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březen

V pátek 22. ledna 2010 jsme se v čítárně 
jinačovské knihovny sešli k poněkud netradiční 
činnosti. Stali jsme se jedním článkem v projek-
tu „BabyKlokánci“, což je projekt občanského 
sdružení Zrnka.

BabyKlokánci – to je označení pro  před-
časně narozené děti, které na svět přicházejí ne-
jen o týdny, ale i o celé měsíce dřív. V České re-
publice se každý rok narodí předčasně, tzn. před 
ukončeným 37. týdnem těhotenství, asi 8000 
dětí, což je 7% z celkového počtu narozených, 
z toho se jich přibližně 1400 narodí s porodní 
váhou nižší než 1400g. (zdroj o.s. Nedoklubko)

Existuje seznam potřebné výbavičky 
pro BabyKlokánky v inkubátoru, kterou žádné 
obchody (u nás) nenabízí – tak malé velikosti 
prostě neseženete.

ŠIJU, ŠIJEŠ, ŠIJEME
dobrovolně a s úsměvem

My jsme si vybrali pomoc formou šití 
čepiček z flaušových dek z Ikey (mimochodem, 
Ikea na tento projekt zdarma 100 dek věnova-
la).

I když propagace byla velká a účast při-
slíbila většina maminek, chodících na dílničky, 
nakonec to shodou různých okolností vypada-
lo, že budu čepičky šít zcela sama. 

(pokračování na str. 5)

Není to tak dávno, kdy Kuřim byla tím 
místem, kde byla nebyla záhadná Anička a 
podivná matka trýznila děti. Dostali jsme se k 
tomu jako slepý k houslím nebo Pilát do Kréda.

Teď se možná brzy stejně nezaslouženě 
staneme brzdou pokroku. Jak k tomu dojde?

Na přelomu roku konečně Jihomoravský 
kraj připravil zadání Zásad územního rozvoje. 
To je, přibližně řečeno, něco jako Územní plán 
pro celý kraj. Zadání říká, co se má vyřešit, a k 
jakým pravidlům, principům a dokumentům se 
při tom má přihlížet. Neříká sice, jak bude řeše-
ní vypadat, ale samotné zadání to dost určuje. 
Města, obce a další oprávnění se k tomuto za-
dání mohou vyjádřit do měsíce od zveřejnění. 
Náhoda či záměr vedly k tomu, že to byl zrov-
na měsíc, ve kterém byly vánoce, Nový rok a 
spousta všelijakých jiných termínů se změnou 
kalendáře souvisejících. Přesto město Kuřim 
nezaspalo, upozornilo, že pokud jde o řešení 
slavné rychlostní komunikace R43, není mezi 
prameny, z nichž má řešitel vycházet, studie 
HBH o jižním obchvatu Kuřimi a své připo-

Kuřim - brzda pokroku
mínky poslalo. Vedení města stále marně žádá, 
aby přišel někdo z vedení kraje a prodiskutoval 
problém se zastupiteli Kuřimi. 

Místo toho různí krajští hodnostáři růz-
ně trousí informace o tom, že Kuřim se stává 
brzdou pokroku, tedy výstavby dálnice.

Aby se to nepletlo, ve stejné době spatřil 
světlo světa další dokument. Alternativní trasa 
R43 zpracovaná na popud Ministerstva životní-

ho prostředí. Ta od Pardubic vede rovněž k Če-
bínu, ale pak se vyhne Brnu a zamíří Boskovic-
kou brázdou k Ostrovačicím. Čímž elegantně 
vyhoví občanům Bystrce, kteří dálnici nechtějí. 
Obce severně od Kuřimi jásají, že to je ta pravá 
varianta. 

(Pokračování na str. 2)
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

87 lidí „bydlí“ na radnici
Celkem 87 občanů Kuřimi mělo k 31. 

12.  své trvalé bydliště registrované na adrese 
Jungmannova 968, tedy na radnici. Některé k 
tomu vedla např. bytová nouze, jiní ovšem této 
možnosti zneužívají ve snaze vyhnout se exeku-
cím či ztížit své zastižení jinými státními úřady.

Více než 38 milionů na dávkách
V roce 2009 vyplatilo město Kuřim cel-

kově 38 682 798 korun na sociálních dávkách. 
Z toho zdaleka nejvíce, přes 32 milionů, činily 
příspěvky na péči pro osoby závislé na péči ji-
ných. Neoprávněně vinou nepřesných či faleš-
ných údajů v žádostech bylo vyplaceno 621 tisíc 
korun, které jsou vymáhány zpět.

CSS hospodařilo se ziskem
Centrum sociálních služeb Kuřim, kam 

spadá zdejší penzion pro důchodce, hospodaři-
lo loňský rok se ziskem ve výši 889 574 korun.

Nový dodavatel plynu?
Město Kuřim zahájilo postupně pro-

ces hledání levnějších dodavatelů energií. V 
této souvislosti uzavřelo mandátní smlouvu se 
společností Ensytra, která pro něj bude hledat 
levnější dodávky plynu do všech městských ko-
telen a objektů. 

Dluží městu 6 milionů
Více než 6 milionů a 236 tisíc dluží Ku-

řimi lidé za různé pohledávky. Nejvyšší částku 
nezaplatili nájemníci v obecních bytech (2 113 
tisíc), dále pokutovaní řidiči (2 042 tisíc) a 
dlužníci za komunální odpad (1 300 tisíc). Dlu-
hy z ostatních nezaplacených poplatků a pokut 
se pohybují vždy v řádech statisíců, příp. dese-
titisíců korun.

Manažer Wellness centra
Proběhlo výběrové řízení na pozici jed-

natele a manažera společnosti, která bude pro-
vozovat kuřimské wellness centrum. Hodnotící 
komise doporučila jako nejlepšího kandidáta 
pana Jana Sojku z Mikulova, kterého následně 
schválila i rada města. 

Tendr na opravu komunikací
Město Kuřim vyhlásilo výběrové  řízení 

na firmu, která opraví městské ulice po tvrdé 
zimě. Nabídky je možno podávat do 17. března 
9 hodin. Podrobnosti o podmínkách tendru lze 
nalézt na městských webových stránkách.

7 x DrS

Záludný paprsek
Dne 9. 2. 2010 ohlásila na Policii ČR 

v Kuřimi žena z Kuřimi, že byla ve svém bytě 
zasažena do oka laserovým paprskem. Kvůli bo-
lestivosti vyhledala lékaře.

Vypečený vnuk
Dne 15. 2. 2010 ohlásila na Policii ČR v 

Kuřimi žena z Kuřimi zcizení 36 tisíc Kč. Pacha-
telem je zřejmě její vnuk, který u ní bydlí.

Nefunkční otec
Dne 25. 2. 2010 v dopoledních hodinách 

ohlásila na linku 158 žena z Kuřimi, že má u sebe 
doma dvě malé děti. Tyto běhaly v pyžamku po 
ulici. Pátráním Policie bylo zjištěno, že 3 a 4 leté 
dítě měl hlídat otec bydlící nedaleko. Díky silné 
podnapilosti ale usnul a o děti se nepostaral.

Zlobiví řidiči
Dne 11. 2. 2010 oznámil na Policii ČR v 

Kuřimi občan z Kuřimi, že při cestě z Brna před-
jel osobní auto. Řidič předjetého auta ho ale sle-
doval až do Kuřimi. Když oznamovatel zastavil, 
ulomil mu zpětné zrcátko. Oznamovateli tak 
vznikla škoda 5 tisíc Kč.

Dne 14. 2. 2010 v nočních hodinách sta-
věla policejní hlídka řidiče BMW. Řidič zastavil, 
z vozu vystoupily dvě ženy a poté řidič vysokou 
rychlostí ujel. Zastavil až v Kuřimi v zámeckém 
parku, kde nechal auto stát a utekl neznámo 
kam.

Další honička se udála dne 26. 2. 2010 ve 
Veverské Bítýšce. Policejní hlídka ve večerních 
hodinách stavěla auto, které na výzvy nereago-
valo a ujíždělo dál. Policie ho dohnala v kame-
nolomu. Řidič zde zajel do slepé uličky. Nejdří-
ve se uzamčel v autě a nechtěl vystoupit. Poté se 
pokusil o útěk dveřmi spolujezdce. Po zadržení 
Policií se odmítl podrobit dechové zkoušce.

V měsíci únoru 2010 byli Policií v kuři-
mském mikroregionu přistiženi, vždy v nočních 
hodinách, tři řidiči pod vlivem alkoholu a dva 
řidiči pod vlivem dalších návykových látek.

Poškození řidiči
V měsíci únoru 2010 došlo v kuřimském 

mikroregionu k deseti vloupáním do osobních i 
nákladních vozidel. V jednom případě byla zci-
zena autosedačka z vozidla umístěného v garáži 
bytového domu v Kuřimi. Neznámý pachatel 
dále odčerpal z pásového rýpadla v Jinačovicích 
naftu za 8 tisíc Kč.

HN

Mohla by totiž stát rychle, protože ji 
Bystrc (a tedy Brno) nebude bojkotovat. A 
obce, trpící nadměrným provozem po místních 
komunikacích, nemusí zajímat, kudy pojedou 
auta o několik desítek kilometrů dál. Hlavně 
aby kolem jejich katastru už ta rychlostní ko-
munikace byla. 

My v Kuřimi ovšem víme, že pojede-li 
někdo po dálnici od Pardubic do Brna a dojede 
do Čebína, musel by mít IQ tykve, aby pokračo-
val na Ostrovačice, a nestřihl si to přes Kuřim. 
A tak spolu s krajem nesouhlasíme s variantou 
navrženou MŽP, spolu s MŽP nesouhlasíme 
s variantou navrženou krajem. Je ovšem dosti 
pravděpodobné, že po červnových volbách do-
jde k výměně na MŽP, to sladí krok s vedením 
kraje a my budeme najednou vystaveni silnému 
tlaku jedním směrem. A staneme se brzdou po-
kroku.

Ovšem není nad dobře fungující brzdy. 
To ví i Toyota.

Jiří Brabec

Kuřim - brzda pokroku
(Pokračování ze str. 1)

Editorial
Tato Zlobice je o pár stran štíhlejší než ob-

vykle. Celý únor jsem totiž prostonal. Materiály 
zůstávají rozepsány, pracuje se na nich. Ani přispě-
vatelé mne nepřekvapili tím, že by poslali všechno 
včas nebo s předstihem. 

Minule jsme se na vás obrátili s prosbou, 
abyste nám poslali své podněty k novým webovým 
stránkám města. Přišla jedna paní s ústním po-
vzdechem nad tím, že na nich nemůže najít užiteč-
né kontakty ve městě. K tomu se přidávám, navíc 
vygooglujete spoustu neplatných odkazů. No, jsou 
to potíže novorozence, snad se je podaří vychytat. 
Každopádně naše výzva trvá, mailujte, co chcete 
na webu změnit. 

Taky nám opakovaně nešel na Kulturním 
domě telefon. Závada byla v drátech a v pátek 26. 
února byla odstraněna pracovníky O2. Protože 
tento telefon řídí i vytápění KD, měli jsme doce-
la kliku, že vždy, když bylo něco v sále, elektrony 
proudily a kotel topil.

Musím se pochlubit jedním úspěchem. Na 
začátku roku 2008 jsem spoluvytvářel projekt na 
změnu plakátovacích ploch v Kuřimi. Chtěli jsme 
na něj „evropské peníze“. Projekt jsme podávali 
za mikroregion Kuřimka a neprošel. Ale naše část 
byla hodnocena kladně. Přesvědčili jsme partnery, 
aby na svých částech zapracovali, podali jsme žá-
dost znovu a zase neprošli. O jeden bod. Nyní, na 
třetí pokus, se podařilo. Takže se v dohledné době 
můžeme těšit na přehlednější plakátovací plochy. Bu-
dou z nich na nás koukat Topolánek, Paroubek a jiné 
hvězdy českého nebe, neboť volby jsou za dveřmi.

Zatím věřím, že si najdete potřebné infor-
mace ve Zlobici. A že mi příště zápal plic nezne-
možní na ní odvést potřebné množství práce.

Jiří Brabec
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Čisté světlo

Na dohled od Zlobice pozvánka

ZŠ Tyršova úspěšně v okrese
10. února se v Ivančicích konalo okresní kolo soutěže Konverza-

ce v anglickém jazyce. Bylo určeno pro žáky sedmých (kategorie IA) a 
devátých (kategorie IIA) ročníků základních škol. Z každé školy okresu 
Brno-venkov mohl postoupit pouze jeden žák, protože tato soutěž je vel-
mi náročná na čas.

Naši školu reprezentovali Tereza Kompauerová ze 7.A a Patrik 
Holoubek z 9.A. Ti se do soutěže probojovali z prvního místa ve školním 
kole. A jak tato soutěž probíhá? Žáci jednotlivých kategorií nejdříve spo-
lečně absolvují písemnou část. Většinou se jedná o splnění zadaného úko-
lu na základě poslechu a dále čtení s porozuměním. Následuje přestávka, 
ve které porota (složená ze tří učitelů angličtiny) opraví práce a sečte 
body. Potom začíná druhá, ústní část, kdy jednotliví soutěžící předstupují 
před porotu a vylosují si jedno z předem zadaných deseti témat. Zde mají 
čas na přípravu, po které začnou vyprávět. Následuje ještě několik otázek 
od poroty, aby se zjistilo, jak pohotově soutěžící reaguje. Na závěr se ke 
slovu dostává  popis obrázku.

Zajímá vás, jaká témata si žáci musí připravit do okresního kola? 
IIA: 1) Místo, kde žiji. 2) Moje oblíbená kniha, hudba, film a tv 

program. 3) Cestování a prázdniny. 4) Můj život ve škole. 5) Koníčky a 
volný čas. 6) Jídlo a pití. 7) Nakupování. 8) Oblečení a móda. 9) Rok 
(svátky, prázdniny, oslavy). 10) Zábava a kultura.

IA: 1) Já a moje rodina. 2) Domov a bydlení. 3) Děti a jejich svět. 
4) Škola. 5) Části těla. 6) Zvířata. 7) Oblečení. 8) Město. 9) Měsíce, dny, 
roční období. 10) Jídlo.

Příprava těchto deseti témat zabere zhruba dva měsíce, kdy žák 
musí nejdříve témata písemně vypracovat, odevzdat je ke kontrole své 
vyučující  Aj, naučit se je a odvykládat opět své vyučující. Velmi důležité 
je ovládat co nejvíce slovíček k dané otázce, aby byla možnost dobře rea-
govat při konverzaci s porotou.

A jak dopadli naši žáci? Letos se jim opravdu dařilo! Patrik Holou-
bek se umístil mezi 18 soutěžícími v kategorii IIA na krásném druhém 
místě a Tereza Kompauerová v kategorii IA, kde bylo 12 žáků, zvítězila. K 
tomuto úspěchu jim gratulujeme a přejeme hodně štěstí při dalším studiu 
angličtiny.

Za vyučující Aj napsala Mgr. Ilona Eklová.

Výběrové řízení 
na tajemníka 

Městského úřadu Kuřim
Starosta města Kuřimi vyhlásil dne 22. 2. 2010 výběrové řízení na 

tajemníka Městského úřadu Kuřim.

Zájemci o toto pracovní místo mohou své přihlášky podat do pát-
ku 19. března 2010 do 12:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Kuřim, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.

Bližší informace o nabízeném pracovním místě zájemcům 
poskytnou: 

Ing. Oldřich Štarha,  tel.:  541 422 301, 
e-mail: starha@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
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užitečné informace

Placená inzerce Placená inzerce

Centrum sociálních služeb Kuřim pořádá

Konferenci o sociálních 
službách 

spojenou s kloboukovou veselicí 
dne 24. 3. 2010 v 16 hod. v Kulturním 

domě.
Srdečně zveme všechny seniory 

a handicapované občany.
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z regionu

Jako první přišla maminka z Kuřimi, která má sama doma babyklo-
kánka, a tak možná víc než ostatní ví a tuší, jak je tato pomoc důležitá a 
prospěšná.  O našem společném šití se dočetla z článku na www.baby-
cafe.cz. 

A pak se velmi pozvolna trousili další dobrovolníci a já jsem se 
musela smát tomu, jaké osazenstvo se na šití čepiček podílí. Dovolím si 
tvrdit, že jsme měli nejnižší věkový průměr ze všech míst, kde se čepičky 
šily – u nás byly dívky ve věku 9, 11, 15 a 18 let… S čepičkami pomáhal 
také místní knihovník a kronikář v jedné osobě, ve svých takřka šedesáti 
letech nasadil dioptrické brýle – a jak mu to šlo! Také jinačovský dobro-
druh a cestovatel Milan Šťourač, autor jedné již vyšlé a druhé připravova-
né knihy dostal za úkol podílet se alespoň na přišití malého knoflíčku na 
jednu čepičku… Bránil se slovy: „Když jsem byl v Kambodži a rozpadla 
se mi ledvinka, tak jsem poprosil domorodou ženu a ona mi to přišila… 
a tady mám něco našívat já? A jak to mám přišívat, když má ten knoflík 
tři dírky?“ (měl jen dvě, ale dobrodruháček neměl brýle…).  Během tří 
hodin se nám podařilo dokončit a drobnými aplikacemi nazdobit cca 150 
čepiček. Práci jsme měli usnadněnou tím, že nastříhanou látku nám před 
samotnou akcí sešila starostka Jinačovic Libuše Dvořáčková,  druhou část 
čepiček sešila moje kamarádka z Brna, která díky šití rozbila šicí stroj a 
jehož oprava jí stála 850,-Kč – trochu draze vyplacená dobročinnost.

V osm hodin nastupovala „druhá směna“, a sice maminky sdružené 
v Klubu maminek  Kuličky, pod vedením Danky Bémové. Sešívaly čepič-
ky až na místě a kromě čepiček připravily (vyžádané) dečky na pelíšky 
pro děti do inkubátorů. Asi 70 ks čepiček a 16 deček společně šily až do 
půlnoci a za jejich čas, energii a precizně odvedenou práci jim patří můj 
velký dík.

Čepičky jsem potom rozdělila do předem domluvených institucí 
takto: 

ŠIJU, ŠIJEŠ, ŠIJEME
dobrovolně a s úsměvem

(pokračování ze str. 1)

do porodnice k Milosrdným bratřím 60 ks, do dětské nemocnice 
(na neonatologické oddělení a pro kojence na odděleních) 70ks. Předá-
vání čepiček v Brně už mělo proběhnout, ale kvůli nemoci mých dětí jsem 
byla nucená odložit akci na neurčito.

Ke zbylým čepičkám jsem přidala ty, co jsem po večerech dělala já 
a poslala je koordinátorce projektu Ivě Antalové do Prahy, bylo jich cel-
kem 128 kusů. S těmito čepičkami jsem odeslala i 16ks zmíněných deček. 
Deky i čepičky půjdou do perinatologických center v Praze-u Apolináře, 
dále do Mostu, Ústí nad Labem a do Prahy-Krče.

Více informací a fotografií můžete najít na:
http://www.zrnka.cz/?p=740 – Zrnka, BabyKlokánci, forma pomoci
http://www.knihovna.jinacovice.cz/ - informace, fotky ze šití i z předává-
ní, návod na šití čepiček

Šárka Ondrušková 

Nachystané do Prahy

Donedávna se za normální krevní tlak považovaly hodnoty 100 + 
věk pacienta (v milimetrech rtuťového sloupce). Toto hodnocení vychá-
zelo z velkých statistik, které ukazovaly, že křivka průměrných hodnot tla-
ku se  s věkem skutečně zvyšuje. Toto hledisko se nyní definitivně mění. 
To, že něco je, neznamená, že to tak má být. Na zeměkouli jsou etnické 
skupiny, u nichž ani ve vysokém věku, kterého se většinou dožívají, ne-
překračuje krevní tlak hodnotu 120/80. Po přehodnocení statistik bylo 
zjištěno, že při stoupajícím krevním tlaku se v příslušné skupině zkracova-
la doba přežití. Nejzávažněji se tato skutečnost projevila u diabetiků (ze-
jména u I. typu, tedy nikoli u tzv. stařeckých) a u pacientů s postižením 
ledvinových funkcí.

Pravidlo 100 + věk platí nyní pouze do 30. roku věku. Za normální 
se nyní považuje tlak do 130/85 mm. Ve vyšších věkových skupinách lze 
tolerovat hraniční hodnotu 140/90. Při opakovaně naměřených vyšších 
hodnotách doporučíme jako první krok dietu s výrazným omezením so-
lení a vyloučení stresových situací. Nezlepší-li se hodnoty, je nutné zavést 
léčbu medikamentosní, a to zejména u diabetiků a u onemocnění led-
vin. Zde jsme přísnější a za hraniční normální tlak považujeme hodnotu 
130/85 mm. Takovým postupem lze prodloužit dobu života a zamezit 

nebo oddálit vznik komplikujících onemocnění, jako je například srdeč-
ní nebo mozkový infarkt.

Je však nutné zdůraznit, že krevní tlak se musí měřit opakovaně a 
spolehlivým tonometrem. Musíme vyloučit tzv. „syndrom bílého pláště“, 
kdy někteří přecitlivělí jedinci mají při prvním měření lékařem krevní 
tlak vyšší o 20 až 30 mm než při měření v domácích klidových podmín-
kách. Bylo dokonce zjištěno, že i při měření tlaku doma je první hodnota 
o něco vyšší než druhá hodnota, i když byla měřena bezprostředně po 
první. Jde o efekt očekávání, tedy o mírný stress, ke kterému jsou hyper-
tonici náchylní. Proto i při domácím měření bereme jako rozhodující 
hodnotu tlaku až druhé měření. Předčasné a neuvážené zavedení medi-
kamentosní intenzivní léčby by mohlo vést k nežádoucímu snížení tlaku 
s následnými kolapsovými stavy a ke zhoršení prokrvení mozku.

Musíme tedy tlak měřit často, z počátku i vícekrát denně. Kont-
rolovat tlak jednou za tři měsíce, jak se dříve doporučovalo, se jeví jako 
zcela nedostatečné. Porada s lékařem o zavedení léčby je vždy nanejvýš 
vhodná.

Doc. MUDr. Jan Sitar, CSc.

lékař radí

Nové hodnocení hypertenze
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Výročí narození T. G. Masary-
ka

 7. března letošního roku si připomínáme 160. výročí narození 
zakladatele a prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Gar-
rigue Masaryka. V nově vzniklé republice jej Národní shromáždění 14. 
listopadu 1918 poprvé zvolilo hlavou státu. Do čela státu byl pro svoji 
všeobecně uznávanou autoritu zvolen ještě třikrát - v letech 1920, 1927 a 
1934. Po celou dobu výkonu prezidentské funkce usiloval o to, aby Čes-
koslovensko zakotvilo v Evropě jako respektovaný svobodný a demokra-
tický stát.

 Jako politik, státník i vysokoškolský pedagog – filozof byl všeo-
becně uznávanou autoritou doma i v zahraničí. Mezi vojáky v legiích ještě 
v době 1. světové války a později i obecně se mezi širokými vrstvami roz-
šířilo důvěrné označení T. G. Masaryka jako „tatíčka“. Za svůj rozhodující 
podíl na vzniku samostatné Československé republiky byl později růz-
nými způsoby oceňován i oficiálně. K 80. narozeninám v roce 1930 mu 
byla prokázána nejvyšší možná pocta tím, že Národní shromáždění podle 
klasického římského vzoru vyhlásilo speciální ústavní zákon ve znění: „T. 
G. Masaryk zasloužil se o stát.“ V závěru aktivní politické činnosti byl při 

T.G.M.
K Masarykovskému výročí nám přišly tři příspěvky. Od pamětníka 

první republiky, historika - příslušníka střední generace a od dětí ze ZŠ Tyršo-
va. Myslíme, že právě jejich zařazení vedle sebe nám ukazuje plasticky vnímá-
ní této velké postavy našich dějin.

redakce

T.G. Masaryk – Zasloužil se 
o stát

(materiál zaslal redakci občan pan Zdeněk Hejmala)
Dne 7. března vzpomínáme 160. výročí narození Tomáše Garri-

gue Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky. Narodil se 
v roce 1850. Jeho maminka Tereza chodila zamlada v Hustopeči do ně-
mecké školy, protože pro české děti tam škola nebyla. Její tatínek pan Kro-
páček pocházel z Hané a v Hustopeči řezničil. Maminka T.G. Masaryka v 
mládí sloužila u pánů ve Vídni. Ve službě se seznámila s Josefem Masary-
kem – kočím a krátce na to se vzali. Po svatbě žili nějaký čas v Kopčanech 
na Slovensku, v rodišti mužově, kde jeho předkové žili. V tomto chudém 
kraji těžko sháněli živobytí, proto rádi přijali nabídku panské služby v 
Hodoníně, kde se jim narodil na svatého Tomáše první syn, kterému dali 
jméno Tomáš. Čas plynul jako voda a roku 1856 začal malý Tomáš chodil 
do obecné školy v Čejkovicich. Po jejím ukončení byl Tomáš Masaryk 
jako velice dobrý žák zapsán do Zlaté knihy a byl podarován knížkou. Na 
radu místního děkana dali rodiče T.G. Masaryka studovat na piaristickou 
reálku do Hustopeče. Chtěl se stát učitelem. Po dokončení piaristické re-
álky ještě nemohl jít na učitelský ústav, protože mu nebylo 15 let. Šel se 
tedy učit do Vídně k panu Malému uměleckým zámečníkem. Bystrému 
chlapci se ve Vídni dosti stýskalo, zvláště po jeho přátelích nejvěrnějších 
– knihách. Když bylo v dílně po práci, svlékl si Tomáš modrou zámečnic-
kou zástěru, umyl si ruce, obličej a pospíchal ke knihkupeckým krámům. 
Každou chvilku věnoval své nejmilejší zábavě pozorování knih za výklad-
ními skříněmi. Vždy si přečetl nápis, prohlédl obrázek a usuzoval o čem 
se asi v knížce pojednává. Jeho duší nejednou proběhlo přání: „Kdybych 

tu knihu měl, to by bylo štěstí.“ Na cestě k domovu si ještě koupil za dva 
krejcary svíčku, aby mu večer připravila mnohou šťastnou chvilku. Láka-
lo ho koupit si rohlík, ale zdržel se. Večeře po celodenní práci byla vždy 
skrovná. Chudý zámečnický učeň si nemohl více dopřát. Večer si vždy 
rozžal svíčku, postavil ji na malý stolek a zaskočil si do uzlíku pro zeměpis-
ný atlas a knížky. Na tyto chvíle se učedník vždy těšíval, byly mu okamži-
kem osvěžení. První opouštěl podkrovní světničku, aby se jako každý den 
postavil ke stroji na výrobu podkůvek na boty. Po této bezduché robotě 
přerušované jen chudičkou snídaní, obědem a večeří se těšíval, jak večer 
rozevře barevnou mapku drahé Moravy, a nebo milé mu knížky, které si 
z domova do Vídně přinesl. Jednou se mu stalo, že mu tato jeho bohat-
ství někdo zcizil. Ptal se učňů, tovaryšů i mistra, zda si je někdo z nich 
nepůjčil. Všichni ho odbyli, ať jim dá pokoj. Mistr ho poučil, aby si raději 
hleděl podkůvek a nepálil nadarmo svíčky. Tato událost byla v jeho životě 
rozhodující. Ve Vídni se po celou dobu svého pobytu cítil opuštěn, bez 
přátel a porozumění. Rozhodl se proto vrátit zpět do Hodonína – domů. 
Po přivítání s rodiči a bratry Martínkem a Ludvíčkem, vysvětlil rodičům 
důvody svého rozhodnutí utéci z Vídně. Když otec hocha vyslechl, řekl: 
„Tak dobře, budeš se učit u mistra Beneše v Čejči kovářem.“

Jeden rok bušil Tomáš Masaryk v Čejči do kovářské kovadliny. Zde 
ho navštívil jeho bývalý hustopečský profesor Ludvig a viděl svého žáka 
pracovat v kovárně. Přemlouval hned rodiče i chlapce, aby nechal kovaři-
ny a stal se pomocníkem jeho otce rektora. Tomáš vypomáhal ve škole a 
přitom udělal zkoušku z první třídy gymnasia ve Strážnici s vyznamená-
ním. Počátkem dalšího školního roku se stal žákem druhé třídy gymnasia 
v Brně. Z důvodu národnostních a náboženských potyček s místními ně-
meckými profesory odešel studovat do Vídně. Je zaznamenán též tento 
okamžik z vídeňských studií. T.G. Masaryk se nezúčastňoval vyučování 
po celý týden. Jeho třídní učitel se ho ptal na zdůvodnění. Dostal od T.G. 
Masaryka tuto odpověď: „ Zabral jsem se do studií řečí a ono to nešlo pře-
rušit.“ Takto měl neomluvených 28 hodin. Student se otevřeně přiznal, že 
o tom ví a tím překvapil mile třídního učitele svou upřímností. Za své-
ho třicetiletého učitelování nepoznal ještě studenta, který by jednal tak 
otevřeně, slušně, poctivě a nebojácně. Tušil, že se setkal s novým typem 
studenta – typem pracovitým, pravdivým a slušným. Tímto přímým jed-
náním vzbudil u svého učitele zájem dozvědět se o T. G. Masarykovi více. 
Vyzval ho tedy, aby mu vyprávěl něco více ze svého života. Tomáš se bez 
trémy rozhovořil: „Jsem rodilý Moravan, chodil jsem do obecných škol 
českých i německých, dále do dvoutřídní německé reálky. Pomáhal jsem 
nějaký čas i na škole, učil jsem se ve Vídni zámečníkem, pak doma ková-
řem a také jsem studoval na německém gymnasiu v Brně. Odkud jsem 
šel na studia do Vídně.“ „Tak vy jste Čech?“ otázal se třídní učitel. „To 
jsem si mohl myslet. Nyní se nedivím. Ti šli vždy svojí cestou – do kopce, 
když druzí po rovině, jen aby měli velký rozhled, hodně slunka a vzduchu. 
Ano, Hus, Žižka, Jiří Poděbradský, Chelčický, Blahoslav, Komenský, Jung-
mann, Dobrovský, Havlíček a Palacký – to byli Češi. Máte veliké vzory a 
myslím, že i moji předkové kdysi možná přišli ze zemí koruny České. Již 
se nedivím, že jste jiný, než ostatní vaši spolužáci.“

(pokračování příště)
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abdikaci z nejvyšší funkce v roce 1935 ještě poctěn čestným titulem „pre-
zident Osvoboditel“.

 Nikdy si nepotrpěl na přepych a přílišné okázalosti, z tohoto 
důvodu rázně odmítl mnohé vážně míněné úvahy o tom, aby místem jeho 
posledního odpočinku se stal Národní památník na pražském Vítkově, 
který se tak měl stát jakýmsi mauzoleem. Po abdikaci poslední dva roky 
svého života strávil na zámku v Lánech, kde také 14. září 1937 umírá. Jeho 
ostatky byly uloženy po boku milované manželky Charlotty do prostého 
hrobu na lánském hřbitůvku.

Jan Jandl

Tatíčkovi k narozeninám …
Věřte – nevěřte, opět se potvrdilo, že výsledky spontánně vzniknuvší 

akce bývají mnohem šťavnatější, než výstupy křečovitě dodržovaných výuko-
vých manuálů. Nám touto cestou vznikl dvouměsíční projekt v duchu českého 
vlasteneckého hnutí probíhajícího v 19. století.

Během měsíců ledna a února se sešlo v různých předmětech několik spo-
lečných témat. Ve vlastivědě jsme probírali osobnost prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v souvislosti se vznikem Českosloven-
ského státu, v hudební výchově původ a následující osud písně Kde domov můj 
a v rámci slohového cvičení zpracování informací z různých zdrojů v jeden 
smysluplný text.

7. března 2010 uplyne 160 let od narození Tomáše Garrigua Masa-
ryka a žáci 5.B měli za úkol vypracovat článek o jeho životě. Mohli čerpat z 
učebnice, moudrých knih či internetu. To, jak se s tím vypořádali, si můžete 
přečíst v následujících článcích. Snažila jsem se vybrat tři naprosto odlišně 
zpracované kousky, další články naleznete na stránkách naší školy www.ku-
rim.cz.

T. G. M.
Narozen 7. 3. 1850 v moravském městě Hodonín. Stal se prvním 

prezidentem v 68 letech roku 1918. Umřel 14. 9. 1937 na zámku v Lánech 
u Prahy. 

Zkratka T. G. M. znamená Tomáš Garrigue Masaryk. Tomáš Gar-

rigue Masaryk byl první a zároveň nejoblíbenější prezident ČSR. Jeho 
otec byl Slovák a pracoval jako poddaný kočí. T. G. M. v roce 1928 navští-
vil Kuřim. Jeho zásady by měly platit dodnes. 

O jeho životě: Jako mladý se učil kovářem. Potom navštěvoval br-
něnské gymnázium. Pak šel na univerzitu do Vídně. Potom v roce 1882 
přestoupil a působil jako profesor na Pražské univerzitě. V 68 letech se 
stal prezidentem. V roce 1935 se vzdal vlády.

Adam Prudek, 5. B

Tomáš Garrigue Masaryk
Masaryk se narodil jako „Tomáš 

Jan“ v roce 1850 v rodině zaměstnanců 
na statku žijící na Slovácku. Jeho mat-
ka, rodem Hanačka, byla německé 
národnosti. Negramotný otec, Jozef 
Maszárik, slovenské. Po absolvování 
Čejkovické školy a reálného gymná-
zia v Hustopečích chvíli praktikoval 
v hodonínské škole a posléze se učil 
zámečníkem ve Vídni. Obou činností 
zanechal, z Vídně se vrátil do rodného 
kraje, začal se učit kovářem, ale brzy 
nastoupil jako podučitel hustopečské-
ho reálného gymnázia a začal se připravovat ke studiu na gymnáziu. Jeho 
nepříliš majetní rodiče ho nemohli na studiích vydržovat. Od 15 let se 
živil sám jako učitel dětí bohatých rodičů. Po maturitě začal studovat fi-
lozofickou fakultu.

Na univerzitě v Lipsku se Masaryk seznámil s Charlotou Garrigue 
a v roce 1877 byli zasnoubeni. V lednu 1875 se Masaryk stal předsedou 
Českého akademického spolku ve Vídni. V létě r. 1882 s rodinou přijel do 
Prahy, aby zde začal přednášet na nově vzniklé univerzitě. Od té doby se 
stále častěji zamýšlel nad situací v českém národě. 

Masaryk začal svou činnost na poli politiky, hledal politické se-
skupení, kde by mohl prosazovat své zásady a zájmy. Působil také jako 
poslanec ve Vídni.

Za první světové války odešel do ciziny, kde přesvědčoval státníky 
velmocí o potřebnosti a užitečnosti samostatného českého státu, všude 
pracoval na zviditelnění českého národa. Po únorové revoluci v r. 1917 
přesídlil do Ruska, kde dal rozhodující podnět k sestavení samostatných 
legií z českých a slovenských přeběhlíků. Vybudoval do konce roku 1917 
více než padesátitisícovou armádu. Vojskem byl přijímán jako jeho nej-
vyšší velitel – „TATÍČEK“ a ruskou generalitou mu byla prokazována 
úcta náležící prezidentovi ještě neexistujícího státu. Do války vstoupily 
v dubnu 1917 i USA, a tak se Masaryk vydal do Spojených států, kde 
organizoval velkou přesvědčovací kampaň mezi americkými Čechy a 
Slováky na podporu samostatného státu. Podařilo se mu také dostat se 
k prezidentu Wilsonovi. Československo bylo mezinárodně uznáno za 
samostatný stát a Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezi-
dentem. Jako prezident dal do služeb státu nejen své veliké vzdělání, ale 
i lidské a mravní chování. Díky němu patřilo Československo k jedněm z 
moderních a vyspělých států meziválečné Evropy. Počátkem roku 1921 
Masaryk překonal nebezpečnou trombózu, která vzvolala vážné obavy o 
jeho život. Manželka Charlotta se již nezotavila ze své těžké nemoci a 13. 
května 1923 zemřela. Masaryk byl zvolen prezidentem celkem třikrát, ale 
v roce 1935 se musel za zdravotních důvodů vzdát prezidentského úřadu. 
Když 14. Září 1937 po zánětu plic zemřel, zemřel pro jeho obdivovatele 
symbol morální velikosti a velké autority.

Tereza Tůmová, 5.B

Život Tomáše Garrigua Ma-
saryka

T.G.M. je zkratka jména našeho prvního 
československého prezidenta, který se narodil 
7. března 1850. Jeho otec byl Slovák. Masaryk 
se nejprve učil na kováře, ale jeho matka trvala 
na tom, aby šel na gymnázium. Tak se taky sta-
lo. Masaryk nejprve navštěvoval gymnázium v 
Brně. Odtud odešel studovat do Vídně. V roce 
1882 se vrátil do Prahy na novou univerzitu 
jako profesor. To mu bylo 32 let. Studoval a 
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psal také knihy. Byl to také poslanec. Když vypukla 1. světová válka, bylo 
mu 64 let. Po válce mu lidé začali říkat Osvoboditel, protože po čtyřech 
letech pomohl vlasti získat samostatnost. Prezidentem se stal v 68 letech. 
Byl zvolen třikrát. Když se stal prezidentem, neuměl jezdit na koni. Byl 
dost skromný a k sobě kritický. Díky těmto vlastnostem a postoji si ho lidé 
vážili a měli ho rádi. V roku 1935 se vzdal postavení prezidenta. Zbytek 
života strávil na zámku u Prahy v Lánech. Tam také zemřel. Bylo to 14. 
září 1937. Bylo mu 87 let. Zásady T. G. Masaryka by měly platit i dnes.

Karolína Martinková, 5.B

Dalším, pro mne velice milým překvapením, bylo objevení básnického 
střeva mých letošních žáků. Při zmiňování historických souvislostí spjatých s 
naší státní hymnou v hodině hudební výchovy jsme narazili i na zajímavost, 
že v době po uvedení Tylovy hry Fidlovačka (1834), začali píseň „Kde domov 
můj“ Češi přebásňovat a text přizpůsobovali svému kraji. Například občané 
Pardubicka s ním naložili takto:  

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam kde hora Kunětice,
slavné město Pardubice,
tam, kde Labe s Chrudimkou 
teče krásnou rovinkou,
tam v tom kraji bohumilém 
/: v Pardubicích domov můj :/
Děti samy vznesly návrh, že vymyslí verzi pro naše město. Doslova 

po uragánu nápadů, mnoha verzích a dohadech vykrystalizovala Kuřim-
ská hymna během čtrnácti dnů do následujícího znění. 

Kde domov můj, kde domov můj?
V lese se to honí zvěří,
nad Kuřimí večer se šeří.
Kuřimou až za Srpkem,
v Srpku hvězdy s měsícem.
Buďte rádi v našem městě
nevztahujte na sebe pěstě,
naši milí, občané.

Obrázky: Aleš Fišer, 5.B, Michal Rein, 5.B 
Kateřina Dziaková, ZŠ Kuřim Tyršova

placená inzerce
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kulturní pozvánky

V rámci projektu Escape Live Music, který navazuje na Live Club 
Jazz etc… z podzimu loňského roku, vystoupí dne 1. 4. 2010 ve 20:00 
hod v Clubu Escape na kuřimském zámku Elena Sonenshine Trio.

V současné době naše zřejmě nejlepší jazzová zpěvačka vystudo-
vala na Konzervatoři Jaroslava Ježka a následně získala stipendium na 
proslulé Berklee College of Music v americkém Bostonu. Dnes už Elena 
Sonenshine pravidelně létá zpívat do londýnských klubů a vystupuje na 
jazzových festivalech po celém světě. Její vynikající debutové album You 
Go to My Head, mimochodem oceněné jako druhé nejlepší české Jaz-
zové CD roku 2001, vyšlo přímo v Spojených státech a po čtyři týdny se 
dokázalo udržet v žebříčku padesáti nejhranějších jazzových desek USA. 
Elena opakovaně účinkuje v prestižní koncertní sérii „Jazz na Hradě“. 
Před čtyřmi lety, v roce 2005, objela celou Českou republiku jako velvy-
slanec Philips International Jazz Festivalu a o rok později koncertovala na 
hudebním festivalu Pražské jaro. V letech 2007 a 2008 opět dlouhodobě 
pobývala v USA, kde vystupovala například v hlavním městě Washingto-
nu. Kromě toho se Elena Sonenshine také příležitostně věnuje pedago-
gické činnosti – učila na Mezinárodni jazzové dílně v Praze. Její repertoár 
obsahuje jak vlastní skladby včetně zajímavých jazzových úprav lidových 
písní, tak klasické standardy, přizpůsobené stylu a nástrojovému obsazení 
doprovodné skupiny Jocose Jazz. Výjimečné souznění mezi zpěvačkou a 
souborem je dáno především dlouholetou personální stabilitou sestavy. V 
Kuřimi vystoupí trio ve složení Elena Sonenshine – zpěv, Mirek Linka – 
kytara a Petr Dvorský - kontrabas. 

Koncert se uskuteční za laskavého přispění Města Kuřimi. Před-
prodej v Clubu Escape a v Kulturním domě.

escape

Elena Sonenshine Trio v Kuřimi v Clubu Escape

Pozvánka  na „Grupáč  har-
monikářů“ v Čebíně

Všechny příznivce hudebního žánru lidových písniček a bujarého 
veselí zveme do Čebína na celorepublikové setkání harmonikářů a heli-
gonkářů pod názvem „Grupáč harmonikářů“, které se uskuteční dne  6. 3. 
2010 v areálu restaurace Čebínka . 

Začátek  je ve 14 hodin, konec dle výdrže účinkujících (a věřte, že 
vydrží opravdu hodně,  neboť mají celoživotní trénink). 

O patřičnou atmosféru se postará moderátor a imitátor Vlasty 
Buriana, který  je nadaným lidovým vypravěčem.  Máme zde také svoje 
čebínská želízka v ohni, a to Jana Dvořáčka a Miloše Záluského, kteří  jsou 
na domácí půdě  očekávanou třešinkou na dortu.  Podají jistě hodnotný 
výkon a  rozparádit  publikum  vzhledem k charakteru zábavy  nebude 
zase tak těžké.  

Pořadelem akce je Obec  Čebín a SDH Čebín.  Jste srdečně zváni!
Jana Jakubcová   
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Jak změřit psovi teplotu   

Když je váš pes nemocný, 
budete muset zjistit, zda má horeč-
ku tím, že mu změříte teplotu. Je 
to poměrně jednoduché a jediné, 
co potřebujete, je teploměr. Podle 
výše teploty se můžete rozhod-
nout, zda pes potřebuje veterinár-
ní péči. 

Určování teploty sáhnutím 
na uši, nos nebo hlavu není příliš 
spolehlivé. Teplotu měřte digitál-
ním nebo rtuťovým teploměrem. 
V současnosti se mohou u psů po-
užívat i teploměry do uší. Použití 
těchto teploměrů je rychlé, ale je 
nutné použít správnou techniku pro určení přesné teploty.

Instrukce pro měření rektální teploty (tep-
loty v konečníku):

Normální rektální teplota psa je v rozmezí 38,0-39,0 oC.
Někteří psi si teplotu nechají změřit, jiní ne. Je proto vhodné, aby 

vám někdo psa pomohl držet. 
• V případě, že používáte rtuťový teploměr, nezapomeňte jej „sklepat“.
• Teploměr nalubrikujte.
• Požádejte pomocníka, ať přidrží hlavu a přední část těla. 
• Zvedněte psovi ocas a pomalu a opatrně zasuňte teploměr do koneční-

ku zhruba 2 cm hluboko. 
• Vyčkejte u rtuťového teploměru zhruba 2 minuty, u digitálního teplo-

měru do pípnutí. 
• Teploměr vytáhněte a odečtěte teplotu.  

Instrukce pro 
měření teploty v 
uších:

U psů se mohou použít 
i teploměry do uší. Normální 
ušní teplota se pohybuje mezi 
37,5-39,5 oC. Ušní teploměr 
pracuje na základě měření in-
fračervených vln procházejí-
cích bubínkem. Ušní bubínek 
je považován za dobrý uka-
zatel tělesné teploty, protože 

se nachází v blízkosti mozku a 
teploměr pak měří teplotu krve protékající mozkem. Je proto nutné zasu-
nout teploměr hluboko do horizontálního kanálu. Výrobci proto dodáva-
jí na trh ušní teploměry pro zvířata s dlouhým ramenem, aby se teploměr 
dal zastrčit dostatečně hluboko. Při prvních měřeních zjistěte teplotu jak 
v rektu, tak v uchu a porovnejte je. Výsledky opakovaných měření by si 
měly být podobné. Máte tak jistotu, že používáte správnou techniku mě-
ření. 

Jestliže má váš pes teplotu nižší než 37oC nebo vyšší než 40oC, 
navštivte okamžitě veterinárního lékaře.  Vysoká teplota znamená, že pes 
prodělává nějakou infekci nebo nemoc spojenou se zvýšenou teplotou. 
Nízká teplota také značí nějaký závažný problém, jako např. šok nebo 
otravu.

Zdroj. www.petplace.com
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková
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děti

Ahoj děti, dobrý den,
 tak už tady zase jsem. 
Chci si s vámi, děti, hrát,
 cvičit nebo malovat... 

Rodinné a Mateřské centrum KuřiMaTa o.s. pořádá
Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi ve věku 1,5-3 roky

  Začínáme opět St 17.3.2010
Kdy: Středa 10:00-11:30 

Kde: Tělocvična na Podlesí 
Program: Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybo-

vé hry, nějaké to malování, stříhání, lepení a další tvoření 
S sebou: Přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k umazání při 

výtvarné činnosti, svačinku, 30Kč, úsměv a dobrou náladu.
Doprava: Autem, před budovou lze zaparkovat nebo autobusem 

linky 310. Odjezd: Sokolovna 9:31 (zastavuje Žel.st., KD). Od zastávky 
na Podlesí je to k tělocvičně cca 10 minut procházkou. Zpáteční spoj: 
Podlesí 11:57, (zastavuje u KD, Žel. St. 12:07). Cestování se nebojte! Jet 
s vlastní jízdenkou v ruce je pro děti zážitek a do kopečka společně vy-
běhnou ani neví jak.

Těší se na vás Míla, Iva, Zuzka

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.
BŘEZEN: 9.3. a 23.3. 

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 je nově vybavena kober-
cem pro hraní menších dětí!

Těšíme se na vás.
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa

Prožitkové dny v přírodě pro 
děti do 7 let

   Také v 2. pololetí tohoto školního roku mohou vaše děti na-
vštěvovat Klub v Pejškově inspirovaný tzv. lesní mateřskou školou, a to 
za každého počasí. Pro děti od 3 do 7 let jsou připraveny aktivity v lesní 
mateřské škole, pro rodiče s mladšími dětmi zázemí v základním táboře, 
kde jsou dva velké stany, tzv. týpí. Vycházíme z poznatků lesních školek 
zakládaných již v 50. letech 20. století v zemích západní Evropy.

   Během 1. pololetí jsme se sami přesvědčili, že děti, kterým je 
nabídnuta dostatečná volnost v rámci bezpečných hranic i poutavý pro-
gram,  jsou venku spokojeny. A nezáleží na tom, jestli zrovna prší, sněží 
nebo mrzne.

   Klub v Pejškově se snaží dětem poskytnout:
   - dostatečné množství přímých plnohodnotných zážitků spojených s 

děním v přírodě,
   - doprovázení, trpělivost, čas pro naslouchání a bezpodmínečné přijetí,
   - posilování důvěry v jejich vlastní síly a vnímání vlastních hranic.

   Vzhledem k tomu, že v dnešní době lidé přirozeně tráví mnoho 
času v uzavřených prostorách, věříme, že pro zdravý vývoj dětí jsou ne-
zbytné také pravidelný přímý prožitek a zkušenost s venkovním světem.

   Provoz Klubu v Pejškově je od 8. 2. do 25. 6. 2010 zajištěn každé 
pondělí a pátek od 8,30 do 12 hodin včetně oběda, na základě předchozí 
domluvy je možný až do 15 hodin. Platba za 1 dítě/den v lesní školce je 
od 100 Kč a hradí se pololetně dopředu. S dětmi mladšími 3 let lze Klub 
navštěvovat nahodile. První návštěva Klubu je zdarma.

   Bližší informace:
- http://klubpejskov.tisnovsko.eu, klubpejskov@tisnovsko.eu,
- Mgr. Anna Černohlávková, hlavní pedagožka, tel. 606 141 836,
- Mgr. Vanda Marečková, statutární zástupce, tel. 605 005 380,
- Gabriela Nováková, rodič pravidelně navštěvující Klub s dětmi, tel. 604 

583 128.
   Klub v Pejškově realizuje občanské sdružení Za sebevědomé Tiš-

novsko o.s. Odborné konzultace a zkušenosti poskytuje lesní mateřská 
škola Waldfexxx v Dolním Rakousku.

Článek vypracovala Karolina Krátká



ročník 17, číslo 3/březen 2010    ZLOBICE   17

kulturní pozvánky

První letošní výstava v Galerii ad astra představuje současnou tvor-
bu pražského malíře, tvůrce objektů a instalací Vladimíra Skrepla. Tento 
autor zde vystavuje již podruhé, premiéru tu měl v roce 2007.

Vladimír Skrepl se narodil roku 1955 v Jihlavě. V letech 1976 – 
1981 studoval dějiny umění na filozofické fakultě UJEP v Brně. Nyní žije 
a pracuje v Praze, kde od r. 1994 vede na Akademii atelier Malba II, pro 
mnohé už dlouho nejzajímavější a nejživější atelier na této škole.

Tato výstava se soustředí na jeho malířskou tvorbu. Autor pokra-
čuje v expresivním vyjádření formou husté pasty barev, kterými modeluje 
své obrazy s temným obsahem. 

Jeho vzdělání, práce kurátora, pedagogická činnost i sledování 
umělecké scény a teorie umění mu umožňují jistý rozhled a nadhled při 
vlastní tvorbě. Neznamená to však, jak se někteří domnívali, že se řídí 
aktuálními trendy, naopak se zdá, že se systematicky vydává na nejistý 
terén, kam se jiní neodvažují a tím se dostává na a pro mnohé i za hranici 
snesitelnosti. Skrepl se vyjadřuje jako velmi svobodný umělec, který si 
dělá, zkoumá a vyjadřuje jak chce, nebojí se divnosti, ošklivosti, jinakosti, 
i když je používá jen když je to z nějakého důvodu vhodné a účelné. Není 
to ale tvorba vystačující si sama se sebou, je zde cítit snaha o dialog a ko-
munikaci. Skrepla výstižně charakterizuje David Kulhánek: „Je to těžko 
uchopitelný, stále unikající živel, podléhající proteovským metamorfózám.“

Autor sám výstavu uvádí tímto textem: „Sonický atak z dětského 
pokoje. Unylá drzost. Nikomu nezáleží na hodnotách, pro které bych umřel.  
Nesmrtelná teta s věčnou pubertou. Madonna. Osobní výlevy, parodie, new 
age prvky, rouhání a pózy. Stigmata a chemická bolest. Jako když vysypeš ka-
belku. Všechno je to tvoje. Ani nevíš, co všechno, bez vrásek a pupku navíc. Pro 
citlivky se zálibou v destrukci. Vesmírný rituál v celé své nahé kráse. Chtěl bych 
přinést lidem něco jako štěsti. Jezírko lásky a svobody. Pro nás všechny.“

Vladimír Skrepl se za dvacet let působení na zdejší scéně zapsal 
výrazným způsobem. Vnímání a hodnocení jeho tvorby je stále rozpor-
né, jedněmi je charakterizována jako divoká, chaotická až úchylná, jiní ji 
považují nyní již za téměř akademickou. Nepopiratelný je jeho silný vliv 
zejména na nejmladší generaci, jeho energie vkládaná do pedagogické 
činnosti je obdivuhodná. Přiblížit se a proniknout k jeho způsobu myšle-
ní a tvoření není jednoduché a vyžaduje to jisté úsilí a čas. Ale tak to má 
být a výsledek stojí za to.

 Výstavu je možno shlédnout i na www.ad-astra.cz

Vladimír Skrepl – Modrý oči, žlutý zuby, černý myšlenky 
Galerie ad astra, Kuřim - zámek
3. března – 4. dubna
Denně mimo pondělí 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 3. března v 17 - 19 hod. za osobní účasti autora
www.ad-astra.cz

Amy Winehouse, 2009, akryl, plátno, 150 x 100 cm

Vladimír Skrepl
Modrý oči, žlutý zuby, černý myšlenky
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Bagrista Šrámek, otáčející se nad královskou hřídelí kubičáku, udával 
tempo prací pro odvoz zeminy. Na jeho výkonu byli vzájemně prémiováni 
strojvůdci a tak honil jeden druhého. Byl si toho vědom i Gunst a tak když 
mluvil se Šrámkem, vyzníval jeho hlas spíše jako poradní než rozkazovací. 
Bylo to asi osm metrů pod povrchem a kompaktní stěna se leskla stopami po 
zubech lžíce na žlutohnědém jílu. Na jednom místě se však náhle zesvětlila, 
jako by tam byla uložena vrstva vápna. Kdopak si bude všímat ,,takových geo-
logických maličkostí“, když za vámi čekají dvě soupravy vlaků? Šrámek znovu 
rozehnal lžíci po vantu vzůru. To už se ale sesypalo dolů několik hromádek 
pevnějších bílých částí. Na stěně se rýsoval profil obrovské lebky, z níž vybíhala 
čára zahnutá do oblouku. Nebylo pochyb, že jde o fosilní pozůstatky mamuta, 
což potvrdili povolaní znalci z Brna. Bohužel bagr však není nejvhodnějším 
nástrojem k odkrývání archeologických nálezů a kubíková lžíce stačila i na 
lebku mamuta. Experti konstatovali značné porušení a kromě toho se úlomky 
na vzduchu rozpadávaly jako hašené vápno.

Pouze mamutí stolička velikosti kartáče na asfalt byla pevnější a na 
hořejším povrchni si zachovala i znatelné rýhování stáří zvířete. Všechny tyto 
úlomky byly opatrně posbírány, uloženy do beden a odvezeny do Brna.

Úryvek ze vzpomínek pana Ludvíka Kejmara, hlavního účetního 
firmy Konstruktiva a.s. Praha na stavbu dálnice v úseku Všechovice -  Ku-
řim

 Přednáška se věnuje historii této nedokončené stavby. Nejprve 
bude stručně připomenuta doba, ve které tato stavba vznikala. Následně 
se budeme věnovat problematice trasování, projektování a vlastní výstav-
bě dálnice. Vše bude doplněno promítáním dobových vizualizací dálnice, 
jednotlivých projekčních řešení a dobových fotografií ze stavby dálnice a 
jejího zázemí. 

      Na závěr budu odpovídat na dotazy účastníků přednášky..

Německá průchozí dálnice z let 1939 – 1942 na území Jiho-
moravského kraje

Fotografie:
Rypadlo Škoda typ D 08 firmy Konstruktiva a.s.Praha na stavbě dálnice u 

obce Malhostovice (nahoře)
Dělnický tábor (Reichsautobahnlager) sloužící k ubytování a stravování děl-

níků pracujících na stavbě
Parní lokomotiva ČKD firmy Hrabě & Lozovský a.s. Praha na stavbě dálnice 

mezi obcemi Hluboké Dvory a Všechovice
Kresba (vizualizace) projektu ,,Čtyřmostí“ – překonání hlubokých údolí říčky 

Lubě a paralelního údolí bezejmenného potoka na katastru obcí Lubě 
a Hluboké Dvory

(vpravo shora dolů)

Přednáška se koná ve středu 
17. března v 17 hodin v KD Kuřim.
Přednáší publicista Tomáš Janda. 

Tomáš Janda se historií a výstavbou dálnic na území 
dnešní republiky zabývá cca od roku 1995. 

Je spoluautorem publikací ,,Stavby, kterým doba nepřála“ 
a ,,Německá průchozí dálnice - 1 díl severní úsek“. 

Vstup volný.
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ZUŠ

NOC V ATELIÉRU
Bonus v podobě Noci v ateliéru dostali letos žáci výtvarného obo-

ru Základní umělecké školy v Kuřimi začátkem února. Cesta kolem světa 

za 80 minut se odehrála v kulisách letadla s mezipřistáními v pěti zemích, 

jejichž obyvatelé se stali průvodci bezmála padesáti účastníkům dobro-

družné výpravy. Organizátoři, nejstarší ročník, odvedli jako vždy dobrou 

práci a všichni si odnesli nezapomenutelné zážitky.

Mag
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kulturní pozvánky

Kulturní dům Kuřim, pondělí 26. dubna 19:30.
Vstupenky za 150 a 120 Kč v předprodeji od 15. března.

Kulturní dům Kuřim, čtvrtek 15. dubna 19:30.
Vstupenky za 120 Kč v předprodeji od 15. března.

Neděle 4. dubna 20:00, Kulturní dům

CountrybAl 

s PoutnIky
Výuka country a jiných tanců: Ivan Bartůněk

Stylový oděv vítán
Tradiční jarní countrybál tentokrát na neděli velikonoční. 

Vstupné s místenkou 120 Kč. 
Předprodej od 1. 3. 2010 v Kulturním domě.

´

´
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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:
Kuřim, 1+1 OV, Nádražní, 39 m2, VII.NP z XII. 1 lodžie, plastová okna, 

standard 1 240 000,- Kč
Kuřim, 2+kk, OV, U stadionu, 1.NP z 4. 66 m2, terasa 37 m2, 2 199 900,- Kč
Kuřim, 2+kk, OV, Popkova, po celkové rekonstrukci v domě po revitalizaci, 

38 m2, 1. NP se zaslenou lodžií, nadstandard 1 500 000,- 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 rekon-

strukce, 2 190 000,- Kč
RD Kuřim, Podhoří, 3+1, zast. pl. + zahrada 290 m2, obyvatelný, staveb-

ní opravy vhodné  1 490 000,- Kč
RD Kuřim,  5+1,  zast. pl. 477 m2, zahrada 342 m2, celopodsklepený, 

dobrá lokalita, vhodná modernizace   cena :  4 300 000,- Kč
RD Kuřim, Podlesí, řadový, zast. pl. 81 m2, zahrada 208 m2, vel. 3+1, po 

rekonstrukci, na zahradě bazén 2x3 m, cena : 3 290 000,- Kč
RD Malhostovice, řadový, 3+1, po rekonstrukci, zast. pl. 142 m2, dvůr 

133 m2, cena : 2 600 000,- 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, Nádražní, 1+1, částečně zařízený, 1 lodžie, 7 500,- Kč/měs.
Kuřim, Nám. 1. května, 1+kk, nezařízený, prostorný, 5 900,- Kč/měs.
Kuřim, Na Královkách, 2+1, částečně zařízený, balkon, 8 500,- Kč/

měs.
Kuřim, Jungmannova, 2+1, částečně zařízený, 8 500,- Kč/měs.
Kuřim, Jungmannova, 2+1, nová KL, po rekonstrukci, nezařízený 12 

500,- Kč/měs.
Kuřim, U stadionu, 3+kk, novostavba, nová KL, zařízení dle dohody, lod-

žie, 15 000,- Kč/měs.
Brno, Černá Pole, 3+1, 6.NP, kompetně zařízený, 13 000,- 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/ ná-

jemné za všechny kanceláře je cca 7 000,- Kč/měs. vč. inkasa   
Kuřim, 4 luxusní kanceláře v severní části města, s klimatizací,  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 města, s klimatizací 
o vým. cca 300 m2, 1. patro, lze pronajmout i část prostor, vč. 
parkování, možnost stravování  1950,- Kč/m2/rok

placená inzerce

Pronajmu 2+1 v Kuřimi, 
cena 8500 Kč. Volný ihned. Tel.: 
774060269.

Nabízím podnájem na ulici 
Nádražní v Kuřimi. Vhodný pro dvě 
osoby. Panelový byt, volný od května. 
Tel.: 607 126 901.

Prodám byt OV 3 + kk, v 
Kuřimi, mezonet, novostavba + 
parkovací stání. Tel.: 731 114 893.

Pronajmu byt 3 + 1 Na Louč-
kách , Kuřim. Nájem 10 500 Kč 
včetně inkasa. Tel.: 774 138 789.

Dám za odvoz 500 kusů 
střešních tašek – krytina Šlapani-
ce, rok výroby 1997. Tel.: 728 142 
256.

Prodám dětské kolo ve-
likosti 20“, na 6 – 8 roků, zelené 
barvy. Cena 1 500 Kč. Tel.: 608 
832 905.

Vyměním byt 2 + 1 se zahra-
dou na Uníně za byt 2 + 1 v Kuřimi 
nebo 1 + 1 s doplatkem. Tel.: 608 
413 938.

Prodám sporák na plyn, za-
chovalý, za symbolickou 100 Kč. 
Tel.: 721 361 368, 736 411 916.

Prodám dětský skateboard ke 
kočárku, 2 boční úchyty, pův. cena 
1500 nyní 700 Kč. Tel.: 604 207 
193.

Koupím byt v Kuřimi 1 – 
2 + 1 nejlépe v OV. Tel.: 777 719 
859.

Prodám starší RD 4 + 1 Ja-
roslavice o. Znojmo; zahrada, dvo-
rek, sklep, garáž, hospod. přístavky, 
suché WC, plynové topení. Nejsme 
RK. Cena 550 000 Kč. Tel.: 733 
262 475.

Prodám nový dvouplotýn-
kový indukční vařič. Ekonomické 
vaření, pečení, smažení. Cena 4 
000 Kč (původní 10 000 Kč), k 
tomu titanový hrnec s poklicí. Tel.: 
775 925 622.

Vyměním byt 3 + 1 v OV 
s balkonem, cihlový, v Kuřimi, Na 
Královkách, za 2 + 1 v Kuřimi. Tel.: 
774 974 526.

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

Prodám harmoniku WELT-
MEISTER 80 basů a skládací stojan 
na noty. Tel.: 724 547 962.

Prodám byt 1 + 1 v OV v 
Kuřimi, ul. Popkova (po rekon-
strukci). Cena 1 500 000 Kč. Tel.: 
608 434 520.

Prodám dětský podsedák 
GRACO. Cena 500 Kč. Málo použí-
vaný. Tel.: 608 832 905.

Pronajmu 2 pokojový byt 
v Kuřimi Na Královkách od 1. 4. 
2010, nájem 5500,- + inkaso. Tel. 
774675530.

Prodám dvě horská chlapec-
ká kola velikost 16“ a 18“(cca 10-12 
let), cena 1 kola 2.600,- Kč. Tel.775 
228 028

Pronajmu cihlový byt 
(OV)1+1 v Brně - Černých Polích, 
CP 45m2. Možnost parkování ve 
dvoře. Výborná občanská vybave-
nost. Cena 6000/měs.+ energie a 
služby. Tel.: 728 402 903

Pronajmu garáž v Kuřimi U 
Vlečky od 1. 4. do 31. 10. 2010 za 
800 Kč měsíčně. Tel.: 603 764 444. 

Bezva zotavovací dovolená
Chorvatsko 30. 7. - 12. 8. 2010

Baška Voda - Autocamp Baško Polje
Vybavené chatky - ložní prádlo, vařič, lednička, 

základní kuchyňské potřeby, varná konvice, stolování, 
úložné prostory pro oblečení a zavazadla.

Odjezd a příjezd autobusem - nádraží Kuřim.
Stravování vlastní, případně možno objednat:

polopenze 325 Kč na osobu a den, plná penze 435 Kč na osobu a den

Cena s dopravou a pojištěním léčebných výloh:
dospělí 7500 Kč, děti do 4 let 2600 Kč

děti do 12 let 6950 Kč, mládež do 18 let 7250 Kč

Informace podá a přihlášky přijímá p. Mojmír Kohoutek
Na Loučkách 1221, Kuřim, mobil: 608 746 667
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

03/2010 ze dne 10. 2. 2010
54/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 5. 2. 2010. Termín 

plnění: 10. 2. 2010 (STA)

55/2010 RM schvaluje žádost ŠKOLY TAEKWON-DO SAM-IL, se síd-
lem v Čebíně 250, PSČ 664 23, IČ 22837418, zastoupené opráv-
něnou osobou Pavlem Cigáněm, o užití znaku města Kuřimi jako 
součásti loga sportovního oddílu TAEKWON-DO Kuřim. Termín 
plnění: 28. 2. 2010 (KÚ)

56/2010 RM schvaluje Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. 1/2010 o 
zpracování smluv. Termín plnění: 10. 2. 2010 (OMP)

57/2010 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti odboru sociál-
ních věcí MěÚ Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 10. 
2. 2010 (OSV)

58/2010 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti odboru dopravy 
MěÚ Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 10. 2. 2010 
(OD)

59/2010 RM bere na vědomí výroční zprávu o vyřizování stížností a petic 
za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 10. 2. 2010 (OSVV)

60/2010 RM ruší usnesení RM č. 12/2010 ze dne 13. 1. 2010, o pro-
dloužení smlouvy č. 2009/O/0015 uzavřené s Josefem Lorenzem, 
trvale bytem v Brně, ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociál-
ního bydlení na ulici Tišnovská č.p. 1182 v Kuřimi do 30. 4. 2010. 
Termín plnění: 15. 2. 2010 (OMP)

61/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Mirosla-
vem Hotárkem, trvale bytem Lelekovice, ve věci užívání místnosti 
č. 6 v objektu sociálního bydlení v Kuřimi, do 31. 5. 2010 za stej-
ných podmínek. Termín plnění: 28. 2. 2010 (OMP)

62/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 134/2007 s Danuší Bar-
borákovou, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objek-
tu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k.ú. Malhostovice 
do 31. 5. 2010 za stejných podmínek. Termín plnění: 28. 2. 2010 
(OMP)

63/2010 RM ruší usnesení RM č. 42/2010 ve věci zřízení věcného bře-
mene ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynáren-
ská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841. Termín plnění: 10. 2. 2010 
(OMP)

64/2010 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. 628, parc. č. 709/1, parc. č. 709/3, 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 1919 bm s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho 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)

65/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 
248/2006, kterým se rozšíří seznam pronajatých pozemků o 
pozemky 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. 
Pozemky budou pronajaty za účelem zemědělského obhospoda-
řování společnosti HERBASTAR, spol. s r.o. se sídlem Moravské 
Knínice 90, IČ 47915951 na dobu určitou do 31. 12. 2013 za cenu 
0,06 Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

66/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu č. 
14/2004, kterým se rozšíří seznam pronajatých pozemků o parc. 
č. 3058/72 a parc. č. 3058/73 k.ú. Kuřim se společností AGRO-
STYL, spol. s.r.o. se sídlem Kuřim, Zámecká 959, IČ 46902627. 
Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

67/2010 RM bere na vědomí uzavření Dohody o převodu členských práv 
a povinností spojených s členstvím v Bytovém družstvu Sv. Ján 
Kuřim z Martina Zaremby, trvale bytem Třinec, na manžele Mi-
loše a Janu Ledbovi, oba trvale bytem Brno, k bytu č. 12 v domě v 
Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem bytu č. 1494/12 budoucím 
členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manželům Miloši a 
Janě Ledbovým, oba trvale bytem v Brně. Termín plnění: 31. 3. 
2010 (OMP)

68/2010 RM bere na vědomí v souladu s § 706 občanského zákoníku 
přechod nájmu k bytu č. 1207/13 na ulici Na Loučkách 1207, 664 
34 Kuřim, na Tomáše Stražovského, trvale bytem Kuřim. Termín 
plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

69/2010 RM bere na vědomí v souladu s § 706 a § 708 občanského záko-
níku přechod nájmu k bytu č. 947/67, na ulici Wolkerova v Kuřimi 
na pana Petra Vlasáka, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 
2010 (OMP)

70/2010 RM neschvaluje snížení nájemného v bytu č. 851/3 situova-
ného v I. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 851 na ulici 
Školní, 664 34 Kuřim, jehož nájemcem je paní Lenka Koblížková, 
trvale bytem Kuřim a nesouhlasí s provedení požadovaných oprav 
a výměnou zařizovacích předmětů. Termín plnění: 31. 3. 2010 
(OMP)

71/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Danou Stražov-
skou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je pronájem sklepa 
o rozloze 3,3 m2 umístěného v I. podzemním podlaží (podle pří-
lohy) bytového domu v Kuřimi na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 28,- Kč/m2/měsíc. Termín 
plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

72/2010 RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 1/2010, kterým se vy-
mezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí. Termín plnění: 28. 2. 2010 (OMP)

73/2010 RM schvaluje ukončení nájmu s panem Jindřichem Wieder-
sheimem, trvale bytem Modřice, IČ 18562728, jehož předmětem 
je pronájem nebytového prostoru kanceláře o výměře 15,5 m2 v 
bočním traktu objektu Jungmannova 950, 664 34 Kuřim, doho-
dou smluvních stran ke dni 28. 2. 2010. Termín plnění: 31. 3. 2010 
(OMP)
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74/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 
232/2007, na základě kterého se stane výlučným nájemcem neby-
tového prostoru - kanceláře o výměře 15,5 m2 v bočním traktu ob-
jektu č.p. 950 na ulici Jungmannova v Kuřimi, Správa bytů Kuřim 
s.r.o., se sídlem Jungmannova 950, 664 34 Kuřim, IČ 25585053. 
Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

75/2010 RM doporučuje ZM zrušit Obecně závaznou vyhlášku města 
Kuřimi „O převodu a pronájmu majetku města Kuřimi“ ze dne 22. 
4. 1992. Termín plnění: 9. 3. 2010 (OMP)

76/2010 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu členských 
práv a povinností k Bytovému družstvu Sv. Ján Kuřim, družstvo z 
Petry Dufkové, trvale bytem Kuřim, na manžele Ing. Karla a Janu 
Dufkovi, oba trvale bytem Kuřim, k bytu č. 9 v domě č.p. 1491 v 
Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem bytu č. 1491/9 budoucím 
členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manželům Ing. Karlu 
a Janě Dufkovým, oba trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 
2010 (OMP)

77/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy „o společném postupu zadava-
telů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zada-
vatele“ pro město a organizace městem založené a řízené, se všemi 
subjekty participujícími na veřejné zakázce, ve které bude vybrán 
nový dodavatel elektrické energie podle přílohy. Termín plnění: 
31. 3. 2010 (OMP)

78/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Miluší Outrato-
vou, trvale bytem Kuřim, IČ 76554872, jejímž předmětem bude 
pronájem nebytového prostoru č. 839/10 o výměře 71,72 m2 
umístěného v I. NP bytového domu v Kuřimi, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/mě-
síc + zálohy na služby s roční valorizací, za účelem zřízení provo-
zovny rychlého občerstvení. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OMP)

79/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Vítězslavem 
Hamplem, trvale bytem Milešovce, IČ 15240614, jejímž předmě-
tem bude pronájem části pozemku p.č. 1811 v k.ú. Kuřim o vý-
měře cca 24 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 95,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby s roční 
valorizací, za účelem prodeje ovoce a zeleniny ve vlastním stánku. 
Termín plnění: 30. 4. 2010 (OMP)

80/2010 RM schvaluje uzavření Smlouvy o vyhledání pracovníků a 
poradenské činnosti mezi městem Kuřimí a Věrou Pietrasovou – 
ANEX, se sídlem 28. října 150/2663, PSČ 702 00 Ostrava – Mo-
ravská Ostrava, IČ 70608229, k vyhledání kandidátů na ředitele 
Wellness Kuřim. Termín plnění: 28. 2. 2010 (OMP)

81/2010 RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Br-
no-venkov, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí dle přílo-
hy. Termín plnění: 24. 2. 2010 (OŽÚ)

82/2010 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové orga-
nizace ve výši 2.600.000,- Kč na rekonstrukci havarijních technic-
kých rozvodů v budově základní školy na ulici Komenského 511. 
Termín plnění: 31. 8. 2010 (OŽÚ)

83/2010 RM schvaluje Smlouvu o použití přidělených prostředků pro 
zabezpečení regionálních funkcí mezi městem Kuřimí a Morav-
skou zemskou knihovnou se sídlem Kounicova 65, PSČ 601 87 
Brno, IČ 094943, na kalendářní rok 2010. Termín plnění: 15. 2. 
2010 (MKK)

84/2010 RM souhlasí s vyčleněním částky 18.240,- Kč na projektovou 

dokumentaci Obnova – stavební úprava výtahu v Domě s pečova-
telskou službou v Kuřimi, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, z ORG 
Studie a projekty. Termín plnění: 31. 5. 2010 (KÚ)

85/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zpracování studie 
„Obchvat Kuřimi – rozptylová a hluková studie“, schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodno-
tící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 4. 2010 
(OIRR)

86/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 
123/2007 „Generel odvodnění města Kuřimi“ s firmou HYDRO-
PROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno, Minská 18, PSČ 616 00 
Brno, IČ 26475081, kterým se rozšíří předmět plnění díla a navy-
šuje částka o 104.200,32 Kč. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

87/2010 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o koordinaci přípravy a reali-
zace staveb více investorů - ulice Na Vyhlídce v Kuřimi a o úhradě 
nákladů na odstranění škod, způsobených na pozemní komunika-
ci“ mezi městem Kuřimí a firmou Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., Hybešova 254/16, PSČ 657 33 Brno, IČ 46347275. Termín 
plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

88/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě pro 
“Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí 
a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
Kuřim“, která byla uzavřena mezi městem Kuřimí a Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s. se sídlem Hybešova 245/16, 657 
33 Brno, IČ 46347275, dne 24. 4. 2002. Termín plnění: 31. 12. 
2010 (OIRR)

89/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na investiční akci „Vr-
taná studna pro sportovní areál na ulici Blanenská, Kuřim“, schva-
luje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 12. 
2010 (OIRR)

90/2010 RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby, konané 
dne 20. 1. 2010. Termín plnění: 10. 2. 2010 (OIRR)

91/2010 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy, konané 
dne 12. 1. 2010. Termín: 10. 2. 2010 (OIRR)

92/2010 RM schvaluje Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí 
knihoven v Jihomoravském kraji mezi městem Kuřimí, zastoupe-
ném starostou Ing. Oldřichem Štarhou, Jihomoravským krajem, 
zastoupeným hejtmanem Mgr. Michalem Haškem a Moravskou 
zemskou knihovnou, zastoupenou ředitelem Mgr. Tomášem Ge-
cem, na kalendářní rok 2010. Termín: 11. 2. 2010 (MKK)

93/2010 RM schvaluje znění výzvy k podání nabídky na výběr dodavatele 
2 ks akumulačních nádrží 2x5m³ pro investiční akci č. ORG 1048 
000 000 - „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého ba-
zénu v Kuřimi“ a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín: 30. 4. 2010 (OIRR)

94/2010 RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Gymnáziu Tišnov, 
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov, při příležitosti oslav 90. výročí ško-
ly. Termín: 10. 3. 2010 (KÚ)

Ing. Oldřich Štarha  Mgr. Ladislav Ambrož
  starosta města   1. místostarosta města
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Taekwon-do

Závody v Českých Budějovicích
Sobota 6.2.2010 se pro 10 žáků, juniorů i seniorů ŠKOLY 

TAEKWON-DO SAM-IL z oddílů TJ Sokol Čebín a TJ Sokol Doubrav-
ník – stala doslova adrenalinovou, zúčastnili jsme se BUDWEIS FIGHT 
CUPu 2010, mezinárodního turnaje, který je započítán do České národní 
LIGY ČNUT I.T.F. jako 1. kolo ročníku 2009/2010. Do této soutěže se 
přihlásilo 150 závodníků z oddílů celé republiky.

Nejobsazovanější a velmi emotivní kategorii žáků reprezentovali: 
Alice Ondrová (Doubravník), Katka Cigáňová (Čebín), Adam Konečný 
(Drásov), Dalibor Hradský (Čebín), Dominik Hladík (Kuřim), Jan Mráz 
(Doubravník), Marek Cigáň (Čebín), Martin Hladík (Kuřim), ostře sle-
dovanou kategorii juniorů zastoupili soutěžící z řad žáků Katka Cigáňová 
(Čebín), Jan Mráz (Doubravník) a v těžké konkurenční kategorii repre-
zentace seniorů hájili naše pozice: Martin Merta (Kuřim), Petr Hladík 
(Kuřim), Katka Cigáňová (Čebín) – věkem a výškou zatím žákyně, odhod-
láním bojovnice, soutěžila i ve sloučené kategorii juniorek a seniorek.

Všem závodníkům je nutné poblahopřát k velmi zdařilým výko-
nům, jelikož naše oddíly mají v porovnání s ostatními v republice velmi 
krátkou historii, tudíž i naši taekwondisté mají ještě relativně nízké tech-
nické stupně vyspělosti a menší závodní zkušenosti, i přesto byli mnozí 
velkým oříškem zkušených závodníků z dalších oddílů.

V disciplíně sestav (TUL) získal snad každý z našich soutěžících 
některou z cenných medailí. Předvedli jsme dobrou technickou připrave-
nost a je potřeba vyzdvihnout výkony Katky Cigáňové, která v TUL sou-
těžila i ve sloučené kategorii juniorek se seniorkami, a Jana Mráze, který 
soutěžil navíc i v juniorech – kde oba získali BRONZ. Velká pochvala za 
získání ZLATA patří Alici Ondrové a Dominikovi Hladíkovi. Dále blaho-
přeji k získání stříbrných a bronzových medailí Markovi Cigáňovi, Marti-
novi Mertovi, Janu Mrázovi, Adamovi Konečnému, Martinovi Hladíkovi, 
Petrovi Hladíkovi a Daliborovi Hradskému.

V disciplíně sportovní zápas (MATSOOGI) blahopřeji Markovi 
Cigáňovi k získání ZLATÉHO POHÁRU - 1. místo, dále Katce Cigáňo-
vé k zisku stříbrné medaile a Dominikovi Hladíkovi k bronzu. Velmi vy-
zdvihuji výkon Martina Merty, který se v kategorii MATSOOGI seniorů 
probojoval všemi postupovými koly do finále mistrů, kde se v závěrečném 
finálovém zápase setkal s dlouholetým zkušeným reprezentantem ČNL 
Pavlem Kuprem. Obě kola tohoto finálového zápasu jsou zachycena ama-
térským záběrem (viz. Videoklip http://www.cire.cz/taekwondo/gale-
rie/2010-2-6_budejice/finale_1cnl_2010.wmv ). Martin úspěšně obhá-
jil STŘÍBRNOU medaili, ke které přidal ještě BRONZOVOU medaili v 
disciplíně speciální techniky (T-KI). 

V disciplíně silového přerážení (WI-ROK) Petr Hladík tvrdě za-
bojoval o BRONZOVOU medaili. Za všechny výkony našim sportov-
cům blahopřeji, protože se v jejich výsledcích zobrazují hodiny, měsíce a 
roky tréninků, odříkání požitků jako jsou počítače, televize a další sedavé 
výdobytky moderní doby. Zvláštní a ne malé poděkování patří rodičům, 
kteří drží houževnatě své ratolesti při sportovních pohybových aktivitách 
a podporují je nejen finančně, ale i osobním přístupem, motivací a zá-
jmem, právě v této nelehké době,kdy není samozřejmostí, že se rodiče 
věnují činnosti svých dětí. Děkuji za podporu nejen proto, že doprovodili 
své blízké, ale pomohli s přepravou našeho týmu na závody, jmenovitě 
Hladíkovi, Hradských, Konečných a paní Cigáňové. Je skvělé, že jsme již 
plně schopni plnit na takto velkých soutěžích i své povinnosti jako po-
skytnout rozhodčí, zde děkuji za obětavý přístup Marii Benešové.

Díky sponzorům, se naší škole daří věnovat sportovně pohybo-
vým aktivitám převážně dětí a mládeže již v sedmi obcích/městech. Je 
skvělé, že jsme v Čebíně a Doubravníku součástí TJ Sokol, kde se nám 
daří ve sportovní přípravě díky zázemí, které zde máme. V Drásově a Tiš-
nově díky vstřícnosti vedení místních škol, mají děti přístupné tréninky 
ve školních tělocvičnách. Věřím, že díky podpoře institucí, úřadů, firem, 
ale i jednotlivců, budou mít zájemci o taekwon-do možnost plně se této 
sportovní disciplíně věnovat.

Blahopřání úspěšným žákům kuřimské Základní umělecké školy
Školní a okresní kola uměleckých soutěží

 V měsíci únoru vyvrcholila několikaměsíční příprava žáků ZUŠ 
Kuřim účastí ve školních a okresních kolech Národní soutěže Základních 
uměleckých škol, letos vyhlášenou Ministerstvem školství ČR pro obory 
komorní hra s převahou dechových nástrojů (žesťových a dřevěných), ko-
morní hra s převahou smyčcových nástrojů a orchestrální hra. 

 Kuřimská ZUŠka byla letos organizátorem okresního kola v ko-
morní hře žesťů, které proběhlo 17. února. Výkony soutěžících posuzo-
vali a hodnotili profesoři brněnské Konzervatoře a Janáčkovy akademie 
múzických umění a ze ZUŠ Kuřim postoupily k naší velké radosti dva 
komorní soubory žesťů. Další soutěž v komorní hře dřevěných nástrojů 
proběhla 26. února v Ivančicích za účasti 3 našich komorních souborů, 
které rovněž uspěly velmi dobře. Žáci smyčcového oddělení se v současné 
době pilně připravují na své okresní kolo, které proběhne 19. března v 
Oslavanech. Krajského kola soutěže v orchestrální hře (Mikulov 16. dub-
na) se z naší školy zúčastní rocková skupina ČÁROVÝ KÓD a jazzový 
orchestr ARITMIC BAND. Všem přejeme hodně úspěchů a těm, kteří už 
mají soutěž za sebou srdečně blahopřejeme k pěknému umístění:

KOMORNÍ SOUBORY S PŘEVAHOU ŽESŤOVÝCH NÁSTROJŮ
školní kolo 4. února 2010 ZUŠ Kuřim umístění  umístění 
   ve školním kole  v okresním kole
Trumpetové duo II.b kateg.  1.místo s postupem 1.místo s postupem 
Adam Kapoun, Kryštof Baďuřík do okresního kola  do krajského kola
pedagog MgA.P.Pálenský

Trumpetové duo III.b kateg.  1.místo s postupem  2.místo
Václav Mikauš, Jan Kopecký (pedagog MgA.P.Pálenský)

Dechové kvarteto III.c kateg.  2.místo
Kristýna Krnáčová, Marek Cebák, Jan Lejcman, Adam Filípek
pedagog: K.Horký, J.Zouhar

Trumpetové kvarteto IV.b kat.  1.místo s postupem  2.místo
Vít Kalina, Ondřej Kubíček, Marek Malý, Filip Findura
pedagog MgA.P.Pálenský

Dechové trio IV.c kat.  1.místo s postupem 1.místo s postupem
Jan Macák, Vít Kalina, Aleš Průcha do okresního kola ;do krajského kola
pedagog: MgA.P.Pálenský, MgA.J.Kolář 
 

KOMORNÍ SOUBORY S PŘEVAHOU DŘEVĚNÝCH NÁSTROJŮ
školní kolo 4.února 2010 ZUŠ Kuřim
Klarinetové trio II.a kat.  1.místo s postupem  3.místo
Kateřina Kubíčková, Eliška Starostová, Štěpán Hřebíček (pedagog MgA.J.Kolář)

Komorní trio II.c kat.  1.místo s postupem  čestné uznání
Zuzana Malá, Jan Švejda, Iva Bečková (pedagog: F.Šťastný, P.Jedlička)

Klarinetové trio III.a kat.  1.místo s postupem  nemoc
Ondřej Findura, Jakub Drábík, Aleš Průcha (pedagog MgA.J.Kolář)

Komorní kvarteto III.c kat.  1.místo s postupem  2.místo
Barbora Pitsmausová, Pavla Orálková, Kateřina Vašíčková, Michael Malá-
sek (pedagog: P.Zámečníková ml., N.Chocholáčová, MgA.D.Barašová)

KOMORNÍ SOUBORY S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
školní kolo - 22.února 2010 ZUŠ Kuřim 
 SMYČCOVÉ DUO I.kategorie 1.místo s postupem
Karel Trnavský a Jan Trnavský  do okresního kola (koná se 19.3.)
pedagogové MgA.Magdalena Graffová, MgA.Dagmar Barašová
 

VIOLONCELLOVÉ DUO I.kat. 1.místo s postupem 
Tomáš Václavek a Tomáš Votýpka (pedagog MgA.Dagmar Barašová)
 

HOUSLOVÉ DUO I.kat. 1.místo s postupem 
Tereza Homolová a Hana Bobová (pedagog MgA.Magdalena Graffová)
 

KLAVÍRNÍ TRIO II.kategorie 1.místo s postupem 
Zuzana Homolová (housle), Alžběta Kryštofová (klavír), Dominika 
Prášková (violoncello)(pedagogové MgA.Magdalena Graffová, MgA.
Dagmar Barašová, Petr Jedlička ml.)
 

HOUSLOVÉ DUO IV.kategorie 1.místo s postupem 
Anna Hrbáčková a Anežka Konečná (pedagog MgA.Magdalena Graffová)

 Ředitelství ZUŠ Kuřim gratuluje všem svým žákům k vynikajícím vý-
sledkům ve školním a okresním kole národní soutěže ZUŠ. Přejeme mnoho 
úspěchů v dalším soutěžním klání!! 

sport
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Stolní tenis

Tabulky soutěží na 
konci února
Krajská soutěž II. třídy 
1 Tišnov C   17 16 1 0 221:85      757:411 50
2 SK Kuřim A  17 14 1 2 203:103 713:459 46
3 Silůvky A   17 11 2 4 195:111    704:511 41
4 Cemo Mokrá A  17 11 1 5 186:120    669:513 40
5 Oltec Brno A  17 11 0 6 183:123    660:487 39
6 Zbraslavec A  17   8 3 6 164:142     639:570 36
7 Hrušovany A  17   7 2 8 158:148    618:575 33
8 Otnice A   17   6 3 8 161:145    606:584 32
9 Holásky A   17   4 2 11 127:179 550:668 27
10 ČKD Blansko C  17   2 2 13   80:226   381:758 23
11 Velešovice A  17   2 1 14   83:223   403:770 22
12 Slavkov C  17   0 2 15   75:231   390:784 19

Okresní přebor 1. třídy o postup 
1 Silůvky B   18 15 1 2   211:113  737:499 49
2 N.Bránice A  18 12 3 3   201:123  717:541 45
3 Radostice A  18   9 3 6   172:152   669:583 39
4 Mokrá B   18   8 4 6   180:144   664:597 38
5 SK Kuřim B  18   9 2 7  166:158 622:630 38
6 M.Knínice A  18   7 2 9   166:158   635:601 34

Okresní přebor 1. třídy o záchranu 
1 Rebešovice B  18 9 4   5   154:170   607:662 40
2 Rebešovice A  18 8 5   5   191:133   714:521 39
3 Hrušovany B  18 7 1 10   151:173  586:644 33
4 Ivančice B   18 5 1 12   120:204  494:722 29
5 N.Bránice B  18 3 1 14   129:195  546:709 25
6 Ořechov A   18 2 1 15   103:221  479:761 23

Okresní přebor 2. třídy o postup 
1 Oslavany A  18 15 2 1    219:105 701:464 50
2 Telnice A   18 15 1 2    209:115 739:494 49
3 Prace A   18 10 1 7    166:158 640:601 39
4 Ostopovice A  18   8 1 9    148:176  574:664 35
5 Sokol Kuřim A  18   6 3 9  172:152 657:577 33
6 N.Bránice C  18   6 0 12 153:171  595:649 30

Okresní přebor 2. třídy o záchranu 
1 Silůvky C   18 8 5   5  175:149   652:593  39
2 Tišnov D   18 7 4   7  166:158   649:607  36
3 Lažánky A   18 8 1   9  167:157   647:610  35
4 M.Knínice B  18 8 0 10  170:154   648:607 34
15 Mokrá C   18 7 2   9  166:158   615:601  34
6 Radostice B  18 0 0 18    33:291   204:854  18

Okresní přebor 3. třídy o postup 
1 Rebešovice C  18 15 0 3  215:109  754:485  48
2 Nedvědice A  18 11 4 3  182:142  688:572  44
3 Ostrovačice A  18 11 2 5  183:141  676:567  42
4 Říčany A   18   7 6 5  173:151  625:595   38
5 Sokol Kuřim B  18   7 4 7  158:166 609:642 36
6 Tišnov E   18   6 5 7  145:179  553:660   35

Okresní přebor 3. třídy o záchranu 
1 Prštice A   18 7 6   5  170:154  616:593   38
2 M.Knínice C  18 6 4   8  164:160  642:613   34
3 Hlína A   18 5 4   9  152:172  613:625   32
4 Lažánky B   18 5 4   9  144:180  572:658   32
5 Tvarožná A  18 5 3 10  150:174  602:651  31
6 Neslovice A  18 1 2 15  108:216  449:738  22

Okresní přebor 4. třídy o postup 
1 Silůvky D   18 15 0 3  202:122  719:526  48
2 Lomnička A  18 13 2 3  196:128  688:503  46

3 Oslavany B  18 13 1 4  205:119  730:472  45
4 Čučice A   18   9 2 7  167:157  617:600  38
5 Ostrovačice B  18   8 1 9  158:166  596:623  35
6 D. a H. Loučky A  18   6 3 9  158:166  595:613  33

Okresní přebor 4. třídy o záchranu 
1 Tvarožná B  18 10 1   7  174:150 638:578 39
2 Rebešovice D  18   9 3   6  172:152 629:583 39
3 Kanice A   18   6 2 10  167:157 623:571 32
4 Nedvědice B  18   5 3 10  142:182 567:665 31
5 Ivančice C   18   4 0 14  111:213 454:734 26
6 Lažánky C   18   0 2 16    92:232 386:774 20

Okresní soutěž o postup 
1 Prace B   18 14 1   3  206:118 729:473 47
2 Oslavany C  18 12 2   4  215:109 734:471 44
3 Mokrá D   18 12 2   4  200:124 701:496 44
4 Tvarožná C  18 10 5   3  206:118 713:501 43
5 M.Knínice D  18 11 2   5  199:125 695:483 42
6 N.Bránice D  18   6 2 10  166:158 627:605 32

Okresní soutěž 
1 Říčany B   18 10 2 6   200:124  693:472 40
2 Ostopovice B  18   9 2 7   191:133  655:512 38

3 Lomnička B  17   6 1 10  109:197 436:662 30
4 Radostice C  17   4 0 13    75:231  342:756 25
5 Nedvědice C  18   3 0 15 109:215  459:735 24
6 Oslavany D  18   0 1 17    50:274  237:855 19

 Mgr.Libor Vojanec 

Stolní tenis v Kuřimi v březnu
sobota 6.3. 17.00 hod. SK Kuřim B - Nové Bránice A 
Okresní přebor I. třídy ZŠ Tyršova ul. 
neděle 7.3. 08.00 hod. Sokol Kuřim B - Říčany A 
Okresní přebor III. třídy Sokolovna Tyršova ul.
 10.30 hod. Sokol Kuřim A - Prace A Okresní přebor 
II. třídy Sokolovna Tyršova ul.
sobota 13.3. 09.00 hod. SK Kuřim Bodovací turnaj 
žáků ZŠ Tyršova ul. 
 17.00 hod. SK Kuřim B - Silůvky B Okresní přebor I. 
třídy ZŠ Tyršova ul. 
neděle 21.3. 08.00 hod. Sokol Kuřim B - Rebešovice 
B Okresní přebor III. třídy Sokolovna Tyršova ul. 
 10.30 hod. Sokol Kuřim A - Ostopovice A Okresní 
přebor II. třídy Sokolovna Tyršova ul. 
sobota 27.3. 08.00 hod. Sokol Kuřim Velikonoční 
turnaj Sokolovna Tyršova ul.
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Házená

sport 

Příští (dubnová) Zlobice vyjde v pátek 2. dubna 2010. 
Uzávěrka je v pátek 26. března, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 29. 
března.

V únoru nám již začala soutěž 2. ligy mužů. Vzhledem k podzimní-
mu rozlosování, začíná náš tým čtyřmi zápasy na domácím hřišti, tedy jak 
už je u kuřimské veřejnosti zažito „v bublině“ . 

Muži A:
SK Kuřim - Sokol Juliánov A 31:22 (16:6)

Od začátku zápasu byla hra v režii domácích, kteří důslednou obra-
nou a rychlým přechodem do útoku diktovali tempo zápasu. Díky tomu 
zobrazoval ukazatel skóre v poločase výsledek 16:6 pro kuřimský celek.
Domácí se tak dostali do herní pohody, ve které pokračovali celý druhý 
poločas a hladce tak dotáhli zápas do vítězného konce a získali první dva 
body jarní odvetné části.

Tým pod vedením trenérů Libora Kubíčka a Aleše Pospíšila na-
stoupil v sestavě (branky):

Brankař: Malkovský Martin
Mylbachr Petr 7, Kudla Jakub 7, Šubík Roman 3, Kopřiva Vojtěch 

3, Kohout Jan 2, Audy Jan 2,  Fikeis Jakub 2, Dlapa Michal 2, Kvasnica 
Pavel 1, Kopřiva Jan 1, Pišťák Martin 1, 

    
SK Kuřim - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 28:23 (15:9)

Do druhého zápasu jarní části nastupoval kuřimský A-tým s vi-
dinou oplatit hostům z Havlíčkova Brodu porážku z podzimu. Začátek 
zápasu tomu také nasvědčoval, dobrá obrana a rychlé přechody to útoku 
zajistily hned od začátku 3-5brankový náskok. Který se domácím dařilo 
držet až do poločasu, kdy se skóre zastavilo na hodnotě 15:9. Do druhého 
poločasu nastoupili domácí s odhodláním zápas zvítězit a urvat tak další 
cenné body do tabulky. Zápas pokračoval v tempu prvního poločasu a ku-
řimskému celku se i nadále dařilo držet dostatečný náskok z první polo-
viny. Na týmu Havlíčkova Brodu byla v druhém poločase vidět stoupající 
snaha o změnu výsledku. Jejich útoky však spolehlivě zastavovala domácí 
obrana, která byla zezadu jištěna brankářem Malkovským, který v tomto 
zápase předvedl skvělý výkon. Díky týmové hře a důsledné obraně se tak 
domácím podařilo v tomto zápase zvítězit. Dík patří všem fanouškům, 
kteří vytvořili v kuřimské hale neuvěřitelnou atmosféru a celý zápas hnali 
hráče za vítězstvím. 

Tým pod vedením trenérů Libora Kubíčka a Aleše Pospíšila na-
stoupil v sestavě (branky):

Brankáři: Liškutín Vít, Malkovský Martin
Mylbachr Petr 6, Kopřiva Vojtěch 5, Audy Jan 4,  Fikejs Jakub 3,  

Pišťák Martin 3, Kohout Jan 2, Kudla Jakub 2, Kvasnica Pavel 2,  Dlapa 
Michal 1,  Kopřiva Jan 0, Sýs Zdeněk 0,  Šubík Roman 0

SK Kuřim – HK Ivančice 28. 2. 2010 16:30 – po uzávěrce Zlobice  

Přípravka
Turnaj přípravek v Ivančicích

Kuřimská přípravka se v neděli 7. 2. 2010 zúčastnila turnaje v Ivan-
čicích.

Kategorie starších přípravek se účastnila hned tři družstva domá-
cích Ivančic dále zástupci Telnice, Maloměřic, Králova Pole, Nových Brá-
nic a samozřejmě družstvo Kuřimi.

Na prvním místě se umístili hráči Ivančic, kuřimští po velmi bojov-
ném výkonu obsadili sedmé místo.

Nejlepším střelcem kuřimských se stal s šestnácti góly Vojtěch 
Čermák.

Tým pod vedením trenérů Jakuba Fikeise a Michala Dlapy nastou-
pil v sestavě: Matěj Procházka, Michal Moravec, Michal Hrbek, Tomáš 
Daněk, Lukáš Šťastný, Martin Pavlok, Lukáš Horák, Martin Redrup a 
Vojtěch Čermák.

Děkujeme rodičům za pomoc při zajištění dopravy na turnaj. 

Turnaj přípravek v Kuřimi
V neděli 21. 2. 2010 uspořádal klub házené SK Kuřim turnaj v ka-

tegorii přípravek.

Turnaje se bohužel zúčastnila pouze dvě družstva Kuřimi a druž-
stvo Juliánova (ostatní družstva turnaj odvolala na poslední chvíli z důvo-
dů nemoci dětí).

Turnaj se hrál systémem každý s každým a vítězně z něj vyšlo druž-
stvo domácích Kuřim A, na druhém místě skončilo družstvo Juliánova, 
Kuřim B po snaživém výkonu obsadil třetí příčku.

Nejlepším střelcem turnaje byl Martin Budín se třinácti vstřelený-
mi góly.

Za předvedený výkon si zaslouží celé družstvo velkou pochvalu.
Sestava a branky: Václav Sýs /5, Tomáš Kříž, Michal Hrbek /11, 

Tomáš Daněk /1, Lukáš Šťastný /4, Martin Pavlok /3, Martin Budín /13, 
Kryštof Vaňous /6 a Lukáš Kalabis /6.

Pozvánka na házenou v březnu:
2. liga mužů:  7. 3. 2010 16:30     SK Kuřim A – Tišnov 
2. liga mužů: 21. 3. 2010 16:30     SK Kuřim A - Bohunice A  
Předzápas mladší + starší žáci  Jihomoravská liga Play Off 

Orel Open Cup 2010
Dne 30. ledna uspořádal Orel Kuřim futsalový turnaj v tišnovské 

hale s názvem OREL OPEN CUP 2010. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů.  
Orel postoupil ze skupiny z prvního místa, nejprve porazil Capalík 3:0 a 
Drásov 3:2. V závěrečném zápase ve skupině remizoval s Plniči Trubiček 
2:2. Ve čtvrtfinále prohrál s Malhostovicemi 0:2. Mezi favority turnaje pa-
třily 1. FC Květnice, která hraje divizi, což je třetí nejvyšší soutěž a Mon-
golia Herálec, kde někteří hráči nastupují v nejvyšší soutěži ve futsale. 
Tyto týmy už na sebe narazily ve skupině, zápas skončil remízou 1:1.

V semifinále porazila 1. FC Květnice 2:0 Krakatit. Ve druhém se-
mifinále zvítězila Mongolia Herálec 4:0 nad Malhostovicemi. O třetí mís-
to si to rozdali poražení semifinalisté, kde více štěstí měli hráči Krakatitu, 
když porazili Malhostovice 1:0 na penalty. Ve finále opět rozhodovaly pe-
nalty, když v normální hrací době 1. FC Květnice remizovala s Mongolií 
Herálec 2:2, v penaltách byli úspěšnější hráči z Herálce. Turnaj měl vy-
nikající úroveň, podpořenou třemi kvalifikovanými rozhodčími. Za Orel 
hráli tito hráči: Jiří Suchý, Jiří Janda, Zdeněk Hurt, Pavel Kolář, Radek 
Sedláček, Dušan Hovorka, Jakub Kolář a Pavel Sádlík.   

(ps)

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

Nástavba 5.kolo
Ostopovice A-Sokol Kuřim A- 7:11

Body za Kuřim: Hrádek 4,Šafář 3Kadlec 1,Foltýn 1, čtyřhra Ka-
dlec-Hrádek, Foltýn-Šafář

Rebešovice-Sokol Kuřim B  14:4
Body: Kočka 2,Bušek 2,
6.kolo

Telnice-Sokol Kuřim A 12:6
Body: Hrádek 3,Šafář 2čtyřhra Kadlec-Hrádek

Ostovačice-Sokol Kuřim B 13:5
Body:Kočka 2,,Hýsek1,Bušek1 ,čtyřhra Kočka-Bušek
7.kolo

Oslavany A-Sokol Kuřim A 11:7
Body:,Šafář 2,Kadlec 2,Foltýn 2,Ptáček 1

Tišnov E-Sokol Kuřim B 9:9
Body:,Kočka 1,Vodák 2,,Hýsek 3,Racek1,čtyřhra Kočka-Hýsek, 

Racek-Vodák

Stolní tenis

Futsal
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Volejbal - DDM HIPPO Kuřim

Žákyně
V. kolo – krajský přebor žákyň

V sobotu 16.1.2010 se kuřimské žákyně zúčastnily pátého kola 
Krajského přeboru žákyň. Tým odcestoval na turnaj do Brna pouze s šesti 
hráčkami a z toho Eliška Smrčková si odbyla svou volejbalovou premiéru. 
Žákyně se na turnaji střetly s týmy ZŠ Vejrostova B, Sokol Husovice Brno 
a DDM Brno C. V prvním zápase dokázaly kuřimské žákyně zvítězit nad 
týmem ZŠ Vejrostova B, zbylé dva zápasy prohrály. V turnaji tak obsadily 
třetí místo. Za zmínku stojí výkon Elišky Smrčkové, která svou premiéru 
zvládla výborně.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Michaela Kalabisová, Hana 
Šálená, Klára Mikelová, Klára Netrefová, Šárka Přikrylová a Eliška Smrč-
ková.

VI. kolo – krajský přebor žákyň
V sobotu 6. 2. se konalo v Brně Husovicích šesté kolo Krajského 

přeboru žákyň ve volejbale. Turnaje ze zúčastnily týmy Brno Husovice, 
Volejbal Vyškov, Pohořelice a DDM HIPPO Kuřim. V prvním utkání s 
domácími Husovicemi si nedokázaly kuřimské žákyně poradit s tvrdým 
podáním soupeře a prohrály 2:0. Ve druhém utkání si kuřimské žákyně 
po zlepšeném výkonu poradily s týmem Vyškova. Poslední utkání s Poho-
řelicemi všichni čtyři trenéři zúčastněných týmů označily za nejpohled-
nější, jakému byly v letošním ročníku přítomni. A i když nakonec byly 
úspěšnější hráčky Pohořelic, tak toto utkání bylo i  ze strany Kuřimi na 
velmi vysoké volejbalové úrovni. Tým podal na turnaji dobrý výkon a ze-
jména Tereza Vyorálková byla  ústřední postavou týmu a zahrála velmi 
dobře. V turnaji nakonec obsadily kuřimské žákyně třetí místo. V dalším 
kole si tak opět zahrají čtvrtou čtverku. 

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Plíšková, Michaela 
Kalabisová, Tereza Vyorálková, Hana Šálená, Klára Netrefová, Tereza Po-
lášková a Eliška Smrčková

Pohár 7. tříd
IV. kolo – Pohár 7. tříd

V neděli 24.1.2010 se uskutečnilo 4. kolo Poháru 7. tříd v Brně na 
ZŠ Milénova. Na turnaj se nedostavilo družstvo Náměště nad Oslavou, 
proto se hrála jen dvě utkání s týmy KP ZŠ Milénova a TJ OA Třebíč. 
První utkání se KP ZŠ Milénova jsme po lítém boji vyhrály ve třetím 
zkráceném setu. Ve druhém  zápase s TJ OA Třebíč byl soupeř nad naše 
síly a zvítězil 2:0. Nejlepší hráčkou týmu byla Barbora Fikesová, protože 
bojovala o každý míč.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Klára Mikelová, Barbora 
Fikesová, Monika Drábková, Tomáš Böhm, Anna Sedláčková, Katerina 
Kubíčková, Sabina Kloudová a Kamila Smrčková

Přípravka
IV. kolo – minivolejbal

V neděli 17.1.2010 proběhlo v Břeclavi čtvrté kolo KP v minivo-
lejbale. Turnaj proběhl  za účasti všech chlapeckých družstev a tří dívčích 
klubů. Ve startovním poli 22 družstev, byly také 3 družstva Kuřimi. Na 
turnaji chyběly všechny členky A-družstva a z celkového počtu 10 

kuřimských účastníků jich 6 hraje volejbal teprve od září 2009 a 
ostatní hrají první minivolejbalovou sezónu. Přesto všechna děvčata i 
chlapci hájící barvy Kuřimi se snažili předvádět dobrou hru, bojovali a 
snažili se do poslední kapky potu. Celkové kladné hodnocení je určené 
nejen dobrou předváděnou hrou a bojovností a také tím, že každé druž-
stvo si připsalo na turnaji po dvou vítězstvích. Na závěr bych rád vyzdvihl 
výkon Elišky Smrčkové, která ač byla na svém teprve druhém turnaji v 
minivolejbale  se stala vedoucí silou nejen A-družstva, ale všech družstev 
pod hlavičkou Kuřimi.

DDM HIPPO Kuřim A : Eliška Smrčková, Kateřina a Michaela 
Šplíchalovi

DDM HIPPO Kuřim B : Sabina Kloudová, Anna Sedláčková, Ka-
teřina Kubíčková

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

Spolupráce s juniorskou re-
prezentací České republiky

I v letošní soutěžní sezóně pokračovala spolupráce DDM HIPPO 
Kuřim a Českého volejbalového svazu. Hráči a hráčky DDM HIPPO Ku-
řim vypomáhali v roli technické čety při zápasech reprezentačního týmu 
juniorek ČR. Při účinkování reprezentace juniorek ČR v extralize žen se 
zapojili hráči a hráčky DDM HIPPO Kuřim v deseti zápasech, nejvíce 
Martina Böhmová a Tereza Plíšková, dále Tomáš Böhm, Michaela Ka-
labisová, Tereza Lípová a Sabina Kloudová. Při mezinárodních utkáních 
pomáhaly Anna Sedláčková, Kateřina Kubíčková, Tereza Polášková a 
Klára Mikelová. Dále se do spolupráce s reprezentačními výběry zapojil 
trenér Michal Švestka. V realizačním týmu juniorské reprezentace ČR pů-
sobí trenér DDM HIPPO Kuřim Martin Švestka. Všem výše uvedeným 
děkujeme za pomoc a odvedenou práci. A držíme pěsti juniorkám ČR 
v dubnové kvalifikaci a následně při bojích na Mistrovství Evropy juni-
orek.

Atletická pozvánka
na další závod Kuřimské běžecké ligy

so 27. března 

X. Aprílový „maratón“ 
Kuřim - Podlesí 

start: ZŠ Tyršova Kuřim 
10:00 - hlavní závod 6,3 km
10:00 - lidový běh 2,9 km
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sport

Šipky

Šachy

Turnaj na ZŠ Jungmannova 
Turnaj na ZŠ Jungmannova byl rozdělen na 2 kategorie. Výsledky 

kategorie mladších žáků (2 - 3. třída): 1. Bauer Miroslav, 2. Kubáčková 
Lucie, 3. Konečný Samuel

Starší žáci (4 a 5. třídy) byli všichni účastníci zařazeni do jednoho 
turnaje. První tři hráči, kteří turnaj přesvědčivě vyhráli, byli členové KŠA 
(Kuřimské šachová akademie) a proto bylo vyhlášení vítězů rozděleno na 
hráče závodní a nezávodní.

Výsledky kategorie starších žáků (4 - 5. třída): 1. Liška Martin, 2. 
Kalabis Lukáš, 3. Jahn Filip

Výsledky kategorie starší žáci (4 - 5. třída) - nezávodní hráči: 1. 
Chladil Tomáš, 2. Hirš Ondřej, 3. Vaňous Kryštof 

Poděkování patří především vedení školy Mgr. Richardu Machovi, 
Mgr. Radovanu Šmídovi a ředitelce DDM Ivě Zejdové.

Krajským přeborníkem škol 
v šachu je ZŠ Jungmannova 
Kuřim!!! 

V úterý 26. 1. 2010 se uskutečnilo krajské kolo přeboru škol v ša-
chu, ve kterém si právo účasti vybojovala i ZŠ Jungmannova Kuřim, když 
před tím vyhrála okresní kolo.

Naštěstí naše družstvo nepostihla chřipková epidemie a tak moh-
lo nastoupit ve vítězné sestavě z okresního kola v kategorii 1-5.třída: 
1.Martin Liška, 2.Lukáš Kalabis, 3.Filip Jahn a 4.Tomáš Šindelář.

Byl jsem si vědom, že naše družstvo je hodně vyrovnané a tak jsme 
stanovili taktiku, že Martin i Lukáš se budou snažit svoje soupeře udržet a 
Filip a Tomáš budou zápasy rozhodovat v náš prospěch. Již v prvním kole 
nás čekal soupeř nadmíru těžký (ZŠ Břeclav) a jak se později ukázalo, bylo 
to předčasné finále. Zápas se podařilo vyhrát velmi těsně, nejprve vyhrál 
Filip i Tomáš a rozhodující půlku vybojoval Martin. Ve druhém kole se 
podařilo porazit vysoko ZŠ Vyškov a Jungmannova se usadila na druhém 
místě. Ve třetím kole však přišla studená sprcha a zároveň varování - pora-
zil nás vícepřeborník našeho okresu ZŠ Vranovice. Do čtvrtého kola byl 
jasný úkol („všichni vyhrát“), který kluci splnili. V pátém a šestém kole če-
kaly na naše družstvo dvě brněnské školy: ZŠ Hamry a ZŠ Kotlářská. Obě 
utkání se podařilo vyhrát těsným rozdílem, především Martin prokázal, 
proč se po odchodu Tadeáše Bočka stal kapitánem družstva a v rozhodu-
jících okamžicích vybojoval velmi důležité výhry. Před posledním kolem 
byla ZŠ Jungmannova na druhém postupovém místě o bod za první ZŠ 
Břeclav. Úkol i do posledního kola byl jasný. Porazit dosud poslední ZŠ 
Boskovice 4:0 a věřit, že ZŠ Hamry neprohrají s Břeclaví více než 1:3. 
Jungmannové se podařilo opravdu velmi rychle porazit ZŠ Boskovice 4:0 
a pak již kluci velmi netrpělivě pokoukávali, jak se vyvíjí utkání jejich kon-
kurenta. Brněnská ZŠ Hamry nakonec pomohla, když se jí podařilo ZŠ 
Břeclav dokonce porazit, a tak propukla veliká radost ve skupince kuřim-
ské výpravy, která se začala těšit z titulu krajského přeborníka. 

 ZŠ Jungmannova nakonec vyhrála naprosto zaslouženě s násko-
kem 1,5 bodu, když všichni hráči odvedli velice kvalitní výkon a téměř 
rovnoměrně se podělili o bodový součet družstva.

Celostátní kolo se uskuteční koncem března a tak nezbývá nic jiné-
ho, než klukům popřát hodně sportovního štěstí, bystrou hlavu a slušné 
umístění, které by bylo vzorem pro jejich spoluhráče i spolužáky.

Dva vedoucí hráči v průběžném pořadí
V sobotu 13. 2. 2010 se uskutečnil v Klubu POHODA  šestý tur-

naj série za účasti 15 hráčů. Rozhodčím pro tento turnaj, jak se již stalo 
pravidlem, byla Lenka Klašková. V turnaji zvítězil D. Valenta, který v prů-
běžném pořadí má 40.bodů, stejně jako R. Staněk .Nejlepší ženou turnaje 
byla T. Obadálková, která se umístila na 3. místě, takže si odnesla hned 
dva poháry, jak za umístění tak i za nejlepší ženu.

Výsledky turnaje č. 6: 1. místo D.Valenta, 2. J. Kessner, 3. T. Obadálko-
vá, 4. T. Sehnal, 5.-6. J. Jaroš, R. Štepánek, 7.-8. S. Klašková, D. Čeloud atd…

Průběžné pořadí: 1 . R . Staněk 40, D . Valenta 40, 3. T . Sehnal 
33, 4. J . Kessner 31, 5. Z . Jůza 29, 6. A . Klaška st . 24, 7 J. Jaroš 21, 8. S . 
Klašková 20, 9. M . Dulínek 18, 10 D. Čeloud 17. 

Foto:zleva T. Obadálková,D. Valenta,J.Kessner
Další turnaje:Jednotlivci: v sobotu 13. 3. 2010, Dvojice : v sobotu  

27. 3. 2010
Vždy v klubu POHODA Kuřim kulturní dům (vchod ze dvora ) 

v 19:00hodin.
David Hedbávný


