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květen

Podchod finišuje, Loučky začínají

(Pokračování na str. 6)

(Pokr. na str. 7)

Zažili jsme význačný den 

Pokračuje výstavba prodloužení ná-
dražního podchodu a další opravy na nádra-
ží, začala rekonstrukce ulice Na Zahrádkách 
a také opravy chodníků Na Loučkách. Podí-
vejme se tedy na tyto akce podrobněji.

Podchod otevře v půli května
Vlastní prodloužení podchodu pod 

nádražím pomalu spěje do finiše. Dle příslibu 
dodavatele by měl být dokončen v první půli 
měsíce května a ve středu 14. května by měl být 
zahájen zkušební provoz, během něhož již bude 
podchod sloužit veřejnosti. V současnosti také 
probíhá výběrové řízení na dodavatele výtahů 
pro druhé a třetí nástupiště, kde je investorem 
Správa železniční dopravní cesty. Podle infor-
mací ředitele Stavební správy východ SŽDC 
pana Václava Johna budou výtahy instalovány 
do konce měsíce června. Zatím však nedojde 
k rekonstrukci původního podchodu, která se 
přesune do připravované velké rekonstrukce že-
lezniční stanice Kuřim, kterou SŽDC připravu-
je na rok 2016 (více o této rekonstrukci níže).

Nejsložitější situace je i nadále s rekon-
strukcí výpravní budovy včetně zřízení výtahu 
na první nástupiště, což je akce Českých drah. 
I nadále totiž platí záměr převést staniční budo-
vy na dráze z majetku ČD do majetku SŽDC. 
České dráhy z tohoto důvodu zastavily veškeré 
investice do těchto budov, což se týká i rekon-

strukce nádražní budovy v Kuřimi. S vedením 
Českých drah momentálně intenzivně vyjedná-
váme, přičemž je naší snahou, aby ČD z celého 
projektu vyňaly a realizovaly část, která zajistí 
bezbariérový přístup do budovy a podchodu, 
tedy výtah z prvního nástupiště do podchodu, 
přístupovou rampu do budovy od autobuso-
vého nádraží a obchozí chodník kolem budovy 
na první nástupiště pro přístup v době, kdy je 

výpravní budova zamčená. Jde o investice zhru-
ba za dva miliony korun. V nejbližších dnech 
se v této věci setkáme s náměstkem ministra 
dopravy pro infrastrukturu p. Rudoleckým a 
náměstkem generálního ředitele ČD pro správu 
majetku p. Ďurinou.

Na vyústění podchodu směrem na ulici Havlíčkovu se pracuje.

Náš dlouholetý bratr ze Sokola Kuřim 
Zdeněk Mrkos byl slavnostně dekorován na 
Valné hromadě župy Pernštejnské.

Za svoji dlouholetou činnost pro Sokol 
vůbec získal od předsednictva České obce so-
kolské podepsaný diplom za obětavou činnost 
ve prospěch sokolského hnutí. A k tomuto di-
plomu obdržel bronzovou medaili.

Diplom podepsala starostka České obce 
sokolské sestra Moučková a jednatel bratr Mi-
roslav Kroc.

Trochu jsme bratrovi Mrkosovi záviděli. 
A to ani ne tak diplom či medaili, ale jeho po-
žehnaný věk a stálou vitalitu. Opravdu Zdeněk 
je výjimečný člověk.

Jistě víte, že obnova Sokola nastala oka-

mžitě po 17. listopadu 1989 a vyvrcholila sjez-
dem 7. ledna 1990. Majetek Sokola se těžko a 
pomalu získával zpět, ale přesto se hodně po-
dařilo.
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Z města

Stíny a polostíny

Na dohled od Zlobice

Pozvánka

Podchod bude otevřen
Prodloužení podchodu pod kuřimským vlakovým nádražím bude 

otevřeno ve zkušebním provozu od 14. května 2014.

Farmářské trhy budou 16. května
Další Farmářské trhy proběhnou v pátek 16. května na náměstí 

Osvobození v Kuřimi. Začátek trhů je ve 14 hodin a trvat budou až do 18 
hodin. Své produkty a výrobky zde opět nabídnou dodavatelé z blízkého 
okolí.

Příspěvek pěstounským rodinám
RM schválila jednorázový finanční dar ve výši 3 000 korun každé 

rodině v Kuřimi, která má dítě v pěstounské péči.

Oprava umývárny na Tyršovce
RM schválila zakázku na opravu Umývárny chlapci na ZŠ Tyršova 

ve výši 299 907 Kč. Opravu bude během letních prázdnin realizovat firma 
KOMPLETSTAV Letovice s.r.o. 

Nová plošina pro Centrum denních služeb
RM schválila dodávku a montáž nůžkové zdvižné plošiny pro ob-

jekt Centra denních služeb na Jungmannově 950. Plošinu dodá společ-
nost Belet a.s. za cenu 158 805,50 Kč. 

Parkoviště a obratiště na Popkově
RM schválila zadání projektové dokumentace na zřízení parkoviš-

tě pro šest vozidel a obratiště na ulici Popkova.
sš

Muž se železnou tyčí
 Dne 7. 4. 2014 si šel vyzvednout své auto Škoda Felicia, parku-

jící na ulici v Kuřimi, jeho majitel. Cestou potkal muže s železnou tyčí, s 
krví na rukou, křičícího,  že všechna okna rozbije. Po příchodu ke svému 
autu našel majitel většinu jeho oken rozbitých. Celou událost nahlásil na 
Policii ČR.

Přiznal se preventivně
 Kolem poledne dne 8. 4. 2014 dorazil na policejní služebnu 

v Kuřimi silně podnapilý muž středních let. Oznámil, že dnes někomu 
určitě fyzicky ublíží, ale, že ještě neví, komu. Policie muže, který nadýchal 
3,39 promile alkoholu, převezla do péče záchytné stanice.

Žádané zboží
 začínající zahrádkářské sezóny se stalo předmětem zájmu ne-

známého pachatele dne 9. 4. 2014 v prodejně a servisu v České. V noč-
ních hodinách vnikl do objektu a odnesl si zahradní a lesní techniku za 
více než 300 tisíc Kč.

Dluhy v rodině
 Dne 15. 4. 2014 se na Policii ČR obrátila žena z Kuřimi s žá-

dostí o prošetření událostí v rodině. Její bratr v minulosti přesvědčil mat-
ku a postiženou další sestru, aby si vzaly půjčky od nebankovních institucí 
a peníze mu poskytly na splácení jeho dluhů. Peníze jim ale nesplácí, tak-
že půjčky nejsou spláceny i poskytovatelům. Ti přistoupili k vymáhání 
pohledávek i formou exekucí. Jednu z exekucí oznamovatelka, která se o 
matku a o postiženou sestru stará, zaplatila, ale celková, nyní vymáhaná 
částka, činí necelých 320 tisíc Kč.

Rybářské vybavení
 v hodnotě 67 tisíc Kč postrádá občan z Kuřimi. Neznámý 

pachatel mu je přede dnem 17. 4. 2014 odcizil ze sklepní kóje bytového 
domu.

Garáž bez auta
 našla dne 17. 4. 2014 občanka z Kuřimi. V nedávné době ztra-

tila klíče od garáže, a to se jí asi stalo osudným. Neznámý pachatel si garáž 
odemčel a její auto v hodnotě 110 tisíc Kč odvezl.

Nemravná výchova
 Dne 22. 4. 2014 oznámila na Policii ČR v Kuřimi matka čtyř 

nezletilých dětí ve věku 7 – 13 let, že otec dětí, se kterým nežijí ve spo-
lečné domácnosti, nechává děti, když je má v péči, dívat se na kreslené 
porno.

H.N.

Uctění památky obětem války
Starosta Kuřimi Drago Sukalovský zve ve čtvrtek 8. května 2014 

všechny občany města k uctění památky kuřimských občanů, kteří zemře-
li za II. světové války. První část vzpomínkového obřadu se bude konat v 
9 hodin na náměstí 1. května u památníku obětem válek, další část obřa-
du bude v 9:30 hodin u památníku rudoarmějce na náměstí Osvobození. 
Všichni občané jsou srdečně zváni.   

Kuřimská výstava o historii zemědělství 
Pro připravovanou výstavu o zemědělství v Kuřimi, která se usku-

teční v rámci Medových dnů v září 2014 v prostorách Zámku, hledáme k 
zapůjčení předměty a fotografie, které se Váží k tomuto tématu. Hledáme 
předměty užívané v kuřimských hospodářstvích na poli, v zahradě, při 
chovu domácích zvířat apod. Také máme zájem o staré fotografie z hos-
podářského dvora i z domácností se zemědělskou tématikou.

Předměty budou po skončení výstavy vráceny, fotografie budou 
naskenovány a vráceny ihned. 

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sikorová, e-mail: sikorova@radnice.
kurim.cz , tel. +420 541 422 325, mob. +420 608 819 455. 

Děkujeme za spolupráci
pracovníci  MěÚ Kuřim

Výzva
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Výsledky zápisu do mateřské školy a zá-
kladních škol zřizovaných Městem Kuřimí.

Dle školského zákona musí zápis žáků k povinné školní docházce 
každý rok proběhnout v době od 15. 01. do 15. 02. Zápis do kuřimských 
základních škol proběhl v termínech 15. 01. 2014 a 16. 01. 2014.

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace:
* zapsáno celkem 82 žáků, 
* z toho u 11 žáků požadují zákonní zástupci odklad povinné školní 

docházky (požadovaná doporučení k odkladu z PPP a od dětské-
ho lékaře musí zákonní zástupci odevzdat základní škole do 31. 05. 
2014),

* přijato celkem 71 žáků
* předpokládaný počet 1. ročníků 3.

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, pří-
spěvková organizace:
- zapsáno celkem 107 žáků,
- z toho u 12 žáků požadují zákonní zástupci odklad povinné školní 

docházky (požadovaná doporučení k odkladu z PPP a od dětské-
ho lékaře musí zákonní zástupci odevzdat základní škole do 31. 05. 
2014),

- přijato celkem 94 žáků,
- předpokládaný počet 1. ročníků 4.

Termín zápisu do mateřské školy stanovuje ředitelka školy se sou-
hlasem zřizovatele. Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou v 
kompetenci ředitelky školy. Zápis do kuřimské mateřské školy proběhl 
05. 03. 2014.

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, pří-
spěvková organizace:
- zapsáno celkem 198 dětí,
- přijato celkem 135 dětí,
- nebylo přijato 63 dětí.

Do mateřské školy jsou přijímány tříleté děti a jedním z kritérií je 
datum narození. Poslední přijaté dítě, které je na 135 místě, je narozeno 
v červnu 2011.

V letošním roce byly, dle „Smlouvy o spolupráci“, přijaty některé 
kuřimské děti i do Mateřské školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvko-
vé organizace. Dle sdělení ředitelky mateřské školy v České bylo z Kuřimi 
zapsáno celkem 39 dětí, volných míst je 18, pravděpodobně bude přijato 
12 dětí z České a 6 dětí z Kuřimi. I zde je jedním z kritérií datum narození 
dítěte.

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové 
organizace.

Dne 03. 04. 2014 proběhlo první jednání konkursní komise v kon-
kursním řízení na obsazení pracovního místa ředitelky mateřské školy. 
Přihlášky podaly dvě uchazečky. Konkursní komise posoudila úplnost 
zaslaných materiálů, které byly požadovány a dohodla se, na termínu 
druhého jednání. Druhé jednání, pohovor s uchazečkami, proběhne 05. 
05. 2014. Poté doporučí konkursní komise radě města, dle stanoveného 
pořadí, uchazečku, která vyhověla a rada města jmenuje ředitelku již na 
dobu určitou 6ti let.

Mgr. Hana Němcová, referentka školství

Nedlužíte městu?
Stovky dlužníků a pohledávky ve výši milionů korun – taková je, 

bohužel, dnešní realita města Kuřim. Městu dluží řada občanů Kuřimi i 
lidí odjinud, především za odvoz odpadů, poplatky za psy a pokuty, ulože-
né ve správním řízení. Vůči dlužníkům města jsou dnes vedeny také stovky 
exekucí. Ve značné části případů jde o dluhy „známých firem“, nejčastěji s 
formální adresou trvalého pobytu na radnici, občas se však mezi nimi na-
jde i jinak spořádaný občan, který třeba zapomněl zaplatit a poté změnil 
bydliště nebo je dlouhodobě mimo Kuřim. Od nynějška je však možné o 
svých závazcích vůči městu Kuřim získat velmi jednoduše přehled.

Městský úřad Kuřim spustil od začátku dubna na svém webu nový 
modul, nazvaný RAP – registr pohledávek. Nový modul umožňuje obča-
nům získat informace o stavu svých závazků vůči městu Kuřim a případně 
zjistit termíny splátek za poplatky za komunální odpad, za psy nebo za 
pokuty uložené ve správním řízení. Podmínkou pro přihlášení do modu-
lu RAP je osobní registrace s ověřením průkazu totožnosti na finančním 
odboru Městského úřadu Kuřim.

Nový modul je umístěn v odkazu: http://www.kurim.cz/cs/mes-
tsky-urad/registr-pohledavek-rap/  a vedle souhrnného přehledu pohle-
dávek jsou občanovi po přihlášení k dispozici také základní informace o 
jednotlivých případech pohledávek, jako jsou například evidenční údaje 
pohledávky, přehled všech předpisů a uskutečněných plateb nebo údaje 
nutné k provedení úhrady nedoplatku převodem z účtu včetně variabil-
ního symbolu. 

K práci s aplikací RAP je doporučen prohlížeč Internet Explorer 
verze 7 a vyšší. Po prvním přihlášení proběhne kontrola a automatické 
nastavení prohlížeče, pak je již vše připraveno k práci s aplikací. Ovládání 
programu je pro běžného uživatele Internetu snadné a v případě nejas-
ností je k dispozici nápověda.

Pokud tedy chcete mít přehled o svých platbách městu Kuřim, na-
vštivte s průkazem totožnosti finanční odbor Městského úřadu Kuřim, 
kde získáte své přihlašovací údaje. 

sš

Vyřiďte si včas cestovní pas!
V souvislosti s blížícími se termíny dovolených doporučujeme 

občanům, aby si zkontrovali platnost svého cestovního pasu a v případě 
potřeby požádali o vydání nového. Některé státy světa vyžadují platnost 
cestovního pasu více jak půl roku nad dobu pobytu, tudíž do nich nelze 
cestovat s cestovním pasem vyhotoveným ve zkrácené lhůtě (typ Blesk), 
neboť délka jeho platnosti je pouze ½ roku. Je třeba podotknout, že do 
států Evropské unie je možno cestovat na občanský průkaz. Občanský 
průkaz lze vyhotovit i pro občana mladšího 15 let.

Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách Minis-
terstva zahraničních věcí - www.mzv.cz . Ke sdělování aktuálních podmí-
nek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad 
daného státu. 

O vydání cestovního pasu lze požádat na Městském úřadě v Ku-
řimi v pondělí a ve středu v době od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 
18:30 hodin. Prostřednictvím Městského úřadu Kuřim mohou požádat 
o vydání cestovního pasu pouze občané s trvalým pobytem ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim, kam patří obce Kuřim, 
Česká, Čebín, Moravské Knínice, Jinačovice, Rozdrojovice, Lelekovice, 
Veverská Bítýška, Chudčice a Hvozdec.

Žádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s 
biometrickými údaji se nabírá elektronicky. Žádost o vydání cestovního 
pasu může podat občan starší 15 let, pokud je nezletilý, připojí k žádosti 
souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem. 
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Ověření podpisu se nevyžaduje pokud oprávněné osoby podepíší 
žádost o vydání cestovního pasu nezletilého přímo před orgánem přísluš-
ným k vydání cestovního pasu. Žadatel musí doložit svoji totožnost plat-
ným občanským průkazem či platným cestovním pasem. Nový cestovní 
pas je připravený k vyzvednutí ve lhůtě 30-ti dnů. Doba platnosti cestov-
ního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji 
je u občanů nad 15 let 10 let a u občanů do 15-ti let věku 5 let, u cestov-
ního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými 
údaji (typ Blesk) je platnost pouze ½ roku.

Za občana mladšího 15-ti let podává žádost zákonný zástupce. K 
žádosti je nutné doložit rodný list nezletilého, cestovní pas nebo občan-
ský průkaz nezletilého, pokud je držitelem těchto dokladů a občanský 
průkaz zákonného zástupce.

Správní poplatky za vydání cestovního 
pasu:

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biomet-
rickými údaji 

pro osoby nad 15 let 600,- Kč
 do 15 let 100,- Kč
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biome-

trickými údaji (typ Blesk)
pro osoby nad 15 let 1500,- Kč
 do 15 let 1000,- Kč
Při podání žádosti o cestovní pas ve zkrácené lhůtě je nutno mimo 

dokladu totožnosti předložit ještě dvě fotografie o rozměru 35x45 mm 
odpovídající současné podobě občana.

Přepážková pracoviště cestovních pasů a občanských průkazů se 
nachází v prvním poschodí Městského úřadu Kuřim. Od loňského roku 
byl dán do provozu vyvolávací systém, který v mnohém usnadňuje příjem 
žádostí. Upozorňujeme občany, že na každé podání (žádost o vydání ces-
tovního dokladu, výdej cestovního dokladu, žádost o vydání občanského 
průkazu, výdej občanského průkazu) je nutno si vzít přes vyvolávací sys-
tém lístek s pořadovým číslem. Nově se lze objednat i přes objednávkový 
systém na internetových stránkách města Kuřimi. Služba je dostupná i 
telefonicky přes podatelnu městského úřadu. Přes internet lze objednat 
pouze jedno podání v rámci jedné hodiny. Bližší informace jsou na webo-
vých stránkách města Kuřimi www.kurim.cz. 

Mgr. Lenka Krejčová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Revitalizace zeleně v Kuřimi
Jak už bylo vícekrát avízované, Kuřim se letos pustila do obnovy 

zeleně na veřejných plochách. Na tuto akci získalo naše město příslib do-
tačních prostředků z Operačního programu životního prostředí. 

V současné době jsou slyšet pily, které se pustily do nemocných 
a provozně nebezpečných stromů a keřů. Celkem bude v našem městě 
odstraněno 86 dřevin a vysazeno bude 203 nových stromů a 1 378 keřů. 
Pokud vše půjde dobře, do konce roku by měla být celá akce dokončena.

Pracovníci realizátorské firmy v koruně turecké lísky odřezávají větve 
pro bezpečné skácení stromu.
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Tísňová péče
Tísňová péče je sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit 

zdraví a životy starších seniorů a zdravotně postižených osob. Dodává 
svým klientům pocit bezpečí při každodenním životě, doma i venku. Po-
máhá tak žít i ve vysokém věku plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním 
prostředí.

Město Kuřim k zabezpečení této služby zakoupilo pro své občany 
4 komunikační jednotky EMA – S v celkové hodnotě 19.200,- Kč.  Službu 
tísňové péče bude poskytovat Kabelová televize CZ. Poplatek za využívá-
ní služeb tísňové péče bude hradit Město Kuřim. Uživatelé uhradí pouze 
jednorázové nájemné ve výši 826,- Kč bez DPH, tj. 999,- Kč s DPH, splat-
né při uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Použití „krabičky“ je snadné, po stisknutí červeného tlačítka se bě-
hem několika minut s vámi spojí operátor linky pomoci. Krabička EMA 
– S je navíc vybavena funkcí detekce náhlého pádu.

Pro bližší informace kontaktujte odbor sociálních věcí a prevence 
MěÚ Kuřim: p. Bc. Taťánu Sojkovou, tel: 541 422 376 a Renátu Malásko-
vou, tel.: 541 422 377.

Kuřim bude mít slavnostní 
prapor

Poprvé v historii bude mít město Kuřim slavnostní, ručně vyšíva-
ný prapor. Nový prapor bude slavnostně požehnán kuřimským farářem 
P. Adamem Malczyńskim a generálním vikářem brněnského biskupství 
Mons. Jiřím Mikuláškem v době oslav 50. výročí povýšení Kuřimi na 
město, konkrétně v sobotu 14. června 2014 odpoledne na nádvoří kuři-
mského zámku.

Podle dostupných pramenů Kuřim prapor v historii neměla. O 
jeho udělení se proto město rozhodlo požádat až v roce 1995. Heraldická 
komise Parlamentu ČR tehdy schválila předložený návrh vlajky bílého 
listu s městským znakem umístěným v horním žerďovém rohu. Městský 
znak tvoří černé orlí křídlo o dvou řadách per – horní s pěti velkými pery 
a dolní s šesti malými, sepnutých stříbrnou pružinou na obou koncích 
jetelovitě zakončenou. Dříve se někdy užívala pružina zlatá, ale Heral-
dická komise Parlamentu České republiky schválila pružinu stříbrnou. 
Historicky je znak města v zobrazení pružiny s křídly poprvé doložen na 
pečeti, která pochází patrně z doby 1546 – 1560. Původ kuřimského erbu 
lze hledat například ve znaku pánů z Meziříčí, kteří drželi část Kuřimi v 
letech 1406 – 1447, ti však měli jen jednu řadu sedmi per na štítu.  Další 
možností je, že znak Kuřimi pochází od rodu Kuřímů z Borotína, kteří v 
Kuřimi obchodovali a měli ve znaku pět nebo šest per. Souvislost lze najít 
i se znamením hřebene na erbu pánů z Boskovic. Ať už je původ jakýkoliv, 
mají křídla a peří podle českých badatelů v heraldice zvláštní význam, ne-
boť odkazují na péřovou korunu moravských králů a tento symbol býval 
prý udělen jen nejvýznamnějším rodům.

Cesta k vytvoření slavnostního praporu není lehká. Běžná doba 
zhotovení a vyšití je minimálně 2 až 3 měsíce. Slavnostní prapor města 
také není nejlevnější záležitostí, zvlášť pokud má být v takové kvalitě, aby 
vydržel další desetiletí a staletí. Vysoce kvalitní satén, který se na slavnost-
ní prapory používá a ruční vyšití spolu s dalšími doplňky jako jsou třásně, 
žerď a stojan přijdou město přibližně na čtyři desítky tisíc korun. Pravdou 
je, že slavnostní prapor si nechávají města šít třeba jen jednou za sto let či 
více let a dodavatel dává na prapor dvacetiletou záruku. 

Město následně využije nový slavnostní prapor i pro řadu dalších 
příležitostí jako jsou významné návštěvy a svátky. V průběhu roku bude 
prapor viset ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kuřim a bude 
také používán i při dalších prezentacích města.

Soňa Šmahelová

Oslavy výročí města se blíží
V letošním roce oslaví město Kuřim 50. výročí povýšení z městyse 

na město. Při této příležitosti proběhne řada společenských a kulturních 
akcí. Nejvýznamnější část oslav proběhne ve dnech 13., 14. a 15. června 
2014.

Pátek 13. 6.
9:30 h - Plavecké závody „Kuřimská padesátka“, ve kterých budou 

soutěžit zástupci obou kuřimských základních škol. Spolupořádá Plavec-
ký klub Kuřim.

15 h Zahájení sportovního odpoledne na oválu stadionu v Kuřimi
15:30 h – První ukázka zásahu PČR, včetně jezdců na koních
16 – 17 h – Exhibice kuřimských oddílů bojových sportů
17 h – Druhá ukázka zásahu PČR, včetně jezdců na koních
V průběhu odpoledne si návštěvníci mohou například vyzkoušet s 

kuřimským tenisovým oddílem TJ Sokol Kuřim jakou mají rychlost po-
dání s měřičem rychlosti podání nebo zkusit odpal na tréninkové driving 
range mladých kuřimských golfistů ze ZŠ Jungmannova. Připraveny bu-
dou i ukázky dalších sportů včetně dne otevřených dveří ve Fitness centru 
Wellness Kuřim. 

Sobota 14. 6.
Od rána se půjde tradiční pochod po zrušené železniční trati, 

ovšem tentokrát v opačném směru, od Veverské Bítýšky, a všichni účast-
níci pochodu budou mít cíl v Kuřimi na Wellness Kuřim. Účastníci závo-
dů, kteří přijdou s razítkem, budou mít zvýhodněný vstup do bazénu. 

Odpoledne začne program na nádvoří kuřimského zámku.
13:30 h Dětský program, s pohádkovým představení vystoupí 

Yvetta Blanarovičová.
14 h Přednáška o životě a působení kuřimského faráře P. Václava 

Peši, v klubovně kuřimské fary.
15 h Slavnostní požehnání a vysvěcení kuřimského slavnostního 

praporu, které provedou kuřimský farář P. Adam Malczyński a generální 
vikář brněnského biskupství Mons. Jiří Mikulášek.

15:30 h Koncert Nadi Urbánkové a skupiny Bokomara
17– 18:30 h Vystoupení hudebních skupin k tanci a poslechu
20:30 h Večerní placená zábava s hudební skupinou Varan

Neděle 15. 6.
14 h Koncert ve venkovním areálu ZUŠ Kuřim koncert, vystoupí 

žáci kuřimské Základní umělecké školy z hudebních oborů a krátký diva-
delní výstup sehrají žáci dramatického oboru.

Současně bude probíhat v budově ZUŠ vernisáž celoroční práce 
žáků výtvarného oboru a promítání projektu žáků audiovizuálního obo-
ru.

Neděle bude zakončena varhanním koncertem v kostele sv. Maří 
Magdaleny od 18 hodin, kde vystoupí přední brněnská varhanistka (pů-
vodem z Kuřimi) Hana Bartošová, spolu s americkou hobojistkou Kris-
ten Cooper.

Přesnější plán oslav vyjde v červnové Zlobici, bude vyvěšen na pla-
kátech po městě a také na webových a facebookových stránkách města.
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Podchod finišuje, Loučky 
začínají

(pokr. ze str. 1)

Velká rekonstrukce železniční stanice
V průběhu jednání o rekonstrukci podchodu se zástupci SŽDC 

došlo k dohodě o dalším postupu prací při rekonstrukci kuřimského 
nádraží. Jejím výsledkem, který je dnes již ve stádiu přípravy projektové 
dokumentace k územnímu řízení, je investiční akce Správy železniční do-
pravní cesty s názvem Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov. 
Pod tímto názvem se skrývá kompletní rekonstrukce a modernizace celé 
železniční stanice Kuřim včetně technologií, mostů a dalších zařízení. 
Mimo jiné bude ve stanici a jejím okolí kompletně zrekonstruováno ko-
lejiště, vyměněno trakční vedení, opravena nástupiště včetně zřízení no-
vého zastřešení, opravena stávající část podchodu a zřízen výstup z něho i 
ve směru na Tišnov (ten bude do té doby zrušen při stavbě výtahů), bude 
zřízeno nové zabezpečovací a signalizační zařízení, kompletně vyměněny 
některé technologické části včetně napájecí soustavy, opraveny přilehlé 
mostní konstrukce, zřízeno nové osvětlení celé stanice včetně nákladové 
části, zřízeny protihlukové zdi atd. Výsledkem by tedy měla být komplet-
ně opravená stanice, skýtající ve všech směrech nejvyšší standardy pro 
železniční dopravu. Oprava nádraží by měla být hrazena z dotací EU. 

Součástí této akce není oprava samotné výpravní budovy, kterou 
mají v současnosti připravenu (vč. stavebního povolení) České dráhy. Zde 
se čeká na výsledek případného převodu této budovy z majetku ČD do 
majetku SŽDC. Pokud k tomuto převodu dojde, je velmi pravděpodob-
né, že celou rekonstrukci provede nový vlastník. Pokud ne, bude zřejmě 
situace složitější, ale stav této budovy bude nutno co nejdříve řešit. Podle 
aktuálních informací se bude převodem zabývat vláda ČR v příštích mě-
sících a v ideálním případě by mohl být tento majetek převeden novému 
vlastníkovi k 1. říjnu t.r.

Naší snahou je zahrnout ještě do této akce také stavbu nového par-
koviště u nádraží. Jednalo by se však o samostatnou investici, neboť tuto 
stavbu nelze zahrnout do rekonstrukce stanice – nejedná se o investici 
nutnou pro provoz železnice.

Rekonstrukce chodníků Na Loučkách
Dlouhodobě připravovaná rekonstrukce chodníků Na Loučkách 

začala a okamžitě se vyskytly první problémy. I přes všechnu přípravu 
se totiž ukázalo, že celé sídliště, postavené v sedmdesátých letech, skýtá 
celou řadu skrytých problémů – především nesrovnalosti ve vedení in-
ženýrských sítí a poněkud zvláštní přístup tehdejších stavitelů k použi-
tým technologiím, například tam, kde se v projektu podle sond počítalo 
s deseticentimetrovou podkladovou vrstvou betonu, je o pár metrů dále 
betonu třikrát či čtyřikrát více. Ve svém důsledku to znamená zpomalení 
prací a vyšší náklady na stavbu.

Projekt rekonstrukce chodníků vychází ze stávajícího stavu a větši-
nou respektuje nynější rozložení hlavní sítě chodníků. Na některých mís-
tech dojde k rozšíření chodníků na normativní stav, někde bude chodník 

o několik centimetrů či desítek centimetrů posunut, především proto, 
aby byla zachována stávající zeleň včetně keřů nebo aby nebylo nutno 
posunovat kabely a sloupy veřejného osvětlení. Síť chodníků bude dopl-
něna o stávající vyšlapané cestičky nebo stezky, které jsou osazeny pouze 
nášlapnými dlaždicemi. V některých místech je nutné chodníky nově 
založit, tedy stávající vybagrovat a vybudovat nový „kufr“. V těchto mís-
tech (např. u vchodů č.o. 37 – 43 nebo 27 – 33) bude ve finále položena 
zámková dlažba. Takto opravené chodníky budou mít únosnost 16 tun a 
umožní tedy bezpečný příjezd vozidlům záchranných složek včetně těžké 
hasičské techniky. Tam, kde je možno zachovat stávající podklad (např. 
u domu č.o. 5 – 23) budou chodníky opraveny položením nové vrstvy 
asfaltové směsi finišerem do nových obrubníků, nebude tedy pokládán 
asfalt litý. Na některých trasách, které opravu nepotřebují, bude zachován 
stávající povrch (především podél ulice Nerudova). 

Pro vlastní opravy jsme zvažovali dva možné přístupy – buď opra-
vy zadat externí stavební firmě a provést je v co nejkratším čase, nebo 
opravy rozložit do delší doby a zadat je městským technickým službám. 
Nakonec jsme se rozhodli pro delší čas oprav tak, aby se vždy opravoval 
jenom malý úsek a nebylo tak postiženo celé sídliště. Navíc zadání stavby 
městské firmě je pro nás celkově výhodné. 

Obyvatele sídliště Na Loučkách žádáme o trpělivost a toleranci. Za 
případné problémy kvůli nutným omezením a nepříjemnostem vyplýva-
jícím ze stavebních prací se omlouváme.

Rekonstrukce kanalizace a komunikací v 
ulici Na Zahrádkách

Ulice Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť rozhodně nepatří mezi 
chloubu města. Vozovka i chodníky jsou místy v havarijním stavu a v mís-
tě chybí oficiální parkoviště. Dlouhá léta se totiž počítalo s celkovou re-
konstrukcí kanalizace a teprve po té s opravou komunikací. Tento způsob 
by však byl velmi finančně nákladný (např. kanalizace je ve velké hloub-
ce), město je přitom nuceno upřednostnit vybudování nové kanalizace v 
ulici Hybešově, odkud tečou splašky přímo do Kuřimky a kde letos končí 
výjimka pro provoz stávajících kanálů. Po projednání této věci se správ-
cem kanalizace (BVK) a nových průzkumech jsme se rozhodli pro jiný 
postup. Kanalizaci opravíme lokálně v celkové délce několika málo desí-
tek metrů, opravíme dešťové vpusti a následně i povrch vozovky, chodní-
ků a vytvoříme legální parkoviště. Dle provedené analýzy by neopravené 
části kanalizace měly při dobré údržbě bez větších problémů sloužit ještě 
několik desítek let. Celou stavbu jsme rozdělili do několika etap, přičemž 
v letošním roce chceme opravit ulici Na Zahrádkách včetně parkovišť po-
dél vozovky, v dalších dvou letech i ostatní části.

V současnosti v ulici Na Zahrádkách na několika místech probíhají 
opravy kanalizace. Na ně pak zřejmě během prázdnin nebo po prázdni-
nách navážou opravy vozovky, chodníků a stavba parkovišť. Pro tuto část 
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prací jsme použili asi deset let starý projekt, který je však nutno upravit, 
neboť neřešil odvod dešťových vod z parkovišť a přeložky inženýrských 
sítí. Momentálně se tedy tyto „maličkosti“ řeší a mimo jiné probíhají 
jednání se společností E.ON, která by měla na vlastní náklady vyměnit 
trafostanici a přívodní vysokonapěťový kabel. jednání jsou ovšem složitá, 
neboť E.ON původně neměl tuto investici ve svém plánu na letošní rok. 
Existuje tedy, bohužel, stále ještě možnost, že by se parkoviště stavěla až 
v roce příštím. 

Drago Sukalovský

Zažili jsme význačný den
(pokr. ze str. 1)

A právě bratr Mrkos byl jed-
ním z těch bratrů, kteří se podíleli na 
obnově a vzkříšení naší Kuřimské so-
kolské jednoty.

Naše jednota spadá pod župu 
Pernštejnskou, která má sídlo v Tiš-
nově.

A i ve vedení této župy byl bra-
tr Mrkos dlouhá léta nápomocen.

Vyjmenovávat zásluhy by za-
bralo spoustu času a tak mi věřte, že 
se těžko najde nějaký sokol, který by 
neměl úctu k našemu bratrovi, který 
oprávněně získal toto vysoké celostátní sokolské ocenění.

Mohl bych se zde rozepsat široce o začátcích obnovy Sokola v Ku-
řimi, jak se nedostávalo finančních prostředků na obnovu velmi zchátralé 
budovy. Jak se těžko získávaly peníze na obyčejný chod sokolovny, která 
nesplňovala skoro žádná kritéria pro provozuschopnost čehokoliv. Ať už 
tělocvičny, plynového kotle, či žíněnky. Vše se postupně podařilo zajistit 
tak, že je dnes vše řádně zrevidováno a pojištěno a především se dá všude 
bezpečně sportovat.

Byla to ale velmi lopotná práce a právě bratr Mrkos byl jedním z 
těch, co na sokolovně, dalo by se říci, kvůli práci spávali. 

Já vím, že jenom říci DĚKUJI je málo, ale podle mého názoru, bra-
tr Zdeněk Mrkos by si víc ani nepřál.

Jsem rád a potěšen, že mohu tímto (troufám si říct) za všechny Ku-
řimské sokoly opravdu znovu upřímně napsat: “ bratře Zdeňku, DÍKY“.

Jednatel T.J. Sokola Kuřim ing. František Merta
ilustrace autor

společnost
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Loučení s kulťasem z pohle-
du kuřimských seniorů

V minulém čísle Zlobice jsme si přečetli článek „Loučení s kulťa-
sem……..“, ve kterém jsme se dozvěděli, kolik tento kulturní dům zažil 
společenských událostí, večírků, plesů, profesionálních i amatérských di-
vadel, besídek i koncertů vážné či veselé hudby apod. 

Také pro nás příslušníky starší a střední generace má náš kulturní 
stánek velký význam. Za našich mladých let byl náš kulturňák postaven, 
prošel různými obměnami a byl pro nás nejen dominantou náměstí, ale 
také všeho dění v Kuřimi.

V posledních letech jsme si také my, kuřimští senioři, zvykli chodit 
do kulturáku na akce pořádané pro nás. Jedná se o Konference o soci-
álních službách organizované Centrem sociálních služeb, posezení pro 
jubilanty pořádané Městským úřadem a taneční odpoledne organizovaná 
Občanským sdružením ABC Vital. Mladšími generacemi a různými kri-
tiky jsou tyto naše akce s nadhledem tolerovány. Ale i senioři se dovedou 
bavit, tancovat a veselit se, zvlášť když jim k tomu hudba hraje oblíbené či 
věčně zelené písničky. Občas si také nějakou píseň sami složí a zazpívají, 
naposledy to byla vtipná píseň „My jsme holky seniorky.“

A teď bych chtěla napsat něco sama za sebe. Jsem bývalá učitelka a 
ještě dávno před důchodem jsem chodila hrát na harmoniku do tehdejší-
ho klubu důchodců. Nejprve sama, později s manželem. V rámci moder-
nizace a využití technického pokroku jsme přešli na elektronické klávesy. 
Hrajeme a zpíváme kuřimským občanům již čtrnáctý rok. Nyní každý rok 
14krát, z toho 8krát v domě kultury. Ani nevím, jestli máme nějakou vý-
znamnou hudební identitu. Na rozdíl od jiných uměleckých kapacit, které 
jsou do Kuřimi zvány, jsme nestudovali v cizině, neúčinkujeme na věhlas-
ných projektech anglických názvů, neposouváme hudbu do nových barev 
a dimenzí ani nemáme ambice přivést českou a moravskou hudbu do svě-
tových kontextů. Ale víme, že námi hrané písničky přinášejí lidem radost 
a pohodu a že je pohladí na duši. A to je myslím také hodně. Vždyť lidé si 
s námi zazpívají z plných plic, zatancují si a zavzpomínají. Někteří již ani 
nemohou tancovat, tak alespoň poslouchají a zpívají. A nás velice těší, že 
se naše písničky líbí a že při nich každý alespoň na chvíli zapomene na sta-
rosti všedních dnů, často umocněné nejrůznějšími problémy vyvolanými 
přibývajícími léty. A na tomto místě bych chtěla za nás oba všem našim 
příznivcům za jejich přízeň, úsměvy a potlesk srdečně poděkovat. Mohu 
říci, že se nám za těch 14 let podařilo vytvořit skupinu velmi dobrých 
přátel a pobavit mnoho lidí. Možná právě to by se dalo nazvat kulturou 
všedního dne. Však se někdy také mihneme ve zpravodajství kuřimské 
kabelové televize.

A teď za všechny kuřimské seniory. Už víme, že se dům kultury 
bude opravovat. Víme také, že tu dobu „přežijeme“ v náhradních prosto-
rách. A také věříme, že se v tom nově opraveném kulturním stánku najde 
místo a čas i pro další setkávání seniorů při akcích, pro něž se vžil název 
„Posezení s písničkou“.

Hana Mašková
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Čtvrtek 8.května 17:30,
 Penzion U mostu

Wintonovy vlaky 
– 2x zachráněné dítě vypráví svůj příběh

Tomáš Graumann, brněnský žid, naturalizovaný Američan, 
křesťanský misionář na Filipínách 

a jedno z posledních 669 dětí, 
zachráněných Nicholasem Wintonem v roce 1939. 

Srdečně zveme na jedinečnou besedu, 
při které bude Tomáš vyprávět svůj životní příběh.

Pořádají Křesťané Kuřim, vstup zdarma.

Pohodový Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek, tedy zábavné odpoledne pro dospělé a děti, se 

opravdu vydařil. Pěkné počasí, zábavné atrakce a speciální zelené pivo 
přilákalo mnoho návštěvníků. Pro děti zde byly nachystány nafukovací 
atrakce - skákací hrad a skluzavka a také velmi oblíbené malování na ob-
ličej. Další atrakcí zde byl elektrický Rodeo býk, v jehož sedle se mohli 
svést i dospělí zájemci. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se opět na 
další akci, kterou bude 8.6. Dětský den. Tento zábavný den plný atrakcí 
zajistila firma Akce Pohoda.

pozvánka

placená inzerce
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Jsem čtyři roky střízlivá alkoholička.
Moji rodiče pili. Můj manžel taky.  Nelí-

bilo se mi to a bojovala jsem s tím. Marně. O al-
koholismu jsem díky tomu věděla skoro všech-
no. Přesto jsem tuto nemoc „dostala“ také. Na 
péči o děti a starosti o rodinu jsem byla sama.  
Pak manžel onemocněl a vše se zhoršilo tím, že 
začal být závislý na opiátech. Musela jsem fun-
govat za dva, často jsem řídila auto, takže s mým 
pitím to tehdy nebylo tak strašné. Ale když to 
šlo, napila jsem se. Ulevilo se mi. Mezitím jsem 
řešila rodiče. Tam bylo střídavě oblačno. U 
manžela to bylo čím dál horší. Doktoři mu do-
přávali dostatečné množství dolsinu a morfinu, 
měl rakovinu čelisti a nikdo nedokázal odhad-
nout, jak velké má bolesti a jakou roli v tom hra-
je závislost. Začal být nebezpečný pro sebe i pro 
nás. Nedokázala jsem ho opustit, ale nenáviděla 
jsem jeho nemoc a nakonec i jeho. Pak zemřel.

Mně se ulevilo. Mezitím moji synové 
dospěli a já jsem najednou byla volná a bez sta-
rostí. Začala jsem si konečně užívat a ani jsem si 
nevšimla, že u toho je pořád alkohol. Měla jsem 
mladšího přítele, měli jsme hodně společných 
zájmů, včetně kladného vztahu k alkoholu, cel-
kem dobrou práci a žádné velké starosti. Star-
ší syn se oženil, pak přišla vytoužená vnučka. 
Mezitím tatínek zemřel na infarkt. Asi půl roku 
před tím přestal pít. Maminka to celkem „kont-
rolovaně“ zvládala.  

Zato moje pití bylo čím dál horší. Přítel 
si toho všiml, tak jsem začala pít tajně a dělat si 
zásoby. Podvědomě jsem věděla, v které fázi al-
koholismu se právě nacházím, ale vždycky jsem 
si to nějak odůvodnila a hlavně omluvila. Pak 
jsem přišla o práci (už v tom hrál alkohol svou 
roli, ale tehdy jsem si to nepřipustila), o přítele 
taky. Přestěhovala jsem se zpět do svého bytu 
a žila s mladším synem. Pak zemřela maminka 
(na rakovinu slinivky). Syn si nemohl nevšim-
nout, že mám pořád v lednici petku s vínem, ale 
nevěděl, že mám další ještě schovanou.  Když 
začal bydlet s přítelkyní, moje pití bylo čím dál 
horší. Navenek slušná (i když najednou podiv-
ně opuchlá) ženská, fungující v zaměstnání (ale 
i tam jsem si musela dávat bacha, aby si nevšimli 
zašité láhve ve skříni), milující babička, vždy 
připravená hlídat vnučku (s plackou v kabelce). 
Přes den jsem musela být „normální“, abych 
nevzbudila podezření, večer jsem pila, abych 
usnula. K ránu jsem se budila hrůzou, že nemám 
zásobu, abych se nastartovala na další den. Bylo 
to peklo. Pak se zhoršilo moje zdraví. Měla jsem 
špatné jaterní testy. Tak jsem přestala chodit k 
doktorovi. A pila tajně dál. Strašně jsem se za 
sebe styděla a nenáviděla se. 

Pak to na mě prasklo. Praskly mi jícnové 
varixy, které jsou důsledkem cirhózy jater. Syn mě 
našel v hrozném stavu a nechal mě polomrtvou 
odvézt do nemocnice. Skončila jsem na JIP na ka-
pačkách. Hrobníkovi z lopaty mě vytáhla transfú-
ze krve. Podle doktora za minutu dvanáct. 

Hrozně se mi ulevilo. Hlavně proto, že už 
nemusím nikomu, především sobě, lhát a že ani 
děti ani moje sestra mě nezavrhli a okamžitě mi 
zajistili pobyt v protialkoholní léčebně v Černo-
vicích. Ten jsem víceméně úspěšně absolvovala. 

Byla jsem tam jako v pionýrském táboře. Sys-
tém červených a černých puntíků, úklidu areálu 
i pokojů, pracovní terapie, terapie s psychology, 
sportovní aktivity a společnost ostatních alko-
holiků fungovala. Na alkohol jsem ani nepo-
myslela (asi jsem dostala krev od zapřisáhlého 
abstinenta), do práce jsem se mohla vrátit (díky 
tomu že jsem měla neschopenku z jiné nemoc-
nice ani nevěděli, že jsem se léčila), ale opustit 
léčebnu a jít do reality se mi nechtělo. Pořád 
jsem měla strach. 

Spolubydlící v léčebně mi řekla o anonym-
ních alkoholicích. Ale než jsem se tam vypravila, 
uplynulo půl roku. Abstinenci jsem zvládala. Často 
jsme se scházeli s přáteli z „útulku“  (tak tomu říka-

la kamarádka), slavit narozeniny bez alkoholu nás 
všechny bavilo. Hlavně jsme měli potřebu scházet 
se s lidmi našeho druhu. Bylo to fajn, ale já byla 
sama. Tak jsem si jednou řekla, že jdu do áček si 
najít chlapa. V hospodě jsem ho už hledat nemoh-
la, na disko jsem stará. Chlapa jsem nenašla, ale 
našla jsem tam něco jiného. Společnost veselých, 
moudrých a střízlivých lidí. Přestože jsou z růz-
ných společenských vrstev, vzájemně se chápou 
a tolerují. Už po první návštěvě mi bylo líp. Ten 
knedlík strachu, co jsem měla v žaludku, byl pryč. 
Tak jsem tam šla zase a časem jsem začala pracovat 
na programu. A bylo mi pořád líp. Vyrovnala jsem 
se s minulostí, přestala jsem se bát budoucnosti a 
naučila se užívat si přítomnosti. Občas se mi stane, 

Jak mi pomohli Anonymní alkoholici
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že mě doběhne něco z minulosti, ale už s tím umím pracovat. 
V áčkách v Brně se scházíme denně. Samozřejmě denně tam ne-

chodím, ale ta možnost tu je. Našla jsem tam spoustu přátel, jistotu, že 
kdyby přišla recidiva, mám kam jít. Přestalo pro mě být důležité najít 
důvod, proč jsem alkoholička, jenom bylo důležité se tak přijmout a na-
učit se mít se ráda. Najít smysl života už pro mě není jen fráze. Žasnu 
nad tím kolik lidí vystřízlivělo jen díky Anonymním alkoholikům. Prostě 
přišli (třeba ještě pod vlivem), poslouchali a přestali pít.  Mě pomohla 
léčebna přestat pít a v áčkách jsem se naučila žít. Vedle alkoholu. Ne jako 
pevnou vůlí se držící abstinentka, ale jako celkem šťastná a spokojená a 
hlavně střízlivá alkoholička. A na společných áčkařských akcích můžu i 
na tu diskotéku.

KIRKÉ - magická zahrada
Pohodové místo k nákupu praktických věcí i dárků nebo jen k za-

stavení a odpočinku.

Jsme dvě mladé ženy a maminky dětí, Alice Nováková a Kateřina 
Rapantová.

Rády bychom vám představily náš malý vznikající obchůdek, kte-
rý vznikl na základě spousty otázek typu – Proč musím trávit tolik času 
běháním po obchodech a nemohu nakoupit to, co potřebuji v krátkém 
času a v méně obchodech? Proč jsou ochody se „zdravými“produkty jen 
ve velkých městech? Zaslouží si je přeci každý…atd.

Takže se v srdci zrodilo přání dopřát sobě a každému člověku kvali-
tu s příjemným prostředím i lidem, kteří nežijí ve velkém městě.

Chceme podpořit kvalitní život každého člověka. 
Prodáváme a samy používáme výrobky bez chemie, s ohledem na 

přírodu a zdraví naše i planety.
Naše magická zahrada nabízí:

- ekodrogerii (prací prostředky, aviváže,různé čističe, vonné rozprašova-
če, myčky, tekut.mýdla, zubní pasty a ústní vody...)

- biokosmetiku (sprch.gely, šampóny, barvu na vlasy, krémy na ruce, ple-
ťové a tělové oleje, opalovací mléka...)

- bioprodukty (čaj, kávu, čokoládu, oříšky, suš.ovoce, sůl bez fluoru, slad-
kosti, paštiky bez masa a cholesterolu, třtinový cukr...) 

- přírodní lékárnu (vitamíny, bylinné tinktury, zahřívací gely, desinfek-
ci...) 

- bylinkářství
- 100% esenciální oleje (i netradiční)
- vonné svíčky
- oleje do kuchyně i pro masáže
- zajímavé knížky
- šperky, originální rukodělné výrobky
- biotextil (trička, ručníky, ponožky, tašky, cestovní kosmet.taštičky

Zajišťujeme objednání čerstvého ovoce a zeleniny a dalších far-
mářských produktů (bedýnky) dle vašeho přání.

 Dále chystáme výrobu čerstvé „fresh“ ovocné a zeleninové šťávy 
dle vašeho přání, osvěžující báječně limonády a kotejly (i nemléčné), 
čerstvou kávu i nekávu, čaje i nečaje (roiboos, maté, zelené, černé, směsi, 
ovocné), výrobky z nezávadného plastu (láhve na pití, boxy na jídlo...)

Věříme, že i vy se rozhodnete žít svůj život kvalitně, a že zjistíte, že 
žít kvalitně není jen o penězích.

Těšíme se na vás v Po - Pá od 10 - 17.30hod,
v malém obchůdku na konci pasáže vedle Albertu.
Kontaktovat nás můžete přes facebookové stránky - Kirké nebo 
mailem - kirkekurim@gmail.com.
 

Noc v ateliéru
Již po jedenácté dostali žáci výtvarného oboru Základní umělec-

ké školy v Kuřimi dárek v podobě Noci v ateliéru. Nejde o žádný stere-
otyp – téma je pokaždé jiné, jiné jsou kulisy, kostýmy a rekvizity. K na-
pínavému příběhu z prostředí kuřimské detektivní kanceláře Psobotnice 
napsala scénář Klára Vaverová, role charismatického hlavního hrdiny se 
ujal Tomáš Chladil jako host. Atraktivní téma spolu s neopakovatelnou 
atmosférou vytvořily rámec interaktivní výtvarné hře plné překvapení a 
dobrodružství. Organizátoři, nejstarší ročník, odvedli jako vždy dobrou 
práci a všichni si odnesli nezapomenutelné zážitky.

Martina Magni

ZUŠ Kuřim

PR
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Tvorba na ZŠ Tyršova

Obydlí čarodějnice
 V jednom hlubokém lese žije ve špinavé a temné chatrči čaro-

dějnice. Nemá tam čisté a umyté stoly, nemá utřený prach, nemá odstra-
něné pavučiny a naleštěná okna.

 Vchodové dveře chatrče jsou rozbité a ztrouchnivělé. Škvírami 
v oknech se prohání čerstvý vítr. V chatrči má jen jednu velkou místnost 
a v té je velký kotlík, v kterém vaří jedy a otrávené nápoje. Nalevo od kot-
líku stojí jeden malý úplně zaprášený stoleček. Všude na zemi lezou krysy 
a jiná odporná havěť. Na stoličce vedle postele se protahuje černočerná 
kočka, jejíž srst se jiskrně třpytí a z očí jí šlehají ohnivé plamínky. Napravo 
od kotlíku je polička, ve které jsou lahvičky a baňky naplněné elixíry. Na 
stropě visí lustr, vytvořený z kostí, a na něm jsou hlavou dolů zavěšeni čer-
ní netopýři. Za kotlíkem se tyčí velká pec, ve které si čarodějnice vaří krysí 
pochoutky k obědu a jako salát přikusuje sušené kobylky a šváby. Má také 
skříňku laskominek a sladkostí. Žádné dítě by neodolalo si nevzít, jen-
že kdokoliv se jen jazýčkem laskominky dotkne, za pár vteřin upadne do 
spánku, ze kterého se již neprobudí. Její pýchou je také velká skříň, pod 
kterou je starý koberec, na němž není poznat už ani vzor, jak je ušmudlaný. 
Na boku této hrůzostrašné skříně jsou velké a husté pavučiny poseté ob-
rovským množstvím jedovatých pavouků s ostrými kusadly. Ale to není to 
nejhorší, nejhorší je to, co se ukrývá uvnitř té skříně. Když se skříň otevře, 
vyskočí na vás zevnitř hrůzostrašný kostlivec, v jehož útrobách se skrývají 
tajemné elixíry, které už dvě stě let žádná čarodějnice neumí uvařit. Tyto 
elixíry dodávají hbitost a sílu, působí pět hodin a stačí užít jen malou ka-
pičku. Nikdo kromě čarodějnice si netroufne vztáhnout ruku po elixíru, 
protože kostlivec je domovem jedovatých hadů, kteří tento poklad střeží.

  Jestli na tuto chatrč někdy narazíte, otočte se, jak nejrychleji 
umíte a utíkejte pryč, nebo se taky může stát, že se stanete další kostrou 
ve skříni.

Leoš Zeman 6.A
ZŠ Tyršova 1255, Kuřim

Obydlí čarodějnice Hrůzy
Obydlí čarodějnice Hrůzy určitě nebylo žádné království plné na-

leštěných talířů. Nejsou zde přepychové komnaty, ba ani obrovská jídel-
na plná židlí vyšívaných hedvábím a vykládaných drahokamy. Její chýše 
neměla plno chodeb s různými krby, skříněmi a barevnými obrazy. Roz-
hodně nebyla uklizená, protože čarodějnice si neuklízí, a potom mají ve 
všem zmatek. 

Měla malinkatou chaloupku uprostřed Strašidelného lesa na kuří 
nožce. Zvenku byla ztrouchnivělá, se starými dveřmi bez kliky a nepro-
sklenými okny, která byla zahalena pavučinami. Kdybyste otevřeli dveře, 
viděli byste neuklizenou chýši, která má uprostřed kotel, ve kterém bublá 
brčálově zelený elixír mládí. Poličky by byly plné lektvarů a zavařených 
kuřích drápků, na okně by ležela kočka, had a myš, kteří by leželi na Ča-
rovné knize. Nepřehlédli byste pletené koše plné bylinek a vraních ok na 
vaření jedů, pár kožešin určených ke spaní. A nakonec v rohu opřené koš-
tě, které nesmí žádné správné čarodějnici chybět.

Kdybyste šli náhodou kolem a všimli si jejího obydlí, okamžitě se 
vzdalujte, protože taková správná čarodějnice jako je Hrůza, má výborný, 
převýborný čich a sluch, kterými cítí a slyší na míle daleko. Proto urych-
leně hledejte nějaký klacík, sedněte si na něj a zakřičte: „Let´, kouzelný 
klacíčku.“ Ve Strašidelném lese totiž fungují všechna různá kouzla a tím 
pádem máte šanci čarodějnici uletět.

Anna Justová 
6.A ZŠ Tyršova 

Obydlí kouzelné stařeny
 V jednom hlubokém lese, bylo jedno stavení. Nebyla to oby-

čejná chalupa a ani to nevypadalo, že je to dům nějakého vládce. Nebylo 
to obydlí nějakého boháče, vyzdobené a bohaté. Ale přesto mělo jakýsi 
svůj půvab.

 V té chalupě už několik dlouhých zim přebývala kouzelná sta-
řena. Chalupa vypadala z dálky jako obyčejný příbytek. Ale z blízka bylo 
vidět, že stěny nejsou postavené z kamene nebo dřeva. Na dotek byly stě-
ny slizké a působily jako hadí kůže. Byl to ale druh zvláštního smaragdu. 
Střecha byla ještě zajímavější. Tašky střechy byly vyrobeny z nějakého 

starého a špinavého porcelánu. Porcelán ale nebyl vůbec křehký. Na ně-
kterých místech je porcelán polit stále tekoucím karamelem. Komín je 
stlučený z cukroví a vršek komínu zakončuje kus masa z krtka. Okna jsou 
do tvaru kosočtverce. V oknech není sklo, ale nějaká lepkavá hmota. Dve-
ře jsou také do tvaru kosočtverce. Jsou udělané z nehtů staré stařeny. 

 Sáhneme po klice, která je z koňského kopyta, a otevřeme. 
Předsíň je malá. V ní je jen jeden kus nábytku, ve kterém jsou dřevěné 
hole a ošoupané boty. Otevřeme druhé dveře. A tam je to teprve zajímavé. 
Všude je cítit kouř a síra. V jednom rohu je zaprášený stůl s jednou žid-
lí, která má ulomenou nohu. V dalším rohu je obrovská pec, která nikdy 
nevyhasne. Všude po stěnách jsou nahrubo přidělané police a na nich je 
spousta lektvarů, elixírů, prášků a nápojů. V dalším rohu místnosti je vel-
ký držák, který připomíná ruku a na ní leží obrovská kouzelná kniha, celá 
zaprášená. Najednou si všimneme malých dvířek za pecí.

 Otevřeme dveře. Uvnitř je malinká místnost, ve které jsou 
jen dřevěné police. Najednou z jedné seskočí chlupatý černý kocour se 
zářícíma očima! Na další se líně válí obrovský tlustý had! Utíkáme pryč 
a otočíme se až daleko za lesem. Běda tomu, kdo navštíví tajuplný dům 
nepozván. 

Strašák Martin 
6.A ZŠ Tyršova

Malování na Tyršovce
Základní škola Tyršova se každoročně účastní několika výtvar-

ných soutěží. Mimo jiné se letos  zapojila i do literární a výtvarné soutěže 
s názvem: 

„3001 : PŘÍBĚH PLANETY“ 
v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“, a to 

do její výtvarné části.
Nejprve jsme zorganizovali školní kolo, které proběhlo od ledna 

do konce února 2014 v každé třídě. Porota vybrala  začátkem března z 
každé třídy tři nejlepší práce, za které byli žáci odměněni. 

Práce  z  prvních  míst  byly  poslány  do  celostátní  soutěže,  kde  
bylo hodnoceno  celkem  2834 výtvarných prací z celé republiky.

Vybrané práce budou vystaveny 15. - 18. května 2014 na 20. me-
zinárodním knižním veletrhu a literarním festivalu „Svět knihy Praha 
2014“.

Svou společnou práci zde mají tu čest vystavovat i tito naši žáci ze 
3.C třídy: Tomáš Keprt, Jiří Keprt, Jiří Gregor, Michal Košťál, Radoslav 
Filka.

Srdečně gratulujeme!!!!!!!!
Mgr. Jiřina Kolaříková

učitelka Vv
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Život se zvířaty pozvánka

Jaké léky rozhodně nedávat kočce? 
Existuje řada léčiv, používaných běžně u 

lidí, které jsou relativně bezpečné pro psa, ale 
extrémně toxické pro kočku. Dávkování léčiv 
pro kočku je mnohdy odlišné oproti psům a ko-
čičí organismus se vyznačuje mnohými metabo-
lickými raritami, které jsou příčinou toxicity ně-
kterých léčiv pro organismus koček. Například 
dostupný a obyčejný aspirin může být pro kočku smrtící. 

Správná diagnostika a terapie vedená kvalifikovaným veterinářem 
zajistí Vaší kočce největší šanci na vyléčení. Není větší frustrace pro vete-
rináře (a posléze i chovatele), než potýkat se s problémem, který byl již 
nějak „léčen“ majitelem doma. Domácí terapie vede k prodlevě v nasazení 
správného postupu, onemocnění je poté mnohem hůře ovlivnitelné a pa-
cient často velmi zesláblý a na správnou léčbu již reaguje špatně. 

Uvádíme zde některé humánní léky, kterým je třeba se vyhnout. 
Paracetamol a fenacetin (Panadol, Paracetamol, Paralen, Ataralgin, 

Coldrex,…) Paracetamol je zpracován v játrech na meziprodukty. Koč-
kám chybí enzym metabolizující tyto látky. Jestliže se shromažďují tyto 
toxické látky, dochází přímo k poškození buněk. Můžeme zjistit například 
cyanózu (tmavé zbarvení sliznic), obtížné dýchání, otok obličejové části 
hlavy, depresi, nízkou teplotu, zvracení. Vyvíjí se slabost, pacient upadá 
do komatu a umírá. Pro 3,5 kg kočku je toxická i ¼ 500 mg tabletky pa-
ralenu!!! 

Aspirin (Acylpyrin, Aspirin, Alnagon): Doba, po kterou aspirin 
působí v těle kočky je mnohokrát delší než u psa. Toxická dávka je nad 
25 mg/kg u kočky. Příznaky se vyvíjí během 4-6 hod po přijetí většího 
množství. Jde zejména o apatii, zvracení, nechutenství a letargii, zrychle-
né dýchání a zvýšenou teplotu. Během 1 dne může dojít k rozvoji slabosti, 
potácení, komatu a smrti. I malé dávky mohou poškodit žaludeční sliznici 
a vést k rozvoji žaludečních vředů. Může se objevit anémie a poškození 
jater. Aspirin nemá specifický protilék, toxicita nejde účinně léčit!!! Nic-
méně se aspirin u koček používá k léčbě některých onemocnění srdce, 
ale v přísně kontrolovaných a výrazně nižších dávkách, než jsou dávky 
pro člověka. 

Také Endiaron (cloroxin): při průjmu rozhodně nepoužívejte. 
Čokoláda obsahuje teobromin a kofein (veškeré čokoládové pro-

dukty, káva, čaj, energy nápoje -RedBull apod.). Nejvíce teobrominu je v 
hořké čokoládě a čokoládě na vaření. Při otravě teobrominem (čokoláda) 
dochází ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdeční frekvence, vzniku 
arytmií, třesu, záchvatům, vysoké dávky vedou k úhynu pacienta během 
6-24 hodin. Také stálý příjem menších množství může vést k rozvoji sr-
dečního selhání. Otrava kofeinem má podobné příznaky, mohou vznik-
nout krváceniny. Smrtelná dávka pro kočky, psy a lidi je 150 mg/kg. Co 
sníte Vy bez rizika, může Vaší kočku zabít. Neexistuje protijed, léčba je 
pouze podpůrná. Po příjmu většího množství je možné se pokusit vyvo-
lat zvracení (3% peroxid vodíku, naředěný 1: 10,5-10 ml na kočku podat 
stříkačkou, do vyvolání zvracení), pokud je stav zachycen časně (do 4-6 
hodin). Živočišné uhlí může pomoci. Je třeba co nejrychleji vyhledat od-
bornou pomoc. 

Hormonální antikoncepce pro ženy: dávky hormonů jsou v těchto 
preparátech velmi nízké, při náhodném pozření by nemělo dojít k žádné-
mu problému. Rozhodně je však nikdo jiný kromě právoplatné uživatelky 
nesmí dostat. 

Nesteroidní antiflogistika (Ibalgin, Ibuprofen, Nurofen, Modafen, 
Diclofenac, Veral, Voltaren, Naproxen, Piroxicam, Movalis, Aulin, Coxt-
ral,…) mohou ve špatné dávce způsobit bolest břicha, letargii, anémii, kr-
vavý průjem a zvracení krve. Je to následkem poškození sliznice trávicího 
traktu. Tyto léky mohou také poškodit ledviny a způsobit jejich selhání. 
Dochází též k poškození jater. Tyto léky jsou pro kočku velmi nebezpečné! 

Pokud máte pocit, že Vaše kočka neprosperuje, něco jí schází, má 
bolesti, je jiná než obvykle, více spí, má zježené chlupy nebo se Vám vyhý-
bá, rozhodně v tuto chvíli nesahejte do domácí lékárny. Co Vám přinese 
chvilkovou úlevu v období nachlazení, chřipky nebo migrény může Vaši 
kočce výrazně ublížit. Nepodávejte tedy prosím Vaší kočce žádný lék bez 
instrukcí veterináře. Konzultujte problém s veterinárním lékařem, pří-
padně si domluvte návštěvu a vyšetření Vaší kočky. 

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

MVDr. Pavlína Řehořková
                                                                                    

Placená inzerce
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Pozvánky

Ve středu 4.června v 16 hodin  
před knihovnou 

sehraje Divadlo Koráb 
k Mezinárodnímu dni dětí  pohádku 

Princezna na hrášku. 
Vstup volný. 

V případě špatného počasí se hraje ve velkém sále KD.
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ZUŠ Kuřim

Adéla Václavíková a Martin Votýpka

Cantando

Kateřina Blechová

Patrik Šudák
Sofie Kryštofová

Tereza Homolová
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Historie - Náš seriál

Řemeslníci v panství Kuřim
Toto číslo Zlobice přináší další díl seriálu o historii řemeslných 

dílen a řemeslníků v Kuřimi, resp. na Kuřimském panství od sedmnác-
tého století do první poloviny století dvacátého. Tento seriál je připra-
ven z materiálu výstavy Zaniklá řemesla v Kuřimi, která proběhla na 
zámku v rámci Medových dní 2013. Tato zastavení v minulosti nemají 
za cíl bezchybně mapovat naši historii, ale přinést zajímavé poodhale-
ní bohatého života našich předků. Proto budeme rádi, když budete na 
dané téma reagovat, doplníte jména a osobnosti z Vaší rodinné histo-
rie, zapůjčíte fotografie či písemnosti, které budou pak uchovány v el. 
podobě v městském archivu. Tentokrát pokračujeme o historii kovářů a 
zpracovatelů dřeva.

1921 z kroniky městyse Kuřimi byla pila „....poháněna vodou z rybníka 
malým splávkem“. Podle vyprávění pamětníků existovala ještě pila Josefa 
Novotného na ul. Brněnské v místě, kde je dnes zahrada školy Tyršova. 
Pan Josef Novotný byl bratrem stavitele Františka Novotného, i pro něj 
se tu na pile a tesařství připravovaly trámy na stavby. Na pile pracovalo 
zhruba 20 zaměstnanců do 50. let 20. století. U tesařského mistra Josefa 
Novotného se vyučil např. i Jan Krejčí, který pracoval pro stolaře pana 
Pánka na Tišnovské 43.

Na Brněnské ulici ještě bydlel stolař Trochta, který uměl dělat dý-
hovaný nábytek, protože byl vyučen ve Vídni.

Nejstarší bednářství u zámku připravovalo sudy pro pivovar, ale 
také např. dělalo bednářské práce pro vinný sklep,  potašárnu, zámek, 
nebo i dřevěné boudy pro potřeby ovčáků, zedníků. Bylo umístěno v 
ulici Křížkovského naproti zámku v č. p. 51. Nejstarším nám známým 
bednářem z této panské bednárny byl Jan Pokorný, který tu žil a praco-
val v letech 1651 – 1653. Toto bednářství bylo roku 1781 prodáno Karlu 
Mlejnkovi, kuřimskému osídlenci, jako “… staré bednářství s dílnou, stá-
jí, s propůjčeným vrchnostenským nálevem piva, kusem zámecké zahrady 
a s ostatním příslušenstvím za 20 zl. ročního úroku a kupní částkou 60 

Pila Novotného za sokolovnou, archiv Kuřim

Razítko tesařského mistra Josefa Novotného

Ruční práce s pilou na Lipůvce, archiv města Brna

Zpracování dřeva
Lepší můj hoblíček než sedlácké volky,
když si ho nabrúsím jide mně povolky.
Ty sedlácké volky řezníci zabijú
a moje hoblíčky eště mě přežijú.

Kuřim byla vždy obklopená lesy, které přinášely užitek a surovi-
ny mnoha profesím. Krištof Fišer v traktátu O LESÍCH A DRVÁCH  ze 
17. st. problematiku shrnuje takto: „Kde pak je panství prostrannější a 
nedostatek dříví k palivu a na stavění, tu obyčejně hynou všecka stavení, 
dvory, ovčíny, stodoly, chlévy a pivovarové, aneb z jiných důchodů ne 
nejmenší díl vychází na dříví. Mimo to, že pán místa toho vší kratochvíle 
zbaven bývá z užitku ze zvěři, jakož i zisku, kterýž míti mohl z prodeje 
dříví, tj. prken, šindelů, třísek, uhlí, pastev, žaludů, čihařství a těm po-
dobným….“. Největší spotřeba dřeva byla na stavby, ať už na krovy, šin-
dele, trámy nebo prkna, bednění, ploty a ohrady; velká spotřeba dřeva 
byla jako paliva a až na třetím místě byla spotřeba dřeva řemeslníky  jako 
byli bednáři, koláři, truhláři apod. V domácnosti se pak dřevo objevi-
lo v podobě kuchyňských náčiní (lopatky, vařečky, misky apod.), také 
jako hračky, nábytek, okenice nebo i votivní předměty (dřevěné křížky) 
apod. 

        
Zpracování dřeva ve velkém se odehrávalo na pile. Zřejmě nej-

starší pila v Kuřimi byla ta, která se nacházela pod zámeckým rybníkem, 
kterou město Brno postavilo roku 1856 nákladem 844 zl. 4 kr.  Pila 
pořezala ročně 1600 klad panských a 40 klad pro cizí. Dne 1. 5. 1862 
byl mlýn i pila pronajaty Bohdanu Bauerovi a ten je dal do podnájmu 
Matěji Entnerovi a Jiřímu Braunovi z Kuřimi. Od roku 1866 měl mlýn 
i pilu v pronájmu Eduard Rumler, strojník z Brna za 550 zl. ročně. V 
roce 1890 byla pila zastavena a zařízení prodáno. Podle zápisu z roku 

Zákres pily u zámeckého rybníka, archiv města Brna
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zl…“ Jak vidíme, jedno stavení mělo hned několik funkcí, podle kronikáře 
Dvořáčka to byla také palírna. Dalšími bednáři u zámku byl Franz Deidar 
(psán i Dejdar, či Deydar nebo česky Vavřinec) a jeho syn Lorenz, který 
byl propuštěn a nahrazen v roce 1797 Dominikem Wanjekem (Vaňkem). 
Klement Vaněk nastoupil po smrti svého strýce v roce 1827 na místo pan-
ského bednáře. Na rozdíl od Dominika Vaňka, který se zapracovával 6 let 
u brněnského bednářského mistra Slavíčka, jemu stačily 3 roky učňovství 
u strýce v Kuřimi na získání stálého místa. Také z archiválií víme, že v 
roce 1802 bylo prodáno stavební místo Jakubu Havlíkovi, bednářskému 
mistrovi, a to 14 sáhů délky a 8 sáhů šířky parcely za 5 rýnských. Vystavěl 
si domek s č. p. 149. František Slabý a Josef Prudký byli také kuřimskými 
bednáři a to ještě v roce 1907. O tom, že v Kuřimi byli i koláři se nám do-
choval zápis o prodeji kolárny v roce 1773, a to Josefu Dřezovi z č. p. 21. 
Dalšími doloženými koláři podle Kroniky městyse Kuřimi byli: Rudolf 
Kříž, Karel Klucka, Josef Helán, a František Pindryč. Pan Šťasta přidává 
ještě jméno pana Homolky do seznamu kuřimských kolářů. Stolaři pak v 
Kuřimi byl pan Trochta, Zavřel, Pánek a Jan Vitula

Arnošt Vermouzek vzpomíná na veselého kolářského mistra Josefa 
Helána, který měl dílnu naproti radnici: 

„Byl to velký vlastenec, praporečník hasičů, zakládající člen Sokola, 
řečník a taškář, který to do hospody na radnici neměl daleko. Jednou uzavřel 
sázku s celou hospodou, že nevyberou do měsíce 1 000 korun na stavbu Soko-
lovny a jestli ano, tak že si nechá uříznout veřejně svůj plnovous. Sázka platila, 
kasička se zvolna plnila a do týdne bylo těch 1 000 korun vybráno a byla 
slavnost uříznutí Helánova vousu. Že se to odbývalo za ohromného povyku, 
ceremoniálu a řádného popíjení se rozumělo samo sebou.“

Stolař Jan Trochta -  svatba 15.2.1920, zapůjčil Malásek

Tesaři Malášek a Verner pracující pro stavitele Novotného, zapůjčila 
Dundáčková

Truhlářská dílna závodu TOS, expedice strojů, 50.léta,  tesař Jan Krej-
čí s kladivem přes rameno, zapůjčil Vašíček

Kováři
Pijou kováři v hospodě,
pijou-li tam ještě.
Včera propili kladiva,
dnes už propijou kleště.

Zpracováním železa za horka na kovadlině se už od středověku za-
býval ve větších vesnicích a také městech mistr kovář. Postupem doby se 
(hlavně ve větších městech) toto řemeslo rozdělilo do specializovaných 
oborů, jako bylo zámečnictví, zbrojířství, kotlářství, cvokařství apod.  U 
nás v Kuřimi se kováři zabývali kováním koní a výrobou zemědělského 
náčiní, jakým byly sekery, kosy, lopaty, motyky, pily, kladiva, srpy, rýče a 
všelijaké hřeby či hřebíky. Pokud kovář vyráběl výše uvedené předměty, 
označovala se jeho práce jako „kovářské dílo bílé“. Kování vozů a koní se 
nazývalo „kovářským dílem černým“.  

Vybavení kovárny obvykle představoval nákovadlen nebo ocelové 
nákovadlo (jedno menší a druhé větší), dvouramenná rohatina, kovářský 
svěrák, různé hřebovny, desatery až dvacatery kleště - mezi nimi kleště 
koňské, ruční kladiva, kladiva koňská, nýtovací, perlík, mlat, kropáče, se-
káče, utínáčky (pro useknutí železa), průbojníky, koňský struh, měchy a 
ohniště. Železo se kupovalo v prutech, v okolí Brna především z pern-
štejnských hamrů, dále pak z Nového Města na Moravě, z Adamova a z 
Brna.     

                        
Na Kuřimském panství je doloženo, že kovárnu měla Kuřim, Čes-

ká, Lipůvka, Milotice, Heraltice, Křižínky, Deblín, Lelekovice. Posledním 
kovářem a podkovářem v Moravských Knínicích byl Vincenc Čéška z č. p. 
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Stará kovárna p. Zavřela na Brněnské, zapůjčila Zavřelová

1922,kovárna Fr. Krejčího, archiv Kuřim

Kování koně Janem Zavřelem, zapůjčila Zavřelová

79, jehož smrtí v roce 1952 zanikla tato živnost pro široké okolí. V samot-
né Kuřimi provozoval kovářství pan Loub na Mánkovém, v ulici Kout 28. 
Naproti sokolovně měl kovářství pan Zavřel (dříve stávala jeho kovárna 
na ul. Brněnská), na ul. Legionářské měl kovárnu pan František Krejčí. 
Kovářem byl také ještě v roce 1907 Emanuel Dvořáček a v roce 1924 
František Pindryč na radnici.

  
Prodej obecní kovárny Franci Štětinovi (12. března roku 1800 po-

stoupené jeho synovi Janovi) proběhl 16. listopadu roku 1780. Celá kup-
ní smlouva potvrzená jeho synovi v roce 1800 vypadala tehdy takto:

„1) Ku kteréžto za třicet rýnských zakoupené kovárně také zahrádka 
přináleží a 3 kousky rolí, totiž první pod Zlobicou, druhý na  Součkách pod 
Horkama a třetí na Mezihoří pod stezkou, který Jan Štětina pro sebe a své 
potomky užívati bude.

2) Naproti čemuž onen  Jan Štětina každoročně do obce cins z tej 
kovárně a rolí šest rýnských beze všeho odtahu nevyhnutelně platiti povinen 
bude.

3) Vyminuje sobě obec, aby on Štětina aneb potomci jeho v roztržitosti 
nebo podezřelosti stiženi nebyli, s tím by toho místa zbaveni byli, nýbrž jak na 
jednoho katolického křesťana přináleží, dobře se chovati.

4) Kdyby dnes nebo zejtra se přihodílo, že by Jan Štětina, neb potomci 
jeho tu kovárnu odprodati chtěl, tedy obec sobě dle slušné domluvy předek po-
nechává takovou odkoupiti.

5) Přičemž také se ponechává jemu Janovi Štětinovi jeden kousek rolí 
v „Luzích“ a sice tak dlouho, dokudž onen včas potřeby jak koňskýmu, tak ho-
vězímu dobytku na obci pouštěti bude žilou. Kdyby se ale stalo, že by takovou 
povinnost nezachovával, tedy jemu obec ten kousek roli odejmouti může.

Pročež k lepšímu potvrzení a upevnění jest tento kup dvojnásob pode-
psaný a každej straně do rukou jeden exemplář do rukou daný s podepsáním 
svých jmen a s potvrzením naší vždy v rukách mající obecní pečeti to potvr-
zujem.

Jenž se stalo na obci městečka Kuříma 12. března 1800.

Franc Štětina otec                          Franc Slavíček rychtář
Jan Štětina syn   Kašpar Filka pudmistr
Karel Kořánek rektor  Franc Studený svědek“                                                           

Jitka Sikorová
(pokračování příště)
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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 dvě zděné garáže v 
ulici U vlečky s montážní jámou. 
Možnost propojit na dvougaráž. 
Nová izolace střechy, elektrický 
proud 220/380. Cena k jednání 
340 000 Kč. Tel.: 602 703 296

Prodám garáž na ulici Sv. Če-
cha v Kuřimi. Garáž ve 100% stavu. 
Cena 180 000,-Kč včetně všech po-
platků. Tel.: 725 446 722

Pronajmu 1 pokoj v bytě 
2+1 Kuřim. Tel.: 728 315 567

Nabízím pronájem garáže s 
elektřinou, ulice U Vlečky, nedaleko 
sběrného dvora. Volná ihned. Tel.: 
732 607 052

Koupím byt 2+1 v Kuřimi. 
V dobrém stavu bez nutnosti re-
konstrukce, do 1500000 Kč. Tel.: 
777 629 061

Jsme mladá rodina a máme 
zájem o pronájem nebo převzetí 
pronájmu zahrádky v Kuřimi za 
rozumné odstupné. Ideálně oblast 
Cimperk a pod. Prosím nabídněte. 
Email: Scio@email.cz

Koupím rodinný dům nebo 
byt v Kuřimi popřípadě blízkém 
okolí. Tel.: 702 307 561

Koupím garáž na ul. Husova 
nebo blízkém okolí. Nabídněte pro-
sím. Tel.: 605 107 545

Nabízím k prodeji stavební 
buňku. K vidění v Kuřimi. Cena 
dohodou. Tel.: 604 204 191

Prodám rok starý kotlový 
gril Weber One Touch originál s in-
tegrovaným teploměrem v poklopu. 
Průměr kotle 47 cm. U tohoto grilu 
je úžasné přímé i nepřímé grilování. 
Nový stál 5199 Kč. Nyní za 3000 
Kč. Tel.: 777 138 407

Nabízím sečení trávy křo-
vinořezem, svahovou sekačkou, 
sekacím traktorem atd. Cena dle 
dohody. Tel.: 608 065 337

Prodám dřevěné brikety na 
topení, cena 500 Kč/q. Tel.: 608 
065 337

Koupím palivové dřevo, 
nabízím úklid lesa, pozemků, atd. 
Cena dohodou, práce křovinoře-
zem. Tel.: 608 065 337

Vyrábím zateplené psí bou-
dy všech možných rozměrů. Bouda 
je zateplená polystyrenem 30mm. 
Vnější stranu tvoří palubka 12mm. 
Vnitřní stranu osb deska 8mm. Stře-
cha je otevíratelná a pokrytá asfal-
tovou šindelí. Bouda má předsíňku. 
Tel.: 739 216 447, email petr-vit@
seznam.cz

občanská inzerce - zdarma

Mladá paní hledá starší le-
tiště nebo rozkládací sedačku. Za 
odvoz. Kuřim. Děkuji. Tel.: 723 
357 682

Prodám nové nepoužité pán-
ské kolo zn. Vector Omega. Tel.: 733 
703 283

Daruji za odvoz 2 knihov-
ničky v dobrém stavu. Rozměry 1x 
v. 135 cm š. 115 cm, 1x v. 130 cm 
š. 120 cm. Horní polovina obou 
knihoven je prosklená. Dále daru-
ji sedačku. Důvod stěhování. Tel.: 
774 083 448

Prodám krb na biolíh, aku 
vrtačku, pokosovou pilu, hoblík na 
dřevo, brusku na dřevo a různé ruční 
a elektrické nářadí. Cena dohodou. 
Tel.: 733 467 760

Prodám kávový a polévko-
vý servis. Tel.: 737 383 693

Přenechám za odvoz 3ks za-
chovalé dvoudílné skříně. Tel.: 776 
010 098

Prodám béžovou koženku 
1.3 x 4m. Tel.: 606 086 576

Prodám cca 1800 odznaků 
národních podniků atd. za symbolic-
kou cenu 200 Kč. Hodí se jako dárek 
pro syna, žáka apod. Tel.: 606 874 
753

Nabízím videopřepisy va-
šich VHS kazet. Tel.: 604 804 982

Nabízím práci na zahra-
dách, rytí, sadba, jarní úpravy. Tel.: 
604 804 982

Prodám 4ks letní pneu Fi-
restone. Jednu sezónu jeté pneu 
185/70/R14 88H. Cena celkem 
1800,-Kč. Tel.:606 640 754, 530 
506 075.

Prodám zlatý střih nepouži-
tý pc 3000.- nyní 1500,- Kateřina 
Eliášová, Bezručova 1113/28, Ku-
řim, Mob.: 732 437 557.

Prodám  používanou  plecho-
vou  popelnici za 400,- Kč a rudl k 
odvozu popelnice za 400,- Kč. Tel.: 
739 593 437.

Prodám elektrickou troubu. 
Tel.: 728 012 697.
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Usnesení
z 11. schůze Rady města Kuřimi konané 

26. 3. 2014
123/2014 Rada města bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 19. 3. 

2014. Termín plnění: 26. 3. 2014 (KÚ)
124/2014 Rada města souhlasí s odečtem 160 kWh z celkového odběru 

el. energie za rok 2014 nájemci nebytového prostoru (obchod s 
dětským zbožím) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. 
p. 902 na pozemku p. č. 1808 v k. ú. Kuřim paní Aleně Bartákové, 
trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, IČ 01340361, z dů-
vodu výpadku centrálního vytápění. Termín plnění: 31. 7. 2015 
(OMP)

125/2014 Rada města bere na vědomí uzavření „Dohody o převodu 
členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém 
družstvu“ mezi paní Miladou Vašourkovou, trvale bytem [osobní 
údaj odstraněn], Kuřim, PSČ 664 34 a manž. Ing. Petrem Vašour-
kem a PaedDr. Ivanou Vašourkovou, oba trvale bytem [osobní 
údaj odstraněn], Kuřim, PSČ 664 34 a schvaluje budoucí proná-
jem bytové jednotky č. 1469/2 členům Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 
26277212 - manž. Ing. Petru Vašourkovi a PaedDr. Ivaně Vašour-
kové, oba [osobní údaj odstraněn], Kuřim, PSČ 664 34. Termín 
plnění: 30. 4. 2014 (OMP)

126/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Klárou 
Gehringerovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Ku-
řim, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 1718 k. ú. 
Kuřim o výměře 221 m2 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 912 
na ul. Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. Termín pl-
nění: 30. 4. 2014 (OMP)

127/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 2751 k. ú. Kuřim o výměře 290 m2 - zahrádka v lokalitě „ul. Tiš-
novská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok manželům Zdeňku a 
Martině Suchým, oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 
34 Kuřim. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP)

128/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 2752 k. ú. Kuřim o výměře 180 m2 - zahrádka v lokalitě „ul. Tiš-
novská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok manželům Radce a 
Tomáši Peškovým, oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 
34 Kuřim. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP)

129/2014 Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 
2013/O/0148 s Pavlem Richterem, trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu 
sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 6. 
2014. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

130/2014 Rada města ruší usnesení č. 458/2006 ze dne 11. 10. 2006 ve 
věci zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VN366, příp. 
VN k TS gromathic“ z důvodu nerealizace stavby. Termín plnění: 
31. 3. 2014 (OMP)

131/2014 Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch 
obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, 
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na po-
zemcích parc. č. 2208/1, 2219/18, 2220, 2222/1, 2136 a 2139 vše 
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 zřízeno za jedno-
rázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Termín plnění: 31. 12. 2016 (OMP)
132/2014 Rada města schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve věci 

uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě včetně tří rozvaděčů ve prospěch společnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
- Michle, IČ 60193336, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu 
dle přílohy na pozemcích parc. č. 1077/3 a parc. č. 2636/1 v k. ú. 
a, obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady 
na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Termín plnění: 31. 
12. 2016 (OMP)

133/2014 Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 3501 v k. 
ú. Kuřim, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci se 
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, za 
nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok po dobu realizace stavby „Rekon-
strukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim“. Do doby uzavření 
nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ná-
jemní. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

134/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a po-
vinností z územního rozhodnutí č. j. MK/16175/13/OSVO ze 
dne 12. 2. 2014 vydaného pro stavbu „Přestavba kotelny na víceú-
čelový sál Kuřim, ul. Popkova č. p. 1012“, ze které se stává právním 
nástupcem stavebníka „přeložky vedení NN“ společnost E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 28085400. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

135/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Přestavba kotelny na 
víceúčelový sál ul. Popkova, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k 
podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise 
ve složení podle návrhu se změnami. Termín plnění: 30. 12. 2014 
(OI)

136/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení za-
kázky malého rozsahu na stavební práce „Sportovně rekreační plo-
cha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

137/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o koupi movité věci 
na dodávku a montáž nůžkové zdvižné plošiny pro objekt Centra 
denních služeb, Jungmannova 950, Kuřim, se společností Belet, 
a.s., Dělnická 4, 431 91 Vejprty - Nové Zvolání, IČ 47780321, za 
sjednanou cenu 130.550 Kč bez DPH, tj. 158.805,50 Kč vč DPH. 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

138/2014 Rada města souhlasí se zrušením usnesení č. 614/2013 z dne 
25. 9. 2013, ve věci přepracování optimalizační studie „Městská 
sportovní hala Kuřim“ v souladu se závěry sportovního výboru ze 
dne 14. 8. 2013. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

139/2014 Rada města schvaluje dodatek č. 16 k mandátní smlouvě pro 
„Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a 
investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Ku-
řimi“ uzavřené dne 24. 4. 2002 mezi městem Kuřim a Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 
33 Brno, IČ 46347275. Předmětem dodatku je zplnomocnění 
mandatáře k výkonu zadavatelských činností o veřejných zakáz-
kách, uzavírání a podepisování smluv o dílo mezi městem Kuřim 
a zhotoviteli (včetně dodatků), zastupování mandanta při veřej-
noprávním řízení ve výstavbě a zastupování mandanta při výkonu 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-
veništi. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OI)

140/2014 Rada města souhlasí s vyčleněním částky 10.000 Kč z ORG 1 
048 000 000 „Wellness - opravy, technická zhodnocení“ na zpraco-
vání studie systému zařízení a stavebních objektů pro vypouštění 
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odpadních vod z bazénů Wellness a přivedení vody z vrtu HV2SA 
a využití teploty odpadních vod z bazénů tzv. rekuperací. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (OI)

141/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb 
a dodatku č. 1 k této smlouvě s Ing. Jiřím Jakubcem, daňovým po-
radcem, Čebín 417, 664 23 Čebín, IČ 66581770, na zpracování 
daňového přiznání za rok 2013 za cenu 22.990 Kč. Termín plnění: 
31. 3. 2014 (OF)

142/2014 Rada města schvaluje uvolnění částky 26.200 Kč z „drobných 
investic“ na pořízení sportovního a technického materiálu pro 
sportovní areál v Kuřimi - dle zápisu. Termín plnění: 30. 4. 2014 
(OF)

143/2014 Rada města souhlasí s realizací zabezpečení bočního vchodu 
do budovy mezi Městem Kuřimí a společností COMIMPEX spol. 
s r.o., se sídlem Haškova 17, 638 00 Brno, IČ 46972439, která roz-
šíří stávající zabezpečení vstupů do budovy MěÚ na EZS prostřed-
nictvím výměny bočních vchodových dveří. Termín plnění: 5. 5. 
2014 (KÚ)

144/2014 Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 
3.000 Kč pro každou rodinu, která převzala do pěstounské péče 
děti. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OSVP)

145/2014 Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 12.000 Kč poskytovateli sociální služby DOTYK II, o.p.s., IČ 
29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popo-
vice. Termín plnění: 31. 5. 2014 (OSVP)

146/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění podpory při 
realizaci projektu se společností eCENTRE, a.s., se sídlem [osob-
ní údaj odstraněn] Jankovcova 1594/14, Praha 7, IČ 27149862, 
jejímž předmětem jsou vzájemná práva a povinnosti při realizaci 
projektu nákupu elektrické energie a plynu formou elektronické 
aukce pro občany města. Termín plnění: 31. 3. 2014 (KÚ)

147/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy 
ze dne 17. 3. 2014 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 4 a 6 a neschvaluje 
bod 5 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 26. 3. 2014 (OI) 

148/2014 Rada města bere na vědomí zápis z komise životního prostředí 
a schvaluje bod 2. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OŽP)

149/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 
ze dne 24. 3. 2014 v bodech č. 2, 4, 9, schvaluje body č. 1, 3, 5, 6, 
7, 8 a schvaluje žádost dle bodu č. 6. Termín plnění: 31. 3. 2014 
(OI)

150/2014 Rada města souhlasí se zrušením zadávacího řízení a rozhod-
nutí o přidělení zakázky dle usnesení rady č. 119/2014 ze dne 20. 
3. 2014 na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Protierozní zatrav-
něné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. Termín plnění: 30. 4. 
2014 (OŽP)

151/2014 Rada města souhlasí se zahájením nového zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Protierozní zatravněné pásy 
s výsadbou doprovodné zeleně“, schvaluje výzvu k podání nabídky, 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise a komise pro ote-
vírání obálek. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP)

152/2014 Rada města doporučuje předložení žádosti o dotaci Římsko-
katolické farnosti Vranov u Brna ve výši 50.000 Kč na projekt Re-
staurátorské práce na varhanním stroji v kostele sv. Filipa a Jakuba 
v Lelekovicích z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 
a doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 
Veverská Bítýška ve výši 52.000 Kč na projekt Restaurování vitráží 
kostela sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce z programu Ministerstva kul-
tury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností“. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OI)

153/2014 Rada města schvaluje Smlouvu o použití přidělených pro-
středků pro zabezpečení regionálních funkcí na rok 2014. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (MKK)

154/2014 Rada města souhlasí s vyčleněním částky 150 000,- KČ z ORG 
1008 000 00 „Projekty a studie“ na zpracování energetického au-
ditu, projektové dokumentace a zpracování žádosti pro zateplení a 
výměnu výplní otvorů objekty MŠ Zborovská. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OI)

155/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy ZŠ Tyršova - Oprava 
umývárny chlapci“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se spo-
lečností KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o., Českobratrská 136, 679 
61 Letovice, IČ 60704624, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 299.907 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (OI)

156/2014 Rada města schvaluje investiční záměr na zřízení parkoviště 
pro osobní vozidla s 6 parkovacími stáními a obratištěm na ulici 
Popkova a souhlasí se zpracováním dokumentace pro SP. Termín 
plnění: 30. 6. 2014 (OI)

Jiří Filip Koláček, MBA   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města   místostarosta města

Usnesení
z 12. schůze Rady města Kuřimi konané 

07.04.2014
157/2014 Rada města schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 

2784/19 o výměře 334 m2, parc. č. 2903/6 o výměře 204 m2, 
parc. č. 2904/76 o výměře 582 m2 a parc. č. 2904/77 o výměře 
5.595 m2 (vlastník paní Potůčková, trvale bytem Kuřim, [osobní 
údaj odstraněn]) za část pozemku parc. č. 3714/45 o výměře cca 
6.715 m2 (vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim - dle přílohy B, 
bez cenového vyrovnání. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP)

158/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 3417/1 k. ú. Kuřim o výměře 227 m2 - zahrádka v lokalitě „pod 
Podlesím“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok manželům MVDr. Mi-
chelu Boudjaoui, bytem [osobní údaj odstraněn], 621 00 Brno a 
Janě Boudjaoui Havlové, bytem [osobní údaj odstraněn], 623 00 
Brno. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP)

159/2014 Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch 
obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, 
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na po-
zemku parc. č. 4487/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH 
na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

160/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povin-
ností z územního rozhodnutí č. j. MK/20438/13/OSVO ze dne 23. 1. 
2014, vydaného pro stavbu „Sportovně rekreační plocha“, ve které se 
stává právním nástupcem stavebníka přípojky NN společnost E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ 28058400. Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

161/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 193 m2 - zahrádka v lokalitě „u 
lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční vý-
povědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok manželům 
Stanislavu a Anně Laušovým, oba trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 34 Kuřim. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města
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Usnesení
z 13. schůze Rady města Kuřimi konané 

14. 4. 2014 
162/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města 

Kuřimi ke dni 2. 4. 2014 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 
670/2013 do 31. 12. 2014. Termín plnění: 14. 4. 2014 (KÚ)

163/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Lu-
kášem Šimkem, trvale bytem Brno, [osobní údaj odstraněn] a 
Lenkou Šimkovou, trvale bytem Kuřim, [osobní údaj odstraněn], 
jejímž předmětem je nájem bytu č. 844/7 umístěného v podkroví 
bytového domu č. p. 839, 840, 841, 842, 843 a 844 v ul. Bezručova 
čtvrť, postaveného na pozemku p. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim 
na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 za nájemné ve výši 
56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 5. 2014 
(OMP)

164/2014 Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch 
obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, 
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na po-
zemku parc. č. 2455/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH 
na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

165/2014 Rada města schvaluje v působnosti valné hromady obchod-
ní společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 
Kuřim, IČ 29213380, smlouvu o výkonu funkce mezi obchodní 
společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Ku-
řim, IČ 29213380 a Ing. Janem Sojkou, [osobní údaj odstraněn], 
Mikulov. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

166/2014 Rada města schvaluje text budoucí kupní smlouvy ve věci pro-
deje částí pozemků p. č. 294 o výměře cca 150 m2 a p. č. 293/1 
o výměře cca 90 m2 vše v obci a k. ú. Kuřim společnosti Čoko-
ládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 1306, Kuřim, IČ 
25529811, za cenu 10.211 Kč/m2 ve znění dle přílohy se změnou. 
Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

167/2014 Rada města schvaluje v působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Centrum technických služeb Kuřim s.r.o., se sídlem 
Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, smlouvu o výkonu funk-
ce mezi obchodní společností Centrum technických služeb Kuřim 
s.r.o., se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 26307189 a Ing. 
Ladislavem Tomšů, [osobní údaj odstraněn], Brno. Termín plnění: 
30. 6. 2014 (OMP)

168/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava po-
vrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2014“ a souhlasí s uza-
vřením smlouvy o dílo se společností:

 1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 
64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí

 2/ Nabídka pro opravy lokálních výtluků infratechnologií bude 
předložena ke schválení Radě města po prověření referencí.

 3/ KSB silniční práce spol. s r.o., se sídlem Jahnova 8, 530 02 Par-
dubice, IČ 28826761, která předložila nejvýhodnější nabídku pro 
technologii tryskovou metodou

 4/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 
64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky

 5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 
64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu

 6/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 
64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky i s výměnou podkladu

 7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 
28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky penetrací

 8/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 
28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí

 9/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 
28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokober-
cem

 10/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 
64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii 
velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem

 11/ HaB cz s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, 
IČ 47910348, která předložila nejvýhodnější nabídku pro opravu 
spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi.

 Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)
169/2014 Rada města souhlasí s konáním běžeckých závodů seriálu “Ku-

řimská běžecká liga“ na pozemcích města, včetně lesních. Termín 
plnění: 30. 6. 2014 (OŽP)

170/2014 Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup oje-
tého osobního vozu Škoda yeti, 1,8 TSI, za cenu 379.999 Kč vč. 
DPH, dle přílohy. Termín plnění: 15. 5. 2014 (OMP)

171/2014 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu měs-
ta na rok 2014. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OF)

172/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
Smlouvy o nájmu služebního bytu mezi subjekty Základní škola 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organiza-
ce a paní Ilonou Eklovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] 
Kuřim na dobu od 1. 6. 2014 do posledního dne trvání pracovního 
poměru. Termín plnění: 1. 6. 2014 (ZŠ)

173/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
Smlouvy o nájmu služebního bytu mezi subjekty Základní škola 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organiza-
ce a paní Janou Zedníkovou, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 
Kuřim na dobu od 1. 6. 2014 do posledního dne trvání pracovního 
poměru. Termín plnění: 1. 6. 2014 (ZŠ)

174/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjekty Základní ško-
la Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organi-
zace a paní MUDr. Michaelou Skácelovou, se sídlem Neumannova 
46, Brno, IČ 72023881 na dobu od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2019. Ter-
mín plnění: 1. 5. 2014 (ZŠ)

175/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Yv.Production, s.r.o., 
Budečská 1217/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 281676271, za-
jišťující vystoupení Yvetty Blanarovičové v rámci oslav 50. výročí 
povýšení Kuřimi na město se změnou. Termín plnění: 15. 4. 2014 
(MKK)

176/2014 Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technic-
kých služeb Kuřim, s.r.o., za rok 2013. Termín plnění: 14. 4. 2014 
(CTSK)

177/2014 Rada města v působnosti valné hromady společnosti Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., uděluje jednateli Ing. Ladislavu 
Tomšů odměnu za rok 2013 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 30. 
4. 2014 (CTSK)

178/2014 Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru investič-
ního za rok 2013. Termín plnění: 14. 4. 2014 (OI)

179/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s 
panem Vítězslavem Schimmerlem, trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu umístěného ve 
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II. nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) po-
staveného na pozemku p. č. 292/1 v ul. Zahradní vše v obci a k. ú. 
Kuřim, dohodou ke dni 31. 5. 2014. Termín plnění: 31. 5. 2014 
(OMP)

180/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Lu-
kášem Fričem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, je-
jímž předmětem je nájem bytu umístěného ve II. nadzemním pod-
laží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na ul. Zahradní v Kuřimi, 
na dobu určitou dvou let, za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + 
zálohy na služby. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

181/2014 Rada města souhlasí se změnou nájemce bytu č. 1116/7 umís-
těného v podkroví domu č. p. 1116, 1117, 1118 ul. Bezručova 
čtvrť, Kuřim, kdy výlučným nájemcem se stane pan Lukáš Klusák, 
trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim. Termín plnění: 30. 
4. 2014 (OMP)

182/2014 Rada města schvaluje záměr na výpůjčku nebytového prostoru 
(sklad CO) o výměře 2 x 3 m umístěného v I. podzemním podlaží 
bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 postaveného na pozemku 
p. č. 1806 v ulici Na Královkách, ve prospěch Sportovně střelecké-
ho klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, 664 34 Kuřim, IČ 
15547353, do 31. 5. 2017. Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP)

183/2014 Rada města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení 
č. 700/2012 ze dne 5. 12. 2012 ve věci „Dohody o úpravě vzájem-
ných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
a kanalizací“ pro veřejnou potřebu, uzavřenou mezi městem Ku-
řim a panem Zdeňkem Riglem, bytem Pod Ostrou 342/8, 621 00 
Brno do 31. 12. 2015. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

184/2014 Rada města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení 
č. 161/2013 ze dne 27. 3. 2013 ve věci „Dohody o úpravě vzájem-
ných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
a kanalizací“ pro veřejnou potřebu, uzavřenou mezi městem Ku-
řim a společností „Medex-K“ s r.o, se sídlem Blanenská 982, 664 34 
Kuřim do 31. 12. 2015. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OI)

185/2014 Rada města schvaluje změnu usnesení RM č. 142/2014 ze dne 
26. 3. 2014, kde se mění celková částka vyčleněných prostředků na 
28.200 Kč. Navýšení limitu se týká položky č. 3 - nákup flexibilní 
tréninkové stěny, s novým limitem 15.300 Kč. Termín plnění: 18. 
4. 2014 (OF)

186/2014 Rada města schvaluje vyčlenění částky 20.000 Kč z „drobných 
investic“ na pořízení a instalaci vícedílné vývěsky poblíž zastávky 
u KD Kuřim za účelem propagace sportů provozovaných v rámci 
Sportovního areálu Kuřim a Wellness Kuřim. Termín plnění: 31. 
10. 2014 (OI)

187/2014 Rada města schvaluje vyčlenění částky 10.000 Kč z „drobných 
investic“ na pořízení a instalaci vývěsky poblíž Vodní kaple Sv. Jana 
za účelem informovanosti občanů o kvalitě vody. Termín plnění: 
31. 10. 2014 (OI)

188/2014 Rada města souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fon-
du Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace, ve výši 250.000 Kč dle žádosti. Termín 
plnění: 30. 4. 2014 (KÚ)

189/2014 Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 
Kč pro Golf Club Brno, Štefánikova 41, 602 00 Brno, IČ 48513954. 
Termín plnění: 20. 4. 2014 (KÚ)

190/2014 Rada města uděluje souhlas jako vlastník pozemku parcely č. 
2635/1 k. ú. Kuřim, a schvaluje záměr občanskému sdružení Spo-
kojené Díly o. s., IČ 22672818, Foglarova 1817, 664 34 Kuřim s 
prováděnými pracemi při čištění Mozovského potoka. Termín pl-
nění: 20. 4. 2014 (KÚ)

191/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování práv-
ních služeb týkajících se územního plánování s advokátní kancelá-
ří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28360125, 
se sídlem Brno, Helfertova 2040/13. Termín plnění: 30. 4. 2014 

(KÚ)
192/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 

zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava so-
chy sv. Jana“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Mgr. Marti-
nem Slovákem, akademickým sochařem a restaurátorem, Hutník 
1454, 698 01 Veselí nad Moravou za cenu 95.000 Kč. Termín plně-
ní: 31. 12. 2014 (OI)

193/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Ortofotoma-
pa města Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností společnosti TopGis, s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/64, 
61700 Brno, IČ 29182263, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 106.480 Kč. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

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

Usnesení
z 14. schůze Rady města Kuřimi konané 

23. 4. 2014
194/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi ke dni 16. 4. 2014. Termín plnění: 23. 4. 2014 (KÚ)
195/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 

Tomášem a Radkou Peškovými, oba trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 2752 k. ú. Kuřim o výměře 180 m2 - zahrádka v lokalitě „ul. 
Tišnovská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 5. 
2014 (OMP)

196/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 
Zdeňkem a Martinou Suchými, oba trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 2751 k. ú. Kuřim o výměře 290 m2 - zahrádka v lokalitě „ul. 
Tišnovská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 5. 
2014 (OMP)

197/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Milo-
šem a Kateřinou Kondeiovými, oba trvale bytem Kuřim, [osobní 
údaj odstraněn], jejímž předmětem je nájem bytu č. 1123/7 umís-
těného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123 a 1124 posta-
veného na pozemku parc. č. 2138/3 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi 
na dobu určitou do 30. 4. 2015 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/
měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

198/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000, 
jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1809 v k. ú. 
Kuřim o vým. 9 m2 uzavřené s [osobní údaj odstraněn] Kalovou, 
bytem [osobní údaj odstraněn], IČ 15536998 a to dohodou ke dni 
30. 4. 2014. Termín plnění: 31. 5. 2014 (OMP)

199/2014 Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch 
obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých 
Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, 
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3020-
288/2013 na pozemcích parc. č. 432/26 a 434/1 v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

200/2014 Rada města souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště Kuřim - Podle-
sí“, schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

201/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
„Smlouvy o nájmu služebního bytu“ mezi subjekty Základní škola, 
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Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková or-
ganizace a panem Ladislavem Horáčkem, trvale bytem Jungman-
nova 813, Kuřim na dobu od 1. 5. 2014 do posledního dne trvání 
pracovního poměru. Termín plnění: 1. 5. 2014 (KÚ)

202/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
„Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi subjekty Základní 
škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace a společností PAVIGO spol. s r.o., se sídlem Popelova 
49, 620 00 Brno, IČ 26236621 na dobu neurčitou od 1. 5. 2014. 
Termín plnění: 1. 5. 2014 (KÚ)

203/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
„Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi subjekty Základní 
škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace a společností COME vending s.r.o., se sídlem Rolnická 
1551/146, 747 05 Opava, IČ 47666960 na dobu neurčitou od 1. 
5. 2014. Termín plnění: 1. 5. 2014 (KÚ)

204/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
„Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi subjekty Základní 
škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace a společností KME, spol. s r. o., se sídlem Tyršova 16, 
664 34 Kuřim, IČ 46994033 na dobu neurčitou od 1. 5. 2014. Ter-
mín plnění: 1. 5. 2014 (KÚ)

205/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
„Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi subjekty Základní 
škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace a společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se síd-
lem Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ 48150029, na dobu neurčitou od 
1. 5. 2014. Termín plnění: 1. 5. 2014 (KÚ)

206/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas s uzavřením 
„Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi subjekty Základní 
škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace a společností Eliška Homolová, se sídlem Jungmanno-
va 911, 664 34 Kuřim, IČ 88360237, na dobu neurčitou od 1. 5. 
2014. Termín plnění: 1. 5. 2014 (KÚ)

207/2014 Rada města schvaluje na základě návrhu komise pro přidělo-
vání bytů v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v 
DPS od 1. 5. 2014 dle zápisu. Termín plnění: 1. 5. 2014 (CSSK)

208/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení za-
kázky malého rozsahu na stavební práce „Hasičská zbrojnice Ku-
řim“, dále schvaluje znění výzvy a zadávací dokumentace k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

209/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení za-
kázky malého rozsahu na stavební práce „Sanace vlhkého zdiva ZŠ 
Komenského, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabíd-
ky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

210/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení za-
kázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken a výkladců 
v prodejnách nám. Osvobození, ul. Bezručova a v městských by-
tech, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jme-
nuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

211/2014 Rada města souhlasí s předloženým postupem rekonstrukce 
stadionu v bodech 1, 2, 3 a rekonstrukcí doskočiště ve variantě č. 
A1 dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

212/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2013/D/0037 se společností Vyškovská TV, s.r.o., se sídlem 
Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov, IČ 29249376, jehož předmě-
tem je prodloužení termínu dodávky záznamu jednání zastupitel-
stva, se změnou. Termín plnění: 31. 5. 2014 (KÚ)

213/2014 Rada města schvaluje uvolnění 12.081 Kč z rozpočtové položky 
„Drobné investice“ za účelem pořízení 2 kusů nových plastových pro-
tiskluzných odrazových plošin skokanských můstků 25 m bazénu v 
areálu Wellness Kuřim. Termín plnění: 30. 5. 2014 (WK)

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

Placená inzerce

Volby do Evropského parla-
mentu

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České repub-
liky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) 
se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Kuřimi se bude volit na obvyklých místech. Stejně tak se nic 
nemění na faktu, že hlasovat může každý svéprávný občan ČR, kterému 
bude nejpozději 24. května 18 let, že nemocní mohou požádat volební 
komisi o donesení urny k nim domů, a kdo ví, že bude někde jinde v ČR 
si může nechat vystavit voličský průkaz do 8. května. Volit na něj může 
kdekoli v ČR. Na radnici vám poradí.

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb. Volič se prokáže platným osobním dokladem (zpra-
vidla OP) a dostane obálku. Za plentou vloží do obálky jeden hlasovací 
lístek. Na něm může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 
2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z 
kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho 
posuzování vliv.

My, občaní ČR si zvolíme 21 svých zástupců v Evropském parla-
mentu. I když se zdá, že jde o hrstku lidí ve velmi početném sboru, může 
šikovný a pracovitý europoslanec pro naši republiku vykonoat mnoho 
dobrého. Proto si myslím, že je velmi rozumné k volbám jít a vybrat si 
někoho, kdo skýtá naději, že bude spolupracovat s rozumnými lidmi z ji-
ných zemí EU. 

Přeji nám všem rozum a šťastnou ruku.
Jiří Brabec
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Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 15. 5. 19:00 Příběh kmotra

Pokud Vám reformy za po-
sledních dvacet let připadaly poma-
lé, pak vězte, že tu byla skupina  lidí, 
která považovala tempo těchto let 
za překotné. Jediné, čeho tito lidé 
v začátku opravdu litovali,  bylo, že 
nejvyšší nominální hodnota banko-
vek byla 500 korun a že tedy balíky, 
se kterými zacházeli,  byly velmi ne-
skladné. Peníze byly zkrátka úplně 
všude.

Příběh Kmotra je inspiro-
ván bestsellerem Jaroslava  Kmenty 
„Kmotr Mrázek“. Popisuje vzestup a 
pád člověka, který se od kšeftu s di-
gitálními hodinkami  posunul až na 

pozici šedé eminence české politiky. Ve filmu Příběh Kmotra se střetnou 
dva světy - víra v právo silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost. Tou-
ha po úspěchu reprezentovaném materiálním bohatstvím a touha sloužit 
dobru, právu a zásadám civilizované společnosti. Budeme sledovat strhu-
jící souboj představitele zákona a pořádku s člověkem, který řád přizpůso-
buje svým vlastním potřebám. Policista Cajthaml (Lukáš Vaculík) je celý 
život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Sleduje Kmotrovu láskyplnou 
péči o rodinu, jeho starost o její zajištění a jeho postupnou cestu k moci. 
Posedlý svou pravdou, obětuje policista vlastní soukromý život, přičemž 
sleduje rodinnou idylu muže na druhé straně barikády. Vliv  jeho pro-
tivníka vzrůstá natolik, že dokáže narušit i struktury na straně zákona a 
nakonec Cajthamla připraví o jeho postavení a práci. Ten přesto s buldočí 
vytrvalostí věří v řád a spravedlnost napříč politickými systémy, kterými 
během svého honu projde. Postava kapitána Cajthamla je holdem policis-
tům, kteří neztratili víru v to, že spravedlnost má zvítězit. Ta nakonec i v 
našem příběhu zvítězí, neboť Příběh Kmotra je důkazem platnosti úsloví: 
„S čím kdo zachází, s tím také schází.“ 

Drama, Krimi, Životopisný. Česko, 2013, 99 min. Režie: Petr Niko-
laev, Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří Dvořák,..

čtvrtek 29. 5. 19:00 Louise – Michel
Dělnice Louise (Yolande Moreau-

ová), kterou spolu s jejími kolegyněmi 
přivedl na dlažbu prohnaný management 
továrny, přijde jednoho dne s nápadem 
na svérázné využití odškodného. Najímá 
nemotorného bezpečáka Michela (Bouli 
Lanners), aby jejich proradného šéfa za-
bil. Ač postupně přibývá mrtvol, skutečný 
cíl zakázky stále uniká. Dvojice hrdinů se 
tedy vydává za ním, a nese si s sebou i jedno 
malé, docela intimní tajemství. Další bizar-
ní variace na žánr road movie je nesena pro 
tvůrčí duo typickou pokroucenou optikou 
vyprávění. Spojuje grotesku se surrealis-
tickou absurditou a přidává pro autory ty-

pickou „politickou nekorektnost“. Zatím poslední film autorské dvojice 
je ironicky věnován památce francouzské anarchistky a revolucionářky 
Louise Michelové. 

Komedie. Francie, 2008, 90 min. Režie: Gustave de Kervern. 

Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.

pár fotek, které se nevešly

Shora: Soutěžící úspěšný Aritmic Band
Farmářské trhy se v dubnu vydařily
Velikonoční výtvarná dílna KuřiMaT
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Přátelské utkání ml. žáků ročník 2001 v Boskovicích dne 
23.3.2014.

Boskovice – Kuřim 0:1 (0:1) 
Branka: Šťastný (as.Vašíček)
Sestava FC Kuřim: Nešetřil – Fürješ, Hajsler, Al-Dury, Šťastný, Bá-

bor, Zavřel, Kulibaba, Peřina,Vašíček.
První letošní utkání na venkovním hřišti kluci sehráli s Boskovice-

mi. I přesto, že měl soupeř po celou dobu utkání více ze hry,  byl to právě 
náš tým, který se ve 28. minutě dostal do vedení. Střelcem branky byl Lu-
káš Šťastný po přihrávce Šimona Vašíčka. Převaha soupeře však nebyla 
natolik výrazná a kluci dokázali jednogólový náskok udržet až do konce 
utkání, a to i přes několik slibných šancí, které si soupeř vytvořil.  

Přátelské utkání ml. žáků ročník 2001 dne 29.3.2014.
Kuřim – Kahan 10:0 (8:0)

Branky: Šťastný 7x (as.Vašíček, Kulibaba 2x,Al-Dury), Al-Dury 2x 
(Šťastný 2x), Hruška.

Sestava FC Kuřim: Nešetřil – Fürješ, Hajsler, Al-Dury, Šťastný, Bá-
bor, Zavřel, Kulibaba, Peřina,Vašíček.

Druhé přátelské utkání sehráli kluci na domácí půdě s týmem Ka-
hanu. Od počátku utkání jsme měli velkou převahu a s ojedinělými útoky 
soupeře si kluci bez problémů poradili. V průběhu prvního poločasu byli 
kluci staženi na 6 hráčů v poli, aby se hra trochu vyrovnala. I přes počet-
ní  „nevýhodu“ však kluci soupeře přehrávali. Druhý poločas již nebyl na 
góly bohatý, ale jen díky tomu, že se nedařilo zúročit vytvořené gólové 
příležitosti. 

Mistovské utkání 20. 4. 2014
FC Kuřim A – SK Řečkovice 1:2  (0:2) 

Branky: 47.min.Šťastný
Sestava: Nešetřil – Šťastný, Kulibaba, Vašíček, Antoňů, Hajsler, Pe-

řina, Fürfeš, Morkus J., 
Důležité utkání na domácím hřišti jsme neodehráli tak, jak jsme si 

představovali. Od prvních minut jsme ponechali soupeři dostatek prosto-
ru pro kombinaci, vázla rozehrávka a chyběl nám pohyb se soupeřem. Po-
stupně jsme ale hru srovnali a vytvořili si několik spíše brejkových příleži-
tostí. Po prvním inkasovaném gólu ve 24. minutě kluci naštěstí nesklopili 
hlavy a bojovali dál. Nicméně soupeř naší nedůslednost v obranné fázi 
opět potrestal druhým gólem do šatny. Ještě v prvním poločase vybojoval 
svým důrazem Lukáš Šťastný pokutový kop, který ale sám neproměnil. 
Druhý poločas se nesl v duchu bojovnosti kluků, soupeř však byl tento-
krát silný a důsledný v obranné činnosti. Několik brankových příležitostí 
si však kluci vybojovali, bohužel z toho mála vytěžili pouze jednu branku, 
kterou vstřelil Lukáš Šťastný v polovině druhého poločasu.

Mistrovské utkání 6. 4. 2014
FC Kuřim A – Tišnov 11:0  (5:0) 

Branky: 1.min. Kulibaba, 10. Kulibaba (Al-Dury), 14. Kulibaba, 
23.Šťastný (Peřina), 29.Al-Dury (Peřina), 34. Šťastný, 45. Vašíček, 48. 
Peřina, 50. Šťastný (Vašíček), 54. Šťastný, 60. Al-Dury.

Sestava: Nešetřil – Šťastný, Kulibaba, Vašíček, Bábor, Al-Dury, 
Hajsler, Peřina, Fürfeš, Morkus J.

První mistrovské utkání zvládli kluci bez problémů. Soupeře ne-
pustili do žádné vážnější příležitosti ke skórování. Naopak, střelecky byli 

Mistovské utkání 13.4. 2014
Slavkov u Brna - FC Kuřim A 2:10  (1: 8) 

Branky: 1.min. Kulibaba (Vašíček), 6. Šťastný (Kulibaba), 7. Šťast-
ný (Vašíček), 10. Šťastný (Fürješ), 23. Hajsler (Vašíček), 26. Vašíček, 28. 
Fürješ, 29. Vašíček (PK), 39. Šťastný, 40. Vašíček.

Sestava: Nešetřil – Šťastný, Kulibaba, Vašíček, Bábor, Antoňů, Haj-
sler, Peřina, Fürfeš, Morkus J., Hruška

Utkání na hřišti soupeře kluci zvládli bez problémů. Již od počátku 
bylo zřejmé, že budeme mít navrch. K vidění bylo spoustu pohledných 
akcí. Některé však kluci nedokázali proměnit, zejména ve druhém polo-
čase, kdy jsme vstřelili pouze dvě branky. Naopak jsme si ve dvou přípa-
dech nepohlídali zadní vrátka a nechali soupeři prostor pro vstřelení dvou 
branek a to ve 14. a 53. minutě utkání.

při chuti. Soupeře jsme převyšovali nejen bojovností, ale i fotbalovostí. K 
vidění bylo několik velice pohledných akcí, i když třeba zrovna neskonči-
ly vstřelením gólu. V některých fázích utkání však vázla rozehrávka a přes-
nost přihrávek. Nicméně utkání bylo i přesto v naší režii po celou dobu. 



34      ZLOBICE ročník 21, číslo 5/ květen

Volejbal

sport 

DDM HIPPO Kuřim
Krajský přebor juniorek

V sezóně 2013/2014 se hrál Krajský přebor juniorek jako jedna 
společná soutěž bez rozdělení na podzimní a jarní část. V soutěži nastou-
pilo 9 týmů. Kuřimské juniorky odehrály celkem 32 zápasů. Z vítězství se 
radovaly desetkrát a získaly 31 bodů, což znamenalo konečné 8. místo. V 
soutěži se představilo 15 hráček. Jednalo se o mladý tým, který v soutěži 
získával cenné zkušenosti, protože pouze pět hráček jsou věkově juniorky. 
Během sezóny předvedly hráčky mnoho velmi dobrých výkonů a ukázaly, 
že rozhodně měřítko juniorek snesou. I když v tabulce tým moc dobře 
nedopadl

Za juniorky DDM HIPPO Kuřim hrály: Tereza Plíšková, Veroni-
ka Štossová, Michaela Schnirchová, Tereza Polášková, Simona Kahleová, 
Bára Lukešová, Eliška Smrčková,Kamila Smrčková, Hana Šálená, Tereza 
Mojžíšová, Michaela Šplíchalová, Beata Olšarová. Tereza Vyorálková, Ka-
teřina Šplíchalová,Tereza Lípová

Krajský přebor kadetky
Kadetky v sezóně 2013/2014 hrály soutěž rozděleně na podzimní 

a jarní část. V podzimní části nastoupily v pětičlenné skupině v niž ode-
hrály 16 zápasů, sedmkrát zvítězily a nasbíraly 18 bodů. V základní sku-
pině obsadily 4. místo a v jarní části tak nastoupily ve skupině o 7. – 11. 
místo. Tato skupina byla také pětičlenná. Kuřimské kadetky odehrály 16 
zápasů z nichž dvanáctkrát zvítězily, nasbíraly 34 bodů a umístily se na 2. 
místě. V celkovém pořadí Krajského přeboru kadetek obsadily 8. místo z 
15 týmů. Tým kadetek je velmi perspektivní. Během soutěže se na hřišti 
ukázaly i žákyně a bylo vidět, že tým bude velmi dobře doplněn a pro příš-
tí rok vypadá velmi zajímavě. Zklamáním je, že se nepodařilo ze základní 
skupiny postoupit do jarní skupiny o postup do I. ligy kadetek. 

Za kadetky DDM HIPPO Kuřim hrály: Tereza Polášková, Micha-
ela Šplíchalová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Bára Lukešová, Ale-
na Filková, Alena Vichtová, Tereza Mojžíšová, Beata Olšarová, Kateřina 
Šplíchalová, Tereza Šancová, Tereza Bělušová, Simona Kahleová, Lucie 
Tesařová, Tereza Lípová, Zuzana Rubešová, Barbora Fikesová

Krajský přebor žákyně
Krajský přebor žákyň se hrál i v letošním roce turnajovým způso-

bem. Převážnou část soutěže odehrály žákyně ve třetí výkonnostní skupi-
ně. V celkovém pořadí obsadil tým žákyň 12. místo z celkového počtu 28 

účastníků. Žákyně odehrály soutěž s velmi malým počtem hráček a bylo 
vidět, jak se hráčky učí spolupracovat, a pak se na hřišti mnohem lépe 
doplňují. V příští sezóně hráčky tohoto týmu doplní kadetky.

Za žákyně DDM HIPPO Kuřim hrály: Tereza Šancová, Barbora 
Fikesová, Tereza Lípová, Lucie Tesařová, Zuzana Rubešová, Kateřina 
Hrdinová, Katharina Kočí, Tereza Bělušová, Kateřina Šplíchalová, Sabina 
Jelínková, Renata Smíšková, Veronika Voženíklová

Pohár 7. tříd
Také Pohár 7. tříd se hrál letos opět formou čtyřčlenných skupin. 

Kuřimský tým se pohyboval v poslední skupině. A v celkovém pořadí ob-
sadil 18. místo z 21 týmů. Do soutěže nastoupily nové hráčky bez zkuše-
ností z jakékoli soutěže přípravky. A výkon byl turnaj od turnaje lepší a 
lepší. Hráčky se na hřišti zvykaly a stále více se osmělovaly. Výkon vygra-
doval postupem v posledním kole.

Za Pohár 7. tříd DDM HIPPO Kuřim hráli: Vít Walsberger, Sára 
Henešová, Kristýna Pelclová, Katharina Kočí, Adriana Filková, Renata 
Smíšková, Tereza Melcherová, Veronika Voženíklová, Vendula Dvořáč-
ková, Kateřina Hrdinová, Lucie Šmardová, Amélie Svobodová, Jana Bu-
šová, Tereza Kolaříková, Nina Sedláčková, Eliška Sitová

Finále barevného minivolejbalu
Do finále letošní soutěže barevného minivolejbalu nastoupilo 10 

týmů DDM HIPPO Kuřim rozložených do všech pěti barevných kate-
gorií. Vítězství se dočkaly Klára Kolaříková a Magdaléna Simonová v 
kategorii žlutých, v kategorii oranžových byla dvojice Tereza Šmardová 
a Ludmila Richterová na 2.místě. Ovšem všichni účastníci ve všech zá-
pasech bojovali o každý míč a snažili se, co to šlo. S výkony a nasazením 
během celého ročníku jsme všichni velmi spokojeni a těšíme se na další 
spolupráci s touto věkovou kategorií.

Za DDM HIPPO Kuřim v kategorii modrých nastoupily: Michae-
la Vintrová, Markéta Drápalová, Klára Nováková, Vendula Gavandová

Za DDM HIPPO Kuřim v kategorii zelených nastoupily: Amálie 
Svobodová, Lucie Šmardová, Jana Bušová, Veronika Košťálová, Tereza 
Kolaříková, Eliška Klíčová, Petra Kalábová, Anežka Mauerová, Irena Ka-
hleová, Nela Havlíková

Za DDM HIPPO Kuřim v kategorii červených nastoupily: Moni-
ka Obůrková, Kateřina Jízdná

Za DDM HIPPO Kuřim v kategorii oranžových nastoupili: Kryš-
tof Svoboda, František Buš, Tereza Šmardová, Ludmila Richterová 

Za DDM HIPPO Kuřim v kategorii žlutých nastoupili: Magdaléna 
Simonová, Klára Kolaříková, Samuel Drešer, Petr Klíč
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I. ročník badmintonového turnaje žen-
ských čtyřher 

„Pálení čarodějnic v M. Kní-
nicích“

 Dne 26.4.2014 se uskutečnil 1. ročník badmintonového turnaje 
ženských čtyřher s názvem „Pálení čarodějnic v M.Knínicích“. Na premié-
rový ročník se „slétlo 7 párů čarodějnic“ z Kuřimi, Brna, Tišnova, Leleko-
vic, Věžné a domácích Moravských Knínic. Dvojice hrály v jedné skupině 
systémem každý pár s každým na jednu vítěznou sadu do 17 bodů. Vítěz-
ství o více jak 5 míčků bylo hodnoceno 3 body, při vítězství o méně jak 
5 míčků získala dvojice 2 body, porážka při zisku alespoň 12 míčků byla 
potom za 1 bod.

 Žádný z „přilétnuvších“ párů nezůstal bez bodového zisku, stejně 
tak jako neodcházel bez věcné ceny, jako upomínky na tuto akci.

 Věříme, že první ročník „Čarodějnického turnaje“ dal základ tradi-
ci další úspěšné sportovní akce v Moravských Knínicích.

Konečné pořadí: 1. Pelikánová M. - Matyášová Z. M.Knínice, 2. 
Veselá H. - Krebsová K. Kuřim, 3. Vrbacká L. - Krejčí M. Lelekovice, 4. 
Tesařová L. - Borková H. Tišnov, 5. Kroupová B. - Vrbková J. Věžná, 6. 
Dolníčková Z. - Petříčková K. Brno, 7. Vrbková M. - Hrubá L. Věžná

L.Vojanec

VIII. ročník Velikonočního turnaje v bad-
mintonu žactva Badiboj 2014

Turnaj mládeže v badmintonu s názvem Badiboj, má v předvečer 
Velikonočních svátků své pevné místo v kalendáři. Nejinak tomu bylo i 
letos, a tak se v sobotu 12. dubna 2014 konal již VIII. ročník této popu-
lární sportovní akce.

Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 11 nadějných adeptů hry 
s opeřeným míčkem ze čtyř tělocvičných jednot Sokolské župy Pern-
štejnské (Kuřimi, Věžné, Předklášteří a domácích Moravských Knínic). 
Hráči se utkali ve dvou výkonnostních kategoriích dvouher a následně 
i ve čtyřhře. 

Výkony a umístění jednotlivých hráčů byly odměněny pamětními 
diplomy a drobnými věcnými cenami. Akci pod patronací Sokolské župy 
Pernštejnské zorganizovali stejně jako v uplynulých ročnících protagonis-
té oddílu badmintonu a členové TJ Sokol M. Knínice Jirka Hanák a Ivoš 
Hledík.

Výkonnostní kategorie „B“: 1. Hynek Langer M. Knínice, 2. David 
Merta Předklášteří, 3. Tomáš Pelikán M. Knínice, 4. Šimon Kroupa Věž-
ná, 5. Šimon Cibulka M. Knínice, 6. Dominik Šipka M. Knínice, 7. Matěj 
Koláček M. Knínice

Výkonnostní kategorie „A“: 1. Tomáš Ott M. Knínice, 2. Petr Ha-
nák M. Knínice, 3. Jan Zeman M. Knínice, 4. Mikuláš Merta Kuřim

Čtyřhry kategorie „A“: 1. Tomáš Ott / Mikuláš Merta, 2. Petr Ha-
nák / Jan Zeman I.Hledík/L.Vojanec

Badminton

Atletická pozvánka
ne 11. května,  hřiště u KD Podlesí

XII. Běh kolem Babího lomu 
10:00 - hlavní závod 8,7km 
10:00 - dětský běh 2,6km 
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Trojí úspěch Kuřimi v KP družstev mladších 
žáků v rapid šachu

Téměř stejná sestava družstev jako loni v Ratíškovicích se sešla 
letos v Kuřimi v krajském kole nejoblíbenější a o práci s malými dětmi 
nejlépe vypovídající soutěži - přeboru šestičlenných smíšených družstev 
do 12 let.

Oproti loňsku nepřijel Vyškov a Veselí nad Moravou, jen jeden 
tým postavily Ratíškovice, naopak přibyl Kunštát s D.

 Mládežnickému šachu v Kuřimi se pod vedením trenéra Pavla 
Krupici a za velké podpory vedení místního šachového klubu a rodičů 
začalo dařit zhruba před 5 lety. Před 4 lety poprvé žáčci ze ZŠ Kuřim 
Jungmannova vyhráli krajské kolo přeboru škol, před 2 lety Kuřimští po-
prvé postoupili na MČR družstev mladších žáků a letos přepsali historic-
ké tabulky, když se jim podařilo postoupit na republiku hned se dvěma 
družstvy, což kdysi dávno dokázali jen žáčci Lokomotivy Brno a Tatranu 
Poštorná.

Třetí velký úspěch si domácí připsali jako pořadatelé. K pěknému 
prostředí Domu kultury připojili i startovné zdarma a poukázku na párek 
v rohlíku pro každého člena výpravy v dobře zásobeném bufetu.

Když po závěrečném vyhlášení výsledků první místostarosta Ku-
řimi Jiří Filip Koláček, sám aktivní sportovec, spokojeně chválil „našeho 
Pavlíka“, bylo vidět, že Kuřimští umí nejen s dětmi dobře pracovat, ale 
svou náročnou práci a těžce vydobyté úspěchy i náležitě prezentovat. Tre-
nérská duše Pavla Krupici se v oné slavné chvíli vznášela k nebesům.  

nedokázala najít náhradu za odrostlé borce typu Vojtěcha Juráska nebo 
Michala Žitného a o postupu si tentokrát mohla nechat jen zdát. Páté 
místo obsadily děti z klubu Šachy Zastávka vzniklého loni na podzim 
sloučením Sokola Zastávka (děti) a TJ Čechie Zastávka (dospělí). Je ob-
divuhodné, jak je tato malá obec už celou řadu let stálicí jihomoravského 
mládežnického šachu se stále novými talenty.

Na šestém místě příjemně překvapil Spartak Adamov nejen hrou 
(např. porazil Lokomotivu), ale i výraznými zelenými dresy.

Velkým dojmem zapůsobila hra jeho první hráčky Olgy Dvořáko-
vé. Společně s Davidem Němcem vyhrála první šachovnici a její bojov-
nost a chladnokrevnost v komplikovaných pozicích a časových tísních 
byla na křehkou dívenku až udivující.

První polovinu tabulky a současně skupinu týmů, které uhrály více 
než 50%, uzavřel ŠK Kvasaco Vacenovice.

Ostatní týmy už měly vážnější problémy s těmi nejlepšími a bodo-
valy hlavně mezi sebou.

Tabulka:
1 2 ŠK Kuřim B      7 6 1 0 19 126.5    173
2 1 ŠK Kuřim A      7 5 1 1 16 108        146.5
3 3 ŠK Duras BVK - Královo Pole  7 5 0 2 15 118        156.5
4 4 ŠK Lokomotiva Brno A   7 4 0 3 12 131.5    184.5
5 5 Šachy Zastávka    7 4 0 3 12 117        159.5
6 7 Spartak Adamov    7 4 0 3 12 111.5    156.5
7 6 ŠK Kvasaco Vacenovice   7 4 0 3 12 105        147.5
8 9 ŠK ZŠ a MŠ Ratíškovice   7 3 0 4   9 110        151.5
9 8 TJ Tatran Poštorná   7 3 0 4   9 105        143.5
10 11 ŠK Lokomotiva Brno B   7 3 0 4   9   98.5     131
11 12 ŠK Kunštát    7 3 0 4   9   79.5     111.5
12 10 ŠK Kuřim C    7 2 0 5   6   89        121
13 13 ŠK Lokomotiva Brno C   7 2 0 5   6   88        120
14 14 ZŠ Drásov    7 0 0 7   0 100       141.5

Připomeňme si ještě na závěr vítěze, jak se, se svými trenéry dosta-
vili na pódium k závěrečnému vyhlášení:

Průběh turnaje zdaleka nebyl tak jednoznačný, jak by vyplývalo z 
rychlého pohledu na výsledky. Na kuřimské trenérské radě si šéftrenér 
Pavel Krupica přes nesouhlas všech ostatních prosadil „rozhození“ nej-
lepších hráčů do Áčka i Béčka s úkolem pokusit se o nemožné v podobě 
dvojnásobného postupu. V polovině turnaje se pak někteří začali obávat, 
aby toto rozhodnutí naopak nepřineslo dvojnásobný postup soupeřům. 
Kuřimské totiž postihlo hned několik nehod současně.

V prvním kole remízovala obě jejich družstva 3 : 3 a Áčko sou-
časně přišlo o nejvýše ratingovaného hráče Matěje Tajovského. „Správně“ 
měli borci Áčka vyhrát 4 : 2, jenže Matěj jasně vyhranou pozici s postoup-
lým pěšcem a střelcem navíc nakonec v závěrečné divoké blicce prohrál 
na čas. To jej tak vykolejilo, že k dalším utkáním už nenastoupil. Ještě, že 
byl k dispozici náhradník. Ve třetím kole pak oslabená Kuřim A prohrála 
s Lokomotivou... Naštěstí pro domácí se vše obrátilo ve 4. kole. Kuřimské 
Béčko porazilo do té doby stoprocentní Duras a od té doby už byly oba 
kuřimské týmy k nezastavení. Kromě 4. a 6. šachovnice (Michail Ivanov 
z Durasu - 7/7 a Šimon Volák z Lokomotivy - 6/7) vyhráli Kuřimští i 
všechny šachovnice: První David Němec (společně Olgou Dvořákovou - 
oba 5/7), druhou Vladimír Pavlík 6,5/7, třetí Jan Hvozdovič 7/7 a pátou 
Anna Košuličová 7/7. 

Bronzový Duras Brno prohrál s oběma kuřimskými týmy, ale ze-
jména s Kuřimí B to bylo velmi těsné a kdyby Durasáci postoupili spo-
lečně s jednou Kuřimí, nikdo by se tomu nedivil. To Lokomotiva Brno 

Nahoře: 1. ŠK Kuřim B - postup do celostátního kola, dole:  
2. ŠK Kuřim A - postup do celostátního kola.

 Z webu Jihomoravského šachového svazu převzal a zkrátil Majer J.st.
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stolní tenis

sport

Badminton

X. ročník Velikonočního tur-
naje ve stolním tenisu v Ku-
řimi

TJ Sokol Kuřim uspořádala 5. dubna 2014 jubilejní již X. ročník 
Velikonočního turnaje ve stolním tenisu. Tohoto tradičního závěrečného 
stolně tenisového podniku sezóny 2013/2014 se zúčastnilo celkem 30 
registrovaných a neregistrovaných hráčů.

 Systém soutěží byl zvolen jako kombinace skupinového (kdy prv-
ní dva hráči z každé skupiny postupovali) a dále vyřazovacího k.o. sys-
tému. Hráči, kteří skončili na 3. a 4. místě ve skupinách, hráli ještě kolo 
útěchy k.o. systémem.

 Čtyřhry bez rozdílu byly hrány na jednu porážku.
 V příjemné přátelské sportovní atmosféře bylo odehráno celkem 

84 mnohdy velmi dramatických utkání, která nakonec určila konečné po-
řadí v jednotlivých kategoriích.

 
Dvouhra registrovaných hráčů: 1. Hrádek Kamil Sokol Kuřim, 2. 

Kočka Miroslav Sokol Kuřim, 3.-4. Šafář Bohumil Sokol Kuřim a Vylá-
šek Josef Orel Blansko, 5.-8. Jaroušek Dušan M.Knínice, Vojanec Libor 
M.Knínice, Svejkovský Petr M.Knínice, Tun Karel M.Knínice, 9. Štourač 
Milan Jinačovice, 10. Vávra Ivan Dolní Loučky, 11.-12. Krebs Pavel Sokol 
Kuřim a Meluzín Tomáš Bílovice n. Sv., 13.-16. Sova Jaromír Lomnička, 
Zach Jaroslav Kanice, Vylášek Libor ml. Orel Blansko, Hýsek Jaroslav So-
kol Kuřim

Dvouhra neregistrovaných hráčů: 1. Berka Petr Kuřim, 2. Sattler 
Milan Kuřim, 3.-4. Mudroň Michal Kuřim, Vasas Miroslav Kuřim, 5.-8. 
Gavanda Tomáš Kuřim, Komárek Pavel Kuřim, Vyhlídal Jiří Kuřim, Ma-
lášek Miroslav Kuřim, 9. Kočková Andrea Kuřim, 10. Šťasta Petr Brno, 
11.-12. Bendák Jiří Kuřim, Ondráček Daniel Brno

Dvouhra veteránů nad 60 let:, 1. Vylášek Josef Orel Blansko, 2. 
Vávra Ivan Dolní Loučky, 3. Kadlec Jiří Sokol Kuřim, 4. Racek Oldřich 
Sokol Kuřim 

Čtyřhra bez rozdílu: 1. Hrádek K./Šafář B. Sokol Kuřim, 2. Jarou-
šek/Svejkovský M.Knínice, 3.-4. Vojanec L./Tun K. M.Knínice a Racek 
O./Vávra I. Kuřim/D.Loučky, 5.-8. Kadlec Jiří/Sova J. Kuřim/Lomnička, 
Kočka/Kočková A. Sokol Kuřim, Meluzín T./Zach J. Bílovice/Kanice, 
Štourač M./Berka P. Jinačovice/Kuřim, 9.-13. Vasas M./Krebs P. Kuřim, 
Mudroň M./Sattler Kuřim, Vylášek J./Vylášek Orel Blansko, Gavanda T./
Šťasta Kuřim/Brno, Komárek/Malášek Kuřim

Poděkování patří sponzorům této akce, kteří svými věcnými nebo 
finančními dary umožnili konání této tradiční akce: KME Kuřim p. Ing. 
Miloš Krupica, AutoPetr Kuřim Krejčí Petr, Sokolská župa Pernštejnská 
Tišnov, Zeman – Váhy a pokladny, Kočka Miroslav – Hodinářství, Sta-
vebniny Mareš Kuřim, Cyklosport Veselovský, Elprum Kuřim p. Trubák, 
Žaluzie Racek, Wellness Kuřim

Libor Vojanec

XV. ročník Velikonočního turnaje v badmin-
tonu Miňon Cup 19.- 20.4.2014

Tak jako po zimě přichází jaro, s neúprosnou pravidelností je po-
slední velikonoční víkend v Moravských Knínicích již po léta zasvěcen 
příznivcům hry s opeřeným míčkem. Nejinak tomu bylo rovněž i ve 
dnech 19. – 20. dubna 2014, kdy byl uspořádán jubilejní, již XV. ročník to-
hoto oblíbeného, a hojně navštěvovaného badmintonového sportovního 
podniku. Stejně jako v uplynulých letech, byl turnaj s ohledem k nárůstu 
zájmu hráčů rozložen do dvou hracích dnů. Celkem se ho zúčastnilo 16 
hráčů a 9 hráček z Brna, Kuřimi, České, Tišnova, Předklášteří, Čebína, 
Jinačovic, Věžné a domácích M. Knínic. 

 Hráči byli rozděleni do základních skupin, ze kterých se postupo-
valo do semifinálových a následně pak do osmičlenné finálové skupiny. 
Celá soutěž byla potom dohrávána až do celkového pořadí. 

 O dramatičnosti turnaje svědčí fakt, že žádný z hráčů mužské finá-
lové skupiny jí neprošel bez porážky. 

 Všichni zúčastnění si odnesli díky štědrosti více jak dvou desítek 
sponzorů, kromě pocitu příjemně stráveného velikonočního víkendu i 
mnohdy velmi hodnotné věcné ceny. 

Dvouhra mužů: 1. Veselý Roman Kuřim, 2. Kunc Lukáš M.Knínice, 
3. Kohout Tomáš Tišnov, 4. Pleskač Patrik M.Knínice, 5. Vrbka Josef star-
ší Věžná, 6. Slavíček Jiří Brno, 7. Zima Aleš M.Knínice, 8. Kroupa Vojtěch 
Věžná, 9. Sára Pavel Brno-Líšeň, 10. Havlík Michal M.Knínice, 11. Vrbka 
Josef mladší Věžná, 12. Švec Jaroslav Jinačovice, 13. Rohlínek Petr Čebín, 
14. Kyselák Aleš Česká, 15. Matyáš Dan M.Knínice, 16. Špaček Adam 
M.Knínice 

Dvouhra žen: 1. Vrbková Veronika Věžná, 2. Tesařová Katka Před-
klášteří, 3. Tesařová Liba Předklášteří, 4. Pelikánová Marcela M.Knínice, 
5. Krebsová Katka Kuřim, 6. Haková Katka Brno, 7. Vrbková Jana Věžná, 
8. Kroupová Bára Věžná, 9. Rohlínková Marie Čebín 

Hledík/Vojanec 
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Příští, červnové číslo Zlobice vyjde v pátek 30. května. 
Uzávěrka bude ve středu 21. května. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 26. května.
Prosím o dodržení termínů.

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

Horolezectví

sport

Moravští kraso -  lezci
Možná si vzpomenete na článek v loňské dubnové Zlobici. Článek 

o březnovém výjezdu dětského horolezeckého oddílu z Kuřimi (HK Babí 
lom) na ledovou stěnu do Víru, kde horolezci a horolezkyně i horolezčata 
dováděli s mačkami a cepíny. Pokud ne, nevadí, starší Zlobice je online a 
určitě si vzpomenete aspoň na loňské jaro. Tedy spíš zimu, která se pak 
rovnou překulila do léta. Letos zase žádná zima prakticky nebyla, a tak i 
zahájení lezecké sezóny tradičním „Otvíráním skal“ mohlo proběhnout 
za asistence dubnových hřejivých paprsků slunce. Tak jak to má být, jak 
to skalní lezci mají rádi. A tak se celý oddíl, hlavně ta horolezčata, mohla 
věnovat krasolezení.

Pokud váháte, co to to krasolezení je, není za tím žádná speciální 
lezecká disciplína, v níž se hodnotí estetika lezení. Pravda svého času, v 
počátcích soutěžního lezení, kdysi v osmdesátých letech minulého století, 
se estetická úroveň hodnotila také, ale měření prostého výkonu v přeleze-
ní obtížnější cesty je objektivnější. Takže krasolezení je prostě jen lezení 
v krasu, po vápenci. V našem případě v tom nám nejbližším, Moravském 
krasu. A právě tam, na skalách u Rudic, se konalo letošní otvírání skal na-
šeho horolezeckého klubu. Sešlo se nás pěkných třicet jedna, od těch, co 
se učí první krůčky nejen na skalách, ale na pevné zemi vůbec, až po starší 
zkušené, kteří těm mladším mají co předávat. Nejprve na rozcvičení pár 
lehčích cest v sektoru Slza a Podhradí, stejně i jako nácvik bezpečného 
slanění. A pak přesun o pár metrů dále do sektoru Hrad, kde už jsou cesty 
těžší, těžké a hodně těžké. Vysvětlováním hodnocení obtížnosti se příliš 
zdržovat nebudu, dá se pro laiky použít ona základní tříbodová stupnice. 1. 
Jde to. 2. Jde to těžko. 3. Nejde to. Takže nezbývá, než do nové sezony všem 
lezcům popřát, aby těch posledních stupňů, nejde to, bylo co nejméně.

Za HK Babí lom – Kuřim Alexandr Zvonek
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Placená inzerce

21. 5. 2014.



KVĚTEN 2014

KVĚTEN

ČTVRTEK

15I5
19:00

SOBOTA

24I5
21:00

SOBOTA

3I5
21:00

PÁTEK

2I5
21:30

PROGRESSIVE
HOUSE/
TRANCE

MIX
&
OLDIES

KVÍZ?

TECHNO
ELECTRO

DISCO
OLDIES
MIX

FILMOVÝ
KLUB

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

Dlouhodobá akce: 
Na oslavu vašich 
narozenin sekt zdarma.
Dopředu nás kontaktujte.

HOUSE
TRANCE

DRUM &
BASS

FILMOVÝ
KLUB

Nabízíme večírky, oslavy narozenin, srazy, rauty, catering.
Dle Vašich přání. Kontaktuje nás na club@clubescape.cz.

MIX
&
OLDIES

PÁTEK

9I5
21:30

Drum and Bass Break trip: Lee Meow 
(Dnb Wars), Dekor (Pohon), KaOn (Dnb Jam). Božkov 22 Kč. 

Electronic Beats Nelo, Pete Ripe, Alexx, 
Dave Legato Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
z 80. - 90. let až do dneška. Captain Morgan + dárečky. Vstup zdarma!

Techno Wars: Matimur, Merflinger, Dazy,
Sugestkonstans, Wolf Cpt. Morgan + dárečky. Vst. 0/30 Kč. 

Každé úterý od 19:00 Hospodský kvíz!
Fenomén, který dobyl Evropu, bavte se s přáteli!

PÁTEK

16I5
21:30

SOBOTA

10I5
21:00

PÁTEK

23I5
21:30

ČTVRTEK

29I5
19:00

Louise – Michel - filmový klub Černá, cynicky absurdní,
nekorektní, sociální komedie. Francie, 2008, 90 min. Vstup 40 Kč/60 Kč. 

Příběh kmotra - filmový klub Nový film z českého pod-
světí. Drama, Krimi, Životopisný. Česko, 2013, 99 min. Vst.: 40/60 Kč.

Oldies&Mix party DJ Flash Párty s největšími hity z růz-
ných stylů. Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč. Do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

PÁTEK

30I5
21:30

MIX
&
OLDIES

Máme otevřenu zahrádku a hřiště.

Saturday for house music DJ Dazy Příjemná house-
ová muzika. Čekejte pohodovou akci. Božkov 22 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
z 80. - 90. let až do dneška. Drink Zetko 25, s Colou 35 Kč. Vstup zdarma.

Oldies&Mix party DJ Flash Párty s největšími hity z 
různých stylů. Vodka Amundsen 25 Kč. Do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

DISCO
OLDIES
MIX

SOBOTA

31I5
21:00

Dance Video Hits DJ Ivo Oldies párty s promítanými
video hity. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.


