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září

Soudy a volby

(Pokračování na str. 6)

Začíná další úprava nádraží

Jak Zlobice informovala v minulém 
čísle, byl první místostarosta Kuřimi, pan 
Jiří Filip Koláček, MBA, nepravomocně od-
souzen ke 14 měsícům s dvouletou podmín-
kou za přisvojování pravomocí a porušování 
domovní svobody a odvolal se. Nyní už mů-
žeme dodat, že se odvolal i státní zástupce 
a proběhlo v druhé polovině srpna první 
stání odvolacího soudu. To případ odročilo 
a bude se pokračovat koncem září. Lze před-
pokládat, že do komunálních voleb případ 
vyřešen nebude.  Protože dostávám k věci 
všelijaké dotazy, pokusím se je odpovědět.

Proč Koláček zůstává mís-
tostarostou?

Je to člověk, který se přinejmenším 
podle soudu první instance dopustil proti-
právního jednání a to v souvislosti s výkonem 
funkce. Podle některých občanů (a přiznám se, 
že i podle mne) je-li nadále ve funkci, může to 
zpochybňovat jeho morální právo ji vykonávat. 
Soud ale nerozhodl o tom, že by ji vykoná-
vat nesměl, mohl by tedy buď sám rezignovat 
nebo být odvolán zastupitelstvem. Protože pan 
Koláček se považuje za nevinného, rezignovat 
pochopitelně nebude, ztížil by si tím obhajo-
bu. Když jsem si dělal průzkum nezávaznými 
dotazy, zda by kolegové byli pro jeho odvolání, 
zjistil jsem, že by to asi neprošlo. Mnoho by se 
jich zdrželo hlasování právě s argumentem, že 
rozsudek zatím není pravomocný. Odvolávat 

místostarostu na město nevrhá dobré světlo, ale 
odvolávat a neodvolat by bylo ještě horší, než 
se o to nepokusit. Ale ani odvolání by nevyřeši-
lo problém. Byl-li by odvolán, přestane tím být 
členem Rady města Kuřimi. A bylo by třeba na 
místo radního někoho zvolit. Ne na místo mís-
tostarosty, to by byla opravdu hloupost, protože 
než by se nový funkcionář rozkoukal, byly by 
volby. Ale vůbec není jisté, zda by se podařilo 
dovolit radního. A protože se Kuřim drží sveře-
pě jako jediné město široko daleko toho, že má 
17 zastupitelů, má pětičlennou radu. Jakmile by 
počet radních klesy na čtyři a nebyl pátý dovo-
len, rada končí a na všechna provozní usnesení, 
která měla na starosti rada, by se muselo scházet 
zastupitelstvo. To by notně ochromilo provoz 
města. Kdyby bylo zastupitelů 21 a radních tím 

pádem 7, takový problém by nenastal. Rada by 
dojela v šesti.

Jak se očistit?
Dá se říci, že pro pana Koláčka existuje 

očistný mechanismus – volby. Občané vědí, že 
nevolí sbor andělský, ale že každý zastupitel má 
své kladné i záporné stránky. Takže bude-li pan 
Koláček znovu zvolen do zastupitelstva, bude 
to hlasy těch, kteří zastávají názor, že jim to 
odsouzení až tak nevadí. Proces je to o trochu 
složitější, než to na první pohled vypadá. První 
krok pan Koláček zvládl na výbornou – dostal 
se znovu na první místo kandidátky ČSSD. Po-
znamenejme, že z něj může být do voleb ještě 
vyškrtnut zmocněncem volební strany nebo 
může odstoupit, ale nepředpokládáme to. 

Začala další etapa úprav nádraží. První 
stavbou, kde již stavební firma Dolp převzala 
staveniště, je budování nové rampy pro bezbari-
érový příjezd do nádražní budovy a také nového 
obchozího chodníku kolem výpravní budovy. 
Investorem je město Kuřim a stavba bude stát 
asi 300 tisíc korun vč. DPH, což je proti rozpoč-
tu výrazně méně.

K realizaci se blíží i výtahy na 2. a 3. 
nástupišti. Investorem je Správa železniční do-
pravní cesty. Ta již podepsala smlouvy o výstav-
bě a předpokládá se zahájení prací v září. 

Poslední stavbou v této etapě je vybudo-
vání výtahu na 1. nástupiště a další menší bez-
bariérové úpravy. Investorem jsou České dráhy, 

které v těchto dnech vyhodnocují soutěž na do-
davatele. I zde je předpoklad, že práce začnou 
v září. Všechny tři stavby musí být hotovy do 
konce listopadu.

Text a foto Drago Sukalovský

Do budovy nádraží bude vybudován nový bezbariérový vstup
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Z města

Na dohled od Zlobice

Placená inzerce

Volby budou 10. a 11. října
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v letošním roce v pátek 10. 

října od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin. Hlasovat 
mohou občané Kuřimi ve volebních místnostech, jejichž seznam vám při-
neseme v příštím vydání Zlobice.

Nový tržní řád
Od 1. 9. 2014 nabývá účinnosti nový Tržní řád, který schválila rada 

města. Nový tržní řád mimo jiné zakazuje podomní a pochůzkový prodej 
na území města. Cílem tohoto zákazu byla ochrana občanů, zejména se-
niorů, před nežádoucím jednáním některých společností.

Farmářské trhy 
Další Farmářské trhy se v Kuřimi uskuteční v pátek 12. září  na ná-

městí 1. května na travnaté ploše v čase od 14 do 18 hodin.

Socha sv. Jana bude zpět
Na počátku září by se měla na své místo vrátit socha sv. Jana Nepo-

muckého z vodní kaple pod Kuřimskou horou. Socha prošla několikamě-
síční restaurací a její vzhled byl obnoven do původní podoby.

V Kuřimi se bude měřit
Časté stížnosti na příliš rychlou jízdu motorových vozidel, které na 

radnici přicházejí, přiměly vedení města k rozšíření spolupráce s dopravní 
policií, která se zaměří na vytipované úseky ve městě, kde se nejčastěji 
překračuje povolená rychlost.

Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení nového školního roku se uskuteční v kuřim-

ských základních školách v pondělí 1. září 2014. V 8.30 hod. bude zahájen 
nový školní rok na hřišti za budovou školy na ul. Komenského a v 9 hodin 
na hřišti u budovy školy na Jungmannově.

sš

Příliš drahý nocleh
 Dne 2. 7. 2014 v brzkých ranních hodinách ohlásil na Policii 

ČR v Kuřimi muž středních let krádež peněženky. Kolem půlnoci ulehl na 
lavičku v parku. Když se kolem druhé hodiny noční probudil, postrádal 
peněženku s šestnácti tisíci Kč.

Stíny a polostíny

Přepadení restaurace
 Dne 6. 7. 2014  ohlásila obsluha restaurace v Kuřimi na Policii 

ČR v Kuřimi pokus o přepadení. Když odcházející barman ve 3 hodiny 
ranní otevřel dveře ven z restaurace, stál u dveří muž v kukle s nožem v 
ruce. Zakuklenec si ale všiml, že do restaurace jsou ještě další zavřené mří-
žové dveře, a proto utekl.

Nebezpečná mina
 Dne 10. 7. 2014 ohlásil na Policii ČR muž z Chudčic nález mu-

nice. Pyrotechnik nedoporučil dělostřeleckou minu ráže 82 mm převážet, 
proto byl proveden odpal na místě.

Vařil perník
 Policii ČR se podařilo dopadnout mladého muže, který v 

Chudčicích vyráběl pervitin. Potřebné léky si dovážel ze zahraničí. Jeho 
klientelu tvořil uzavřený okruh zákazníků na Kuřimsku a Tišnovsku. 
Nyní je stíhán pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami.

Rozebraná stavba
 Dne 24. 7. 2014 podala stavební firma na Policii ČR oznámení 

na neznámého pachatele. Ve Veverské Bítýšce staví dva rodinné domy a 
během tří týdnů odstávky někdo rozebral 200 m2 obvodového zdiva. Fir-
mě tak vznikla škoda 156 tisíc Kč.

Opilé vozidlo
 Dne 25. 7. 2014 ohlásil na Policii ČR náhodný řidič, že se po 

komunikaci do Veverské Bítýšky podivně pohybuje osobní auto ze strany 
na stranu. Policie poté zdržela řidiče, který nadýchal 2,83 promile alkoho-
lu. Opilé auto tak bylo odstaveno dříve, než způsobilo neštěstí.

Vykradená garáž
 Dne 12. 8. 2014 ohlásil na Policii ČR v Kuřimi majitel garáže 

v Kuřimi krádež pneumatik. Neznámý pachatel mu z uzamčené garáže 
odnesl šest kusů pneu i s disky a 4 kusy samostatné. Majiteli tak vznikla 
škoda 22 tisíc Kč.

Odvaha jí nepomohla
 Dne 19. 8. 2014 se potuloval po chodbě firmy v Kuřimi ne-

známý muž. Využil odchodu jedné ze zaměstnankyň z kanceláře. Protože 
dveře zůstaly otevřené, vnikl dovnitř a odcizil zde peněženku s pětadvace-
ti tisíci Kč. Žena se mezitím vrátila a snažila se zloději zabránit v odchodu. 
Ten ji odhodil a utekl.

H.N.
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Editorial

Na dohled od Zlobice

Čisté světlo

Tisková zpráva 

Společnost Lidl věnovala MŠ 
v Kuřimi částku 50 000 Kč 

Praha, 11. července 2014 – Slavnostní otevření zmodernizované 
prodejny Lidl v Kuřimi proběhlo v pondělí 7. července a těšilo se velkému 
zájmu místních obyvatel. Slavnostní den doprovázel program pro děti i 
kulinářská nabídka a uskutečnila se také podpora pro místní mateřskou 
školu. Celková částka vynesla padesát tisíc korun a finance poslouží k ná-
kupu hracích prvků na hřiště.  

Z každého nákupu nad 200 korun uskutečněného v pondělí 7. 7. 
putovalo 20 Kč pro místní Mateřskou školu Kuřim. Celkem se díky náku-
pům zákazníků podařilo vybrat 29 520 Kč a společnost Lidl se rozhodla 
tuto částku navýšit na 50 tisíc Kč. Symbolický šek na 50 tisíc korun byl 
slavnostně předán včera do rukou ředitelky mateřské školy Lenky Slámo-
vé. U předání nechyběl také starosta města Kuřim Drago Sukalovský.

„Děkujeme společnosti Lidl za krásný sponzorský  dar. Mateřská 
škola dětem zakoupí za tuto částku venkovní herní prvky na zahradu MŠ 
Jungmannova. Ještě jednou děkujeme a odměnou ať jsou všem rozzářené 
dětské oči,“ říká ředitelka mateřské školky Lenka Slámová.  

„Velmi nás těší, že můžeme přispět dobré věci v lokalitě, kde půso-
bíme. Dětem v mateřské školce přejeme, aby si co nejvíce užívaly pohybu 
na venkovním hřišti, které bude díky novým prvkům ještě atraktivnější,“ 
dodala Jitka Vrbová, tisková mluvčí společnosti Lidl.

O společnosti Lidl
Společnost Lidl otevřela prvních 14 prodejen v České republice v 

roce 2003. V průběhu jejího působení na českém trhu rozšířila obchodní 
síť na 229 prodejen. Lidl se stal čtyřikrát Obchodníkem roku. Blízkost 
prodejen k zákazníkům a jednoduchost prodeje jsou základem úspěchu 
společnosti. Prodejny Lidl jsou specifické pro svou vysokou funkčnost, 
účelovost, příjemné a čisté prostředí. Jasné a přehledné rozdělení jednot-
livých uliček umožňuje zákazníkovi rychlou a jednoduchou orientaci. Na 
prvním místě společnosti vždy stojí zákazník.

Filosofie prodeje společnosti Lidl je založena na vlastních pro-
duktech prodávaných pod vlastními značkami. Veškerý sortiment zboží 
podléhá neustále přísné kontrole kvality a pouze dodavatelé, kteří tyto 
vysoké normy kvality splňují, mohou své zboží do Lidlu dodávat. Důle-
žitou zárukou čerstvosti všech potravin je krátká dodací cesta a okamžitá 
překládka zboží.

Společnost Lidl pro své zákazníky připravuje pravidelně slevové 
akce a speciální tematické týdny. Kromě potravinářského sortimentu jsou 
v rámci těchto akcí nabízeny také potřeby pro domácnost, kancelář, sport, 
zábavu nebo kutilství. Více informací na www.lidl.cz.

Předvolební horečka
Pravidelní čtenáři Zlobice vědí, že poslední číslo našich novin před 

volbami se řídí trochu jinými pravidly. Neotiskneme článek, který něko-
ho napadá, obviňuje a podobně, pokud na něj nemá šanci do voleb na 
našich stránkách reagovat. Vědí to i zastupitelé a jejich přátelé, proto jsem 
vždycky napjatý, co bude v předposledním předvolebním čísle. Zároveň 
sleduji, jak animozity, ale i očekávaná povolební spojenectví čeří hladinu 
společenského života v obci. Ani letos tomu není jinak. S pamfletem do 
schránek přišel pan Votava. Nedělám si iluze. že ho nikdo nebere vážně. 
Vždycky se najdou lidé, kteří podobným věcem věří. Proto jsem rád, že na 
jeho hanopis zareagoval starosta v této Zlobici.

Mně osobně vždy udělá radost jiná podvratná tiskovina, kterou 
dostanu do schránky. Ilegální občasník Šiberná, vydávaný tajúplnou Stra-
nou morální obnovy Kuřimi (SMOK). Ti pěkně košatým jazykem plným 
politických floskulí urazí každého. Řičím při tom radostí. Bohužel přetisk-
nout nelze, asi by to bylo na žalobu. Ale snad malý úryvek:

Starosta Sukalovský podal na JFK trestní oznámení, JFK podal trestní 
oznámení na starostu a naše strana podala trestní oznámení na oba - pro trest-
ný čin propagace fašismu ve jménu komunismu. Šéfredaktor bulvární Zlobice 
p. Brabec se naivně domnívá, že JFK vyvodí nějakou odpovědnost ze svého 
odsouzení a odstoupí.  Takoví lidé neodstupují, proto by měl být okamžitě od-
volán a s ním i starosta p. Sukalovský. V poměrně krátkém období do voleb by 
město určitě dovedl i druhý místostarosta p. Štarha a stínový starosta p. Jan 
Herman, který už prohlásil, že je plně a zcela připraven převzít odpovědnost a 
ukončit tak dlouho trvající politickou masturbaci v městském zastupitelstvu.

Editorial se píše v novinách až nakonec. V tomto případě v úterý 
v noci po návratu ze zastupitelstva, které kromě jiného rozhodlo, že ne-
schválí akci rekonstrukce kulturního domu. Pravda, bylo to o hlas a ně-
kteří chyběli, tak se to třeba podaří zvrátit. Ale úžasná byla argumentace 
těch, kdo akci nepodpořili, že se stejně neví, jestli bychom stihli kolau-
daci do konce roku 2015 a dostali tak onu dotaci zhruba 8 milionů, tak-
že bude lepší počkat a rozhodnout později, až žádná dotace nebude, čili 
nebudeme nic rizkovat a budeme mít jistotu nuly. Jako bych za tím cítil 
myšlenkovou konstrukci SMOKu, který možná své kandidáty nasadil do 
několika volebních stran.

Jiří Brabec
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užitečné informace

Kuřim v mobilu 
- nová mobilní aplikace nejen pro občany 
Kuřimi

Nová mobilní aplikace města Kuřimi umožní obyvatelům města 
být neustále ve spojení s děním ve městě, ať jsou kdekoli. 

Prostřednictvím svých chytrých telefonů nyní mají lidé přístup k 
aktualitám, novinkám na webu, úřední desce, kontaktům i životním situ-
acím. Přehled o kuřimské kultuře v mobilním kalendáři akcí jistě ocení i 
turisté a návštěvníci města.

Po stažení a nainstalování aplikace do svého mobilu mohou mít 
tak nejen Kuřimané dokonalý přehled o tom, co se ve městě děje. Díky 
této aplikaci budou mít občané vše důležité stále při ruce. Nezmeškají již 
žádnou důležitou akci a kontakty na pracovníky úřadu budou mít vždy 
přímo v telefonu. A pokud si třeba nebudou vědět rady, pomohou jim 
podrobné návody životních situací.

Aplikace „Kuřim v mobilu“ obsahuje osm základních funkcí roz-
dělených do tří oblastí:

  Informace
•	 Aktuality	-	zobrazí	přehled	aktualit	z	webu	města
•	 Aktuální	na	webu	-	zobrazuje	nové	články	a	aktuální	změny	na	

webu města (RSS kanál)
•	 Kalendář	akcí	-	zobrazuje	kulturní	a	sportovní	akce	ve	městě,	

umožňuje třídění podle data nebo podle typu akce
•	 Úřední	deska	-	poskytuje	aktuální	přehled	o	vyvěšených	ozná-

meních, vyhláškách či veřejných zakázkách

  Potřebuji si zařídit
•	 Kontakty	-	adresář	kontaktů	na	pracovníky	městského	úřadu	a	

představitele města, kontakty jsou propojeny též s návody na řešení život-
ních situací

•	 Životní	situace	-	modul,	který	nabízí	pomocí	praktických	ná-
vodů informace, jak řešit různé problémy a situace prostřednictvím měst-
ského úřadu. Jedná se o obdobu stejné aplikace z webu města. Dozvíte se 
tu, jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tematicky rozdělené situace 
obsahují body, ve kterých najdete postup řešení i s kontakty na pracovní-
ky úřadu.

  Mapy
•	 Události	a	upozornění	–	občané	jsou	informováni	o	právě	pro-

bíhajícím dění ve městě nad mapovým podkladem. Takto mohou získat 
přehlednou informaci o uzavírkách, objížďkách, čištění komunikací nebo 
také o přerušení dodávky elektrické energie nebo vody.

•	 Požadavky	občanů	–	občané	mohou	sami	nad	mapou	města	
zasílat aktuální upozornění pracovníkům městského úřadu, která se týka-
jí například neuklizeného chodníku, nefungujícího veřejného osvětlení, 
nevyvezených kontejnerů nebo i rušení nočního klidu

Do budoucna se uvažuje o rozšíření těchto možností o další modul 
umožňující napojení na současný rezervační systém na stránkách města, 
který by uvedl v život elektronické objednávání prostřednictvím mobil-
ních zařízení.

Pro používání nové aplikace „Kuřim v mobilu“ není nutné být ne-
ustále připojen k internetu. Potřebná data si aplikace stáhne při instalaci 
a pak již jen případně aktualizuje nové informace. Tímto způsobem tak 
může občan ušetřit i svůj datový limit. Aplikace je nezávislá z hlediska 
použitých platforem. Je tedy dostupná pro aktuálně nejrozšířenější a nej-
používanější operační systémy Android (od verze 4.0), iOS a Windows 
Phone. 

Na stránkách města je k dispozici také QR kód, který po použití 
QR čtečky těchto kódů umí rozlišit mobilní zařízení, které používáte a 
odkázat Vás přímo na aplikaci ke stažení do Vašeho mobilu. Takto mů-
žete, po sejmutí tohoto kódu, nejjednodušším způsobem výše uvedenou 
aplikaci do Vašeho mobilu nainstalovat.

Marek Svoboda

Co s křižovatkou na Podlesí?
Když Ředitelství silnic a dálnic Brno, které je správcem silnice 

I/43 z Brna na Svitavy oznámilo, že hodlá zrekonstruovat připojení Pod-
lesí k této silnici, považovalo to mnoho lidí za dobrou zprávu. Křižovatka 
je zrekonstruována a výsledek je hodně ... hodně rozpačitý.

Odbočka na Podlesí je poměrně problémová, především vzhle-
dem k vysoké hustotě provozu na svitavské silnici. Problémem je přede-
vším odbočení z Podlesí na Brno, kdy je nutno dávat přednost vozidlům 
z obou stran. Ve špičce je tedy nutno čekat, často i několik minut. To však 
provedená rekonstrukce vůbec neřeší, problém zůstává stejný a odbočení 
na Brno je i nadále rizikové. 

Zlepšilo se odbočování od Brna na Podlesí vytvořením odbočo-
vacího pruhu. To snad odstraní i další nešvar, který zde býval poměrně 
častý. Pokud totiž odbočovalo auto od Brna na Podlesí, našel se často spě-
chající řidič, který nechtěl za brzdícím autem ztrácet čas a přímo v křižo-
vatce odbočující auto předjížděl. Tím ovšem ohrožoval ta vozidla, která 
chtěla na Podlesí odbočit od Lipůvky a najížděla do odbočovacího pruhu. 
K takovýmto situacím by už nemělo docházet, na druhou stranu si nyní 
stěžuje část řidičů, že auta od Brna nyní projíždějí křižovatku rychleji, než 
když musela brzdit za odbočujícími na Podlesí, a je tedy obtížnější a ris-
kantnější odbočit od Podlesí na Brno, případně i na Lipůvku, kde stále 
chybí připojovací pruh.

Zajímavé je nyní odbočování od Lipůvky na Podlesí. Rekonstruk-
ce na jedné straně zvýšila bezpečnost tím, že odbočovací pruh je širší a 
delší, než býval. Na straně druhé se ale nyní nedá odbočit na Podlesí z 
této strany bez porušení dopravních předpisů. Vodorovné značení totiž 
vůbec s odbočováním od Lipůvky nepočítá a tak každý, kdo odbočí, musí 
porušit dopravní předpisy. Buď najede na přípojnou cestu v protisměru 
(případně, pokud od Podlesí odbočuje někdo na Brno a čeká na výjezd, 
objede čekající vozidlo z špatné strany – podjede ho), nebo najede na vo-
dorovné značení („zebru“), které vymezuje odbočovací pruh od Brna.

Samostatnou kapitolou jsou autobusové zastávky. Po té, co měs-
to odmítlo jejich případnou rekonstrukci financovat, neboť nejsou ani 
majetkem města, ani nejsou zřízeny na městském pozemku, projekt re-
konstrukce jejich stav nijak neřešil. Došlo pouze k tomu, že se zvýšila ná-
stupní hrana zastávek, ale zůstal příchod k nim, stejně jako nevyhovující 
a polorozpadlé čekárny. Jakýmsi polotovarem jsou nyní nástupiště zastá-
vek, která byla zvýšena tak, aby se do autobusů dalo bezpečně nastoupit, 
jsou ale vytvořena pouze nahrubo, z asfaltového recyklátu. Nepříliš vyve-
dené se zdají být i nové přístupové chodníky, které evidentně neodpoví-
dají normám a vypadá to, že problémy budou i s jejich odvodněním.

Oběma problémy jsme se opakovaně zabývali. Na nevyhovující 
vodorovné značení jsme upozornili investora, tedy ŘSD, zatím bez od-
povědi. Na místo samé jsme také svolali společné jednání s dopravní poli-
cií, jehož výsledkem bylo, že na závadu upozorní investora také dopravní 
policie, včetně požadavku na okamžité odstranění závady. Na reakci ze 
strany investora čekáme. Pokud jde o nevyhovující stav zastávek, i zde 
jsme vyvolali společné jednání města, ŘSD, stavební firmy a koordinátora 
autobusové dopravy – Kordis. termín ještě nebyl stanoven. O dalším vý-
voji budeme informovat.

Drago Sukalovský
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Placená inzerce

doprava

Nedodělky u Lidlu budou od-
straněny

Po jinak vydařené rekonstrukci prodejny Lidl, která sama o sobě 
na určitou dobu zkomplikovala jeden ze dvou přístupů do Dílů, zůstalo 
několik drobných, ale nepříjemných nedostatků. Prvním z nich byla chy-
bějící část zábradlí u chodníku na Díly, která byla odstraněna pro zajištění 
náhradního přístupu do sídliště pro chodce. Důvod byl jednoduchý, od-
montovanou část zábradlí ze staveniště někdo ukradnul. Po upozornění 
na tento nedodělek bylo zábradlí vyrobeno nové a nainstalováno. 

Další „drobností“, ovšem velmi nepříjemnou, je to, že na výjezd z 
parkoviště nebyla vrácena značka Dej přednost v jízdě. Zároveň po rekon-
strukci není napojení parkoviště tzv. stavebně odděleno (bývá to většinou 
sklopeným obrubníkem nebo dvojitou řadou dlažebních kostek), takže 
není zcela zřejmé, jak je to s předností v jízdě. V této věci se neshodnou 
ani dopravní experti – dle jednoho jde zřetelně o výjezd z místa mimo ko-
munikaci, tedy musí dát přednost ten, kdo vyjíždí z parkoviště. Dle jiného 
zde však platí pravidlo pravé ruky. Na problém jsme rovněž upozornili do-
pravní policii, která po provozovateli Lidlu požaduje opětovnou instalaci 
značky a současně i zmíněné stavební oddělní parkoviště od vozovky. Na 
výjezdu z parkoviště se již objevila patka pro dopravní značení a značka 
Dej přednost v jízdě se tedy v nejbližších dnech vrátí. 

Třetím nepříjemným problémem je to, že nájezd na chodník smě-
rem ke kruhovému objezdu tvoří po rekonstrukci bariéru pro vozíčkáře a 
lidi se sníženou pohyblivostí. Před rekonstrukcí byl chodník bezbariérově 
upraven. I na tuto skutečnost jsme stavebního technika Lidlu upozornili 
a rovněž v tomto případě je přislíbena náprava. Celou věc budeme tedy i 
nadále sledovat a případně urgovat.

Text a foto Drago Sukalovský

Neoznačený výjezd z parkoviště u Lidlu komplikuje dopravní stítuaci

placená inzerce
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Tento jeho úspěch jde interpretovat tak, že má (zatím) jednoduše 
podporu z okresu a kraje ČSSD i z místní organizace. Druhý krok už mu 
ale tak na výbornou nevyšel. ČSSD byla po minulých volbách obleto-
vanou nevěstou. Bylo jasné, že kdo chce vytvořit vítěznou koalici, musí 
se s ČSSD domluvit, takže pan Koláček právem pro sebe požadoval při-
nejmenším funkci prvního místostarosty. Kromě něj měla ČSSD v zastu-
pitelstvu další dva lidi (byť byli oba nestraníci). Podíváme-li se na novou 
kandidátku, ani jednoho z nich tam nenajdeme, a nejsou tam ani lidé, kte-
ří se minule umístili na místech prvních tří náhradníků. Není tam tedy asi 
nikdo, kdo by mohl pana Koláčka v pozici lídra ohrozit. Myslím, že to je 
zvláštní signál, ukazující, že se v ČSSD něco děje. 

Náš volební systém je takový, že lze předpokládat, že pan Koláček 
do zastupitelstva postoupí, a to dokonce s poměrně velkým počtem hla-
sů.  Octne-li se ČSSD v koalici nebo opozici těžko říci. Myslím si ale, že 
ostatní strany budou mít dost velké problémy jít do případné koalice s 
někým, kdo je právě souzen za čin takové povahy. Jsem zvědav, jestli to ně-
která strana řekne před volbami, případně jak zřetelně. A jestli to okresní 
či krajské organizaci ČSSD nebude vadit. Za necelé dva měsíce budeme 
vědět, jak to dopadlo.

Jiří Brabec

Soudy a volby
(pokračování ze str. 1)

K volbám! 
Možná někomu tento název zní jako údernická výzva z 50. let, 

možná je to jen úvaha (nikoli přísně literární útvar) o blížících se komu-
nálních volbách a možná ještě něco jiného. Ať si každý vybere, co chce. 
Nebudu psát o konkrétních osobách, nebudu hodnotit kandidátky, jen se 
tak pokusím něco naznačit, snad to voliči trochu pomůže. 

Volby do městského zastupitelstva budou 10. - 11. října 2014. 
Zastupitelé se k nim poprvé a vlastně i naposledy ve sboru vyjádřili na 
zasedání 17. června 2014, kdy byl projednáván návrh na zvýšení počtu 
členů zastupitelstva ze 17 na 21 členů. Jen připomenu, že zastupitelů by v 
Kuřimi mohlo být podle zákona a rozhodnutí zastupitelů 15 až 35. Argu-
menty navrhovatelů zvýšení byly celkem logické, dokonce by se daly pod-
pořit „volební matematikou“ a jejich hlavní podstatou bylo, aby se více 
rozhodovalo přímo voliči, nikoli povolebními propočty, což při malém 
počtu členů zastupitelstva a očekávaném množství volebních stran nutně 
nastane. Odpůrci toho návrhu namítali, že ani při současném počtu zastu-
pitelů není dostatek  zájemců o práci v zastupitelstvu, že velký počet za-
stupitelů již Kuřim měla a k ničemu dobrému to nepřispělo apod. Osoby, 
které stály na té či oné straně, jak jsem slíbil, v tomto předvolebním čase 
neuvádím. Nakonec bylo rozhodnuto, že v Kuřimi bude i v nastávajícím 
volebním období opět 17 zastupitelů.

Po tomto určení se příprava voleb mohla ve volebních stranách 
naplno rozběhnout sestavováním kandidátek. Kandidátní listiny strany 
předložily 5. srpna 2014 na městský úřad. Zatím se spíše  potvrdilo to, 
že nejsou lidé, tedy s tím mnohoznačným označením vhodní lidé. Po vol-
bách se zase potvrdí, že se někdo stane zastupitelem na základě setin nebo 
i tisícin  hlasů či jejich procent. Nastalo shánění vhodných osobností nebo 
alespoň osob. Nejžádanější osoby byly zejména lékaři, zvěrolékaři (ještě, 
že byla upřednostněna humánní medicína, i když v zastupitelstvu by se 
uplatnil někdy i veterinární lékař) učitelé, sportovci (v Kuřimi zejména 
fotbalisté), manažeři a samozřejmě bývalí zastupitelé, právě končící i dří-
vější. Hlavními informacemi v této době bylo, kdo koho získal. Kuřim je 
totiž z hlediska voleb, i když má 10 900 obyvatel, pořad jenom „díra u 
Brna“, ale naštěstí ne Díra u Hanušovic. V Kuřimi se skoro všichni se vše-
mi, až na pár posledních přistěhovalců na Dílech, znají. Každý s každým 
chodil do školy, do kostela, hrál fotbal, je nějak příbuzensky, majetkově, 
ideově, sportovně atd. spojen. Toto propojení je naprosto dominující. 
Jako přistěhovalec, který ve městě žije souvisle teprve 30 let, bych o tom 
mohl napsat několik příběhů. Co mne však nemile překvapilo a dověděl 
jsem se to několikrát nezávisle na sobě, že se někteří lidé bojí kandidovat 

nebo jen podepsat (ne)stranám volební archy. Čeho, možná lépe koho, 
se lidé bojí? 

Složení kandidátek moc přesně neznám, ani jsem se potom nijak 
nepídil. Můžeme se však zabývat volebními stranami. Podařilo se mně 
vypátrat, že v Kuřimi budou následující volební strany (názvy nemusí být 
zcela přesné):

ANO 2011, Česká strana sociálně demokratická, Křesťanská a 
demokratická unie – Československá strana lidová, Komunistická strana 
Čech a Moravy, Kuřimská občanská liga, PRO Sport a Zdraví, Sdružení 
ODS a nezávislých kandidátů, Sdružení pro Kuřim, Společně, TOP 09. 
To je 10 volebních stran.

Typickým rysem kandidátek, jak jsem zjistil u většiny jejich lídrů 
je, že již nebudou ryze stranické, mnohdy ani převážně stranické. Politické 
strany nemají lidi, tedy ty vhodné, o stranících ani nemluvě. Kandidátky 
budou spíše určitá pestrost osob spojených výše uvedenými kuřimskými 
vztahy. Některé volební strany si přímo zakládají na své politické nestra-
nickosti. K čemu to asi při volbách povede? Domnívám se, že ke krouž-
kování, tedy výběru kandidátů, kteří jsou pro voliče sympatičtí. Spíše, 
než celé strany si budou voliči vybírat jednotlivé kandidáty. Tak, jak jsou 
pestré kandidátky bude podle mne pestrá i volba. Kromě straníků a ideo-
logických vyhraněnců budou voliči hledat koho volit nebo koho nevolit 
napříč politickým spektrem bez rozdílu volebních stran. Heslo těchto ko-
munálních voleb asi bude: „Kroužkovat, kroužkovat, kroužkovat.“

Zkusme tipovat, kolik by jednotlivé strany mohly získat mandá-
tů. U jedné volební strany mám pochybnosti, jestli vůbec jeden mandát 
získá. Takže ostatní strany by mohly získat nejméně jeden mandát. Takto 
se rozdělí 9 zastupitelských mandátů. Při tipování maximálního úspěchu 
bych odhadoval, že jedna volební strana by mohla získat 3 mandáty. Jako 
hlavní se mi jeví volební souboj o druhý mandát.  Všechny zbývající strany 
ho nemohou získat, které to však budou,  se již neodvažuji tipovat.

Domnívám se, že o tom, kdo bude „vládnout“ na radnici se neroz-
hodne vhazováním volebních lístků do volebních uren, ale povolebním 
vyjednáváním. Kdosi mi řekl, že už předvolebním vyjednáváním! Už jsem 
slyšel o třech zájemcích o místo starosty a pěti zájemcích o místo mís-
tostarosty. Jak se ty časy mění. Jeden starší Kuřiman mi vyprávěl, jak se 
dříve obtížně vybíral kandidát na předsedu národního výboru. Nikdo to 
nechtěl za ty peníze dělat, nehledě na otravování se s lidmi a úřady. Otra-
vování se s lidmi a úřady zůstalo, ale peníze za starostování a místostaros-
tování teď docela lákají. 

Trochu jsem do povolebního vyjednávání po skončení minulých 
voleb nahlédl. Jednání se nevedou vůbec o volebních programech, jejich 
průnicích, o tom, co je v nich pro budoucí koalici společné a z kolika pro-
cent atd., jak to učí politologie, ale jednoduše řečeno o tom, kolik má kdo 
mandátů, co za ně chce a jak dosáhnout nadpoloviční většiny. Někdy se 
tomu také říká, že se jedná o korytech. 

Velice zajímavé by bylo zabývat se volebními programy, ale v době 
psaní tohoto článku ještě nebyly k dispozici nebo byly úzkostlivě tajeny. 
Takže počkejme, ony nám je strany předvedou.

P. Němec
Poznámka redakce: Nechtěli jsme zasahovat do textu pana Němce, ale 

i když píše o kroužkování, v komunálních volbách se křížkuje. Návod k tomu, 
jak upravit volební lístek přineseme v příští Zlobici.

Seznam podaných kandi-
dátních listin pro volby do 
zastupitelstev obcí 2014 ve 
správním obvodu Kuřim 

Na registrační úřad Kuřim byly podány následující kandidátní lis-
tiny (řazeno abecedně): 

ČEBÍN 
1. FC Čebín o.s. 
2. Ing. Jiří Jakubec – NEZÁVISLÝ KANDIDÁT 
3. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
4. Sbor dobrovolných hasičů – sdružení nezávislých kandidátů 
5. SDRUŽENÍ MLADÝCH PRO ČEBÍN 
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6. Sokol – sdružení nezávislých kandidátů 

ČESKÁ 
1. Občané obce Česká 
2. Občanská demokratická strana 
3. Sdružení pro obec Česká 

HVOZDEC 
1. Sdružení nezávislých kandidátů Hvozdec 

CHUDČICE 
2. Komunistická strana Čech a Moravy 
3. Sdružení nezávislých kandidátů obce Chudčice 
4. ZA ROZVOJ OBCE CHUDČICE 

JINAČOVICE 
1. Pro Jinačovice 
2. Sdružení pro Jinačovice 

KUŘIM 
1. ANO 2011 
2. Česká strana sociálně demokratická 
3. Komunistická strana Čech a Moravy 
4. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
5. KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA 
6. PRO Sport a Zdraví 
7. Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů 
8. SDRUŽENÍ PRO KUŘIM 
9. *společně* 
10. TOP 09 

LELEKOVICE 
1. ANO 2011 
2. Česká strana sociálně demokratická 
3. Krásné Lelekovice 
4. Sdružení pro Lelekovice 

MORAVSKÉ KNÍNICE 
1. Za zvelebení a rozvoj 

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 
1. Občanská demokratická strana 
2. Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj Městyse Veverská Bítýška 
3. “VEVERSKÁ BÍTÝŠKA – OBEC NÁS VŠECH“ 

ROZDROJOVICE 
1. Rozdrojovice – místo pro život 

Seznam kandidátů 
pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi 
konané ve dnech 10.- 11.října 2014 

(U všech kandidátů uvádíme pořadové číslo na kandidátce, titul, jmé-
no a příjmení, věk, povolání a politickou příslušnost. Nemá-li kandidát trvalé 
bydliště v Kuřimi, je to u něj uvedeno. Používáme zkratky: BPP – bez politické 
příslušnosti, NK – nezávislý kandidát.)

Název volební strany: 

ANO 2011 
Typ volební strany: politické hnutí 
1. Bc. Jan Vlček 26 vedoucí pobočky banky  ANO 2011 
2. Bc. Pavel Pospíšil 33 obchodní ředitel  ANO 2011 
3. Petr Melcher 40 obchodní ředitel  ANO 2011 
4. Ing. Milada Májska, Ph.D. 32 specialista: ochrana životního prostředí  

ANO 2011 
5. Alexandr Jursa 48 jednatel společnosti  ANO 2011 
6. Tomáš Kupčík 40 jednatel společnosti  ANO 2011 
7. Ing. Milada Kadlecová 61 ekonom, jednatel společnosti  ANO 2011 
8. Richard Gromeš 42 jednatel společnosti   BPP 

9. Ing. Vojtěch Kopřiva 27 obchodní zástupce   BPP 
10. Václav Pokorný 34 šéfkuchař   BPP 
11. Zdeněk Vintr 64 OSVČ   BPP 
12. Roman Dufek 43 řidič   BPP 
13. Vlastimil Sehnal 74 důchodce   BPP 
14. Jan Mikyska 28 jednatel společnosti Lelekovice  BPP 
15. Ladislav Cimbálník 28 obchodní zástupce   BPP 
16. Ing. Martin Mareček 35 jednatel společnosti   BPP 
17. Barbora Musilová 28 obchodní zástupce   BPP  

Název volební strany: 

Česká strana sociálně demokratická
Typ volební strany: politická strana
1. Jiří Filip Koláček, MBA 61 místostarosta  ČSSD 
2. Martin Jedlička 21 technik  ČSSD 
3. Ivana Spěváková 46 ekonomka  ČSSD 
4. Lenka Šlosarová 40 ekonomka  ČSSD 
5. Ing. Jiří Vašíček 27 technik  ČSSD 
6. Mgr. Jiřina Kolaříková 57 učitelka   BPP 
7. David Chládek 37 policista  ČSSD 
8. Iveta Kuldanová 42 prodavačka  ČSSD 
9. Ing. Jan Brabec 75 důchodce   BPP 
10. Iveta Samborská 38 kuchařka  ČSSD 
11. Oldřich Dostál 53 pracovník ostrahy  ČSSD 
12. Jindra Šikulová 50 prodavačka  ČSSD 
13. Marek Jedlička 20 student  ČSSD 
14. Miloš Vitoul ml. 20 student  ČSSD 
15. Marie Novotná 80 důchodce  ČSSD 
16. Rostislav Marek 41 živnostník   BPP 
17. Miloš Vitoul 54 provozní technik  ČSSD 

Název volební strany: 

Křesťanská a demokratická unie – Česko-
slovenská strana lidová 
Typ volební strany: politická strana 
1. Ing. Miluše Macková 50 1.místostarostka Orla ČR  KDU-ČSL 
2. Ing. Petr Němec 65 tajemník městského úřadu, nyní důchodce   BPP 
3. Vítězslav Nováček 47 správce budov  KDU-ČSL 
4. Marian Zedník 59 školník  KDU-ČSL 
5. MVDr. Andrea Slaninová, Ph.D. 32 akademická pracovnice   BPP 
6. Petr Macek 29 projektant dopravních staveb  KDU-ČSL 
7. Ivana Plšková 61 referentka stavebního úřadu, nyní důchodkyně   BPP 
8. Milan Císař 38 designer  KDU-ČSL 
9. Blanka Krnáková 48 učitelka v mateřské škole   BPP 
10. Pavel Sádlík 34 kontrolor ve strojírenství  KDU-ČSL 
11. Ing. Michal Možný 29 sportovní a ekonomický manažer   BPP 
12. Pavel Juračka 33 živnostník  KDU-ČSL 
13. Bc. Zuzana Geržová, DiS. 27 všeobecná zdravotní sestra   BPP 
14. Mirka Koláčková 30 obchodní asistentka   BPP 
15. Aleš Hanák 31 dispečer   BPP 
16. Ivana Nováčková 44 vedoucí prodejny  KDU-ČSL 
17. Ondřej Malý 20 student Vysokého učení technického v Brně   BPP  

Název volební strany: 

Komunistická strana Čech a Moravy 
Typ volební strany: politická strana 
1. Jan Herman 60 technik  KSČM 
2. Ing. Rostislav Hanák 60 technik   BPP 
3. Květoslava Múčková 64 důchodkyně  KSČM 
4. Ing. Vladimír Zimola 65 důchodce  KSČM 
5. Stanislav Rozkošný 55 vedoucí skladu  KSČM 
6. Viktor Medek 33 technik   BPP 
7. Lenka Vejlupková 40 strážník MP Brno   BPP 
8. Josef Mareček 59 skladník   BPP 
9. Miloš Herman 50 zaměstnanec   BPP 
10. Iva Jedličková 48 operátor   BPP 
11. Zdeněk Podešva 54 řidič  KSČM 
12. Ivan Minařík 51 skladník   BPP 
13. Michal Blažek 41 skladník  KSČM 
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14. Jiří Perník 63 zaměstnanec  KSČM 
15. Jaroslav Kobzínek 67 důchodce  KSČM 
16. František Konečný 70 důchodce  KSČM 
17. Eduard Slanina 69 důchodce  KSČM  

Název volební strany: 

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA 
Typ volební strany: sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁ-

VISLÍ a nezávislých kandidátů 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 52 starosta Kuřimi a zastupitel Jihomorav-

ského kraje STAN navržen STAN 
2. Mgr. Ladislav Ambrož 65 důchodce, exstarosta Kuřimi BPP navržen 

STAN 
3. Jiří Brabec 59 publicista, referent pro kulturu města Kuřim BPP navr-

žen STAN
4. Ing. Mgr. Vlastimil Burkart 39 ekonom, předseda BD Svatý Ján Kuřim 

BPP NK 
5. Petr Krejčí 37 podnikatel, Auto Petr s.r.o. BPP NK 
6. Mgr. Žaneta Jarůšková 34 učitelka, miniškolka Julinka BPP NK 
7. Ing. Lubomír Stříž 67 podnikatel, Promacom s.r.o. BPP NK 
8. Bohuslav Bednář 47 vedoucí výroby, hudebník - skupina Varan BPP NK 
9. PhDr. Jiří Mezník 72 soudní psycholog BPP NK 
10. Ing. Vojtěch Novotný 31 zást. ředit. SOŠ a SOU Kuřim, vedoucí klubu 

Escape BPP NK 
11. Ing. Hana Studená 44 lektorka pilates BPP NK 
12. David Hedbávný 38 podnikatel, klub a akce Pohoda BPP NK 
13. Ing. Milan Vlk 62 personalista, TOS Kuřim BPP NK 
14. Andrea Vlková 40 lektorka, pohybové studio Andy Kuřim BPP NK 
15. Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. 47 veterinář, pedagog–Veterinární a far-

mac. univ. Brno BPP NK 
16. Josef Vozdecký 62 ředitel pro výstavbu, Swietelski stavební, s.r.o. BPP NK 
17. Ing. Miloš Krupica 64 podnikatel, KME spol. s r.o. Kuřim BPP NK  

Název volební strany: 

PRO Sport a Zdraví 
Typ volební strany: politické hnutí 
1. Ing. František Merta 57 OSVČ, jednatel TJ Sokol Kuřim PRO Sport 

a Zdraví 
2. Ing. Zděňka Jeřábková 64 důchodkyně, starostka TJ Sokol Kuřim PRO 

Sport a Zdraví 
3. Marek Merta 32 podnikatel   BPP 
4. Ing. Ivo Váňa 60 OSVČ  PRO Sport a Zdraví 
5. Filip Merta 30 podnikatel   BPP 
6. Zdeněk Rozehnal 56 podnikatel   BPP 
7. Ing. Petra Mertová 30 mateřská dovolená   BPP 
8. Zdeněk Galuška 55 pojišťovací zprostředkovatel   BPP 
9. Milada Mertová 31 zaměstnanec pojišťovny   BPP 
10. Tereza Novotná 30 kosmetička   BPP 
11. Jaroslava Mertová 52 OSVČ   BPP 
12. Ing. Michal Kovařík 31 podnikatel   BPP 
13. Veronika Halouzková 29 mateřská dovolená   BPP 
14. Veronika Krátká 25 technik přípravy výroby   BPP 
15. Aleš Ondráček 31 zubní technik   BPP 
16. Pavel Mejtský 32 kuchař   BPP 
17. Jiří Válka 53 technik   BPP  

Název volební strany: 

Sdružení Občanské demokratické strany a 
nezávislých kandidátů 
Typ volební strany: sdružení politické strany ODS a nezávislých kandi-

dátů 
1. Ing. Oldřich Štarha 53 místostarosta města  ODS navržen ODS 
2. Mgr. Petr Vodka 42 advokát  ODS navržen ODS 
3. Mgr. Michal Politzer 38 programátor  ODS navržen ODS 
4. Ing. Ladislav Němec 50 ředitel střední školy   BPP NK 
5. Karel Cholek 24 zástupce vedoucího obchodu  ODS navržen ODS 
6. Ing. arch Petr Němec 39 architekt   BPP NK 
7. Mgr. Renata Ježková 48 ředitelka diagnostického ústavu  ODS navržen ODS 

8. Jan Řihák 53 strojní zámečník   BPP NK 
9. Alena Neumanová 39 asistentka ředitele   BPP NK 
10. Jan Pavlíček 51 elektromontér   BPP NK 
11. Mgr. Petr Bracek 34 pedagog  ODS navržen ODS 
12. Marek Hirš 38 obchodní ředitel   BPP NK 
13. Antonín Žák 21 hudebník   BPP NK 
14. Mgr. Marie Zechmeisterová 53 učitelka   BPP NK 
15. Martin Konečný 39 specialista informačních technologií  ODS na-

vržen ODS 
16. Ondřej Bartoš 46 prodejce kancelářské techniky  ODS navržen ODS 
17. Ladislav Macek 66 důchodce   BPP NK  

Název volební strany: 

SDRUŽENÍ PRO KUŘIM 
Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů 
1. Ing. Petr Ondrášek 39 předseda Sportovního klubu, ředitel pro rozvoj 

CCV BPP 
2. PaedDr. David Holman 49 předseda výboru ZM, obchodní ředitel Me-

dia Age BPP 
3. Mgr. Martin Nawrath 45 projektový manažer, facilitátor Nadace Part-

nerství BPP 
4. Ivo Peřina 48 trenér A-týmu FC Kuřim, mistr ve Slévárně Kuřim BPP 
5. Jiří Mikel 44 místopředseda oddílu házené SK, jednatel Contimex BPP 
6. Alena Matějíčková 64 ředitelka MŠ, místostarostka, nyní v důchodu BPP
7. Mgr. Radovan Šmíd 51 organizátor táborů, učitel ZŠ Jungmannova BPP
8. Mgr. Miloslava Kollarčíková 35 předsedkyně mateřského centra Kuři-

mata, bioložka BPP 
9. Ing. Květoslav Pazourek 43 předseda Spokojené Díly, vedoucí IT pro-

jektů BPP 
10. Vítězslav Baxa 50 předseda Kuřimské ligy futsalu, technolog TOS BPP
11. Jiří Svoboda 59 předseda FC Kuřim, technik ve Slévárně Kuřim BPP 
12. Jiří Blažek 38 předseda MHS, činovník ČSCH, hostinský U Kozla BPP 
13. Renáta Mudroňová 42 předsedkyně Kuřimského dámského klubu, 

asistentka BPP 
14. Mgr. Hana Skřípská 45 učitelka prvního stupně ZŠ Tyršova BPP 
15. MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. 42 implantolog a vysokoškolský učitel 

na LF MU BPP 
16.	Ing.	Michal	Hanák	39	ředitel	systému	oceňování	staveb	ÚRS	BPP	
17. Aleš Martínek 39 živnostník v oboru požární ochrany BPP  

Název volební strany: 

*společně* 
Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů 
1. Ing. Miloš Kotek 48 konstruktér obráběcích strojů   BPP 
2. RNDr. Igor Poledňák 54 ředitel pracoviště UPČR   BPP 
3. Vladislav Zejda 63 projektant pozemních staveb   BPP 
4. prof. Dr. Ing. Jiří Marek 50 technický ředitel podniku   BPP 
5. MUDr. Danuše Jarošová 52 dětská lékařka   BPP 
6. PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D. 63 vysokoškolský pedagog   BPP 
7. Ing. Jiří Tauš 55 projektant pozemních staveb   BPP 
8. Doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. 49 výzkumný pracovník   BPP 
9. Ivanka Boleslavová 67 emeritní pedagog   BPP 
10. MUDr. Hana Ondrová 44 lékařka ZZS JmK   BPP 
11. Lenka Katolická 48 vedoucí hospodářské správy   BPP 
12. Mgr. Yveta Tesařová 50 hlavní účetní   BPP 
13. MVDr. Lenka Horáková 51 veterinární lékařka   BPP 
14. Ing. Petr Svoboda 30 osobní bankéř   BPP 
15. Ing. Martina Šindýlková 50 pracovník marketingu   BPP 
16. Ing. Martin Švestka 33 projektant obráběcích strojů   BPP 
17. Petr Stražovský 58 podnikatel   BPP  

Název volební strany: 

TOP 09 
Typ volební strany: politická strana 
1. Robert Kubíček 37 jednatel společnosti  TOP 09 
2. Roman Doležal 38 IT specialista  TOP 09 
3. Jiří Veselý 46 referent obchodního oddělení - radiokomunikace  TOP 09 
4. Hana Noďová 49 OSVČ  TOP 09 
5. Ing. Vítězslav Frank, Ph.D. 36 specialista BOZP  TOP 09 
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6. Ing. Marek Kumprecht 47 manažer   BPP 
7. Mgr. Miroslava Strnadelová 55 učitelka   BPP 
8. Ing. Jiří Poláš 34 sales manager  TOP 09 
9. Martin Vičar 41 metrolog   BPP 
10. Blanka Kašparcová 57 OSVČ  TOP 09 
11. Lenka Koudelová 47 OSVČ   BPP 
12. Helena Vičarová 39 webdesigner   BPP 
13. Daniel Struhařík 23 student  TOP 09 
14. Markéta Veselá 42 zdravotní laborantka   BPP 
15. Ing. Václav Henzl 30 provozní ředitel  TOP 09 
16. Mgr. Tomáš Hanyk 34 OSVČ – účetní a mzdové poradenství  TOP 09 
17. Olga Sedláčková 49 OSVČ   BPP 

placená inzerce
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Zírání jako disciplína
Vážené dámy a pánové, 
po zhlédnutí záznamu z jednání ZM 25. 6. (49. minuta – vy-

stoupení L. Zejdy) http://www.kurimskymagazin.cz/videoarchiv/
zastupitelstva/ považuji za správné uvést na pravou míru všechna tři 
jeho tvrzení, kterými vstoupil do diskuse na téma „kdo prodražuje 
rekonstrukci kulturního domu“.

Ve svém příspěvku konstatuje, že se na jednání pracovní skupiny 
určené zastupitelstvem pro přípravu rekonstrukce KD „dozvěděl“ sku-
tečnosti, na něž doslova „zíral“. Z vyřčeného plyne, že mělo jít o loňské 
jednání pracovní skupiny: 15. 10. 2013. 

Uvádí 3 příklady, na něž prý „zíral“ a všechny spojuje s mojí oso-
bou.
1) Vytváří dojem, že jde o opatření, ke kterým nevedlo řádné projed-

nání v příslušných orgánech zřízených zastupitelstvem města.
2) Uvádí je jako příklady prodražování připravované rekonstrukce 

kulturního domu.
Ve všech třech příkladech je ovšem vedle jak ta jedle. A jen dou-

fám, že jen čirou náhodou s těmito tvrzeními vyrukoval v době mé ne-
přítomnosti. 

Nemohl jsem tedy na místě zareagovat, proto tak činím touto ces-
tou.

Zírání č.1: „kuchyň se přesune na jižní stranu“  
Pan zastupitel Zejda vyjevil, že 15. 10. loňského roku „zíral“, že se v 

projektu rekonstrukce kulturáku „kuchyň přesune na jižní stranu“ 
Míněna je kuchyně restaurace Kulťas. „Jižní stranou“ patrně mys-

lí západní stranu, či lépe: zrcadlové otočení kuchyně na opačnou stranu 
restaurace.

A co říkají dostupné dokumenty?
Přesun kuchyně se řešil poprvé až na kontrolním dni o ¼ roku poz-

ději, 9. 1. 2014.
Řešilo se to beze mne, na kontrolním dni, kterých se já neúčast-

ním, nicméně v zápise si můžete přečíst, že se jej účastnil kolega Zejda. A 
k jakým závěrům tam dospěli? V zápise stojí:

„projektant prověří zrcadlové převrácení kuchyně, výhodné z pro-
vozního hlediska … atd.“

K tomuto stanovisku pan Zejda dle zápisu z kontrolního dne žád-
ný, natož pak kritický, postoj nezaujal. Naopak je doložen můj mail z 23. 1. 
2014, kterým žádám o vysvětlení tvrzení, že přestěhování kuchyně bude 
údajně levnější, než její ponechání v současné poloze. S touto argumenta-
cí jsem se totiž nedokázal ztotožnit. 

Z toho je tedy zřejmé, že není pravda, že bych to byl já, kdo prosa-
zoval toto panem Zejdou kritizované opatření. (Schválně stranou pone-
chávám hodnocení, zda právem, či neprávem kritizované.).  

Je ale nabíledni, že je kritizuje až půl roku poté, co jej sám akcepto-
val na kontrolním dni. 

Zírání č.2: „bar tam vznikl!“ 
I nad tím se nyní pohoršuje pan Zejda (a „zíral“ již 15. 10. 2013 :-).  
A o čem svědčí dokumenty?
Pracovní skupina dne 14. 8. 2013 hlasovala o mém návrhu (kolega 

Zejda chyběl) na zachování klubové restaurace v původní podobě.
Jednalo se tedy o návrh, který mohl rekonstrukci jen zlevnit, niko-

liv prodražit. 
Návrh neprošel, přednost dostala otevřenější varianta „B“ s mobil-

ní akustickou příčkou.
Jak víte, nerad se vzdávám, takže jsem 12. 10. adresoval na jednání 

pracovní skupiny 15. 10. 2013     e-mail s připomínkou, že důvody, proč 
chtěla pracovní skupina klub nahradit blíže neurčeným komunitním pro-
storem + zkušebnou, již pominuly. Pro zkušebnu se našel jiný prostor v 
KD. Požádal jsem tedy pracovní skupinu, aby vše znovu zvážila.    

A pracovní skupina mi odpověděla (podotýkám, že pan Zejda byl 
dle zápisu přítomen):

„v reakci na mail p. Holmana bylo konstatováno, že provoz kavárny 
a multifunkčního klubového prostoru (schváleného na posledním jedná-
ní prac. skupiny) může fungovat společně, projektant tedy upraví návrh 
propojení multifunkčního klubu o bar“

Takže opravdu nevím, jak a na co 15. 10.  pan kolega na pracovní 

skupině	zíral,	ale	ve	chvíli,	kdy	tohle	schvalovali,	nejspíš	z	okna.	Úpravu	o	
bar odhlasovali – bez mé přítomnosti, zato s účastí pana Zejdy, který dle 
zápisu nijak nevzdoroval, naopak, tipuji, že hlasoval pro. 

A podle mne správně. Jen nechápu, proč mi kvůli tomu pak nasa-
zuje psí hlavu.

A aby toho nebylo málo, na jednání ZM pak využil mé nepřítom-
nosti a cosi naznačoval o temném pozadí, o němž je spraven, ale nechce 
víc říct - jen takto naznačit a kbelík špíny tak na hlavu „nejmenovaného 
radního, přičemž pan Kříž to není“, vyklopit.

Tak si prosím posviťme na to „temné pozadí“. Petici zákazníků Klu-
bu Pohoda jste asi četli. Já s ní souhlasím. Provozovatele Davida Hedbáv-
ného znám a pomáhám mu často s organizací dětských dní. Věru, temné 
pozadí! A navzdory konstrukcím, které se rodí v hlavě pana Zejdy, všichni 
vědí, že o nájemci jakéhokoli prostoru v KD v budoucnu rozhodne ve 
výběrovém řízení RM, a to jistě až dlouho po volbách – jen doufám, že 
už těchto.

Zírání č.3: „obřadní síň se přesunula na střechu“ (míněno hor-
ní podlaží)

I na to pan Zejda nevěřícně a pohoršeně zíral 15. 10. 2013, jak vy-
jevil až v červnu letošního roku.

A fakta? 
Optimalizační studii, kde byla obřadní síň takto umístěna, již 12. 

8. 2013 projednala a vzala na vědomí stavební komise (p. Zejda chyběl) 
a 14. 8. pracovní skupina (p. Zejda asi na téže dovolené) – bez připomí-
nek. 

Ani v tomto případě tedy nešlo o žádný prodražující akt, který by 
nota bene nebyl řádně projednán. 

Právě naopak, v prvotní studii ne příliš efektivně řešené cateringo-
vé prostory díky umístění obřadky dostaly jakýs takýs smysl. Přemístění 
obřadky bylo totiž nutné tak jako tak, neboť na jejím místě se „skrývá“ 
původní elevace, a tak právě tam architekt situoval malý sál.

Tolik na vysvětlenou.
S pozdravem

David Holman
P.S.: Šermovat s argumenty by se mělo opatrně – pokud vyloženě 

nejde jen o to někomu vypíchnout oko.

Ještě jeden hloupý článek
Do lednové, respektive březnové,  Zlobice  jsem napsal dva články, 

ve kterých jsem se pokusil informovat čtenáře o pozadí příprav i vlastní 
realizace  dvou investičních akcí – Wellness a protihlukového valu na Pod-
lesí.  Na první článek reagovali společně a nerozdílně starosta Sukalovský 
a místostarosta Štarha. O druhém článku napsal krátkou poznámku v edi-
torialu Zlobice její šéfredaktor   Brabec. Ten jej označil  za hloupý a úda-
je a argumenty v něm obsažené za snadno vyvratitelné. Mezitím uběhlo 
několik měsíců a dodnes jsem se nedověděl, kde jsou v mé argumentaci 
a logice zmíněné „skuliny , které by potopily Titanic“. Pominu aroganci 
zmíněného vyjádření.  Myslím si ale,  že šéfredaktor  seriozní tiskoviny 
by se měl oprostit od podobného hodnocení, pokud není podloženo re-
levantními argumenty. Jinak řečeno  -  pokud si o něčem myslí, že to je 
hloupé, tak by měl napsat v čem a hodnocení pak ponechat na čtenářích. 
To se bohužel v případě Zlobice zjevně neděje – asi to bude tím, že se o 
seriozní tiskovinu nejedná.

Jednu věc  měly obě reakce společné – jejich autoři  mi vytýkali, že 
uvedené články souvisí s letošními komunálními volbami a z mé strany se 
tedy jedná jen o bohapustou předvolební kampaň. Na to odpovídám - a 
to opakovaně  - ano, samozřejmě, že mé články souvisí s letošními vol-
bami , a to z jednoho prostého důvodu. Jsem totiž přesvědčen o tom, že 
za posledních bezmála dvanáct let (tedy  tři volební období) se v oblasti 
investiční  politiky mnohé zanedbalo a  promarnilo. Plánování, příprava 
a vlastní realizace staveb probíhala a probíhá chaoticky a  nekoncepčně. 
Není to předvolební proklamace, ale skutečnost, na kterou jsem ve jme-
novaném období opakovaně  upozorňoval – jak v komisi stavební, tak i 
při jednáních městského zastupitelstva. Bohužel však marně a bezvýsled-
ně – a proto jsem se rozhodl o tom napsat.  

Názorným   dokladem výše uvedeného  tvrzení nechť nám jsou dvě 
investiční akce, které se připravují  už druhé volební období – zhruba od 
roku 2007. Jedná se o rekonstrukci kulturního domu a stavbu sportovní 
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haly. Na začátku příprav byly  architektonické soutěže  na obě akce. Mi-
mochodem ty nás přišly bratru na 1,5 milionů korun. Výsledkem soutěží 
bylo několik desítek  architektonických studií, které vyjadřovaly předsta-
vy renomovaných architektů a projektantů, ale bohužel vůbec nereflekto-
valy na potřeby a možnosti (zejména finanční) města. Příkladem mohou 
být některé návrhy sportovních hal za stovky milionů, které by si nemohla 
dovolit ani krajská města s několika extraligovými oddíly a rozpočty mno-
honásobně vyššími, než má Kuřim. Již tehdy bylo zřejmé, že v případě 
realizace vítězných návrhů, to bude pro město znamenat obrovskou fi-
nanční zátěž – konkrétně více než 250 milionů korun. I přes tuto skuteč-
nost vedení města pokračovalo v přípravách a zadalo autorům vítězných 
návrhů vypracování projektové dokumentace aniž by vyhodnotilo, jaké 
dopady to bude mít na budoucí rozpočty.

V čem tedy spočívá nekoncepčnost tohoto postupu? Dle mého ná-
zoru tomuto rozhodnutí mělo předcházet vypracování několika  základ-
ních  dokumentů  a materiálů. Zde je jejich stručný přehled:
- smysluplný a koncepční plán investičních akcí, a to jak v krátkodo-

bém, tak i v dlouhodobém časovém horizontu
- v tomto plánu jednoznačně definovat priority v jednotlivých ob-

lastech – tzn, v bydlení, dopravě, školství, kultuře, sportu,  technic-
ké infrastruktuře, životním prostředí atd.

- analýza toho kolik jsme v jednotlivých létech schopni uvolnit z 
rozpočtu města na investiční akce

- rozvaha z jakých  zdrojů a v jaké výši můžeme čerpat  další finanční 
prostředky – dotace, úvěry, prodej majetku města atd.

- v této souvislosti jasně definovat do jaké výše a zda vůbec město 
zadlužíme
Na základě těchto materiálu pak mělo být vypracováno nové zadá-

ní pro zpracovatele projektové dokumentace, které by reálně odpovídalo 
potřebám a možnostem města. To se však bohužel nestalo. 

A jaký měla tato skutečnost vliv na přípravu zmíněných akcí?
 Rekonstrukce kulturního domu je ve fázi zpracování realizační do-

kumentace a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby. Problém 
spočívá v tom, že předpokládané náklady  neúměrně vzrostly oproti pů-
vodním odhadům. Ještě na konci loňského roku byla v plánu investičních 
akcí na rok 2014 u akce č.4 „Společenské a kulturní centrum – kulturní 
dům“  uvedena částka 65mil. korun.  Neuběhl ani rok a předpokládaná 
cena této investiční akce se vyšplhala na bezmála 113 mil.Kč. Alespoň nás 
tak informoval projektant při prezentaci projektové dokumentace pro vy-
dání stavebního povolení dne 4.8. 2014. Bohužel je to  informace, která 
není podložená kvalifikovaným rozpočtem. Do dnešního dne rovněž není 
jasné jakým způsobem a z jakých zdrojů bude akce financovaná. 

U sportovní haly je to ještě složitější. Na základě komplikovaných 
jednání, která se táhnou bezmála šest let, došlo k redukci parametrů haly 
z vítězného návrhu – snížení počtu diváků, zmenšení rozměrů haly a  
změnám ve stavební technologií – tak, aby se snížily předpokládané fi-
nanční náklady. V tomto smyslu byly vypracovány optimalizační studie, 
které ovšem dodnes nepředkládají definitivní řešení. Doposud není např. 
známo jak bude vlastně hala vysoká a kolik bude  stát. Poslední propočty 
hovoří o částce v rozmezí 90 až 100milionů korun.  O tom jak a z čeho 
bude financovaná  není nikde ani zmíňka.

Z výše uvedeného vyplývá, že obě stavby podstatně zatíží rozpočet 
města na několik let a mohou podstatně omezit investice v jiných oblas-
tech – zejména školství a dopravě. Celkové náklady obou akcí se pohybují 
v částce přesahující 200 mil. korun. Vycházím-li z předpokladu, že ročně 
lze z rozpočtu vyčlenit na investiční akce 30 až 40 mil. korun, tak obě akce 
vyčerpají všechny finanční prostředky na 5 až 7 let dopředu.  Město se 
tedy bude muset zadlužit, nebo prodat majetek. Vzhledem k tomu, že  v 
současnosti činí dluh města cca 100 mil. korun a majetku na prodej zas 
tak moc není, bude to vskutku zapeklitý oříšek . Ten však budou muset 
rozlousknout až budoucí zastupitelé – a k tomu jim přeji pevné nervy. 

Vladislav  Zejda
člen městského zastupitelstva

placená inzerce
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Polemika předem prohraná
Tak tu máme další článek pana Zejdy. Polemizovat s ním je prak-

ticky marné. Napíšete-li odpověď, je to špatně. Napíšete-li, že posouzení 
článku, který považujete za špatný, necháte na čtenáři, je to ještě horší. A 
neuveřejníte-li článek, je to nejhorší, protože pak tu vládne zlá mediokra-
cie.  Napíšete-li o něm něco nelichotivého, tak nejste seriozní. Přitom jeho 
výroky o vašich novinách jsou dost nezdvořilé. Četli jste třeba, že by mf, 
LN, HN, Rovnost zveřejnili příspěvek, který je tak napadá? Asi sotva.

Pan Zejda je 24 let zastupitelem. Tvrdí-li, že posledních dvanáct 
let je město řízeno špatně, má to s čím srovnávat. To, že se věci obrátily k 
horšímu ve chvíli, kdy jeho firma od města přestala dostávat tolik zakázek, 
je jen náhoda. 

Pan Zejda popisuje Kuřim jako město, které neví, co má dělat dál, 
jaké jsou jeho priority. Vzhledem k tomu, že město přijalo Strategický 
plán, který pravidelně aktualizuje, myslím, že přece jen tu jakási představa 
budoucnosti je. Ve volebním období 2006-2010 jsme říkali, že jedinou 
velkou akcí bude wellness. Stalo se. Už v té době se diskutovalo, kterou 
ze dvou dalších velkých akcí napřed, a kterou potom. Kulturní dům a 
hala. A říkalo se, že jednu můžeme rozjet v končícím volebním období 
2010-2014, druhou hned v tom dalším. Pochopitelně, že sportovci chtěli 
nejdřív postavit halu, příznivci kultury opravit kulturák. Nakonec jsme se 
nějak domluvili (doufejme). 

Co se týče peněz, město splácí dluh z wellness. Což je zhruba tolik, 
kolik jsme dopláceli na provoz bazénu předtím. Kulturní dům bude stát 
cca 100 milionů. Město plánovalo rekonstrukci, považovalo ji za prioritu, 
takže si něco naspořilo. Na něco získá dotace, něco třeba srazí při soutěži 
o zakázku, snad i získá zpět DPH. Dá se říci, že zhruba polovinu peněz 
na rekonstrukci KD už máme. Kolik bude stát hala, uvidíme. Podle mne 
ale právě to, že se stále diskutuje o výšce haly, je důkazem hledání úspor. 
Jasně, že čím je hala vyšší, tím lépe pro sport, zejména volejbal, tenis. Pro 
mezinárodní volej by to mělo být 12,5 m. Ale zvýšení výšky o každý metr 
znamená přibližně 1000 krychlových metrů vzduchu navíc, který musí 
být v zimě vyhříván, a to jsou peníze. Věřím tedy, že se nakonec dosta-
neme na nějakých 8-10 metrů, což na té úrovni, na které se tam asi bude 
sportovat, stačí.

Hala a funkční kulturní zařízení (včetně kina), byly podle názo-
rů většiny obyvatel města dva poslední velké objekty, které nám scházely 
k občanské vybavenosti pro města naší velikosti. Věřím, že v roce 2020 
budou oba tyto objekty fungovat a že nikdo nebude mít pocit, že město 
posledních skoro dvacet let nevědělo, co dělá.

Jiří Brabec

Pamflet: Nezájem o pracovní 
místa a likvidace ČSSD?

Snad ve všech poštovních schránkách v Kuřimi se objevil nepode-
psaný pamflet, který přináší silně zkreslující informace o jednom pozem-
ku a lživě obviňuje jak některé zastupitele, tak jednu z úřednic radnice z 
jakési manipulace a nezájmu o rozvoj města (text níže). Zcela zjevně jde o 
pokus ovlivnit komunální volby snůškou nepravd, polopravd a manipula-
cí. Tento text navíc u některých občanů města zřejmě vyvolal dojem, že se 
děje jeho autorovi nějaká nepravost, o čemž svědčí, mimo jiné, i verbální 
napadení v textu zmíněné úřednice od nejmenovaného občana Kuřimi.

Text letáku:
Proč nemohou investoři v Kuřimi podnikat a dát lidem práci?
Vlastním pozemek na území průmyslové zóny města Kuřimi. Před ně-

kolika lety chtěl bývalý starosta RNDr. Igor Poledňák (ODS) na části mého 
pozemku udělat jakýsi biokoridor. Údajně proto, že tam budou žáby, hlemýž-
di a žížaly, Stalo se tak a to i přesto, že jsem nebyl pozván ke stavebnímu říze-
ní, Pan Poledňák nechal postavit obchodní dům Lídl, a protože nevěděl, co s 
vytěženou hlínou, nechal zbudovat protipovodňovou hráz v místě, kde nikdy 
nebyly záplavy (což mohou potvrdit pamětníci). Pro informaci jsem navštívil 
ředitelství Povodí Moravy, abych přesně zjistil lokalizaci území záplavové ob-
lasti. Zde mi bylo řečeno, že s onou hrázi nemají nic společného, a že záplavová 
oblast není rozhodně v těchto místech.

Tím dochází k paradoxní situaci. Město má sice vystavěnou protipo-

vodňovou hráz (i když v místech. kde záplavy nikdy nebyly a nebudou), při-
chází tak o potencionální investory, kteří by výstavbou podniků na této ploše 
zajistili práci pro obyvatele města. Což v době, kdy je vysoká nezaměstnanost 
a pracovních míst nedostatek, je dost nepochopitelný krok. Bohužel ani v 
budoucnosti není naděje na změnu. Když jsem na radnici usiloval o změnu 
územního plánu, dozvěděl jsem se překvapivě, že radnice nemá zájem o to, 
aby lidé pracovali.

Pokud v té době projevil případný investor zájem o uvedený pozemek, 
byl odbyt se strohým sdělením, že je zde záplavová oblast. Tím přišlo město 
nejen o vhodné pracovní pozice, ale i o dost peněz. Tyto informace investorům 
podával tehdejší starosta Poledňák, nynější starosta Ing. Drago Sukalovský a 
paní Ing Vlasta Indrová. Jediný, komu není osud občanů města lhostejný, je 
místostarosta Jiří Koláček a členové ČSSD.

Navštívil jsem Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního 
plánováni a stavebního řádu, kde mi sdělili, že nejde o pozemek, ale o „poli-
tickou likvidaci“ strany ČSSD. Došlo též  k nesmyslnému přečíslení pozemku 
č. 1695/1. Dle znaleckého posudku byla na pozemku pastva a orná půda. 
Šedesát let byl pozemek devastován a dnes Kuřim přichází o stovky, možná 
tisíce pracovních pozici!!!!

Co k tomu dodat, snad jen radu: „Běžte k volbám, ať Vaše děti mají 
práci a neskončí někde na ulici.“

Pozemek byl a je v lese a v záplavové zóně
Autorem pamfletu, který ho současně i roznáší do schránek, je jis-

tý pan Zdeněk Votava. Bydlí v Brně, ale pochází z Kuřimi. Pan Votava 
je vlastníkem mnoha pozemků v Kuřimi a některé z nich se nacházejí u 
hráze retenční nádrže, a to vlevo od napojení hráze na ulici Blanenská. 
Původně šlo o pozemek označovaný jako 1695/1, ten byl ovšem při digi-
talizaci katastrálních map před lety katastrálním úřadem rozdělen na více 
dílů, kterou jsou, pochopitelně, označeny jinými čísly. Jde o pozemky, kte-
ré mají v součtu 5 510 metrů čtverečných. Na první pohled je to velké čís-
lo, ovšem pokud si uvědomíte, že se jedná zhruba o obdélník o stranách 
70 na 80 metrů, pak se jako hloupost ukazuje tvrzení, že Kuřim přichází 
o tisíce pracovních míst. Zmíněný pozemek, navíc silně nepravidelného 
tvaru, má plochu zhruba jako dvě třetiny standardního fotbalového hřiš-
tě. Kam by se vešly ony „tisíce pracovních míst“, to vážně nevím. Součas-
ně je nutné podotknout, že se zmíněný pozemek pana Votavy nachází z 
více než poloviny v lese. Stavět tam by znamenalo tento les vykácet, což 
se v Kuřimi ještě v posledních 25 letech nestalo a snad ani nestane. Dále 
je nutné uvést, že z celkové výměry 5500 metrů čtverečných je 3100 me-
trů čtverečných v záplavovém území Kuřimky, kde se opět stavět nedá. V 
záplavovém území tento pozemek byl již dávno před stavbou protipovod-
ňové hráze, na kterou si pan Votava stěžuje, a je v ní i po výstavbě – ta se 
totiž onoho pozemku vůbec nedotknula. Stejně tak pozemky jako zápla-
vové území a les označuje nejenom stávající územní plán, ale i budoucí, 
který se momentálně připravuje. 

Poldr požadovalo Povodí Moravy
Pan Votava v pamfletu tvrdí, že stavba suché hráze, poldru, byla v 

místech, kde nikdy záplavy nebyly, zbytečná a nic o ní prý nevědí ani na 
Povodí Moravy. Je to opět nesmysl. V daném území menší rozlivy Kuřim-
ky bývaly. Smyslem hráze však není bránit rozlivům v daném místě, ale 
chránit město dále po toku Kuřimky (její užitečnost se v letošním dešti-
vém létě plně potvrdila). Povodí Moravy o poldru nejenom ví, ale dokon-
ce si jeho zbudování v devadesátých letech stanovilo jako podmínku pro 
souhlas s další výstavbou v Kuřimi. Jinak by snad doteď platila stavební 
uzávěra.

Na kraji o politické likvidaci nic nevědí
Velmi chytlavě, až neuvěřitelně zní informace o návštěvě krajského 

úřadu, kde mu údajně na odboru územního plánováni a stavebního řádu 
řekli, že nejde o pozemky, ale „politickou likvidaci strany ČSSD“. Požádal 
jsem tedy zmíněný odbor, konkrétně jeho vedoucí Ing. arch. Hamrlovou 
o vysvětlení, a to zní takto. 

Oddělení stavebního řádu: „U pracovníků oddělení stavebního 
řádu jsem po prověření údajů uvedených v letáku zjistila, že žádný z nich 
s občanem jménem Zdeněk Votava nejednal a že informace zveřejněné v 
letáku neposkytl ani nikomu jinému.“

Oddělení územního plánování: „Prověřila jsem s následujícím vý-
sledkem:

-	 jmenovitě	pana	Votavu	si	nikdo	z	pracovníků	oddělení	ÚP	ne-
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vybavuje	(ani	v	souvislosti	s	ÚP	Kuřim),
- kolegyně Ludvíková jednala před časem s člověkem, jehož 

jméno si nepamatuje, který rozvíjel různé politické teorie obecně ve vzta-
hu	ke	změně	ÚP;	osvětlila	mu	postupy	při	pořizování	změny	ÚP	a	jeho	
politické teorie nekomentovala, protože jí to jako úřednici státní správy 
nepřísluší.“

A ještě k tomu, že jsou na radnici odmítání investoři, kteří mají 
o pozemek pana Votavy zájem. Nevím, jako to bylo u mých předchůd-
ců, ale za poslední už téměř čtyři roky mne nenavštívil jediný zájemce o 
předmětný pozemek. Pochybuji také, že by se nějaký zájemce našel i za 
starostování mých předchůdců. Ale nechci to tvrdit kategoricky. Dále je 
nesmysl, že se pan Votava dozvěděl na radnici, že město nemá zájem na 
tom, aby jeho občané pracovali. Opak je, samozřejmě, pravdou. To, co 
se pan Votava vždy dozvídal, a dozví se to i příště je, že se na tomto jeho 
pozemku stavět nedá. A pokud si z toho vyvodil, že to je odmítání pra-
covních míst, pak je to na pováženou. A pojďme dále. Prý pan Poledňák, 
jako starosta Kuřimi, nechal postavit Lidl a nevěděl, co s hlínou ze stavby. 
No – Lidl asi nepostavil pan Poledňák. A hlína na poldr se vozila ze stavby 
jiného obchodního domu, dnešního Penny. Ale proč ne, bylo to blízko a 
za uložení zeminy v hrázi poldru investor obchodu městu platil.  

Výhrůžky „likvidací před volbami“
Pan Votava v posledních letech pravidelně docházel na radnici, kde 

mne přesvědčoval, že mám zařídit převod jeho pozemku mezi stavební. 
Pochopitelně jsem mu nemohl vyhovět, není to v kompetenci starosty, a 
doporučil jsem mu, ať si podá žádost o změnu v územním plánu, která by 
jím požadovanou změnu provedla. To také učinil v roce 2012, jeho žádost 
však byla všemi přítomnými zastupiteli (16 ze 17) zamítnuta. Návštěvy 
pana Votavy v mé kanceláři  tak i nadále pravidelně končily výhrůžkami 
politickou likvidací mé osoby před volbami - i s pomocí tisku a televize. 
Při své poslední návštěvě někdy v květnu tohoto roku mi také předal vy-
tištěný pamflet stejného znění, jaký dnes roznáší, a k tomu další nepode-
psaný papír, na kterém stálo doslova toto:

„Tento článek bude před volbami ve všech schránkách Kuřimi a 
Podlesí. Bude na první stránce Deníku Rovnost a Mladé Fronty. Oslovím 
i Brněnskou televizi a televizi Nova. V jejich reportážích budou mluvit 
lidé, kteří dříve pracovali na radnici. Budou pozváni starostové ze zápla-
vových oblastí severní Moravy a severních Čech, aby se přiučili, jak se 
dělá taková hráz, kde nejsou záplavy, jak zbytečně nevyhazovat peníze a 
jak odpírat lidem práci.“

Pana Votavu jsem v těchto věcech, při zjevné nesmyslnosti jeho 
požadavků, nebral příliš vážně. Ukazuje se však, že aspoň první část svých 
výhrůžek splnil. S deníky a televizí to však asi bude mít podstatně složitěj-
ší a tipuji, že v nich o jeho pozemku nebude ani zmínka. 

Zajímavé a zřejmě ne příliš pravdivé je i tvrzení pana Votavy o 1. 
místostarostovi Jiřím Filipu Koláčkovi a kuřimské ČSSD. I při návštěvách 
u mě mi sděloval, že má plnou podporu pana Koláčka, který změnu zařídí. 
To však pan Koláček popírá s tím, že pana Votavu vždy pouze vyslechnul 
a nikdy mu nic neslíbil. Při hlasování o změně územního plánu byli proti 
i všichni tři zastupitelé za ČSSD, včetně pana Koláčka.

Poslední pamflet?
Pamflet pana Votavy jistě nebude před komunálními volbami po-

slední. Konec konců již teď koluje po Kuřimi další anonymní text pod 
názvem Šiberná, podepsaný „Stranou morální obnovy Kuřimi“. Takto 
podepsaný leták se ve schránkách objevuje vždy tak jednou, dvakrát za 
rok. Kdo se za ním skrývá, to nevím. Musím však přiznat, že texty v něm 
uvedené bývají občas vtipné (tedy poslední číslo rámec vtipu poněkud 
překračuje, ne ovšem v části o mé osobě), vždy jsou však psané s tako-
vou mírou nadsázky, že je snad vážně nemůže vzít vůbec nikdo s mozkem 
v lebce. Ale kdo ví? Bývám znovu a znovu překvapen, čemu všemu jsou 
někteří z mých spoluobčanů ochotni uvěřit. Bohužel však nepravd, po-
lopravd, manipulací a někdy i vyložených lží, které již nejsou tak snadno 
rozpoznatelné, jako v případě Šiberné, o dění v Kuřimi přibývá, některé 
webové stránky přinášejí takovéto „informace“ už delší dobu. 

Nechci tvrdit, že vše, co se ve schránkách nebo na netu před vol-
bami objeví, ať již anonymní, nebo podepsané, jsou nesmysly, lži a mani-
pulace. Všechny texty, včetně těch oficiálních od volebních stran je však 
nutno číst s rozumem v hrsti a zamyslet se nad nimi. Ne vše, co na první 

pohled vypadá uvěřitelně, je pravda. Ale jsem přesvědčen, že to většina z 
vás zná a pozná.

Drago Sukalovský

Obrázek zachycuje situaci s pozemky pana Votavy. Jeho pozemek je 
zakreslen černě, bíle ohraničené je záplavové území (z výjimkou pozemku 
pana Votavy je zdůrazněno bílým šrafováním). Vlevo je vidět hráz poldru. Dá 
se i vidět, že značná část pozemku pana Votavy je pokryta lesem.
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Územní plán
24. července byl veřejně projednáván územní plán. Termín to byl 

dost špatný, pro mne dokonce totálně. Pořádal jsem na zámku Keltský ve-
čer, a protože město má na kulturu dva zaměstnance a kolegyně anglicky 
neumí, neměl jsem na vybranou.

Do Zlobice přišly čtyři články k tomuto tématu. Protože je před 
volbami, neudiví vás asi, že pod každým je podepsaný nějaký ten kan-
didát. Petr Němec z KDU-ČSL do Zlobice píše často, Martin Nawrath 
napsal myslím pěknou glosu týkající se životního prostředí, kde je doma, 
studenti architektury prokázali, že nestudují zbytečně. Tyto tři články 
jsem stihl poslat panu architektovi, ať se k nim vyjádří. Po uzávěrce ještě 
přišel článek od Ing. Kadlecové, poslal jsem ho taky, ale na ten už opravdu 
nešlo odpovědět v termínu. Protože si myslím, že články tohoto typu mají 
být zveřejněny spolu s odpovědí, aby se v tom čtenář orientoval, slibuji, že 
o tento čtvrtý příspěvek nepřijdete, vyjde příště i s odpovědí. 

Přiznám se, že ani já nejsem nadšený z „barvičky“ před nádražím, 
ale předpokládám, že pud sebezáchovy a selský rozum zastupitelů nedo-
volí	park	popílit.	A	bude-li	otázka	stát	tak,	jestli	ÚP	schválit	v	stávající	po-
době, nebo vrátit k přepracování, zvednu pro něj ruku. V roce 2006 jsem 
napsal,	že	ÚP	bude	nejdůležitější	dokument,	který	v	tom	volebním	obdo-
bí budeme schvalovat. Končí už i to další a pořád schvalujeme. Troufnu 
si prohlásit, že nový plán je lepší, než ten, jímž se město řídí dosud. A že 
něco opravdu hrozného v něm není. A nelíbí-li se mi nějaké dílčí řešení? 
Inu, to je život.

Jiří Brabec

O návrhu územního plánu
Už jsem si myslel, že do konce volebního období žádný článek pro 

Zlobici nenapíši. Veřejné projednávání návrhu nového územního plánu 
24. července 2014 však bylo úplnou studnicí námětů na psaní. Možná 
by mohl být tento článek považován za pokračování již dříve napsaného 
článku s názvem „Měl jsem sen“ z roku 2011. Jedná se o stejnou téma-
tiku, a to územní plán města a v něm ještě volné prostory, které svádí k 
zastavění. 

Termín projednávání návrhu územního plánu uprostřed prázdnin 
byl jeden z nejméně výhodných, jaký si dovedu představit. Pozvánka s 
týdenním předstihem (hodilo by se tak nejméně měsíc dopředu) to jen 
podtrhla. Snad horší termín je už jen mezi Vánocemi a Silvestrem s po-
zvánkou pod vánočním stromečkem. 

Protože občanům nemohu nadávat, tak si jen postesknu, že na pro-
jednání tak veledůležitého dokumentu jich přišlo asi 60. Jak kdosi v sále 
poznamenal, tak na Travestity show nás chodí alespoň třikrát tolik. Já tam 
nechodím, protože chodím na zasedání zastupitelstva města. Někdy je to 
podobné. K tomu bych ještě přidal, že na kulturní akce chodí skoro jedni 
a ti samí a na projednávání důležitých dokumentů města také jedni a ti 
samí, ale jiní. Tak už to v životě bývá.

Tak a dejme se do věcí, které mne  zaujaly a možná zaujmou i vás. 
Jak bylo vysvětleno zpracovatelem, územní plán neřeší, jaká bude, kde 
stát budova a jak bude vypadat, ale jen určuje využití ploch, laicky řeče-
no. Samozřejmě každé určení plochy s naznačením, co by zde mohlo být, 
vyvolává u lidí více či méně konkrétní představy. To však nepovažuji až 
za tak špatné.

Jaké představy byly v mojí mysli, když jsem poslouchal objasňo-
vání návrhu územního plánu jeho zpracovatelem? A začněme třeba od 
kuřimského zámku. 

Zámecký park je plánován jako plocha veřejné zeleně. Výborně. 
Podmínečně je tam přípustné občanské vybavení – škola, školka, zdra-
votnické zařízení atd. V tomto prostoru skoro určitě nebudou potřeba, 
protože byty a domy se zde neplánují. Zato se plánuje na zámku městský 
úřad (slovo plánuje podtrhuji, vždyť se jedná jen o územní plán), což po-
važuji za jeden z nejpotrhlejších nápadů, o kterém jsem v tomto volebním 
období slyšel, ale prý existují ještě daleko horší. Nákup zámku do vlast-
nictví města a jeho následná adaptace na městský úřad by pěkně otřásly 
městskou pokladnou. Nevadí, třeba jednou bude líp, jak se zpívá ve zná-
mé písni, a představitelé města nebudou vědět, co s penězi. Co by asi bylo 
s parkem, kdyby se začal na zámku budovat městský úřad? Mohlo by z 
něho být výborné parkoviště. To už se nezmiňuji o tom, že takto mimo 

město umístěný úřad by asi nejvíce vyhovoval občanům Moravských 
Knínic. Zejména při výstavbě obrovského bytového celku (dřív se tomu 
říkalo sídliště) na Záhoří a Podlesí by toto umístění bylo „výborné“. 

Náměstí 1. května. Podle návrhu územního plánu je tato plocha 
vymezena jako plocha s přípustným využitím pro rodinné domy, bytové 
domy, stavby veřejného vybavení, pozemky parků a veřejné zeleně, po-
zemky a stavby doprovodné atd.  Zastupitelé už kdysi odsouhlasili, že by 
zde mohl vyrůst nějaký další třeba multifunkční dům. V místě, kde vždy 
s chutí baštíme prasečí zabíjačku a zapíjíme to vínem z Jižní Moravy. Pro-
stor je to relativně malý, takže kdyby to byl opět městský úřad (i tak zní 
další varianta), asi by to musel být dosti štíhlý a vysoký dům. Pro lepší 
představivost něco podobného, co vyrostlo u sokolny, jen o několik pater 
vyšší. Zatím zpracovaná studie však vypadá zcela jinak, je velmi přízemní, 
tedy ten dům. Důležité je však stavět a stavět. Přece by však městský úřad 
v tomto místě měl výhodu. Na tak hlučném místě se spoustou exhalací by 
to neměli úředníci tak uspávající jako na zámku. A mohli jít třeba dříve do 
důchodu, pokud se ho po útocích občanů dožijí, se zničeným zdravím ze 
špatného životního prostředí. Ale kam půjdeme na prasečí hody? 

Asi na náměstí Osvobození. Tam se podle územního plánu nějaké 
nové zastavění plochy nepředpokládá.  Jinak se počítá s rekonstruovaným 
kulturním domem. 

Další volná městská plocha je u vlakového a autobusového nádraží. 
Kdosi tomu prý říká „kuřimský centrál park,“ jako v New Yorku. Jak jsou 
na tom v  New Yorku nevím, ale „kuřimský centrál park“ má namále. Tedy 
jeho střední dominantní parková část určitě. Je s ní počítáno jako s pro-
storem dopravní infrastruktury. To znamená park vykácet a vybudovat 
stavby pro dopravu, nástupiště, parkoviště, související stavby pro budou-
cí dopravní terminál. Ten je ještě vzdálenější než silnice R43. Připouští 
se zde ještě veřejná zeleň tedy park. Co kdyby to bylo naopak? Existuje 
jakési vyjádření zastupitelstva města z minulého vybavování připomínek 
k územnímu plánu, které stavění v tomto prostoru vylučuje. Jak bylo do-
drženo?

Pěkný šikovný prostor se nachází na ulici Havlíčkově vedle sběr-
ného dvora. Zatím tam cvičí cirkusáci kozy, osly a podobnou zvěř, šaškují 
klauni a bývají tam kolotoče. Možná to byla inspirace i pro tvůrce územ-
ního plánu (nemám na mysli šaškování) a na tomto místě se předpokládá 
plocha pro sportovní využití. Tak alespoň něco ponechat nezastavěné 
příšernými domy. I když prý jeden vysoce postavený městský funkcionář 
tam počítá, jen tak ve své mysli, s docela zajímavou stavbou, která bude 
v průběhu několika let i potřebná. No zatím to má spíše on spočítáno na 
několik let. Kdyby se i tento prostor zastavěl, kde by byl potom v Kuřimi 
cirkus? O jednom místě jsem již psal, ale nechci se opakovat.

Je mi až líto některých občanů na Dílech, jak bojují o malou plochu 
na ulici Dlouhé, kde je nyní dětské hřiště. Jiní zase přesně tam bojují o 
místo na slunci pro své domy. Takové veřejné prostory, o nichž jsem se 
zmiňoval, tam schází a už nikdy nebudou. Jestlipak se s takovými pro-
story počítá na Záhoří? Pokud vím, tak si tam město nekoupilo žádné 
pozemky a tak to tam dopadne jako na Dílech. Prý tam má být nějaký 
bulvár, prospekt, avenue, jako hlavní ulice. Strašně rád se procházím po 
širokých ulicích plných lidí, obchodů, kulturních zařízení, restaurací  atd. 
Už se těším. 

Územní	plán	je	dosti	obsáhlý	dokument,	v	němž	se	dá		skrýt	mno-
ho detailů. Jak říká jedno přísloví, „čert je ukrytý v detailu“, jinak řečeno, 
třeba je tam ukryt problém, překvapení, radostné očekávání (třeba fi-
nanční) i zklamání apod. Moje zkušenosti z působení na městském úřadě 
a nyní i zastupitele města mi říkají, že velké obecné dokumenty jako je 
územní plán, rozpočet, různé strategie, výhledy či jiné strategické doku-
menty, pokud nejsou pečlivě projednány a jsou schváleny, se dají hezky 
využít, ale i zneužít. Najednou se začne říkat, vždyť je to už schváleno, už 
tak musíme postupovat, už to tak musí být apod. Občané takovým doku-
mentům ve fázi jejich tvorby, pokud se jich něco netýká osobně, nevěnují 
pozornost a následně bývají nemile překvapeni. 

Zatím je ve městě ještě několik malých veřejných prostorů. Co s 
nimi dělat? Podle mne - NIC. Nelikvidujme je ani v plánu. Nechejme je 
být v rozměrech, v jakých jsou a ke stejnému účelu jakému slouží nyní. 
Vylepšení povrchu, osázení stromy a keři, doplnění  městským mobiliá-
řem by bylo vhodné, ale to už je o něčem jiném než je tvorba územního 
plánu.

Jistě by se dalo ještě psát o mnoha dalších zajímavých podnětech z 
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připravovaného územního plánu. Není to až tak moje parketa, jak se říká 
se v přeneseném významu tohoto slova, tak by to mohlo stačit. 

Podal jsem k návrhu územního plánu dvě připomínky. Týkaly se 
náměstí 1. května a „centrál parku“ před nádražím. V nich navrhuji, aby 
se dosavadní využití těchto prostor neměnilo. Aby zůstaly tak, jak jsou. 
Samozřejmě mohou se v nich  provádět změny umožňující jejich lepší 
využití, ale to  už není o územním plánu.  

P. Němec

Barvičky územního plánu s 
přednádražní otázkou

Proces vzniku územního plánu není ani jednoduchý, ani krátký. V 
Kuřimi začala jeho příprava již v roce 2009. Proto jsem asi nebyl sám, kdo 
byl poněkud překvapen pozvánkou na veřejné projednání jeho závěreč-
né fáze a to na 24. července. Dlouho se totiž kolem přípravy územního 
plánu nedělo nic pro běžného občana viditelného a dokonce ani komise 
životního prostředí, jejímž jsem členem, nedostala poslední verzi územ-
ního plánu před finálním schválením k posouzení. Prázdninové období je 
pro tak důležité a zásadní jednání opravdu nevhodné a tak jsem asi opět 
nebyl jediný, kdo si výkres i textovou část stihl projít jen rychločtením. 
Argumentem vedení města pro toto neočekávané zrychlení byla údajná 
vůle zastupitelstva schválit územní plán ještě v tomto volebním období. 
Budiž. Můj názor je ten, že pokud má jít o dokument více méně konsen-
suální, dle kterého se bude město řídit více než jedno volební období, 
není co urychlovat a naopak by mělo být možno do detailu vysvětlit a 
obhájit, jak která část území je v plánu pojednána. Všichni máme v pamě-
ti respektive před očima, jak může být podoba územního plánu důležitá 
pro vzhled konkrétních staveb. Vzpomeňme jen na příklady bytového 
domu na Brněnské a právě stavěného multifunkčního domu na Tyršové, 
které výrazně mění ráz města v okolí Sokolovny. 

Takovým malým, ale dle mého soudu významným místem, které 
by mohlo na základě stávajícího návrhu doznat změny podstatné, může 
být prostor před vlakovým nádražím. Jak všichni víte, sestává z několika 
zelených částí, autobusových zastávek, obslužných komunikací a míst pro 
parkování. V novém návrhu územního plánu je plocha rozdělena pouze 
do částí dvou, přičemž veřejnou zelení zůstává pouze ta část, přes kterou 
chodíme od nádraží například do Alberta. Centrální zelená plocha s řa-
dou vzrostlých stromů je na výkresu spojena se svým okolím v jednolitý 
šedý celek ploch dopravní infrastruktury. Co to znamená? Pochopitelně 
to, že tato plocha může být po schválení územního plánu využita ke zcela 
jiným účelům než je park. Aby mi bylo dobře rozuměno, chápu, že před-
nádraží, jako významný dopravní uzel může dostát změn. Nemyslím si 
ale, že by se mělo nějak dramaticky zasahovat do plochy, která je sice ne 
zcela vzhlednou, ale funkční zelenou plochou. V místě velkého doprav-
ního pohybu a tím i prašnosti a zvýšených emisí, vytváří místo, které je 
protiváhou dopravního shonu se vším, co k tomu patří. Ano, zkulturně-
me a zmodernizujme dopravní uzel před nádražím, ale včetně zeleně a 
ne místo ní! Takovou modernizaci umožní i podoba územního plánu s 
touto plochou vedenou jako veřejná zeleň. Zkrátka zasahovat rozumně 
do zeleně je vždy jednodušší, než vracet zeleň tam, kde jsme ji před tím 
odstranili.  A to hrozí právě v případě schválení stávající verze územního 
plánu. Šedá se na zelenou přemalovává špatně. Navždy zůstane plochou, 
kde se může něco postavit, zaasfaltovat či zabetonovat.     

Tento příklad neuvádím proto, že je to klíčový problém územ-
ního plánu našeho města, ale proto, že jsem si tohoto místa v podstatě 
trochu náhodou všiml a jeho podobu považuji za důležitou. Projděte si 
výkres i texty týkající se návrhu územního plánu. Představte si, co daná 
barva a číselný popis může v reálu znamenat. Sice už je pozdě na ofici-
ální připomínky, ale ještě pořád máme před sebou jednání klíčové. Naši 
zastupitelé budou finální podobu územního plánu schvalovat s největší 
pravděpodobností na svém zářijovém jednání. I tam ještě můžete upo-
zornit na věci, které nepovažujete za správné. A pokud je dokážete dobře 
zargumentovat, věřím, že naši volení zástupci nakonec finální podobu 
územního plánu schválí v podobě, která bude více odpovídat tomu, jaké 
město chceme. 

Martin Nawrath
martin.nawrath@gmail.com

Územní plán?
nová čtvrť pro 5000 obyvatel, zrušení par-
ku před nádražím, nová bytovka na náměstí
 

Územní	plán	zásadně	ovlivňuje	budoucí	vývoj	města.	Říká,	kde	se	
bude stavět, kde budou umístěny parky, nákupní centra, plochy pro kultu-
ru, sport atd. Určuje, jak bude město za několik let vypadat.

Bohužel poslední možností, jak se občané mohli oficiálně k územ-
nímu plánu vyjádřit, byla sedmidenní lhůta po veřejném projednávání. O 
prázdninách, kdy má většina lidí dovolenou. Důvod je jasný - schválení 
musí proběhnout v rámci tohoto zastupitelstva. Jinak hrozí ztráta dotace. 
Vzhledem k tomu, o jak důležitý dokument se jedná, vyznívají však tyto 
argumenty jako účelové zastrašování.

Záhoří
Záhoří v datech:

2007 – studie Kuřim- Záhoří, klient Moravská stavební – INVEST, pro-
jektant KNESL+KYNČL s.r.o.

2007 – 2010 arch. Jakub Kynčl městským architektem Kuřimi
2007 – studie Kuřim - Záhoří, klient Město Kuřim, projektant KNESL+-

KYNČL s.r.o.
2014	–	Územní	plán	Kuřimi,	klient	Město	Kuřim,	projektant	KNESL+-

KYNČL	s.r.o.,	součástí	ÚP	je	studie	Kuřim	Záhoří	z	roku	2007
zdroje: www.knesl-kyncl.com, www.kurim.cz
V územní studii/ v územím plánu je navržena zástavba lokality Ku-

řim- Záhoří na ploše cca 90 ha s počtem 4000-5 000 obyvatel. Růst města 
je zcela jistě pozitivním faktorem, ale náhlý (nepřirozený) nárůst obyvatel 
je vždy velkým experimentem. V prvé řadě je nám nejasné opodstatnění 
takto rozsáhlé zástavby. Jsou to důvody ekonomické, demografické, co to 
přinese městu a regionu? Má Kuřim skutečně takovou potřebu bytových 
jednotek pro nové obyvatele? 

Překotná výstavba obytných souborů v lokalitě Záhoří pro cca 
4000 - 5000 obyvatel nejde ruku v ruce s příbytkem obyvatel v Kuřimi. 
Proč není zvažováno umístění území do rezerv či varianta menšího roz-
sahu, s výrazně menší intenzitou využití území? Stojí za to připravit se o 
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cenné přírodní plochy a zastavět území až na hranici přírodních rezerva-
cí? Je město připraveno na výstavbu takového rozsahu, zatímco se dodnes 
řeší problémy spojené s výstavbou sídliště Díly u sv. Jána a chybějícího 
občanského vybavení, hierarchie uliční sítě, komunikací apod.? V úvahu 
je nutné brát i zcela zásadní otázku komunikace R43, která by byla obslu-
hou potenciálního nového území značně zatížená. Přitom ještě ani není 
jasné, která její varianta se bude realizovat

Pokud bychom akceptovali hypotetické důvody k výstavbě této lo-
kality, pak je třeba se pozorně znovu podívat na navrhovanou občanskou 
vybavenost.	Území	tohoto	rozsahu	by	si	jistě	zasloužilo	adekvátní	veřej-
né prostranství a několik menších veřejných prostorů, stejně tak plochy 
sportu a rekreace a dominantnější prvky zástavby (kostel, kulturní dům).

Park před nádražím
Oproti	stávajícímu	ÚP	z	roku	1998	je	plocha	před	železniční	stani-

cí změněna z plochy veřejné zeleně na plochu dopravní infrastruktury. Ve 
výrokové části se dočteme, že prioritou je rozvoj terminálu veřejné hro-
madné dopravy při hlavním železničním a autobusovém nádraží. Tento 
krok by tak znamenal pokácení vzrostlých stromů ve stávajícím parku a 
výstavbu předimenzovaného dopravního terminálu. Současný stav po-
važujeme za dostačující. Park vnímáme jako významnou zeleň v rámci 
města.

Náměstí 1. května
Otázkou je, zda se v tomto případě dá vůbec hovořit o náměstí, 

protože tento prostor není ani zdaleka jasně definovaný. Navrhovaná 
plocha by mohla tuto negativní stránku řešit. Jde ovšem o plochu smí-
šenou obytnou, tedy zřejmě o výstavbu polyfunkčního bytového domu. 
Náměstí 1. května má ovšem potenciál skutečného centra obce - toho ale 
bude jen stěží dosaženo bytovým domem. Pro město by bylo mnohem 
výhodnější změnit tuto plochu na veřejné vybavení. Tím by mohla v hori-
zontu 50 let vzniknout na tomto místě třeba radnice.

Z výše uvedeného se domníváme, že masivní výstavba v lokalitě 
Záhoří je pro město a jeho obyvatele velkou hrozbou. Lepším řešením by 
mohla být menší míra využití území a celkové zkvalitnění městské čtvrti. 
Zdá se, jakoby město především šlo na ruku soukromým firmám.

Územní	plán	bude	zastupitelstvo	schvalovat	zřejmě	24.	září.	Nám	
jako občanům Kuřimi nezbývá nic jiného, než pozorně sledovat, jak se 
naši volení zástupci rozhodnou a v zájmu koho budou hlasovat. 

Bc. Daniel Struhařík, student Fakulty architektury VUT v Brně
Bc. Martin Janoušek, student Fakulty architektury VUT v Brně

Územní plán – mýty a sku-
tečnost

Z redakce Zlobice jsem, se žádostí o mé vyjádření, dostal tři články 
týkající se územního plánu. Pokusím se být pokud možno srozumitelný, 
stručný a věcný. Nebudu se vyjadřovat k termínu konání veřejného pro-
jednání, neb mi to nepřísluší, ale nemohu si odpustit pár poznámek i na 
toto	téma.	Územní	plán	se	v	Kuřimi,	díky	kotrmelcům	kolem	schvalování	
Zásad územního rozvoje JMK, diskutuje už mnoho let a proto myslím, 
že nic z představeného nebylo pro toho, kdo se o tuto problematiku zají-
má, žádné novum. Navíc na jaře tohoto roku proběhlo společné jednání s 
dotčenými orgány, kde se může vyjádřit i veřejnost, a jak dokládá několik 
podání, byli tací, co toho využili. Navíc, bylo by logické, aby nový územní 
plán schválilo zastupitelstvo, které ho připravuje. Termín před prázdni-
nami nebyl možný, neboť návrh ještě k veřejnému projednání nemohl 
být předložen, termín po prázdninách s jistotou znamená, že návrh bude 
schvalovat zastupitelstvo příští.

Na úvod chci poznamenat ještě jednu věc, která územní plán od-
lišuje od běžných projektů (konkrétní záměry konkrétních soukromých 
či	veřejných	 investorů)	a	pro	následující	komentáře	 je	zásadní.	Územní	
plán neurčuje, co kde bude stát (a už vůbec ne jak to bude vypadat), ale 
co by kde mohlo být postaveno a případně za jakých podmínek. Takže 
spekulování, že tato „barvička“ a tato plocha znamená přesně toto, je vel-
ké nepochopení dokumentu, kterým územní plán je.

Komentáře k jednotlivým článkům jsem seřadil dle abecedního 
pořadí jmen jejich pisatelů.

AD článek pana Nawratha
1) Prostor před vlakovým nádražím: Z napsaného vzniká mylná 

představa, že územní plán navrhuje vykácení parčíku a jeho zaasfaltová-
ní.	Územní	plán	pouze	vytváří	podmínky,	a	tak	je	to	popsáno	i	v	dopro-
vodném textu, pro rozšíření přestupního terminálu hromadné dopravy, 
jehož součástí park samozřejmě může být. Stávající terminál je již dnes 
kapacitně na hraně (to je hodnocení provozovatele integrované dopravy) 
a až někdo někdy přijde s konkrétním projektem, tak vzhledem k tomu, 
že všechny dotčené pozemky patří městu, bude stejně o celé věci rozho-
dovat zastupitelstvo a to jistě nenechá park zničit. A ještě poznámka na-
konec – není pravda, že „Šedá se na zelenou přemalovává špatně“, opak 
je pravdou.

2) Změny územního plánu v zastupitelstvu: Z posledního odstavce 
vyplývá, že snad lze jednotlivé části územního plánu měnit dle aktuálních 
požadavků	zastupitelů.	To	je	velký	omyl.	Územní	plán	 je	„zákon	místní	
samosprávy“ a jako takový musí být v souladu se zájmy státu (reprezentu-
jí je jednotlivé dotčené orgány, jako např. Jihomoravský kraj, Ředitelství 
silnic a dálnic, Povodí Moravy atd.) a musí být veřejně projednán. Veřejné 
projednání znamená, že se k navrhovanému plánu mohou všichni vyjád-
řit, což by ke změnám na poslední chvíli v zastupitelstvu nebylo možné. 
Zastupitelé tudíž mají pouze dvě možnosti – buď územní plán přijmou 
tak, jak je projednaný a předložený. nebo jej vrátí k přepracování s jasný-
mi pokyny co chtějí změnit (důsledky této možnosti nechávám stranou, 
protože nejsou pro tento článek podstatné, s jedinou výjimkou – to by 
samozřejmě stálo další nemalé finance).

AD článek pana Němce
1) Radnice na zámku: Město Kuřim díky historii svého vzniku, 

kdy se z dvoutisícihlavé obce na začátku minulého století stalo během sta 
let město s cca dvanácti tisíci obyvateli (bydlícími, nikoliv přihlášenými), 
má poměrně odlišnou strukturu od běžných českých a moravských měst. 
Těžko tu budete hledat hlavní náměstí a jedno jasné centrum města. Po-
dobně je to i s radnicí, která dnes sídlí v okrajové části města v objektu, 
který je pro radnici nevhodný. Radnice má být schopna plnit nejen ad-
ministrativní úkoly města (vzhledem k tomu, co stát na města stále na-
kládá, už možná záhy nezvládne ani ty), ale i jeho reprezentační a část 
společensko – kulturních úkolů. Stejně tak by každá obdobná veřejná bu-
dova měla mít odpovídající veřejné prostranství a to vše stávající objekt 
ani jeho poloha neplní a nejsou schopny plnit. Proto jsme se snažili od 
počátku prací na územním plánu takovouto plochu ve městě vytipovat. 
První volba padla na prostor bývalé návsi (dnes Náměstí 1. května), kde 
se společně s panem Němcem domnívám, že zde pravděpodobně nebude 
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dost místa. Další možnost, kde by bylo místa dost, je v centru budoucí 
čtvrti Záhoří. Tato poloha má však dvě zásadní nevýhody. První je fakt, 
že to bude nejnovější část a komunikačně asi odlehlejší než ostatní zva-
žované a druhou pak časový horizont, kdy je vůbec možno o takové vý-
stavbě uvažovat. Takže nám „zbyl“ zámek. A krom odlehlosti, která bude 
v Kuřimi u všech lokalit, má jen samé výhody. Nachází se v místě první-
ho osídlení města (skutečné historické centrum obce), již dnes se zde 
konají různé kulturní a společenské akce pořádané radnicí (namátkou 2. 
ročník divadelního festivalu, který proběhl tento víkend) a přestavbou 
na radnici by se opravila jedna ze dvou hlavních nemovitých kulturních 
památek, kterých Kuřim nemá mnoho a která je dnes v žalostném stavu. 
Na závěr tohoto bodu je však zapotřebí znovu zopakovat – územní plán 
pouze vytváří podmínky pro vznik radnice, ale nenavrhuje ji a už vůbec 
ne její konkrétní podobu. Zámek navíc není ve vlastnictví města, respek-
tive ve firmě, která zámek vlastní, má město 15 % podíl. V zámku působí 
soukromá střední škola a učiliště. Jakákoliv změna zámku na radnici by v 
první řadě znamenala nutnost dohodnout se se stávajícími většinovými 
majiteli.

2) Náměstí 1. května: Do územního plánu je přepsaná studie, 
která byla v pěti variantách poprvé představena na zastupitelstvu 30. 9. 
2008 a následně, po dopracování připomínek, znovu na společném jed-
nání komisí se zastupiteli 12. 1. 2011. To, co je ve studii, a potažmo i v 
územním plánu, sleduje jediný cíl – vytvořit v prostoru nám. 1. května 
skutečné náměstí a vyhovující a důstojný prostor nejen pro „… prasečí 
hody…“. Co se této plochy týče, tak platí stejná věc jako u přednádražní-
ho prostoru – všechny předmětné pozemky jsou v majetku města, takže 
jakákoliv změna bude muset být schválena v zastupitelstvu.

3) Plocha u vlakového a autobusového nádraží: K ploše před vla-
kovým nádražím viz výše v komentáři k článku pana Nawratha. Jenom 
jeden drobný dodatek – zmiňované vyjádření zastupitelstva k stavění v 
této ploše se týká jiné plochy (plocha A008 – dnešní parčík, kterým se 
chodí šikmo k Albertu apod.).

4) Plocha v Havlíčkově vedle sběrného dvora: V tomto místě je 
navržena plocha pro sportovní vybavení. Je navržena nejen na volném 
prostranství, ale i na místě dnešního sběrného dvora. Podkladem pro 
tento návrh byl záměr přemístění sběrného dvora a chybějící vybavenost 
v této části města. Předpokládám tudíž, že se zde něco bude stavět až po 
přesunu sběrného dvora. U tohoto případu je ještě důležité poznamenat, 
že územní plán zpravidla pracuje s plochami o rozloze minimálně 2000 
m2, proto jsou v územním plánu zobrazeny pouze hlavní parky a veřej-
ná prostranství, která odpovídají tomuto pravidlu. A na závěr, obdobně 
jako u přednádražního prostoru a náměstí 1. května, i zde jsou všechny 
předmětné pozemky v majetku města, takže i zde bude muset být jaká-
koliv úprava schválena zastupitelstvem.

5) Veřejné prostory na Záhoří: Narozdíl od Dílů je Záhoří dlou-
hodobě plánové. Koneckonců situace na Dílech byla hlavním důvodem 
těchto dlouhodobých plánů. Z hlavního výkresu územního plánu lze 
snadno vyčíst, že na Záhoří jsou naplánovány dva parky, oba zhruba stej-
né velikosti jako je náměstí Osvobození. Město si navíc tyto pozemky 
nemusí kupovat, ale ze zákona má možnost po budoucím developerovi 
požadovat vybudování těchto parků (institut plánovací smlouvy).

6)	Veřejné	prostory:	Územní	plán	se	v	žádném	případě	nesnaží	
likvidovat žádná veřejná prostranství, naopak navrhuje vznik několika 
nových, ale hlavně vytváří podmínky pro kultivaci těch stávajících – na-
příklad rozbahněná plocha na náměstí 1. května při jakékoliv větší akci 
jistě nenaplňuje naše představy o kvalitním městském veřejném pro-
stranství.

AD článek pánů Struhaříka a Janouška
1) Dotace a zastrašování: Ztráta dotace nehrozí, protože dotace 

byla vázána na jiný úkon v rámci pořizování územního plánu, takže jaké-
koliv zmiňované zastrašování je nesmyslné a já jsem nic takového nikdy 
neslyšel (určitě ne na veřejném projednání územního plánu). Jinou věcí 
by bylo neschválení návrhu a to již bylo popsáno výše.

2) Záhoří v datech: Data uvedená v článku, ač použita z naší we-
bové stránky, jsou neúplná a účelově interperovaná, takže zde uvádím 
skutečný časový sled událostí:
2007	–	počátek	prací	na	Územním	plánu	Kuřimi	(klient:	Město	Kuřim;	

architekt: KNESL+KYNČL s.r.o.)
2007	–	územní	 studie	Kuřim-Záhoří	 (klient:	Město	Kuřim;	architekt:	

KNESL+KYNČL s.r.o.)
2007 – 2008 studie obytného souboru Záhoří-jih (klient: Moravská sta-

vební	–	INVEST;	architekt:	KNESL+KYNČL	s.r.o.)
2007 – 2010 arch. Jakub Kynčl městským architektem Kuřimi
2014 – návrh územního plánu Kuřimi pro veřejné projednání (klient: 

Město	Kuřim;	architekt:	KNESL+KYNČL	s.r.o.)
Do územního plánu je zapracovaná studie Záhoří, kterou jsme vy-

tvořili pro město Kuřim a která byla následně použita jako podklad pro 
naši studii, jejímž objednatelem byla společnost Moravská stavební – IN-
VEST. Takže nařčení z toho, že město (potažmo architekt) při zpracování 
územního plánu „…šlo na ruku soukromým firmám.“ Je nejen nepodlo-
ženým obviněním, ale skutečnost je zcela obrácená. Nejdřív byla studie 
v režii města a podle té musel následně postupovat i investor. Za zmínku 
stojí, že předpokládaný počet obyvatel byl vyšší v městské studii než v 
následné investorské.

3) Záhoří – náhlý nárůst obyvatel: V článku je zmiňovaný náhlý 
nárůst obyvatel a nejasnost opodstatnění takto rozsáhlé zástavby. Nevím 
z čeho autoři vydedukovali, že celá lokalita bude vystavena najednou. Pře-
devším je to ekonomicky i věcně nesmysl a hlavně v územním plánu je 
podrobně popsaná povinnost etapizace zástavby, která žádný „náhlý ná-
růst obyvatel“ neumožní. Ostatně, i Díly pod svatým Janem se postupně 
stavějí už nějakých 14 let – a stále nejsou dokončené. Co se týče opodstat-
něnosti plánování takto rozsáhlé výstavby je důležité zmínit hned několik 
faktorů. Zaprvé je tato lokalita dána jako rozvojová už v platném územ-
ním plánu, a to téměř ve stejné velikosti, zadruhé je Kuřim součástí hlavní 
rozvojové osy a oblasti celého Jihomoravského kraje, zatřetí je to v pod-
statě jediná lokalita, kde se může za stávajících podmínek Kuřim rozvíjet 
a za čtvrté ucelený rozvoj velké lokality dává městu vždy lepší podmínky 
pro koordinaci (vznik veřejných prostranství apod.) a nezatěžuje jej tolik 
vyvolanými investicemi (developer vybuduje novou dopravní i technic-
kou infrastrukturu atd.).

4) Záhoří – územní rezervy: Umisťování územních rezerv v tom-
to případě není vhodné. Obdobného efektu lze dosáhnout již zmíněnou 
etapizací a město si ušetří složité pořizování rozsáhlých změn územního 
plánu, což je při dosažení stejného cíle velmi ekonomicky nevýhodné. 
Rezervy jsou použity pouze na části, kde může mít hypoteticky vliv řešení 
R43 a s tím souvisejících staveb (v tomto smyslu je územní plán projed-
nán i s Ministerstvem dopravy ČR).

5) Záhoří – občanská vybavenost: Co se týče občanské vybavenos-
ti je Záhoří vybaveno nadstandardně dobře – z plánu lze vyčíst podmínky 
umístění školy, školky a subcentra (drobné obchody a služby). V části, 
která je součástí rezervy pro R43, ale určitě pro ni nebude nakonec vy-
užita, jsou v již zmíněné původní studii situovány ještě další plochy pro 
občanskou vybavenost –školka, střední škola a několik ploch pro služby a 
nerušící výrobu, které by měly splnit roli hlukové bariéry mezi rychlostní 
silnicí a obytnou zástavbou. V tomto bodě si autoři článku navíc značně 
protiřečí – na jedné straně zmiňují nekoncepčnost výstavby Dílů a jed-
ním dechem kritizují to, že Záhoří je naopak plánované. Tak jak je to tedy 
správně? A když už jsme u Dílů – tvrzení, že nemají žádnou občanskou 
vybavenost není pravda – v blízkém okolí jsou obchody nejenom potra-
vinami, kavárna/cukrárna, lékárna, škola základní i mateřská, sportovní 
hřiště, sokolovna, dětská hřiště, autobusové zastávky atd. A to vše v dosa-
hu několika minut pěší chůze.

6) Park před nádražím: Komentář k prostoru před nádražím je 
uveden výše. Zde bych se chtěl zastavit pouze u jednoho tvrzení autorů 
článku: „… výstavbu předimenzovaného dopravního terminálu. Součas-
ný stav považujeme za dostačující…“. Z čeho autoři usuzují že je terminál 
navržený, když v územním plánu žádný návrh terminálu není? Je zde pou-
ze plocha, na které může vzniknout, ale nikde není řečena žádná dimenze 
terminálu. Z jakých dat autoři vycházejí, když tvrdí, že „… Současný stav 
považujeme za dostačující...“? Asi máme každý k dispozici jiná data…

7) Náměstí 1. května: Problematiku náměstí jsem opět popsal výše 
včetně dokladů, které vyvracejí spekulaci autorů článku o předpokládané 
výstavbě „… polyfunkčního bytového domu.“ (viz studie náměstí pre-
zentované na zastupitelstvu už v roce 2008).

Úvodem	jsem	sliboval	srozumitelnost,	stručnost	a	věcnost.	Struč-
ný jsem nakonec moc nebyl, ale doufám, že zůstala alespoň srozumitel-
nost a věcnost.

Brno, 24. srpna 2014
Jakub Kynčl

www. knesl-kyncl.com
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Život se zvířaty

70 let od bombardování Kuřimi
V pondělí 25. srpna to bylo 70 let od okamžiku, kdy nad Kuřimí za-

zněly poplachové sirény. Důvodem však nebyl požár nebo zatoulaný včelí 
roj, ale těžký nálet anglo-amerických bombardovacích svazů na tehdejší 
kuřimskou Zbrojovku (dnešní TOS) a závod na výrobu leteckých motorů 
Klöckner Flugmotorenbau (přibližně v místech dnešní prefy a věznice). 
Nálet provedly bombardéry B-24 Liberator z 304. bombardovací peruť 
RAF s nákladem 199 t trhavých bomb.

V 11.03 hodin byl v kuřimských podnicích vyhlášen letecký po-
plach a zaměstnanci Klöckner Flugmotorenbau a Waffenwerke V Gure-
in se běželi schovat do okolních lesů, v nichž byly umístěny protiletecké 
zákopy. První skupina B-24 zaútočila na Kuřim v 11.25 hod. Americké 
bombardéry nesly na palubě převážně 250 a 500 kg trhavé bomby a také 
několik kusů leteckých min. První vlnu B-24 brzy následovaly od severo-
východu tři další, které přilétly v 11.32, 11.38 a 11.45 hod. 

V průběhu dvacetiminutového náletu dopadlo na areál Klöckner 
Flugmotorenbau přibližně 140 až 160 trhavých pum a na Zbrojovku V 
200 až 250 bomb. Letecký útok se nevyhnul téměř žádné výrobní hale 
nebo skladu ve zmíněných podnicích. Škody způsobil nálet i v samotné 
Kuřimi, mj. do ulice Pod Zárubou nebo na Podhoří. Do 27. 8. 1944 zá-
chranáři napočítali celkem 29 mrtvých (24 mužů, 3 ženy a 2 děti). Něko-
lik bomb spadlo i na sousední Moravské Knínice.

Drago Sukalovský 
Zdroj: http://is.muni.cz/th/40313/ff_m/Diplomova_prace_z_historie_I.txtfoto 

Foto: www.vrtulnik.cz

Trichobezoáry u koček 
Trichobezoáry jsou shluky chlupů ve tvaru 

koule, nebo válečku, který se tvoří v žaludku kočky. 
Kočka při péči o srst nedokáže chlupy vyplivnout a 
ty se polknutím dostanou do zažívacího traktu. Další 
příčinou problémů s trichobezoáry je neschopnost 
koček tyto trichobezoáry vyloučit. Jejich velikost se 
pohybuje od 2,5 cm do 10 cm. Tento problém je častější u dlouhosrstých 
koček, nicméně na něj mohou trpět i kočky krátkosrsté s hustou srstí. Dal-
ší rizikovou skupinou jsou kočky starší a kočky s nadměrnou péčí o srst. 
Také v období línání je pravděpodobnost tvorby trichobezoárů větší. 

V případě, že kočka nemůže tyto shluky chlupů vyloučit a ty v ža-
ludku ztvrdnou, mohou způsobit problémy. K nejčastějším příznakům 
patří:

•	 zácpa,	
•	 tvrdá	stolice	obsahující	chlupy,	
•	 kašel	nebo	dávení,	zejména	po	jídle,	
•	 nezájem	o	potravu.	
•	 častější	zvracení

Prevence
Nejlepší prevencí vzniku trichobezoárů je pravidelné česání ko-

ček. U dlouhosrstých plemen je česání naprosto nezbytné. Česáním se 
kočce ze srsti odstraní mrtvé chlupy, tím se značně sníží pravděpodob-
nost spolknutí chlupů, které jsou na hraně vypadnutí. 

Většina koček česání miluje, takže představuje také skvělou příle-
žitost k upevnění vzájemného pouta mezi Vámi a kočkou. Zvláštní péči je 
nutno kočce věnovat na jaře, kdy kočka shazuje svou zimní srst. 

Kromě česání lze využít i jiných metod. Například existuje mno-
ho různých druhů speciální potravy nebo doplňků potravy, které mohou 
Vaší kočce při rozpouštění a vylučování trichobezoárů pomoci. 

Tato potrava a doplňky jednoduše pomáhají chlupům projít trávicí 
soustavou kočky v rámci procesu trávení. Nejvhodnější řešení Vám dopo-
ručí Váš veterinář. 

Pokud se Vám kočka zdá apatická, v depresi a odmítá potravu více 
než den, kontaktujte veterináře. Bezoáry mohou projít skrz žaludek do 
střeva a způsobit ucpání. Rovněž mohou ztvrdnout v žaludku a proměnit 
se v kámen. To je potencionálně životu nebezpečný stav a vyžaduje léčbu 
- od projímadel  a rehydratační terapie až po chirurgický zákrok. Opět 
platí, že prevence je velice důležitá pro předcházení těchto problémů.

Zdroj: www.petplace.com, www.hillspet.cz, www.pandaplus.cz 
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková
www.vet-kurim.wz.cz
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životní prostředí

Přibudou další trvalkové zá-
hony

Trvalkové záhony na ulici Legionářské a v parčíku u pošty vypadají 
velmi dobře. Jsou založeny tak, aby na nich bylo co k obdivování prakticky 
celý rok, tedy s výjimkou zimy. Po dobrých zkušenostech a kladných ohla-
sech od občanů města přibyly další obdobné záhony na náměstí Osvobo-
zení u sochy osvoboditele a momentálně se připravují další u Elprumu.

text a foto Drago Sukalovský

Pokračujeme s  trvalkovými záhony
V loňském roce v Kuřimi vznikly 2 pokusné plochy s trvalkovými 

záhony. Většina obyvatel města zaznamenala pestrý pás u silnice na uli-
ci Legionářské, skromnější trvalky v záhonu za poštou unikly víceméně 
pozornosti. Trvalkové záhony splnily očekávání, proto letos na podzim 
rozšiřujeme plochu na Legionářské o dva pásy před obchodním domem 
Elprum. Půjde o jiné složení rostlinného materiálu, jednak kvůli místy 
velmi úzkému pásu původního trávníku, kde by se např. vzrůstný svič-
kovec (Gaura lindheimeri) ani nevešel, také pro jiný barevný efekt který 
vznikne použitím odlišných rostlin. 

Především v počátečních stádiích vývoje však musíme být tole-
rantní k jisté nereprezentativnosti po výsadbě, protože se nejedná o „za-
hrádkářsky“ pojatou plochu, ale o napodobení přírodních podmínek. 
Také záleží na tom, zda nově vznikající záhon nebude vyšlapán chodci 
a vyhrabán psy. Pevně věříme, že nám pomůžete zajistit ochranu zeleně 
města Kuřimi svým odpovědným přístupem.

Městský úřad Kuřim, odbor životního prostředí
Ilustrační foto trvalkového záhonu
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Měření stability sloupů ve-
řejného osvětlení

V úterý a ve středu 19. a 20. srpna proběhly v Kuřimi zkoušky pev-
nosti a stability jednotlivých sloupů veřejného osvětlení ve městě. Provo-
zovatel veřejného osvětlení, kterým je město, vybral 40 sloupů, na kterých 
provedla specializovaná firma testování jejich stability. 

Častým problémem u sloupů veřejného osvětlení bývá jejich 
špatný technický stav, který vznikl buď stářím materiálu, působením po-
větrnostních vlivů, kvůli vandalismu a často i mechanickým poškozením 
sloupu motorovým vozidlem při nárazu.

Stabilita stožárových systémů se skládá z pevnosti stožáru a stabi-
lity uložení. Testování bylo prováděno pomocí Rochovy metody, která 
uměle vyvolá větrné zatížení, které namáhá stožár na ohyb. K vyhod-
nocení zkoušky slouží elektrickými senzory vykreslený diagram (závis-
lost průhybu a posunu na použité síle) jaký je používán celosvětově při 
zkouškách materiálů. Rochova metoda zkoumá současně jak pevnost 
materiálu, tak ukotvení stožáru. Tento způsob je rychle proveditelný při 
nejmenších možných nákladech, značně spolehlivý a jasně definující vý-
sledky měření. 

V praxi to vypadá tak, že na stožár se připevní jednotka se senzory 
a vozidlo s ramenem sloup uchopí v určité výšce a zkouší s ním zatřást. 
Podle odchylek v diagramu se pak pozná, zda sloup je stabilní či, v horším 
případě, je zralý na výměnu. Výsledky měření budou známy za 2 až 3 týd-
ny od data měření a přineseme je čtenářům v následujícím čísle Zlobice.

sš

bezpečnost

Babské hody 2014
V Kuřimi proběhly 19. července už druhé Obnovené Babské hody. 

V parnu letního dopoledne se sešly baby z Kuřimi, aby si vyžádaly požeh-
nání k hodům od faráře a právo k pořádání hodů od starosty. Jakmile zís-
kaly správu nad městem až do dalšího rána, vyrazily veselým průvodem 
na Komendu, kde se konal hlavní program. Podle předsedkyně spolku 
KUDAK (Kuřimský dámský klud) Renáty Mudroňové bylo hlavním cí-
lem všech bab z KUDAKU vtáhnout do zábavy co nejvíce kuřimských 
žen, aby si odpočaly od své každodenní práce a starostí, a vesele se bavily. 
Samy členky KUDAKu měly připravený bohatý program složený z tanců 
a scének a bavily návštěvníky až do pozdních nočních hodin.

sš

událost
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září 2014
Pátek 5. září, zámek Kuřim, Club Escape 

Mix&Oldies Party Rotone
Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. 
Akční drink vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

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

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční 
drink vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 7. září od 13:00, dvůr KD
Rozloučení s prázdninami

Pořádá klub Pohoda. Soutěže o ceny, nafukovací atrakce, malování na obličej, výroba náramků, dočasné teto-
vání, cukrová vata a další zábava...pro dospělé příjemné posezení s občerstvením. Vstup zdarma. 
 

Pátek 12. září 20:00, nádvoří zámku 

Čankišou & Ladě 
Tradiční koncert na konci Kuřimského zámeckého kulturního léta. Tradiční a nezařaditelné Čankišou doplní 
alternativní opavští Ladě - „brutální a něžní jako život“. Předprodej od 18. srpna v kanceláři Společenského 
centra a klubu Escape. Pořadatel SCKD. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

 Pátek 12. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Akce Mys-
livec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky... Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 13. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Mix&Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akce Myslivec na cole 
+ dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky. Vstup jako každou sobotu zdarma.
 

Pátek 19. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies Party DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Akce Captain Morgan + dárečky: karty, frisbee, 
čistítko na mobil... Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 20. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Akce Captain Morgan + dárečky: karty, frisbee, 
čistítko na mobil... Vstup jako každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 25. září 16:00, kulturní dům
Konference o sociálních službách

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

Čtvrtek 25. září 19:30, komorní sál ZUŠ
Viola fantazií opředená

Jitka Hosprová – viola, Jitka Čechová – klavír. 
Zahajovací koncert Spolku přátel hudby Kuřim pro sezónu 2014-15. Abonentky v předprodeji. Zbylé vstu-
penky za 100 Kč v Kulturním domě nebo na místě před koncertem. Program: Clara Schumann, Robert Schu-
mann, Johanes Brahms, Bohuslav Martinů, Paul Hindemith

Pátek 26. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and bass Break trip Eski vs Johnyx, Crashman, KaOn

První poprázdninový drum. Tentokráte zavítáme do tvrdší odnože drumu - neurofunku. Z Blanenska přije-
dou Eski a Johnyx z Basstronic Control Crew, ze Svitav přijede Crashman a z Velké Bíteše duo KaOn skláda-
jící se z Yuriakose Kakaose a OnNyho. Slibujeme poctivou porci zlomených beatů. Akce rum Božkov 22 Kč. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 27. září od 14:00, Skautská klubovna
Otevřeno

Pořádá skaut Kuřim. Den otevřených dveří a zábava pro všechny od nejmenších po babičky. Vstup volný.

Sobota 27. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle 
paří! Akce rum Božkov 22 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

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

Sobota 27. září 19:30, Kulturní dům
Vyhlášení cen KuKuČ a Jazzový večer

 Hrají Aritmic Band a 
e Young Pekáč Mojmíra Bártka. Pořádá Město Kuřim a KOTVA 	. Udílení cen za 
kulturu za sezónu 2013-14. Vstup volný.

Neděle 28. září 10:00-17:00, zámek Kuřim

Medové dny
Tentokrát jen jeden den, ale se vším, co k tomu patří. Kulturní program, atrakce pro děti, výstava, prodej 
medu a dalších včelích produktů i jiných výrobků, občerstvení. Sledujte plakáty.

Sobota 4. října 15:00, Kulturní dům
Kouzelná školka s Majdou a Františkem

Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 155 Kč v předprodeji v KD.

Pondělí 22. září - neděle 5.října
Výstava o zemědělství v Kuřimi 

Návštěvníci mohou shlédnout výstavu o kuřimském hospodářském dvoře, družstevní rolnické mlékárně a 
dalších zajímavostech. Výstava je doplněna fotogra�emi, mapami, archiváliemi a předměty, které se podařilo 
shromáždit od občanů z Kuřimi, Veterinární a farmaceutické univerzity, Moravského zemského muzea, Ar-
chivu města Brna a Státního okresního archivu v Rajhradě.
V době výstavy je pro ohlášené návštěvníky zpřístupnění expozice na požádání (sikorova@radnice.kurim.
cz),
na Medový den 28. září výstava otevřena po celý den pro veřejnost.

každé úterý 19:00 Zámek Kuřim, Club Escape 
Hospodský kvíz

Hospodský kvíz je akce pro širokou veřejnost, kterou jinde v Kuřimi nenajdete. 
Sestavte team spolu se svými známými a kamarády. Minimálně musí mít team 1 člena, maximálně může mít 
8 členů. V úterý v 19:00 přijte do Clubu Escape a můžeme začít hrát. 
Dostanete papír a tužku. V průběhu večera vám bude předloženo celkem 51 otázek, na které si budete zapi-
sovat odpovědi. Otázky budou z různých odvětví, aktuální i historické. Některé otázky jsou bonusové, za tyto 
je přímá výhra. Na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy. Pro stálé teamy je ještě 
dlouhodobá soutěž.
Místo obyčejného sezení u piva si tak u nás můžete zasoutežit, prověřit své zanalosti a inteligenci, pobavit se 
a ještě něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun. 

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

Čtvrtek 25. září 2014 
 Viola fantazií opředená

Jitka Hosprová (viola) a Jitka Čechová (klavír)

Středa 15. října  
Trio B. Martinů

P. Jiříkovský (klavír), J. Matějka (violoncello), P. Šafařík (housle)

Středa 12. listopadu 
Duchovní hudba neznámá

Martin Jakubíček (varhany) a sbor LSDa 
Chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Ćtvrtek 11. prosince 
České hudební dialogy

Štěpán Gra�e (housle) a Igor Adrašev (klavír)

Pondělí 12. ledna 2015 
Novoroční koncert s přípitkem

Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté

Úterý 10. února  
Skladby českých a světových skladatelů

České saxofonové kvarteto
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 3. března  
Maurice Ensemble Prague 

(Michaela Kapustová – mezzosopran, Bledar Zajmi – violoncello, Richard Pohl – klavír)

Středa 22. dubna 
Nezachoď slunečko

Jitka Šuranská, Pacora Trio a Marek Pastírik
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 12. května
Prémie

(Pěvecká soutěž Jakuba Pustiny – koncert vítězů)

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

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st.24. 9. Etcimex. Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce 
tohoto letáku neručíme.

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky pří-
jmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý. 
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září 2014
Pátek 5. září, zámek Kuřim, Club Escape 

Mix&Oldies Party Rotone
Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. 
Akční drink vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

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

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční 
drink vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 7. září od 13:00, dvůr KD
Rozloučení s prázdninami

Pořádá klub Pohoda. Soutěže o ceny, nafukovací atrakce, malování na obličej, výroba náramků, dočasné teto-
vání, cukrová vata a další zábava...pro dospělé příjemné posezení s občerstvením. Vstup zdarma. 
 

Pátek 12. září 20:00, nádvoří zámku 

Čankišou & Ladě 
Tradiční koncert na konci Kuřimského zámeckého kulturního léta. Tradiční a nezařaditelné Čankišou doplní 
alternativní opavští Ladě - „brutální a něžní jako život“. Předprodej od 18. srpna v kanceláři Společenského 
centra a klubu Escape. Pořadatel SCKD. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

 Pátek 12. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Akce Mys-
livec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky... Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 13. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Mix&Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akce Myslivec na cole 
+ dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky. Vstup jako každou sobotu zdarma.
 

Pátek 19. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies Party DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Akce Captain Morgan + dárečky: karty, frisbee, 
čistítko na mobil... Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 20. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Akce Captain Morgan + dárečky: karty, frisbee, 
čistítko na mobil... Vstup jako každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 25. září 16:00, kulturní dům
Konference o sociálních službách

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

Čtvrtek 25. září 19:30, komorní sál ZUŠ
Viola fantazií opředená

Jitka Hosprová – viola, Jitka Čechová – klavír. 
Zahajovací koncert Spolku přátel hudby Kuřim pro sezónu 2014-15. Abonentky v předprodeji. Zbylé vstu-
penky za 100 Kč v Kulturním domě nebo na místě před koncertem. Program: Clara Schumann, Robert Schu-
mann, Johanes Brahms, Bohuslav Martinů, Paul Hindemith

Pátek 26. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and bass Break trip Eski vs Johnyx, Crashman, KaOn

První poprázdninový drum. Tentokráte zavítáme do tvrdší odnože drumu - neurofunku. Z Blanenska přije-
dou Eski a Johnyx z Basstronic Control Crew, ze Svitav přijede Crashman a z Velké Bíteše duo KaOn skláda-
jící se z Yuriakose Kakaose a OnNyho. Slibujeme poctivou porci zlomených beatů. Akce rum Božkov 22 Kč. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 27. září od 14:00, Skautská klubovna
Otevřeno

Pořádá skaut Kuřim. Den otevřených dveří a zábava pro všechny od nejmenších po babičky. Vstup volný.

Sobota 27. září, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle 
paří! Akce rum Božkov 22 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

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

Sobota 27. září 19:30, Kulturní dům
Vyhlášení cen KuKuČ a Jazzový večer

 Hrají Aritmic Band a 
e Young Pekáč Mojmíra Bártka. Pořádá Město Kuřim a KOTVA 	. Udílení cen za 
kulturu za sezónu 2013-14. Vstup volný.

Neděle 28. září 10:00-17:00, zámek Kuřim

Medové dny
Tentokrát jen jeden den, ale se vším, co k tomu patří. Kulturní program, atrakce pro děti, výstava, prodej 
medu a dalších včelích produktů i jiných výrobků, občerstvení. Sledujte plakáty.

Sobota 4. října 15:00, Kulturní dům
Kouzelná školka s Majdou a Františkem

Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 155 Kč v předprodeji v KD.

Pondělí 22. září - neděle 5.října
Výstava o zemědělství v Kuřimi 

Návštěvníci mohou shlédnout výstavu o kuřimském hospodářském dvoře, družstevní rolnické mlékárně a 
dalších zajímavostech. Výstava je doplněna fotogra�emi, mapami, archiváliemi a předměty, které se podařilo 
shromáždit od občanů z Kuřimi, Veterinární a farmaceutické univerzity, Moravského zemského muzea, Ar-
chivu města Brna a Státního okresního archivu v Rajhradě.
V době výstavy je pro ohlášené návštěvníky zpřístupnění expozice na požádání (sikorova@radnice.kurim.
cz),
na Medový den 28. září výstava otevřena po celý den pro veřejnost.

každé úterý 19:00 Zámek Kuřim, Club Escape 
Hospodský kvíz

Hospodský kvíz je akce pro širokou veřejnost, kterou jinde v Kuřimi nenajdete. 
Sestavte team spolu se svými známými a kamarády. Minimálně musí mít team 1 člena, maximálně může mít 
8 členů. V úterý v 19:00 přijte do Clubu Escape a můžeme začít hrát. 
Dostanete papír a tužku. V průběhu večera vám bude předloženo celkem 51 otázek, na které si budete zapi-
sovat odpovědi. Otázky budou z různých odvětví, aktuální i historické. Některé otázky jsou bonusové, za tyto 
je přímá výhra. Na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy. Pro stálé teamy je ještě 
dlouhodobá soutěž.
Místo obyčejného sezení u piva si tak u nás můžete zasoutežit, prověřit své zanalosti a inteligenci, pobavit se 
a ještě něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun. 

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

Čtvrtek 25. září 2014 
 Viola fantazií opředená

Jitka Hosprová (viola) a Jitka Čechová (klavír)

Středa 15. října  
Trio B. Martinů

P. Jiříkovský (klavír), J. Matějka (violoncello), P. Šafařík (housle)

Středa 12. listopadu 
Duchovní hudba neznámá

Martin Jakubíček (varhany) a sbor LSDa 
Chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Ćtvrtek 11. prosince 
České hudební dialogy

Štěpán Gra�e (housle) a Igor Adrašev (klavír)

Pondělí 12. ledna 2015 
Novoroční koncert s přípitkem

Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté

Úterý 10. února  
Skladby českých a světových skladatelů

České saxofonové kvarteto
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 3. března  
Maurice Ensemble Prague 

(Michaela Kapustová – mezzosopran, Bledar Zajmi – violoncello, Richard Pohl – klavír)

Středa 22. dubna 
Nezachoď slunečko

Jitka Šuranská, Pacora Trio a Marek Pastírik
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 12. května
Prémie

(Pěvecká soutěž Jakuba Pustiny – koncert vítězů)

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

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st.24. 9. Etcimex. Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce 
tohoto letáku neručíme.

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

Ochutnejte Vysočinu již na 
druhých Slavnostech brambor 
v Bystřici nad Pernštejnem

Co: Slavnosti brambor 2014 - Ochutnejte Vysočinu
Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Eden centrum
Kdy: 20. a 21. září 2014
Web: www.slavnostibrambor.cz
O víkendu mezi 20. a 21. zářím provoní dvorem Eden centra v 

Bystřici nad Pernštejnem bramborové speciality všeho druhu. Eden cen-
trum se tak ještě před slavnostním otevřením 21. března 2015 dočká již 
druhých slavností v pořadí. Návštěvníci na slavnostech ochutnají množ-
ství bramborových specialit od bramborářských špiček z celé Vysočiny. 
Čerstvě sklizené brambory od různých producentů si budou moci také 
zakoupit. „Na pódiu se budou letos střídat odborníci na pěstování bram-
bor s kuchaři z restaurace Borovinka v Domaníně. Ti spolu s kuchaři z 
centra Eden opráší i tradiční recepty z Vysočiny,“ upřesnil ředitel Eden 
centra Michal Burian.

Netradiční bramborový tatarák nebo domácí bramboráky minu-
lý rok ochutnalo na 2000 návštěvníků. Druhý rok slavností se mohou 
návštěvníci těšit na tucet bramborových pokrmů, včetně chutných far-
mářských hranolků nebo sladkých jídel pro děti. Vařit se budou napří-
klad domácí bramborové špecle s vepřovým špalíkem nebo bramborový 
koláč s jablky. Návštěvníci si pochutnají i na bramborovém tataráku. Na 
slavnostech spolupracují pořadatelé i s odborníky z Výzkumného ústavu 
bramborářského. „Jako odborný garant obohatí Výzkumný ústav bram-
borářský letošní slavnosti povídáním o tom, jak se brambory dostaly do 
naší kuchyně. Znovu vystaví také naprosté bramborové rarity, jako napří-
klad netradiční brambory fialové barvy. Odborníci také poradí, jak bram-
bory správně pěstovat, nakoupit nebo uskladnit,“ pokračuje organizátor 
Pavel Pichler.

Na své si přijdou také rodiny s dětmi – ty čeká na letošních slavnos-
tech ještě pestřejší program než minulý rok. Ke skákacímu hradu, mini 
zoo nebo jízdě na koních navíc přibude řemeslný trh s dobovým ková-
řem, řezbářem nebo bylinkářem. Vznikne tu i festivalový dětský koutek 
s malováním, bramborovými tiskátky, soutěžemi a trampolínami. No-
vinkou letošních slavností pak je zemědělská olympiáda, při níž prověří 
tatínci s dětmi své dovednosti v házení vidlemi nebo holinkou. V rámci 
zemědělského programu pak dostanou návštěvníci také možnost osedlat 
si kombajn nebo traktor. 

Bystřice nad Pernštejnem tak bude v době Slavností brambor 
ideálním místem na celodenní výlet. Motoristé mohou návštěvu spojit s 
prohlídkou krásného hradu Pernštejn, pro turisty se nabízí vycházka na 
rozhlednu Karasín nebo ke zříceninám Aueršperk a Zubštejn. Přímo v 
Bystřici můžou milovníci adrenalinu navštívit lanové centrum a fanoušci 
motorek muzeum malých motocyklů. Každý návštěvník dostane navíc ke 
vstupence zdarma bramborovou polévku na občerstvení. Akci podporuje 
starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska a záštitu nad slavnostmi 
převzal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Bouřka jako hrom
Letošní léto přineslo do Kuřimi celou řadu silných bouřek s průtr-

žemi mračen. S výjimkou několika vytopených sklepů však, i díky dobré 
údržbě dešťové kanalizace,  k větším škodám nedošlo.  Největší nebezpečí 
přinesla bouřka 22. července. Vinou ucpaného česla Mozovského potoka 
na Dílech hrozilo zatopení plynové čerpací stanice. Zabránil tomu včasný 
zásah kuřimských a tišnovských hasičů.

Foto Drago Sukalovský

živelní kalamita
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vzdělávání

Pozvánka na Babské hody v 
Čebíně

Srdečně Vás zveme na tradiční Babské hody, které se konají 20. 
9. 2014. Ženy a dívky si pro Vás připravily zajímavá taneční vystoupení. 
Předvedeme Vám Podhorácké tance, Slovácké tance i svižný lidový ta-
nec Skřivan. Svobodná děvčata postupně provedou zaplétání stuh kolem 
májky. Mimochodem tento prastarý lidový zvyk pochází již z dob pohan-
ských oslav svátku Beltaine. Dále se můžete těšit na premiérové vystou-
pení rodičů s dětmi s pásmem lidových písní a tanců. Jako každý rok nám 
taneční kroužek ZŠ Čebín zpříjemní odpoledne svým vystoupením. No-
vinkou bude představení dětí z MŠ Čebín. Celý taneční cyklus zakončíme 
rozverným tanečkem z filmu Limonádový Joe Whisky, to je moje gusto. 
Taneční program je tedy více než pestrý a máte se opět na co těšit. K tanci 
a poslechu hraje dechová kapela Galáni.

Během celého odpoledne budou k dispozici před areálem Čebínka 
atrakce pro děti - zdarma skákací hrad, malování na obličej, dále tetování, 
třpytivé tetování, héliové balónky, cukrová vata a jiné atrakce. Děti jistě 
potěší klaun Jirka, který  tvaruje, modeluje a rozdává balónky, rád si s dět-
mi zahraje legrační hry nebo předvede veselé máňáskové divadlo, zatan-
cuje, bude vyprávět historky, vtáhne děti do života na kouzelné planetě 
Klaunov. Děti se s balónkovým klaunem naučí tvarovat balónky a pak si 
sami vymodelují jednoduché zvířátko.

Jako odpolední host vystoupí Franta Uher, který není typickým 
představitelem lidového vypravěče v pravém slova smyslu, ale je to pře-
devším živelný člověk, multiinstrumentalista (housle, kytara, baskytara, 
bicí,…), moderátor, imitátor, ale taktéž zpěvák, který vás na první pohled 
zaujme svým opravdu přesvědčivým projevem. Svoji profesionální karié-
ru začal s Moravankou v roce 1986. Známá je jeho spolupráce nejenom 
s rozhlasem (především rádio Jih), ale také s Českou televizí, pro kterou 
natočil několik zábavných pořadů. Nejčastěji můžete Frantu Uhra vidět 
na TV Šlágr, kde pro své věrné diváky připravil a neustále připravuje řadu 
hudebně zábavných pořadů. 

Program 20. 9. 2014:
9.00  Zvaní na hody
15.30  Krátký průvod směrem od Kukýrny 
16.00  Zahájení před areálem Čebínka (v případě nepřízně počasí 
bude program přesunut do sokolovny)   
16.00-17.30 Taneční vystoupení
17.30-19.30 Zábavné vystoupení – lidový vypravěč Franta Uher z Lanž-
hota 
20.00  Taneční zábava v sokolovně, hraje dechová kapela Galáni a 
cimbálová muzika Kyničan. Připravena bude bohatá tombola.  

Těšíme se na Vás!  
Jana Jakubcová

pozvánka
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Kultura

Čtenářská soutěž pro děti: 
LOVCI  PEREL

Dětské oddělení knihovny se od září připojuje k celorepublikové 
hře „Lovci perel“, která je určena na podporu dětského čtenářství. Tato 
hra mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. 

Vybrané tituly se stávají perlorodkami a přinášejí čtenářům zají-
mavý zisk v podobě perel. Každá kniha „perlorodka“ bude označena pro 
snadnější hledání na hřbetu knihy.

Perly soutěžící obdrží u knihovnice po vypracování lehkých otázek 
týkajících se přečtených knih. Za každou knihu jedna perla. Tyto perly si 
budou „lovci“ zavěšovat na označené místo v knihovně. 

Soutěž o nejaktivnějšího čtenáře bude ukončena na konci školní-
ho roku a vítěz bude po zásluze bohatě odměněn.

Podrobnější informace naleznete přímo v knihovně, na webu 
knihovny či na fb dětského oddělení. 

Proto neváhejte a vydejte se od září lovit svůj perlový náhrdelník.
Simona Prokešová

Otevření nového semestru 
Virtuální univerzity třetího 
věku

Po letních prázdninách se v Městské knihovně Kuřim mohou se-
nioři opět zapojit do Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Virtuální 
proto, že přednášky jsou pomocí PC a internetové sítě promítány na plát-
no. Tato forma výuky je pro studenty výhodnější, protože si přednášky 
mohou kdykoli připomenout i z pohodlí domova. Uplynulého letního 
semestru se zúčastnilo 10 studentů-seniorů, kteří spolu absolvovali kurzy 
Astronomie a Kouzelná geometrie. Po zhlédnutí všech přednášek a vy-
pracování testů, byly účastníkům rozdány pamětní listy. Letošní zimní se-
mestr a zároveň první přednáška bude zahájena 30. září v 9:30 hod. Další 
výuka pak bude probíhat každých 14 dní v již zmíněné úterní dopoledne 
v prostorách MěK Kuřim. Tématem nadcházejícího semestru je Čínská 
medicína v naší zahrádce, kterou si studenti sami vybrali. Cena semestru 
je 300 Kč. Studentem se může stát osoba starší 50 let, osoba se statutem 
důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. 

V případě jakýchkoli dotazů nebo přímo přihlášení na semestr se 
obraťte na kontaktní osobu VU3V Michaelu Malou v dospělém oddělení 
Městské knihovny Kuřim nebo na:  mala@mkkurim.cz 

Budeme se na Vás těšit!
Michaela Malá, DiS

Divadlo pod Maskou
Na nádvoří kuřimského zámku proběhl ve dnech 22. a 23. srpna už 

druhý ročník divadelního festivalu Divadlo pod Maskou, který pořádala 
Místní akční skupina - Brána Brněnska. Na pódiu se během dvou dnů vy-
střídalo několik divadelních, většinou amatérských souborů a interpretů. 
Vedle několika pohádek mohli diváci vidět i písničkové pásmo Pavla He-
lana a představení brněnského herce Petra Gazdíka a jeho hostů.

sš

Medový den
Koná se letos po desáté a to v neděli 28. září. Opravdu je zde jed-

notné číslo. rozhodli jsme se pro jednodenní akci. Když si Medové dny 
paní Sikorová vymyslela, byla to jediná městská akce tohoto druhu a ani 
v okolí se toho moc nedělo. Teď už máme i Svátek vína, Masopust, Miku-
lášský jarmark, každý měsíc farmářské trhy a i v okolí je akcí jako máku. A 
tak prodejci brblají, že tržby jsou nevelké. Takto doufám, že za den utrží 
totéž co před tím za dva.

I na kulturu jsme mysleli, pro děti, střední věk i seniory. Vše od-
tajníme včas.

Takže těšte se a sledujte plakáty.
Jiří Brabec
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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.

Pronajmu byt 2+1, 60m2, 
Bezručova čtvrť, po revitalizaci, 
částečně zařízený, nájem 7000 Kč + 
energie. Kauce nutná. Tel.: 721 141 
989

V Kuřimi vyměním obecní 
byt 3+1 (půdní vestavba) za obec-
ní byt 2+1 v horní části města. Tel. 
733 668 635.

Koupím dům v Kuřimi a 
okolí. Nemusí být velká zahrada, 
stačí dvůr s posezením, na grilování 
apod. S RK nespolupracuji. Email: 
bohacovahana147@seznam.cz
Koupím v Kuřimi nebo blízkém 
okolí rodinný domek, může být 
před rekonstrukcí do 4,5 mil. Tel.: 
777 773 618

Koupím byt 3+1-4+1 v Brně 
nebo Kuřimi. Jsem soukromá osoba 
a o služby RK nemám zájem. Na-
bídky prosím emailem: emma.cer@
seznam.cz 

Soukromě sháním byt 1+1-
2+kk v Kuřimi a okolí. Pouze bez 
rk. Email: vlach.anna@seznam.cz

Koupím byt minimálně 3+1 
v kuřimi pro mladou rodinu. Finan-
cování zajištěno. Tel.: 777 773 618

Hledám menší byt v Kuřimi 
v dobrém stavu k přestěhováním 
podzim. Ne Wolkerova, realitní 
kanceláře nevolat. Tel.: 607 792 
311 po 16 hodině

Prodám funkční zánovní 
ledničku s mrazničkou zn. Whirl-
pool A+, v. 186, š. 60, h. 65 cm, cena 
2000 Kč. Tel.:  737 876 427

Soukromá výuka ANGLIČ-
TINY s rodilým mluvčím. Kuřim a 
okolí. Konverzace, obchodní AJ 
apod. Přátelské jednání, individu-
ální přístup. Tel.: 606 182 480

Nabízím překrásné již po-
slední štěňátko, fenečku v barvě černé, 
kříženec čaučau, má modrý jazýček, 
fenečka má velmi výbornou povahu, 
je odchovaná v bytě, očkovaná, od-

občanská inzerce - zdarma

červená, k odběru ihned, do nového 
domova dostane granulky, konzervu, 
kapsičky a hračky. Cena 1000 Kč. 
Tel.: 721 009 986

Provedu práce křovinoře-
zem, svahovou sekačkou či mul-
čovačem. Cena od 0,8kč/m2. Tel.: 
608 065 337

Prodám palivové dřevo, měk-
ké, tvrdé. Cena dohodou. Tel.: 608 
065 337

Ze zrušené zahrádky na-
bízím: zahradí chatku (nutná de-
montáž), ruční kolečko, dva ple-
chové sudy na vodu. Tel.: 541 264 
047 po 18. hodině

Prodám profi rotoped, cena 
800,- Kč, Kuřim. Tel.: 728 315 567

Muž nabízí jakoukoli práci, 
Kuřim. Tel.: 723 357 682

Koupíme 10-20 kg ořechů. 
Tel.: 731 229 284

Mladá rozvedená paní hledá 
veškeré vybavení domácnosti, děkuji 
za nabídku, Kuřim. Tel.: 605 335 
943

Paní hledá úklid domácnos-
ti, Kuřim. Tel.: 605 335 943

Prodám rudl na převoz po-
pelnice za 400,- Kč. Tel.: 739 593 
437

Pronajmu  třípokojový  byt  
na  ulici  Brněnská.  Bližší  infor-
mace  na uvedeném telefonu. Tel.: 
739 593 437. 

Placená inzerce
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Usnesení
z 22. schůze Rady města Kuřimi 

konané 02.07.2014
341/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Ku-

řimi ke dni 25. 6. 2014 a ruší usnesení č. č. 306/2012 ze dne 30. 5. 
2012.	Termín	plnění:	2.	7.	2014	(KÚ)

342/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové 
topení v obecních bytech“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností K-TOP, s.r.o., se sídlem Vrchlického 796/79, Třebíč, 
PSČ 674 01, IČ 49969374, za cenu 383.725 Kč vč. DPH. Termín 
plnění: 22. 7. 2014 (OMP)

343/2014 Rada města schvaluje prominutí 1/2 poplatku z prodlení z 
dlužného nájemného k bytu č. 1260/12 ve výši xxxxx Kč panu 
Jozefu Bulvovi, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim. Ter-
mín plnění: 15. 07. 2014 (OMP)

344/2014 Rada města souhlasí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0038 pro stavbu „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, 
ul. Popkova, Kuřim“ se společností KALÁB-stavební firma, spol. s 
r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ 49436589, který spočívá 
v odpočtu méněprací ve výši 23.244,81 Kč, přípočtu víceprací ve 
výši 121.960 Kč a změně termínu dokončení stavby. Termín plnění 
31. 12. 2014 (OI)

345/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zho-
tovitele veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy bytové 
jednotky BD Tišnovská, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k po-
dání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu se změnou. Termín plnění: 30. 8. 2014 (OI)

346/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zho-
tovitele veřejné zakázky na stavební práce „Stadion Kuřim - oprava 
sociálních zařízení“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu se změnou. Termín plnění: 30. 8. 2014 (OI)

347/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku 
„Komplexní úklid prostor podchodu žst. Kuřim“ s Janem Pavlíč-
kem, Brněnská 1256/5, 664 34 Kuřim, IČ 75608642, který před-
ložil nejvhodnější nabídku. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

348/2014 Rada města schvaluje podlicenční smlouvu na pronájem fil-
mových kopií pro realizaci akce letního kina v roce 2014 mezi 
městem Kuřim a společností Cinemart dle přiloženého návrhu. 
Termín plnění: 30. 9. 2014 (MKK)

349/2014 Rada města schvaluje nájemní smlouvu za účelem provozová-
ní akce „Kuřimské zámecké kulturní léto v roce 2014“ mezi SOŠ a 
SOU Kuřim, s.r.o., IČ 47917865, a městem Kuřim dle přiloženého 
návrhu pro rok 2014. Termín plnění: 30. 10. 2014 (MKK)

350/2014 Rada města souhlasí s čerpáním prostředků z investičního 
fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace ve výši 2.110.000 Kč dle žádosti. Termín 
plnění:	15.	7.	2014	(KÚ)

351/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spo-
lupráci při organizaci farmářských trhů v roce 2014, kterým se ur-
čuje místo konání na nám. 1. května s Alešem Kadlecem, se sídlem 
Nová 1057/4, Kuřim, IČ 11482907. Termín plnění: 20. 7. 2014 
(KÚ)

352/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy 
ze dne 23. 6. 2014 a schvaluje body č. 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 dle zápi-
su v příloze se změnou. Termín plnění: 2. 7. 2014 (OI)

353/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsa-
hu na stavební práce „Centrum denních služeb - úprava zásobovací 
rampy“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností KO-

VO-MONTA, s.r.o., Zastávka u Brna, Sportovní 479, PSČ 664 84, 
IČ 60753129, která předložila nabídku v celkové hodnotě 120.838 
Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

354/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 
ze dne 30. 6. 2014 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Termín 
plnění: 15. 7. 2014 (OI)

355/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu na „Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, 
Zahradní 1275, Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností K - OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 
Kuřim, IČ 29311802, která předložila nejvýhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 1.960.992 Kč bez DPH. Termín plnění: 2. 7. 
2014 (CSSK)

356/2014 Rada města schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahrad-
ní 1275, Kuřim dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů ve znění pozdějších předpisů čerpání rezervního fondu ve 
výši 171.223 Kč na posílení investičního fondu na opravy v hlavní 
činnosti a čerpání investičního fondu na opravu terasy, oken a roz-
vodů vody v DPS. Termín plnění: 2. 7. 2014 (CSSK)

357/2014 Rada města ruší usnesení č. 332/2014 ze dne 11. 6. 2014. Ter-
mín	plnění:	2.	7.	2014	(KÚ)

358/2014 Rada města schvaluje nákup poukazů do výše max. 20.000 Kč 
od společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 
Kuřim, IČ 29213380 a jejich následné darování seniorům za pod-
mínek	dle	zápisu.	Termín	plnění:	20.	7.	2014	(KÚ)

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

Usnesení
z 23. schůze Rady města Kuřimi 

konané 17. 07. 2014 
359/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi	ke	dni	9.	7.	2014.	Termín	plnění:	17.	7.	2014	(KÚ)	
360/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 

č. 1594 k. ú. Kuřim o výměře 82 m2 - zahrádka v lokalitě „za do-
mem Jungmannova 862-865“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/
rok manželům Michalu a Lucii Hálovým, oba trvale bytem [osob-
ní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim. Termín plnění: 31. 7. 2014 
(OMP)

361/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 
Miloslavem a Ladislavou Kučkovými, oba trvale bytem [osobní 
údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části 
pozemku parc. č. 812/1 k. ú. Kuřim o výměře 256 m2  - zahrádka v 
lokalitě „starý rybník“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. Termín pl-
nění: 31. 8. 2014 (OMP)

362/2014 Rada města schvaluje záměr prodloužit nájemní smlouvy, 
jejichž předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. 
Kuřim, uzavřených s nájemci dle přílohy na dobu určitou do 30. 
9. 2015 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 
7. 2014 (OMP)

363/2014 Rada města schvaluje výpověď nájemních smluv, jejichž před-
mětem je pronájem části pozemku parc. č. 3002/3 k. ú. Kuřim, 
uzavřených s nájemci: Josefem Šindelářem, bytem [osobní údaj 
odstraněn] 664 34 Kuřim, Aloisem Mikulíkem, bytem [osobní 
údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, manželi Romanem a Janou Šubí-
kovými, oba bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, Rudol-
fem Raňanským, bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, 
Karlem Doubravou, bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, 
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manželi Josefem a Zdeňkou Pokornými, oba bytem [osobní údaj 
odstraněn] 664 34 Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

364/2014 Rada města schvaluje prominutí nájemného za užívání po-
zemku parc. č. 4361 v k. ú. Kuřim za období od 1. 1. 2012 do 30. 
6. 2012 ve výši 3.166 Kč manželům, Marii a Václavu Balákovým, 
bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim. Termín plnění: 31. 7. 2014 
(OMP)

365/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 75/2007, 
jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 293/1 v k. ú. 
Kuřim o výměře. 28 m2 uzavřené s Michalem Štěpánkem, bytem 
[osobní údaj odstraněn] Brno, IČ 73819638 a to dohodou ke dni 
31. 7. 2014. Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

366/2014 Rada města jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkopráv-
ní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ komisi pro otevírání obálek výběrového řízení 
vyhlášeného usnesením ZM č. 1050/2014 ze dne 29. 4. 2014 dle 
zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

367/2014 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. 1974 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o bu-
doucí 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 věc-
ného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2016 (OMP)

368/2014 Rada města souhlasí s podpisem Podmínek čerpání investiční 
dotace v Programu EFEKT 2014, se zahájením zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Revitalizace VO EFEKT 
2014 - Výměna svítidel 3. etapa“, schvaluje výzvu k podání nabíd-
ky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OI)

369/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce doskočiště - stadion Kuřim“ a souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o dílo se společností EDMA, s.r.o., se sídlem Drnovice 
708, 683 04, IČ 25558391, která předložila nejvýhodnější nabíd-
ku v celkové hodnotě 325.938 Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 8. 
2014 (OI)

370/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení za-
kázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka a montáž interiéru 
víceúčelového sálu Kotelna na ul. Popkova, Kuřim“, dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky se změnami a jmenuje členy a ná-
hradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnami. 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

371/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0050 pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodej-
nách nám. Osvobození, Kuřim“ se společností K-OKNA GROUP 
s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, který spočívá 
v přípočtu víceprací. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

372/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zho-
tovitele veřejné zakázky Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova a 
schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci se změ-
nami dle zápisu, návrh SOD, členy a náhradníky hodnotící komise. 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

373/2014 Rada města souhlasí se zpracováním PD pro realizaci na celko-
vou rekonstrukci objektu kabin stadionu, souhlasí se zachováním 
stávajícího zastřešení původní tribuny pro diváky za předpokladu, 
že stavební úpravy neznemožní pozdější obnovu tribuny a její za-
střešení a souhlasí se zrušením sauny s využitím prostor pro zázemí 
sportovců. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

374/2014 Rada města schvaluje vyčlenění částky 16.033 Kč včetně DPH 

na 2. část akce „Základní školy v Kuřimi - pasportizace, analýza, 
kapacitní studie“, zpracovatel společnost 7points s.r.o., Blanenská 
355, 664 34 Kuřim z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty. Ter-
mín plnění: 15. 8. 2014 (OI)

375/2014 Rada města bere na vědomí informaci o dalším postupu zajiš-
tění a rozvoje výukových kapacit na ZŠ v Kuřimi a ukládá odboru 
investičnímu připravit investiční záměr rekonstrukce objektu bý-
valé Služby škole na rozvoj výukových kapacit ZŠ Jungmannova 
a připravit žádost o dotaci z MŠMT. Termín plnění: 31. 8. 2014 
(KÚ)

376/2014 Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem promí-
tacího zařízení pro provoz letního kina mezi obcí Dolní Rožínka 
a městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2014. Termín 
plnění: 30. 9. 2014 (MKK)

377/2014 Rada města souhlasí se zněním odpovědí na stížnost pana 
Davida Baxy, bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim dle 
návrhu.	Termín	plnění:	30.	7.	2014	(KÚ)

378/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení podle Záznamu 
usnesení hodnotící komise a přiděluje zakázku Dodávka automo-
bilové montážní plošiny právnické osobě ROTHLEHNER s.r.o., 
Mezi úvozy 2512/2a, Praha, IČ 48108677 a souhlasí s uzavřením 
smlouvy s výše uvedenou společností. Termín plnění: 21. 7. 2014 
(CTSK)

379/2014 Rada města ukládá odboru majetkoprávnímu připravit výbě-
rové řízení na zajištění vypracování „Průkazů energetické nároč-
nosti budov“ u všech budov ve vlastnictví města Kuřimi s ener-
geticky vztažnou plochou 250 m2 a více. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (OMP)

380/2014 Rada města souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele veřejné zakázky „Bezbariérový přístup do výpravní bu-
dovy žst. Kuřim“, schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OI)

381/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se sdruže-
ním Česká tábornická unie - T. K. Křováci Kuřim, se sídlem 664 
34 Kuřim, Nádražní 1260/7, IČ 70837961, jejímž předmětem je 
výpůjčka 40 ks stanových ohrad na dobu určitou do 31. 12. 2019. 
Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

382/2014 Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetku města Ku-
řim dle příloh. Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

383/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého roz-
sahu s názvem „Výměna oken ŠD při ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností „Boháč a syn“, IČ 
29266190, se sídlem Čebín 452, 664 23 Čebín, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 311.632,90 Kč vč. DPH. 
Termín	plnění:	31.	8.	2014	(ZŠJ/KÚ)

384/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsa-
hu s názvem „Zateplení budovy ŠD při ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností „VPS David Ševčík“, 
IČ 75608561, se sídlem Školní 850, 664 34 Kuřim, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 313.667,90 Kč vč. DPH. 
Termín	plnění:	31.	8.	2014	(ZŠJ/KÚ)

385/2014 Rada města v působnosti valné hromady společnosti Wellne-
ss Kuřim, s. r. o., schvaluje udělení odměny jednateli společnosti 
Wellness Kuřim s.r.o. Ing. Janu Sojkovi ve výši dle zápisu. Termín 
plnění:	31.	8.	2014	(KÚ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města
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Usnesení
z 24. schůze Rady města Kuřimi 

konané 24. 07. 2014
386/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na 

moderování veřejného projednání územního plánu města Kuřimi 
s Michalem Chylíkem, [osobní údaj odstraněn] Bílovice nad Svi-
tavou.	Termín	plnění:	24.	7.	2014	(KÚ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města

Usnesení
z 25. schůze Rady města Kuřimi 

konané 31. 07. 2014
387/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek, bere na 

vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komi-
se na dodavatele „Pojištění majetku a odpovědnosti města Kuřim“ 
a schvaluje uzavření pojistné smlouvy se společností UNIQA po-
jišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ 49240480, za 
roční pojistné ve výši 149.865 Kč. Termín plnění: 1. 8. 2014 (OF)

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

Usnesení
z 26. schůze Rady města Kuřimi konané 

06. 08. 2014
388/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi	ke	dni	30.	7.	2014.	Termín	plnění:	6.	8.	2014	(KÚ)
389/2014 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytové-

ho prostoru č. 2013/O/0120, jejímž předmětem je nájem části 
nebytového prostoru č. 894/12 o výměře 1,2 m2 umístěného v I. 
podzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Krá-
lovkách postaveného na pozemku parc. č. 1814 vše v obci a k. ú. 
Kuřim s manž. Ing. Jiřím a Ing. Bronislavou Pokornými, trvale by-
tem [osobní údaj odstraněn], Pohořelice, a to dohodou ke dni 7. 8. 
2014. Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

390/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2012/
O/0130, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu 
č. p. 902 na nám. Osvobození (KD) umístěných ve II. NP a I. PP, s 
panem Tomášem Plavcem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 
602 00 Brno, IČ 47941251, dohodou ke dni 31. 8. 2014. Termín 
plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

391/2014 Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. 
č. 264/1 v k. ú. Kuřim o výměře cca 126 m2 Radku Bouškovi, 
[osobní údaj odstraněn] Kuřim, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

392/2014 Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti“ ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o.	se	sídlem	Klíšská	940,	401	17	Ústí	nad	Labem,	IČ	27295567,	
jako oprávněného z věcného břemene na pozemku parc. č. 2219/8 
v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky - právo hospo-
dařit Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 
70890013, jako povinného z věcného břemene a městem Kuřim 
jako investorem stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OMP)

393/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0043 pro stavbu „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, 
Díly za Sv. Jánem“ se společností PROSTAVBY, a.s., se sídlem Dě-

dina 447, Otnice 683 54, IČ 27713130, který spočívá v odpočtu 
méněprací a přípočtu víceprací. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

394/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést 
stavbu „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim“, v 
souvislosti s níž je řešena stavba protidotykových zábran na mos-
tě ev. č. 11-1 na náklady SŽDC a s vydáním stavebního povolení, 
se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

395/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení“ a souhlasí s uzavře-
ním Smlouvy o dílo se společností STAVBY HES s.r.o., se sídlem 
Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 02368374, která předložila nejvý-
hodnější nabídku v celkové hodnotě 326.612 Kč vč. DPH. Termín 
plnění: 30. 9. 2014 (OI)

396/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim“ a sou-
hlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností DM Projekt s.r.o., 
se sídlem Otiskova 2765/5, 628 00 Brno, IČ 29251940, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 383.909 Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OI)

397/2014 Rada města souhlasí s vyčleněním částky 85.000 Kč z ORG 
1008 000 00 „Studie a projekty“ na administraci žádosti o dotaci 
a administraci výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky „Za-
teplení MŠ Zborovská Kuřim a Sanace spodní stavby MŠ Zborov-
ská Kuřim“. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

398/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na 
silničním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se Sportovním klubem 
Kuřim, sídlem U Stadionu 697, 664 34 Kuřim, IČ 44947712. Re-
klamní tabule v počtu 2 ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu 
od 10. 8. 2014 do 9. 10. 2014 za cenu 484 Kč. Termín plnění: 6. 9. 
2014 (OI)

399/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na 
silničním zábradlí v Kuřimi, se společností Contimex, spol. s r.o. se 
sídlem Komenského 667, 664 34 Kuřim, IČ 49454862. Reklamní 
tabule v počtu 1 ks v rozsahu 2 polí bude umístěna na nám.1. květ-
na na dobu od 12. 9. do 11. 10. 2014 a na ul. Legionářská v počtu 2 
ks reklamních tabulí v rozsahu 2 polí na dobu od 1. 10. do 11. 10. 
2014 za celkovou cenu 1.323 Kč. Termín plnění: 6. 9. 2014 (OI)

400/2014 Rada města schvaluje na základě zmocnění v ustanovení § 18 
zák. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), v platném znění, a v souladu s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 
písm. d) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Nařízení 
města Kuřim, kterým vydává Tržní řád. Termín plnění: 1. 9. 2014 
(OŽÚ)

401/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0038 pro stavbu „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, 
ul. Popkova, Kuřim“ se společností KALÁB-stavební firma, spol. s 
r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ 49436589, který spočívá 
v odpočtu méněprací a přípočtu víceprací. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (OI)

402/2014 Rada města bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hos-
podaření města k 30. 6. 2014, s přebytkem hospodaření ve výši 
24.607.216,65 Kč. Termín plnění: 26. 8. 2014 (OF)

403/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 
ze dne 9. 7. 2014 v bodech 1 a 2. Termín plnění: 15. 8. 2014 (OI)

404/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy 
ze dne 9. 7. 2014, schvaluje bod č. 3 dle zápisu v příloze a doporu-
čuje na ulici Luční omezit rychlost na max. 30 km/h příslušnou 
dopravní značkou. Termín plnění: 6. 8. 2014 (OI)

405/2014 Rada města schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech 



ročník 21, číslo 7-8/ červenec-srpen   ZLOBICE   33

motorových vozidel u rybníka Srpek dle zápisu. Termín plnění: 
11. 9. 2014 (OD)

406/2014 Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 2014/
D/0037 se společností Svítil plus, s.r.o., se sídlem Vychodilova 
2553/16, 616 00 Brno, IČ 25324942, na akci „Kuřim, ul. Jiráskova, 
oprava jednotné kanalizace“, jejímž předmětem je změna v rozsahu 
díla, ceny a doby plnění. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

407/2014 Rada města uděluje předchozí písemný souhlas příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-ven-
kov, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, s přijetí peněž-
ního daru ve výši 50.000 Kč od společnosti Lidl Česká republika 
v.o.s., Nárožní 1359/11, 113 00 Praha 13, Stodůlky, IČ 26178541, 
dle přílohy. Termín plnění: 6. 9. 2014 (MŠ)

408/2014 Rada města schvaluje na základě návrhu komise pro přidělo-
vání bytů v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v 
DPS od 7. 8. 2014 dle zápisu. Termín plnění: 6. 8. 2014 (CSSK)

409/2014 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu měs-
ta na rok 2014, dle přílohy. Termín plnění: 31. 8. 2014 (OF)

410/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku parc. č. 2904/116 - orná půda o výměře 1.216 m2 v k. 
ú. Kuřim s paní Eliškou Leicmanovou, trvale bytem [osobní údaj 
odstraněn], Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 0,30 Kč/
m2/rok. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

411/2014 Rada města souhlasí se zrušením zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku „Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Ko-
telna na ul. Popkova, Kuřim“ z důvodů neporovnatelnosti nabídek. 
Termín plnění: 15. 8. 2014 (OI)

412/2014 Rada města schvaluje záměr darovat pozemky parc. č. 2982/5, 
2983/2, 2986/3 a 2989/3 vše v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji 
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337. Termín plně-
ní: 31. 8. 2014 (OMP)

413/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání 
hodnotící komise na zakázku „Bezbariérový přístup do výpravní 
budovy žst. Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se spo-
lečností DOLP stavební společnost, s.r.o., se sídlem Bednářova 30 
A, 619 00 Brno, IČ 49453190, která předložila nejvýhodnější na-
bídku. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

414/2014 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení na zakázku 
„Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na ul. 
Popkova, Kuřim“ v původním znění dle usnesení č. 370/2014 se 
změnou termínu do 15. 9. 2014. Termín plnění: 15. 9. 2014 (OI)

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

Usnesení
z 27. schůze Rady města Kuřimi 

konané 13. 08. 2014
415/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 

Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání 
hodnotící komise na zakázku „Revitalizace VO EFEKT 2014 - 
Výměna svítidel 3. etapa“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností ENERGY Solutions and Savings, s.r.o., se sídlem 
Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc, IČ 2939851, která předložila 
nejvýhodnější nabídku. Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

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

Usnesení
z 28. schůze Rady města Kuřimi 

konané 20. 8. 2014
416/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi	ke	dni	13.	8.	2014.	Termín	plnění:	20.	8.	2014	(KÚ)
417/2014 Rada města schvaluje prominutí poplatku z prodlení a úroku 

z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 947/43 v celkové výši 
1.512 Kč paní Heleně Bikárové, trvale bytem [osobní údaj odstra-
něn], Kuřim. Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

418/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s 
panem Rudolfem Bikárem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 
Kuřim, jejímž předmětem je nájem obecního bytu č. 1122/9, 
umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 
1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, postaveného na pozemku p. č. 
2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 8. 2014. Ter-
mín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

419/2014 Rada města souhlasí s prominutím platby nájemného a záloh 
na služby za měsíc srpen 2014 v celkové výši 4.474 Kč, související 
s nájmem bytu č. 1122/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim, panu Rudol-
fu Bikárovi, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim. Termín 
plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

420/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 
Michalem a Lucií Hálovými, oba trvale bytem [osobní údaj od-
straněn], 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 1594 k. ú. Kuřim o výměře 82 m2 - zahrádka v lokalitě „za 
domem Jungmannova 862-865“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/
rok. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

421/2014 Rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv, jejichž 
předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim, 
uzavřených s nájemci dle přílohy, na dobu určitou do 30. 9. 2015 
za nájemné ve výši 1,50 Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 10. 2014 
(OMP)

422/2014 Rada města pověřuje podpisem dodatků ve věci prodloužení 
nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem částí pozemku 
parc. č. 2972 k. ú. Kuřim do 30. 9. 2015 Mgr. Petra Kavku, pově-
řeného	 vedením	 odboru	majetkoprávního	MěÚ	Kuřim.	 Termín	
plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

423/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 
č. 3000/3 k. ú. Kuřim o výměře 144 m2 - zahrádka v lokalitě „u 
lipůvské brány“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpo-
vědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok Lence Kovářové, 
trvale bytem [osobní údaj odstraněn, 664 34 Kuřim. Termín plně-
ní: 31. 8. 2014 (OMP)

424/2014 Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 
2014/O/0034 s Romanem Pekárkem, trvale bytem [osobní údaj 
odstraněn], 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu 
sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 9. 
2014. Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

425/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Or-
ganizačně správním institutem, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, 
Brno, IČ 01707060, jejímž předmětem je nákup elektřiny a plynu 
na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2015. Termín 
plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

426/2014 Rada města ukládá ředitelům příspěvkových organizací zříze-
ných městem Kuřim uzavřít smlouvu o spolupráci se společnos-
tí Organizačně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, 
Brno, IČ 01707060, jejímž předmětem je nákup el. energie a ply-
nu na Českomoravské komoditní burze Kladno na období od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015. Termín plnění:30. 9. 2014 (CSSK, MŠ, ZŠ)

427/2014 Rada města ukládá v působnosti valné hromady společnosti 
Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, 
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IČ 29213380, jednateli společnosti Ing. J. Sojkovi uzavřít smlou-
vu o spolupráci se společností Organizačně správní institut, o.p.s., 
se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 01707060, jejímž předmětem 
je nákup el. energie a plynu na Českomoravské komoditní burze 
Kladno na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Termín plnění: 
30. 9. 2014 (WK)

428/2014 Rada města ukládá v působnosti valné hromady společnosti 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmanno-
va 968, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, jednateli společnosti Ing. 
L. Tomšů uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Organi-
začně správní institut, o.p.s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ 
01707060, jejímž předmětem je nákup el. energie a plynu na Čes-
komoravské komoditní burze Kladno na období od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2015. Termín plnění: 30. 9. 2014 (CTSK)

429/2014 Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o investorství a o vý-
půjčce“ mezi Městem Kuřim a Českými drahami, a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, 
Organizační jednotka Regionální správa majetku Brno, která upra-
vuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při realizaci sta-
vebních úprav, nezbytných k zajištění bezbariérového přístupu do 
prostor žst. Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OI)

430/2014 Rada města souhlasí se snížením osobního příplatku řediteli 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, pří-
spěvkové organizaci Mgr. Stanislavu Plchotovi za nedostatky v 
plnění povinností vyplývajících mu ze zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména pak z § 164 
odst. 1 písm. a), f) a h) a § 165 odst. 1 písm. a), a to od 1. 9. 2014 na 
dobu	neurčitou	dle	návrhu.	Termín	plnění:	1.	9.	2014	(KÚ)

431/2014 Rada města stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v 
platném znění, s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 
stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady stanovuje plat a 
jeho složky Mgr. Stanislavu Plchotovi řediteli Základní školy Ku-
řim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace 
platovým výměrem dle přílohy s účinností od 1. 9. 2014. Termín 
plnění:	1.	9.	2014	(KÚ)

432/2014 Rada města souhlasí s čerpáním prostředků z investičního 
fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace do výše 220.000 Kč dle žádosti. Termín 
plnění: 31. 8. 2014 (ZŠT)

433/2014 Rada města bere na vědomí zvýšení platového stupně ředitele 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Richarda Macha od 1. 9. 2014 dle 
přílohy.	Termín	plnění:	1.	9.	2014	(KÚ)

434/2014 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit 
pro rok 2015 spolufinancování služby prevence rané péče Dotyk 
II., o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 
Vysoké Popovice za uživatele služby z ORP Kuřim ve výši 20 % z 
celkových optimalizovaných nákladů na klienta (což v současnosti 
činí 43.360 Kč, celková částka na 3 klienty činí 26.016 Kč). Termín 
plnění: 30. 7. 2015 (OSVP)

435/2014 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit 
pro rok 2015 spolufinancování služby prevence rané péče Poradna 
rané péče DOREA, Kamenná 195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice 
za uživatele služby z ORP Kuřim ve výši 20 % z celkových opti-
malizovaných nákladů na klienta (což v současnosti činí 34.649 
Kč, částka na 1 klienta činí 6.930 Kč). Termín plnění: 30. 7. 2015 
(OSVP)

436/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku 1 ke smlouvě o dílo s 
názvem „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečo-

vatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ s firmou Juračka Pavel, 
instalatérství, topenářství, se sídlem Legionářská 1086, 664 34 Ku-
řim, IČ 71872175, který spočívá v odpočtu méněprací a přípočtu 
víceprací. Termín plnění: 20. 8. 2014 (CSSK)

437/2014 Rada města schvaluje studii stavebních úprav stávajícího ob-
jektu služba škole při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 ve variantě A 
dle zápisu. Termín plnění: 31. 8. 2014 (OI)

438/2014 Rada města bere na vědomí závěry z jednání komise stavební 
ze dne 18. 8. 2014 v bodech 3c, 6, 7, schvaluje body 1, 2, 3a, 4, 5 a 
neschvaluje bod 3b. Termín plnění: 10. 9. 2014 (OI)

439/2014 Rada města souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele veřejné zakázky Osvětlení cesty k ZŠ Komenského, 
schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise. Termín plnění: 15. 9. 2014 (OI)

440/2014 Rada města schvaluje na základě návrhu komise pro přidělo-
vání bytů v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v 
DPS od 1. 9. 2014 dle zápisu. Termín plnění: 20. 8. 2014 (CSSK)

441/2014 Rada města schvaluje uzavření objednávky č. 930/2014 mezi 
městem Kuřim a Petrem Odehnalem, se sídlem ul. Zahradní 676, 
679 00 Jedovnice, IČ 737796433, za cenu 18.500 Kč s DPH a 
schvaluje udělení výjimky ze směrnice o veřejných zakázkách č. 
1/2009/RM. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

442/2014 Rada města schvaluje záměr na pronájem nově vybudovaného 
vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v ul. Dušínova do pro-
vozování společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybe-
šova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (OI)

443/2014 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo, kterým se prodlužuje termín dokončení zakázky „Oprava 
sochy sv. Jana“, s Mgr. Martinem Slovákem, akademickým socha-
řem a restaurátorem, Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 
7206234266, z data 31. 8. 2014 k datu 15. 11. 2014. Termín plnění 
31. 12. 2014 (OI)

444/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy 
na silničním zábradlí v Kuřimi (nám. 1. května, ulice Legionářská, 
ulice Tyršova) a na plotu u vjezdu do dvora kulturního domu s 
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, [osobní údaj odstraněn] Kuřim. 
Reklamní tabule v počtu 5 ks budou umístěny v rozsahu 8 polí na 
dobu od 1. 9. 2014 do 12. 10. 2014 za cenu 5.420,- Kč. Termín 
plnění: 31. 8. 2014 (OI)

445/2014 Rada města uděluje souhlas se zapojením Základní školy Ku-
řim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, 
Kuřim, Tyršova 1255, IČ 49457888, do projektu „Tablety do škol 
- pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání“ a souhla-
sí s uzavřením smlouvy o partnerství. Termín plnění: 31. 8. 2014 
(ZŠ)

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

Usnesení
z 29. schůze Rady města Kuřimi 

konané 20. 8. 2014
446/2014 Rada města schvaluje změnu zadávací dokumentace veřejné 

zakázky „Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna 
na ul. Popkova, Kuřim“, která spočívá v odděleném posouzení po-
ložek Opony, truhlářské výrobky a sedací nábytek. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OI)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města
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Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 

konaného 25. 6. 2014
1095/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako členy návrhové komise 

Zdeňka Kříže a Ing. Rostislava Hanáka. Termín plnění: 25. 6. 2014 
(KÚ)

1096/2014 Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu z jed-
nání ZM Vladislava Zejdu a Ing. Miluši Mackovou. Termín plnění: 
25.	6.	2014	(KÚ)

1097/2014 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání se změnou. 
Termín	plnění:	25.	6.	2014	(KÚ)

1098/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 2. 6. 2014. Ter-
mín plnění: 25. 6. 2014 (OF) 

1099/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění částky 54.450 Kč z 
ORG 1 006 000 000 Drobné investice na úpravy veřejného osvět-
lení k akci „Odbočovací pruh Kuřim - Podlesí“. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OI)

1100/2014 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání, a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území města Kuřimi. Termín plnění: 30. 7. 2014 
(OŽP)

1101/2014 Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finanční-
ho výboru ze dne 12. 6. 2014. Termín plnění: 25. 6. 2014 (OF)

1102/2014 Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM č. 1066/2014 ze dne 
17. 6. 2014 ve věci nabytí služebnosti k pozemku p. č. 2990/4 k. ú. 
Kuřim. Termín plnění: 25. 6. 2014 (OMP)

1103/2014 Zastupitelstvo města schvaluje nabytí služebnosti spočívající 
v umístění, užívání a rekonstrukci části stavby komunikace a dešťo-
vé kanalizace (SO 51) postavených na pozemku p. č. 2990/4 k. ú. 
Kuřim (vznik dle GP č. 3139-1621/2014), na dobu neurčitou za 
jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč od společnosti Tesco Fran-
chise Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 - Vr-
šovice, IČ 27625761. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

1104/2014 Zastupitelstvo města schvaluje a) úplatné nabytí pozemku p. 
č. 2785/2, jehož součástí je budova č. p. 1227 vše k. ú. Kuřim,

b) úplatné nabytí pozemku p. č. 2785/3, jehož součástí je budova č. e. 
1339 vše k. ú. Kuřim

z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám 3/5, Brno, 
IČ 70888337 do vlastnictví města Kuřim za cenu ve výši dle zápi-
su. Termín plnění: 31. 8. 2015 (OMP)

1105/2014 Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podat ve lhůtě 
určené Jihomoravským krajem nabídku ve věci prodeje pozemků 
p. č. 2785/2 a p. č. 2785/3 vše k. ú. Kuřim s cenou ve výši dle zápi-
su. Termín plnění: 30. 9. 2014 (STA)

1106/2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o složení a 
užití kauce s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 
3/5, Brno, IČ 70888337, jejímž předmětem je složení kauce ve 
výši 200.000 Kč v souvislosti s účastí v nabídkovém řízení na koupi 
pozemků p. č. 2785/2 a p. č. 2785/3 vše k. ú. Kuřim od Jihomorav-
ského kraje. Termín plnění: 30. 9. 2014 (OMP)

1107/2014 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k roz-
počtu města Kuřimi na rok 2014 se změnou. Termín plnění: 30. 6. 
2014 (OF)

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

Nabídka kroužků pro šk.rok 
2014/2015 na DDM Kuřim
Nábory do kroužků proběhnou od 8.9.2014 
od 14hodin na DDM Legionářská 

pondělí: 
Jirkoviny  14:00 – 15:15 300,-/pol. (kluci) 
  15:30 -  16:45 300,-/pol. (kluci)
Ping pong  14:00 – 15:00 200,-/pol.
FIMOhraní 15:30 – 17:00 300,-/pol.
FUN-LINE bruslení 15:30 – 17:00 200,-/pol

úterý:
Jirkoviny  14:00 – 15:15 300,-/pol. (dívky)
  15:30 -  16:45 300,-/pol. (kluci)
Zálesáček  14:30 – 16:00 200,-/pol.
Výtvarka  14:00 – 15:30 300,-/pol
Cesta kolem světa 16:30 – 17:30 300,-/pol

středa:
Keramika  14:00 – 15:00 300,-/pol
  15:00 – 16:00 300,-/pol
Kreativka  14:30 – 16:00 300,-/pol
Jóga pro děti 15:00 – 16:00 200,-/pol
 Hej…  Mičudo! 16:30 – 18:00 200,-/pol  
  (kroužek se bude konat v tělocvičně ZŠTyršova)

čtvrtek:
Jirkoviny  14:00 – 15:15 300,-/pol. (kluci)
  15:30 -  16:45 300,-/pol. (kluci)
Šperkařství 14:30 – 15:30  300,-/pol.
  15:30 – 16:30  300,-/pol.
Kolečkové brusle 
 In Line 14:15 – 15:45 200,-/pol.

DDM Jungmannova
Šach       J.Majer        úterý 30.9.2014     14:00 – 16:00
                                     středa1.10.2014    16:00 – 18:00
                                     pátek 3.10.2014    15:00 – 17:00 
 
Šikovné ruce    
L.Jízdná   pátek     nábor  12.9., 16:00-17:00, první hodina 19.9.  16:00-
17:30

Termín  street dance bude znám v 2.polovině září

DDM

placená inzerce
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placená inzerce

Poděkování
Děkujeme touto cestou p. J. Hamříkovi za rychlé a vstřícné vyříze-

ní naší žádosti o posečení trávy na hřišti v kuřimském zámeckém parku. 
Jeho kladný postoj nám umožnil uspořádat turnaj veteránů v kopané.

J.S.

Čtvrtek 25. září 19:30, komorní sál ZUŠ

Viola fantazií opředená
Jitka Hosprová – viola, 

Jitka Čechová – klavír. 
Zahajovací koncert Spolku přátel hudby Kuřim pro sezónu 2014-

15. Abonentky v předprodeji. Zbylé vstupenky za 100 Kč v Kulturním 
domě nebo na místě před koncertem. 

Program: Clara Schumann, Robert Schumann, Johanes Brahms, 
Bohuslav Martinů, Paul Hindemith

pozvánka

společnost
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sport 

Házená:
Jedenáct družstev Kuřimi 
vyráží do nové sezony

Nová  házenkářská sezona odstartuje již v pátek pátého září 
prvním kolem Českého poháru mužů. Od podzimu bude v pravi-
delných soutěžích nastupovat celkem jedenáct družstev házenkářů 
a házenkářek v barvách Sportovního klubu Kuřim.

Jaký bude další ročník? Každopádně organizačně náročnější, než 
sezóny předchozí. Oddíl nadále úspěšně rozvíjí mládežnická družstva. V 
letošním roce Kuřim přihlásila 2 družstva přípravky hochů, 2 družstva 
minižáků, 1 družstvo mladších žáků, 1 družstvo starších žáků, 1 družstvo 
juniorů a dvě družstva mužů. K tomu se představí také dvě družstva dí-
vek, 1 družstvo minižákyň a 1 družstvo přípravky.
 

Družstva minižáků a přípravky hochů i dívek hrají turnajovým 
způsobem. Od září do května objíždějí turnaje, kde hrají proti stejně sta-
rým soupeřům. Tato soutěž je organizovaná Krajským svazem házené. 
Družstva mladších a starších žáků už hrají klasické mistrovská utkání sys-
témem doma - venku.

„V kategorii mužů máme letos novinku. Pro naše dorostence to 
bude křest ohněm, ale pozitivem je, že budou hrát kvalitní soutěž. Vede-
ní oddílu totiž rozhodlo kluky přihlásit jako „juniorku“ do soutěže mužů 
Jihomoravské ligy. Kluci by zde měli získat zkušenosti v této kategorii a 
někteří současně mohou alternovat v „A“ týmu“, vysvětluje předseda od-
dílu Michal Hanák. 

Zapracování mladých dorostenců do „áčka“ je podle Hanáka jed-
ním z hlavních cílů této sezóny. „Již první srpnové společné tréninky uka-
zují, že to byla dobrá volba,“ dodává Michal Hanák. 

Ve stejné soutěži jako juniorka již pravidelně působí kuřimské 
„béčko“ mužů, které je složeno z generace úspěšných třicátníků a čtyři-
cátníků. Béčko se pravidelně umísťuje na předních místech tabulky přes 
to, že věkový průměr je nad 35 let. 

Pokud jde o samotný A-tým Kuřimi, tak bude hrát opět druhou 
ligu mužů. Plány elitního družstva jsou směřovány hlavně k delší perspek-
tivě.  Cíl je pro letošní rok jediný: udržet pod trenérem Honzou Kohou-
tem výkonnost z jarní části loňské sezony a zapracovat mladé dorostence 
do kádru tohoto družstva.

V duchu avizované podpory rozvoje mladých hráčů jde i další roz-
hodnutí oddílu. Někteří kluci s věkem mladších dorostenců si po dohodě 
oddílů zahrají ligovou soutěž mladšího dorostu v nedalekém extraligo-
vém Králově Poli, s nímž Kuřimští úzce spolupracují. 

Na závěr ještě dlužíme ohlédnutí za konečnými tabulkami uply-
nulé sezóny:

2. liga muži 2014
1. Olomouc   635 : 561 33
2. Hustopeče   656 : 604 33
3. Velké Meziříčí  617 : 581 30
4. Ivančice  576 : 523 25
5. Kostelec na Hané  577 : 565 24
6. Maloměřice  601 : 619 21
7. Prostějov  604 : 613 21
8. Telnice  588 : 639 19
9. SK Kuřim „A“ 665 : 659 18
10. Juliánov  577 : 602 16
11. KP Brno „B“ 575 : 641 12
12. Sokolnice  613 : 677 10

Nejlepší střelci soutěže: 1. Mrkvica (Telnice) 172, 2. Kozlovský 
(Prostějov) 157, 3. Pavel Chýlek (SK Kuřim) 153, dále Petr Mylbachr 94 
a Jan Audy (oba SK Kuřim) 80 branek. 

2. liga starší dorost
1. Rožnov pod Radhoštem
2. Vsetín  790 : 462 40
3. Olomouc  798 : 652 32
4. Ivančice  669 : 591 31
5. Zlín  682 : 568 31
6. Polanka  661 : 555 28
7. Prostějov  550 : 568 21
8. Přerov  624 : 665 21
9. Napajedla  520 : 628 14
10. Telnice  549 : 664 13
11. SK Kuřim  487 : 661 13
12. Maloměřice 495 : 661 11

Střelci soutěže: 1. Pancoš (Zbrojovka Vsetín) 217, 2. Španihel 
(Rožnov p. R.) 176, 3. Hliničan (Vsetín) 175, dále Jan Zelený 125, Jakub 
Kunický 87, Šťepán Macek (všichni tři SK Kuřim) 62. 

Jihomoravská liga mužů
1. Bohunice   416 : 325 26
2. Nové Bránice 336 : 305 18
3. Maloměřice B 396 : 397 12
4. SK Kuřim B  346 : 365 12
5.	Újezd	u	Brna	 346	:	366	 11
6. Ivančice B  344 : 387 10
7. Tišnov  383 : 373 10
8. Hostěrádky  306 : 355 9
       

Střelci	soutěže:	1.	Gruber	(Tišnov)	92,	2.	Lattenberg	(Újezd	u	Brna)	91,	
3. Hégr (Hostěrádky) 81, dále Jiří Mikel 67, Jiří Čermák 43 a Roman Šu-
bík (všichni SK Kuřim) 40. 

Starší žáci 
1. Ivančice A  856 : 316 37
2. Juliánov  622 : 456 34
3. Ivančice B  637 : 467 30
4. Telnice  542 : 512 26
5. Bohunice  535 : 526 22
6. Hustopeče  479 : 519 17
7. Nové Bránice 425 : 492 17
8. Sokolnice  490 : 530 16
9. KP Brno  522 : 623 13
10. SK Kuřim  409 : 706 4
11.	Újezd	u	Brna	 333	:	703	 2

Střelci soutěže: 1. Klíma (Ivančice) 206, 2. Ondřej Hirš (SK Ku-
řim) 195, 3. Procházka (Nové Bránice) 179, dále Vojtěch Čermák 73 a 
Michael Moravec (oba SK Kuřim) 54. 

Jihomoravská liga mladší žáci 2014
1.	Újezd	u	Brna	 541	:	358	 43
2. Telnice  489 : 370 38
3. Ivančice A  479 : 343 31
4. SK Kuřim  478 : 382 27
5. Sokolnice  486 : 362 24
6. Bohunice  412 : 414 22
7. KP Brno  423 : 428 20
8. Ivančice B  409 : 464 18
9. Juliánov  362 : 450 14
10. Nové Bránice 351 : 411 12
11. Hustopeče  388 : 541 9
12. Maloměřice 182 : 477 0

Střelci	soutěže:	1.	Popela	(Telnice)	222,	2.	Kachlík	(Újezd	u	Brna)	
177, 3. Grepl (Ivančice) 158, 4. Vojtěch Čermák (SK Kuřim) 154, 5. Mi-
chael Moravec (SK Kuřim) 146, dále Jiří Novotný (SK Kuřim) 66.
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Kdy na házenou v září? 
Pátek 5. 9. 2014
19:00 hod, SK Kuřim A - Sokol Telnice, Český pohár muži
Neděle 21. 9.
15:00 hod, SK Kuřim junioři - Sokol Bystřice n. P., Jihomoravská 

liga mužů
 17:00 hod, SK Kuřim „B“ - Sokol Dolní Cerekev, Jihomoravská 

liga mužů
Neděle 28. 9.
12:00 hod, SK Kuřim junioři - SHC Maloměřice „B“, Jihomorav-

ská liga mužů
  

Při výročí 50 let městem v 
házené úspěšnější Jung-
mannka

Zápasy házenkářských družstev jednotlivých ročníků dětí základ-
ních škol z Kuřimi proběhly v rámci oslav 50. výročí města Kuřimi na há-
zenkářském hřišti stadionu. 

V měření sil obou základních škol byla o něco úspěšnější Jung-
mannka. O výsledky ale oběma stranám až tak nešlo, smyslem bylo poba-
vit sebe i fandící spolužáky hrou, což se podařilo. Na turnaj navázal pro-
gram hned na vedlejším hřišti, když hned za plotem v areálu koupaliště se 
odpoledne odehrály exhibice žáků i mužů v plážové házené. 

Zápasy „Kuřim 50 let městem“:
1. ročník: Komenského – Jungmannova 5:6 (branky: Procházka 2, Štěpá-

nek 2, Vlasák 1 – Potůček 5, Lapčík 1)
2. ročník: Komenského – Jungmannova 7: 6 (branky: Rozman 2, Toužím 

2, Dosedla 2, Balogh 1 – Čejka 5, Míča 1)
3. ročník: Tyršova – Jungmannova 7:22 (branky: Bulhart 4, Horký 2 a 

Vaško 1 – Hirš 21, Vyleťal 1)
4. ročník: Tyršova – Jungmannova 10:26 (branky: Hromádko 7, Koneč-

ný 3 - Fojtík 16, Soukop 6, Řehka 2, Mudroň 2)
5. – 6. třídy: Tyršova – Jungmannova 2:7 (branky: Křivánek 2 – Paraska 

3, Kříž 2, Lošťák 1 a Vašíček 1).

Letní táborové soustředění 
nejmladších házenkářů se 
vydařilo

Prázdniny je potřeba si užít. A to platí také v házené u těch nejmen-
ších adeptů tohoto sportu, že je čas odpočinout si od běžných tréninků. 
Přípravka je v současnosti v oddíle kuřimské házené jednou z nejpočetně-
ji zastoupených mládežnických kategorií. 

Na tři desítky dětí ve věku od 7 do 12 let se zúčastnilo svého prv-
ního sportovního soustředění s házenou ve Velkém Meziříčí. Také pro 
kuřimskou házenou to byla jedna velká premiéra, neboť poprvé vyjelo s 
chlapci také deset dívek. 

Protože se jednalo o nejmenší házenkáře a házenkářky, bylo celé 
pojato soustředění jako motivační hra s tématikou Mistrovství světa v 
házené. Děti se staly součástí celého šampionátu. Musely se kvalifikovat 
ze skupin do finálového turnaje, kdy plnily různé dovednostní soutěže 
podporující pohybovou všestrannost, za které dostávaly kartičky s čes-
kými hráči házené a tím si postupně sestavovaly svůj tým, který hrál na 
mistrovství světa. 

O děti bylo všestranně postaráno. Potěšila výborná strava, kde per-
sonál místní hotelové školy jakoby se také zapojil do hry na reprezentanty 
a připravil našim dětem jídelníček složením  pro olympioniky. V dopoled-
ním programu vždy probíhaly tréninky na házenkářském hřišti v místní 
hale a odpoledne probíhaly již zmíněné dovednostní soutěže. 

Děti byly rozděleny do týmů vždy s jedním trenérem. Dovednosti 
pilovali soutěžemi v týmech, kde se děti učily hlavně spolupracovat. Do-
šlo také na individuální disciplíny podporující osobní soutěživost. Jedním 
z programů pak bylo učení pravidel házené zábavnou formou, kde na zá-

věr děti napsaly test z pravidel. Tím získaly jakoby „trenérskou licenci“, 
aby mohli trénovat svůj tým na pomyslném mistrovství světa.  

Na konci samozřejmě všechny děti postoupily na mistrovství 
světa, kde musely bojovat s předními evropskými týmy, formou házen-
kářských disciplín. Po vítězném mistrovství světa je čekala spousta cen. 
Organizaci soustředění přípravky a minižáků měl na svých bedrech jako 
hlavní organizátor Zdeněk Dupal: „Házená je v našem městě na vzestupu, 
ale jsem moc rád, že je to hlavně poznat na zájmu dětí o házenou a že jim 
rozvoj pohybové všestrannosti formou her s míčem přináší radost,“ ko-
mentoval Zdeněk Dupal. Na sportovní soustředění přispělo z Programu 
finanční podpory spolkové činnosti také město Kuřim, a tak děti poslaly z 
vydařené letní akce pohlednici také panu starostovi.

Nábory do házenkářské pří-
pravky od září

V tomto roce působilo v mládežnických kategoriích přes 80 dětí ve 
věku od 5 do 14 let, ale co navíc, prvním rokem v soutěžích působilo na 
16 dívek. O samotnou přípravku je připraveno se postarat šest zkušených 
trenérů, proto se chystá oddíl hned v polovině září opět na další nábory 
nejmenších školáků.

Petr Ondrášek   

Sportovní dětský den 
v sobotu 13. 9. 

na stadionu

V sobotu 13. 9. odpoledne pořádá 
oddíl házené Sportovního klubu Kuřim 

další z akcí určených pro děti. 
Připraven je program plný drobných pohybových soutěží pro 

děti nebo další zábava ve formě skákacích hradů. 
Sportovní dětský den se koná na stadionu. 

Vstup je zdarma, 
Občerstvení zajištěno.

Atletika - pozvánka
sobota 30. srpna 

XIV. Kuřimská hora 
ZŠ Tyršova Kuřim 

10:00 - hlavní závod 5,8km 
10:00 - dětský běh 2km 
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Volejbalové soustředění
V červenci pořádalo DDM HIPPO Kuřim volejbalové soustředění 

pro přípravku a minipřípravku v rekreačním areálu Prudká u Doubrav-
níku. Soustředění se zúčastnilo 26 hráčů a hráček pod vedením trojice 
trenérů. Počasí akci přálo, takže mimo tréninkové jednotky na hřišti jsme 
také hojně využívali i zdejší bazén a protékající řeku. Během soustředění 
jsme sehráli několik turnajů a porovnali své dovednosti a znalosti v něko-
lik soutěžích. Čekaly nás také dvě noční hry a na závěr grilování. Příští rok 
si soustředění jistě zopakujeme.

Soustředění se zúčastnili: Lucie Šmardová, Tereza Šmardová, Jana 
Bušová, František Buš, Amálie Svobodová, Krištof Svoboda, Zuzana Svo-
bodová, Vendula Minářová, Veronika Krejčí, Vendula Lišková, Tereza 
Kolaříková, Klára Kolaříková, Klára Nováková, Adéla Bělušová, Johana 
Bělušová, Monika Obůrková, Irena Kahleová, Petra Kalábová, Anežka 
Mauerová, Nela Havlíková, Klára Kočí, Amélie Šimonová, Ludmila Hlu-
cháňová, Ludmila Richterová, Adéla Škarohlídová, Anna Walsbergerová.

V srpnu proběhlo volejbalové soustředění DDM HIPPO Kuřim 
pro skupinu juniorek, kadetek a žákyň tradičně v rekreačním středisku 
v Prudké u Doubravníku. Soustředění se zúčastnilo 20 hráčů a hráček 
pod vedením dvojice trenérů. Během deseti dnů jsme nabírali fyzickou 
kondici a doplňovali některé nové herní činnosti a ladili souhru týmu. V 
doprovodném programu nemohla chybět noční hra, stezka odvahy a opé-
kání párků. K regeneraci jsme využívali bazén a řeku. Během soustředění 
jsme zápolili v několika turnajích. Letošní soustředění nás velmi dobře 
připravilo na novou sezónu, už se těšíme na první soutěžní zápas.

Soustředění se zúčastnili: Milan Hoplíček, Vít Walsberger, Mi-
chaela Schnirchová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Michaela Šplí-
chalová, Kateřina Šplíchalová, Simona Kahleová, Bára Lukešová, Alena 
Filková, Adriana Filková, Tereza Lípová, Lucie Tesařová, Tereza Šancová, 
Tereza Bělušová, Zuzana Rubešová, Katharina Kočí, Vendula Dvořáčko-
vá, Veronika Voženílková, Eliška Sitová.

MŠ
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Příští, říjnové číslo Zlobice vyjde v pátek 3. října. 
Uzávěrka bude ve středu 24. září. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 29. září.
Prosím o dodržení termínů.

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

Tai Ji

sport

Hry FICEP
Ve dnech 9.-14. července 2014 se konala  olympiáda dětí a mláde-

že katolických tělovýchovných spolků, sdružených v organizaci FICEP a 
katolických škol, sdružených v organizaci FISEC. Uskutečnila se ve Vídni 
za účasti 13 zemí z Evropy a Jižní Ameriky.  Českou republiku  reprezen-
tovalo 62 sportovců v rámci spolku Orel.  V týmových sportech se utkali 
ve volejbale chlapců i dívek, futsalu a kopané, v jednotlivcích bojovali 
Orli v šachách, tenise a v atletických disciplínách. Sedmnáctiletý Ondřej 
Nováček z kuřimského Orla, který vyhrál celostátní Orelskou běžeckou 
ligu v roce 2013 v kategorii dorostenců, byl vybrán do reprezentace atle-
tů. Startoval v běhu na 3000 m, nezískal sice medaili, ale vylepšil si svůj 
osobní rekord. Vzhledem k tomu, že běhá pouze „amatérsky“ sám sobě 
pro radost, je již samotná nominace do reprezentace Orla ČR úspěchem.  
Děkujeme za reprezentaci kuřimského Orla a přejeme zdraví a hodně na-
běhaných kilometrů.

M. Macková

Taiji od září opět v Kuřimi
Srdečně Vás zveme na zkušební lekci taiji zdarma - přijďte si zacvi-

čit kdykoli v průběhu září, s sebou sportovní obuv a pohodlné oblečení. 
Pravidelné cvičení pod vedením zkušeného lektora může zabránit zdra-
votním problémům v budoucnosti a zmírnit či zcela odstranit problémy 
stávající. Věk není rozhodující, spíše jsou kladeny nároky na trpělivost a 
dlouhodobější cvičení. Pro více informací viz www.chen-brno.cz, popř. 
na tel. 732511080. 

David Pirochta a instruktoři

Šachové kroužky 
pro neznalé, začínající i pokročilé.

Od úterý 30. září zahajují činnost šachové kroužky na DDM Jung-
mannova:

1. kroužek: úterý 14-16 hod.
2. kroužek: středa 16-18
3. kroužek: pátek 15-17

Dále na ZŠ Komenského bude fungovat stejně jako v předchozích 
letech, šachový kroužek od října každý čtvrtek v době od 14 hod. do 15 
hod.

Informace o šachovém dění v Kuřimi najdete na webových strán-
kách klubu: http://www.sachy-kurim.g6.cz/

Předseda Šachového Klubu Kuřim Majer Jiří st.

Šachy
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Placená inzerce

JARNÍ 

VÝPRODEJOVÉ 

CENY

Hospodský kvíz
 Každé úterý 19:00. Club Escape.

?
 Utvořte tým, přijďte se bavit a vyhrávat. Vědomostní

soutěž pro každého. Zápisné 30 kaček. 
????



ZÁŘÍ 2014

ZÁŘÍ

PÁTEK

12I9
21:30

SOBOTA

20I9
21:00

PÁTEK

19I9
21:30

PÁTEK

5I9
21:30

MIX
&
OLDIES

KVÍZ?

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

KONCERT
LIVE

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

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

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

Oldies party Rotone Párty s největšími hity z různých 
stylů. Večer se skvělou muzikou. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup 0/30 Kč.

DRUM &
BASS

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

DISCO
OLDIES
MIX

SOBOTA

6I9
21:00

MIX
&
OLDIES

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
od 80. let až do dneška. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup zdarma. 

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

SOBOTA

13I9
21:00

PÁTEK

12I9
20:00

PÁTEK

26I9
21:30

MIX
&
OLDIES

Máme otevřenu zahrádku a hřiště.

Čankišou & Ladě na nádvoří zámku 
Tradiční a nezařaditelné Čankišou doplní alternativní opavští Ladě - 
„brutální a něžní jako život“. Předprodej v Clubu. Vstupné 100 /150 Kč.

Mix&Oldies DJ George Párty s hity z 80. - 90. let 
až do dneška. Přijďte se pobavit. Captain Morgan + dárečky. 0/30 Kč.

Oldies&Mix party DJ Flash Párty s největ-
šími hity z různých stylů. Myslivec na cole + dárečky. Vstup 0/30Kč.

SOBOTA

27I9
21:00

Oldies&Mix party DJ Flash Největší hity i na přání.
Bavte se s námi. Myslivec na cole + dárečky. Vstup zdarma.

Drum&Bass Break trip
Neurofunk edit. v podání: Eski vs Johnyx, Crashman a dua KaOn. 
Akce rum Božkov 22 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
od 80. let až do dneška. Božkov 22 Kč. Vstup v sobou zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
od 80. let až do dneška. Akce Captain Morgan + dárečky. Vstup 0 Kč.


