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leden

Do roku 2010

Novoroční přípitek

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás pozdravit a popřát vám 

v novém roce 2010 mnoho štěstí a úspěchů. 
Po prožitých vánočních svátcích a volných 
dnech po silvestrovských oslavách se nabízí 
ohlédnutí nad rokem uplynulým a zamyšlení 
nad rokem, na jehož prahu teprve stojíme.

Minulý rok byl především ve znamení 
intenzivní investiční výstavby.

Vedení města především reagovalo na 
potřebu nových míst v mateřských školách. 
Již v polovině roku 2008 se zahájily práce na 
projektu přístavby MŠ na ulici Jungmannově. 
Na podzim téhož roku stavební firma vzešlá z 
výběrového řízení započala stavbu a v září loň-
ského roku nový pavilon mateřské školy přivítal 
nové děti. Stávající kapacita se tak navýšila o 28 
dětí. Přestože se v září roku 2007 otevřela nová 
třítřídní MŠ na ulici Brněnské, kapacita MŠ 
v Kuřimi je zatím stále nedostatečná a město 
pokračuje v přípravě výstavby těchto školských 
zařízení. V rámci této stavby se zvětšila a upra-

vila zahrada, sloužící této mateřské škole. Byly 
zrekonstruovány přípojky vody a kanalizace k 
této stavbě. V přilehlém okolí vzniklo několik 
parkovacích stání, které mohou využívat nejen 
návštěvníci MŠ, ale i obyvatelé bytových domů 
z okolí. Provedlo se ozelenění a výsadba nových 
stromků. Snaha o důsledné řešení nejen samot-

né stavby, ale i jejího okolí byla přínosem pro 
celkové zkvalitnění celé lokality.

Další významnou školskou stavbou je 
zateplení a výměna oken v ZŠ na ulici Tyršově. 
Tato stavba byla zahájena začátkem léta loňské-
ho roku a byla dokončena koncem prázdnin. 
V záři již zrekonstruovaná škola vítala žáky a 
jejich učitele již v novém kabátě. Celkovou re-
konstrukcí školních budov vznikla důstojná 
protiváha opraveným fasádám bytových domů 
na sídlištích Na Loučkách a Brněnská. 

(Pokračování na str. 6)

Již tradičně je jednou z prvních spole-
čenských událostí roku Novoroční koncert s 
přípitkem starosty. Konal se i letos 3. ledna v 
komorním sále ZUŠ Kuřim. Se svými pěvec-
kými hosty Martinou Králíkovou a Zoltánem 
Kordou vystoupilo Moravské klavírní trio, ke 
starostenskému přípitku, který se konal těsně 
před přestávkou, se připojili nejen umělci a ře-
ditel ZUŠky pan Vichta, ale o přestávce i všichni 
diváci, kterých byl tradičně plný sál. 

Nálada byla slavnostní a velmi opti-
mistická, pan starosta konstatoval, že právě na 
příkladu Spolku přátel hudby, stejně jako na 
mnoha jiných aktivitách ve městě, je vidět, že 
když jde o akci smysluplnou a najde se i šikovný 
organizátor, vše funguje zdánlivě úplně samo, 
ke spokojenosti všech, kterých se to týká, ale i 
vedení města. 

Vyslovil přání, aby se nám začínající 
rok povedl k naší spokojenosti, popřál zdraví a 
úspěchy. Nezbývá dodat, že i my se rádi připoju-
jeme k tomuto přání a protože na rozdíl od kul-
turních akcí, nelze vymyslet skutečný přípitek 
pro všechny čtenáře Zlobice, berte tento článek 
jako takový symbolický přípitek do roku 2010. 
I když Zlobici bude letos teprve 17 a plnoletá 
bude až za rok.

Redakce
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Ránu pěstí
utržil vedoucí kuřimského obchodní-

ho střediska dne 6. 12. 2009. Snažil se zadržet 
jednu ze dvou zlodějek, které se snažily utéct se 
zbožím v hodnotě 3 tisíce Kč. Naštěstí to od-
nesly jenom  brýle, lup zůstal v obchodě.

Loupežná přepadení
Dne 14. 12. 2009 došlo v kuřimském mi-

kroregionu ke dvěma loupežným přepadením.
Ve večerních hodinách ohrožoval pra-

covnici pošty v Čebíně střelnou zbraní nezná-
mý muž. Nejdříve si poštu obhlédl. Po hodině 
se do ní vrátil a dožadoval se pěněz. Pracovnice 
se schovala za přepážku a volala jakoby telefo-
nem HALÓ, HALÓ. Zloděj utekl s prázdnou.

V nočních hodinách v tentýž den ne-
známý pachatel „navštívil“ hernu v Kuřimi. Se 
střelnou zbraní v ruce donutil obsluhu k vydání 
tržby ve výši 5 tisíc Kč.

Silně opilé dítě
našel dne 23. 12. 2009 u autobusové za-

stávky v Čebíně občan, který přivolal rychlou 
záchrannou pomoc. Záchranná služba převezla 
ani ne třináctiletého chlapce do dětské nemoc-
nice.

Silně opilý mladík
si dne 28. 12. 2009 „ustlal“ na lavičce u 

vlakového nádraží v Kuřimi. Hlavu si strčil do 
přilehlého odpadkového koše. Jeden z kolem-
jdoucích občanů přivolal Policii ČR v Kuřimi. 
Ta, mladíka bez dokladů, neschopného stát na 
nohou ani komunikovat, převezla do záchytné 
stanice. Kromě pokuty za přestupek proti ve-
řejnému pořádku zaplatí i za pobyt v „hotelu“ 
záchytné stanice.

Podvody přes internet
nahlásili na Policii ČR v Kuřimi dne 29. 

12. 2009 dva občané. Žena, která zaplatila po-
platek 4 tisíce Kč za vyřízení úvěru, který nikdy 
nedostala a muž, který zaplatil 3 tisíce za kan-
celářské křeslo, které mu nebylo ve slíbeném 
termínu dodáno.

HN

Voda z vlastní studny
Vzhledem ke stále vyšším nákladům 

na užitkovou vodu, používanou k zavlažování 
travnatých hřišť a dalších ploch ve sportovním 
areálu přistoupilo město k vybudování vlastní-
ho zdroje. Voda se v těchto místech nachází asi 
70 metrů pod povrchem a zřízení potřebného 
zdroje by stálo cca 400 tisíc korun, což znamená 
návratnost přibližně 3 roky. Pokud by byla vy-
datnost zdroje dostatečná, dalo by se zvažovat 
jeho využití i pro venkovní bazény.

Ušetříme za energii?
Město se rozhodlo vybrat nového doda-

vatele elektrické energie do všech městských 
objektů. To by mohlo, podle zkušeností z jiných 
měst, znamenat výraznou úsporu v nákladech. 
Podobná opatření ušetřila např. v Ostravě 32 % 
nákladů, v Pelhřimově 18,5 % a v Krnově 28 %.

Nástavba MŠ Zborovská
Město plánuje další rozšíření kapacity 

mateřských škol. Vypsalo proto výběrové ří-
zení na studii rozšíření MŠ na Zborovské ulici 
formou nástavby. V tomto řízení zvítězila Ing. 
arch,. Monika Sirná z Blanska. Dalším krokem 
bude vypracování projektové dokumentace k 
stavebnímu povolení. Kdy dojde k realizaci ná-
stavby, zatím ještě nebylo rozhodnuto.

TAXI - BLESK
Kuřim a okolí
ve dne v noci
739 040 790

Obnovený spoj na Novo-
městsko

Zejména pro lyžaře bylo obnoveno 
zimní víkendové autobusové spojení ve směru 
Brno - Svratka. Spoj odjíždí z Kuřimi, železniční 
stanice v sobotu a neděli v 8:22 hod a jede ve 
směru Nedvědice - Bystřice nad Pernštejnem - 
Nové Město na Moravě - hotel SKI - Tři Studně 
- Fryšava - Sněžné - Milovy - Křižánky - Svratka. 
Zpět ze Svratky odjíždí v 16:00 hod, z Nového 
Města na Mor., aut. st. v 16:45 a do Kuřimi při-
jíždí v 17:58 hod. Spoj je v provozu do 14.3. a 
od 26.6. do 29.8.

Miloš Kotek

Peníze na prevenci
Město Kuřim má možnost požádat o do-

taci ze státního rozpočtu v rámci Programu pre-
vence kriminality Jihomoravského kraje v roce 
2010, který financuje Ministerstvo vnitra ČR. 
O dotaci se úspěšně ucházelo již v roce 2008. 
Uspěje-li i letos, chce peněz využít ke zlepšení 
veřejného osvětlení v prostoru před nádražím 
v Kuřimi, kde je jedno ze stanovišť městského 
kamerového dohlížecího systému. Dotace by 
mohla být ve výši cca 300.000,-Kč. Podmínkou 
pro získání dotace je spolufinancování městem 
v minimální výši 20 % nákladů. 

Dotace hasičům                                                    
V letošním roce požádalo město Kuřim o 

dotaci na výdaje za uskutečněný zásah Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Kuřim mimo územ-
ní obvod města, dále o dotaci na odbornou pří-
pravu a na zabezpečení akceschopnosti jednot-
ky. Městu Kuřim byla přiznána krajem dotace v 
celkové výši 56.459,- Kč.

Multifunkční dům
Město Kuřim směnilo se společností 

EMBRA Apartment s.r.o. pozemky v lokalitě 
Díly za sv. Janem. Embra na svých pozemcích 
zbuduje multifunkční budovu na ul. Brněnská, 
město získá možnost vytvořit asi 10 parkova-
cích stání.

Změna územního plánu 
Zastupitelstvo schválilo zadání změny 

č. XI Územního plánu sídelního útvaru Kuřim. 
Dojde-li ke schválení změny, může být v pro-
storu přes silnici proti poliklinice vybudováno 
nové obchodní centrum, které pokryje zájmy 
obyvatel severní části Kuřimi i případné nové 
lokality v Záhoří.

Přijato rozpočtové provizo-
rium 

Protože nebyl doposud schválen státní 
ani krajský rozpočet, Město Kuřim doposud ne-
zná závazné ukazatele svého rozpočtu. V takové 
situaci nemůže zastupitelstvo přijmout rozpo-
čet, ale pouze rozpočtové provizorium, které 
překlene tuto dobu. K tomu také na prosinco-
vém jednání došlo, s tím, že se předpokládá, že 
rozpočet bude přijat v lednu. Zároveň zastupi-
telstvo zmocnilo radu města k tomu, aby mohla 
v případě, že bude ještě nějaká dotace do konce 
roku pro město uvolněna, provést její začlenění 
do rozpočtu. Bez toho by prostředky musely 
být vráceny. 

Voda vlastně nepodraží
V návaznosti na smlouvu o nájmu a pro-

vozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou 
potřebu města Kuřimi Brněnské vodárny a ka-
nalizace, a.s. zaslaly návrh cen vodného a stoč-
ného pro rok 2010. Cena vodného a stočného 
se nemění oproti úrovni roku 2009, pouze byla 
zvýšena sazba DPH o 1% z  9% na 10%.  

vodné   24,27 Kč/m3 bez DPH (26,70 
Kč/m3 včetně 10% DPH),

stočné    27,73 Kč/ m3 bez DPH (30,50 
Kč/m3 včetně 10% DPH),

celkem   52,00 Kč/m3 bez DPH (57,20 
Kč/m3 včetně 10% DPH).

V praxi tak za vodu přece jen zaplatíme 
více než loni, a to o necelé jedno procento.

Za užívání infrastruktury město Kuřim 
obdrží od Brněnských vodovodů a kanalizací, 
a.s.   částku 4.700.000,- Kč.



ročník 17, číslo 1/leden 2010    ZLOBICE   3

Čisté světlo

Na dohled od Zlobice

Červená stužka 
Světový den boje proti AIDS na ZŠ Tyršova

 Žáci naší školy se letos zapojili do kampaně Červená stužka, kte-
rou opakovaně pořádá Česká společnost AIDS pomoc. Jedná se o infor-
mační kampaň, jejíž cílem je informovat širokou veřejnost o problemati-
ce HIV/AIDS.

 Původním cílem projektu, který byl zahájen v roce 1991 v New 
Yorku, byla snaha respektovat a zachovávat v úctě ty, kteří umírají nebo 
již umřeli na AIDS. V současné době projekt šíří osvětu HIV/AIDS, snaží 
se informovat o potřebách lidí žijících s AIDS a dovolává se vyšší finanč-
ní podpory v oblasti výzkumu. Informační kampaň je spojena s veřejnou 
sbírkou. Žáci ZŠ Tyršova vyšli do ulic našeho města s posláním informo-
vat spoluobčany o problematice AIDS a nabízeli k zakoupení červené 
stužky, které jsou symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS 
nemocnými. Červenou stužku si poprvé připnul v roce 1991 herec Jere-
my Irons. Časem se stužka stala symbolem vyjádření pomoci a je vlivnou 
silou při šíření informací o AIDS a při zdůrazňování potřeby pokračovat 
ve výzkumu této nemoci. Získané peníze budou použity na pomoc a pre-
ventivní činnost České společnosti AIDS pomoc a Domu světla – provoz 
ambulance, ve které se provádí bezplatné anonymní testování na HIV in-
fekce, na provoz telefonní a internetové AIDS poradny. 

 Na naší škole je věnována velká pozornost prevenci patologických 
jevů. Proto v rámci tohoto projektu žáci 8.ročníků absolvovali výukový 
program Střediska volného času Lužánky v Brně – „Rodina, láska, sex a 
já.“ Program se zabýval tématy sexuální výchovy a umožnil žákům proje-
vit vlastní názor a postoj k danému tématu.

Základní témata:
- Postavení sexuality v životě člověka
- Anatomie a fyziologie lidského těla
- Výběr partnera
- Jak se bránit násilí a sexuálnímu obtěžování
- Plánované rodičovství
- Prevence chorob přenosných pohlavním stykem – HIV/AIDS

 Cílem projektu bylo nejen doplnění a prohloubení vědomostí v 
této oblasti, ale také rozvíjení komunikativních dovedností směřujících 
k otevřené diskusi i o ožehavých tématech, budování zodpovědného po-
stoje k sexuálnímu životu a zamyšlení nad postavením sexuality v hodno-
tovém systému člověka.

 Celý projekt zakončili žáci 9.ročníků vypracováním osmi infor-
mačních plakátů, z nichž každý zpracovával AIDS z jiného úhlu. Nutno 
poznamenat, že tyto práce byly velmi zdařilé a žáci v nich prokázali dobré 
znalosti dané problematiky. 

 Děkujeme všem spoluobčanům, kteří naše žáky v jejich úsilí pod-
pořili a přispěli zakoupením stužky. 

Irena Lebedová a Romana Havlásková 
- metodici prevence ZŠ Tyršova 

Vzpomínáme…
15. prosince 2009 se pedagogický sbor ZŠ Kuřim Jungman-

nova za účasti mnoha žáků rozloučil v Boskovicích s paní Mgr. 
Danielou Sekaninovou. Zpráva o jejím náhlém odchodu všechny 
učitele i děti velmi bolestně zasáhla. Paní učitelka Sekaninová v 
uplynulých třiceti letech působila na naší škole jako učitelka čes-
kého jazyka a občanské výchovy. Patřila mezi nejoblíbenější členy 
pedagogického sboru a v roce 2006 ji děti ocenily jako nejlepší uči-
telku naší školy. Její krédo „Slušnost není slabost“ si poneseme ve 
vzpomínkách na ni my i děti.

Pedagogický sbor ZŠ Jungmannova Kuřim

Termíny vysílání KTN v roce 2010
vydání od    do         předložení příspěvku do
106      13. 1.         27. 1.                   8. 1.
107      27. 1.         10. 2.                 22. 1.
108.     10. 2.         24. 2.                   5. 2.
109      24. 2.         10. 3.                 19. 2.
110      10. 3.         24. 3.                   5. 3.
111     24. 3            7. 4.                 19. 3.
112        7. 4.         21. 4.                   2. 4.
113      21. 4.           5. 5.                  16. 4.
114        5. 5.         19. 5.                  30. 4.
115      19. 5.           2. 6.                  14. 5.
116        2. 6.         16. 6.                  28. 5.
117      16. 6.         30. 6.                  11. 6.
118      30. 6.         14. 7.                  25. 6.
119      14. 7.         28. 7.                    9. 7.
120      28. 7.         11. 8.                  23. 7.
121      11. 8.         25. 8.                    6. 8.
122      25. 8.          8. 9.                   20. 8.
123        8. 9.        22. 9.                     3. 9.
124      22. 9.          6. 10.                 17. 9.
125       6. 10.       20. 10.                   1. 10.
126     20. 10.         3. 11.                 15. 10.
127       3. 11.       17. 11.                 29. 10.
128     17. 11.         1. 12.                 12. 11.
129      1. 12.      15. 12.                 26. 11.
130    15. 12.      29. 12.                 10. 12.

Tabulka uvádí plánované termíny aktualizací a vysílání smyček 
KTN, tedy jak zpravodajského magazínu, tak zasedání zastupitelstva i 
infotextu. Do budoucna může (po dohodě se zástupci města) dojít ke 
změnám.

Pro potřeby výroby infotextu je v současné době stanovena uzávěr-
ka na 12:00 vždy v pátek bezprostředně před zahájením vysílání nového 
vydání (tedy např. pro vydání vycházející ve středu 24. 2. je uzávěrka v 
pátek 19. 2.). Premiéra nové smyčky je vždy v uvedenou středu v 18:00.

Na webový server ktn.directfilm.cz je aktuální díl umístěn vždy 
první čtvrtek po premiéře daného dílu.

Tereza Hronová, editor     Petr Vozdecký, produkce
DirectFilm Brno                  DirectFilm Brno
604 603 760                          603 148 280
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užitečné informace

Datové schránky 
Od 1. listopadu roku 2009 byl naplno spuštěn provoz datových 

schránek. Podobná sdělení jste mohli slyšet z médií v poslední době cel-
kem často. Co to je datová schránka, informační systém datových schrá-
nek? Co se pro občany změnilo? Na tyto a určitě ještě další otázky se Vám 
pokusím odpovědět v následujících řádcích.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doru-
čování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné 
moci. Jinými slovy, jedná se o „elektronickou poštovní schránku“. V praxi 
to znamená to, že pokud správní orgán nebo soud doručuje zásilku, adre-
sát nebude mít ve schránce ani dopis ani oznámení o uložení zásilky, ale 
zásilka bude odeslána elektronicky do datové schránky. Současná legisla-
tiva staví doručování prostřednictvím datové sítě na druhé místo – před-
nost má jen osobní doručení.

Povinnost mít zřízenou datovou schránku mají ze zákona orgány 
veřejné moci (tedy soudy, městské, krajské úřady, orgány policie, minis-
terstva a jiné správní úřady apod.), právnické osoby zapsané v obchodním 
rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsa-
né v obchodním rejstříku. Těmto osobám zřídilo ministerstvo vnitra da-
tovou schránku povinně ze zákona. Ostatní, tedy fyzické osoby, fyzické 
osoby podnikající a právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, 
si mohou o zřízení datové schránky požádat na kterémkoliv kontaktním 
místě Czech POINT (tj. vybrané obecní úřady, pošty, notáři). Žádost je 
bezplatná, žadateli přijdou na uvedenou adresu přístupové údaje, které 
potřebuje pro aktivaci datové schránky. Schránku aktivuje a dále do ní 
vstupuje přes internetové rozhraní na adrese www.mojedatovaschranka.
cz.

K čemu datová schránka slouží? Komunikace mezi orgány veřej-
né moci a subjekty, které mají zřízenou datovou schránku, musí podle 
zákona probíhat prostřednictvím datové schránky. Pokud např. městský 
úřad odesílá jinému městskému úřadu nebo právnické osobě zapsané 
do obchodního rejstříku jakýkoliv přípis či rozhodnutí, neodešle jej od 
1. listopadu v obálce prostřednictvím pošty, ale v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky. Datová zpráva od orgánu veřejné moci 
musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Zatím funguje komunikace datovou sítí mezi orgány veřejné moci 
navzájem, mezi orgány veřejné moci a právnickými a fyzickými osoba-
mi, které mají datovou schránku zřízenou. Systém v současné době neu-
možňuje komunikaci mezi právnickými a fyzickými osobami navzájem. 
O tomto rozšíření se uvažuje, od 1. ledna roku 2010 by mělo začít takto 
fungovat odesílání tzv. e-faktur.

Právní důsledky doručování cestou datových schránek jsou napro-
sto totožné jako u doručení prostřednictvím držitele poštovní licence. I v 
případě datových schránek platí tzv. fikce doručení, tedy pokud si adresát 
zásilku nevyzvedne do deseti dnů ode dne uložení, resp. odeslání do da-
tové schránky, považuje se zásilka za doručenou poslední den této lhůty. 
Je jedno, zda se subjekt – adresát, do datové schránky přihlásí a zprávu si 
přečte či nikoli. Odesílatel zprávy zjistí z údajů vedených v informačním 
systému datových schránek, zda si adresát zprávu přečetl či ne a došlo 
tudíž k doručení fikcí.

Samozřejmě i nadále budou v určitých případech využívány služby 
držitele poštovní licence. Existují dokumenty, které svou povahou neu-
možní odeslání v elektronické podobě a i v budoucnu se budou odesílat 
v listinné podobě. Jedná se zejména o plány, mapové podklady, žádosti o 
občanské průkazy apod.

Jak postupovat v případě, že mi byl datovou schránkou doručen 
dokument, který potřebuji v listinné podobě? Mohu si jej doma vytisk-
nout a používat jej jako originál? Ne, tak to bohužel není. Pokud je potře-
ba dostat zprávu odeslanou do datové schránky do listinné podoby, aby 
mohla být např. přiložena k jiné žádosti, je potřeba zprávu buď uložit na 
CD/DVD nebo na flash paměť nebo do tzv. úschovny dokumentů (tuto 
možnost nabízí přímo systém datových schránek při otevření zprávy) a 
navštívit kontaktní místo Czech POINT. Tam bude dokument převeden 
autorizovanou konverzí do listinné podoby a bude sloužit jako originál, 
resp. ověřená kopie dokumentu. K dokumentu bude vytištěna ověřovací 
doložka obsahující informaci o tom, že se jedná o dokument odeslaný 
do datové schránky, že tento dokument nebyl pozměněn a byl podepsán 
platným zaručeným elektronickým podpisem. Zákonem je zde stanoven 
správní poplatek 30,- Kč za stránku. Takto zkonvertovaný dokument je 

možné dále ověřit na matrice či u notáře. Městský úřad Kuřim provádí 
autorizovanou konverzi dokumentů na podatelně úřadu.

Městský úřad Kuřim aktivoval datovou schránku již 15. 10. 2009 
jako jeden z prvních úřadů v Jihomoravském kraji. Pracovníci úřadu po-
skytli rozsáhlou pomoc obcím správního obvodu při uvádění jejich dato-
vých schránek do provozu, což zástupci obcí velmi ocenili.

Závěrem bych chtěla říct, že systém funguje prozatím krátkou 
dobu, aby jej bylo možné plně zhodnotit. Samozřejmě, jako každá nově 
zaváděná věc způsobilo zavedení datových schránek rozruch a plno pro-
blémů a nevyřešených otázek. I přes počáteční nedostatky však věřím, 
že po vyřešení prvních provozních problémů a právních otázek povede 
zřízení datových schránek k urychlení komunikace zejména mezi orgány 
veřejné moci.

Mgr. Alena Zimmermannová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Městského úřadu Kuřim

Povinná výměna řidičských 
průkazů v roce 2010

Vážení řidiči,
Přinášíme Vám informace, které se týkají povinné výměny řidič-

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

Lhůta pro výměnu těchto řidičských průkazů končí dne 31. 
12. 2010.

Důležité upozornění - kdo chce mít vyměněn řidičský průkaz do 
konce roku 2010, musí o tuto výměnu požádat nejpozději do 10. prosince 
2010.

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

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

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, 1. nadzemní podlaží vpravo
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Úřední hodiny: Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 17:00 hod
Informace na tel.: 541 422 332, 541 422 335  
E-mail: kovar@radnice.kurim.cz
www.radnice.kurim.cz

Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,

Kolik Vás to bude stát?
povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního 

poplatku
Kdy Vám bude vydán nový ŘP?

-nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti
-do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,-Kč tzv. „blesk“

Musíme zmínit i možnost, že držitel řidičského průkazu, který mo-
torová vozidla již neřídí a v budoucnu řídit nechce, se může za podmínek 
§ 94 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 361/200Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vzdát všech skupin 
řidičského oprávnění a odevzdat registru řidičů dle místa trvalého 
bydliště řidičský průkaz. Vzdání se řidičského oprávnění musí být uči-
něno písemně. 

Řidiči by neměli nechávat výměnu svého řidičského průkazu na 
poslední chvíli. Na konci roku 2010 se tak vyvarují nepříjemného a dlou-
hého čekání ve frontách. Své záležitosti si mohou vyřídit daleko rychleji 
během celého roku, protože ke konci roku mohou být z provozních důvo-
dů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve fron-
tách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného 
řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, 
prosím, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

Ing. Jiří Kovář, Vedoucí odboru dopravy
Městský úřad Kuřim
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Program finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti
1. výzva v roce 2010

Městský úřad Kuřim vyhlásil 1. výzvu na poskytnutí dotací z Pro-
gramu finanční podpory kulturní, spolkové a sportovní činnosti v roce 
2010. Písemné žádosti na předepsaných formulářích je nutno dodat na 
podatelnu Městského úřadu Kuřim nejpozději do pátku 12. 2. 2010 do 
12:00 hod. nebo je ke stejnému datu poslat na uvedené el. adresy:

na kulturní a spolkovou činnost – Mgr. Jan Jandl, 
tel.: 541 422  338, e-mail: jandl@radnice.kurim.cz

na sportovní činnost – paní Hana Koláčková, 
tel: 541 422  304, e-mail: kolackovah@radnice.kurim.cz

Formuláře žádostí o poskytnutí dotací jsou k dispozici na kan-
celáři úřadu MěÚ Kuřim nebo v elektronické podobě na internetových 
stránkách města: www.kurim.cz (rubrika Městský úřad Kuřim - „Pravidla 
a návody“), kde je možno je vyplněné zaslat také elektronickou poštou.

Žádosti o dotace v rámci 1. výzvy budou v týdnu od 15. do 19. 
února 2010 posuzovat komise kulturní a komise sportovní, Rada města 
Kuřimi bude žádosti o dotace v částce menší než 50.000,- Kč projednávat 
a schvalovat na schůzi 24. února 2010 a následně žádosti o dotace v část-
ce nad 50.000,- Kč bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města 
Kuřimi na zasedání dne 9. března 2010. Po schválení příslušných žádos-
tí o dotace budou žadatelé neprodleně písemně informováni tak, aby v 
průběhu března letošního roku byly podepsány s jednotlivými žadateli 
smlouvy o poskytnutí dotací.

Druhá výzva bude vypsána počátkem měsíce května 2010.
Mgr. Jan Jandl

odbor kancelář úřadu 
Městského úřadu Kuřim

Po Novém roce vyjdou podesáté do ulic 

koledníci Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovol-

nickou akcí v ČR. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro 
území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb. Koná se každoročně 
již od roku 2001  V roce 2009 v celé České republice koledovalo celkem 
14 719 skupinek, tedy více než 40 000 dobrovolníků.Výnos Tříkrálové 
sbírky 2009 činil 64,182 milionů Kč. Během  trvání celé sbírky se již po-
dařilo získat kolem 465 milionů Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem bez do-
mova a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám a to zejména v 
regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena 
na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci v dětském věku, 
převlečení za bájné tři krále (mudrce z východu), kteří se podle biblic-
ké tradice přišli poklonit do Betléma narozenému Ježíškovi. Vedoucím 
skupinky je osoba starší 15 let, vybavená průkazem koledníka (kterým se 
na požádání prokáže). Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje 
v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je 
drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o příspěvek do úředně za-
pečetěné válcovité kasičky s logem Charity ČR. 

Do sbírky je možné přispět také prostřednictvím dárcovské SMS 
ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Cha-
rita obdrží z této částky 27 Kč), nebo lze přispět také prostřednictvím 
systému PaySec ze stránek www.trikralovasbirka.cz.

Dar odevzdaný koledníkům a taktéž dar formou odeslané SMS 
jsou dary anonymní a nelze na ně vystavit potvrzení o daru, či darovací 
smlouvu. Pokud potvrzení o daru, či darovací smlouvu potřebujete např. 
pro daňové přiznání, přispějte prosím do sbírky některým z  uvedených 
způsobů:

Při platbě poštovní poukázkou (lze  použít  běžně dostupnou poš-
tovní poukázku typu A) vyplňte pak prosím uveďte následující údaje.

Adresa majitele účtu:
Charita Česká republika
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
Ve prospěch účtu: 66008822
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmín-

kou) nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci).

Při bezhotovostním styku (převod z účtu na účet) příkazem k 
úhradě prosím uvádějte tyto následující údaje.

Číslo účtu: 66008822/0800
Variabilní symbol: 777 
Konstantní symbol: 558
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmín-

kou) nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci)

Pokud pro daňové účely potřebujete vystavit potvrzení o daru, 
kontaktujte prosím sekretariát Charita Česká republika - ekonomické 
oddělení, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, tel.: 296 243 330.

V Kuřimi se do dobročinné kampaně Charity ČR zapojí asi 80 
koledníků. Dobrovolníci v této sbírce hrají nejdůležitější roli. Bez náro-
ku na odměnu ve svém volném čase vybírají prostředky, které významně 
pomáhají těm, kteří si sami pomoci nemohou. Nejde však jen o sbírku. 
Jde také o šíření křesťanské tradice svátku Tří králů a poselství dobra a 
také zapojení a tím i výchovy veřejnosti k sociálnímu cítění. Štěstí těch 
druhých, solidarita a lidské bratrství je v rukou každého z nás.

Koledování bude probíhat v našem městě po dva víkendy, a to 8.-
10.  a  15.-17. ledna.  

Děkujeme Vám!
Pavel Juračka a Miluše Macková
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Kromě podstatně lepšího uživatelského komfortu tato stavba jistě 
přinese i výrazné snížení nákladů za otop. Tato stavba byla financována 
především z dotačních finančních zdrojů.

Vloni se dočkal zahájení revitalizace také rybník Srpek. I s touto 
stavbou bylo město úspěšné při získávání dotací. Z necelých osmi milio-
nů město ze svého zaplatí 10 procent. Stavba započala začátkem září. Po 
vypuštění a odstranění panelů ze břehů byl proveden odvoz sedimentu. 
V rámci stavby bude provedena oprava nápustného a výpustního objek-
tu. Břehy budou opevněny kamennou rovnaninou, kamenným záhozem 
a vrbovým oplůtkem. Po letech se tak kuřimský rybník opět turisticky a 
rekreačně zpřístupní, protože na břehu bude vytvořena pláž s pozvolným 
vstupem do vody a nerovnosti v okolí nádrže budou srovnány. Rybník má 
samozřejmě i protipovodňovou a protierozní funkci. V zimě bude jeho 
zamrzlá hladina, jako v minulých letech, sloužit k bruslení. Osetí travou, 
doplnění výsadby vrbových řízků proběhne na jaře. Předání stavby do 
užívání očekáváme do konce května. Okolí celého rybníka by si zaslouži-
lo řadu úprav, rozsah bude určen finančními možnostmi města.

Rozšíření hřbitova bylo zahájeno první etapou, která bude také le-
tos dokončena. V rámci první etapy bude vybudována zeď, kolumbárium 
a parkoviště.

První kuřimská cyklostezka Kuřim – Malhostovice byla dána do 
užívání 2. 10. 2009. První etapa této stavby byla dokončena již v roce 
2008. Celá tato stavba byla financována převážně z dotací.

Největší investiční akcí města, zahájenou v loňském roce byla 
přestavba a rekonstrukce krytého bazénu na wellness. Předání staveniště 
dodavateli proběhlo 3. 8. 2009. Po dokončení demolic a bouracích prací 
dodavatel stavby pokračuje pískováním a nátěry ocelových konstrukcí 
pojízdných střech, dále probíhá betonáž základových konstrukcí nového 
bazénu. Stavba probíhá bez zásadních problémů a dle časového harmo-
nogramu. V návaznosti na probíhající stavbu byly zahájeny organizační 
práce na přípravě provozu nového zařízení. Stavba bude dokončena za-
čátkem října letošního roku.

I v loňském roce probíhala výstavba chráněných přechodů pro 
chodce na nejfrekventovanějších  ulicích ve městě. Při snaze o použití 
maximálního množství bezpečnostních prvků, které umožňuje dnešní 
doba, byla vytvořena díla, která neušla pozornosti jihomoravské policie, a 
ta město Kuřim v loňském roce ocenila první cenou v soutěži o bezpečné 
přechody.

S bezpečností souvisí i další investice, a tím je kamerový monitoro-
vací systém. Vloni byly zprovozněny první dvě kamery a letos se počítá s 
dalším rozšířením. Celkově je možno na systém napojit až šestnáct kamer 
a vedení města chce tímto opatřením zamezit růstu vandalizmu v našem 
městě.

Na části náměstí před starou školou došlo k úpravě prostranství, 
především v souvislosti s přemístěním památníku obětem obou světo-
vých válek. Po dokončení restaurátorských prací na jaře bude socha lva 
umístěna na důstojnější a přístupnější místo.

Celkově město v loňském roce zahájilo stavby rozsahu přes dvěstě 
milionů korun, čehož téměř polovina byla financována z dotací.

To bylo stručné shrnutí těch nejvýznamnějších investic loňského 
roku. Zajímavější ovšem bude co nás čeká letos. Především dokončení 
rozestavěných staveb, tím jsou první etapa rozšíření hřbitova, revitalizace 
rybníku Srpek a rekonstrukce krytého bazénu na wellness. Další tavební 
akce nejsou zatím schváleny, protože rozsah bude limitován možnostmi 
rozpočtu města na rok 2010. Ten bude městské zastupitelstvo, tak jak je 
tomu každý rok, schvalovat koncem měsíce ledna. Bohužel hospodářská 
recese postihla i rozpočty obcí a měst, a proto i přes očekávaný mírný hos-
podářský růst bude peněz méně než v minulých letech.

V závěru roku bylo poprvé zadáno vypracování rozpočtového vý-
hledu externí firmě a to na roky 2010 – 2013 a obsahuje analýzu dosa-
vadního hospodaření města a zahrnuje dopady světové finanční krize. V 
závěru tohoto poměrně rozsáhlého materiálu se konstatuje, že finanční 
kondice je dobrá.

Postup projednávání nového územního plánu byl zbrzděn nesou-
hlasnými stanovisky v souvislosti s obchvatem našeho města. Z dnešního 
pohledu se jeví jako reálný termín léto roku 2011.

Přání Vám všem
Rok 2010 přebral v kalendáři definitivně svoji vládu. S příchodem 

nového roku si mnozí  dáváme různá předsevzetí, někdo toho chce hodně 
dokázat, jiný myslí na to, jak vůbec rok přežít. Bilancujeme, vyrovnáváme 
se se ztrátou někoho blízkého, nebo naopak záříme štěstím a plánujeme 
budoucnost nově narozenému dítěti. Všechny nás ale spojuje naděje a 
očekávání. 

S přibývajícími léty mám čím dál silnější pocit, že si nemůžu až tak 
dovolit marnit čas. Stejně jako zdraví, tak i čas se stává nedostatkovým 
zbožím. A tak nám všem přeji, abychom dokázali každého dne dobře a 
zodpovědně využít k naplňování toho, co pokládáme za důležité, aby-
chom pro svoje okolí uměli vytvářet příjemnou atmosféru, kdy lidé kolem 
budou cítit úsměv i v našem srdci. Abychom si uvědomili, že umíme po-
stavit domy, ale často neumíme vytvořit domov, že jezdíme na zahraniční 
dovolené a je nám zatěžko přejít ulici a navštívit známé. Takto strávené 
chvíle jsou velkým bohatstvím a žádný zloděj nám je nevezme……

Přeji Vám všem do nadcházejícího roku pevné zdraví, opravdové 
štěstí, radost a vnitřní pokoj, vytrvalost v tom dobrém, spoustu blízkých, 
kteří potěší a podrží člověka, když mu není zrovna hej, dobrý pocit z od-
vedené práce. Také Vám přeji, abyste dokázali zvládnout, co život přináší. 
Často to není jen úsměv a úspěch, ale i určitá starost, nemoc a bolest.

Nenaříkejme, že to lepší už bylo. Přispějme všichni svým čistým 
svědomím, svými silami, schopnostmi, nasazením a nadšením, aby to 
lepší teprve přišlo.

Ing.Miluše Macková, místostarostka

V novém roce se bude kromě dokončení rozestavěných staveb vě-
novat pozornost přípravám nových, a to především kryté sportovní haly 
a rekonstrukci kulturního domu. Na tyto dvě stavby v loňském roce pro-
běhla architektonická soutěž a je třeba je připravit do stadia projektu pro 
územní řízení. Na základě těchto podkladů je možno hledat a případně 
žádat o přidělení dotací.

Velká pozornost bude věnována také bezpečnosti. Především v 
dopravě (chráněné přechody, obchvat města), ale i proti vandalismu, kte-
rému se v Kuřimi obzvláště daří (kamerový systém).

Pro splnění vytčených cílů budu dělat maximum a věřím, že i na 
nadcházející rok budeme vzpomínat jako na dobrý. 

Oldřich Štarha, starosta       

Do roku 2010
(Pokračování ze str. 1.)
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Konec roku na „Komendě“
Vánoční nadílka na Komendě začala tentokrát brzy a byla skuteč-

ně bohatá. Již 3. prosince vyrazily děti do tělocvičny na Tyršovku, kde 
na ně čekalo loutkové představení. Své umění s tzv. marionetami jim zde 
předvedli přímí potomci slavného českého loutkáře Matěje Kopeckého. 
Některé z loutek byly staré již 150 let. Dětem se líbila jak ježibaba, tak 
vysloužilý voják, který i přes svůj pokročilý věk zvládnul zatančit svižné-
ho kozáčka. S těmi mladšími loutkami si dokonce někteří šťastlivci mohli 
vyzkoušet vlastnoruční manipulaci. Při hodinové zábavě se názorně po-
tvrdilo, že dnešní děti se dovedou dobře bavit i bez počítačových her.

Hned následující den proběhla na Komendě (ale i na Tyršovce) 
mikulášská nadílka. Téměř dvoumetrový Mikuláš budil skutečný respekt 
a vzezření čerta nenechalo nikoho na pochybách, že své výhrůžky se vze-
tím do pekla myslí smrtelně vážně. Občas ho musel doprovod krotit, aby 
nedošlo na slzičky. Všechno ale urovnaly sladkosti, kterými Mikuláš ob-
daroval jak ty vzorné žáčky, tak i ty „zlobivější“.

Za čerty se děti vydaly další týden ještě jednou. Tentokrát do diva-
dla Bolka Polívky. Po shlédnutí pohádky „Čertův švagr“ se ukázalo, že kla-
sickou pohádku Boženy Němcové mají děti v paměti spíše z televize, pod 
názvem „S čerty nejsou žerty“. I divadelní zpracování se dětem líbilo.

Týden nato se 16. prosince konaly na Komendě vánoční dílničky, 
které měly u dětí úspěch již v loňském roce. Letos proběhly kromě tříd i 
v prostorách školní družiny, a tak nabídka činností byla velmi různoro-
dá. Velice nás potěšila letošní hojná účast zájemců a zejména ten fakt, že 
kromě našich kmenových žáků procházela ze třídy do třídy i řada těch po-
tenciálních. V doprovodu svých rodičů či prarodičů prokázaly děti svou 
šikovnost při zhotovování nejrůznějších vánočních dekorací.

Těsně před začátkem vánočních prázdnin se žáci prvních tříd vy-
dali ještě jednou do Brna. V ekologickém zařízení „LIPKA“ na ně čekal 
hodnotný dopolední program zaměřený na bližší seznámení s přírodou a 
ochranou životního prostředí. Jedna skupina dětí si v programu „Strom“ 
vyzkoušela výrobu recyklovaného papíru a druhá skupina zhotovovala v 
programu „Zimní spáči a nespáči“  jednoduchá krmítka pro ptáčky. Děti 
se tak nenásilnou a poutavou formou dozvěděly, co samy mohou udělat 
pro ochranu naší krásné přírody.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli 
na realizaci a zprostředkování výše uvedených příjemných zážitků, po-
skytnutých našim žákům v závěru kalendářního roku, ať již jde o SRPŠ, 
které uhradilo loutkové představení a mikulášskou nadílku, či rodiče, 
kteří doprovodili své ratolesti na předvánoční dílničky nebo uhradili po-
třebné finance k návštěvě divadla či Lipky. Chci zejména poděkovat všem 
známým i anonymním příznivcům naší školy za podporu, kterou nám 
trvale a zcela nezištně poskytují.

Za všechny žáky, pedagogy i provozní zaměstnance školy, nejen ty 
na „Komendě“, bych vám chtěl popřát do nového roku 2010 pevné zdraví, 
pohodu a spoustu radostných zážitků.

Stanislav Plchot
ředitel školy

Foto 
vlevo: Loutky z rodiny Kopeckých
nahoře: Dílničky
uprostřed: na návštěvě v Lipce
dole: Mikuláš a čert ve škole
( foto archiv školy)
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Poděkování
Dům dětí a mládeže by rád touto cestou poděkoval Městu Kuřim 

za přípravu Mikulášského jarmarku a všem pracovníkům Kulturního 
domu, paní Míle Mackové a Radku Jízdnému za celodenní úsměv a ne-
přetržitou podporu na place.

Moc děkujeme také všem vystupujícím – i těm, co leželi doma v 
horečkách - jejich podporu a kontrolu jsme cítili i na dálku… a věř, že 
jsme se snažili všichni - z Domečku, mámy i děti tvého tanečního kroužku 
– abychom Ti, Patricie, udělali radost!

Těšíme se zase za rok… a co takhle stánek s trdelníky, ty nám je-
diné chyběly! 

DDM Kuřim

Mikulášský dvojboj
(o dvou vystoupeních tanečního kroužku)
     Na počátku prosince, na Mikulášském jarmarku jsme už po-

druhé měli sklízet plody několikaměsíčního úsilí. Trénovali jsme opravdu 
poctivě, leč svatý Mikuláš při nás nestál. Nejdřív odpadly děti a ve finále 
(to bylo horší) dostihla  prasečí chřipka i paní učitelku. Vykládejte ale 
natěšeným dětem a ještě více natěšeným babičkám a dědečkům, tetičkám 
a strýčkům a dalším členům širokého příbuzenstva, kteří přijeli i z velké 
dálky do vyzdobené Kuřimi, že vystoupení nebude, protože paní učitelka 
se 40stupni horečky nemůže ani stát na nohou. Hoho, toho bohdá ne-
bude, aby kuřimské děti z DDM z tanečního parketu utíkaly! Letos se v 
tomhle kroužku sešly děti, které mají ty nejbáječnější babičky a maminky 
v celé Kuřimi. Nejenže pomohly s výrobou kostýmů na vystoupení, v den 
D dokázaly veškeré oblečení i rekvizity dostat bez „pevného vedení“ tam, 
kam patří, ale dokonce zvládly i zaskočit za nemocné kamarády. A pak, 
že světu dnes vládnou jedině peníze a děti v Kuřimi zažívají jen peklo, 
kdepak!

    Byl to pro „moje“ děti asi boj, pro mě muka, ale vyhráli jsme. 
Tak díky vám, malým a hlavně velkým, protože bez vás by ti malí takoví 
nebyli; snad to pochopí, až budou velký...

Patricie Sýsová
vedoucí tanečního kroužku při DDM Kuřim

(PS: Děkuji svatému Mikuláši a městu Kuřim za důkaz, že kantor-
ská práce má i dneska smysl :-))

Mikulášský jarmark

placená inzerce
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Mikuláš z Kuřimi do Afriky
5. 12. 2009 se v Kuřimi konal už druhý Mikulášský jarmark. Stejně 

jako loni jste zde mezi mnoha různými stánky mohli najít i ten, kde své 
výrobky prodávali kuřimští skauti. Náš stánek se ale od ostatních trochu 
lišil. Kdo si koupil naše výrobky byl vyzván, aby peníze vhodil do zape-
četěné kasičky. Kuřimští skauti se totiž rozhodli prodejem svých výrobků 
podpořit děti v Etiopii, které nemůžou chodit do školy, a zapojili se tak do 
sbírky Postavme školu v Africe, kterou pořádá společnost Člověk v tísni 
a Junák – svaz skautů a skautek ČR. Cílem sbírky je každoročně získat fi-
nanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii, kde negramotnost 
dosahuje 60 %. Během minulých pěti ročníků sbírky se podařilo získat 
prostředky na stavbu devíti škol pro téměř 2 000 dětí. Kromě samotné 
stavby a vybavení je z jiných zdrojů zajištěno i školení učitelů v moderních 
vyučovacích metodách a interaktivnímu přístupu ve výuce. Další infor-
mace o sbírce najdete na www.skolavafrice.cz.

Během Mikulášského jarmarku jsme do kasičky vybrali 7 143 Kč. 
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

Kuřimští skauti

Foto na této dvojstraně Jiří Brabec - Zlobice
zleva doprava a zhora dolů:
Začátek Jarmarku jak z Ladových obrázků
Děti z DDM tančí na Rolničky (škoda, že Zlobice není v barvě, oblečky byly 
rudé, doplňky bílé.
Poslední pokyny učitelek MŠ čertíkům před vystoupením
Mikuláš naděluje
Příšli si čerti pro starostu?
Zhmotnění Mikuláše a jeho doprovodu v kanceláři KD.

placená inzerce

placená inzerce
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děti

Zápis do 1. ročníku základní 
školy

ZŠ a MŠ Moravské Knínice zve rodiče předškoláků na ukázkovou 
hodinu ve středu 13. ledna 2010 v 8.00 do 1. a 2. ročníku, v 9. 00 do 3., 4. 
a 5. ročníku do základní školy.

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne 26. ledna 2010 v době od 14.- 
16. hodin v budově základní školy. 

Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonných 
zástupců.

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

Základní škola Jungmannova Kuřim

Zápis do 1. třídy
Školní rok 2010/2011
Zápis se uskuteční v pátek 15. ledna od 14 hodin do 18 hodin a v 

sobotu 16. ledna od 8 hodin do 12 hodin. 
Letošní téma: „Zvířátka v akci“
Co můžeme budoucím prvňáčkům nabídnout:

1) Sportovní a jazyková třída
2) Moderně vybavená knihovna, učebna výpočetní techniky, práce s in-

teraktivní tabulí
3) Oddělená družina
4) Výběr kroužků: logopedický, dyslektický, literárně-dramatický, pěvec-

ký
5) Práce s nadanými žáky

Těší se na Vás pedagogové ZŠ Jungmannova

KuřiMaTa
Malé ohlédnutí se za rokem 2009

Začíná nový rok 2010 a všichni snad vykročili tou správnou nohou. 
Jaký byl ale ten uplynulý rok? Je zde pár věcí, za které bychom rádi touto ces-
tou poděkovali. 

Pro Kuřimata byl rok 2009 docela úspěšný. Podařilo se zorganizovat 
dvě burzy dětského oblečení a sportovních potřeb, letní tábor pro rodiče s 
dětmi, až do léta jsme společně plavali na kuřimském bazénu a každý týden se 
konala zábavná cvičení a tvoření na Podlesí. Co se nám bohužel nepodařilo, je 
získat nějaký stálý prostor pro aktivity a rozvoj mateřského a rodinného cen-
tra. Určitou satisfakcí nám může alespoň být, že s laskavým souhlasem města 
můžeme využívat tělocvičnu na Podlesí a od podzimu se nám též podařilo 
jednou za 14 dní získat pronájem  sálu na Kulturním domě, kde pořádáme 
herničky pro děti. Není to sice ideální prostor, ale lepší něco než nic.  O herny 
je zájem a doufáme, že jsou spokojené nejen děti, ale i rodiče. 

Velkou zásluhu na možnosti pronájmu sálu v KD  má město, kterému 
tímto velmi děkujeme. Jsme velmi rádi, že radní podporují aktivity pro rodiče 
s dětmi. Vzhledem k tomu, kolik mladých rodin v Kuřimi bydlí a stále se do ní 
stěhuje, jde o činnost více než potřebnou.

Další velké poděkování patří paní místostarostce Mackové za výborný 
nápad uspořádat Mikulášský jarmark. Letos se konal již podruhé a účast na 
něm byla hojná. Klobouk dolů také před všemi učitelkami a učiteli z mateř-
ských a základních škol, také z DDM a ZUŠ. Nacvičení tak bohatého pro-
gramu není jistě jednoduchá záležitost. Ale úsměvy na tvářích dětí a slzičky 
dojetí v očích rodičů jsou tou nejlepší odměnou. 

Přejeme proto celé Kuřimi, aby podobných akcí stále přibývalo a aby 
se městu dařilo ve všech aktivitách, které již započalo, nebo hodlá začít. Na-
šemu mateřskému centru přejeme hodně spokojených dětí i rodičů, hodně 
dobrých nápadů a energie do dalších aktivit a hlavně a ze všeho nejvíce získá-
ní stálého prostoru, kde bychom se všichni rádi setkávali.

Za KuřiMaTa o.s., Hana Lattenbergová  a Nicola Šimonová
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historie

 Psal se rok 1942. V Kuřimi byla postavena nová továrna. Vlast-
ně dvě. Jedna německá – Glöckner, druhou postavila Zbrojovka, ve které 
jsem pracoval. Z Brna do Kuřimi bylo přestěhováno celé strojní oddělení, 
kde jsem byl zaměstnán. Tehdy jsem bydlel v Ivančicích, takže dojíždět 
do Brna nebyl až zas tak velký problém. Ovšem až do Kuřimi, to už bylo 
něco. Ráno v půl čtvrté vstávat, v Brně přestoupit na Tišnovku a v Kuřimi 
jsme byli o sedmé. Zato nás zavezli až do továrny. To když jsem jezdil 
na ranní směnu. Ovšem jezdit na noční, to byl horor! Asi v 17 hodin z 
Ivančic, v Brně tramvají do Řečkovic na konečnou, dále autobusem směr 
Kunštát na rozcestí u Kuřimi a v továrně jsem byl na desátou coby dup. 
Ovšem, pokud mě v Řečkovicích neujel autobus. Pak jsem tam byl ještě 
později. 

 Abych změnil zaměstnání, bylo naprosto nemožné. Nakonec 
jako příslušník ročníku 21, který byl celý určen k totálnímu nasazení, jsem 
byl rád, že nemusím do Reichu. Ovšem, bylo nutno vyřešit dilema. Buď 
dojíždět až kamsi do neznámého městečka, nebo tam bydlet na jakémsi 
lágru a to aspoň přes týden. A protože kodrcání vlakem jsem měl už plné 
zuby, rozhodl jsem se pro variantu číslo dvě. Za továrnou byly postaveny 
dřevěné baráky a kuchyně s velkým sálem, kam jsme chodili na obědy. 
Tak jsem se tam nastěhoval. Když jsem zjistil, že tam bydlí také několik 
muzikantů, přivezl jsem si saxofon a klarinet, což se mi později velmi ho-
dilo. Vznikla tam totiž zajímavá kapela. Ale o tom později. Nutno dodat, 
že jsem na lágru dlouho nevydržel a pokorně se vrátil k tomu kodrcání 
vlakem. Přece jen doma je doma. Hrát s vlastní kapelou, toulat se kolem 
řeky, spát ve své posteli, nic nenahradí. 

 Mizerná válečná léta se pomalu vlekla. Německo zažívalo těž-
ké nálety. U nás byl zatím klid. I když jsme vídali stále častější přelety spo-
jeneckých bombardérů. Zatím jsme jen slýchávali dunění , které přicháze-
lo od bombardované Vídně. Tady se zatím vyhlašovaly jen poplachy. My 
jsme to v továrně samozřejmě vítali. 

 Bylo léto 1944 a pravidelně v půl dvanácté zahoukala siréna, 
což byl pokyn k opuštění továrny. My už byli připraveni, aktovka se svači-
nou, karty a pomalu se šlo do Záruby. Tam jsme se na sluníčku povalovali 
a čekali až odhoukají konec poplachu. Tak to šlo den za dnem, až přišel 
osudný 25. srpen. Tehdy se mělo slavnostně uvést do provozu nové spa-
lovací zařízení v kotelně. A naše kapela k tomu měla zahrát. Všechno ale 
bylo jinak. Jako obvykle, čekali jsme na vyhlášení poplachu. Čas tady byl, 
ale poplach žádný. Bylo nám to divné. Přesto jsme pomalu vycházeli ven 
z haly. Vtom někdo křičí: „Honem utíkejte, nad námi jsou letadla!“ Sku-
tečně, vysoko nad námi svaz bombardérů a za nimi bílé pásy, jak jsme je 
vídali, když přelétávaly směr Vídeň. Nastala panika. Prchali jsme přes pole 
směr Záruba. Ale nic se neděje! Letadla mizí nad Babím lomem. To už 
jsme v Zárubě a otáčíme se k fabrice. V tom hrůza! Nad halou se objevuje 
další svaz a z něho se sypou bomby! Jen chviličku koukáme na tu spoušť 
a za hromového rachotu běžíme co nejdál od té zkázy. Když všechno 
utichlo, vracíme se opatrně zpátky. Ve škole pod Zárubou ošetřují raně-
né, prý jsou nějací mrtví. Někdo řve: „ Všechny složky na svá místa!“ Ty 
byly totiž ustanoveny pro případ náletu. „ To víš, my ti tam polezem!“ A 
tak, jak jsme byli jen v modrákách, vydali jsme se pěšky do Řečkovic na 
tramvaj, na nádraží a domů. Nechal jsem tam všechno, jen klarinet jsem 
dovezl v pořádku. V tu dobu už Anička čekala přírustek do rodiny. Slyše-
la dunění náletu a domnívala se, že jde o Vídeň. Jaké to bylo překvapení 
celé rodiny, když jsem se vrátil jen v modrákách a vyprávěl co jsem zažil. 
Samozřejmě se mě nechtělo do továrny vracet. Šel jsem proto druhý den 
k lékaři MUDr. Jüttnerovi a vyprávěl mu, že mě bolí na prsou, jak jsem se 
včera uhnal, když jsem při náletu prchal před padajícími bombami. Jeho 
to velmi zajímalo, musel jsem mu popsat celý průběh události. Samozřej-
mě mne uznal práce neschopným a já měl na nějakou dobu pokoj. Když 
jsem se asi po týdnu vrátil do továrny, našel jsem ji v troskách. Kupodivu 
moje skříňka v šatně byla celkem v pořádku, takže jsem svoje svršky našel 
neporušeny. Nejvíc byla zasažena hala továrny Glöckner, ta už se do kon-
ce války nevzpamatovala. U nás to bylo mnohem nadějnější. Zvlášť hala 
16, ta na tom byla nejlépe. Takže se začala hned „opravovat“. Z osazenstva 
bylo vytvořeno několik pracovních skupin. Jedni vozili písek a jiný mate-
riál, jiní pomáhali při tesařských pracích. Jedna skupina, zvaná demoliční, 

ve které jsem byl i já, bourala na střeše poškozené panely a házela je dolů 
do haly. Snažili jsme se najít ty, které byly nad některým nepoškozeným 
strojem. A pak jsme s gustem vychutnávali, jak to tam dole haraší. Vždyť 
jsme ty mašiny tolik „milovali“. Nastaly nám zlaté časy. Počasí nádherné, 
štípačky nebyly. Ráno mistr se seznamem v ruce vyvolával přítomné. My 
měli takovou domluvu. Vždy jeden ze skupiny zůstal doma, ostatní se za 
něj ohlásili. V tom zmatku se to snadno ztratilo. Jak vidět, pracovní re-
žim se změnil, jen poplachy zůstaly. Už jsme se pomalu přestali bát. Říkali 
jsme si, přece nebudou plýtvat drahou municí, když to tady tak krásně 
rozflákali.

 A tak jsme zase po zahoukání v klidu odešli na známá místa. 
Když byl konec poplachu, tak vždy jeden z kamarádů podle domluvy jel 
domů. Pracovní morálka tehdy značně poklesla. Vedoucí německého ve-
lení zahynul i s některými spolupracovníky při náletu. Hlavní bunkr totiž 
dostal přímý zásah. No a české vedení nemělo až tak velký zájem, aby to 
tak moc fungovalo. Přesto do zimy byla hala natolik opravená, že se ob-
novil aspoň částečně provoz. Krásné počasí však končilo, nastal sychravý 
podzim a my, místo na sluníčko, museli do štoly, kterou mezitím provrtali 
pod Zárubou. Bylo to nepříjemné, doufali jsme ale, že už to stejně musí 
brzy skončit, vždyť fronta se pomalu přibližovala. Ovšem ještě nebyl vše-
mu konec, například Brno zažilo několik těžkých náletů. 

 Jaro 1945 přišlo brzy, po tuhé zimě to bylo příjemné, zvlášť 
když se dalo očekávat, že válka brzy skončí. Časté nálety tzv. „kotlářů“, 
stíhačů, kteří ostřelovali lokomotivy, dělaly z cesty vlakem dost nebezpeč-
nou záležitost. Proto jsem koncem března přestal do práce jezdit. Konec 
války a osvobození jsem už  zažil v rodném městě, Ivančicích. To že Kuřim 
postihlo v květnu ještě další bombardování, znám už jen z vyprávění. 

 Život se pomalu vracel do normálních kolejí a já byl postaven 
před důležité rozhodnutí. Najít si práci, abych nemusel bůhvíkam dojíž-
dět. Zařekl jsem se totiž, že Kuřim už v životě nechci vidět. Nebylo se 
čemu divit,  po všech  těch válečných letech, které jsem   tam prožil. Netu-
šil jsem tehdy, že se tam jednou pokorně vrátím. Protože pro moji profesi 
jsem práci ve svém rodišti nenašel, zkusil jsem štěstí v mateřském závodě, 
ve Zbrojovce. Tam mně ochotně přijali a tak začal obvyklý kolotoč. Ráno 
o půl čtvrté vstávat, odpoledne o čtvrté už jsem byl doma. 

 Jak a proč jsem se vrátil do Kuřimi, to by bylo na dlouhé po-
vídání a s tímto vzpomínáním to nijak nesouvisí.  Kdysi nenáviděné pro-
středí se nám stalo novým domovem. Našel jsem zde zajímavou práci, 
dobré přátele, vděčné náměty k mému malování a skutečnost, že už se 
nemusím do práce kodrcat vlakem, to jen umocňuje pohodu při toulání 
zdejší zajímavou krajinou. Z někdejšího městečka za těch 65 let, co uběh-
lo od těch tragických událostí, se Kuřim proměnila v moderní město, kde 
se celé naší rodině líbí a už bychom asi neměnili. I když se nám občas stýs-
ká po naší řece Jihlavce a po Ivančickém náměstí, kde jsme kdysi dávno 
korzovali.

Březen 2009.
Rudolf  Kondei

Vzpomínka na bombardování Kuřimi

Informace k plesu města Kuřimi:

XV. reprezentační ples města Kuřimi 
se uskuteční v pátek 5. února 2010 
od 20.00 hodin v Kulturním domě

Slosovatelné vstupenky v prodeji od 18. ledna v kanceláři 
Společenského centra.Cena 250,- Kč.

K tanci hraje taneční skupina Marathonband, 
k poslechu i zpěvu cimbálová kapela Fjertůšek. 

Těšte se na módní přehlídku historického prádla 
a taneční vystoupení skupiny ABANICO, 

voltiž TJJ Lucky Drásov 
a bohatou tombolu.
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společnost život se zvířaty

Panenky
V loňském roce to byly děti v Dětské nemocnici v Brně, letos to 

budou děti z Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, kdo do-
stanou hračky vyrobené odsouzenými z kuřimské věznice. Předání pro-
běhne v úterý 15.12.2009 přímo na Kociánce.

Bc. Novotný Milan
Vedoucí oddělení správního a tiskový mluvčí Věznice Kuřim

Hračky pro morčata
Možná někteří z Vás dostali „od Ježíška“ 

morčátko a bojí se, že se tato chlupatá kulička 
bude doma sama nudit. Jak tedy morče zabavit, 
aby jim čas ubíhal lépe? Morčata mají ráda růz-
né typy hraček a tady je pár nápadů: 
1. Kulička z bílého papíru (barevný papír může 

obsahovat nebezpečné příměsi).
2. Rulička od toaletního papíru -  prázdná nebo 

naplněná senem, morčata je rádi okusují 
a přenášejí. 

3. Hračky pro ptáky. Některá morčata upřed-
nostňují zavěšení v kleci, jiná mají radši tyto hračky na podlaze. 

4. Ping pongové míčky, balónky pro kočky, nebo fretky. Nesmí obsahovat 
malé části, aby je morčata nemohla ukousnout a spolknout. 

5. Houpací sítě a spací pytle pro fretky. 
6. Staré ponožky, nebo pytlíky, buď prázdné, nebo naplněné senem. 
7. Vycpaná zvířata. 
8. Staré ponožky, prázdné nebo naplněné senem. 
9. Domečky, iglú pro morčata.
10. Zbytky PVC trubek, kterými mohou morčata prolézat. 
11. Velké hromady sena, kde se morčata mohou ukrýt.
12. Prázdné papírové sáčky, vhodné na úkryt a okusování.
13. Prázdné lepenkové krabice. 
14. Zrcátka. Některá morčata mají ráda odlesky a vlastní obraz v zrcadle. 
15. Dřevěné hračky, jako vařečky, dřevěné kostky, apod.

Nikdy nekupujte morčatům běhací kola, mohou jim způsobit pro-
blémy s páteří.

(zdroj: www.petwebsite.com)
Hodně radosti s těmito příjemnými společníky přejí 

MVDr. Hana Lattenbergová a MVDr. Pavlína Řehořková.

Placená inzerce
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Město Kuřim si nechalo zpracovat u společnosti Regionservis 
dokument, zvaný rozpočtový výhled. Zpracování takového dokumentu 
obcím ukládá za povinnost zákon, současně je však dobré při plánování 
budoucího chodu města a investic mít alespoň základní údaje o tom, jak 
by mohly vypadat příjmy a výdaje města v blízké budoucnosti. Rozpočto-
vý výhled vymezuje finanční možnosti města a ukazuje schopnost města 
dostát svým závazkům. V aktuálním rozpočtovém výhledu lze zjistit vel-
mi zajímavé informace.

Město hospodaří adekvátně svým příjmům, 
příjmy neprojídá

V městě Kuřimi dlouhodobě přibývá počet trvale bydlících obyva-
tel, což má pozitivní vliv na daňové příjmy města. Stejně tak dlouhodobě 
narůstal počet v Kuřimi zaměstnaných osob, což změnil až rok 2007. Pří-
znivý byl i vývoj nezaměstnanosti ve městě a správním obvodě - od 7,0 % 
v roce 2002 až k 4,8 % v roce 2008.

Dlouhodobě narůstají daňové příjmy města, které se od roku 1997 
do roku 2008 ztrojnásobily. Rostly také výdaje a město se nevyhnulo defi-
citům, jejichž příčinou byly ovšem poměrně vysoké investice, které město 
realizovalo zejména v letech 2001 až 2003 a 2006, roky deficitního hos-
podaření odpovídají tedy rokům s vysokými investicemi. Město peníze 
„neprojídá“ a období deficitů se snaží vyvážit přebytky v jiných letech. 
Dluhy jsou mnohonásobně převáženy investicemi, což odpovídá zdravé-
mu hospodaření s důrazem na rozvoj a budoucnost. Lze tedy říci, že měs-
to dlouhodobě hospodaří adekvátně ke svým příjmům. Objem příjmů a 
výdajů města představuje cca 200 mil Kč ročně.

Hospodaření města je zatíženo výkonem 
státní správy

Město bylo z dlouhodobého hlediska dosud velmi úspěšné ve zvlá-
dání růstu běžných výdajů. Ty vzrostly z roku 2003 do roku 2008 o pouhá 
3 %. Dynamika růstu běžných výdajů za poslední tři roky byla poměrně 
vysoká, téměř 6 % ročně, příjmy však rostly rychleji. Hrozbou do budouc-
na tedy je, že i nadále budou narůstat běžné výdaje města, zatímco příjmy 
budou vinou ekonomické situace stagnovat nebo se dokonce snižovat. 

Přes veškerá rizika město dosud výborně zvládalo zlepšování své 
finanční kondice. To lze dokumentovat tím, že v průměru o 19 % ročně 
rostlo provozní saldo města, jinak řečeno po úhradě všech provozních ná-
kladů zbývalo městu stále více peněz. V roce 2008 to bylo cca 37 mil Kč 
oproti pouhých 29 mil. Kč v roce 2004. Ke zhoršení finančního zdraví 
města a zhoršení provozního salda došlo pouze v roce 2007. 

Město se tedy dosud chovalo jako dobrý hospodář, zůstatek 36 mil. 
Kč však není nijak závratný vzhledem k objemu běžných příjmů skoro 
193 mil. Kč a vysokému růstu daňových příjmů v roce 2008. Znamená to, 
že městu v roce 2008 zbývalo pouze cca 19 % z běžných příjmů po úhradě 
běžných výdajů, což není mnoho (průměr u obcí v ČR v roce 2008 bylo 
asi 32 %). Na zhoršeném provozním saldu se velmi výrazně podepisuje 
výkon státní správy v přenesené působnosti. Jinak řečeno – stát si u města 
objednává služby, za které ovšem dostatečně neplatí. 

Nízké zadlužení se zvýší, i nadále však 
bude zdravé

Dluhy města jsou poměrně nízké, i když dynamika zadlužení v 
roce 2009 výrazně vzrostla. Na konci roku 2008 dosáhlo zadlužení města 
cca 31 mil. Kč. To může vypadat jako hodně vysoká částka, ovšem není 
tomu tak. Znamená to, že ukazatel dluhové služby byl nízký, pod 4 %, a po 
úhradě splátek městu zbývalo v roce 2008 celých 31 mil. Kč. V roce 2009 
ovšem město získalo úvěr na financování rekonstrukce krytého bazénu 
ve výši 105 mil. Kč se splatností 15 roků. První splátka je naplánovaná v 
lednu 2011 ve výši 7 mil. Kč ročně. To by ovšem mělo být kompenzováno 
úsporami na provozní výdaje koupaliště a nutné investiční výdaje, které 
ovšem dosud stav bazénu pouze „záplatovaly“. V roce 2008 totiž pouze 
provozní dotace plaveckého areálu z městského rozpočtu činily cca 7 mil. 
Kč (nepočítaje v to investice na obnovu technologie a další rozvoj), jinak 
řečeno, každou zakoupenou vstupenku (bez rozdílu, zda do venkovního 
nebo krytého bazénu) město dotovalo 70 korunami! Odhad provozních 
dotací za rok 2009 je přitom opět o cca milion vyšší.

I přes vyšší zadlužení města lze tedy konstatovat, že finance města 
jsou z hlediska dluhů zdravé a existuje stále určitá rezerva.

Pozitiva a negativa finančního hospodaře-
ní města

Rozpočtový výhled definuje pozitiva a negativa finančního hospo-
daření města takto:

Pozitiva
Město od roku 2004 výrazně zlepšilo svou finanční kondici vyjá-

dřenou provozním saldem hospodaření (rozdíl mezi běžnými příjmy a 
běžnými výdaji). Od roku 2004 do roku 2008 město o skoro 40 % zvý-
šilo provozní saldo hospodaření města na částku téměř 37 mil. Kč v roce 
2008, pořád však toto saldo není nijak zvlášť vysoké.

Městu trvale přibýval počet obyvatel a rychleji tím rostly i daňové 
příjmy města.

Město dlouhodobě hospodařilo adekvátně ke svým příjmům, tedy 
z dlouhodobého hlediska vyrovnaně.

Město bylo úspěšné v čerpání dotací na investice.
Město dluhy neprojídá, ale investuje.
Zadluženost města byla dosud velmi nízká, zvýšení nastalo až v 

roce 2009.

Negativa
Vzrostlo riziko, že se budou běžné výdaje rychle zvyšovat. Město 

rozšiřuje kvalitu a rozsah některých služeb, což se odrazí v riziku růstu 
běžných výdajů. Zejména se jedná o investici do krytého koupaliště a 
Wellness.

Vzrostlo riziko, že se bude zhoršovat finanční kondice města (ze-
jména provozní saldo).

Výrazně vzrostly dluhy města a od roku 2011 bude město splácet cca 
9,5 mil. Kč ročně, pořád je však míra zadlužení města velmi bezpečná.

Ze Strategického plánu rozvoje města není možné vyvodit vazbu 
na rozpočtový výhled. Strategický plán rozvoje města má bohužel ne-
vhodně formulovanou vizi a není možné překlopit plán do rozpočtového 
výhledu města.  

Rozpočtový výhled Kuřimi: Finance města jsou zdravé
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Jaký je rozpočtový výhled?
Rozpočtový výhled vychází ze střízlivých predikcí příjmů města a 

reaguje na očekávané dopady světové finanční krize do ekonomiky ČR. 
Odhad vychází, pro vyšší bezpečnost, z pesimistického scénáře dopadů 
světové finanční krize do ekonomiky města.Lze tedy očekávat, že skuteč-
nost bude nakonec lepší, nelze na to ovšem spoléhat.

Největší investiční akcí z hlediska dopadů na finance města v nej-
bližší budoucnosti je investice do rekonstrukce a dostavby krytého bazé-
nu. To se projeví jednak nutností splácet počínaje rokem 2011 nový úvěr 
ve výši 105 mil. Kč, jednak se to může projevit i nárůstem běžných výdajů 
města po spuštění provozu. 

Orientační budoucí vývoj zůstatku závazků a splátek Města Kuřimi 
Zaokrouhleno - odhad (tis. Kč)
    2010 2011 2012 2013

Celková splátka jistiny dluhů  6 000  13 000  11 000 10 000
Zůstatek dlouhodob. záv. celkem 125 000 112 000 101 000 91 000
Úroky    6 250  5 600  5 050  4 550
Uhrazené splátky půjček 12 250  18 600  16 050 14 550

Lze tedy předpokládat následující vývoj ve finančním hospodaření města:
1. Město dostojí svým dosavadním závazkům.
2. Strop závazků (dluhů) nepřevýší 170 mil. Kč (dle současné finanč-

ní situace města). 
3. Deficit hospodaření města bude vždy použit na investice. 
Souhrnně město investuje z vlastních zdrojů, bez dotací, od roku 2009 do 

roku 2013 minimálně 160 mil. Kč, v letech 2010 až 2013 potom 
110 mil. Kč. 

4. Provozní saldo hospodaření nesmí klesnout pod 18,5 mil. Kč za rok. 
 Bylo by dobré, kdyby město nadále usilovalo o co nejvyšší provoz-

ní saldo hospodaření, tedy aby městu po úhradě běžných výdajů 
zbývalo více prostředků na „volnou“ útratu. Aby byly finance měs-
ta ve výtečné kondici, muselo by provozní saldo přesáhnout 40 
mil. Kč, to by znamenalo pokračovat v omezování běžných výdajů, 
což je vzhledem k narůstajícímu standardu a rozsahu některých 
služeb města málo pravděpodobné.

5. Běžné výdaje nesmí průměrně růst o více než 6 % ročně. 
 Město by mělo podnikat pravidelná opatření k úsporám běžných 

výdajů. Doporučujeme městu velmi razantně omezovat růst běž-
ných výdajů.

6. Celkové příjmy bez investičních dotací porostou průměrně o 4 % ročně. 

Zdroj: Regionservis 2009 ©, zpracoval a doplnil Drago Sukalovský, kompletní zpráva bude zveřejněna na www.kurim.cz

Redakce Zlobice děkuje za všechny PéeFky a o jednu hezkou se s Vámi ráda podělí.
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pro zahrádkáře

Podblanické jabloně 
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kum-

štou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Vý-

zkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod 
vedením ing. Jana Blažka, CSc., ing. Radka Vávry a Jany Křelinové.

Blaník - odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, 
registrována byla v roce 2003. Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuže-
lovitého tvaru s malými žebry. Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, 
základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu 
plodu. Dužnina je světle krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, střed-
ně až více šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až 
výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem 
září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března. 
Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jablo-
ňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poru-
chám dužniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a 
lze ji  vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě 
na internetu - google Blaník -nová perspektivní  odrůda.

 
Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla regis-

trována v roce 2004. Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá, 
hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným líč-
kem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. 
Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá, v teplejších oblastech 
až výborná. Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí v 
polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat do 
ledna až února. Odolnost proti napadení strupovitostí je střední až vyšší, 
proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda 
pro přímý konzum, středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zá-
sobené živinami a vláhou.

Petra (CAC) - odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je po-
volena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední až 
nadprůměrné  velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného 
tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní bar-
vu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté 
líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně tuhá 
až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, 
velmi dobrá v teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je brzká, dosti 
vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, 
konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu i déle. Odolnost 
proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší. Petra 
je nenáročná odrůda, kterou můžeme  pěstovat ve všech polohách vhod-
ných pro jabloně.

Fenix (CAC)  odrůda vznikla  křížením Floriny a Šampionu. Je 
povolena k množení v kategorii CAC od roku 2009. Plody jsou nadprů-
měrné velikosti kulovitého až ploše kulovitého tvaru. Stopka je krátká 
až středně dlouhá, silnější. Slupka hladká,  středně silná, základní barvu 
má zeleno žlutou překrytou tmavou červení ve formě rozmytého líčka 
nejméně na 3/4 povrchu plodu. Tmavá červeň získává na loži světlejší 
vzhlednější odstín. Dužnina je krémové barvy středně pevná a středně 
šťavnatá. Chuť je navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá 
až výborná. Růst je nadprůměrné intenzity, koruny vytváří vzpřímené 
později rozložité, středně husté. Plodnost raná, dosti vysoká, při částeč-
né probírce pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září až začátkem říj-
na, konzumně dozrává koncem října a lze ji  skladovat   do února i déle. 
Odolnost proti napadení strupovitosti je střední až vyšší a proti napadení 
padlím jabloňovým je asi střední. Požadavky: je středně náročná na polo-
hu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou  chutné, 
atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpracování. 

Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večer-
ních hodinách na telefonu: 317 814 354, dotazy na e-mail: kumstapetr@
seznam.cz .

Nahoře Blaník, dole Fenix.   Foto archiv autora

Cestopisné přednášky 2009
byly uspořádány oddílem turistiky TJ SOKOL Kuřim a SK Kuřim 

v sále Základní umělecké školy Kuřim v době od 22. 10. do 10. 12. 2009.
V cyklu přednášek návštěvníci včetně vyprávění shlédli obrázky z 

Iránu, Azerbadžánu, z Finska, Srí Lanky i hor Afriky, jakož i ukázky setká-
ní se žraloky v moři. 

Největší zájem byl již tradičně o přednášku známého cykloturisty 
Jana Vlasáka z Mor. Knínic. Na poslední přednášce p. Richarda Jaroňka 
byl rovněž proveden křest jeho poslední vydané knihy s názvem „Čelisti 
Afriky“.

Celkem se pěti přednášek zúčastnilo 203 zájemců, jak dospělých 
tak i dětí.

Pořadatelé děkují MěÚ Kuřim za finanční podporu a ZUŠ Kuřim 
za poskytnutí sálu, dále p. Radku Jízdnému za technickou pomoc při 
všech přednáškách.

Za pořadatele
Ivo Odehnal

ZUŠ Kuřim Vás srdečně zve na 
Benefiční koncert 

pro Tříkrálovou sbírku
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na pomoc 

nemocným a handicapovaným lidem, matkám s dětmi v tísni 
a na humanitární pomoc. 

Středa 13.ledna 2010
komorní sál ZUŠ Kuřim, začátek v 17 hodin
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sociální služby

Od 1. ledna 2010 dochází na základě vyhlášky č. 451/2009 Sb., 
kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České ná-
rodní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpeče-
ní, ve znění pozdějších předpisů, ke snížení částek příspěvku na provoz 
motorového vozidla na rok 2010. Vyhláška obsahuje úsporné opatření v 
souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 
2010.

Změny spočívají ve snížení výše této dávky. 
Příspěvek na provoz motorového vozidla, poskytovaný jako jed-

norázová peněžitá dávka na období kalendářního roku, se snižuje pro 
osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 
III. stupně o 20 % a pro osoby, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání 
mimořádných výhod II. stupně o 50 %. 

Toto opatření, jehož cílem je snížení výdajů státního rozpočtu, pla-
tí pouze pro rok 2010! 

Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla 
pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořád-
ných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u 
jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce 
zdravotně postižené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla 
a 3 000 Kč u ostatních vozidel. 

Ke zmírnění dopadů snížení příspěvku dojde v případech, kdy je 
potřeba intenzivní dopravy dojíždění do zaměstnání, ambulantní léčba, 
studium apod.). 

Snižuje se pro rok 2010 hranice ujetých kilometrů, při jejímž pře-
kročení se částka příspěvku zvyšuje, z dosavadních 9 000 km na 7 000 
km. 

Snížení příspěvku se netýká rodičů dětí s onkologickým onemoc-
něním, kterým je poskytován příspěvek podle § 36 odst. c) vyhlášky č. 
182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U těchto žadatelů taktéž 
nedochází ke snížení hranice ujetých kilometrů a nadále se příspěvek na 
provoz motorového vozidla zvyšuje až po ujetí 9 000 km. 

Beze změny zůstávají pro rok 2010 podmínky pro poskytnutí více 
příspěvků, kdy se snižuje výše druhého a každého dalšího příspěvku o 
420 Kč u jednostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních vozidel. 

Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz mo-
torového vozidla v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku 
činí poměrnou část z částek uvedených pro kalendářní rok, na který je 
příspěvek požadován. 

Bc. Taťána Sojková
vedoucí odboru sociálních věcí

Městského úřadu Kuřim
Jungmannova 968, 664 34  Kuřim

Snížení částek příspěvku na provoz 
motorového vozidla od 1. 1. 2010 

pozvánka
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Polemika

Bojanovská není bolševik 
aneb chceš-li být křivák, musíš být chytrej

Je to již několik týdnů, co na 20.Kongresu ODS kritizoval Mirek 
Topolánek nabírání tzv. „černých duší“, které mají hrát nějakou předem 
stanovenou roli. Byl to první případ, kdy se předseda nějaké strany vzcho-
pil a  obrátil se s podobnou kritikou do vlastních řad. Vedle nabírání 
tvárných duší ale existuje i opačný nešvar – likvidace členů, kteří tvární 
nejsou.

Primát v této oblasti drží v Kuřimi zastupitelka za ODS paní Boja-
novská, která se v minulosti již několikrát pokoušela o vyloučení někte-
rých svých kolegů z ODS, vždy za jejich nepřítomnosti a vždy neúspěšně. 
Nikdy se nejednalo o vylučování za jiný názor, což bylo typické pro bolše-
viky, ani pro spory „ekonomické“, což je typické pro dnešní dobu. Ovšem 
pokud někdo roznáší do poštovních schránek „kompromitující“ materiá-
ly na své kolegy a lobbuje za jejich vylučování, nějaký důvod mít musí.

Důvod byl v posledním případě triviální. Šlo o nesrovnalosti mezi 
zápisem a skutečným průběhem voleb na nějaký nevysoký post v ODS, 
což zní jako malichernost. Jinými slovy byly volby zápisem zfalšovány a to 
už taková malichernost není. První mě na to upozornil jako ověřovatele 
zápisu současný starosta O. Štarha a dohodli jsme se, že případ předám na 
Oblastní smírčí výbor. Když se jednání začalo vléct a když jsem problém 
otevřel znovu, čekala mě ledová sprcha. Obdržel jsem dvě podobně zně-
jící telefonická ultimata: 

„Do dvou dnů stížnost stáhneš, nebo končíš v ODS“.
„Trhněte si nohou“ řekl jsem si v duchu. Jenže když ultimatum 

vypršelo, objevily se ve schránkách mých kolegů materiály od paní Bo-
janovské. Netuším, jak se o tomto termínu dověděla, ale trefila se do něj 
s hodinovou přesností. Buď jí oslovila boží prozřetelnost, nebo nějaký 
šibal z masa a kostí, který akci zorganizoval. Ovšem na veřejnosti se ne-
exponoval sám, ale raději vystavil prvního snaživého čičmundu, který byl 
právě po ruce. Vylučování není populární a co kdyby si naběhl na vidle? 
Příliš džentlmenské to není a řekl bych, že i dost zbabělé, ale ani paní Bo-
janovská není bez viny. Druhý den otázku vylučování náležitě otevřela a 
na vidle si naběhla.

„Chceš-li být křivák, musíš být chytrej…“, řekl pan premiér v po-
řadu „Jistě, pane premiére“. Svatá pravda. Vylučovat z ODS za články, 
zveřejněné ve Zlobici před třemi lety, které propagovaly ODS a jejího 
současného starostu, je ukázkou neuvěřitelné zabedněnosti. Všechny 
byly DOPŘEDU někým schvalovány. Pokud si dobře vzpomínám, pro-
šla VĚTŠINA z nich rukama tehdejšího předsedy MS Ivana Křivánka a 
VŠECHNY rukama O. Štarhy. Proč jí to někdo z nich neřekl?

Uvedu zde případ předvolební ankety Zlobice z léta roku 2006. 
Přestože byl O. Štarha již tehdy kandidátem na starostu, nesměl se v ní 
prezentovat, protože „jeho“ volební štáb mu to zakázal. Mně to zakázat 
nemohl a tak jsem ho prezentoval na vlastní pěst. Hrubý nástřel odpovědí 
jsem sice vypracoval sám, ale ten musel být podroben důkladné oponen-
tuře. Domluvili jsme se, a nebyl to můj nápad, že se její zveřejnění sice 
musí oznámit volebnímu štábu (ve smyslu „…ach ten Berka!“), ale až po 
uzávěrce, kdy už bude Zlobice putovat do tiskárny.

Ve volebním štábu vyvolala nečekaná informace vlnu vzteku a ne-
vole. Okamžitě mi někdo telefonoval, tuším, že Lubomír Kincl a zoufale 
naléhal, abych „své“ odpovědi stáhl, že to poškodí jak jeho, tak i ODS. 
Oponoval jsem, ale naléhání bylo tak sugestivní, že kdybych byl jalovicí, 
vytáhl by ze mě i tele. Když se jednání protahovalo a výsledek nikde, slíbil 
jsem, že udělám vše možné i nemožné (možné nebylo nic) a že zavolám 
do redakce. I zavolal jsem a „dověděl“ jsem se, že je vše již na cestě do 
tiskárny. Smůla.

„Berku vyloučíme, ale až po volbách. Teď by to nebylo taktický“, 
zněl další taktický plán volebního štábu. Jak to vím? Inu, měl jsem tam své 
uši. Jenže po vyhraných volbách je vylučování obtížné. Dnes je opět jiná 
situace, fešáci dostali druhou mízu a jdou na to znovu. Přejme jim mnoho 
úspěchů, ale pokud budou i nadále postupovat jako banda pitomců, bude 
mít tento článek další pokračování.

Jiří Berka

Poznámka redakce.
Jakkoliv se redakce nechce angažovat ve vnitrostranických sporech ja-

kékoliv strany, důvodem, proč tuto kauzu sledujeme, je, že panu Berkovi bylo 
vyčítáno právě publikování v našich novinách. Paní Bojanovské jsme článek 
pana Berky poslali mailem.

Pozvánka na dětské vystoupení
Magdaleny Reifové s programem

Majda s Františkem na cestách
Umělecká agentura Pragokoncert připravila pro děti z Kuřimi a 

okolí vystoupení Magdaleny Reifové s  programem „Majda s Františkem 
na cestách“. Vystoupení je připraveno na sobotu 20.února v 15:00 hod. v 
sále Domu kultury v Kuřimi.  

Majda s Františkem navštíví snad všechny kontinenty a děti jim 
na jejich cestě budou jistě potřebnými rádci. František se dozví mnoho 
zajímavostí, ale to by nebyl zvídavý František, aby si situace, o kterých mu 
Majda poví i sám nevyzkoušel. Jak to chodí v Africe, co dělají Indiáni a jak 
se žije u protinožců a na mnoho dalšího se už musíte přijít sami podívat 
přímo na představení. 

Pokud by jste měli zájem se představení zúčastnit vstupenky za-
koupíte v kuřimském Kulturním domě (tel.: 541 263 556)

kultura

placená inzerce
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pozvánka

Z Kuřimi do 130 zemí
Před cestovatelskou besedou jsme položili panu Jiřímu Kol-

babovi několik otázek.
Jak dlouho jste profesionálním cestovatelem a kolik zemí jste proces-

toval?
„Profese“ cestovatele není vyznačena v občanském průkazu, ale v 

zemi Hanzelky, Zikmunda a Stingla jsem na to označení hrdý. Intenzivně 
cestuji 15 let a za tu dobu jsem procestoval pro mě stále neuvěřitelných 
130 zemí planety.

O které cestě budete vyprávět tentokrát?
Pro vnímavé posluchače z Kuřimi a okolí jsem si připravil úplně 

novou přednášku o rozsáhlé oblasti jižní Afriky. Emotivní výlet začneme 
na Viktoriiných vodopádech v Zimbabwe a krátce nahlédneme do Svazij-
ska. V Botswaně zažijeme dobrodružství v otevřeném kempu ve slavné 
deltě řeky Okavango. Je plná nebezpečných krokodýlů. Nejkrásnějším 

městem této oblasti je Kapské Město, odsud odjedeme na mys Dobré na-
děje. Na severu JAR vjedeme do pozoruhodné Namibie. Projedeme ji ce-
lou. Ustrneme při pohledu na exotická zvířata, zejména kočkovité šelmy a 
expedici zakončíme ve slavné poušti Sossuvlei. V programu zazní mnoho 
strategických doporučení pro cestu touto vysněnou oblastí.

Není cestování na jih Afriky nebezpečné?
O tom budu také často hovořit. My se někdy toho světa zbytečně 

bojíme, ale moje zkušenost je taková, že často je cestování bezpečnější, 
než žití tady v Česku. Ty obavy jsou většinou zbytečnými předsudky. 

Kolik fotografií na takové výpravě pořídíte, a kolik z nich nakonec po-
užijete?

Fotím velmi intenzivně a někdy pořídím i mnoho tisíc záběrů. Po 
návratu si vyberu snímky do pořadů, pro potřeby tisku a zbytek uložím do 
archivu. Těch použitých je několik stovek. 

Kolik váží vaše cestovní výbava?
Vozím a na těle nosím až 18 kilo fototechniky. Někdy je to značný 

záběr. Mě to nesmírně baví, tak to docela zvládám. Až už nemůžu zdvih-
nout nohu, postavím stan a odpočinu si. 

Jaký je váš vztah ke Kuřimi?
Kuřim vnímám jako nesmírně progresivní město. Vždy jsem v něm 

měl a dosud mám mnoho kamarádů.  Před dávnými lety jsem sem jezdil 
na koupaliště, několik posledních let zajíždím na cestovatelské přednášky. 
Kdykoliv se dostanu ke Zlobici, rád si ji přečtu. 

Trvalé bydliště mám v regionu a ve věcech živnosti spadám pod 
kuřimský Městský úřad. Veškeré záležitosti spojené s živností, občanským 
průkazem, pasem a dalšími doklady řeším tedy na kuřimské radnici. Rád 
bych využil této příležitosti a poděkoval úředníkům za nevšední rychlost 
a profesionalitu. Do Kuřimi mě vždy táhne cestovatelsky skvěle naladěné 
a informované obyvatelstvo. Na setkání se už moc těším. 

Mohl byste našim čtenářům nabídnout jednu fotografii z této cesty a 
příběh s ní spojený?

Tento snímek rychlonohého geparda vznikl při letošní návštěvě 
Namibie. Jsem od něj pouze jeden metr daleko. Přiblížit se v Africe ke 
kočkovitým šelmám je to největší dobrodružství. Jak je to možné se dozví 
každý, který v pondělí 18. ledna 2010 v 18:00 hodin navštíví naši další 
připravovanou přednášku s názvem Velký okruh jihem Afriky.

Děkuji za odpovědi a budu se těšit na 18. ledna do Kulturního 
domu.

Jiří Brabec
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5:22  312 Yz ×Ì¿>l (VB)  56
5:29  310 z ×Ì¿mpr	
5:35  302 ¤Yz ×Ì¿>l  
5:36  310 (Vra) n Øz ×Ì¿lmpr	
5:37  311 Yz ×Ì¿>l 
5:37  312 Yz ×Ì¿>l (Deb) 
5:42 311 Y×Ì¿>  
5:48  313 z ×Ì¿l 
6:05  162 z ×Ì¿>m  
6:07  310 z ×Ì¿> 
6:07  311 Yz 
6:07  312 Yz ×Ì¿l (Bran) 
6:10  152 z ×Ì¿>m 
6:10  302 ¤Yz ×Ì¿l 
6:16  310 (Lel) n Øz ¿mpr	
6:22  312 Yz (VB)  56
6:30  152 z ×Ì¿ m 56
6:37  311 Yz 
6:37  312 Yz ×Ì¿>l(Tiš) 
6:48  313 z ×Ì¿l 
7:07  311 Yz 
7:07  312 Yz (Bran) 
7:00  152 z ×Ì¿ m 
7:10  302 ¤Y	
7:22  312 Yz (VB)  56
7:31  310 (Vra) n Øz @×Ì¿>mpr	
7:37  312 Yz ×Ì¿>(Tiš)  50
7:37  311 Yz 
7:37  312 Yz ×Ì¿>  (Svat) 
7:40  302 ¤Yz ×Ì¿> 
8:26  310 z ×Ì¿mpr	
8:30  152 z ×Ì¿ m 
8:30  313 z ×Ì¿l 
8:37  311 Yz 
8:37  312 Yz (Bran) 
9:10  302 ¤Yz ×Ì¿	
9:31  310 (Lel) n Øz ×Ì¿mpr	
9:37  311 Yz 
9:37  312 Yz ×Ì¿ (Tiš) 
10:10  302 ¤Yz ×Ì¿	
10:26  310 Øz ×Ì¿mpr	
10:30  152 z ×Ì¿ m 
10:30  313 z ×Ì¿l 
10:37  311 Yz 
10:37  312 Yz ×Ì¿ (VB) 
11:31  310 (Lel) n Øz ×Ì¿mpr 
11:37  311 Yz 
11:37  312 Yz ×Ì¿ (Tiš) 
12:10  302 ¤Yz 
12:30  152 z ×Ì¿ m 
12:30  313 z ×Ì¿l  50
12:37  311 Yz ×Ì¿ 
12:37  312 Yz ×Ì¿ (Tiš) 
12:56  310 Øz @×Ì¿mpr 
13:07  310 z ×Ì¿  
13:17  311 Yz ×Ì¿ 
13:30  152 z ×Ì¿ m 
13:30  313 z ×Ì¿l 
13:36  310 (Lel) n Øz ×Ì¿mpr 
13:37  311 Yz 
13:37  312 Yz ×Ì¿ (Tiš) 
13:40  302 ¤Yz ×Ì¿	
13:57  311 Yz ×Ì¿ 
14:05  152 z ×Ì¿ m 
14:07  310 z ×Ì¿ 
14:10 302 ¤Yz ×Ì¿	
14:11  310 z ×Ì¿mpr 
14:22  312 Yz ×Ì¿l (Laž) 
14:30  313 z ×Ì¿l 
14:35  152 z ×Ì¿ m 
14:36  310 (Čes) n Øz ×Ì¿mpr 

14:37  311 Yz ×Ì¿ 
14:37  312 Yz (Tiš) 
15:00  152 z ×Ì¿ m 
15:10  302 ¤Yz 
15:11  310 z ×Ì¿ 
15:17  311 Yz 
15:26  310 (Vra) n Øz ×Ì¿mpr 
15:30  313 z ×Ì¿l 
15:37  311 Yz 
15:37  312 Yz (Tiš) 
16:00  152 z ×Ì¿ m 
16:07  312 Yz ×Ì¿ (Tiš) 
16:10  302 ¤Yz 
16:11  310 z ×Ì¿mpr 
16:30  313 z ×Ì¿l 
16:26  310 (Čes) n Øz ×Ì¿mpr 
16:37  311 Yz 
16:37  312 Yz (Tiš) 
16:40  302 ¤Yz 
16:56  310 z ×Ì¿mpr 
17:00  152 z ×Ì¿ m 
17:07  312 Yz ×Ì¿>  (Laž) 
17:26  310 (Čes) n Øz ×Ì¿>mpr 
17:32  311 Yz ×Ì¿>l  
17:37  312 Yz ×Ì¿>l (Tiš) 
17:40  302 ¤Yz ×Ì¿> 
18:05 162 z ×Ì¿>m 
18:07  152  z ×Ì¿>m 
18:07  312 Yz ×Ì¿>  (Laž) 
18:11  310 z ×Ì¿mpr 
18:28  313 z ×Ì¿>l 
18:37  311 Yz 
18:37  312 Yz (Tiš) 
18:56  310 z ×Ì¿mpr 
19:10  302 ¤Yz  
19:26  310 (Lel) n Øz ×Ì¿mpr 
19:30 313 z ×Ì¿l 
19:37  311 Yz 
19:37  312 Yz (Tiš) 
20:10  302 ¤Yz  
20:30  152 z ×Ì¿ m 
21:26 310 z ×Ì¿mpr 
21:37  311 Yz 
21:37  312 Yz ×Ì¿ (Tiš) 
22:10  302 ¤Yz  
22:10  152 z ×Ì¿ m 
22:37 312 Yz                                                                                                                                                  
22:47 311 Yz 
23:20 302 ¤Yz  
23:29 152 z ×Ì¿ m 19

Od železniční stanice ke Kulturnímu domu, soboty, neděle, svátky
2:25 91Øz×Ì¿mp	 	
3:25 91Øz×Ì¿mp	 	
4:37  312 Yz (Bran)  17
5:30  302 ¤Yz ×Ì¿>  17
5:31  310 (Vra) n Øz ×Ì¿>mpr 17
5:34  311 Yz ×Ì¿ >  17
5:37  311 Yz ×Ì¿ >   17
5:37  312 Yz ×Ì¿ >(Deb)  17
6:05 162 z ×Ì¿>m   17
6:10  152 z ×Ì¿>m  17
6:28  313 z ×Ì¿ >l  17
6:37  312 Yz (VB)  68
7:20  302 ¤Yz  17
7:26  310 (Vra) n Øz ×Ì¿mpr 17
7:37  312 Yz (Tiš)  17
8:10  152 z ×Ì¿m  45
8:10  302 ¤Yz  17
8:11  310 V z ×Ì¿mpr † 66
8:19  152 z ×Ì¿m  S 42
8:30  162 z ×Ì¿>m  45
9:26  310 (Vra) n Øz ×Ì¿mpr S 67
9:26  310  ØY V z ×Ì¿mpr † 66
9:30  152 z ×Ì¿m  17
9:37  311 Yz  17
9:37 312 Yz (Tiš)  17 
10:10  302 ¤Yz  17
10:26  310 z ×Ì¿mpr 17
11:26  310 (Vra) n Øz ×Ì¿mpr † 66
11:26  310 z ×Ì¿mpr  S 67
11:30  313 z ×Ì¿ l  17
11:37  311 Yz  17
11:37  312 Yz (Tiš)  17
12:10  302 ¤Yz ×Ì¿  17
12:31  310  Ø Y Vz ×Ì¿mpr 17
13:26  310 (Vra) n Øz ×Ì¿mpr 17
13:30  152 z ×Ì¿m  17
13:30  162 z ×Ì¿>m  17
13:37  311 Yz  17
13:37  312 Yz (Tiš)  17
14:10  302 ¤Yz  17
14:26  310  Ø z ×Ì¿mpr 48
15:16  310 (Vra) n Øz ×Ì¿mpr 47
15:30  152 z ×Ì¿m  17
15:30  313 z ×Ì¿ l  17
15:37  311 Yz 17
15:37  312 Yz (Tiš)  17
16:10  302 ¤Yz  17
16:26  310 z ×Ì¿mpr 70
17:26  310 (Vra) n Øz ×Ì¿>mpr 70
17:34  311 Yz ×Ì¿ >  70
17:37  311 Yz ×Ì¿ >   70
17:37  312 Yz ×Ì¿ >  (Tiš)  70
17:40  302 ¤Yz ×Ì¿>  70
18:05 162 z ×Ì¿>m  70
18:07  152 z ×Ì¿>m  16
18:11  310 z ×Ì¿>mpr 70
19:26 310 (Vra) n Øz ×Ì¿mpr 16
18:28 313 z ×Ì¿ >l  70
19:37 311 Yz  16
19:37  312 Yz (Tiš)  70
20:10  302 ¤Yz  70
20:30  152 z ×Ì¿m  16
21:37 312 Yz (Tiš)  16
22:10  302 ¤Yz  16
22:30  152 z ×Ì¿m  † 32
22:30  152 z ×Ì¿m  S 36
23:20 302 ¤Yz  16
23:30 152 z ×Ì¿m  S 36

12 nejede 24.12., 25.12. a 31.12.
13 nejede 25.12., 26.12. a 1.1.
14 jede od 14.12. do 31.3. a od 1.11. do 10.12., nejede  
 31.12
15 jede od 1.4. do 29.10.
16 jede také 31.12. nejede 24.12.
17 jede také 31.12.
18 nejede od 28.12. do 31.12. a od 1.7. do 31.8.
19 nejede od 28.12. do 31.12.
22 nejede od 24.12. do 26.12., 1.1., 4.4., 1.5., 8.5., 4.7., 5.7.,  
 26.9., 28.10. a 17.11.
27 jede také 24.12., 31.12., 28.9., 28.10. a 17.11., nejede 26.12.  
 a 2.1.
32 jede od 2.5. do 31.10., nejede 8.5., 4.7. a 5.7.
36 jede od 1.5. do 30.10., jede také 4.7. a 5.7.
38 jede také 4.4., 4.7., 5.7. a 28.10., nejede 26.12
39 nejede 24.12., 4.4., 1.5., 8.5., 4.7., 5.7. a 28.10.
42 nejede 26.12. a od 1.5. do 31.10.
45 jede od 1.5. do 31.10.
46 jede také 4.4., 4.7., 5.7., 27.9. a 16.11., nejede 25.12.
47 jede jen 5.9., 12.9., 19.9. a 26.9.
48 jede také 31.12. nejede 24.12., 25.12. a 1.1., 
49 jede také 23.12., 27.9., 27.10. a 16.11., nejede 25.12.
50 nejede od 23.12. do 31.12., 29.1., od 1.3. do 5.3., 1.4.,  
 2.4.,  od 1.7. do 31.8., 27.10. a 29.10.
56 nejede od 23.12. do 31.12. a od 1.7. do 31.8.
57 jede od 23.12. do 30.12. a od 1.7. do 31.8.
66 nejede 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
67 nejede 26.12., jede také 31.12., 28.10. a 17.11.
70 nejede 24.12., jede také 31.12.
76 nejede 25.12., 1.1., 29.1., 5.3., 2.4., od 2.7. do 27.8. a  
 29.10., jede také 22.12., 28.1., 31.3., 30.6., 26.10. a 16.11.

jízdní  řády
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jízdní řády

Od kulturního  domu k nádraží - pracovní dny
3:26 91 ¿ Ì× z Øn 
4:26 91 ¿ Ì× z Øn 
4:45  313 l¿Ì×z  
4:53  152 m  ¿ Ì× z 
5:04  310 ¿ Ì× z 
5:21  312 ¿Ì×zY(Tiš) 
5:28  313 l>¿Ì×z 
5:36  312 l¿Ì×zY(VB)  56
5:45  152 m>¿ Ì× z 56
5:45  311 l>¿Ì×zY	
5:48  162 m>¿ Ì× z 
5:49  310 rp m  >¿ Ì× z Øn (Lel) 
5:50  152 m>¿ Ì× z  
5:51  312 l¿Ì×zY (Bran) 
5:56  302 l ¿ Ì× z Y ¤ 
6:04  310 rp m  ¿ Ì× z  
6:19  310 >¿ Ì× z 
6:19  311 l>¿Ì×Y	
6:20  311 >¿Ì×zY	
6:21  312 l>¿Ì×zY(Tiš) 
6:26  302 l >¿ Ì× z Y ¤ 
6:26  313 l¿Ì×z 
6:43  152 m¿ Ì× z 
6:51  312 l¿Ì×zY (Bran)  50
7:17  310 rp m>¿ Ì× @z Øn (Krp) 
7:45  313 l¿Ì×z 
7:48  152 m¿ Ì× z 
7:56  302 >¿ Ì× z Y ¤ 
8:04  310 rp m  ¿ Ì× z 
9:04  310 rp m  ¿ Ì× z Øn (Lel) 
9:16  152 m¿ Ì× z 
9:20  311 ¿Ì×zY	
10:04  310 rp m  ¿ Ì× zØ  
10:21  312 ¿Ì×zY (Tiš) 
10:26  313 l¿Ì×z 
11:04  310 rp m  ¿ Ì× z Øn (Lel) 
11:21  312 ¿Ì×zY (VB) 
11:21  152 m¿ Ì× z 
11:26  313 l¿Ì×z 
12:04  310 rp m  ¿ Ì× zØ  
12:56 302 ¿ Ì× z Y ¤ 
13:04  310 ¿ Ì× z 
13:16  152 m¿ Ì× z 
13:21  312 ¿Ì×zY (Laž) 
13:26  313 l¿Ì×z 
13:48  152 m¿ Ì× z 
14:04  310 ¿ Ì× z 
14:11  310 rp ml¿ Ì× z Øn(Čes) 
14:16 302 ¿ Ì× z Y ¤ 
14:19  311 ¿Ì×Y	
14:20  311 ¿Ì×zY	
14:21  152 m¿ Ì× z 
14:21  312 >¿Ì×zY (Tiš) 
14:26  313 l>¿Ì×z  50
14:41  310 rp ml¿ Ì× zØn (Vra) 
14:41  312 l¿Ì×zY (VB) 
14:46  302 l ¿ Ì× z Y ¤ 
14:48  152 m¿ Ì× z 
14:50  311 ¿Ì×zY	
15:04  310 rp m  ¿ Ì× z 
15:13  152 m¿ Ì× z 
15:26  313 l¿Ì×z 
15:34  310 ¿ Ì× z 
16:11  310 rp m  ¿ Ì× z Øn (Čes) 
16:21  152 m¿ Ì× z 
16:21  312 ¿Ì×zY (Tiš) 
16:26  313 l¿Ì×z 
16:34  310 rp m  ¿ Ì× z 
17:11  310 rp m>¿ Ì× zØn(Čes) 
17:21  312 >¿Ì×zY (Tiš) 
17:28  313 l>¿Ì×z 
17:34  310 rp m>¿ Ì× z 
17:46  152 m  >¿ Ì× z 
17:48 162 m>¿ Ì× z 
18:14  310 rp ml>¿ Ì× z Øn(Lel) 
18:16 302 >¿ Ì× z Y ¤ 
18:19  311 >¿Ì×Y	
18:20 311 >¿Ì×zY	
18:21  312 l>¿Ì×zY(Tiš) 
18:34  310 rp m  ¿ Ì× z Ø  
19:16  152 m¿ Ì× z 15

Od kulturního  domu k nádraží - soboty, neděle, svátky
3:26 91 p  m¿ Ì× z Øn 
4:26 91 m¿ Ì× z Øn 
4:31  302 ¿ Ì× z Y   17
5:45  152 m>¿ Ì× z 17
5:48  162 m>¿ Ì× z  17
5:48  313 m>¿ Ì× z 	
6:19  311 l >¿ Ì× Y	
6:20  311 >  ¿ Ì× z Y	
6:21  312 >  ¿ Ì× z Y (Tiš)  17
6:24  310 rp m>¿ Ì× z Øn (Vra)  17
6:26  302 >  ¿ Ì× z Y  17
7:36  152 m¿ Ì× z 45
7:44  310 rp m¿ Ì× @z Y V  † 66
8:16  152 m¿ Ì× z 17
8:26  162 m>¿ Ì× z  45
8:09  310 rp m¿ Ì× z Ø n(Vra)  S 67
8:34  310 rp m¿ Ì× z Ø  † 66
8:38  152 m¿ Ì× z S 42
9:26  313 m¿ Ì× z 
10:34  310 rp m¿ Ì× z Ø n(Vra)  † 66
10:34  310 rp m¿ Ì× z  S 67
11:04  310 rp m¿ Ì× z   17
12:16  152 m¿ Ì× z 17
12:21  312 ¿ Ì× z Y (Tiš)  17
12:26  162 m>¿ Ì× z  17
12:34  310 rp m¿ Ì× z Ø n (Vra)  17
13:11  310 rp m¿ Ì× z   17
14:09  310 rp m¿ Ì× z Ø 48
14:09  310 rp m¿ Ì× z Ø n (Vra)  47
14:21  152 m¿ Ì× z 17
14:26  313 m¿ Ì× z 
15:34  310 rp m>¿ Ì× z  17
16:44  310 rp m¿ Ì× z Ø n(Vra)  70
18:14  310 >¿ Ì× z Øn (Vra)  70
18:19  311 >¿ Ì× Y 
18:20 311 >  ¿ Ì× z Y 
18:34  310 rp m¿ Ì× z   70
17:45  152 m>¿ Ì× z 16
17:48 162 m>¿ Ì× z  70
17:48 313 m>¿ Ì× z 
18:16  302 >  ¿ Ì× z Y  70
18:21 312 >  ¿ Ì× z Y (Tiš)  70
19:49 310 rp m¿ Ì× z Ø 45
20:26  152 m¿ Ì× z 16
22:11  152 m¿ Ì× z 45
22:56 152 m¿ Ì× z S 36

Spojení z Kuřimi na ÚAN Brno, Zvonařka
Na linkách neplatí jízdenky IDS Jmk

Kuřim Brno
Pracovní dny 
4:35  z Tiš. 
5:28  × BnP 
6:53  z BnP 
7:20  z Ostr. 
7:51  z Svr. 
8:45  z BnP 
12:58  z BnP 
14:55  z BnP 
16:50  z BnP 

Víkendy, svátky 
4:35  z Tiš  2
7:20  z Ostr. 
8:45  z BnP 
16:50  z BnP  5
17:58  z Svr  1
18:57  z Svr  3
19:30  z Šp. Ml.  N
20:50  z BnP  6

Brno – Kuřim
Pracovní dny 
6:05  z BnP 
8:30  z BnP 
13:00  z BnP 
14:00  × BnP 
14:50  z Svr 
16:00  z BnP 
16:50  z Svr  4
17:30  z BnP 
17:50  z Tiš 
21:30  z Tiš 

Víkendy, svátky 
6:45  z Šp. Ml. 
7:50  z Svr.  1
13:00  z BnP 
17:30  z BnP  5
17:50  z Tiš 
20:10  z. Svr  3
21:15  z BnP  6
21:30  z Tiš  2

N - jede jen v neděli a svátky 
1- jede v sobotu, neděli a svátky do 14.3. a od 26.6. do 29.8. 
2- nejede 4.4. 
3- jede jen v neděli, nejede 4.4. a 4.7., jede také 5.4. a 6.7. 
4- jede jen v pátek, nejede 29.1., 2.4., od 1.7. do 31.8. a 29.10.
5- jede jen v neděli, nejede 4.4. a 4.7., jede také 5.4., 6.7.,  
 28.9., 28.10. a 17.11.
6- jede jen v neděli, nejede 4.4. a od 1.7. do 31.8. , jede také  
 5.4., 28.9. a 17.11

Odjezdy linky 311 z Kuřimi nádraží 
směr Tišnov

(Není-li uvedeno jinak, spoje jedou do Tišnova)
Pracovní dny
4:40 (Drás) 
5:15 5:30 5:50  
6:25 6:55 
7:25   8:25  9:25  10:25 
11:25   12:25  13:25  13:55 
14:25   14:55  15:25  16:25 
17:25   18:25  19:25  20:25 
22:25   23:25
 
Soboty, neděle, svátky
6:25   8:25  10:25  12:25 
14:25   16:25  18:25  22:25

19:19  152 m¿ Ì× z  14
19:19  310 rp m  ¿ Ì× z 
19:26 313 l¿Ì×z 
20:34  310 rp m  ¿ Ì× z 
21:21  152 m¿ Ì× z 
22:10 302 ¿ Ì× z Y ¤ 
22:19 310 rp m  ¿ Ì× z 
23:19 152 m¿ Ì× z 19
23:21 312 ¿Ì×zY(Bran) 

Odjezdy linky 312 z Kuřimi nádraží 
směr Tišnov

(Není-li uvedeno jinak, spoje jedou do Tišnova)
Pracovní dny
4:56 (Bran, 56) 
5:26 5:41 (VB, 56) 5:56 (Bran) 
6:26 6:41 (VB, 56) 6:56 (bran, 50) 
7:26   8:26  9:26 (VB) 
10:26   11:26 (VB)  12:26 
13:26 (Laž) 13:56 
14:26 14:46 (VB) 14:56 (Bran) 
15:26 15:56 (Laž) 
16:26 16:56 (Laž) 
17:26 17:56 (VB) 
18:26   9:26  20:26 (Bran) 
21:26 (VB) 
22:26 (Bran) 
23:26 (Bran)

Soboty, neděle, svátky
5:36 (VB, S)  6:26  8:26  10:26 
12:26   14:26  16:26  18:26 
20:26 (Deb)  21:26 (Marš)  23:26 (Laž)
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

29/2009 ze dne 2. 12. 2009
648/2009 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 27. 11. 2009. Termín 

plnění: 2. 12. 2009 (STA)
649/2009 RM schvaluje tvorbu a užití prostředků Sociálního fondu města 

Kuřimi pro rok 2010. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OF)
650/2009 RM schvaluje prominutí poplatku organizátorům plesů v Kultur-

ním domě Kuřim za pronájem a služby spojené s pořádáním plesů v 
plesové sezóně 2010 v případě, že ples je veřejnou akcí. Termín plnění: 
31. 12. 2010 (KÚ)

651/2009 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výko-
nu s Dušanem Mathonem – MARATHON BAND, se sídlem Dolní 
2844, 760 01 Zlín, IČ 64460151, jejímž předmětem je zajištění hu-
dební produkce na Reprezentačním plese města Kuřim dne 5. 2. 2010 
za cenu 30.000,- Kč. Termín plnění: 5. 2. 2010 (KÚ)

652/2009 RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného zařízení 
oprávněného zákazníka ze sítě nízkého napětí mezi Správou železnič-
ní dopravní cesty, státní organizací, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 a městem Kuřimí. Termín plnění: 
31. 3. 2009 (KÚ)

653/2009 RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny oprávněnému zákazníkovi – Kategorie C mezi Správou že-
lezniční dopravní cesty, státní organizací, Praha 1, Nové Město, Dláž-
děná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 a městem Kuřimí. Termín 
plnění: 31. 3. 2010 (KÚ)

654/2009 RM schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s při-
pojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběratele k lokální 
distribuční soustavě železnice mezi Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizací, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 
00, IČ 70994234 a městem Kuřimí. Termín plnění: 31. 3. 2010 (KÚ)

655/2009 RM schvaluje uzavření smlouvy o telekomunikační službě se 
společností KME, spol. s r.o. se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 
46994033, jejímž předmětem je propojení kamerového systému v 
Kuřimi za cenu 1.190,- Kč měsíčně na dobu neurčitou. Termín plně-
ní: 30. 12. 2009 (KÚ)

656/2009 RM schvaluje uzavření rámcové dohody o výkonu služby mezi 
městem Kuřimí a členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Kuřimi. Termín plnění: 30. 12. 2009 (KÚ)

657/2009 RM schvaluje uzavření nové smlouvy o výpůjčce 2 ks vývěsek na 
ulici Na Královkách a náměstí Osvobození s Občanským sdružením 
pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi, se sídlem v Kuřimi, 
IČ 26562634, na dobu výpůjčky 4 let. Termín plnění: 31. 1. 2010 
(OIRR)

658/2009 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerst-
nera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 2108/1 k.ú. Ku-
řim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 
30. 12. 2011 (OMP)

659/2009 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 284/2004 uza-
vřené mezi městem Kuřim a společností gromathic s.r.o., se sídlem 
Kuřim, Blanenská 982, PSČ 664 34, IČ 60699426, kterým se pro-
dlouží doba nájmu 1 ks velkoplošného reklamního panelu do 31. 12. 
2014.  Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

660/2009 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 257/2006 se 
Zdeňkem Oulehlou, trvale bytem v Kuřimi, ve věci užívání místnosti 
č. 2 v objektu sociálního bydlení v Kuřimi do 30. 6. 2010 za stejných 
podmínek. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

661/2009 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 6 ob-
jektu sociálního bydlení na pozemku parc. č. 2748 o výměře 62 m2 v 
obci a k.ú. Kuřim na dobu určitou od podpisu smlouvy do 28. 2. 2010 
s Miroslavem Hotárkem, trvale bytem Lelekovice. Termín plnění: 31. 
12. 2009 (OMP)

662/2009 RM ruší usnesení RM číslo 509/2009 ze dne 9. 9. 2009. Termín 
plnění: 2. 12. 2009 (OMP)

663/2009 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 18. 12. 1995 ve 
znění platných dodatků, uzavřené s obchodní firmou ALTEN 96, s.r.o. 
se sídlem v Kuřimi, Jungmannova 864, PSČ 664 34, IČ 63489431, ve 
věci pronájmu objektu bývalé ubytovny na ulici Havlíčkova v Kuřimi, 
dohodou ke dni 31. 3. 2010 s tím, že schvaluje zpětvzetí výpovědi ná-
jemní smlouvy ze dne 18. 12. 1995, ve znění platných dodatků, uzavře-
né s touto obchodní firmou. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

664/2009 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 42/2008 uzavřené s 
obchodní firmou LENOXA a.s., se sídlem Liberec 12, Bukovského 
222/4, PSČ 460 12, IČ 25004034, dohodou smluvních stran ke dni 
30. 10. 2009. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

665/2009 RM schvaluje pronájem velkého sálu v KD Kuřim Mateřskému a 
rodinnému centru KuřiMaTa, o.s., se sídlem Metelkova 1494/7, 664 
34 Kuřim, IČ 22687467, za účelem pořádání herny pro děti maxi-
málně 2x měsíčně v době 9:00 -11:30 a 15:00 – 17:00 hod. za cenu 
500,- Kč/měsíc na dobu do 31. 1. 2010. Termín plnění: 31. 12. 2009 
(OMP)

666/2009 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 1260/53 umístěného v XI. 
nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1260 k.ú. Kuřim Miladě To-
pinkové, trvale bytem v Kuřimi, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) ob-
čanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 
31. 12. 2009 (OMP)

667/2009 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 31/2004, 
jehož předmětem je úprava doby nájmu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
v nebytovém prostoru (zkušebna) v Kulturním domu Kuřim na ná-
městí Osvobození s panem Martinem Pospíšilem, trvale bytem v Ku-
řimi. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

668/2009 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci č. 
233/2008 s panem Martinem Pospíšilem, trvale bytem v Kuřimi, na 
dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, jejímž předmětem je pro-
pagace města Kuřim. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

669/2009 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 
389/2000, jehož předmětem je úprava doby nájmu od 1. 1. 2010 do 
31. 12. 2010 v nebytovém prostoru (zkušebna) v Kulturním domě 
Kuřim na náměstí Osvobození s panem Bohuslavem Bednářem, trva-
le bytem v Kuřimi. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

670/2009 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci č. 
234/2008 s panem Bohuslavem Bednářem, trvale bytem v Kuřimi, 
na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, jejímž předmětem je 
propagace města Kuřim. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

671/2009 RM schvaluje pořadník č. 27 na pronájem obecních bytů podle 
obecně závazné vyhlášky města Kuřimi ze dne 18. 10. 2008 č. 9/99 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách se změnou. 
Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

672/2009 RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytových prostor č. 34, 36, 
37 a 38 umístěných v I. nadzemním podlaží bočního traktu budovy 
č.p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi ve prospěch Policie České re-
publiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem 
Kounicova 24, 611 32 Brno. Výpůjčka bude realizována na dobu urči-
tou – po dobu rekonstrukce stávající služebny Policie ČR na ulici. Sv. 
Čecha č.p. 967 v Kuřimi. Vypůjčiteli bude účtován paušální poplatek 
za služby ve výši 70,- Kč/m2/měsíc + 20% DPH. Termín plnění: 31. 
12. 2009 (OMP)

673/2009 RM schvaluje Ceník služeb Městské knihovny Kuřim podle přílo-
hy, s platností od 1. 1. 2010. Termín plnění: 1. 1. 2010 (MKK)

674/2009 RM bere na vědomí Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu od-
boru umění a knihoven Ministerstva kultury České republiky pro rok 
2010. Termín plnění: 2. 12. 2009 (MKK)
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675/2009 RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 
1275, 664 34 Kuřim, příspěvková organizace, Mgr. Miloslavě Bártové 
odměnu za rok 2009 ve výši podle zápisu. Termín plnění: 9. 12. 2009 
(1. MST)

676/2009 RM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na akci „Ku-
řim: revitalizace vodní nádrže Srpek“ s firmou Agromeli spol. s r. o., 
se sídlem v Brně, Olomoucká 1177/178, PSČ 627 00, IČ 46980989, 
podle přílohy bez navýšení finančního krytí. Termín plnění: 20. 12. 
2009 (OŽP)

677/2009 RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické 
osoby STEINIMPERIAL s.r.o. do budovy č.p. 1535/3 na ulici Metel-
kova v Kuřimi. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

678/2009 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovitele vrta-
né studny ve Sportovním areálu Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 2010 
(OIRR)

679/2009 RM souhlasí s uvolněním pozastávky ve výši 500.929,- Kč firmě 
DOLP stavební společnost s.r.o, se sídlem v Brně, Bednářova 30a, 
okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ 49453190. Termín plnění: 15. 12. 
2009 (OIRR)

680/2009 RM schvaluje vyčlenění finanční částky ve výši 20.000,- Kč z ORG 
Drobné investice na elektroinstalaci akce Mikulášský jarmark, konaný 
v Kuřimi dne 5. 12. 2009. Termín plnění: 5. 12. 2009 (OIRR)

681/2009 RM neschvaluje zahájení zadávacího řízení na zpracování studie 
rekonstrukce ulice B. Němcové v Kuřimi a uvolnění finančních pro-
středků ve výši do 20.000,- Kč z ORG Projekty a studie a pověřuje 
OIRR zjištěním okolností, za kterých tato stavba vznikla. Termín pl-
nění: 26. 2. 2010 (OIRR)

682/2009 RM souhlasí s udělením výjimky pro manžele Michala a Lenku 
Volfovi, trvale bytem v Brně, k povolení zásahu do komunikace ulice 
Dlouhá k provedení přípojky vodovodu pro stavbu RD na pozemku 
p.č. 2642/718, k. ú. Kuřim za podmínky, že žadatel si zajistí uvedení 
komunikace do původního stavu s převzetím 3leté záruky na prove-
dené práce, u firmy, která drží záruku na stavbu komunikace. Termín 
plnění: 31. 1. 2010 (OIRR)

683/2009 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2009/
D/0081 s firmou Pittel+Brausewetter, s.r.o., se sídlem v Brně, Hybe-
šova 42, PSČ 602 00, IČ 26287277, na vícepráce rok 2009 na akci 
„Rozšíření hřbitova v Kuřimi – 1. část I. etapy“ za cenu 65.204,- Kč. 
Termín plnění: 4. 12. 2010 (OIRR)

684/2009 RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtového provizoria 
pro rok 2010 se změnou. Termín plnění: 15. 12. 2009 (OF)

685/2009 RM ruší usnesení RM č. 639/2009, konané dne 4. 11. 2009. Ter-
mín plnění: 2. 12. 2009 (KÚ)

686/2009 RM schvaluje dotaci paní Ivetě Novákové, trvale bytem v Kuřimi, 
ve výši 5.000,- Kč pro na konání XVIII. společenského plesu SRPŠ, 
který se uskuteční 15. 1. 2009 v areálu základní školy na Tyršově ulici 
v Kuřimi. Termín plnění: 15. 1. 2010 (KÚ)

687/2009 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 16 k rozpočtu města Kuřimi 
na rok 2009. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OF)

688/2009 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřimi, podle 
soupisu. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OF)

689/2009 RM projednala zápis z jednání komise dopravy, konané dne 5. 11. 
2009, schvaluje závěry z jednání komise v bodě 1 a bere na vědomí zá-
věry z jednání komise v bodě 2. Termín plnění: 2. 12. 2009 (OIRR)

690/2009 RM projednala zápis z jednání komise dopravy, konané dne 11. 11. 
2009 a schvaluje závěry z jednání komise v bodě 1. Termín plnění: 2. 
12. 2009 (OIRR)

691/2009 RM projednala zápis z jednání komise výstavby, konané dne 25. 
11. 2009 a schvaluje závěry z jednání komise v bodech 1 a 2. Termín 
plnění: 2. 12. 2009 (OIRR)

692/2009 RM schvaluje zahájení výběru geodetické firmy za účelem zajištění 
správy a aktualizaci geografických dat pro účely GIS Kuřim. Termín 
plnění: 31. 1. 2010 (OIRR)

693/2009 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Ku-

řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za 
školní rok 2008/2009. Termín plnění: 2. 12. 2009 (OŽÚ)

694/2009 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy, Ku-
řim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za 
školní rok 2008/2009. Termín plnění: 2. 12. 2009 (OŽÚ)

695/2009 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za 
školní rok 2008/2009. Termín plnění: 2. 12. 2009 (OŽÚ)

696/2009 RM schvaluje výběr firmy GASTROFORM, s.r.o. se sídlem v Brně, 
Ondrova 9, okres Brno-město, PSČ 635 00, IČ 25518895, na dodávku 
konvektomatu pro Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
664 34 Kuřim, čerpání z investičního fondu na úhradu konvektomatu 
v částce do 273.000,- Kč a vyřazení i likvidaci nefunkčního konvekto-
matu. Termín plnění: 31. 12. 2009 (CSSK)

697/2009 RM projednala zápis z jednání komise dopravy, konané dne 1. 12. 
2009 a schvaluje závěry z jednání komise v bodech 1, 2, a 3.  Termín 
plnění: 2. 12. 2009 (OIRR)

698/2009 RM souhlasí s výsledkem hodnocení studií „Nástavba MŠ Zbo-
rovská“. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OIRR)

699/2009 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Nástavba MŠ 
Zborovská v Kuřimi – projektová dokumentace pro stavební povole-
ní“ s fyzickou osobou Ing. arch. Monika Sirná, Blansko, IČ 605 87 032, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 165.000,- Kč 
bez DPH, není plátcem DPH. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 30/2009 ze dne 15. 12. 2009
700/2009 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 122 odst. 2 a § 134 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, mimořád-
nou odměnu Mgr. Lence Slámové za výkon činnosti ředitelky školy, 
účast, koordinaci tvorby, inovace a evaluace školního vzdělávacího 
programu a podporu uplatňování moderních a efektivních metod ve 
výchovně vzdělávacím procesu, dle přílohy. Termín plnění: 31. 12. 
2009 (OŽÚ)

701/2009 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 122 odst. 2 a § 134 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, mimořádnou 
odměnu Mgr. Richardu Machovi za výkon činnosti ředitele školy, 
účast, koordinaci tvorby, inovace a evaluace školního vzdělávacího 
programu a podporu uplatňování moderních a efektivních metod ve 
výchovně vzdělávacím procesu, dle přílohy. Termín plnění: 31. 12. 
2009 (OŽÚ)

702/2009 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 122 odst. 2 a § 134 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, mimořádnou 
odměnu Mgr. Stanislavu Plchotovi za výkon činnosti ředitele školy, 
účast, koordinaci tvorby, inovace a evaluace školního vzdělávacího 
programu a podporu uplatňování moderních a efektivních metod ve 
výchovně vzdělávacím procesu, dle přílohy. Termín plnění: 31. 12. 
2009 (OŽÚ)

703/2009 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 122 odst. 2 a § 134 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ředitelce Ma-
teřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace Mgr. Lence Slámové, odměnu za rok 2009 dle návrhu. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2009 (OŽÚ)

704/2009 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o souhlasu s umístěním a rea-
lizací stavby na pozemku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
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majetkových mezi městem Kuřimí a Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových v rámci investiční akce „Přechod pro chodce na 
ulici Tišnovská u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka Kuřim-zá-
mek“. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OIRR)

705/2009 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2009/
D/0081 s firmou Pittel+Brausewetter, s.r.o., se sídlem v Brně, Hybe-
šova 42, PSČ 602 00, IČ 26287277, na vícepráce pro rok 2010 na akci 
„Rozšíření hřbitova v Kuřimi – 1. část I. etapy“ za cenu 364.982 Kč. 
Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

706/2009 RM schvaluje zadání veřejné zakázky na poskytování služeb do-
tačního managementu při realizaci projektu Wellness Kuřim – rekon-
strukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi.  Termín plnění: 31. 1. 
2010 (KÚ)

707/2009 RM ruší usnesení RM č. 553/2009 o zadávacím řízení na zakázku 
„Oprava kanalizace Blanenská, Kuřim“. Termín plnění: 15. 12. 2009 
(OIRR)

708/2009 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s obchodní firmou 
eCENTRE, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1518/2, PSČ 170 00, 
IČ 27149862, jejímž předmětem bude poskytnutí komplexních slu-
žeb při výběru nového dodavatele el. energie do objektů města Kuřim 
formou elektronické aukce. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

709/2009 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
pronájem nebytového prostoru (kancelář č. 2) ve II. nadzemním pod-
laží objektu č.p. 950 na ulici Jungmannova v Kuřimi o výměře 12,3 m2 
Věře Fialové, trvale bytem v Brně, IČ 18141544, na dobu určitou tří 
měsíců (1. 1. – 31. 3. 2010) za nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měsíc 
+ paušální poplatek za služby ve výši 70,- Kč/m2/měsíc + 20% DPH. 
Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

710/2009 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DHV CR, spol. 
s r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, IČ 
45797170, na zpracování „Dopravního modelu města Kuřim“ za cenu 
322.043,75 Kč bez zadávacího řízení. Termín plnění: 31. 12. 2009 
(OIRR)

711/2009 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18 k rozpočtu města Kuřimi 
na rok 2009. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OF)

712/2009 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřimi, podle 
soupisu. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OF)
 Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
   starosta města   1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 10/2009 ze dne 15. 12. 2009
1138/2009 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8. 12. 2009. Termín 

plnění: 15. 12. 2009 (STA)
1139/2009 ZM volí Ing. Františka Macka, nar. 22. 9.1963, trvale bytem v Ku-

řimi, přísedícím Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období 
let 2010 – 2014. Termín plnění: 30. 12. 2009 (KÚ)

1140/2009 ZM schvaluje podání žádosti města Kuřimi o dotaci z Programu 
prevence kriminality Jihomoravského kraje v roce 2010 a schvaluje vy-
členění finančních prostředků na realizaci programu v minimální výši 
20% celkových nákladů. Termín plnění: 31. 12. 2010 (KÚ, OIRR)

1141/2009 ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce za rok 2009. Termín plnění: 31. 
12. 2009 (KÚ)

1142/2009 ZM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 
2642/559 k.ú. Kuřim o výměře cca 27 m2 Radovanu Kotoulkovi, 
trvale bytem v Kuřimi. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

1143/2009 ZM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 
2642/559 k.ú. Kuřim o výměře cca 27 m2 manželům Michalu a 
Kateřině Klimešovým, trvale bytem v Kuřimi. Termín plnění: 31. 
12. 2009 (OMP)

1144/2009 ZM schvaluje nabytí pozemků parc. č. 3433/6, parc. č. 
3433/7, parc. č. 3433/8, parc. č. 3446/9, parc. č. 3446/18, parc. 
č. 3446/19, parc. č. 3448/1, parc. č. 3448/4, parc. č. 3448/5, parc. 
č. 3448/6, parc. č. 3448/7, parc. č. 3448/8, parc. č. 3448/9, parc. 
č. 3448/10, parc. č. 3448/11, parc. č. 3448/12, parc.č. 3448/13 
a parc.č. 2610 vše v k.ú. Kuřim z vlastnictví Moravské stavební - 
INVEST, a.s., se sídlem v Brně, Koliště čp. 1912, PSČ 602 00, IČ 
25544756, do vlastnictví města Kuřim za cenu 500,- Kč. Termín 
plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

1145/2009 ZM schvaluje záměr na odprodej pozemku parc. č. 4326 k.ú. 
Kuřim o celkové výměře 19 m2 manželům Pavlu a Martě Čásaro-
vým, trvale bytem v Kuřimi, za cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uza-
vřením kupní  smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

1146/2009 ZM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 
1986/1 k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 492 m2 Romanu Jelínko-
vi trvale bytem v Kuřimi. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

1147/2009 ZM schvaluje záměr na směnu části pozemků parc. č. 433 a 
parc. č. 434 k.ú. Kuřim o výměře cca 75 m2 - vlastník Město Kuřim 
za pozemky p.č. 4847, 4851, 4852, 4883, 4892, 4891, 4890, 4889, 
4837, 4946 k.ú. Kuřim včetně vybudovaných parkovacích stání - 
vlastník EMBRA Apartment s.r.o., se sídlem Česká 184, PSČ 664 
31, IČ 26979641, bez cenového vyrovnání. Termín plnění: 26. 1. 
2010 (OMP)

1148/2009 ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného 
nájemného k bytu č. 1206/3 v Kuřimi ve výši 19.090,- Kč Věře 
Němcové, trvale bytem v Kuřimi, a schvaluje uzavření splátkového 
kalendáře k jeho úhradě. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

1149/2009 ZM schvaluje odepsání pohledávky ve výši 34.592,- Kč s pří-
slušenstvím evidované na zemřelého Julia Bikára, naposledy trvale 
bytem v Kuřimi. Termín plnění: 31. 12. 2009 (OMP)

1150/2009 ZM schvaluje podnět k pořízení změny č. XIa ÚPN SÚ Kuřim 
- změna funkčního využití plochy bydlení v rodinných domech na 
plochu bydlení v bytových domech s možností vestavby služeb a 
obchodu, podle přílohy. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

1151/2009 ZM souhlasí s vydáním podmínky úhrady nákladů za poří-
zení změny č. XIa ÚPN SÚ Kuřim v rámci vyjádření města Kuři-
mi k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu poly-
funkčního domu na ul. Dlouhá, umístěného na pozemcích parc. č. 
2642/159, 2642/158, 2642/503, vše k.ú. Kuřim. Termín plnění: 
31. 12. 2010 (OIRR)

1152/2009 ZM schvaluje zadání změny č. XI Územního plánu sídelního 
útvaru Kuřim podle přílohy. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OIRR)

1153/2009 ZM schvaluje nabytí dešťové kanalizace v lokalitě Kolébka od 
firmy Moravská stavební – INVEST, a.s., se sídlem v Brně, Koliště 
čp. 1912, PSČ 602 00, IČ 25544756, do vlastnictví města Kuřimi 
za cenu 100,- Kč. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

1154/2009 ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi pro rok 
2010. Termín plnění: 26. 1. 2010 (OF)

1155/2009 ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu vý-
dělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální část-
kou 250,- Kč/hod. Částka je platná pro rok 2010. Termín plnění: 
31. 12. 2010 (OF)

1156/2009 ZM zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do 
rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářní-
ho roku 2009. Termín plnění: 26. 1. 2010 (OF)

1157/2009 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17 k rozpočtu města 
Kuřimi na rok 2009, podle přílohy. Termín plnění: 31. 12. 2009 
(OF)
 Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
    starosta     1. místostarosta
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souktomá inzerce - zdarma

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

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

Byty:
Tišnov,  1+1 Dr., Pod Květnicí, 31 m2, zvýš. přízemí, bal-

kon, dům po revitalizaci 890 000,- Kč
Kuřim, 2+kk, OV, U stadionu, 1.NP z 4. 66 m2, terasa 37 

m2, 2 199 900,- Kč

Rodinné domy:
RD Kuřim, Podhoří , 3+1, zast. pl. + zahrada 492 m2,  

vhodná rekonstrukce, 2 190 000,- Kč
RD Kuřim,  5+1,  zast. pl. 477 m2, zahrada 342 m2, celo-

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

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

vým. 650 m2, sítě v přilehlé komunikaci   cena : 1 
450 000,- Kč

stavební pozemek Česká u Brna, š. 1,5 m, celková vým. 
570 m2, veškeré sítě, klidná lokalita cena : 2 500 
000,- Kč

  Pronájmy: 
Brno – Medlánky, 1+kk, 40 m2, zařízený, 8 500,- Kč/

měs.
Kuřim, 2+1, U stadionu, I. NP, nezařízený, 9 000,- Kč/

měs.  
Brno, Žabovřesky,2+1, 74 m2, částečně zařízený, 12 

200,- Kč/měs 
Brno, Řečkovice, 2+1, s balkonem, vybavený po rekon-

strukci, 11 000,- Kč/měs.
Brno, 2+1, Židenice v byt. domě s 3 jedn. po rekonstrukci, 

10 800,- Kč/měs. 
Brno, Černá Pole, 3+1, 6.NP, kompetně zařízený, 13 

000,- Kč/měs.
Kuřim, garáž s elektrikou, ul. Svat. Čecha 1 000,- Kč/

měs.
 

ceny pronájmu jsou uveneny za měsíc včetně plateb za 
inkaso, pokud není poznamenáno jinak

Hledáme  
Pro naše klienty hledáme byty a rodinné domy v Kuřimi a 

okolí.   

placená inzerce

Prodám byt 2+KK v Kuřimi 
v os. vlastnictví, po celkové kom-
pletní rekonstrukci. CP bytu je 
55m². Cena 1800000 Kč. Tel.:732 
492 773.

Prodám cihlový byt 2+1 v 
OV, s velkou terasou v Tišnově na 
Honech, bez RK, cena 1600000 Kč. 
Pěkně zařízen – nutno vidět. Tel.: 
731 483 904, email: nemeczdena@
gmail.com.

Dlouhodobě pronajmu DB 
1+1 na Nádražní. Tel.: 776 571 
592.

Pronajmu byt 2+1 v Ku-
řimi, ulice Jungmannova, částečně 
zařízený. Dlouhodobě. Byt volný od 
01/2010. Tel.: 605 733 372.

Pronajmu byt 2,5 + 1 v Ku-
řimi. Byt je cihlový, částečně zaří-
zený na ulici Na Královkách v prv-
ním poschodí. K dispozici ihned! 
Cena 11000 Kč včetně inkasa. Tel.: 
777 148 392.

Pronajmu 2+1 v Kuřimi. 
Cena 8000 - 8500 Kč. Tel.: 774 060 
269.

Koupím pozemek nebo RD 
v Kuřimi. Bez RK, solidní jednání. 
Hotovost. Tel.: 604 910 426 .

Nabízím ZDARMA betono-
vou Prefa garáž umístěnou v zahra-
dě RD v Kuřimi. Zn. za odvoz. Tel.: 
607 555 821.

Prodám masážní křeslo (s 
předehříváním a předvolbou funk-
cí). Cena dle dohody. Další infor-
mace na tel.: 736 635 921.

Prodám jednolůžkový pletací 
stroj v dobrém stavu. Cena 1000 Kč. 
Tel.: 736 635 921.

Prodám flaušový vínový 
kabát, málo používaný, velikost 49 
– 54. Cena dle dohody. Tel.: 736 
635 921.

Prodám barevný televizor zn: 
„HYUNDAI“ i s příslušenstvím. 1 
rok po záruce. Ve výborném stavu. 
Levně, spěchá. Tel.: 607 851 977.

Hledám jakoukoliv práci z 
nedostatku příležitostí. Kuřim a 
blízké okolí. Tel.: 607 851 977.

Prodám 4 plotýnkový elek-
trický sporák s multifunkční troubou, 
velmi málo používaný. Cena doho-
dou. Tel.: 603 390 728.

Hledám solidní čistotnou 
ženu na úklid domácnosti, na půl 
dne v týdnu. Nabízím velmi dobré 
podmínky. Tel.: 604 847 402, 541 
263 757.

Prodám harmoniku heligon-
ku Delicia, 2 řady C, F vč. školy na 
heligonku. Velmi dobrý stav, cena 
5000 Kč. Tel.: 604 847 402, 541 
263 757.

Prodám jízdní kolo tre-
kingové, zn.Amulet shimano, 21 
rychl., velmi dobrý stav. Původní 
cena 7200 Kč, prodám za 3100 Kč.  
Tel.: 604 847 402, 541 263 757.

Pronajmu byt 2+1 na Louč-
kách. Tel.: 606 893 860.

Pronajmu dvoupokojový 
byt v Kuřimi Na Královkách od 
1.3.2010, nájem 5500,- kč + inka-
so, tel.774 675 530.

Poskytnu doučování anglič-
tiny od začátečnické úrovně k profi. 
Tel.: 603 526 612

Pronajmu podkrovní byt, 
2+1 (69m2), částečně zařízený, 
na Bezručova 1112, Kuřim. Cena 
10 000 Kč/měsíc vč inkasa. Mo-
bil: 603 515 773. e-mail:deonar@
volny.cz

Manželé s malým dítětem 
koupí cihlový byt v OV 3+kk (popř. 
3+1,4+kk,4+1) v Kuřimi, nebo 
RD ihned k nastěhování. Možná i 
výměna za OV 2+1+ garáž v Brně 
na Lesné. RK nevolat. 604274453, 
pa.frankova@seznam.cz
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Přeborníkem škol okresu Brno-ven-
kov je ZŠ Jungmannova!!!

V úterý 24.11.2009 se v Tetčicích uskutečnil přebor škol okresu 
Brno-venkov. Za Kuřim v soutěži nastoupila dvě družstva: ZŠ Jungman-
nova a ZŠ Tyršova.

Za loňský stříbrný tým ZŠ Jungmannova nastoupil 1.Martin Liška, 
2.Lukáš Kalabis, 3.Filip Jahn, 4.Tomáš Šindelář. Tým neponechal nic ná-
hodě a hned v prvních kolech porazil své největší konkurenty v boji o po-
stup ZŠ Modřice i ZŠ Vranovice shodně 3:1, dále ZŠ Hrušovany 2,5:1,5 
a poté přišlo na řadu derby proti ZŠ Tyršova 3,5:0,5 (tento zápas však 
byl velmi vyrovnaný a hodně dramatický). Jednu chvíli to vypadalo, že 
právě Tyršova bude jediný tým, který Jungmannovu porazí a tím by ji při-
pravil o vítězství. Nakonec se však projevila větší zkušenost Jungmaňáků. 
Poslední dvě utkání proti ZŠ Zastávka a ZŠ Nesovice nadělila ZŠ Jung-
mannova soupeřům kanára (obě utkání vyhrála 4:0) a zcela suverénně si 
vybojovala postup do krajského kola (kde je doprovodí 2.ZŠ Vranovice) 
a současně soutěž vyhrála. Celé družstvo zaslouží velké uznání a zejména 
pak Filip a Tomáš, kteří všechna svoje utkání vždy vyhráli.

Druhý účastník ZŠ Tyršova měla hodně mladý tým a spíše získá-
vala zkušenosti v soutěži. Složení jejich týmu: 1.Viktor Vondruška, 2. Ja-
kub Křivánek, 3. Jakub Matoulek a 4. Kateřina Hrdinová. ZŠ Tyršova se 
v soutěži neztratila a dvě utkání dokonce jejich družstvo vyhrálo a nako-
nec skončilo na velice hezkém 5. místě. Družstvo Tyršovy bylo ze všech 
účastníků věkově nejmladší a má před sebou velikou budoucnost. Věřím, 
že již v příštím roce se úspěšně popere o postup do krajského kola.

Závěrem chci popřát týmu ZŠ Jungmannova hodně štěstí v kraj-
ském kole a aby se jim už konečně podařilo probojovat do celostátního 
přeboru. 

Pavel Krupica

placená inzerce

sport
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XXVIII. ročník Vánočního turnaje 
ve stolním tenisu v M. Knínicích 19. 12. 2009

 V předvečer Štědrého dne se sešlo na XXVIII. ročníku tradiční-
ho Vánočního turnaje ve stolním tenisu 37 vyznavačů hry s nejmenším 
míčkem. Kromě domácího pořadatelského oddílu pozvání přijali hrá-
či Sokola a SK Kuřim, Ostrovačic, Lažánek, Slatiny, Ořechova, Jestřebí 
a Lomničky. Soutěž jednotlivců byla hrána kombinací skupinového a 
vyřazovacího systému, čtyřhry potom byly hrány na dvě porážky. Mezi 
množstvím hodnotných věcných cen, které notně podpořily motivaci 
hráčů, byl například zájezd věnovaný CK Luňáček Kuřim či sportovní 
potřeby poskytnuté Cyklosportem Veselovský. Shodně jako v uplynulých 
ročnících kromě příjemně stráveného dne za zelenými stoly, dobrému 
materiálnímu zabezpečení turnaje a štědrosti sponzorů neodjížděl nikdo 
z účastníků turnaje bez věcné ceny

Dvouhry: 
1. Sedlář Jakub SK Kuřim, 2. Juříček Petr M.Knínice, 3. Doležal Jiří 

SK Kuřim, 4. Sedláček Zdeněk Slatina, 5.-8. Němec Petr Ořechov,  Šplí-
chal Jiří SK Kuřim, Štourač Milan SK Kuřim, Šťastný Pavel SK Kuřim, 
…, 17.–24. Bušek Vladimír Sokol Kuřim, … 33.-36. Skoupý David SK 
Kuřim, Sedlář Filip SK Kuřim

Čtyřhry:
1. Juříček P. - Tun K. M.Knínice, 2. Sedlář J. - Hloska M. SK Ku-

řim/Lažánky, 3. Kohout V. - Kohout T. M.Knínice, 4. Vodák J. - Vodák P. 
Jestřebí, 5.-6. Šťastný P. - Štourač M. SK Kuřim, Šplíchal J. - Doležal J. SK 
Kuřim, 7.-8. Vojanec L. - Bušek V. M.Knínice/Sok. Kuřim, Müller L. - 
Čampa P. Slatina…, 13.–16. Sedlář F. - Skoupý D. SK Kuřim

 
 Poděkování patří sponzorům, kterí svými věcnými nebo finanč-

ními dary umožnili konání této tradiční akce: CK LUŇÁČEK Kuřim p. 
Lunáček Jaroslav, CYKLOSPORT Kuřim p. Veselovský Vlastimil, GAR-
DEN EXPERT s.r.o. p. Bc.Vlček Dalibor, VINOTÉKA RŮŽOVÝ SEN 
Kuřim p. Urbánek Jiří, POHOSTINSTVÍ M.Knínice p. Jinřich Aleš, 
ŠLAP M.Knínice p. Pleskač Ladislav, VEČERKA Kuřim p. Brázda Roman, 
KOHOUTOVI M.Knínice p. a pí. Vladimír a Jindřiška, OBECNÍ ÚŘAD 
M.Knínice p. Kšica František, UMĚLECKÁ AGENTURA POUTNÍCI 
p. Linhárek František, ING. ONDRUŠ Milan, ING. HLEDÍK Ivoš

HleVoj

Příští (únorová) Zlobice vyjde v pátek 5. února 2010. 
Uzávěrka je v pátek 29. ledna, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 1. 
únpra.

Bára Špotáková v Kuřimi 
(…by šanci nedostala).

K napsání tohoto příspěvku mne vyprovokovaly dva články v mi-
nulých číslech Zlobice na téma atletické hřiště v Kuřimi od K. Tajovské 
a D. Sukalovského. Jejich články popisují jedno téma z pohledu člověka 
který se do Kuřimi přistěhoval a z pohledu člověka žijícího zde téměř celý 
život. Pohled „obyčejného“ člověka a zastupitele.

Ten, kdo v Kuřimi bydlí dlouho, ví, že dlouho je zde i sportovní 
areál s dvěma fotbalovými a jedním házenkářským hřištěm a něčím, co 
kdysi bývalo atletickým areálem s běžeckou dráhou, doskočištěm a vr-
hačskými sektory. Pravdou je, že v době vzniku nám tento areál mohlo 
závidět celé okolí, jenže areál potřebuje lidi a těch, kteří by se věnovali 
atletice, bylo míň než málo a proto pustnul. Kromě pár ročníků atletické 
soutěže o putovní pohár mezi základními školami na Jungmannově a Ko-
menského (nebyla ještě škola na Tyršově) ulici ležel areál ladem. Protože 
neměl přirozené ochránce, jako jiné sporty, postupně chátral a jeho části 
byly likvidovány. Atletický areál potřebuje atlety a jejich trenéry a  ti v Ku-
řimi dlouho nebyli (možná nikdy). Můžeme závidět minulost  atletických 
oddílů v Blansku nebo Tišnově, městům podobné nebo stejné velikosti.

Atletika je zvláštní sport, ve kterém není možné se skrýt do davu, 
ale každý nese na trh vlastní kůži. Atletika na domácích kolbištích téměř 
nikoho (vyjma rodinných příslušníků) nezajímá, ale v okamžiku, kdy se 
na obrazovkách objeví přenosy z mistrovství Evropy, světa nebo Golden 
League stává se jedním z nejsledovanějších sportů. Všichni se stávají 
„atlety“, všichni  v pohodlí domova vědí, jak ten či onen atlet dělá to či 
ono špatně nebo dobře. Všichni kritizují naše atlety, nazývají je turisty a 
vzpomínají  na Lídu Formanovou, Romana Šebrleho a Báru Špotákovou 
a na jejich úspěchy a možná někde v koutku duše si představují, jak jejich 
ratolesti reprezentují naši republiku v některé z atletických disciplín. 

Kdysi by to byla utopie, ale dnes ne. I v Kuřimi existuje atletický 
oddíl (kroužek) ve kterém je (světe div se) několik desítek dětí. Vznikl 
díky čistému nadšení Aleše Sikory, který za posledních deset let organi-
zuje Kuřimskou běžeckou ligu, atletické pětiboje jednotlivců a družstev a 
dětské atletické závody. Díky němu je v Kuřimi pořádán i jeden ze závo-
dů Brněnského běžeckého poháru, kterého se účastní až 400 závodníků. 
Máme trenéra, máme i malé atlety, ale atletickému areálu, mírně řečeno, 
něco chybí k dokonalosti. Pořád ale doufám, že ještě není pozdě, že ne 
všechno musí přinášet peníze. Tak jako se moudře investovalo do ZUŠky, 
je možné moudře investovat i do rekonstrukce atletického areálu. Dejme 
šanci novým Lídám, Romanům a Bárám. Kdyby tito slavní a úspěšní začí-
nali v dnešní Kuřimi, za dnešních podmínek , tak by tu šanci neměli. Oni 
měli štěstí, dopřejme ho i ostatním.

Petr Novotný
Kuřim

Sobota 9.1.2010 8:30 - 11:00

Kuřimský kros
Jedná se o závod, který je součástí Brněnského běžeckého poháru. 

V rámci akce budou na programu běhy i pro děti – od 8:30 děti r.n. 1999 
a mladší, od 9:00 ml. a st. žactvo, 10:15 běh na 5km, 11:00 běh na 10km. 
Prezentace a šatny v Sokolovně Kuřim. Startovné 40,-

Atletika Stolní tenis

Medaile z Tišnova
Dne 15. 12. 2009 se žáci ZŠ Kuřim, Jungmannova zúčastnili Vá-

noční laťky v Tišnově.
V kategorii mladších žákyň se na 2. místě umístila Tereza Poláško-

vá s výkonem 120 cm.
V kategorii mladších žáků se na 7. – 9. místě umístil Ondřej Pro-

cházka s výkonem 130 cm a na 10. místě Michal Pešek s výkonem 130 
cm. 

ZŠ Kuřim, Jungmannova děkuje za reprezentaci školy.                                             
J.K.

Atletika - Pozvánka
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Stolní tenis

sport 

Výsledky stolního tenisu za měsíc prosi-
nec

Muži OP 2 Sokol Kuřim A
Muži OP 3 Sokol Kuřim B

9. kolo
Sokol Kuřim A-Lažánky 12:6

Body: Hrádek 4, Kadlec 1, Šafář 3, Foltýn 3, čtyřhra Foltýn-Šafář
Sokol Kuřim B-Říčany 9:9

Body: Kočka 3, Daněk 2, Hýsek 2, Racek 1, čtyřhra Kočka-Hýsek,

10. kolo
Tišnov D-Sokol Kuřim A 11:7

Body: Hrádek 3, Kadlec 2, Šafář 2, Foltýn 0
Tišnov E-Sokol Kuřim B 7:11

Body: Kočka 3, Bušek 4, Hýsek 1, Daněk 1, čtyřhra Kočka-Hýsek, 
Bušek-Daněk

11. kolo
Sokol Kuřim A-Oslavany 9:9

Body: Hrádek 3, Šafář 2, Foltýn 1, Kadlec 1, čtyřhra  Kadlec-Hrá-
dek, Šafář-Foltýn

Sokol Kuřim B-Tvarožná 12:6
Body: Daněk 2, Kočka 2, Bušek 2, Hýsek 2, Vodák 2, čtyřhry Koč-

ka-Hýsek, Daněk-Bušek
Racek

Tabulky soutěží ve stolním tenisu 
po 1. půli ročníku 2009 2010 

Krajská soutěž II. třídy 
1 Tišnov C  11 10 1  0  139:59  485:275   32
2 SK Kuřim A  11  9 0   2  129:69  457:310  29
3 Silůvky A  11  8 1   2  122:76  441:347   28
4 Cemo Mokrá A  11  8 0   3  129:69  449:319   27
5 Zbraslavec A  11  6 1   4  111:87  429:355   24
6 Otnice A  11  6 1   4  113:85  416:351   24
7 Hrušovany A  11  5 1   5   99:99  392:385   22
8 Oltec Brno A  11  5 0   6  106:92  393:351   21
9 Holásky A  11  2 1   8   76:122  340:441   16
10 ČKD Blansko C  11  1 2   8   59:139  272:474   15
11 Velešovice A  11  1 0 10   44:154  246:518   13
12 Slavkov C  11  0 2   9   61:137  290:484   13

Okresní přebor 1. třídy 
1 N.Bránice A  11 9 2   0  134:64  469:295   31
2 Silůvky B  11 9 0   2  134:64  467:287   29
3 SK Kuřim B  11 7 1   3  108:90  392:373  26
4 M.Knínice A  11 7 0   4  113:85  412:340   25
5 Mokrá B  11 6 2   3  121:77  427:338   25
6 Radostice A  11 5 2   4  108:90  409:350   23
7 Rebešovice A  11 3 4   4  102:96  403:359   21
8 Rebešovice B  11 3 4   4   81:117  345:424   21
9 Hrušovany B  11 4 1   6   88:110  346:413   20
10 Ivančice B  11 2 1   8   67:131  288:455   16
11 N.Bránice B  11 2 0   9   78:120  331:431   15
12 Ořechov A  11 0 1 10   54:144  265:489   12

Okresní přebor 2. třídy 
1 Oslavany A  11 9 2 0  137:61  416:278   31
2 Telnice A  11 8 1 2  119:79  438:309   28
3 Ostopovice A  11 6 1 4   99:99  376:378   24
4 Prace A   11 6 1 4  108:90  409:357   24
5 N.Bránice C  11 6 0 5  111:87  403:351   23
6 Sokol Kuřim A  11 4 3 4  115:83  424:333  22
7 M.Knínice B  11 5 0 6   98:100  387:401   21

8 Silůvky C  11 4 2   5   93:105  357:390   21
9 Lažánky A  11 5 0   6  103:95  390:371   21
10 Tišnov D  11 3 3   5   93:105  379:392   20
11 Mokrá C  11 3 1   7   95:103  359:383   18
12 Radostice B  11 0 0 11   17:181  110:505   11

Okresní přebor 3. třídy 
1 Rebešovice C  11 10 0 1  137:61  475:288   31
2 Ostrovačice A  11   8 1 2  120:78  437:321   28
3 Nedvědice A  11   6 3 2  110:88  414:355   26
4 Říčany A  11   4 6 1  109:89  391:345   25
5 Tišnov E  11   6 2 3   99:99  360:382   25
6 Sokol Kuřim B  11   6 1 4  104:94  394:387  24
7 Prštice A  11   5 3 3  104:94  373:354   24
8 Lažánky B  11   3 2 6   84:114  331:418   19
9 Tvarožná A  11   3 1 7   83:115  349:419   18
10 M.Knínice C  11   1 3 7   88:110  369:398   16
11 Hlína A  11   1 2 8   84:114  350:409   15
12 Neslovice A  11   0 2 9   66:132  276:443   13

Okresní přebor 4. třídy 
1 Oslavany B  11 9 0   2  132:66  462:269   29
2 Ostrovačice B  11 8 1   2  117:81  420:329   28
3 Lomnička A  11 7 2   2  118:80  420:314   27
4 Silůvky D  11 8 0   3  116:82  424:352   27
5 Čučice A  11 7 1   3  117:81  426:325   26
6 D. a H. Loučky A  11 5 3   3  108:90  390:348   24
7 Tvarožná B  11 5 1   5  102:96  379:367   22
8 Rebešovice D  11 5 1   5   96:102  364:380   22
9 Kanice A  11 3 0   8   93:105  366:376   17
10 Nedvědice B  11 3 0   8   79:119  313:431   17
11 Ivančice C  11 1 0 10   60:138  257:470   13
12 Lažánky C  11 0 1 10   50:148  223:483   12

Okresní soutěž 
1 Mokrá D  11 10 0   1   142:56  472:248   31
2 Prace B   11 10 0   1   139:59  465:249   31
3 Tvarožná C  11   8 2   1   142:56  477:267   29
4 M.Knínice D  11   8 1   2   138:60  456:257   28
5 Oslavany C  11   6 2   3   133:65  457:261   25
6 N.Bránice D  11   6 1   4   120:78  434:311   24
7 Říčany B  11   5 0   6   109:89  395:323   21
8 Ostopovice B  11   4 0   7   103:95  373:346   19
9 Lomnička B  11   3 0   8    55:143  232:468   17
10 Radostice C  11   2 0   9    43:155  207:495   15
11 Nedvědice C  11   1 0 10    49:149  224:485   13
12 Oslavany D  11   0 0 11    15:183   79:561   11

L.Vojanec

Stolní tenis v lednu
Neděle 10. ledna 8:00, Sokolovna
Stolní tenis Sokol Kuřim B - Ostrovačice A Okresní přebor III. třídy.
Další utkání: 10:30 Sokol Kuřim A - Telnice Okresní přebor II. třídy.

Sobota 16. ledna 14:30, ZŠ Tyršova 
Stolní tenis SK Kuřim B - Radostice A Okresní přebor I. třídy.
Další utkání: 17:00  SK Kuřim A - Cemo Mokrá A  Krajská soutěž II. 
třídy.  

Neděle 17. ledna 08:00, Sokolovna
Stolní tenis Sokol Kuřim B - Tišnov E Okresní přebor III. třídy.
Další utkání: 10:30 Sokol Kuřim A - Oslavany A Okresní přebor II. třídy.

Neděle 17. ledna 10:30, ZŠ Tyršova
Stolní tenis SK Kuřim A - Velešovice A Krajská soutěž II. třídy.

Neděle 31. ledna 08:00, Sokolovna
Stolní tenis Sokol Kuřim B - Nedvědice A Okresní přebor III. třídy. 
Další utkání: 10:30 Sokol Kuřim A - N. Bránice C Okresní přebor II. tří-
dy.
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim - volejbal
Kadetky

1. a 2. kolo Krajský přebor kadetek
V neděli 4. 10. 2009 vstoupily do nové sezony i kadetky DDM 

HIPPO Kuřim. Soupeřem jim byla na domácí palubovce děvčata z Vyš-
kova. Naše hráčky, po prohraném prvním setu, začaly dokazovat svoji 
dobrou připravenost na tento ročník a zejména svojí bezchybnou hrou v 
poli a mnohem nebezpečnějším útokem dovedly oba domácí zápasy k ví-
těznému konci. Za povšimnutí pak zejména stojí výborný týmový výkon, 
dobře zvládnuté koncovky vyrovnaných setů a výborná práce střídajících 
hráček.

3. a 4. kolo Krajský přebor kadetek
V neděli 11. 10. 2009 jsme zavítali do Šanova. S domácími děvčaty 

jsme zvládli hrát vyrovnanou partii jen v prvních polovinách setů. Jinak 
domácí dominovali na servisu, s kterým jsme se nedokázali účinně vypo-
řádat, což pro tentokrát rozhodlo. V naší sestavě v těchto zápasech chybě-
la Verča Mihulová z důvodu lehkého nachlazení, naopak svou premiéru 
mezi kadetkami si na liberu „užívala“ Tereza „Květák“ Vyorálková.

5. a 6. kolo Krajský přebor kadetek
V neděli 18. 10. 2009 do Kuřimi zavítala děvčata z DDM Brno a asi 

nikoho nenechala na pochybách, kdo je největším favoritem v soutěži. V 
prvním utkání se hrál rychlý a důrazný volejbal, kdy jsme si na vlastní kůži 
ověřili, že i s takovýmto soupeřem se dá hrát otevřená partie. Ve druhém 
utkání se u nás už bohužel projevila únava a a soupeřky nás jasně přejely. 
V každém případě si holky zaslouží pochvalu, že zápas nevypustily a sna-
žily se soupeřkám vzdorovat.

7. a 8. kolo Krajský přebor kadetek
V neděli 25. 10. 2009 hostil Kuřim tým Břeclavi. Hostující tým 

měl po celý zápas mírnou převahu. S týmem z horních pater tabulky, s 
postupovými ambicemi, jsme ovšem zahráli dobrý zápas.

9. a 10. kolo Krajský přebor kadetek
V neděli 8. 11. 2009 zajížděly kadetky na zápas do Strážnice. Do-

mácí tým měl převahu zejména na středu sítě, kde se prosazovaly kvalit-
ním útokem vysoké blokařky soupeře. 

11. a 12. kolo Krajský přebor kadetek
V neděli 15. 11. 2009 přijel do Kuřimi tým Junioru Brno B. Naše 

kadetky  podaly zejména v prvním zápase vynikající výkon a o výhře sou-
peře rozhodovala ve všech setech až těsná koncovka. Ve druhém zápase se 
již ukazovala kvalita Junioru, který zatím vede Krajský přebor.

13. a 14. kolo Krajský přebor kadetek
V neděli 22. 11. 2009 jely kuřimské kadetky na zápas do Brna. 

Utkaly se s VK Královo Pole C. Zejména v prvním utkání naše družstvo 
pěkně kombinovalo, důrazně podávalo, spolehlivě přijímalo a velice jistě 
si připisovalo body. Ve druhém zápase na nás dolehla nervozita a únava. 
Spoustu míčů jsme řešili nejistě a dopouštěli se nevynucených chyb. Zde 
výkon rozhodně nebyl ideální, ale i přesto jsme dokázali zvítězit.

15. a 16. kolo Krajský přebor kadetek
V neděli 29. 11. 2009 se utkaly v Kuřimi kadetky s týmem TJ Sokol 

Brno-Husovice. Oba zápasy byly velmi vyrovnané jak herně tak i výsled-
kově, bohužel na konci obou utkání se radoval soupeř z Husovic.

17. a 18. kolo Krajský přebor kadetek
V sobotu 12. 12. 2009 jely kuřimské kadetky na poslední letošní 

zápas do Boskovic. Hráčky podaly bojovný výkon, ovšem na velmi dobře 
hrající soupeřky to nestačilo.

Za kadetky DDM HIPPO Kuřim nastupovaly: Radka Koudelná, 
Martina Böhmová, Michaela Svobodová, Michaela Horáková, Kateřina 
Lípová, Pavla Zelená, Veronika Mihulová, Kristina Jarůšková, Tereza Po-
lášková, Tereza Plíšková, Michaela Kalabisová, Tereza Vyorálková a Klára 
Mikelová.

Žákyně
Čtvrté kolo Krajského přeboru

Čtvrté kolo Krajského přeboru žákyň ve volejbale odehrál tým 
DDM HIPPO Kuřim ve Vyškově v sobotu 5. 12. 2009. Střetnul se s týmy 
Boskovice B, DDM Brno C a Vyškova. V úvodním utkání kuřimské žá-
kyně podlehly soupeři z Boskovic ve třetím zkráceném setu. Zbylá dvě 
utkání již s přehledem vyhrála a obsadila tak druhé místo ve čtvrté sku-
pině. Na turnaji podaly hráčky dobrý výkon. Důležitou činností bylo ze-
jména takřka bezchybné podání. Jediné, co během turnaje skřípalo, byla 
nepřesné přihrávka, která byla hlavní příčinou prohry v prvním utkání. 
Z celkového pohledu odehrály žákyně výborný volejbalový podzim a již 
teď se začínají hráčky připravovat na jarní boje, ve kterých se pokusí ještě 
vylepšit současné, historicky nejlepší umístění kuřimských týmů v Kraj-
ském přeboru žákyň.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Plíšková, 
Michaela Kalabisová, Tereza Vyorálková, Hana Šálená, Tereza Polášková, 
Klára Mikelová a Klára Netrefová

Přípravka
Třetí kolo minivolejbalu

V neděli 6.12.2009 se konalo v Brno třetí kolo minivolejbalu. Tur-
naje se zúčastnilo 20 týmů,   z toho tři DDM HIPPO Kuřim. A tým slo-
žený ze zkušenějších hráček si vedl na turnaji velmi dobře, prezentoval 
se odvážnou útočnou hrou a obsadil 11 místo. B-tým a C-tým je složený 
převážně z hráčů a hraček z letošního náborů, kteří si postupně zvykají na 
soutěžní zápasy. Na obou těchto týmech bylo vidět, že se postupně učí 
nové dovednosti a získané znalosti používají v soutěžních zápasech. Dík 
patří také Martině Böhmové ze pomoc při trénování na turnaji.

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupily: Klára Mikelová, Barbora 
Fikesová a  Eliška Smrčková.

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupily: Anna Sedláčková, Sabina 
Kloudová a Markéta Helanová.

Za DDM HIPPO Kuřim C nastoupili: Kateřina Hrdinová, Milan 
Hoplíček, Kamila Smrčková a Barbora Lukešová.



36      ZLOBICE ročník 17, číslo 1/leden 2010

Zlobice - noviny pro Kuřim a okolí. Kuřimský měsíčník. Vydavatel: SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Křižkovského 48, 664 34 Kuřim, IČ  4791 7865, www.zamek-
kurim.cz. Adresa redakce: Na Loučkách 1210 / 2, 664 34 Kuřim. Tel. 541 231 312, brabec@zln.cz.  Šéfredaktor Jiří Brabec. Příjem inzerce Lahůdky - Cuk-
rárna Vaněk, nám. Osvobození , tel.: 739 955 724, Flop Vičar Tyršova 81. Firemní inzerce na tel.: 541 231 038, e-mail: zlobice@zamekkurim.cz. Vyšlo 8. 1.                                     
2010. Registrováno: Ministerstvem kultury České republiky pod ev. č. MKČR E11375. V prodeji v kuřimských obchodech. Cena 10,- Kč.

sport

ŠipkyAtletika

Vánoční laťka Podlesí 2009
V komorním prostředí sálu KD na Podlesí jsme v předvečer Štěd-

rého dne uspořádali závody pro děti ve skoku vysokém. Závodů se zúčast-
nilo 9 dětí, a proto na každého zbyla nějaké ta medaile.

Výsledky: Předpřípravka (ročník 2002 a mladší) Dívky: 1. Mi-
chaela Vintrová 2002 AK Kuřim 65cm, 2. Zuzana Vintrová 2005 Kuřim 
45cm, Chlapci: 1. Jonáš Konečný 2003 AK Kuřim 78cm

 Mladší přípravka (ročník 2000/2001) Chlapci: 1. Dominik Hýsek 
2000 AK Kuřim 112cm, 2. Viktor Vondruška 2000 AK Kuřim 81cm

Starší přípravka (ročník 1998/1999) Chlapci: 1. Martin Budín 
1999 AK Kuřim 125cm. 2. Jan Hledík 1999 AK Kuřim 100cm

Mladší žáci (ročník 1996/1997) Chlapci: 1. Michal Pešek 1996 
AK Kuřim 125cm

Starší žáci (ročník 1994/1995) Chlapci: 1. Vít Sikora 1995 AK 
Kuřim 150cm

IX. ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky
IX. ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky pořádaný TJ Soko-

lem Moravské Knínice přilákal do výškařského sektoru 25 soutěžících v 8 
kategoriích. Svoje skokanské umění přišli předvést předškolní děti, mlad-
ší a starší žáci a žákyně. Účastníci byli z Kuřimi, Podlesí, Tišnova a do-
mácích M. Knínic. Příjemně strávená druhá adventní neděle, tak přinesla 
kromě sportovních prožitků i řadu hodnotných sportovních výsledků. 

Kategorie 3 – 4 roky: 1. Langer Hynek M.Knínice 65 cm, 2. Hou-
bal Patrik M.Knínice 60 cm, 3. Císař Daniel M.Knínice 55 cm 

Kategorie 5 – 6 let: 1. Řehka Šimon Kuřim 80 cm, 2. Homoláčová 
Markéta Chudčice 70 cm, 3. Císařová Viktorie M.Knínice 65 cm, 4. Ta-
jovský Matěj Kuřim 65 cm

Kategorie 7 – 8 let: 1. Večeřa Štěpán M.Knínice 116 cm, 2. Slá-
mová Jana M.Knínice 85 cm, 3. Večeřová Zuzka M.Knínice 80 cm

Kategorie 9 – 10 let: 1. Hledík Jan Kuřim 125 cm, 2. Budín 
Martin Kuřim 120 cm, 3. Dušek Vojtěch Tišnov 100 cm, 4. Hanák Petr 
M.Knínice 100 cm, 5. Flamichová Kateřina Tišnov 80 cm

Kategorie 11 – 12 let chlapci: 1. Konečný Martin Tišnov 133 
cm, 2. Večeřa Jarek M.Knínice 120 cm, 3. Kopečný Jan Tišnov 95 cm

Kategorie 13 – 15 chlapci: 1. Sikora Vít Podlesí 155 cm, 2. Ko-
pečný Milan Tišnov 155 cm, 3. Lidmila Jan M.Knínice 140 cm, 4. Dušek 
Jakub Tišnov 135 cm, 5. Pešek Michal Kuřim 135 cm

Kategorie ženy: 1. Tajovská Kateřina Kuřim 105 cm
Kategorie muži: 1. Sebera Martin Tišnov 170 cm

L.Vojanec

Další turnaj odehrán
V sobotu 16. 12. 2009 proběhl v Klubu POHODA čtvrtý turnaj 

série za účasti 14 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková. V čele průběž-
ného pořadí se neustále drží dvojice hráčů se stejným počtem 29 bodů.

Výsledky turnaje číslo 4 : 1. místo D. Valenta. 2. T. Sehnal, 3. J. 
Jaroš,  4. L. Klašková, 5.-6. D. Čeloud a M. Dulínek, 7.-8. S. Klašková a J. 
Kessner atd…

Průběžné pořadí: 1. R. Staněk a Z. Jůza 29, 3. T. Sehnal 23, 4. J. 
Kessner 20, 5. D. Valenta 18, 6. S. Klašková 16, 7. A. Klaška st. 15, 8. M. 
Dulínek 13, 9. J. Jaroš 12, 10. D. Čeloud 11 a L. Klašková 11

Foto: zleva J. Jaroš , L. Klašková, T. Sehnal, D. Valenta.

Dvojice
V sobotu 2. 1. 2010 proběhl opět v Klubu POHODA novoroční 

turnaj dvojic o erotické ceny. Turnaje se zúčastnilo 5 dvojic. Rozhodčím 
byla Lenka Klašková.

Výsledky: 1. místo Z. a L. Jůzovi, 2. S. Klašková – J. Kessner, 3. J. 
Hedbávná - R. Staněk, 4. L. Klašková – M. Dulínek, 5. - K. Mecová – P. 
Jáhn

Další turnaje: Jednotlivci 16. 1. 2010, Dvojice 30. 1. 2010, vždy v 
Klubu POHODA kulturní dům Kuřim (vchod ze dvora) v 19:00 hodin.

 PF:Do nového roku 2010 přejeme hodně zdraví, štěstí a pevnou 
ruku všem šipkařům a nejenom jim.

 David Hedbávný


