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únor

Dotace pro Kuřim v roce 2009:

 95 000 000 korun

První plesal Orel

(Další informace na str. 6)

Bezmála 95 milionů korun, přesně 
94 816 424 korun, získalo město Kuřim v 
loňském roce na dotacích z různých zdrojů. 
Dalších 4 957 646 ještě může získat, neboť o 
podaných žádostech dosud nebylo rozhod-
nuto. 

Nejvyšší dotací byl příspěvek na rekon-
strukci krytého bazénu na wellness centrum 
z regionálního operačního programu Jihový-
chod, který činil 67 462 942 korun, což je 40 
% rozpočtovaných nákladů. Druhou nejvyšší 
dotací byl příspěvek 15 504 410 korun na za-
teplení ZŠ Tyršova, které již bylo úspěšně reali-
zováno. Celkem město (v některých případech 
ve spolupráci s jinými organizacemi) žádalo o 
18 dotací, úspěšné bylo ve 12 případech, 3 ještě 
nebyly rozhodnuty ve 3 případech město neu-
spělo. (Podrobnosti v tabulce)

Loňský rok byl tedy z pohledu získávání 
peněz „navíc“ velmi úspěšný. V letošním roce 
zřejmě bude takto získaných prostředků méně. 
O největší částku, a to asi 15 milionů, bude měs-
to žádat na zateplení ZŠ Jungmannova. Všechny 

připravované dotační programy však ještě dnes 
nejsou známy, je tedy možné, že se situace ještě 
změní.

Drago Sukalovský

Soudě podle Vašich ohlasů, letošní Orel-
ský ples se mimořádně vydařil. Do posledního 
místečka bylo obsazeno  vše,  co obsadit  šlo, 
pořadatelé  opět předvedli sehranou týmovou 
práci a s kladným ohlasem se také setkalo vy-
stoupení našich kuřimských dětí z DDM pod 
vedením Patricie Sýsové. Netypickým bylo i vy-
stoupení člena Orla z Velkých Němčic Kamila 
Prokeše – Mistra ČR v sekání sektu. To se nedá 
popsat, to se musí vidět. (na místě natáčel pan 
Kadlec, možná to poběží na jeho kanále). Spo-
kojenost návštěvníků nijak zvlášť  nenarušil ani 
menší problém se šatnou v samém úvodu plesu. 
Pepa Karady, coby moderátor a taneční skupina 
Pohoda už za ta léta vytvořili sehranou dvojici 
a není důvod uvažovat o změnách. Pro ty, kteří 
na plese byli a chtějí přijít příště, i pro ty, kteří 

nebyli a chtějí přijít také, oznamujeme datum 4. 
února 2011.

Ráda bych poděkovala všem sponzorům za 
finanční příspěvky i věcné dary do tomboly, Městu 
Kuřim za poskytnutí sálu bez finanční kompenza-
ce, Ivankám – Zejdové a Čuhelové a samozřejmě 
orelskému realizačnímu týmu – Ilonce, Víťovi, Ivě, 
Lucce, Laďovi… i všem ostatním.

Míla Macková
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Dohoda o spolupráci s PČR
Město Kuřim uzavřelo s policií dohodu 

o spolupráci při zabezpečování veřejného po-
řádku ve městě. Dohoda je rámcová, konkrétní 
opatření, která vyplynou z požadavků města, 
budou obě strany upřesňovat na pravidelných 
koordinačních poradách.

Pět tisíc prvnímu
Stejně jako v loňském roce, i letos předá 

město peněžitý dar svému prvnímu občanovi, 
narozeném v roce 2010. Vzhledem ke zpoždě-
ní, které mají rodné listy, zasílané na kuřimskou 
matriku, se tak stane v polovině února. Nového 
Kuřimana čeká 5 tisíc korun.

Vznikne koncepce bytové 
politiky

Město bude mít koncepci své bytové 
politiky. Zpracuje jí odbor majetkoprávní měst-
ského úřadu a měla by být hotova v prvním po-
loletí tohoto roku.

Dotace na zpracování ÚP
Kuřim získá v letošním roce od Jihomo-

ravského kraje dotaci na pořízení nového územ-
ního plánu. její výše bude 200 tisíc korun.

Rekonstrukce plynu pokračuje
I v letošním roce bude Jihomoravská 

plynárenská pokračovat v rekonstrukcích ply-
nových rozvodů v Kuřimi. Na řadu přijdou uli-
ce Tyršova, Nádražní, Tišnovská, Legionářská, 
Husova, Úvoz, Kout, Křížkovského a nám. 1. 
května.

5×DrS

Naštěstí neštěstí jen virtuální
Dne 5.1. 2010 ohlásil na Policii ČR v 

Kuřimi muž z Veverské Bítýšky, že viděl spad-
nout do kanálové šachty dítě. Policii líčil, jak se 
snažili s kamarádem dítě zachránit. Policie vše 
prohledala, ale dítě nenašla. Pro další informace 
o neštěstí chtěla vyslechnout i kamaráda ozna-
movatele, který na místě nebyl přítomen. Velké 
bylo ale překvapení. Kamarád o ničem nevěděl. 
Oznamovatel byl převezen do psychiatrické lé-
čebny.

Pistolník s třemi promilemi
Dne 6. 1. 2010 v časných ranních hodi-

nách v kuřimském baru silně podnapilý muž 
s revolverem v ruce vyhrožoval hostům slovy 
„všechny vás tady postřílím“. Skupince hostů se 
podařilo agresora odzbrojit. Přivolaná Policie 
muže zadržela a převezla ho do záchytné stani-
ce. Muž měl v krvi tři a půl promile alkoholu a 
zbraň držel legálně.

Velmi smutný měsíc leden
V měsíci lednu 2010 musela Policie ČR 

v kuřimském mikroregionu třikrát zachraňovat 
osoby, které se pokusily o sebevraždu nebo se-
bepoškození.

Starší muž, který se dne 3.1. 2010 vrátil 
silně rozrušený domů, se zavřel ve sklepě. Při-
volaná policie ho našla s podřezanými žílami. 
Vzhledem k rozlitému benzínu se snad chtěl i 
upálit. Nešťastník byl předán k léčbě těla i duše 
lékařům.

Dne 10. 1. 2010 našel muž svou přítel-
kyni v posteli s bodnou ranou v břiše. Žena si ji 
měla způsobit sama kuchyňským nožem poté, 
co došlo na oslavě s přáteli v zahradní chatce k 
žárlivé roztržce.

Dne 11. 1. 2010  byla přivolaná záchran-
ka k silně opilému muži, který spolykal velké 
množství prášků a zapil je tvrdým alkoholem. 
Protože byl velmi agresivní, musela lékaři asis-
tovat Policie.

Rány pěstí
nečekaně obdržel dne 14. 1. 2010 v od-

poledních hodinách řidič auta, který stál na 
křižovatce v Kuřimi. Skrz otevřené okénko ho 
neznámý kolemjdoucí několikrát udeřil do obli-
čeje a odkráčel. Napadený řidič útočníka dojel. 
Po akci následovala reakce. Řidič útočníka po-
držel do příjezdu Policie.

Chlapec v bezvědomí
Dne 16. 1. 2010 ve večerních hodinách 

přivolala občanka z Kuřimi Policii ČR k chlap-
ci, kterého našla na ulici. Chlapec byl silně 
podnapilý, měl rozbitou hlavu, nekomunikoval 
a nevnímal. Byl Policií převezen do dětské ne-
mocnice.

Zateplení Jungmannky
Město zpracovává žádost o dotaci z Ope-

račního programu Životní prostředí na projekt 
Zateplení budovy Základní školy Jungmannova 
v Kuřimi. Žádost se musí dát do konce března a 
když vše dobře dopadne, z celkových nákladů 
15.245.000 Kč může řinit dotace 90% celko-
vých způsobilých výdajů projektu ponížených 
o provozní úspory energie po realizaci projektu 
za dobu 5 let, což by mohlo být dotace ve výši 
8.730.000 Kč. Finanční podíl města na tomto 
projektu bude 6.515.000,- Kč. 

Další opravený přechod
Město si podalo (po delší diskusi v za-

stupielstvu) i žádost o dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na projekt Přechod pro 
chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi 
a autobusová zastávka „Kuřim, zámek“. Výsle-
dekm by měl být nový záliv se zastávkou ve 
směru od Tišnova, přechod posunutý dál výš 
od nebezpečné zatáčky u kostela a jeho moder-
nizace. Celkové výdaje projektu jsou vyčísleny 

na 2.850.000,- Kč. Finanční podíl města na 
tomto projektu bude činit 900.000 Kč, zbytek 
by měly být dotace. 

Noční nebo raní spoj?
Od nových jízdních řádů máme nový 

spoj 91 z Brna do Kuřimi. Zatímco z Brna je to 
ještě spoj noční (3:00 je nekřesťanská hodina), 
kterým jezdí jen pár lidí, do Brna se vrací před 
půl patou a v průměru s ním jede denně víc než 
20 lidí. Protože jde o spoj nadstandardní, mude 
provozován, jen když na něj město přispěje 
55.000 Kč ročně. S tím zastupitelstvo souhla-
silo, takže byl uzavřen dodatek ke smlouvě o 
zajištění financování IDS JMK. Pro rok 2010 
činí výše finančního příspěvku za provozování 
nadstandardu na odsouhlasených spojích téměř 
1.000.000 Kč a k tomu poplatek ve výši zhruba 
půl milionu za standardní služby (50 Kč na oby-
vatele Kuřimi.

Směna pod cyklostezkou
Město Kuřim loni postavilo cyklostezku 

Kuřim – Malhostovice II. a III. Etapa. Ukázalo 
se ale, že podle skutečného zaměření stavby je 
potřeba uskutečnit směnu pozemků mezi měs-
tem Kuřim a obcí Malhostovice, aby každému 
ležely pod stezkou jeho pozemky. Zastupitel-
stvo Kuřimi i Malhostovic směnu schválilo.

Dar od Sokola
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim  

nabídla městu Kuřim k převodu do majetku 
bezplatně (darem) části pozemků u sokolovny. 
Tyto pozemky mají z části charakter veřejného 
prostranství a město se o ně bude musset starat.

Rozpočet pro rok 2010
Na svém lednovém zasedání Zastupitel-

stvo schválilo rozpočet pro letošní rok. Příjmy 
před konsolidací jsou narozpočtovány ve výši 
262.401.800 Kč, 74.757.800 Kč činí dotace na 
rybník Srpek a Wellness. Provozní výdaje jsou 
narozpočtovány ve výši 164.628.000 Kč, rezer-
va na investice činí 197.687.000 Kč, z čehož na-
prostá většina půjde na Wellness. Je počítáno se 
splátkami úvěrů ve výši 6.000.000,- Kč. Rezerva 
na investice i jiné použití je asi 23 mil. Kč. Už 
teď je ale rozpracováno nebo připraveno k rea-
lizaci tolik projektů, že je tato rezerva prakticky 
vyčerpána.

Zastupitelstvo proto přijalo na svém 
zasedání plán investičních akcí na tento rok, k 
materiálu se vrátíme samostatným článkem v 
příští Zlobici.

6×job
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Čisté světlo

Na dohled od Zlobice

Informační beseda pro oso-
by se zdravotním postižením

Občanské sdružení Liga vozíčkářů v rámci projektu „S Ligou proti 
diskriminaci“ ve spolupráci s městem Kuřim pořádá informační besedu 
pro osoby se zdravotním postižením. Beseda se koná dne 1. 3. 2010 od 
17:00 v budově Městského úřadu Kuřim, velké zasedací místnosti č. 403. 
Přístup do zasedací místnosti je bezbariérový.

V rámci besedy se mohou osoby se zdravotním postižením a osoby 
o ně pečující dozvědět cenné rady pro život se zdravotním postižením. 
Konkrétně informace o sociálním zabezpečení, příspěvcích a výhodách, 
podmínkách pobírání invalidního důchodu a příspěvku na péči, o mož-
nostech pracovního uplatnění, vzdělávání, volnočasových aktivitách,  
kompenzačních pomůckách, o činnosti dalších organizací a jejich služ-
bách pro osoby se zdravotním postižením a další.

Každý účastník besedy obdrží informační materiály a publikaci 
Nápadník 2010 – sborník rad pro život s postižením. Prostor bude vě-
nován také konkrétním dotazům, diskusi a individuálnímu sociální po-
radenství.

Veškeré nabízené služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ a budou 
přizpůsobeny  potřebám zdravotně postižených osob.

Bližší informace poskytne koordinátorka projektu:
Lucie Marková, DiS.
lucie.markova@ligavozic.cz  
tel. 725 122 853

Bc. Veronika Foltýnková, DiS., pracovnice projektu
tel. 774 635 564 
bezplatná linka 800 100 250

Liga vozíčkářů
Program Poradenství a informace   
Bzenecká 23, 628 00 Brno
www.ligavozic.cz 
tel.: 537 021 490    

   

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanis-
mu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Trestný čin podvodu
ohlásil dne 18. 1. 2010 na Polici ČR v Kuřimi muž, který před tře-

mi měsíci dal svému známému 70 tisíc Kč a své doklady za účelem vyříze-
ní úvěru na dům. Nyní nemá ani 70 tisíc ani doklady ani úvěr ani dům.

Matka mne škrtila,
tahala mne za vlasy a nadávala mi. Stěžovala si na Policii ČR v Ku-

řimi dospělá dcera z Čebína na svou matku dne 21. 1. 2010. Důvodem 
tohoto chování matky, světe div se, byl pocit matky, že dcera nepracuje 
– je nezaměstnaná a ona jí musí živit.

S kamenem v ruce
vykrádali zloději osobní auta v kuřimském mikroregionu v měsíci 

lednu 2010. Většina vykradených aut měla rozbité okénko: 1. 1. v Kuřimi, 
6. 1. v Čebíně, 7. 1. ve Vranově, 13. 1. v Moravských Knínicích, 15. 1. v 
Kuřimi, 18. 1. v Kuřimi, 20. 1. v Kuřimi 2x a 23. 1. ve Veverské Bítýšce.

Zloději si odnesli obvyklý sortiment vystavený majiteli aut na se-
dadlech. Kabelky a tašky s doklady, kreditními kartami a finanční hoto-
vostí, mobily, notebooky, navigace a jiné. Majitelům vznikla škoda takřka 
90 tisíc Kč.

HN

Zima je zas jednou krásně bílá a teploty třeskutě nízké. Poslední lednový 
víkend kuřimští hasiči odstraňovali rampouchy, které dokazují, že i dešťová 
voda může být tvrdá. I přesto se vyplatí sledovat, jestli vám při chůzi nad hla-
vou nevisí Damoklův křišťálový meč.

Nové webové stránky města
Na přelomu ledna a února město rozjelo své nové webové stránky 

(www.kurim.cz) naostro. Návštěvník si jistě všimne, jak výrazně se změ-
nil jejich vzhled, celá struktura je jiná, základní členění je pro obyvatele, 
návštěvníky města a podnikatele. 

Ještě základněji se změnila metoda jejich tvorby (redakční systém) 
a je jisté, že ze začátku se budou vychytávat mouchy. Těch, doufejme, v 
únoru moc nebude. Výsledkem by měly být přehlednější a aktuálnější 
informace, celá řada dalších služeb a uživatelský komfort. K tomu je ale 
třeba kromě jiného provařit i aktuálnost informací již na stránkách umís-
těných.

Zlobice se chce tomuto tématu věnovat obšírněji a přivítala by 
proto vaše názory, náměty, připomínky a dotazy na mailu redakce. V sou-
časné době jsou totiž webové stránky zřejmě nejdůležitějším informač-
ním kanálem mezi městem a obyvateli.

Jiří Brabec

pozvánka

placená inzerce
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užitečné informace

Placená inzerce

Výběrové řízení 
na referenta(ku) sociálně právní ochrany 
dětí odboru sociálních věcí

Město Kuřim hledá referenta(ku) sociálně právní ochrany dětí od-
boru sociálních věcí.

Zájemci o toto pracovní místo mohou své přihlášky podat do pát-
ku 12. února 2010 do 12:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Kuřim, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.
Bližší informace o nabízeném pracovním místě zájemcům poskytnou: 
Bc. Taťána Sojková, tel.: 541 422 376, e-mail: sojkova@radnice.kurim.cz 

nebo
 Mgr. Jan Jandl, tel.: 541 422 338, e-mail: jandl@radnice.kurim.cz
Výzva o vyhlášení výběrového řízení je k dispozici také na: www.kurim.cz

Mgr. Jan Jandl
odbor kancelář úřadu Městského úřadu Kuřim

Výběrové řízení 
na referenta(ku) odboru životního prostředí

Město Kuřim hledá referenta(ku) odboru životního prostředí 
Městského úřadu Kuřim.

Zájemci o toto pracovní místo mohou své přihlášky podat do pát-
ku 26. února 2010 do 12:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Kuřim, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.
Bližší informace o nabízeném pracovním místě zájemcům poskytnou: 
Ing. Jitka Sikorová,   tel.:  541 422 325, e-mail: sikorova@radnice.kurim.

cz  nebo
Mgr. Jan Jandl,  tel.:  541 422 338, e-mail: jandl@radnice.kurim.cz
Výzva o vyhlášení výběrového řízení je k dispozici také na: www.kurim.cz

Mgr. Jan Jandl
odbor kancelář úřadu MěÚ Kuřim

V Kuřimi byla zřízena komise 
pro sociálně-právní ochranu 
dětí

 Starostou města Kuřimi byla zřízena komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí jako zvláštní orgán obce pro výkon sociálně-právní ochrany 
dětí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, tedy pro 
Kuřim a okolní obce. 

Starosta města jmenoval předsedu komise a její členy od 1. 2. 
2010. 

Komisi tvoří celkem 7 osob, jedná se převážně o odborníky z ob-
lasti sociálně-právní právní ochrany dětí. Komise se bude scházet něko-
likrát v roce.

Úloha komise:
rozhodovací  

- rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní právní ochrany 
dětí 
koordinační 

- sleduje činnost úřadů ve své působnosti na úseku sociálně-právní ochra-
ny dětí 

-  upozorňuje na nedostatky, činí  závěry a dává doporučení k přijetí  po-
třebných opatření 

  -  úloha v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy
iniciační       

-  z vlastního podnětu se komise může věnovat dětem v ohrožení
-  podporuje přípravu odborníků v rámci sociálně-právní ochrany dětí
  

Komise je složena z pracovníků MěÚ Kuřim,  zástupce školských 
zařízení, psychologa, zástupce Policie ČR a dětské zdravotní sestry. 
 

Kontakt: Městský úřad Kuřim, odbor sociálních věcí, komise so-
ciálně-právní ochrany dětí, Jungmannova 968,  664 34  Kuřim.

Placená inzerce
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Ještě jednou ohňostroj
První kuřimský novoroční ohňostroj se prý líbil. Kdybych měl 

usuzovat jen podle ohlasů, které se ke mně donesly, tak se líbil určitě. To 
slovíčko prý upozorňuje na to, že se někomu líbit nemusel. A je to v po-
řádku. Neznám ze svého života věc či událost, která by se líbila všem. Pod-
le mého názoru předčil počtem přítomných, které odhaduji cca na 500 
osob, mé očekávání, zejména vzhledem k tomu, že šlo o nultý ročník.

Kolují však fámy, kolik to vše stálo. Údajně to bylo 70 000,- Kč, 
snad 100 000,- Kč, …. Chci všechny ubezpečit, že veškeré náklady na oh-
ňostroj byly 30 000,- Kč (včetně DPH). Navíc, abychom ušetřili, jsme 
ohňostroj ozvučili aparaturou města. Poděkovat bych chtěl kuřimským 
hasičům za jejich pomoc při organizaci akce.

Udělat ohňostroj v roce 2011? Většina pozitivních reakcí hovoří 
pro. Bude-li ohňostroj v roce 2011, budeme se snažit zlepšit informova-
nost veřejnosti o jeho konání, pokusíme se také vylepšit ozvučení, aby 
byla hudba lépe slyšet na parkovišti u PENNY marketu, odkud bylo prý 
nejlépe vidět. 

Radim Novák
Městský úřad Kuřim, za organizátorský tým ohňostroje

Jak je to s koni a koňmi
Minulý měsíc dvě občanky města ironizovaly na cyklostezce z 

Kuřimi do Malhostovic město a městský úřad, když se vesele bavily nad 
cedulemi umístěnými v její blízkosti. Na nich je nápis: „Zákaz vstupu s 
koni.“ Zeptali jsme se odbornice na jazyk český, jak by měl znít správně 
nápis. 

Nesprávně je kuřimským uším dobře znějící  s koňma, s koněma. 
Nejsprávnější je „Zákaz  vstupu s koňmi“, ale může být i „Zákaz vstupu 
s koni.“ V 7. pádě množného čísla existují vedle sebe dva dubletní tvary 
a to s koňmi i s koni. Za vhodnější se považuje tvar s koňmi. Také se ne-
doporučuje „Zákaz vstupu koni“, protože koně, ač jsou dosti inteligentní 
nedokážou sami číst. Takže nejedná se o úředního šimla, ale o koně, kteří 
by neměli svými kopyty ničit cyklostezku.  

P. Němec

O paní Moravcové, krizi a 
kultuře

Paní Moravcovou asi neznáte. Byla to česká židovka z Havlíčkova 
Brodu z takové středostavovské rodiny. Měli obchod s bílým textilem. 
Pak přišel Hitler a ona putovala z gymnázia do Terezína i s celou rodinou. 
Otec rozhodl, že si s sebou vezmou tahací harmoniku. Ze 40 členů širší 
rodiny válku přežila jen ona a její sestra. Ta pak emigrovala do Austrálie. 
Paní Moravcová se rozhodla zůstat v Československu, měla dceru, praco-
vala a žila jak se dalo. V roce 1968 jí emigrovala dcera. Takže nedlouho na 
to se sbalila i ona a po mnoha peripetiích nakonec skončila v Tasmánii. 
Její život, to by byl námět na film. Ostatně i Miloš Forman, se kterým se 
potkala, to říkal.

Napsala paměti, které jsem počátkem devadesátých let jako nakla-
datelský redaktor zpracoval do knihy. Jmenovala se Osud a harmonika. 
Paní Moravcová se svým životním optimismem stala populární i u pro-
tinožců, hluboko po sedmdesátce dokázala za akordeonem hrát, zpívat 
a táhnout zábavu celé hodiny. Náklad tisíce kusů knihy si víceméně celý 
rozebrali australští krajané.

Proč to vyprávím? Protože jsem se jí ptal, proč si proboha do lágru 
brali harmoniku. Copak není spousta důležitějších věcí? Není, odpově-
děla mi. Když člověk ztratí svou kulturu, ztratil vše. Proto se v Terezíně 
koncertovalo, hrála představení pro děti, vyráběly rukopisné sbírky básní 
z toho, co si kdo pamatoval. Když vám někdo řekne, že je v těžké životní 
situaci, takže na kulturu nemá peníze a musí se jí zříct, tak mu dejte facku 
a řekněte mu: To ti vzkazuje paní Moravcová, co přežila Terezín.

Teď se vypráví všelicos o krizi, o tom, jak je třeba šetřit. Šetřit – 
ano. Omezovat – ano. Ale vzdát se veškeré kultury, veškeré zábavy, to ni-
kdy. To jsem z osudu paní Moravcové pochopil.

Jiří Brabec

Omluva Štarhovi
Jen několik dnů poté, co vyšel ve Zlobici můj článek o zákulisních 

praktikách v kuřimské ODS a napjaté atmosféře, která zde díky několika 
jednotlivcům panuje, jsem obdržel první výhrůžku soudem. 

Článek právě putoval do tiskárny, když se mě O. Štarha ve více než 
hodinovém rozhovoru snažil přimět k tomu, abych článek stáhl a nepub-
likoval jej. Jak se dověděl jeho obsah ještě před jeho vydáním? Šéfredaktor 
Zlobice jej poslal druhé straně, aby se mohla také vyjádřit. Proti tomu nic 
nemám, ale když text doputoval k O. Štarhovi, nedočkal jsem se žádných 
protiargumentů, ale nátlaku, abych zavřel klapačku. Není možné přesně 
reprodukovat obsah tak dlouhého rozhovoru, ale pokusím se přibližně 
rekonstruovat:
•	 Ty	problémy	(falšování	voleb,	falšování	zápisů	aj.)	jsou	již	staré	a	

nikoho nezajímají. Odpovídám, že poslední vylučování, připravo-
vané v zákulisí, je zcela nové a nic bych nepublikoval, kdybys na 
posledním sněmu řekl pravdu (ne, že bys lhal, ale protože jsi ml-
čel). Když se ptám na důvody vylučování, není možné, abych od 
p. Bojanovské dostal odpověď „no to se včas dovíš“ a není možné, 
když tatáž osoba roznáší do schránek nějaké tiskoviny jako „kom-
promitující materiály“, aby Štarha nepřiznal, že byly psány v jeho 
prospěch.

•	 Když	článek	odvoláš,	dostaneš	prostor	a	můžeš	si	svůj	problém	vy-
řešit. Odpovídám, že to není jen můj problém, ale především jeho 
a nehodlám obchodovat s něčím, na co mám ze stanov právo.

•	 Když	článek	otisknou,	bude	osoba	XY	roznášet	bludy,	že	je	to	spik-
nutí KOLky proti koalici s ODS a poškodí to stranu. Odpovídám, 
že	za	to	osobu	XY	musíme	pěkně	setřít	a	ptám	se,	zda	existují	hod-
nověrní svědkové, kteří by ji slyšeli. Nedostávám odpověď. Ptám se 
znovu. Znovu bez odpovědi. Tak jsem tento bod zařadil jako návrh 
k projednání na nadcházejícím sněmu.

•	 Co	my	máme	na	radnici	práce!	Odpovídám,	že	mě	to	nezajímá,	že	
stačilo jen pár slov a věc mohla být dávno vyřešená, jenže ono to 
chce mít odvahu.

•	 Tak	 já	 s	 tím	 seknu	a	 ať	 si	 dělá	předsedu,	 kdo	chce.	Odpovídám,	
proč ne. S tím, že úklid tohoto slušně řečeno nepořádku připadne 
novému předsedovi…
V tomto duchu se nesl celý rozhovor. Pes je zakopán ve třetím 

bodě, který jsem spolu s jinými zařadil jako návrh k projednání na příštím 
sněmu. Návrh byl bez nějakého zdůvodňování smeten ze stolu, ale znění 
tohoto konkrétního bodu Štarha popřel. Že to určitě nemám od něj a že 
chce buď písemnou omluvu na sněmu nebo ve Zlobici. V opačném přípa-
dě bude zvažovat kroky v občanskoprávní rovině – tedy soud.

Je to prekérní situace, tvrzení proti tvrzení, a těžko se vysvětluje, že 
jsem já na vlastní pravé ucho slyšel něco, co Štarha neřekl. Nestojím o to, 
aby mně u soudu dokazovali, že jsem musel mít výpadek paměti, což ko-
neckonců není tak úplně nereálné. Pokud k němu došlo, omlouvám se a 
také se omluvím za kterékoliv z výše uvedených témat našeho telefonátu, 
pokud mě pan Štarha přesvědčí, že šlo o halucinace.

Chtěl bych touto cestou poděkovat prostým členům ODS za to, že 
se o jakémkoliv vylučování odmítli bavit a s panem starostou si napříště 
budu raději mailovat.

Jiří Berka

Mrtvý bod
Celá kauza je podle mne v mrtvém bodě. ODS kdysi cosi velmi 

pravděpodobně zmanipulovala. Čím víc času od té doby uplynulo, tím 
menší je šance, že se dokichot Berka domůže nápravy. Na druhé straně 
ani on to nedělá svým spolustrtaníkům snesitelnějším. Dokáže být pěkně 
jedovatý, tlačí na pilu a tak se všechno zaseklo a cestu vpřed nevidím. 

Jsem přesvědčen, že ho z ODS nevyloučí, mám pocit, že ale své 
straně spíš škodí. Byť zřejme z hlediska vyššího principu mravního. Ote-
vřené siskuse obou stran se na stránkách Zlobice nedočkáme. Nikdo na 
mne netlačí, abych přestal tisknout Berku, ale nikdo z ODS necítí touhu 
se do diskuse zapojit. Proto myslím, že je na čase s celou kauzo přestat, 
nedojde-li ke změně.

Jiří Brabec, šéfredaktor
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Města i obce mají v období let 2007 - 2013 možnosti získat velké 
množství dotačních prostředků z Evropské unie, které se v budoucnosti 
v takovém rozsahu již nikdy nebudou opakovat. Vedení Města Kuřimi si 
tuto neopakovatelnou příležitost dobře uvědomilo a výsledkem je zisk 
významného objemu dotací na podporu projektů pro jeho rozvoj. Pro 
naše město, stejně jako pro ostatní obce správního obvodu, jsou nejzají-
mavějšími evropskými dotačními programy Regionální operační program 
NUTS 2 Jihovýchod, Operační program Životní prostředí a Integrovaný 
operační program. 

O většině projektů, které se v loňském roce realizovaly nebo za-
hájily, se psalo podrobněji v minulých číslech novin Zlobice. Z hlediska 
získaných finančních prostředků je na prvním místě projekt Wellness 
Kuřim - rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi, investice s 
celkovými náklady 168 mil. Kč a s podílem dotace 67,4 mil. Kč. Stavba 
byla zahájena v srpnu loňského roku a bude dokončena letos na podzim. 
Vytvoření moderního zařízení pro sport a aktivní trávení volného času 
přinese zlepšení občanské vybavenosti města pro jeho obyvatele a také 
zvýšení jeho atraktivity pro turisty. 

Další významnou již dokončenou stavbou je zateplení budovy zá-
kladní školy na ulici Tyršova, na kterou naše město získalo dotaci 15,5 
mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí. Ze stejného programu 
čerpáme dotaci na revitalizaci rybníku Srpek, a to ve výši 8,5 mil. Kč. 

 Z Integrovaného operačního programu jsme čerpali pro správní 
obvod ORP Kuřim dotaci ve výši 700 tis. Kč na vybavení kontaktních 

míst Czech POINT technikou a  Město Kuřim pak ještě dalších 570 tis. 
Kč na územní analytické podklady.  

S přispěním 2,9 mil. Kč státních prostředků byla vybudována cyk-
lostezka Kuřim – Malhostovice, která byla slavnostně otevřena na pod-
zim 2009.

Dotace jsme získali na plánované investice také z Jihomoravského 
kraje, a to ve výši 450 tis. Kč na některé menší projekty z oblasti podpory 
kultury a sportu, například na rekonstrukci jevištního zařízení v kultur-
ním domě a na nákup žacího traktoru na údržbu travnatých ploch spor-
tovního areálu.

Při ohlédnutí se za uplynulým rokem a vyhodnocení oblasti čerpá-
ní dotací čísly Město Kuřim podalo v průběhu roku 18 žádostí o dotace ve 
výši téměř 100 mil. Kč. Bylo realizováno 12 projektů s  dotací ve výši 18,5 
mil. Kč. 3 projekty s dotací 76,4 mil. Kč byly započaty v roce 2009 a bu-
dou dokončeny letos. U 3 žádostí o dotace v celkové částce 5 mil. Kč, po-
daných ve druhé polovině loňského roku, teprve očekáváme vyjádření. 

Celý proces přípravy žádostí o dotace a v případě úspěchu ná-
sledná realizace projektu je z pohledu dodržování podmínek dotačních 
programů a administrativní zátěže velmi náročná, ale vzhledem k tomu, 
že některé projekty by se bez spolufinancování dotací neuskutečnily, to 
bezpochyby stojí za úsilí.

Ing. Naďa Šiblová
projektová manažerka 

Městského úřadu Kuřim

Dotace pro Kuřim v roce 2009



ročník 17, číslo 2/únor 2010    ZLOBICE   7

dotace

placená inzerce

Kuřimské Wellness centrum 
na počátku roku 2010

Nejvýznamnější současnou stavbou města Kuřimi, započatou v 
srpnu loňského roku je, co do rozsahu stavebních prací i co do náročnosti 
budoucího provozu, bezesporu přestavba krytého bazénu na wellness.

Konstrukční řešení je již dáno projektem a ve stádiu realizace se již 
jenom řeší dílčí problémy, které vznikají na každé rekonstrukci. A přestože 
se jedná o stavbu poměrně náročnou i z pohledu technologie, daří se rea-
lizačnímu týmu vzniklé překážky hravě překonávat.

Doposud byly na stavbě převážně prováděny bourací práce, ty 
jsou takřka hotovy a zbývají jen drobnosti. Potěšitelné je, že na bazénu již 
máme opravenou střechu, která byla již roky v dezolátním stavu a v sou-
časnosti se do ní vkládají izolační panely. V budoucím provozu se nevyu-
žije možnosti pojezdu stropní konstrukce. Toto rozhodnutí, které padlo 
již ve stadiu vzniku projektu se ukázalo jako správné, protože technický 
stav celého zařízení by si vyžádal navýšení nákladů asi o 15 milionů korun. 
Za takovou částku se již dá takový luxus oželet. Stabilní varianta střechy 
je výhodnější  i pro umístění technických rozvodů v příhradové ocelové 
konstrukci.

Započaly zdící práce ve stávajících prostorách koupaliště a nově 
navržený bazén s vodními atrakcemi se již začíná v obrysech objevovat v 
základových konstrukcích.

Lednové úporné mrazy plynulému postupu stavebních prací ne-
přejí. Za měsíc leden se proto prostavělo asi 5 milionů korun, celkově od 
srpna, od začátku stavby, asi 33 milionů.

S blížícím se termínem dokončení stavby se vedení města připra-
vuje na budoucí provoz. Rekonstrukce bazénu, vedle zkvalitnění služeb, 
by měla přinést především ekonomickou rentabilitu zařízení. Doposud 
vyhotovená studie proveditelnosti a ekonomické rozvahy hovoří, že násle-
dující provoz po rekonstrukci s rozšířením bude bez ztráty. Aby toto bylo 
možno v budoucnu zajistit, je třeba zpracovat návrh optimálního provozu 
zařízení. Základní otázkou je volba právní formy provozování. Nabízí se 
možnost provozování formou příspěvkové organizace, nebo formou ob-
chodní společnosti. Vše zatím hovoří pro obchodní společnost. 

Klíčovým argumentem pro zřízení odchodní společnosti je mo-
tivace managementu a zaměstnanců. Příspěvková organizace se v těchto 
případech neosvědčila. Management musí být silně motivován na hos-
podářských výsledcích. Charakter poskytovaných služeb také hovoří pro 
obchodní společnost.

Protože se bude jednat o zařízení, které bude patřit k nejmoder-
nějším v rámci regionu,  bude mít velkou roli v zajištění úspěchu provozu 
správná volba hlavního manažera provozu. Ten by měl kromě patřičného 
vzdělání disponovat praktickými zkušenostmi a silnou vnitřní motivací 
pro řízení tohoto poměrně složitého provozu. Měl by umět komunikovat 
s medii, měl by mít schopnost prezentovat toto zařízení. Také by měl být 
schopen, na základě zadaného provozního a ekonomického rámce vytvá-
řet marketingové a propagační plány. Musí umět oslovit veškeré cílové 
skupiny, jednak z Kuřimi a blízkého okolí, školy, seniory. Toto zařízení by 
nemělo být využíváno pouze pro sport, ale v rámci možností i pro kulturní  
a společenské události.

Výběr hlavního manažera město zadá profesionální personální 
agentuře, která v prvním kole doporučí do užšího výběru omezený počet 
uchazečů, z druhého kola vzejde vítězný uchazeč. Toto by se mělo usku-
tečnit do dvou měsíců, aby se již mohl podílet na přípravě marketingu a 
propagace v souvislosti se zahájením provozu zařízení.

Plánované otevření kuřimského wellness centra  se předpokládá 
na začátek října letošního roku. Zatím vše vypadá, že stavební firma své 
závazky k městu dodrží a k posunu dokončení nedojde. Vše mohou ovliv-
nit na poslední léta celkem úporné mrazy, které nás v posledních týdnech 
zasáhly. Nezbývá než doufat, že letos jaro přijde brzy a stavební práce zase 
začnou s plnou intenzitou.

Oldřich Štarha
starosta
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Informace o změnách 
v oblasti důchodového 
a nemocenského pojištění 
platné od 1. 1. 2010 
(nejen pro podnikatele)

Obecní živnostenský úřad Kuřim plní mimo jiné i úkoly, souvise-
jící s činností centrálních registračních míst (CRM). Proto touto formou 
informujeme podnikatelskou veřejnost, resp. občany o materiálech, které 
vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo Česká správa soci-
álního zabezpečení,  a tyto jsou k dispozici na internetové adrese www.
mpsv.cz, resp. na níže uvedených odkazech.

 1. Příručka nezaměstnaného v roce 2010
    Informace, které byste měli vědět při hledání práce
www.mpsv.cz/cs/6800
Tato publikace je historicky první příručkou pro nezaměstnaného 

a občané v ní najdou cenné informace o tom, co dělat při ztrátě zaměstná-
ní, na koho se obrátit, na jaké dávky od státu vzniká nárok nebo jak si najít 
nové zaměstnání a co všechno je k tomu potřeba. 

2. Informační leták Změny v důchodovém 
pojištění od 1. ledna 2010

www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky/
Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti dů-

chodového pojištění. Jedná se především o úpravu důchodového věku, 
potřebné doby pojištění či koncepce invalidity. Mění se tedy základní 
podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše (změny 
parametrické). Do právního řádu je přináší zákon č. 306/2008 Sb., kte-
rým se mění stávající zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v 
platném znění. Důvodem těchto změn je nezbytnost zahájení první fáze 
důchodové reformy.

3. Informační leták 
Úsporný balíček, Změny v gesci Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR od 1. 1. 2010
www.mpsv.cz/files/clanky/7942/Uspora_new.pdf
Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 budou platit úsporná opat-

ření v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která se týkají po-
jistného na sociální zabezpečení, státní sociální podpory, zaměstnanosti a 
nemocenského pojištění. 

Mimo již uvedených informací připravila Česká správa sociálního 
zabezpečení dále uvedené sdělení, které obsahuje základní a důležité in-
formace pro osoby samostatně výdělečně činné z oblasti důchodového a 
nemocenského pojištění v aktuálním stavu k 1. 1. 2010.

 Mgr. Alena Trtílková 
 vedoucí obecního živnostenského úřadu Kuřim

placená inzerce
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dopisy čtenářů

Vánoční rozjímání
Dívám se z okna, z kterého není téměř vidět přes množství sněho-

vých vloček. Snášejí se dolů jak lehké, něžné panenky a pokrývají plochu 
všude, kam oko dohlédne. Krajina           a město dostávají bílou načechra-
nou peřinu. Tak jsme toužili, aby Vánoce letos nebyly          na blátě a 
zase naše přání nebylo vyslyšeno. Sněhová nadílka přišla i s úroky o něco 
později.

V myšlenkách se vracím zpátky k vánocům a prolétají mi hlavou 
vzpomínky na jedné straně v roli dítěte, do níž se vciťuji jako učitelka ma-
teřinky už dosti dlouho, a druhou stranu vyplňuje role dospělých, mámy. 
Ta už je o něco těžší, ale přece krásná.

Jako dítě bych se vrátila k začátku adventu a k prvnímu svátku, kte-
rý už patří k vánocům a to svátek sv. Mikuláše. Na naše nejmenší, podru-
hé v dějinách našeho města, nečekala v tento den jen tajuplná návštěva 
zvláštních bytostí, ale i Mikulášský jarmark          na náměstí. Děti byly 
postaveny do úlohy účinkujících, takže předvedly básničky a písničky, 
které se hodily k této době a nejstarší ratolesti z naší mateřinky přišly s 
programem       „Živého Betlému“, v němž velice dobře zvládly vánoční 
koledy s hrou na různé hudební nástroje. Flétnu a varhany doplňovala 
šikovná děvčata, z nichž jedna vede muzikoterapii. Zásluhou vynaléza-
vosti a fantazie rodičů byly děti oblečeny do postav svaté rodiny, pasáč-
ků  a vesničanek, kteří se přišly poklonit narozenému Ježíškovi. Za své 
představení všichni sklidili velký potlesk a obdiv lidí, kteří se sem přišli 
podívat. Také roztomilé výrobky dětí umístěné ve stánku lákaly pohledy 
kolemjdoucích a mnozí si nějaký ten dárek                         u nás zakoupili. 
Za atmosféry jasně osvíceného vánočního stromu, světel i krámků, vůně 
svíček a tradičního punče na nás působilo vzájemné souznění lidí a jejich 
přání šťastných Vánoc. 

Ani více práce a hektičnost při přípravách nám nemohlo vzít ten 
šťastný pocit z rozzářených dětských tváří při nadílce. Jako dospělák si 
však uvědomuji také to, že existuje spousta nešťastných lidí, které někdo 
blízký opustil nebo je potkal nějaký zlý osud a právě v tuto dobu na ně 
doléhá ještě větší pocit samoty, opuštěnosti a někdy i zatrpklosti.                  I 
tuto stránku - myslet s dětmi i na ty druhé - jsme se snažili naplnit.                                       
Ve spolupráci s kuřimskou charitou jsme s pomocí některých dětí a je-
jich rodičů poslali pro indické děti nějaké hračky. Když jsem viděla, kolik 
hraček se celkově nashromáždilo, byla jsem na ně hrdá, protože i dospělci 
přispěli částkou na poštovné.

Vánoce i svátek Tří králů jsou za námi a vše se začíná chystat k době 
masopustů         a rejů, které jsou předzvěstí Velikonoc. I tahle doba má své 
kouzlo, ale o tom někdy příště… Ať nás vzájemné porozumění, pokora, 
smysl pro spravedlnost a štěstí provází celým Novým rokem 2010.  

Blanka Krnáková
MŠ Zborovská 

Poděkování a povzdech 
zároveň

Letošní zima připravila milovníkům běžeckého lyžování i v našich 
nadmořských výškách naprosto skvostné podmínky, co se výšky sněhové 
pokrývky týče.

Díky řediteli golfového hřiště ,,Kaskáda“ panu Pavlu Zemanovi 
byly v areálu připraveny stopy pro bruslení i klasický styl. Tímto nám 
mnohým odpadlo obtížné dojíždění třeba na Vysočinu.

Trať si může každý vybrat podle svých potřeb a v krásném pro-
středí tak ,,potrápit“ svou tělesnou schránku nebo si jen tak užít pobyt na 
čerstvém vzduchu.

Takže,	pane	řediteli,	velký	dík	za	všechny	spokojené	běžkaře!!

Povzdech patří ,,mrtvému“ hřišti na ,,Komendě“. V minulosti se 
betonová plocha v zimním období díky nadšencům proměnila v osvětle-
né kluziště. Všechny věkové kategorie měly možnost oprášit roční prach 
z bruslí, nebo vyzkoušet vánoční dárek. V dnešní hektické době nadšenci 
nejsou k mání a tak 10- tisícové město má kluziště jen na ZŠ Jungman-
nova. Povzdech směřuje na kuřimskou radnici. Zamrzí, když se nenajde 
nikdo, kdo by si vzal za své právě tuto službu obyvatelům ve sportovní 
oblasti. Podmínky, jak už klimatické, tak personální (zaměstnanci opra-
vujícího se bazénu) jsou nebo byly letos ideální. 

Ivo Peřina   
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život se zvířaty pozvánka

Placená inzerce

Které podzimní a zimní 
rostliny jsou toxické pro psy 
a kočky?

Květiny dokáží zútulnit 
příbytek a jsou vhodným dárkem 
ke každé sváteční příležitosti. Pro 
zvířata mohou být ale nebezpeč-
ná. Jestliže máte doma nějakého 
mazlíčka, určitě by Vás zajímalo, 
na které rostliny si dát pozor. Zde 
je seznam některých populárních 
zimních rostlin a jejich potencio-
nální toxicita. 

•		Cesmína	(Ilex	sp.).	Tato	rostlina,	která	se	nejčastěji	v	domácnosti	obje-
vuje v období Vánoc, vyvolává intenzivní zvracení, průjem, men-
tální depresi.

•		Amarylis	(Amaryllis	spp).	Její	požití	vyvolává	zvracení,	průjem,	depresi,	
ztrátu chuti k jídlu, třes a bolestivost břicha.

•	 	 Jmelí	 (Phoradendron	spp.).	Tato	 typicky	vánoční	 rostlina	způsobuje	
výrazné zvracení a průjem, může zhoršovat dýchání, snižovat sr-
deční tep, při neléčení končí až smrtí zvířete.

•		Vánoční	hvězda	(Euphorbia).	Tato	rostlina	dráždí	dutinu	ústní	a	žalu-
dek, občas způsobuje zvracení. Má nízkou toxicitu.

•		Vánoční	kaktus,	velikonoční	kaktus	(Schlumbergera	nebo	Zygocactus).	
V případě pozření většího množství způsobuje krvavý průjem, 
zvracení a mentální depresi, v malém množství je málo toxická.

•		Zimokeř	popínavý	(Celastrus	scandens).	Požití	vede	ke	slabosti,	zvra-
cení a křečem. 

•		Lilek	potměchuť	(Solanum	dulcamara).	Požití	vede	ke	slinění,	zvracení,	
průjmu, depresi, snížení chuti k jídlu, slabosti, zmatenosti a snížení 
srdeční frekvence.

	•		Chryzantéma	(Chrysanthemum	morifolium).	Požití	vede	ke	zvracení,	
průjmu, depresi, slinění a ztrátě chuti k jídlu.

•		Čemeřice	černá		(Helleborus	niger).	Požití	vede	k	bolesti	břicha,	zvra-
cení, krvavým průjmům a deliriu.

•		Ocún	jesenní	(Colchicum	autumnale).	Požití	pupenů	vede	k	podráž-
dění tlamy, zvracení s příměsí krve, šoku, selhání ledvin, poškození 
jater a kostní dřeně. 

 V případě jakéhokoliv podezření, že zvíře sežralo některou z 
těchto rostlin, navštivte urychleně veterinárního lékaře. 

Zdroj: www.petplace.com
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková  

Placená inzerce
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Herna pro děti 
aneb Hrátky s KuřiMáTky

Kde: velký sál Kulturního domu Kuřim
Kdy: každé liché úterý 9:00 - 11:30 a 15:00 - 17:00 hod.
ÚNOR:	Změna	času!!!!!	9.2.	POUZE	ODPOLEDNE,	
23.2. POUZE RÁNO
BŘEZEN: 9.3. a 23.3. ráno i odpoledne
Za nepříznivého počasí mohou být dny s dětmi dlouhé. Přijďte 

si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od ba-
tolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Příchod a 
odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku 
vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné potřeby a 
hračky na hraní. Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku 
a pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna bude nově vybavena 
kobercem	pro	hraní	menších	dětí!	Děkujeme	všem	dárcům	hraček,	díky	
kterým se nám hernička krásně zaplnila. Z důvodu prostoru již prosím 
další věci nenoste. 

Těšíme se na vás.
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa

Nové jméno našeho maskota SKOŘÁPKA vymyslel Kubík. Vedle něj se scho-
vává Bára s jedním z oceněných obrázků.

K dur v roce 2009
 Pro sbor to byl velice úspěšný, v podstatě první celý rok čin-

nosti. Pravidelných úterních zkoušek se zúčastňoval dostatečný počet 
zpěváků, takže se vždy dalo cvičit. Scházeli jsme se i o prázdninách. Po 
celý rok jsme se zúčastňovali rozličných akcí, z nichž největší zkušenosti 
nám přinesly festivaly v Nechanicích a v Jirkově. Zisk stříbrného pásma v 
kategorii duchovní hudby byl příjemným překvapením a největší zásluhu 
na něm má určitě naše sbormistryně.

 První a zatím jedinou zcela samostatnou akcí byl Afro&Coun-
try bál, který se po všech stránkách vydařil a dostal nás do širokého pově-
domí kuřimské veřejnosti. Přispěla k tomu také účast Myšáků z Prahy.

 Umělecky nejpůsobivější byl určitě Adventní koncert se spo-
luúčastí dětského sboru Cantando a netolického dívčího Bel canta. Celý 
projekt vymyslela a připravila sbormistryně Pavlína Zámečníková. Pod-
le slov účastníků to byl nejlepší koncert v kuřimském kostele v poslední 
době. Podobně výborné hodnocení mělo provedení Rybovy Vánoční 
mše na stejném místě 24. a 25. prosince.

  Velkým zážitkem bylo zpívání pro děti v ústavu na Kociánce, 
kam bychom se brzy rádi vrátili.

 Svojí účastí jsme podpořili i některé akce pořádané městem 
Kuřim.

 Velmi nám při přípravě pomohla víkendová soustředění na 
jaře na Jalovci a na podzim na Moravci. Zpívalo se od rána do pozdních 
večerních hodin jen s nezbytnými přestávkami na jídlo. 

 Soubor měl v průběhu roku od 18 do 23 členů. Ke konci roku 
to bylo 9 mužů a 12 žen. Uspořádali jsme, nebo se zúčastnili cel-
kem 20 akcí. Na nich proběhlo 17 vystoupení. Celkem jsme provedli 100 
písní. Repertoár na počátku roku tvořilo 15 sborových skladeb, na konci 
roku to bylo již 37 a k tomu několik navíc pro kvarteta a sextet.

 Během roku jsme se několikrát objevili v místních televizních 
kanálech Kotva a KTN. Pravidelně o svých aktivitách informujeme veřej-
nost v místním tisku Zlobice. O všech našich aktivitách se lze dozvědět na 
vlastních internetových stránkách sboru www.k-dur.cz, kde jsou rovněž 
ke zhlédnutí záznamy většiny našich vystoupení. Webové stránky také 
slouží k vnitřní komunikaci členů a sbormistryně – informace o zkouš-
kách, repertoáru apod.

 Ze sboru se stala dobrá parta, což je vidět i na tom, že do orga-
nizačních činností se nějakou formou zapojili všichni. Kromě vystupová-
ní se členové schází i k různým společenským příležitostem.

 Úroveň sboru vzrostla jak po stránce umělecké, společenské, 
tak i organizační. Všem, kteří se na tom aktivně podíleli, patří dík a je to i 
velký závazek do budoucnosti.

Koncert nejen populárních 
písní

Nejen populární písně zazněly v komorním sále ZUŠ Kuřim při 
koncertě, konaném 20.ledna 2010, v podání pěveckých sborů kuřimské-
ho K dur a brněnského kvarteta Po ránu níž. Domácí sbor řídila Pavlína 
Zámečníková a hosty z Brna vedla Kamila Fojtová. Úvodního  slova se 
chopil se ctí a vtipem člen K duru Vladimír Kryštof.  V programu večera 
byly provedeny spirituály, lidové, jazzové a populární písně a renesanční 
hudba. Některé skladby  doprovodil klavír, jiné pak housle  a flétna. Velká 
část koncertu zazněla v provedení „ a capella“, tedy bez doprovodu .

         Program večera byl svižný, veselý, takže přítomné posluchače, 
mohl pozitivně naladit. Kuřimský sbor K dur plynule přešel od nastudo-
vání vánočního  koncertu a Rybovy mše ke značně odlišným  skladbám, 
předvedených na tomto vystoupení.  

          Sborové zkoušky se konají každé úterý s cílem rozšířit a zkva-
litnit základní repertoár, abychom si vytvořili předpoklady pro úspěch na 
květnovém festivalu Moravskotřeboňské Arkády, neboť zdejší posluchači 
budou náš výkon posuzovat daleko přísněji. Proto nás čeká víkendové 
soustředění, na které se všichni velice těšíme. 

          Pro zvýšení vokální úrovně sboru stále hledáme několik zpě-
váků s tenorovým hlasem. Přijďte mezi nás, neboť vedle dřiny při studiu 
nových skladeb zažíváme spoustu legrace. 

Hana Čaloudová
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Kultura               
 Sjezd   Šišigt-golu   a   Tengis-golu

„Začátkem podzimu 2007 takhle jednou brouzdám po internetu 
na vodáckém serveru raft.cz a v rubrice diskuze sem objevil výzvu k účasti 
na expedici do Mongolska na řeky Šišigt gol a Tengis-gol od nějakého 
Mirka Motlitby. Zaujalo mě to a tak jsem zareagoval. Proběhlo několik 
seznamovacích mejlů a posléze i telefonátů. Mirek mě seznámil s přibliž-
ným plánem expedice a také jsme se shodli na tom , že někdy zjara se 
sejdeme někde na vodě,  abychom se seznámili trochu blíž  a pobesedo-
vali o všem nutném co se týče nadcházející a připravované cesty. První 
z našich seznamek proběhla v dubnu 2008 v Rakousku  na řece Salze, 
kam často jezdíme, kde jsem se konečně osobně potkal s Mirkem  a záro-
veň se seznámil i s kluky Kutlíkovými z Litomyšle, dalšími členy našeho 
týmu. Později ještě ve Slovinsku, zase  na  vodě, nám byl představen další 
účastník, Aleš Gurtler z Olomouce. Já jsem do naší výpravy přivedl svého 
kamaráda Vladana  Kondiolku z Pohořelic, a tak se zdálo, že bychom byli 
kompletní. Nyní už jsme se domlouvali nad mapami oblastí, do kterých 
jsme se hodlali vypravit, rozdělovali  jsme si jednotlivé úkoly a domlou-
vali termíny jednotlivých etap naší přípravy tak, abychom vše do termínu 
odletu stanovenému na 2.září 2008 v pohodě stihli. Jednalo se hlavně o 
vyřízení oficiálních pozvání a víz do Mongolska a Ruska, očkování, za-
jištění letenek, zkompletování vodáckého a horolezeckého vybavení atd. 
Projekt naší expedice jsme přihlásili i do grantové soutěže nadace Hed-
vábná stezka, kde jsme s naším záměrem uspěli a obdrželi jsme z fondu 
nějaké prostředky ať ve formě sponzorských darů, finanční výpomoci a 
také v bezplatném pojištění všech členů expedice, za což nadaci hedvábné 
stezky patří dík.“ Takhle nějak mi zrod expedice líčil usměvavý majitel ná-
dražního baru Cihelna v Kuřimi, Petr Burian. Na technicky vychytanou 
besedu najdete pozvánku v dolní části stránky.

Mají taneční v Kuřimi šanci?
Velmi příjemně na mne zapůsobil i pan Jindřích Vláčil, který se po-

kouší rozjet v Kuřimi taneční. Nakonec se mu mezi pokročilé nepřihlásil 
zatím nikdo, ale Kuřimské taneční pro začátečníky a mírně pokročilé vy-
puknou 8. února. „Tento kurz je určen pro Ty, kteří s tancem buď začínají, 
nebo již mají za sebou základní taneční. Věkově je neomezen, můžou se 
přidat jak středoškoláci tak dospělí, máme s takovými smíšenými skupi-
nami skvělé zkušenosti.

U společenských tanců waltz, tango, valčík, foxtrot, quickstep, cha 
cha, jive, polka a dalších se naučíte či si zopakujete základní kroky s důra-
zem na jejich technické zvládnutí. Potom si v každém tanci osvojíte něko-
lik nových figur. Naučíte se vnímat hudbu a její rytmus. Dozvíte se také 
něco o historii a původu jednotlivých tanců. Získáte kvalitní technické 
základy pro postup do navazujícího kurzu - do Kuřimských tanečních pro 
středně a více pokročilé. :o)

Učíme s filozofií „méně je více“, tedy raději méně figur a dobře než 
více figur a směšně, jak tomu bývá v jiných tanečních školách.

Kurz se koná každé pondělí od 8. 2. 2010 do 29. 3. 2010 včetně 
vždy od 19.30 do 21.00 hodin. Dohromady tedy 8 lekcí po 1,5 hodině, 
celkem 12 hodin + závěrečný ples navíc. Informace na: http://www.ta-
necniskolaeso.cz, e-mail: jindrichvlacil@seznam.cz, mobil: 776 746372.“

Petr Spálený a další
Nakonec přijede bez Milušky Voborníkové, která bude v lázních. 

Ale protože jsem pořad viděl, mohu vás ujistit, že Miluška v něm pívala 
jen asi ve třech písničkách. Neváhejte, Petr je stále ve formě. Koná se už 
23. února.

Na březen kromě Screamers (první den jsme vyprodali až po řadu 
12) chystáme ochotnické divadlo z Boskovic (hra Hexenschuss), koncert 
trampského Hop tropu a prodávat budeme i lístky na countrybál s Pout-
níky.

Choďte na kulturu, je to cool.
Jiří Brabec
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pozvánka
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recenze

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

Zdařilá monografie
Ze všech kopců v okolí Kuřimi je nesporně nejvyšší a také nejzají-

mavější Babí lom. A právě jemu je věnována monografie, kterou pod lako-
nickým názvem Babí lom sestavil v roce 2009 Jan Černohlávek a kolektiv. 
Kolektiv tvoří celá řada autorů různého věku, různých odborností a to jak 
nadšených amatérů, tak profesionálů: Rudolf Albrecht, Hana Berková, 
Jan Černohlávek, Martin Culek, Jiří Gaisler, Jiří Havel, Karel Hudec, Zde-
něk Chlup, Jan Kruml, František Kubíček, Jan Lacina, Zdeněk Laštůvka, 
Zdeněk Lenhart, Pavel Nesvatba, Pavel Pokorný, Jindřich Rácek, Antonín 
Přichystal, Josef Přidal, Jiří Saul, Karel Stránský, Miloslav Štulpa, Franti-
šek Tonar, Josef Unger, Mojmír Vlašín, Libuše Vodová, Walter Wenzel.

Kniha se zabývá Babím lomem a jeho okolím ze všech možných 
úhlů pohledu. První kapitoly jsou věnovány přírodě neživé a popisují 
lokalitu z hlediska geografie, geologie, geomorfologie, klimatických pod-
mínek a hydrologie. Pak následuje vhled do přírody živé, tedy flóra, fauna 
a ochrana přírody. Historii kultivace krajiny a jejího přetváření najdete 
v kapitolách věnovaných osídlení a lesnictví. I ti, kteří si libují v jazyce 
nepřijdou zkrátka, v kapitole věnované vývoji pojmenování se dozvědí, 
že původně to byly Kozí hřbety, a že jeden čas sváděl název Babí lom boj 
s názvem Babylon. Kapitola věnovaná starým cestám v okolí nám připo-
mene, že po úpatí Babího lomu, katastrem Kuřimi šla dávná Trtenická 
stezka, nejdůležitější spojnice Čech a Moravy. Další kapitoly mohou mo-
tivovat k vlastivědným vycházkám (drobné sakrální památky, turistická a 
zeměměřická zařízení). Pochopitelně své kapitoly mají i turistika, horo-
lezectví a výhled z rozhledny. Sám jsem ještě nikdy neměl štěstí, abych z 
ní viděl Alpy, ale je to možné. Přiznaně mimo vědu jde kapitola Tajúplný 
Babí lom, zachycující různé spekulace o magické historii místa. Dobrý je 
i přehled osobností s Babím lomem spojený. Jádro knihy velkého formátu 
(A4) je sice černobílé, ale přílohy s fotografiemi i mapami jsou v barvě. 
Velký formát knihy sice brání vzít si ji s sebou jako kapesního průvodce, 
ale na druhé straně umožňuje podle map a plánků opravdu komfortně 
hledat, když už ji vezmete do batohu. I když stupeň odbornosti a složitos-
ti jednotlivých příspěvků je různý, myslím, že všechny jsou průměrnému 
středoškolákovi pochopitelné. Na celé publikaci je poznat, že byla připra-
vena s láskou a péčí.

V\ydal PhDr. Karel Kovařík, nakladatelství Littera Brno, ve spolu-
práci s Klubem turistů a lyžařů Brno, 2009, 208 stran. Vázaná 210 × 297 
mm, s potahem lesklé lamino na křídovém papíře, 208 stran, příloha foto-
grafie a mapy. doporučená cena 269 Kč. Kniha byla k dostání v pokladně 
MěÚ Kuřim za 197 Kš, všech zhruba 30 kusů je vyprodáno, ale město 
zvažuje dokup další várky. Jinak ji najdete i v knihovním fondu městské 
knihovny.

Jiří Brabec
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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 850 000,- Kč
Kuřim, 2+kk, OV, U stadionu, 1.NP z 4. 66 m2, terasa 37 

m2, 2 199 900,- Kč
Kuřim, 2+1, OV, Bezručova čt. 2.NP ze 4, 67m2, balkon, 

standard, 1 600 000,- 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: 
Kuřim, Na Loučkách 1+kk, zařízený, bez postelí,  6 500,- Kč/měs.
Kuřim, Brněnská, 1+kk se zasklenou lodžií, zařízený, 7 

500,- Kč/měs.
Kuřim, Jungmannova, 2+1, částečně zařízený, 8 500,- 

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

strukci, 11 000,- 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 nájmů jsou uvedeny včetně plateb za inkaso
 

Pronájmy nebytových prostor: 
Kuřim, 4 kanceláře v centru města, / i samostatně/ po 

cca 20 m2/ nájemné za všechny kanceláře je cca 7 
000,- Kč/měs. vč. inkasa   

Kuřim, 4 luxusní kanceláře v severní části města, s kli-
matizací,  v příz. celkem 175 m2, / lze pronajmout i 
samostatně/ vč. parkování, možnost stravování, 

cena 2 000,- Kč/m2/rok, bez energií
Kuřim, luxusní kancelářské prostory v severní části měs-

ta, s klimatizací o vým. cca 300 m2, 1. patro, lze 
pronajmout i část prostor, vč. parkování, možnost 
stravování  1950,- Kč/m2/rok

placená inzerce

Prodám byt 2+kk v klidné 
lokalitě v Kuřimi po celkové re-
konstrukci. Cena 1,600.000 Kč v 
případě rychlého jednání možná 
sleva. Tel.: 608 434 520.

Prodám pozemek (zahrada s 
chatou) v Rozdrojovicích. Tel.: 602 
132 479. 

Pronajmu byt 2+1 v Kuři-
mi, ulice Jungmannova. Dlouho-
době. Tel.: 605 277 454.

Pronajmu byt 2+kk po čás-
tečné rekonstrukci. Volný ihned. Hor-
ní část Kuřimi. Tel.: 603 792 962.

Pronajmu garáž (zděná, 
el.) u Vlečky (pod ul. Sv. Čecha). 
Ihned volná. Tel.: 606 167 386.

Pronajmu zahrádku v Kuři-
mi. Dále prodám levně pěknou po-
koj. stěnu, hnědá barva kombinace 
s bílou. Dále prodám málo použí-
vanou mikrovlnnou troubu starou 2 
roky, bez závad. Tel.: 739 059 968.

Koupím pěkný byt neb RD,  
hotově do 3 mil. Ne RK. Tel.: 737 
532 350.

Prodám novou nepoužitou 
indukční varnou desku. Cena dle do-
hody. Návod a záruční list přiložen. 
Tel.: 723 316 585.

Prodám novou indukční 
plotýnku. Cena 2900 Kč. Tel.: 608 
379 659.

Prodám světlý sektorový 
nábytek, zachovalý, 12 skříněk + 1 
šatní skříň. Cena 2000 Kč. Tel.: 530 
507 372, 773 080 939.

Prodám květinovou stěnu. 
Tel.: 604 557 303.

Koupím světlý konferenční 
stolek, levně. Tel.: 733 663 811.

Koupím kuchyňský menší 
stůl. Tel.: 604 557 303.

Prodám dámské trekinkové 
kolo málo používané za 3000 Kč. 
Tel.: 608 379 659.

Prodám velkou peřinu, 
pěkné peří, šířka 130 cm, délka 
190 cm. Cena 200 Kč. Tel.: 608 
379 659.

Daruji peřinu za menší po-
platek. Pěkná. Tel.: 731 037 152.

Prodám hluboký kočár 
modro-žlutý, autosedačku vajíčko, 
proutěný koš s povlečením, nosít-
ko na záda. Vše zachovalé, levně. 
Foto emailem. Tel.: 606 570 008.

Prodám pračku Mini Romo, 
německá výroba, pěkná, zachovalá 
na chatu, chalupu. Levně. Tel.: 776 
285 413.

Prodám novou, automa-
tickou pračku BEKO. Cena 4990 
Kč. Zn.: nevhodná výhra. Tel.: 732 
955 190.

Prodám pračku zn. WHIRL-
POOL AWG 681, stáří 10 let, nová 
ložiska 2 roky, nové topné těleso 4 
měsíce, dobrý stav, vrchní plnění. 
Cena 1500 Kč. Tel.: 604 289 572.

Prodám cibule růžových 
mečíků. Tel.: 604 557 303.

Úklid v domácnosti 1x týdně 
4 hod. Provede důchodkyně. Tel.: 
606 541 240.

Poskytnu individuální do-
učování němčiny od začátečnické 
úrovně pro přípravu k maturitě. 
Tel.: 728 082 457.

Hledám kosmetičku, pedi-
kérku, masérku s ŽL pro prostory v 
Tišnově, volné od 1.3.2010. Tel.: 731 
876 897.

Koupím RD v Kuřimi a 
okolí. Tel.: 777 719 859

Pronajmu byt 1+1 v Kuřimi 
na ulici Nádražní. Částečně zaří-
zený.Volný od 1. února  2010. Tel. 
728/37 42 49

Hledám pečovatelku, opa-
trovnici, společnici /důchodky-
ni/ pro devadesátiletého dědečka 
v Kuřimi. Ubytování zdarma ve 
vlastním pokoji s kuchyní. tel. 777 
552 126.

Prodám velmi zachovalá, vý-
konná a spolehlivá elektrická kamín-
ka s kolečkovým termostatem Rego 
(šest hodnot). Tel. 530 515 015.

Prodám 4 zimní pneumati-
ky včetně disků. Málo jeté - velmi 
dobrý stav.  Pneu zn. Kormoran 
165/70 R13. Rozměry pro Škodu 
Favorit. Cena dle dohody. Tel 605 
342 188
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Díly za sv. Janem n
Sokolovna Ø
Nádraží ČD - bus z
Nádraží ČD - vlak  â
Kulturní dům ×
Poliklinika Ì
TOS ¿
TYCO >
Prefa l
Prefa rozcestím
Podlesí rozcestí p
Podlesí Pramen r
Fara V
Zámek Y
ZŠ Jungmannova @
Golfový areál ¤                                                                                        

Od železniční stanice ke Kulturnímu domu v pracovní dny

1:25  91 Øz×Ì¿	
3:25  91 Øz×Ì¿	
4:37  312 Yz(Bran) 
4:37  311 Yz  
4:48  313 z ×Ì¿l 
4:52  312 Yz (Marš)  56
5:07  312 Yz (Bran) 
5:07  311 Yz (Drás)  
5:10  152 z ×Ì¿ m 
5:12 311 Yz ×Ì¿ 
5:21  311 Yz ×Ì¿>l 
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. 

01/2010 ze dne 13. 1. 2010
01/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8. 1. 2010 a prodlužu-

je termín usnesení uvedených v příloze 1B do 31. 12. 2010. Termín 
plnění: 31. 12. 2010 (STA)

02/2010 RM souhlasí s užitím znaku města Kuřimi na transparentech, 
vlaječkách a plakátech organizace Orel jednota Kuřim, se sídlem 
v Kuřimi, Křížkovského 55, PSČ 664 34, IČ 65268229, za účelem 
propagace města Kuřimi při pořádání sportovních a kulturních 
akcí. Termín plnění: 31. 1. 2010 (KÚ)

03/2010 RM schvaluje dohodu o spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku v Kuřimi, uzavřenou mezi městem 
Kuřimí a Policií České republiky – Krajské ředitelství policie Jiho-
moravského kraje, Územní odbor Brno-venkov. Termín plnění: 31. 
1. 2010 (KÚ)

04/2010 RM uděluje prvnímu narozenému občanu města Kuřimi v roce 
2010 peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč. Termín plnění: 1. 3. 2010 
(OSVV)

05/2010 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- 
Kč Středisku rané péče SPRP Brno, Nerudova 7, 602 00 Brno, IČ 
75094924, na částečné pokrytí nákladů spojených s péčí o tříleté, 
těžce zdravotně postižené dítě, občana města Kuřimi. Termín plně-
ní: 31. 1. 2010 (OSV)

06/2010 RM bere na vědomí informaci o čerpání dotací městem Kuřimí v 
roce 2009. Termín plnění: 13. 1. 2010 (KÚ)

07/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Do-
tační management projektu Wellness Kuřim-rekonstrukce a do-
stavba krytého bazénu v Kuřimi“, a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo s firmou Eurovision, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 102, PSČ 
616 00, IČ 276 91 845, za cenu 118.800,- Kč se změnami. Termín 
plnění: 31. 1. 2010 (KÚ)

08/2010 RM ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat Koncepci byto-
vé politiky města Kuřimi. Termín plnění: 10. 5. 2010 (OMP)

09/2010 RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 
183/2008 ve znění dodatku č. 1 s Ing. Ivanem Kutínem, Brno, IČ 
13371771. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

10/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci a 
provedení exekuce s Mgr. Ing. Josefem Cingrošem, soudním exe-
kutorem, Brno, IČ 63386461 a předání 8 exekučních titulů podle 
přílohy k vymáhání. Termín plnění: 28. 2. 2010 (OMP)

11/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 85/2008 s Lukášem 
Muchou, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objek-
tu chaty ev.č. 216 na pozemku p.č. 775/3 v k.ú. Malhostovice, 
do 30.4.2010 za stejných podmínek. Termín plnění: 31. 1. 2010 
(OMP)

12/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0015 s Josefem 
Lorenzem, trvale bytem Brno ve věci užívání místnosti č. 2 v objek-
tu sociálního bydlení do 30.4.2010 za stejných podmínek. Termín 
plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

13/2010 RM ruší usnesení RM č. 5/2006 ze dne 15. 11. 2006 o svěření 
k rozhodování o uzavírání a ukončování smluv na využití zábradlí 
terasy letního koupaliště a zábradlí galerie k reklamním účelům do 
kompetence odboru majetkoprávního. Termín plnění: 13. 1. 2010 
(OMP)

14/2010 RM ruší usnesení RM č. 277/2007 ze dne 2. 5. 2007 o svěření k 
rozhodování o uzavírání nájemních smluv ve věci pronájmu kryté-
ho bazénu v plaveckém areálu Kuřim do kompetence odboru ma-
jetkoprávního. Termín plnění: 13. 1. 2010 (OMP)

15/2010 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 69/2005 uzavřené 
s Renatou Kolářovou, trvale bytem Kuřim, IČ 60399996 dohodou 

smluvních stran ke dni 31. 1. 2010. Termín plnění: 28. 2. 2010 
(OMP)

16/2010 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 
839/10 o výměře 71,72 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č.p. 839 – 844 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
min. 90,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční valorizací. Ter-
mín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

17/2010 RM neschvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 1260/53 
umístěného	v	XI.	nadzemním	podlaží	bytového	domu	č.p.	1260	
k.ú. Kuřim, jehož nájemcem je paní Milada Topinková, trvale by-
tem Kuřim. Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

18/2010 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku p.č. 1811 k.ú. 
Kuřim o výměře 24 m2 umístěného v zahradě Kulturního domu 
Kuřim panu Vítězslavu Hamplovi, trvale bytem Milešovce, IČ 
15240614 za účelem prodeje ovoce a zeleniny ve vlastním stán-
ku za nájemné ve výši 95,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby (dle 
výpočtového listu) s roční valorizací. Smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Termín plnění: 31. 
1. 2010 (OMP)

19/2010 RM souhlasí s umístěním prodejního stánku o rozměru cca 4x2 
m na části pozemku p.č. 1811 k.ú. Kuřim za účelem prodeje ovoce 
a zeleniny. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

20/2010 RM ruší usnesení RM č. 659/2009 ze dne 2. 12. 2009 o uzavře-
ní dodatku č. 1 ke smlouvě č. 284/2004, uzavřené mezi městem 
Kuřimí a společností gromathic s.r.o. se sídlem v Kuřimi, Blanen-
ská 982, PSČ 664 34, IČ 60699426. Termín plnění: 31. 1. 2010 
(OMP)

21/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a společ-
ností gromathic s.r.o., se sídlem v Kuřimi, Blanenská 982, PSČ 664 
34, IČ 60699426, ve věci instalace velkoplošného reklamního pa-
nelu o výměře 12,24 m2 na pozemku parc.č. 3000/2 k.ú. Kuřim za 
cenu 19.339,20 Kč/rok včetně DPH v cenách roku 2010 s roční 
valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ter-
mín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

22/2010 RM bere na vědomí informaci o prověření okolností vzniku 
prodloužení komunikace ulice B. Němcové nad tratí.Termín plně-
ní: 13. 1. 2010 (OIRR)

23/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu Územní plán 
Kuřim – návrh ve výši 200.000,- Kč s Jihomoravským krajem, se 
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Termín plnění: 31. 1. 
2010 (OIRR)

24/2010 RM souhlasí s udělením výjimky pro výstavbu rodinného 
domu na pozemku parc. č. 2472/2, ul. Pod Horkou, navrženého v 
ochranném pásmu lesa (pozemek parc. č. 2473 ve vlastnictví měs-
ta Kuřimi). Termín plnění: 31. 1. 2010 (OIRR)

25/2010 RM souhlasí se vstupem na pozemky parc.č. 65, 66/2, 113/1, 
217/1, 217/6, 217/7, 217/8, 247/4, 264/1, 264/4, 287, 289/2, 
391, 431, 432/4, 433, 436/8, 443, 456/1, 519/1, 612/2, 709/1, 
712, 720, 737, 753, 780, 796, 4213, 4214, 4215, 4218, 4219/1, 
4232, 4233, 4234, 4237, 550/1, 709/3, 886, 890, 2023/1, 2086/1, 
2108/1, 2108/5, 2120, 2132, 2146, 2147, vše k. ú. Kuřim ve vlast-
nictví města Kuřimi, za účelem rekonstrukce STL plynovodů 
a přípojek v Kuřimi, ul. Tyršova, Nádražní (jih), nám. 1. května, 
Tišnovská, Legionářská (jih), Husova, Úvoz, Kout, Křížkovského. 
Termín plnění: 31. 1. 2010 (OIRR)

26/2010 RM projednala zápis z jednání komise životního prostředí, ko-
nané dne 4. 1. 2010, schvaluje závěry z jednání komise v bodě 1 a 
bere na vědomí závěry z jednání komise v bodě 2. Termín plnění: 
13. 1. 2010 (OŽP)

27/2010 RM uděluje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 5 zřizovací listiny pří-
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spěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Kuřim se sídlem 
Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, IČ 49457276, k uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou se spol. KME, spol. s r.o., Tyršova 16, 
664 34 Kuřim, IČ 46994033, za účelem umístění antén pro insta-
laci rozvodů potřebných pro poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací v objektu Zahradní 1275, Kuřim, za 
cenu min. 200,- Kč/měs., za podmínek úhrady přívodu a spotřeby 
el. energie, včetně montáže poměrového měřidla vlastním nákla-
dem nájemce, pod podmínkou splnění zákonných podmínek (živ-
nostenský list - poskytování telekomunikačních služeb, povolení/
licenci vydanou Českým telekomunikačním úřadem). Termín pl-
nění: 31. 7. 2010 (OMP)

28/2010 RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2009/D/0082 
na akci „Na Vyhlídce – dočasná úprava povrchu komunikace“ se 
společností Pittel+Brausewetter, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, 
IČ 26287277, kterým se mění termín ukončení díla do 30. 9. 2010. 
Termín plnění: 30. 9. 2010 (OIRR)

29/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a pro-
vozu dešťové kanalizace“ na pozemcích parc.č. 2642/19, parc.č. 
2642/200 a parc.č. 2642/224 vše k.ú. Kuřim v rozsahu dle GP čís-
lo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, které vlastní manželé Ing. 
Tomáš Port a Margita Portová, oba bytem v Kuřimi jako povinní 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na 
dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. Ter-
mín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

30/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 2642/96 k.ú. Kuřim v 
rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který 
vlastní Nikola Venclovský, bytem v Kuřimi jako povinný z věcné-
ho břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. Termín 
plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

31/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 2642/104 k.ú. Kuřim v 
rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který 
vlastní manželé Miloslav Šmerda a Alena Šmerdová, oba bytem 
v Kuřimi jako povinní z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení po-
nese město Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

32/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 2642/112 k.ú. Kuřim v 
rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který 
vlastní manželé Ing. Igor Kapoun a Ing. Daniela Kapounová, oba 
bytem v Kuřimi jako povinní z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zří-
zení ponese město Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

33/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 2642/168 k.ú. Kuřim v 
rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který 
vlastní Mgr. Iveta Smýkalová, bytem v Kuřimi jako povinná z věc-
ného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. Termín 
plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

34/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 2642/169 k.ú. Kuřim v 
rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který 
vlastní manželé Ing. Roman Bazgier a Jitka Bazgierová, oba bytem 
Hrádek nad Olší (id. 1/9), Petr Donnert, bytem v Kuřimi (id. 
1/9), manželé Ing. Jiří Gřes a Zita Gřesová, oba bytem v Kuřimi 
(id. 1/9), manželé Ing. Petr Hron a Ing. Iva Hronová, oba bytem v 
Kuřimi (id. 1/9), manželé Pavel Kupsa a Marie Frydrychová, oba 
bytem v Kuřimi (id. 1/9), manželé Marian Michlíček a Ing. Jitka 
Michlíčková, oba bytem v Kuřimi (id. 1/9), manželé Tomáš Ptá-
ček, bytem v Kuřimi, a Monika Ptáčková, bytem v Brně (id. 1/9), 
Vilém Slovák, bytem v Kuřimi (id. 1/9), a Linda Vojáčková, by-
tem v Kuřimi (id. 1/9), jako povinní z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady 
na jeho zřízení ponese město Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 
(OMP)

35/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 2642/205 k.ú. Kuřim v 
rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který 
vlastní manželé Ing. Jan Halm a Ing. Jana Halmová, oba bytem v 
Kuřimi jako povinní z věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení po-
nese město Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

36/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemcích parc.č. 2642/206 a parc.č. 
2642/207 vše k.ú. Kuřim v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 
ze dne 19. 11. 2009, které vlastní manželé Karel Götz a Jana Göt-
zová, oba bytem Kuřimi jako povinní z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady 
na jeho zřízení ponese město Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 
(OMP)

37/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 2642/208 k.ú. Kuřim v 
rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který 
vlastní Martin Veselý, bytem v Kuřimi jako povinný z věcného bře-
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mene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurči-
tou, náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. Termín plnění: 
31. 3. 2011 (OMP)

38/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 2642/213 k.ú. Kuřim 
v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, kte-
rý vlastní Anna Svobodová, bytem Frenštát pod Radhoštěm jako 
povinná z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezú-
platně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese město 
Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

39/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemcích parc.č. 2642/214 a parc.č. 
2642/216 vše k.ú. Kuřim v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 
ze dne 19. 11. 2009, které vlastní obchodní firma Česká obchodní 
a investiční a.s., se sídlem Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 
00 jako povinná z věcného břemene. Věcné břemeno bude zříze-
no bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
město Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

40/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provo-
zu dešťové kanalizace“ na pozemcích parc.č. 2642/792 a parc.č. 
2642/829 vše k.ú. Kuřim v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 
ze dne 19. 11. 2009, které vlastní Hana Pokorná, bytem v Kuřimi 
jako povinná z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
město Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

41/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a provozu 
dešťové kanalizace“ na pozemcích parc.č. 2642/170 a parc.č. 5006 
vše k.ú. Kuřim v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 
11. 2009, které vlastní obchodní firma Moravská stavební – IN-
VEST, a.s., se sídlem Brno, Koliště čp. 1912/13, PSČ 602 00 jako 
povinná z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezú-
platně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese město 
Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

42/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnos-
ti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 
27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na pozemcích parc.č. 65, parc.č. 66/2, parc.č. 
113/1, parc.č. 217/1, parc.č. 217/6, parc.č. 217/7, parc.č. 217/8, 
parc.č. 247/4, parc.č. 264/1, parc.č. 264/4, parc.č. 287/1, parc.č. 
289/2, parc.č. 320/1, parc.č. 391, parc.č. 431, parc.č. 432/4, parc.č. 
433, parc.č. 436/8, parc.č. 443, parc.č. 456/1, parc.č. 519/1, parc.č. 
612/2, parc.č. 709/1, parc.č. 710, parc.č. 712, parc.č. 720, parc.č. 
737, parc.č. 753, parc.č. 780, parc.č. 796, parc.č. 4213, parc.č. 4214, 
parc.č. 4215, parc.č. 4218, parc.č. 4219/1, parc.č. 4232, parc.č. 
4233, parc.č. 4234 a parc.č. 4237 vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV 
č.1 v celkové délce cca 1894 bm s tím, že náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlou-

vy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr 
liniové stavby. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

43/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnos-
ti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 
27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na pozemku parc.č. 217/26 k.ú. Kuřim, obec 
Kuřim, LV č. 5748 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese opráv-
něný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jedno-
rázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

44/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnos-
ti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2516-506/2009 ze dne 
9.6.2009 na pozemku parc.č. 2394/1 k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV 
č.1. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břeme-
ne. Termín: 30. 12. 2010 (OMP)

45/2010 RM schvaluje uzavření dohody ve smyslu § 533 občanského 
zákoníku mezi panem Jaromírem Svítilem, trvale bytem v Kuřimi 
a městem Kuřimí, jejímž předmětem jsou úhrada dlužného nájem-
ného, úhrady za plnění poskytovaných s užíváním bytu a poplatek 
z prodlení, které váznou na bytu č. 900/22. Termín plnění: 28. 2. 
2010 (OMP)

46/2010 RM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře, jehož pro-
střednictvím bude panem Jaromírem Svítilem, trvale bytem v 
Kuřimi, hrazeno dlužné nájemné + úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu č. 900/22 + poplatek z prodlení v 18 měsíčních 
splátkách. Termín plnění: 28. 2. 2010 (OMP)

47/2010 RM schvaluje záměr na pronájem sklepa (podle přílohy) o vý-
měře 3,3 m2 umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu 
č.p. 1116 – 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši min. 28,- Kč/
m2/měsíc s roční valorizací podle míry inflace vyhlášené ČSÚ. 
Termín plnění: 31. 1. 2010 (OMP)

48/2010 RM schvaluje smlouvu mezi městem Kuřimí a Agenturou 
Country DJ Aleš Trdla s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, 
Pražská 1499/15, PSČ 370 04, IČ 26051044, na vystoupení Petra 
Spáleného a skupiny New Apollo Band, které se uskuteční v Kul-
turním domě Kuřim dne 23. 2. 2010. Termín plnění: 23. 2. 2010 
(MKK)

49/2010 RM schvaluje záměr na nájem pozemků parc.č. 3062/3, 3062/7, 
3062/8 3062/9, 3062/10, 3062/11, 3062/12, 3062/13, 3062/14, 
3062/15, 3062/16, 3062/19, 3062/20, 3062/21, 3062/27, 
3062/29, 3062/30, 3062/31, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 
3062/37 vše v k.ú. Kuřim za cenu 0,06 Kč/m2/rok za účelem ze-
mědělského obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s 
r.o. se sídlem Moravské Knínice 90, IČ 47915951 na dobu určitou 
do 31. 12. 2013. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

50/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 
248/2006, kterým se rozšíří seznam pronajatých pozemků dle pří-
lohy B se společností HERBASTAR, spol. s r.o. se sídlem Morav-
ské Knínice 90, IČ 47915951. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

51/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Zdeňkou Klou-
dovou, trvale bytem v Kuřimi, jejímž předmětem je byt č. 850/5 
umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 848 – 850 
na dobu určitou dvou let za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měsíc 
+ zálohy na služby podle evidenčního listu. Termín plnění: 28. 2. 
2010 (OMP)

52/2010 RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtu města Kuřimi 
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pro rok 2010. Termín plnění: 26. 1. 2010 (OF)
53/2010 RM bere na vědomí příkaz na převod částek za práci v ZM, RM, 

výborech a komisích za 4. čtvrtletí roku 2009. Termín plnění: 15. 
2. 2010 (OF)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 01/2010 ze dne 26. 1. 2010

1001/2010 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 19. 1. 2010. Ter-
mín plnění: 26. 1. 2010 (STA)

1002/2010 ZM schvaluje podání žádosti města Kuřimi o dotaci z Inte-
grovaného operačního programu Oblast podpory 2.1 Zavádění 
ICT v územní veřejné správě na Rozvoj služeb eGovernmentu v 
obcích a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na spolufinan-
cování projektu ve výši 15% způsobilých výdajů. Termín plnění: 
31. 5. 2010 (KÚ)

1003/2010 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Ope-
račního programu Životní prostředí na projekt Zateplení budovy 
Základní školy Jungmannova v Kuřimi a schvaluje finanční podíl 
města na tomto projektu 6.515.000,- Kč. Termín plnění: 31. 12. 
2010 (KÚ)

1004/2010 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury na projekt Přechod pro chodce 
na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka „Ku-
řim, Zámek“ a schvaluje finanční podíl města na tomto projektu 
900.000,- Kč. Termín plnění: 30. 6. 2010 (KÚ)

1005/2010 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 123/2004 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, o za-
jištění financování systému IDS JMK, kterým se zajišťuje standard 
a nadstandard dopravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2010 za 
cenu 1.514.199,- Kč. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OIRR)

1006/2010 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné 
půjčky ve výši 350.000,- Kč Společenství vlastníků jednotek by-
tového domu Jungmannova 912, se sídlem Jungmannova 912, 
Kuřim, IČ 26273471, za účelem celkové rekonstrukce střechy by-
tového domu č.p. 912 se splatností šest let. Termín plnění: 28. 2. 
2010 (OMP)

1007/2010 ZM ruší usnesení ZM č. 1128/2008 ze dne 30. 9. 2008. Ter-
mín plnění: 26. 1. 2010 (OMP)

1008/2010 ZM schvaluje odprodat manželům Milanovi a Marii Boháčo-
vým, trvale bytem v Kuřimi, pozemek parc. č. 761/18 v k.ú. Kuřim 
o výměře 62 m2 a část pozemku parc. č. 761/1 v k.ú. Kuřim podle 
GP č. 2531-136/2009 ze dne 6. 10. 2009 nově označených jako 
parc. č. 761/21 k.ú. Kuřim výměře 290 m2 a parc. č. 761/22 k.ú. 
Kuřim o výměře 51 m2 a cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem pozemků, uzavřením 
kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitostí. Na 
pozemcích parc. č. 761/21 a parc. č. 761/18 v k.ú. Kuřim bude 
zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve věci uložení a provozování 
vodovodního řadu ve prospěch 1. oprávněného z věcného břeme-
ne města Kuřim a 2. oprávněného z věcného břemene společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem v Brně, Hybešova 
254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275. Termín plnění: 30. 6. 2010 
(OMP)

1009/2010 ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1994 k.ú. Mal-
hostovice o výměře 907 m2 (vlastník obec Malhostovice) za část 
pozemků parc. č. 2835, parc. č. 2776 a parc. č. 2836 vše v k.ú. 

Malhostovice o celkové výměře 542 m2 (vlastník město Kuřim) 
bez cenového vyrovnání podle GP č. 430-152/2009 ze dne 4. 11. 
2009. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hra-
zeny společně a nerozdílně. Termín plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

1010/2010 ZM schvaluje odprodej pozemku parc. č. 4326 k.ú. Kuřim 
o celkové výměře 19 m2 manželům Pavlovi a Martě Čásarovým, 
trvale bytem v Kuřimi, za cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou úhra-
dy veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením 
kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. Termín plně-
ní: 30. 6. 2010 (OMP)

1011/2010 ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 
4242/2 v k.ú. Kuřim podle GP č. 2557-182/2009 ze dne 11. 11. 
2009 nově označená jako parc. č. 4242/3 o výměře 45 m2, nabytí 
části pozemku parc. č. 612/26 díl „d“ o výměře 51 m2 a části po-
zemku parc. č. 612/27 díl „a“ o výměře 7 m2 podle GP č. 2557-
18/2/2009 ze dne 11. 11. 2009 vše v k.ú. Kuřim z vlastnictví Tě-
locvičné jednoty SOKOL Kuřim se sídlem v Kuřimi, Tyršova 480, 
PSČ 664 34, IČ 44947763, do vlastnictví města Kuřim. Termín 
plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

1012/2010 ZM bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Kuřimi, konaného dne 14. 12. 2009, o kontrole 
evidence smluv na veřejné zakázky do 250.000,- Kč s hodnocením 
– bez závad. Termín plnění: 26. 1. 2010 (OF)

1013/2010 ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru Za-
stupitelstva města Kuřimi, konaného dne 19. 1. 2010. Termín pl-
nění: 26. 1. 2010 (OF)

1014/2010 ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2010 podle pří-
lohy, se změnami, a to

 s příjmy: 262.401.800,- Kč
 výdaji: 362.315.000,- Kč
 financováním: 99.913.200,- Kč, 
 ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu:
 ZŠ Jungmannova 4.850.000,- Kč
 ZŠ Tyršova 6.000.000,- Kč
 MŠ Zborovská 5.500.000,- Kč
 Centrum sociálních služeb 5.200.000,- Kč
 ZM schvaluje pravidla pro práci s rozpočtem, podle zápisu.
 Termín plnění: 31. 12. 2010 (OF)
1015/2010 ZM schvaluje rozpočtové opatření města Kuřimi č. 1 k roz-

počtu města na rok 2010, se změnami podle přílohy. Termín plně-
ní: 31. 1. 2010 (OF)

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

Ples města
v úterý 2. února bylo ještě k mání asi 20 vstupenek na 

XV. reprezeentační ples města, 
který se koná v pátek 5. února. 

Šlo sice už jen o vstupenky na galerii, ale šance tu je.
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Tabulky soutěží stolních 
tenistů v lednu 2010
Krajská soutěž II. třídy - skupina A 
1 Tišnov C  13 12 1 0  166:68   574:319  38
2 SK Kuřim A  13 11 0 2  158:76   552:350  35
3 Silůvky A  13   9 2 2  148:86   534:395  33
4 Cemo Mokrá A  13   8 0 5  139:95   503:407  29
5 Zbraslavec A  13   7 1 5  128:106  499:425  28
6 Hrušovany A  13   7 1 5  129:105  486:422  28
7 Otnice A  13   6 2 5  128:106  479:431  27
8 Oltec Brno A  13   7 0 6  134:100  484:387  27
9 ČKD Blansko C  13   2 2 9   74:160  325:553  19
10 Holásky A  13  2 1 10   88:146  398:528  18
11 Velešovice A  13  1 0 12   50:184  276:614  15
12 Slavkov C  13  0 2 11   62:172  312:591  15

Okresní přebor 1. třídy skupina o postup 
1 Silůvky B  14 11 1 2  169:83  583:372  37
2 N.Bránice A  14   9 3 2  157:95  558:410  35
3 Mokrá B  14   7 3 4  145:107  524:452  31
4 Radostice A  14   7 3 4  139:113  532:441  31
5 SK Kuřim B  14   8 1 5  132:120  484:484  31
6 M.Knínice A  14   7 2 5  138:114  517:446  30

Okresní přebor 1. třídy skupina o záchranu 
1 Rebešovice A  14 6 4 4  146:106  544:412  30
2 Rebešovice B  14 5 4 5  109:143  449:533  28
3 Hrušovany B  14 6 1 7  117:135  451:518  27
4 Ivančice B  14 4 1 9   93:159  394:558  23
5 N.Bránice B  14 2 0 12   95:157  416:557  18
6 Ořechov A  14 0 1 13   72:180  345:614  15

Okresní přebor 2. třídy skupina o postup 
1 Oslavany A  14 11 2 1  165:87  522:379  38
2 Telnice A  14 11 1 2  155:97  562:395  37
3 Ostopovice A  14   8 1 5  128:124  486:483  31
4 Prace A   14   8 1 5  140:112  524:446  31
5 N.Bránice C  14   6 0 8  127:125  485:485  26
6 Sokol Kuřim A  14   4 3 7  136:116  517:451  25

Okresní přebor 2. třídy skupina o záchranu 
1 Silůvky C  14 6 3 5  132:120  494:464  29
2 Tišnov D  14 5 3 6  127:125  500:474  27
3 Mokrá C  14 5 2 7  129:123  482:478  26
4 M.Knínice B  14 6 0 8  128:124  495:492  26
5 Lažánky A  14 6 0 8  122:130  485:496  26
6 Radostice B  14 0 0 14   23:229  147:656  14

Okresní přebor 3. třídy o postup 
1 Rebešovice C  14 12 0 2  168:84  591:378  38
2 Ostrovačice A  14   9 2 3  146:106  538:434  34
3 Nedvědice A  14   8 3 3  140:112  533:455  33
4 Říčany A  14   5 6 3  134:118  449:434  30
5 Sokol Kuřim B  14   7 2 5  131:121  470:446  30
6 Tišnov E  14   6 4 4  121:131  449:499  30

Okresní přebor 3. třídy o záchranu 
1 Prštice A  14 6 4 4  132:120  479:465  30
2 Tvarožná A  14 5 2 7  117:135  473:505  26
3 Lažánky B  14 4 2 8  110:142  434:521  24
4 Hlína A   14 3 3 8  116:136  472:496  23
5 M.Knínice C  14 2 4 8  116:136  483:502  22
6 Neslovice A  14 0 2 12   81:171  342:578  16

Okresní přebor 4. třídy o postup 
1 Lomnička A  14 10 2 2  150:102  529:403  36
2 Silůvky D  14 11 0 3  154:98  552:420  36
3 Oslavany B  14 10 1 3  164:88  579:357  35
4 Čučice A  14   8 2 4  140:112  508:439  32
5 Ostrovačice B  14   8 1 5  133:119  495:460  31
6 D. a H. Loučky A  14   5 3 6  129:123  481:457  27

Mgr. Libor Vojanec 

Stolní tenis

Nový informační portál hory 
raz dva

V tomto krátkém příspěvku bych rád upozornil na moje drobné 
nekomerční projekty, které se ve zkratce zaměřují na knihy a hory. V první 
řadě se jedná o portál www.hory12.cz (hory raz dva).

Tento portál vznikl za účelem lepší a komplexní informovanosti 
o daných horách a pohořích. V minulosti jsem totiž organizoval mini ex-
pedice s kamarády do evropských pohoří a za tímto účelem jsem hledal 
na internetu relevantní a ucelené informace, které by mi pomohly při plá-
nování. Hledal jsem geologickou stavbu, klimatické poměry a počasí v 
dané oblasti, seznamy bivaků a chat a v neposlední řadě popisy lezeckých, 
ferratových či klasických cest. Těchto informací se mi dostalo v roztříště-
né podobě a to především ze zahraničních portálů. Vzhledem k tomu, že 
jsem podnikal těchto cest více, rozhodl jsem se  svoje zkušenosti a poznat-
ky zúročit na portálu, který by mohl nemalou měrou přispět k rozvoji vy-
sokohorské turistiky a zážitkové dovolené na úkor klasických pobytových 
zájezdů, které mne upřímně nikdy neoslovily.

Již v antických dobách byl totiž definován pojem Kalokaghatia 
jako ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní strán-
ky. Západní civilizace se začalala od tohoto ideálu odvracet a začala více 
hledat zalíbení v „lenošném“ odpočinku u moře. Je však prokázáno, že 
aktivní pohyb dokonale svědčí mimo tu fyzickou i psychické stránce kaž-
dého z nás, přinese vytoužený odpočinek a umožní Vám očistit Vaši mysl 
od problémů všedních dnů a načerpat zpět vnitřní klid a rovnováhu. I s 
tímto záměrem na tomto drobném projektu stále pilně a důsledně s ko-
legou Pavlem pracujeme a rádi oceníme každou Vaši věcnou připomínku 
či kritiku. 

V současné době na portál přispívám pouze já a to převážně do 
sekce průvodce. Zpracovával jsem oblasti které dobře znám, jako jsou 
Julské Alpy ve Slovinsku, pohoří Totes Gebirge v Rakousku nebo Alpy 
ve Švýcarsku či Dolomity v Itálii. Poměrně dobře znám také východní 
Vysoké Tatry, kde jsem před několika lety stanul na špici většiny vrcholů 
a to včetně Gerlachu. Tatry jsou však vzhledem k historii Československa 
poměrně dobře popsané a proto jsem se prozatím popisem těchto „do-
mácích“ hor příliš nezabýval. 

Velice bych ocenil Vaši pomoc ať už formou obyčejné výměny od-
kazů nebo přispěním nějakého cestopisu či jiného článku, který se nemu-
sí striktně vázat na výše zmíněnou tematiku hor. Za každou sebemenší 
pomoc budeme velmi vděční.

V současné době chystáme možnost přidání fotografií, momentál-
ně zde najdete pouze texty. Protože v současné době pracuji mimo jiné 
jako knihovník v obci Vysoké Popovice, vytvořili jsem s kolegou Pavlem 
i zajímavý portál, kde můžete bezplatně zadávat inzeráty na nepotřebné 
knihy, nebo naopak hledat knihy, které potřebujete a nemůžete je sehnat. 
Portál je dostupný na adrese www.bazar-knih.cz

Děkuji za Váš čas při četbě tohoto článku 
S pozdravem 

Ing. Jakub Kreps
www.hory12.cz

www.bazar-knih.cz
www.summittour.cz

Email: info@summittour.cz
Skype:summittour.cz

Tel.: +420 608 621 855

Turistika

Pozvánka na stolní tenis
Sobota 13. února 17:00, ZŠ Tyršova
Stolní tenis SK Kuřim B - Cemo Mokrá B  
Okresní přebor I. třídy

Sobota 27. února 17:00, ZŠ Tyršova 
Stolní tenis SK Kuřim A - Orel Silůvky A
Krajská soutěž II. třídy

Neděle 28. února 10:30, ZŠ Tyršova 
Stolní tenis SK Kuřim A - Hrušovany A     
Krajská soutěž II. třídy 



ročník 17, číslo 2/únor 2010    ZLOBICE   33

sport

Příští (březnová) Zlobice vyjde v pátek 5. března 2010. 
Uzávěrka je v pátek 26. února, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 1. 
března.

Florbal

Šipky

Polovina série je za námi
V sobotu 16. 1. 2010 se v Klubu POHODA uskutečnil pátý turnaj 

série za účasti 16 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková. V tomto turnaji 
se povedlo Davidovi Valentovi hodit dvakrát bingo, co znamenalo zisk 
dvou bodů navíc do průběžného pořadí, turnaj se mu nakonec povedlo 
vyhrát a připsal si tak 12 bodů, což se ještě nikomu za osm let trvání těch-
to turnajů nepovedlo, takže máme další zápis do historie.

Nejlepší ženou turnaje byla na 5.-6.místě Tereza Obadálková.
Výsledky turnaje č. 5: 1. místo D. Valenta, 2. R. Staněk, 3. A. Klaška 

st., 4. M. Krnák, 5.-6. T. Obadálková, M. Dulínek, 7.-8. J. Jaroš, T. Sehnal, 
atd

Průběžné pořadí:
1. R. Staněk  37, 2. D. Valenta 30, 3. Z. Jůza 29, 4. T. Sehnal 27, 5. J. 

Kessner 23, 6. A. Klaška st. 22, 7. M. Dulínek 18, 8. S. Klašková a J. Jaroš 
16, 10. D. Čeloud a  L.Klašková 13… 

Foto: zleva D. Valenta, T. Obadálková, A. Klaška st., R. Staněk.

Další turnaje: jednotlivci - 27. 2. 2010, dvojice - 13. 2. 2010
Vždy od 19:00 hodin v Klubu POHODA Kuřim kulturní dům 

(vchod ze dvora).
David Hedbávný

Kuřimští Orli do čela skupiny
 Dne 17. 1. 2010 proběhl již třetí turnaj divize Západ, celore-

publikové Orelské florbalové ligy. V této skupině reprezentuje Kuřim 
tým FBC Orel Kuřim. Skupina se po předchozích turnajích v Podolí u 
Brna a Žďáře nad Sázavou přesunula do Morkovic u Ivanovic na Hané. 
Kuřimáky čekal těžký duel s favoritem skupiny dosud vedoucím Žďárem 
a outsiderem z Pavlic. 

Do prvního utkání vstoupili naši bojovně a zaskočili soupeře rych-
lým gólem. Bohužel po zbytečné chybě v obraně soupeř vyrovnal, a tak 
se dlouho z vedení neradovali. Bojovný výkon kuřimských orlů však po-
kračoval a po dvou povedených střelách si vypracovali slibné vedení 3:1. 
Žďárští, jakoby si až v tu chvíli uvědomili důležitost zápasu, začali zvyšo-
vat tempo. Díky vynikající hře dozadu a skvělým zákrokům brankáře se 
však skóre v první třetině nezměnilo. Nástup do druhé třetiny byl opět 
povedený a soupeřům pomalu začaly pracovat nervy. Výsledkem toho 
bylo špatné střídání  a také vyloučení do konce utkání za nesportovní 
chování. V následné přesilovce kuřimáci navýšili vedení na 4:1. Do konce 
utkání již orlové z Kuřimi kontrolovali  vývoj zápasu a i přes zvyšující se 
agresivitu soupeře dotáhli zápas do vítězného konce. Konečný výsledek:  
Kuřim – Žďár nad Sázavou 5:3. 

Do druhého zápasu nastupovali naši jako favorité, ale bohužel se 
na úvodu utkání projevila únava ze zápasu se Žďárem. I přesto, že první 
třetina byla pouze v režii kuřimáků, skončila jen 1:0. Do druhé třetiny 
však nastoupilo naše mužstvo jako vyměněné. Plné sil, bojovnosti  a skóre 
se začalo navyšovat. Konečný výsledek zápasu Kuřim – Pavlice byl 8:2 a 
nutno podotknout, že spoustu stoprocentních šancí a chyb soupeře zů-
stalo nepotrestáno. 

Díky skvělým výkonům brankáře M. Možného, obranné trojice P. 
Macek, P. Sedmík, P. Smutný a útočné síly M. Jízdného, R. Jeníčka a brat-
rů Bednářových se kuřimští orli vyhoupli do čela divize Západ před Žďár 
nad Sázavou a Ořechov.   

Čtyři zápasy před koncem náš tým FBC Orel Kuřim drží jedno ze 
dvou míst, zajišťující postup do republikového finále.

Petr Macek

Výsledky stolního tenisu za měsíc leden
Muži OP 2 Sokol Kuřim A
Muži OP 3 Sokol Kuřim B
Nástavba 1. kolo
Sokol Kuřim A-Telnice A 6:12
Body za Kuřim: Hrádek 3, Šafář 2, čtyřhra Kadlec-Hrádek
Sokol Kuřim B-Ostrovačice A  11:7
Body: Kočka 2,Daněk 3, Vodák 2, Bušek 3, čtyřhra Kočka-Vodák,
2.kolo
Sokol Kuřim A-Oslavany A 8:10
Body: Kadlec 2, Šafář 2, Foltýn 2, Racek 1, čtyřhra Foltýn-Šafář
Sokol Kuřim B-Tišnov E 9:9
Body:Kočka 4, Hýsek 4, čtyřhra Kočka-Hýsek
3.kolo
Práce-Sokol Kuřim A 10:8
Body:Hrádek 4, Šafář 1, Kadlec 3
Sokol Kuřim B-Říčany A 7:11
Body:,Kočka 3,Bušek 2, Hýsek 1, čtyřhra Kočka-Bušek
4 kolo
Sokol Kuřim A-M.Bránice C 12:6
Body:Hrádek 4, Kadlec 2, Šafář 2, Foltýn 2, čtyřhry Kadlec-Hrádek, Fol-
týn-Šafář.
Sokol Kuřim B-NedvědiceA 9:9
Body:Kočka 3, Bušek 3, Hýsek 2, čtyřhra Kočka-Bušek 

Racek

Šachy

Žáci  ZŠ Kuřim Jungmannova vyhráli 
krajské kolo přeboru škol

a postoupili do republikového finále!!
Tento super výsledek je zatím největším úspěchem svěřenců Pavla 

Krupici.
Blahopřejeme.
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Házená 
má právě soutěžní přestávku, a my vám tedy přinášíme výsledky z 

podzimní části soutěží našich mužstev.

Muži A 
Naše družstvo mužů působí ve třetí nejvyšší republikové soutěži 

2. lize. Po podzimní části je zatím s jednou výhrou nad Prostějovem, čili 
se dvěma body na posledním místě této soutěže. Několik podzimních, 
zcela vyrovnaných utkání, se bohužel nepodařilo v závěru utkání dovést k 
dalším vítězstvím. Mužstvo je perspektivní, složené pouze z kuřimských 
odchovanců, věkem hráčů je nejmladším v této soutěži. Jeho výkony se 
zápas od zápasu lepší, v závěrečných utkáních podzimní části soutěže 
„řádně zatopili“ i vedoucím družstvům a tak lze očekávat i zisk bodů v 
jarních utkáních. V zimní přípravě má družstvo v plánu kromě pravidel-
ných tréninkových jednotek i několik přípravných zápasů, včetně účasti v 
Zimním poháru JmSH. 

Tabulka po podzimní části 2. ligy mužů:
1 Hustopeče  11 10 0  1  335:262  20
2 Velké Meziříčí A  11   8 1   2  322:283  17
3 Maloměřice A  11   7 0   4  304:285  14
4 Zlín A   11   7 0   4  290:272  14
5 Telnice   11   7 0   4  337:331  14
6 Prostějov  11   6 0   5  306:307  12
7 Bohunice A  11   4 2   5  281:277  10
8 Ivančice   11   5 0   6  295:299  10
9 Havlíčkův Brod  11   4 0   7  298:313   8
10 Juliánov A  11   3 1   7  286:318   7
11 Tišnov   11   2 0   9  304:348   4
12 SK Kuřim A  11 1 0 10  273:336   2

Výsledky zimního poháru mužů: SK Kuřim – Sokol Újezd u Brna 
31:21 (17:8), Tatran Bohunice – SK Kuřim 22:32 (14:16)

Muži B:
Družstvo na podzim hrálo Jihomoravskou ligu, skupinu B, kde se 

se šesti body za vítězství nad Brnem IV a Juliánovým „B“ umístili na 6. 
místě. Vzhledem k modelu této soutěže budou v jarní části hrát Jihomo-
ravskou ligu skupinu Play Out, kde se střetnou s družstvy Bystřice n. P, 
Bohunice B, Juliánov B, SHC Maloměřice B. Zimní příprava našeho „béč-
ka“ tak jako všechny tréninky probíhá společně s „A“ družstvem mužů.

Tabulka mužů „B“ po podzimní části:
1 Sokolnice  12 12 0  0  349:241  24
2 Újezd u Brna  12   6 1  5  311:307  13
3 Brno IV   12   6 1  5  312:318  13
4 V. Meziříčí B  12   6 0  6  322:346  12
5 Bohunice B  12   5 0  7  293:300  10
6 SK Kuřim B  12   3 0  9  260:295   6
7 Juliánov B  12   3 0  9  262:302   6

 

Dorost
Od ledna se rozjíždí opět tréninky našeho dorostu pod vedením 

pana Smejkala a plánuje se jeho přihláška do soutěže. Tento zde u nás 
měl dobrou tradici (1. ligu Moravy). Bylo by dobré, kdyby se bývalí hráči 
přihlásili a pomohli tak tuto tradici opět oživit. Vítaní jsou všichni bývalí 
hráči, oddíl jim vyjde všemožně vstříc

Starší žáci
Toto družstvo hraje soutěž divize starších žáků, skupina B Jiho-

moravského svazu házené. Po podzimní části sehrálo deset utkání z nichž 
čtyřikrát dokázalo vyhrát. 2x s Újezdem a 2x s Juliánovem, a umístilo se 
na čtvrtém místě tabulky této skupiny. Vzhledem k dobrému postaveni v 
tabulce a novému modelu soutěže postupuje naše družstvo starších žáků 
v jarní části do lepší výchozí skupiny, tedy skupiny Play OFF. Soupeři 
nám budou velmi silná družstva Ivančic, N. Veselí, V. Meziříčí, Bohunic, 
HK KP Brno A, Telnic. Přejeme tedy našim chlapcům úspěšný boj o špici 
tabulky.

Právě probíhající zimní příprava je zaměřena především na fyzic-
kou i technickou část včetně několika přípravných zápasů.

Tabulka starších žáku po podzimní části
1 HK KP Brno  10 10 0  0  367:174  20
2 V. Meziříčí  10   7 1  2  287:154  15
3 Bohunice  10   6 1  3  285:228  13
4 SK Kuřim  10   4 0  6  178:216   8
5 Újezd u Brna  10   2 0  8  158:345   4
6 Juliánov   10  0 0 10  127:285   0

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků hraje stejný model soutěže, čili divizi, jako 

starší žáci pod Jihomoravským svazem házené. Družstvo je doplňováno 
hráči věkem miniházenkáři, kteří takto získávaní cenné zkušenosti v této 
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Volejbal - DDM HIPPO Kuřim

kategorii do svých dalších let. Po podzimní části hoši skončili na 5. mis-
te tabulky ale diky umístěni starších žáků postupuji na jarní část soutěže 
také do skupiny Play OFF, čili soupeři budou mužstva: Bohunice, Kr. 
Pole, Ivančice, N. Veselí, Telnice a V. Meziříčí.. 

Tabulka ml. žáků:
1 Bohunice  8 6 0 2   95:74  12
2 Újezd u Brna  8 5 1 2  123:97  11
3 Velké Meziříčí  8 4 0 4   93:77   8
4 Juliánov   8 3 2 3   78:99   8
5 SK Kuřim  8 0 1 7   60:102   1

Součástí zimní přípravy byl také mezinárodní turnaj mladších žáků 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde hoši obsadili třinácté místo. Turnaj byl 
za účasti družstev: MŠK Povážská Bystrica A, MŠK Povážská Bystrica B, 
DTJ Polanka, HC Zubří, HC Slovan Modra, TJ Sokol Telnice, TJ Rožnov, 
HC Zlín, HK Kúpele Bojnice, ŠKP Bratislava, TJ Sokol Ostrava ZŠ Pod 
Skalkou-Rožnov. Trenéři hodnotili turnaj následovně „Celkové působení 
na tomto turnaji bychom hodnotili kladně i přes nepříznivé výsledky z 
jednotlivých zápasů. Získali jsme spoustu zkušeností a poznatků, které 
doufám využijeme v jejich další rozvoj.“

HOBBY CENTRUM CUP - Velké Meziříčí
Družstvo mladších žáků se 24. ledna zúčastnilo turnaje ve Velkém 

Meziříčí. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Hrálo se sys-
témem každý s každým v čase 2x12 minut. Turnaje se zúčastnila druž-
sta: Velké Meziříčí, Kuřim, Praha-Vršovice, Bohunice, Juliánov a Újezd 
u Brna. 

Výsledky jednotlivých zápasů: Kuřim - Velké Meziříčí 4:8, Kuřim 
- Juliánov 9:7, Kuřim - Újezd u Brna 7:13, Kuřim - Vršovice 10:14, Kuřim 
- Bohunice 12:9

Turnaje se zúčastnili: Kryštof Vaňous, Filip Kania, Libor Šťastný 
- 7 branek, Patrik Šudák - 0 branek, Lukáš Kalabis - 0 branek, Martin Bu-
dín - 0 branek, Matěj Procházka - 0 brankek, Viktor Kalaš - 11 branek, Jiří 
Mikel - 5 branek, Jan Pavlok - 14 branek, Ondřej Hirš - 0 branek, Vojtěch 
Čermák - 4 branky.

 Pořadí turnaje: 1. Sokol Velké Meziříčí, 2. Sokol Újezd u Brna, 3. 
Sokol Vršovice, 4. SK Kuřim, 5. Sokol Juliánov, 6. Tatran Bohunice

Celkově turnaj hodnotíme velice kladně, protože hráči odehráli 
vcelku vyrovnaná utkání. Je také na hráčích vidět postupné zlepšení. Po-
chvala patří celému týmu, který nebyl na turnaji jen do počtu, ale byl dů-
stojným soupeřem pro všechny zúčastněné týmy. Za družstvo mladších 
žáků Vojtěch Kopřiva a Jakub Kudla. 

Miniházená SK Kuřim
Pravidelnou soutěží je soutěž miniházenkářů, která startovala prv-

ním kolem 26. 9. 2009 a pokračuje i přes zimu, když poslední 20. kolo je 
plánováno na 6. června 2010. V této kategorii startují naší nejmenší hoši 
proti soupeřům z Juliánova, Nového Veselí, Telnice, Ivančic, Měnína, No-
vých Bránic, Újezdu u Brna, Bohunic, Králova pole a pravidelně se umis-
ťují na předních místech. Systém soutěže je turnajový, kdy vždy jeden z 
účastníků pořádá turnaj, kde se hraje každý s každým. 

Pozvánka na házenou, na únorová mistrovská utkáni 2. ligy v Kuřimi 
14. 2. 2010 - SK Kuřim A – Sokol Juliánov A v 16:30 hodin
21. 2. 2010 - SK Kuřim A – TJ Havlíčkův Brod v 16:30 hodin
28. 2. 2010 - SK Kuřim A – Ivančice v 16:30 hodin

Přijďte	povzbudit	kuřimské	házenkáře	!!

Kadetky
DDM HIPPO Kuřim x TJ Sokol Šanov 3:2 (-19,-22,15,22,10) 

a 1:3 (-17,12,-23,-12)
Prvními soupeřkami nám po Novém roce byly kadetky z Šano-

va. Toto družstvo je v soutěži teprve od loňského roku, nicméně Hippo 
Kuřim si s Šanovem zatím ve vzájemných měřeních sil nevědělo rady a 
všechny vzájemné souboje zatím prohrálo. I tentokráte to s našimi děv-
čaty nebylo moc dobré. Soupeřky hrály od začátku pozorně v obraně a 
díky tvrdému podání si připisovaly body. Přes veškerou snahu a střídání 
se domácím děvčatům nepodařilo na hosty vyzrát a za stavu 0:2 na sety 
to	s	námi	nevypadalo	dobře.	Následující	sety	však	přinesly	velký	obrat!	
Hippo se vyrovnalo s tvrdým servisem a tím vymazalo největší zbraň sou-
peře. Zlepšenou a obětavou hrou potom srovnalo stav zápasu na 2:2 a šlo 
se do tie-breaku. Ten byl v první polovině nesmírně vyrovnaný, nicméně s 
každým dalším míčem jsme strhávaly převahu na svoji stranu. Výsledkem 
bylo vítězství 15:10 v rozhodujícím setu a celkově 3:2 na sety. Druhý zá-
pas jsme začaly v herním útlumu a soupeřky toužící po úspěchu strhly bez 
větších problémů 1. set na svou stranu. Kuřimská odpověď byla zdrcující. 
Ve druhé sadě jsme hostující hráčky nepustily k ničemu a jasně jej vyhrá-
ly. Třetí set byl pro vývoj zápasu klíčový, jak se později ukázalo. Kuřim 
dlouho vedla a kontrolovala hru. Bohužel v koncovce jsme o svůj náskok 
přišly a Šanov se radoval z vítězství v této sadě. V závěrečném čtvrtém 
setu tohoto zápasu jsme již nedokázaly najít dostatek fyzických a psychic-
kých sil, potřebných ke zvrácení nepříznivého stavu. Šanov tak po zásluze 
ovládl druhý zápas. 

Celkově tak na zápasy spravedlivě 1:1. S čímž byla pravděpodobně 
spokojena obě družstva, které si za svůj výkon zaslouží pochvalu.

Sestava DDM HIPPO Kuřim: Koudelná Radka, Svobodová Mi-
chaela, Veronika Mihulová, Lípová Kateřina, Zelená Pavla, Böhmová 
Martina, Jarůšková Kristina, Aminová Sára a Štossová Veronika

Pohár 7. tříd
V neděli 13. 12. 2009 se odehrálo v Brně třetí kolo Poháru 7. tříd. 

Turnaje se mimo DDM HIPPO Kuřim, zúčastnily týmy Novolíšeňská 
Brno B, Náměšť nad  Oslavou a KP Milénova Brno. DO turnaje kuřim-
ští nevstoupili nejlépe a podlehli domácím dva nula. Ve zbývajících dvou 
utkáních si dokázali Kuřimáci poradit se soupeři a zvítězili 2:0 s Miléno-
vou a 2:1 s Náměští. Na turnaji tak obsadili druhé místo. Z individuálních 
výkonů stojí zejména za vyzvednutí Soňa Pešková a Markéta Zelená. Obě 
hráčky podaly velmi kvalitní a soustředěný výkon. 

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Klára Mikelová, 
Tereza Polášková, Tomáš Böhm, Soňa Pešková, Markéta Zelená, Barbora 
Fikesová, Kateřina Lípová.

Trénink KCM 30
V sobotu 28. 11. 2009 se v tělocvičně SG Botanická v Brně konal 

sraz širšího výběru volejbalové reprezentace Jižní Moravy KCM 30. Hlav-
ním trenérem srazu byl tentokráte Zdeněk Haník, extrenér reprezentace 
mužů ČR a hlavní metodik volejbalového svazu ČR. Ten vedl hráče a 
hráčky při volejbalové části srazu. Kondiční část byla pod vedením Radi-
ma Vlčka, asistenta trenéra extraligových žen VK Královo Pole Brno. Na 
srazu se trenérsky podíleli další volejbaloví experti například Aleš Novák, 
trenér reprezentace juniorek, Richard Wiesner, ředitel VK Královo Pole 
Brna a další. Srazu se z našeho kroužku zúčastnily Klára Mikelová, Tereza 
Lípová a Sabina Kloudová. Dále trenéři Michal Švestka a Martin Švestka. 
Kuřimské hráčky byly aktivní, zapojovaly se jak do ukázek herních čin-
ností, tak do debat o technice herních činností. Jako hodnocení účinko-
vání na srazu použiji slova Zdeňka Haníka, který pronesl: Kuřim, tam se 
dělá dobrá práce a dobrý volejbal. Nezbývá než dodat: Děkujeme.
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Atletika

Kuřimský kros
V sobotu 9.1. proběhly v Kuřimi běžecké závody pod názvem „Ku-

řimský kros“. Jednalo se o závody pro všechny věkové kategorie na růz-
ných tratích a závod je součástí Brněnského běžeckého poháru.

Běh se konal následující den po první sněhové kalamitě, kterou 
jsme v lednu zažili, proto si den předem hodně běžců ověřovalo, zda zá-
vod není zrušen, zda se do Kuřimi dostanou apod. Závod se konal, ale 
sněhová nadílka určitě negativně ovlivnila účast v závodě. Přesto na závod 
zavítalo celkem 272 účastníků, z toho 46 dětí.

Poděkování patří Sokolu Kuřim, který poskytl zázemí pro závod 
ve své Sokolovně a stejně tak všem dobrovolníkům, kteří pomohli se 
značením a zabezpečením tratí, s prezentací, občerstvením a úklidem po 
závodě.

Závod na nejdelší trati vyhrál s půlminutovým náskokem jeden z 
nejlepších českých ultramaratónců Dan Orálek z Brna. Mezi ženami byla 
nejlepší Lenka Jiříčková z Vyškova. Závodu, jako tradičně, se zúčastnil i 
Stanislav Juránek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje.

Zde je stručný pohled do výsledků:
Muži bez rozdílu kategorií (6,5 km): 1. Orálek Daniel Ac Morav-

ská Slávia Brno 23:31, 2. Trtek Libor Uni Brno - Asc Bučovice 24:02, 3. 
Kotyza Petr Uni Brno - Asc Bučovice 24:14, 41. Peřina Ivo Kuřim 29:32, 
49. Prudek Luboš Kuřim 30:02, 76. Novotný Petr Kuřim 32:21, 87. Bra-
bec Jan Kuřim 33:05, 91. Novotný Libor Kuřim 33:28, 118. Sikora Aleš 
Smršť Podlesí 35:17, 120. Jaskulka Martin Ak Kuřim 35:34, 130. Liška 
Lubomír Kuřim 36:49

Ženy bez rozdílu kategorií (3,5 km): 1. Jiříčková Lenka Aha Vyš-
kov 14:58, 2. Skybová Lucie Acp Olymp Brno 15:36, 3. Balcarová Alena 
Vsk Univerzita Brno 15:37

Junioři a dorostenci (3,5 km): 1. Novotný Ondřej Kob Moira 
Brno 13:30, 2. Kovář Radim Moravec Benešov 13:50, 3. Brlica Pavel Sk 
Žabovřesky Brno 14:05, 16. Kyjovský Ondřej Kuřím 16:43

Juniorky a dorostenky (3,5 km): 1. Zemánková Eva Moravec Be-
nešov 17:10, 2. Musilová Erika Ac Moravská Slavia 17:19, 3. Tlamková 
Tereza Moravec Benešov 17:34

Starší žáci (1,4 km): 1. Suchánek Michal Vsk Univerzita Brno 
05:12, 2. Kopecký Petr Suchý 05:21, 3. Strnka David Moravská Slavia 
05:27, 5. Pešek Michal Ak Kuřim 05:36

Starší žákyně (1,4 km): 1. Tancerová Tereza TJ Sokol Přísnotice 
05:44, 2. Freibergerová Anna AC Moravská Slavia 05:50, 3. Bilčíková Mi-
chaela AC Moravská Slavia 06:07

Mladší žáci (1 km): 1. Konečný Martin AK Tišnov 03:50, 2. Voj-
tek Matouš AC Moravská Slavia 03:50, 3. Stara Ondřej Okrouhlá 03:54, 
4. Rulíšek Pavel Kuřim 04:09, 5. Votýpka Tomáš Kuřim 04:11

Mladší žákyně (1 km): 1. Floriánová Eliška AP Brno 03:50, 2. 
Šafářová Adéla Moravec Benešov 03:54, 3. Freibergerová Eliška AC Mo-
ravská Slavia 04:03

Přípravka chlapci 1999-2001 (550 m): 1. Matěj Hamer Biatlon 
Vyškov 02:25, 2. Lukáš Strnka AC Moravská Slávie 02:31, 3. Martin Vo-
týpka Kuřim 02:35, 4. Martin Budín Kuřim 02:39

Přípravka dívky 1999-2001 (550 m): 1. Karolína Ročková AC 
Moravská Slávie 02:18, 2. Kateřina Tichá Čiba Sport 02:24, 3. Gabriela 
Fialová Eurostroj Blasnko 02:42

Předpřípravka chlapci 2002 a mladší (150 m): 1. Šimon Řehka 
AK Kuřim 00:22, 2. Kuba Horký UBM 00:25, 3. Matěj Tajovský AK Ku-
řim 00:26, 5. Václav Just Kuřim 00:34, 8. Šimon Tajovský Kuřim 00:56

Předpřípravka dívky 2002 a mladší (150 m): 1. Klára Sikorová 
Kuřim 00:37

AS

Start na 3,5km - ženy, junioři, dorostenci, juniorky, dorostenky

Kuřimská běžecká liga 2010
V sobotu, 13.2.2010 se bude konat jubilejní 10.ročník běžeckého 

závodu nazvaného Malá cena Zlobice. Jeho start je naplánován na 10:00 
u kuřimského stadionu. Hlavní závod má délku asi 6,5 km a oproti mi-
nulým ročníkům bude mírně upravená trať, když využijeme cestu nově 
vybudované cyklostezky. Zároveň bude ve stejnou dobu odstartován běh 
na 2 km pro dětské kategorie.

Malá cena Zlobice je zároveň prvním závodem 10. ročníku Kuřim-
ské běžecké ligy. Novinkou pro letošní ročník bude zavedení další ženské 
veteránské kategorie nad 45 let. Protože se jedná o jubilejní ročník, bude 
zároveň vyhlášen nějlepší běžec všech 10 ročníků tohoto běžeckého po-
háru pro všechny, které baví běhat.

Termíny jednotlivých závodů jsou uvedeny níže a podrobnější in-
formace lze získat i na internetu http://www.kurim.cz/kbl.

Kuřimská běžecká liga 2010
„seriál běžeckých závodů pro všechny, které baví běhat“
10. ročník

 

so	13.	2.	X.	Malá	cena	Zlobice	atletický	stadion	Kuřim	
10:00 - hlavní závod 6,5 km 10:00 - lidový běh 2 km
 

so	27.3.	X.	Aprílový	„maratón“	Kuřim	-	Podlesí	ZŠ	Tyršova	Kuřim	
10:00 - hlavní závod 6,3 km 10:00 - lidový běh 2,9 km
 

ne 9.5. VIII. Běh kolem Babího lomu hřiště u KD Podlesí 
10:00 - hlavní závod 8,7 km 10:00 - lidový běh 2,6 km
 

čt	24.6.		XVIII.	Memoriál	MUDr.	Vališe	ZŠ	Komenského	Kuřim
18:00 - hlavní závod 4,8 km od 16:30 - závody pro děti 400 m a více
 

so	28.8.	X.	Kuřimská	hora	ZŠ	Tyršova	Kuřim	
10:00 - hlavní závod 5,8 km 10:00 - lidový běh 2 km
 

říjen	-	bude	upřesněno	na	Kuřimské	hoře	XXIX.	Kuřimská	hodinovka	
atletický stadion Kuřim 
14:00 - hlavní závod hodinovka 
od 10:00 - závody pro děti 8 a 12-minutovka

 
ne	31.10.	IX.	Běh	na	Babí	lom	hřiště	u	KD	Podlesí	
10:00 - hlavní závod 4 km  10:00 - lidový běh 2,6 km


