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Sjezd Orla Sedlákovy župy

Proč název „Wellness Kuřim“?

(Pokračování na str. 23)

V sobotu 27. 3. 2010 se konal až do pozd-
ních odpoledních hodin sjezd orelské Sedláko-
vy župy. Na 120 účastníků z jihomoravského 
regionu přivítal starosta města Kuřimi Ing. Ol-
dřich Štarha. Ve zkratce představil naše město a 
je potěšitelné, že vzpomenul i dobré fungování 
místní jednoty Kuřim z pohledu obyčejného 
občana.

Jednání to bylo náročné, ale úspěšné. 
Starostka župy Sedlákovy ing. Miluše Macková 
(z Kuřimi) vede naši župu již šestý rok a bylo to 
znát i na profesionálně odvedené práci. Schváli-
li jsme kulturní a sportovní akce, rozpočet, ale 
největší diskuze proběhla na téma – budouc-
nost celostátního Orla i jeho vedení.

V závěru sjezdu byly vyhodnoceny nej-
aktivnější a nejúspěšnější jednoty Sedlákovy 
župy za rok 2009 a je víc než potěšitelné, že 
místní organizace Kuřim byla vyhodnocena na 
šestém místě.

Ivana Nováčková 
– sekretářka župy

Vyhodnocení sportovci a organizátoři Orla.

Současně s probíhající rekonstrukcí 
stávajícího krytého bazénu v Kuřimi vzrůstá 
i zájem veřejnosti o podrobnější informace. 
Co všechno bude dokončená stavba obsaho-
vat, jak bude fungovat, pro koho bude pře-
devším určena? Tyto otázky pochopitelně 
souvisejí i s názvem objektu. Proč Wellness 
Kuřim? Proč ne kryté lázně nebo krytý ba-
zén, proč ne akvapark? 

Zde je zapotřebí trochu podrobnější vy-
světlení. Co je to vlastně wellness? Jednoznačná 
a vyčerpávající definice vlastně neexistuje. Nej-
stručněji je wellness vysvětlován jako program 
pro zlepšování tělesné a duševní kondice. Šířeji 
lze wellness definovat jako způsob života, jehož 
součástí je účast na aktivitách podporujících a 
rozvíjejících zdraví. Zdraví je přitom dle Svě-
tové zdravotní organizace (WHO) definováno 
jako stav plné tělesné, duševní a sociální poho-
dy - nikoliv jako pouhá nepřítomnost nemoci. 
Zní to možná trochu učeně, ale zároveň to vy-
světluje, proč není možno za wellness (v pra-

vém smyslu tohoto slova) považovat pobyty v 
zařízeních, jejichž nabídka obsahuje na př. jen 
masáže, saunu a vířivku, nebo podobně ome-
zený sortiment služeb, které navíc nevyžadují 
od návštěvníka žádnou vlastní pohybovou ak-
tivitu. Wellness je podstatně širší pojem, je to 
životní styl s aktivním přístupem k pohybu, ke 
zdraví i k životu. Svým způsobem je wellness 

životní filozofií, jejíž specifika jsou předmětem zá-
jmu lékařů, psychologů, sociologů i ekonomů. 

Nesporně má wellness rozhodující vliv 
především na zdraví populace. Ovlivňuje pozi-
tivní obrat ke zdraví zásadní změnou životního 
stylu s odpovídající životosprávou a především 
s dostatkem přiměřeného a pravidelného pohy-
bu. 
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Z města

Stíny a polostíny

Pozvánka na závody 
horských kol
Mistrovství republiky v 
Kuřimi

Velká cena města Kuřimi – tradiční zá-
vod horských kol dosáhl ve svém 12. ročníku 
té nejvyšší mety a pojede se jako Mistrovství 
České republiky v cross country. Termín je 
stanoven na 16.-17. července. Trať závodu se 
již definitivně přesunula z původních prostor 
Kuřimské hory blíže centru města a povede ná-
ročnými pasážemi Záruby a Horky. 

Zveme všechny kuřimské příznivce 
sportu a cyklistiky na zhlédnutí zajímavých a 
napínavých bojů tohoto sportovního klání, ve 
kterém se bude rozhodovat o zlatých, stříbr-
ných a bronzových medailích v devíti kategori-
ích mládeže i dospělých.

Předpokládáme účast kompletní české 
mužské i ženské špičky, posílené čerstvými mi-
stry světa v cyklokrosu, Zdeňkem Štybarem a 
Tomášem Paprstkou. Napínavé souboje budou 
zaručeně ve všech kategoriích a my budeme dr-
žet palce domácí závodnici Martině Němcové.

Mistrovství republiky bude zahájeno v 
pátek odpoledne v 17. hodin startem závodů 
týmů a pokračuje celou sobotu.

A pro ty, kteří nepřijdou na trať povzbu-
zovat své favority, máme jednu prosbu. Buďte 
trpěliví a tolerantní k dopravním omezením a 
zvýšenému ruchu, se kterými se v průběhu zá-
vodů setkáte. 

Aktuální informace na www.hardbikers.
cz. 

Lubomír Stříž
předseda pořádajícího klubu

Zanechal vizitku
Dne 6. 3. 2010 kolem poledne byl zadr-

žen ostrahou obchodního domu v Kuřimi muž 
s ukradeným zbožím. Zloděj ale strážce fyzicky 
napadl a dal se na útěk. Při útěku do auta na par-
kovišti, kde na něj čekaly dvě ženy, ztratil nejen 
lup, ale i svůj občanský průkaz. Pokud je skuteč-
ně jeho, má Policie ušetřenou práci.

Vypečený spolužák
Podvodné jednání oznámila dne 10. 3. 

2010 na Policii ČR v Kuřimi občanka z Nuzířo-
va. Skoro před rokem půjčila svému spolužáko-
vi ze základní školy auto včetně dokladů. Spolu-
žák si je měl vyzkoušet a za týden vrátit nebo si 
je koupit za 40 tisíc Kč. Bohužel auto nevrátil, 
peníze nezaplatil a s majitelkou nekomunikuje.

Zpronevěřila peníze matky
Skoro 190 tisíc Kč dluží dcera kuřimské 

občanky na nájemném, na zálohách na energie, 
na regulačních poplatcích nemocnici a jiných 
platbách za svou matku. Protože je matka dlou-
hodobě hospitalizovaná, má dcera dispoziční 
právo k jejímu účtu. Z něho měla příslušné 
platby provádět. Peníze však využívala pro svou 
potřebu.

Muž na kolejích
Dne 21. 3. 2010 přivolala občanka z Čes-

ké Policii ČR k muži, který seděl v kolejišti na 
vlakové zastávce  v České s cílem ukončit svůj 
život. Policie podnapilého muže z kolejiště vy-
vedla. Přivolaná záchranka ho odvezla do psy-
chiatrické léčebny.

Bitka na pokračování
Dne 21. 3. 2010 v ranních hodinách vezl 

taxikář tři muže do Kuřimi. Ti mu však odmít-

Studnu vyvrtá Aqua Enviro
Plavecký areál bude mít od letošního 

roku vodu z vlastního zdroje, čímž se ušetří 
nemalé provozní náklady. Studnu vyvrtá firma 
Aqua Enviro za 407 760 Kč.

Přibude rozptylová a hluko-
vá studie

Další z řady studií a analýz, kterou při-
pravuje město na podporu výstavby jižního ob-
chvatu, bude rozptylová a hluková studie. Ta má 
za úkol zjistit, jak je Kuřim zatížena dopravními 
emisemi a hlukem z projíždějících aut. Studii 
zpracuje firma Enving Brno za 132 tisíc korun.

Nové přísedící
Nové přísedící bude mít okresní soud Br-

no-venkov z řad kuřimských občanů, tedy spíše 
občanek. Na čtyřleté období se jimi stanou paní 
Magdalena Polášková a paní Jana Marková. Obě 
jmenované na návrh předsedy okresního soudu 
zvolilo zastupitelstvo města.

Založena společnost Well-
ness Centrum

Město jako stoprocentní vlastník zalo-
žilo společnost s ručením omezeným Wellness 
Kuřim. Tato firma bude provozovat zrekonstru-
ovaný plavecký areál. Prvním jednatelem firmy 
se stal pan Aleš Varmužka, vedoucí finančního 
odboru radnice, členy dozorčí rady Oldřich 
Štarha, starosta města, a pánové Ivan Augustin 
a Jiří Jakubec.

Pozemky u polikliniky městu
Město odkoupí od vlastníka kuřimské 

polikliniky, společnosti Medex-K, část pozem-
ků u polikliniky, přiléhající ke krytému bazénu 
a sportovnímu areálu. Na těchto pozemcích by 
mělo v budoucnu stát parkoviště nebo jiné zaří-
zení, potřebné k provozu sportovního areálu.

Setkání starostů k R43
25. února se konalo setkání starostů vy-

braných obcí z regionu Kuřimska, Tišnovska a 
Blanenska k problematice výstavby a trasování 
rychlostní silnice R43. Kromě zástupců Kuřimi 
a přizvaných odborníků se zúčastnili starostové 
obcí Újezd u Černé Hory, Malhostovic, Morav-
ských Knínic, Lelekovic, Skaličky, Všechovic, 
Čebína a Jinačovic. Účelem jednání bylo pre-
zentace stanovisek jednotlivých obcí k proble-
matice R43. 

Výpověď neplatiči
Rada města schválila podání výpovědi 

nájmu jednomu z nájemců obecních bytů. Dů-
vodem byla dlužná částka ve výši 46 472 korun, 
z čehož byl dluh na nájmu 23 745 korun, zbytek 
činily poplatky z prodlení. 

Školka bez problémů
Česká školní inspekce provedla kontrolu 

a inspekci v mateřské škole Kuřim. Inspekto-
ři se zajímali o kvalitu péče a výuky, využívání 
finančních prostředků, kvality školního stravo-
vání a dalšími oblastmi. V práci mateřské školy 
neshledala žádné závažné nedostatky.

Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy se bude 

konat ve dnech 4. a 5. května. Zápis proběhne 
souběžně na všech pracovištích. Na webových 
stránkách města je v současnosti vyvěšen návrh 
kritérií pro přijetí dětí do MŠ. Připomínky k 
němu je možno podávat do 25. dubna.

Kruhový objezd u Prefy?
Město mělo možnost vyjádřit své připo-

mínky k budoucí podobě křižovatky silnic I/43 
a II/386 u Prefy. Kuřim v této věci preferuje 
stavbu kruhového objezdu s bypassem ve smě-
ru Brno – Lipůvka. 

10 x DrS

li zaplatit a pokusili se utéct. Taxikář jednoho 
zadržel, ale ostatní neplatiči mu přiběhli na 
pomoc a taxikáře fyzicky napadli. Taxikář si ale 
přivolal tři své kamarády, kteří přišli „vysvětlit“ 
neplatičům, že platit se musí. Přivolaná Policie 
bitku ukončila. Tři zraněné převezla záchranka 
do  nemocnice.

H.N

Čisté světlo
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Volné místo

Výběrové řízení na referen-
ta(ku) odboru finančního

Město Kuřim hledá referenta(ku) odboru finančního Městského 
úřadu Kuřim.

Zájemci o toto pracovní místo mohou své přihlášky podat do stře-
dy 7. dubna 2010 do 12:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Kuřim, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.

Bližší informace o nabízeném pracovním místě zájemcům poskyt-
nou: 

Ing. Aleš Varmužka, tel.: 541 422 323, e-mail: varmuzka@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

Editorial
Vážení čtenáři Zlobice. Parlamentní volby se blíží tempem, které 

je pro měsíčník, jako jsou naše noviny, skoro závratné. V příští Zlobici 
najdete všechny potřebné informace o tom, jak a kde můžete volit a v té 
další už výsledky. Bývá zvykem, že i lidé, kteří do Zlobice v jiné době ne-
přispívají, pošlou do předvolební Zlobice příspěvek za stranu, pro kterou 
působí. A je rovněž zvykem, že takové články dvakrát v ruce převrátíme, 
než se rozhodneme je uveřejnit. Naprosto takové vytištění vylučujeme 
v případě článků útočných, na které by ostatní strany nemohly reagovat. 
Placenou volební inzerci, pokud přijde, zřetelně označíme.

Zlobice jsou noviny místní, velká politika není v centru jejich zá-
jmu. Ona ovšem ovlivňuje i chod města, takže úplně se jí vyhnout nelze. 
Jedním z nejdůležitějších dopadů je rozpočtové určení daní. Tedy před-
pis, kolik z daní, které zaplatíme, doputuje do krajského i městského roz-
počtu. V této Zlobici na stranách 6 – 9 najdete články týkající se silnic a 
dopravy na nich. Kromě praktické informace o tom, kdy se bude kde v 
Kuřimi čistit, aneb kdy je třeba přeparkovat, si povšimněte článku o po-
divném tunelu, který se má na jižní Moravě stavět. Článek jsme převzali 
z Lidových novin. V jeho světle je úporná snaha ŘSD i kraje o odmítnutí 
jižního obchvatu našeho města o to nepochopitelnější.

Do čísla se nám nevešel připravený materiál o tom, kdy kuřimské 
základní školy přestanou stačit počtu dětí. Dozvíte se to příště, a věřte, že 
moc času už nemáme. Jedno číslo vám prozradím už dnes. Zatímco v roce 
2001 se v Kuřimi narodilo 93 dětí s trvalým bydlištěm v našem městě, v 
roce 2009 už jich bylo 186, tedy přesně dvojnásobek.

Mezi kulturními pozvánkami najdete už i první akce pořádané na 
kuřimském nádvoří. Orel a farnost vás pozvou na oslavy Dne matek, v 
půli května pak bude nádvoří patřit rockerům a Gambrinu. Největší hvěz-
dou na oslavách Dne matek bude Petr Bende. Ještě před tím, než se stal 
finalistou Superstar, vystupoval v Kuřimi na Konkursu Zahrady. Možná, 
pokud v půli dubna zavítáte na letošní Konkurs, uvidíte někoho, kdo bude 
za pár let podobně slavný.

Sportovci už také skončili zimní sezónu. Na sportovních stránkách 
najdete, kromě jiného, i fotbalový los a první výsledky tohoto nejpopulár-
nějšího sportu.

Připomínky k webovým stránkám města jsme předali městským 
informatikům. Na jejich vylepšení se dále pracuje. Základní význam změ-
ny webových stránek je v tom, že budou vedeny redakčním systémem. 
Což znamená, že jednotliví městští úředníci do nich budou moci (po pro-
školení, které je čeká), zadávat informace velmi rychle a samostatně.

V příští Zlobici se také dozvíte, kdo bude na Městském úřadě novým 
tajemníkem. Do výběrového řízení se přihlásilo více než deset zájemců a stá-
vající tajemník, pan Ing. Petr Němec by měl ve funkci skončit 30. dubna.

Někdo (asi znuděná mládež) si hrál se záclonou na schodišti kul-
turního domu. Loni jsme ji koupili a letos vyhodili. Byly do ní propáleny 
díry. Naštěstí kulturní dům nechytil, takže otázka, zda jej rekonstruovat 
dřív, než postavíme sportovní halu, zůstává. Jistě, město potřebuje oboje, 
ale nezmění-li se rozpočtové určení daní, bude dlouho trvat, než na oboje 
budeme mít. Ale to jsme u tématu, kterým jsme začínali.

V těchto dnech slavíme i 60 let uměleckého školství v Kuřimi. Po-
kud někdo tvrdí, že v ekonomicky těžkých dobách se má kultura oželet, 
stačí si spočítat, kdy zde kulturní školství vzniklo. Myslím, že naše hmot-
ná situace se s rokem 1950 nedá srovnávat.

Pokud pohřešujete zelináře, který prodával naproti poště, tak je to 
proto, že se přestěhoval do dvora Kulturního domu. Vyslechl jsem hovor 
dvou starších dam, že to je naprosto špatné místo, protože je neviditel-
né a je to tam daleko. A hovor jiných dvou starších dam, že to je skvělé 
místo, protože přímo u něj staví autobus a mohou toho tedy koupit víc 
a netahat se s tím pěšky. Netrpělivě čekám, kdy vedení města oznámí, že 
je znám termín, od kdy budou i autobusy od Brna stavět u Lidlu. A jsem 
stále skeptičtější, že se toho v tomto volebním období dočkáme. 

Trochu jsme letos ošidili velikonoce. To se stává, když tento nej-
větší křesťanský svátek připadne zrovna na dny, kdy vycházíme. Před 
měsícem bylo brzy, teď už je skoro pozdě. Přijměte tedy alespoň přání 
smysluplného prožití těchto svátků.

Za redakci Jiří Brabec, šéfredaktor
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Placená inzerce Placená inzerce

Neváhejte s výměnou řidič-
ských průkazů 

Vážení řidiči,
Dovolujeme si Vás upozornit  na  povinnou   výměnu řidičských 

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

Lhůta pro výměnu těchto řidičských průkazů končí dne  31. 12. 
2010. a tato výměna je zdarma.

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

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

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, 
Jungmannova  968,  664 34 Kuřim

Úřední hodiny: 
Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 17:00 
hod

Informace na tel.: 541 422 332, 541 422 335  
Nechávejte  výměnu svého řidičského průkazu na poslední chvíli. 

Na konci roku 2010 se tak vyvarují nepříjemného a dlouhého čekání ve 
frontách. 

Ing. Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Kuřim
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finance na projekty

Dotace 
poskytnuté Zastupitelstvem a Radou měs-
ta Kuřimi v rámci Programu finanční pod-
pory kulturní, sportovní a spolkové činnos-
ti města Kuřimi – 1. výzva roku 2010
Kulturní a spolková činnost:
Název organizace Název projektu Schválená finanční dotace
Česká tábornická unie, T.K. Koncert Rock Made in Gambrinus 60.000,- Kč
Aleš Kadlec – TV KOTVA Podpora regionálního TV vysílání 120.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Pohádková cesta v rámci Dne dětí 12.200,- Kč
Spokojené Díly, o.s. Komunitní a společenský život 4.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Kuřim Čarodky s hasiči 2010 12.000,- Kč
David Hedbávný – Klub Pohoda Dětský den 8.000,- Kč
MŠ Kuřim, všechna pracoviště Sportovní olympiáda 10.000,- Kč
MŠ Kuřim, Zborovská Ahoj školko, Veselý karneval 9.500,- Kč
MŠ Kuřim, Jungmannova Loučení s předškoláky, Karnerval 18.000,- Kč
MŠ Kuřim, Brněnská Ahoj školko 9.000,- Kč
MŠ Kuřim, Komenského Loučení se školkou, Karneval 8.000,- Kč
MŠ Kuřim, Kpt. Jaroše Hledání pokladu, Karneval 4.000,- Kč
Orel jednota Kuřim Vydání publikace „Historie Orla“ 7.000,- Kč
Orel jednota Kuřim Akce ke Svátku matek 20.000,- Kč
ZŠ Jungmannova Noc s Andersenem 22.500,- Kč
ZŠ Jungmannova Zahradní slavnost 80.000,- Kč
ZUŠ Kuřim Národní soutěž ve hře na kytaru 2.180,- Kč
ZUŠ Kuřim Oslava 60. výročí školy 65.000,- Kč
ROSKA Brno-venkov Rekondiční pobyt pro děti 10.000,- Kč
Junák – svaz skautů Celoroční a táborová činnost 57.100,- Kč
Pěvecký sbor K dur Činnost sboru v roce 2010 40.000,- Kč
MRC KuřiMaTa, o.s. Činnost MRC KuřiMaTa, o.s. 5.000,- Kč
Český svaz chovatelů, ZO Kuřim Soutěžní výstava 2010 20.000,- Kč
Český svaz včelařů, ZO Kuřim Medové dny 2010 v Kuřimi 20.000,- Kč
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Koncerty Escape Live Music 49.000,- Kč
Celkem 672.480,- Kč

Sportovní činnost:
Název organizace Název projektu Schválená finanční dotace
FC ATRAPS Zimní futsalová liga v Kuřimi 5.000,- Kč
Škola TAEKWON-DO SAM-IL Rozvoj bezpečnosti při cvičení 20.000,- Kč
SK Kuřim – oddíl silového trojboje Mistrovství ČR v BENČPRESU 56.000,- Kč
Orel jednota Kuřim Orel Open – florbalový turnaj 63.600,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Kuřim Soutěž mladých hasičů 15.000,- Kč
Pavel Krupica Okresní přebor mládeže v šachu 5.000,- Kč
Kuřimská liga futsalu Organizování soutěží futsalu 15.000,- Kč
Ladislav Zedníček 14. ročník Drakiády 2.500,- Kč
Šachový klub Kuřim Májový turnaj vsuperrapid šachu 1.500,- Kč
SK Kuřim - oddíl stolního tenisu Rozvoj sportovní činnosti 30.000,- Kč
SK Kuřim – oddíl basketbali Činnost oddílu basletbalu 13.000,- Kč
Sportovně střelecký klub TOS Velká cena Kuřimi 15.728,- Kč
TJ SOKOL Kuřim Tenisový a badmintonový oddíl 28.129,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Florbalový a volejbalový kroužek 77.839,- Kč
HARD BIKERS Kuřim Velká cena Města Kuřimi 70.000,- Kč
Občanské sdružení Wushu Kuřim Závod Juniorské ligy wushu 2.700,- Kč
TJ Slovan Kuřim Běžecká liga, pětiboj, cyklistika 22.000,- Kč
Petr Burian Lanové aktivity 16.150,- Kč
FC Kuřim kopaná Sportovní činnost družstev 260.000,- Kč
SK Kuřim oddíl házené Rozvoj sportovní činnosti 185.000,- Kč
SK Kuřim oddíl odbíjené KP 1. tř. – ženy 15.000,- Kč
Celkem 919.146,- Kč
Finanční dotace celkem na 1. výzvu: 1.591.626, - Kč.

Dotace pro Mikroregion Kuřimka
Mikroregion Kuřimka vznikl  v únoru roku  2005 na základě doho-

dy obcí Moravské Knínice, Chudčice, městyse Veverská Bítýška a města 
Kuřim Hlavním cílem je vzájemná spolupráce při rozvíjení svých činností 
a prosazování společných zájmů.

Mikroregion se zaměřuje na rozvoj a ochranu životního prostředí, 
na koordinaci územních plánů obcí, na podporu školství, sportu a jiných 
zájmových činností, na podporu zdravotnických zařízení, sociální péče a 
pečovatelské služby, na podporu společenského života, udržování a ob-
novu lidových tradic obcí, na podporu rozvoje turistiky a souvisejících 
služeb a na celkovou propagaci mikroregionu. Vzhledem k projektům, 
které mikroregion realizuje, je největší prioritou mikroregionu podpora 
rozvoje cestovního ruchu a to zejména prostřednictvím turistiky a cyk-
loturistiky. Mikroregion díky rozmanitým lesním komplexům, blízkos-
ti Brněnské přehrady, hradu Veveří, Babího lomu, údolí Bílého potoka 
představuje nejbližší a nejvýznamnější rekreační zázemí Kuřimi.

Možnosti rozvoje mikroregionu jsou závislé na hospodaření obcí. 
Všechny členské obce přispívají do rozpočtu mikroregionu na základě 
předem dohodnutého příspěvku na jednoho obyvatele tak, aby tato část-
ka nadměrně nezatížila rozpočty obcí a neohrozila jejich základní funkce 
(letos je schválená částka 10,- Kč za každého občana). 

Zástupci jednotlivých obcí mikroregionu se pravidelně setkávají 
a schopnost dobře spolupracovat prokázali například při přípravě pro-
jektové dokumentace cyklostezky Kuřim – Veverská Bítýška a přípravou 
projektu  propagace cestovního ruchu Po stopách zrušené železnice Ku-
řim-Veverská Bítýška. Na tento projekt, který není  izolovaný, ale podpo-
ruje území jako celek a připravuje spolupráci i s okolními mikroregiony, 
jsme získali dotaci z EU ve výši 2,440.000,- Kč z Regionálního operační-
ho programu NUTS 2 Jihovýchod. Spoluúčast města Kuřimi se předpo-
kládá cca 200.000,- Kč.

Na realizaci projektu se budou podílet členské obce mikroregionu 
a partnerské obce správního obvodu ORP Kuřim: Jinačovice, Lelekovice 
a Česká.

Předpokládáme, že realizací projektu se zvýší povědomí veřejnosti 
o mikroregionu, zvýší se i návštěvnost naší oblasti. Bude vytvořen jed-
notný systém informování turistů (výlepové plochy, informační tabule) 
a propagační materiály (pohlednice, letáčky, brožury, upomínkové před-
měty s motivem vláčku), reklamní předměty. Vzniknou webové stránky 
mikroregionu Kuřimka, na kterých budou souhrnné informace o mikro-
regionu a jednotlivých obcích a důležité informace pro turisty o možnos-
tech stravování, ubytování, kulturních a sportovních akcích. V Kuřimi u 
nádraží bude instalován informační kiosek.

Tento projekt bude pro všechny jednotlivé obce mikroregionu 
přínosem, s rozvojem turismu dojde ke vzniku nových pracovních míst 
v cestovním ruchu, projekt se zaměřuje na ochranu životního prostředí 
a na ochranu kulturního dědictví. Z hlediska uspět a získat dotaci byla 
větší šance, když žadatelem o dotaci byl mikroregion než jednotlivé obce 
– hodnotí se kromě jiného i ucelenost a provázanost projektu.

Termíny realizace předpokládáme ve třech etapách. Do konce září 
budou po mikroregionu instalovány jednotné informační tabule a výle-
pové plochy s informačním “automatem“.u kuřimského nádraží Do konce 
roku budou zpracovány ostatní propagační materiály – termín byl určen s 
ohledem na možnost zahrnutí propagace Wellness a náš projekt zakončí-
me účastí na Veletrhu cestovního ruchu v únoru 2011. 

Ing.Miluše Macková
 – předsedkyně Mikroregionu Kuřimka
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Rozpis blokového 
čistění komunikací

Blok č. 1 Datum čistění 6. 4. 2010
Podlesí (-Dukelská, Hlavní, kpt. Jaroše, 

spojka, spojka (pěší zóna), Šmeralova, Fučíko-
va, Nad Záhořím, Pod Slavičkou, Skřičkova), 
AMP, Popkova
Blok č. 2. Datum čistění 7. 4. 2010  

Na Zahrádkách, Bezručova, Pod Zárubou, 
Havlíčkova, K. H. Máchy, Na Vyhlídce, Pod 

Vinohrady, Komenského, Vojtova  
Blok č. 3. Datum čistění 8. 4. 2010

Pod Horkou, Vrchlického, Dr. Vališe, 
Legionářská od dr. Vališe, Jelínkových, Nová, 
Smetanova, Školní, Školní naproti pekárně, Sv. 
Čecha, Zborovská, nám. Osvobození, Na Krá-
lovkách, U Stadionu

Blok č. 4. Datum čistění 9. 4. 2010
Úvoz, Husova, Jiráskova, Příční, příjezd 

k MŠ Jungmannova, Otevřená, Jungmannova, 
U vlečky

Blok č. 5. Datum čistění 12. 4. 2010
Kout, Wolkerova, Křížkovského, Zámec-

ká, spojka Tišnovská – Křížkovského, Farského 
Zahradní, Třebízského, Nádražní, Tišnovská - 
za hřbitovem, Štefánikova, U potoka

Blok č. 6. Datum čistění 13. 4. 2010
Jánská, Malá Česká, B. Němcové - pod 

tratí, Brněnská, Buďárkova, Nerudova, Podho-
ří, U rybníka, Láznisko, Hybešova

Blok č. 7. Datum čistění 14. 4. 2010
Bohoušova, Dušínova, Foglarova, Ho-

jerova, Losnova, Metelkova, Spojovací, Čer-
venáčkova,  Tleskačova, Dlouhá, Rozdělovací, 
Vontská, U stadionu - za MěÚ  

Další čistění: červen, srpen, říjen - listo-
pad

Rozpis blokového čistění 
parkovišť

15. 4. 2010 
Jungmannova u MěÚ, U stadionu (u 

Kovošrotu, pod PA ( brána FC), za Optikou 
), Popkova (za Elprumem, u kontejnerů 2x), 
Tišnovská (U Mertů), Blanenská za PA, U Po-
toka (velké parkoviště-pravá polovina) 

16. 4. 2010
Jungmannova proti MěÚ, Komenského 

(za knihovnou, u parku Jebáček), Legionářská 
Úvoz ( u výškového domu), Zahradní (u Penzi-
onu), U Potoka (velké parkoviště-levá polovina, 
u Nerudovy), Na Královkách (k Jungmannova 
950) 

19. 4. 2010 
Nerudova u sídliště, Tyršova ( z a 

trafikou, u Sokolovny), Brněnská (u věžáků), 
Zámecká u RD, Tišnovská (spojka kolem kos-
tela)

     

 Hlavní ulice
Blanenská 20.4.
Legionářská 20.4.
Tišnovská 21.4.
Tyršova včetně kruhového objezdu 21.4.
Zámecká (spojka mezi Tišnovskou a Křížkov-
ského) 21.4.   

Německá dálnice
V minulé Zlobici jsme vás zvali na před-

nášku o německé průchozí dálnici, přezdívané 
lidmi Hitlerova. Přednáška se konala v kultur-
ním domě ve středu 17. března a přednášející 
byl odborník na slovo vzatý. Pan Tomáš Janda 
už o historii dálnic napsal tři knihy (můžete si 
je vypůjčit v městské knihovně) a za dva měsíce 
by měla vyjít čtvrtá, která se bude týkat právě i 
okolí Kuřimi.

Myslel jsem si, že bude plný sál, což sice 
nebyl, ale i tak účast byla slušná. Přednášející se 
hodně věnoval technické stránce díla, promítl 
spoustu fotografií jak stavebních strojů (takové 
parní rypadlo, které nabere dva kubíky zeminy 
je pěkný kolos), tak z výstavby a pochopitelně 
i plány a vizualizace celé stavby. V následné 
besedě se ukázalo, že má v malíčku nejen tech-
nické parametry, ale i historické a společenské 
souvislosti.

Protože si myslím, že spoustu faktů lidé 
neznají, pokusím se velmi stručně zrekapitulo-
vat celou historii německé průchozí dálnice.

Především není dobré o ní hovořit jako 
o „Hitlerově dálnici“. Celá koncepce výstavby 
německých dálnic vznikla ještě za Výmarské 
republiky. Byl vybudován silný projekční tým, 
připraveny technologie. Ve třicátých letech pak 
bylo v Německu vystavěno asi 3.000 km dálnic 
a rozpracováno dalších 1.500 km.

Po anšlusu Rakouska a Mnichově něm-
ci sepsali s vládou tehdejšího Česko-Slovenska 
dohodu o stavbě průchozí dálnice přes naše 
území. Měla spojit tehdejší říšská města Breslau 
(dnešní polská Wroclaw) a Vídeň. Přes území 
oklešťené republiky z ní vedlo asi 70 km, pro-
tože po zabrání Sudet sahalo Německo až k 
Jevíčku a rovněž na jihu si ukrojilo pěkný kus 
našeho státu až téměř k Rajhradu. Podle smlou-
vy vykoupilo pozemky Česko-Slovensko v zimě 
roku 1938 a to opravdu rychle. Německu je po-
skytlo zdarma. To bylo příčinou mnoha malých 
tragedií, například v sousedních Moravských 
Knínicích padlo stavbě za oběť pět čerstvě do-
končených domků. Samotnou stavbu i provoz 
měla financovat Říše, což by vlastně kromě 
jiného znamenalo i usídlení Němců na našem 
území. Na dálnici měly platit říšské zákony. 

I příprava výstavby začala ještě za exis-
tence samostatného Česko-Slovenska (vlastní 
stavba pak 11. dubna). Zakázky jednotlivých 
úseků byly přiděleny firmám německým (včet-
ně rakouských) a českým. Na stavbě pracovalo 
až 15.000 dělníků, byli dobře placeni, byly pro 
ně budovány i ubytovací zařízení včetně jídelen 
a sociálního zabezpečení. Jedno, pro asi 200 lidí 
stálo na území Kuřimi, v poloze dnešního gol-
fového hřiště. 

Parametry dálnice byly srovnatelné se 
současnými (s výjimkou toho, že bylo povole-
no stoupání 5%, nyní 4,5%). Byla tu i snaha o 
šetrnost k životnímu prostředí. Odkrytá ornice 
byla deponována, aby po dokončení byla ulože-
na zpět vedle jízdních pruhů a mohlo být těleso 
co nejrychleji rekultivováno. Například při ve-
dení dálnice kolem v Kuřimi dobře známé ská-
ly Krkatá bába byla dálnice rozdělena do dvou 
samostatných pruhů, které lokalitu míjely ze 
dvou stran, aby nebyla zničena. U benzínových 

pump se předpokládala i existence ubytovacích 
hostinců, odpočívky byly projektovány na tako-
vých místech, které nabízely pohled do kraje. 

Byl zde dobrý předpoklad, že dálnice 
bude zcela dokončena v roce 1940. Po vytvoře-
ní Protektorátu stavba pokračovala ještě rychle-
ji (Pracuje se ve dvou směnách po deseti hodi-
nách.), jisté zpomalení nastalo po vypuknutí 2. 
světové války. I tak se ale předpokládalo, že do 
roku 1945 bude vše hotovo.

 Sídlo RAB (ředitelství výstavby průcho-
zí dálnice) bylo zřízeno v Moravské Třebové. 
Po přepadení Ruska dochází Říši na stavbu 
prostředky. 30. dubna 1942 je stavba dálnice 
zastavena. Až do konce války hlídá staveniště 
německá armáda. Po válce je staveniště opuště-
no a s její výstavbou se již nepočítá. Až s uva-
žovanou R43 se projekt jdoucí prakticky velmi 
podobnou trasou znovu objevuje.

Beseda to byla velmi zajímavá a protože 
pan Janda se hodlá tématu dál věnovat, mů-
žete mu pomoci i vy. Máte-li doma fotografie 
nebo dokumenty k tématu, doneste nám je do 
knihovny nebo Kulturního domu k zapůjčení.

Jiří Brabec

Po zimní přestávce 
pokračuje rekonstrukce 
silnice I/52 z Brna do 
Rajhradu 

Rekonstrukce silnice I/52 z Brna do Ra-
jhradu, která volně přechází v rychlostní silnici 
R52, pokračuje. Již 8. března se na silnici vráti-
li lidé i těžká technika pro zajištění stavebních 
prací, které budou realizovány v roce 2010. 
Kompletní organizaci dopravy během jednotli-
vých etap rekonstrukce najdou řidiči na webo-
vých stránkách silnice R52 www.r52.cz a také 
na stránkách brněnské Správy Ředitelství silnic 
a dálnic ČR www.silnicenamorave.cz. 

Stavební práce budou realizovány na dvou 
samostatných úsecích. První etapa současné rekon-
strukce silnic I/52 a R52 navazuje na již započatou 
rekonstrukci z roku 2009. Řidiči by se měli připravit 
na změny organizace dopravy na brněnských tep-
nách Vídeňská, Jihlavská a Heršpická. Během trvání 
rekonstrukce bude v obou směrech vždy průjezdný 
minimálně jeden jízdný pruh (3,5 m).
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Přednostně se bude rekonstruovat úsek ve směru na Rajhrad, což 
se dotkne především křižovatky Heršpická - Jihlavská. Po dobu rekon-
strukce bude zrušeno pravé odbočení z ulice Jihlavská na Heršpickou ve 
směru na Rajhrad a bude nahrazeno pravým odbočením z ulice Jihlavská 
na ul. Vídeňská. Výjezd z Londýnského náměstí na silnici I/52 bude ve-
den závlekem přes ulici Strážní. V místech napojení větví MÚK Bohu-
nická a MÚK Brno centrum budou zachovány průpletové úseky mezi 
připojením a odpojením ve směru na Rajhrad.

Rekonstrukce se dočkají i větve mimoúrovňových křižovatek na 
trase I/52 a R52. Po celou dobu rekonstrukce budou proto v křižovat-
ce Brno centrum (I/52 – D1) uzavřeny směry Ostrava – Brno a Praha 
– Brno. Uzavřené směry v křižovatce Brno centrum budou nahrazeny v 
křižovatkách Brno západ, Brno východ a Brno jih. Zastávky MHD budou 
zachovány ve stávajících místech. Vozidlům linkové dopravy bude umož-
něno zastavení v opravované části komunikace. Větve mimoúrovňových 
křižovatek Modřice a Modřice-jih budou rekonstruovány postupně tak, 
aby byla zachovaná bezproblémová obslužnost průmyslových areálů leží-
cích poblíž rychlostní silnice R52.

Plánované rekonstrukční práce na silnici I/52 v úseku Brno – Ra-
jhrad potrvají do konce podzimu. Pracovat se bude nepřetržitě sedm dní 
v týdnu, vždy 11 hodin denně. Ambicí Ředitelství silnic a dálnic ČR je 
odevzdat rekonstruovanou čtyřproudovou silnici z Brna do Rajhradu do 
užívání řidičů v co nejkratším čase.

Díky této rekonstrukci získá tradičně vytížená silnice novou tvář a 
řidiči další kousek kvalitního spojení Brna s Vídní. 

(Tisková zpráva ŘSD)

Tunely v úplné rovině aneb jak šikovně pro-
stavět co nejvíce peněz

Doporučujeme  14. března 2010  9:00
PRAHA - V Bzenecké Doubravě na jižní Moravě se chystá stavba 

dvou dálničních tunelů v absolutní rovině. Stavba za 12 miliard korun je 
podle nezávislých expertů a ekologů ukázkou toho, jak šikovně prostavět 
co nejvíc peněz.

Vypadá to jak nápad starosty Kocourkova. Mezi Bzencem a Rohat-
cem na jižním Moravě je téměř naprostá rovina. Přesto tu chce Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) vybudovat nejdelší tunel v Česku.

Šestikilometrový obr má být se svým kratším dvoukilometrovým 
bratrem součástí rychlostní silnice R55. U Bzence má vzniknout proto, 
aby ochránil tamní ptačí rezervaci. Veledílo za 12 miliard korun už posvě-
tila odborná komise ministerstev dopravy a životního prostředí.

Téměř všichni dotčení, tedy ekologové, ŘSD, místní samospráva 
a přizvaná inženýrská společnost Mott MacDonald, se přitom shodnou 
na tom, že takto dlouhý a drahý tunel je naprostý nesmysl. Proč se má 
tedy stavět? 

Podle ekologů jde o účelovou politiku ŘSD. Postup je podle nich 
jednoduchý. Navržení trasy, která je pro ekology nepřijatelná, její tvrdé 
prosazování a nakonec předražený kompromis.

„Oni si vytyčí jednu z variant a tu pak prosazují přes mrtvoly. Na 
nás pak svedou to, že jsme dálnici neúměrně prodražili. Takový tunel ale 
nikdo nechtěl. Nabízela se objízdná varianta,“ říká Pavel Doucha z Ekolo-
gického právního servisu.

Podobně nemluví jen ekologové. Projekt tunelu odsuzuje i poraden-
ská společnost Mott MacDonald, kterou si ŘSD najalo, aby u Bzence posou-
dila všechny trasy dálnice. „Je to úplný nesmysl. Je za tím snaha dotlačit to ke 
zdi a pak vyplýtvat desítky miliard za nějaké naprosto nesmyslné řešení,“ říká 
ředitel firmy Jiří Petrák. Ten ale dodává, že chyba je i na druhé straně.

„Nejekologičtější průchod Bzeneckou Doubravou by byl po zemi 
v souběhu se železnicí. Zmizely by totiž nepůvodní dřeviny, které zarostly 
někdejší cennou step. To je ale nemožné kvůli zřízení rezervace,“ dodává 
Petrák. Tu založilo v roce 2004 ministerstvo životního prostředí v rámci 
celoevropského projektu NATURA 2000. ŘSD všechny úvahy o mrhání 
penězi razantně odmítá. „My nechceme prostavět co nejvíc peněz. Nao-
pak. Pokud tu prostavíme 12 miliard korun, tak je nám to velmi líto, ale 
byli jsme k tomu donuceni,“ brání se Jan Hoření z ŘSD.

Podle něj se ekologové vložili do projektu stavby R55 příliš pozdě. 
Až poté, co byla vybrána finální varianta. „My nemůžeme ve dvou třeti-
nách cesty zahodit několik let příprav a peníze, které jsme do toho vložili,“ 
dodává.

Zatím není jasné, jestli zmíněné veledílo na jižní Moravě opravdu 
vznikne. Podle jedné z teorií je totiž možné, že předražený tunel měl pou-
ze projekt R55 na chvíli zmrazit. Cena je totiž tak veliká, že se na ni bude 
stát zdráhat poslat peníze.

Josef Kolina, Lidové noviny

Zklidnění přinese pouze již-
ní obchvat
Dopravní model Kuřimi – 21000 aut po Tišnovské!

Dopravní zátěž je již delší dobu největším problémem Kuřimi. Do-
prava je zřejmě největším zdrojem hluku, otřesů a v neposlední řadě také 
zdrojem škodlivých látek v ovzduší. O kolonách aut a problémech při pře-
cházení silnic ani nemluvě. Připravovaná výstavby rychlostní silnice R43 
by tento problém mohla vyřešit – nebo také podstatně zhoršit. 

Zastaralé údaje
Koncepce dopravy v Kuřimi se, bohužel, stala předmětem dlouho-

dobého sporu mezi investorem rychlostní silnice R43, Ředitelstvím silnic 
a dálnic Brno (ŘSD), podporovaným vedením Jihomoravského kraje, a 
městem Kuřim a značnou částí jeho občanů. A nehraje se o nic menšího, 
než o budoucnost města. Bude Kuřim i nadále místem k příjemnému ži-
votu s dostupnou rekreační oblastí v okolních lesech a přiměřenou místní 
dopravou, nebo peklem obklopeným ze tří stran dálnicemi a frekventova-
nými silnicemi, navíc s denními kolonami ve městě, způsobenými tranzit-
ní dopravou? I takto se dají bez velké nadsázky popsat varianty budoucí 
podoby dopravy ve městě a kolem města. 

Při odhadech budoucího zatížení silnic a počtu aut projíždějících 
po ulicích Kuřimi jsou důležitá aktuální čísla o dopravě ve městě. Z nich 
vycházejí i odhady toho, jak by vypadaly silnice v Kuřimi po dokončení 
stavby R43 při jednotlivých variantách propojení dálnice a stávající silni-
ce I/43 na Svitavy. Jejich největším problémem byl fakt, že dosud všechny 
odhady vycházely ze zastaralých nebo neúplných informací a čísel.

Původní odhady ŘSD vycházejí z posledního prováděného prů-
zkumu zatížení silnic na jižní Moravě – tzv. profilového průzkumu. Ten je 
však z roku 2005 a, jak se nyní ukázalo, vůbec neodpovídá dnešní realitě. 
Profilový průzkum, zjednodušeně řečeno, navíc pouze zjišťuje počet aut, 
projíždějících daným bodem za určitý čas, zpravidla za 24 hodin. Nezjis-
tíme z něho tedy to, odkud a kam auta směřují. Víme tedy, že třeba po 
ulici Tyršově u vjezdu do Kuřimi projede za den tolik a tolik aut – nevíme 
ovšem, odkud do Kuřimi tato vozidla vjela, příp. (v opačném směru) kam 
jela dále, příp. zda v Kuřimi skončila. 

Novější „profilová“ čísla  jsou k dispozici z loňského roku. Zdrojem 
je průzkum VUT v Brně, který si nechalo zpracovat město v souvislosti 
s první verzí studie jižního obchvatu. Tato čísla jsou sice aktuální, ovšem 
opět nevypovídají nic o tocích dopravy ve městě. 

Diktafony u silnice
Snaha města objektivně posoudit různé budoucí varianty doprav-

ního řešení tedy vedla k zadání tzv. směrového průzkum dopravy. ten 
pro město zpracovala společnost DHV CR. Jeho součástí bylo sledování 
pohybu jednotlivých automobilů na všech vjezdech a výjezdech z měs-
ta, navíc pak i u nejdůležitějšího dopravního uzlu v Kuřimi – křižovatky 
silnic II/385 a II/386 na nám. 1. května. Tento průzkum se provádí tak, 
že „sčítací komisaři“ na všech kontrolních bodech zaznamenávají do dik-
tafonu registrační značky aut, z čehož je posléze možno poměrně přesně 
modelovat dopravu ve městě v průběhu celého dne. Intenzity dopravy 
dle jednotlivých průzkumů srovnává obr. 1, rozložení stanovišť je patrné 
z obrázku 2.

Obr. 1. – Srovnání intenzit dopravy podle jednotlivých průzkumů
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Obr. 2 - Rozložení stanovišť a počet automobilů za 24 hodin

Tišnovská dnes - 21 000 aut denně
Co z dopravního modelu města vyplynulo k aktuálnímu doprav-

nímu zatížení města? Po silnici II/385, tedy směr Brno – Tišnov, projede 
denně cca 20 tisíc vozidel. Po silnici II/386, tedy směr Prefa – křižovatka 
nám. 1. května cca 12 tisíc vozidel denně. Nejzatíženější komunikací ve 
městě je ulice Tišnovská, kterou denně projede na 21 tisíc vozidel, dále 
ulice Tyršova s 19 tisíci a ulice Legionářská s 13 tisíci aut za den. 

Z dopravních průzkumů dále vyplynulo, že většinu dopravy (79 %) 
generuje město Kurim. Je to jednak doprava vnitroměstská (15 %) a doprava 
do Kuřimi nebo z Kuřimi (64 %). Intenzity této dopravy nelze snížit vybudo-
váním nových dopravních staveb. Zbylých 21 % tvoří tranzitní doprava. Na 
okrajích města se pochopitelně tyto poměry mění a tranzit tvoří v průměru 
pro oba jízdní směry na jednotlivých stanovištích od 25 do 45%.  Nejvíce za-
tížená tranzitní dopravou je komunikace II/385, k čemuž přispívá nejsilnější 
tranzitní vztah mezi Brnem a Tišnovem. Na vjezdech/výjezdech do/z města 
na této silnici je jsou průměrné podíly tranzitní dopravy 38 % (Brno) a 40 % 
(Tišnov), což odpovídá 6060, resp. 5754 vozidlům za den. 

2030 – sever znamená nárůst, jih pokles
Velmi zajímavé výsledky přinesl model dopravní situace ve městě 

v roce 2030. Výpočty intenzit jsou prováděny na základě rychlostí a délek 
úseků a zdržení na křižovatkách podle jednotlivých variant. Tranzitní do-
prava při severní variantě není z komunikační sítě města odvedena úplně. 
V konečném důsledku je zatížení silnic v Kuřimi v roce 2030 při severní 
variantě obchvatu podobné současným intenzitám. 

Intenzity na hlavních úsecích silnice II/385 jsou:
- 11 000 voz./24 h (směr Tišnov)
- 20 500 až 21500 voz./24 h (město)
- 18 800 voz./24 h (směr Brno)
Intenzity na hlavních úsecích silnice II/386 jsou:
- 11 400 voz./24 h (ul. Zámecká)
- 12 700 až 8 400 voz./24 h (ul. Legionářská)
- 4 900 až 6 700 voz./24 h (ul Blanenská)

Při variantě jižního obchvatu dojde většinově k poklesu intenzit do-
pravy ve městě. To je dáno především tím, že díky výhodnějšímu trasování 
tranzitu Brno – Tišnov se Kuřimi denně vyhne asi 6000 aut. Celková intenzi-
ta dopravy se sníží, a to i přes očekávaný nárůst vnitroměstské dopravy. 
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Intenzity na hlavních úsecích silnice II/385 jsou:
- 6 000 voz./24 h (směr Tišnov)
- 18 000 voz./24 h (mesto)
- 13 500 voz./24 h (směr Brno)
Intenzity na hlavních úsecích silnice II/386 jsou:
- 2 600 voz./24 h (upravená ul. Zámecká)
- 12 400 až 5 500 voz./24 h (ul. Legionárská)
- 5 100 až 6 900 voz./24 h (ul Blanenská).

Jasný přehled o intenzitách dopravy ve městě v roce 2030 a tím 
i výhodnosti či nevýhodnosti jednotlivých variant dávají následující ta-
bulky.

Obr. 3 – Srovnání intenzity dopravy v Kuřimi v roce 2030 podle 
variant obchvatu

 Obr. 4 – Srovnání poklesu nebo nárůstu dopravy v Kuřimi v roce 
2030 podle variant obchvatu

Podivná hra ŘSD a kraje
Z dokumentů, které má kuřimská radnice i Jihomoravský kraj k dispo-

zici, vyplývá výhodnost jižního obchvatu Kuřimi ve většině parametrů. Jasně 
výhodnější je jižní obchvat z pohledu dopravy. Srovnatelné jsou ekonomic-
ké parametry (více v příštím vydání Zlobice). Podstatně výhodnější je jižní 
obchvat i z pohledu dopadu na životní prostředí, o čemž svědčí zpracovaná 
studie dopadů na ŽP (více v příštím vydání Zlobice). Neutrální je vliv jižní 
varianty na zatížení silniční sítě na severu a severozápadě Brna – v Králově 
Poli. Petici za výstavbu jižního obchvatu města Kuřim podepsalo více než 
2500 občanů. Přesto je však, podle vyjádření např. krajské radní pro územní 
plánování Anny Procházkové (ODS) či krajského radního pro dopravu Jaro-
slava Pospíšila (ODS) v médiích, pro Jihomoravský kraj stále favoritem sever-
ní spojka. Zvláštní úlohu přitom hraje jihomoravský hejtman Michal Hašek 
(ČSSD). Na straně jedné se veřejně vyjádřil v tom smyslu, že Kuřim brzdí 
přípravu R43, na straně druhé přes několikanásobné pozvání vedení města, 
aby se s variantami obchvatu Kuřimi podrobně seznámil přímo na radnici, si 
na návštěvu města v této věci od svého zvolení nenašel čas.

Při znalosti všech výšeuvedených údajů se počínání ŘSD Brno, 
reprezentované ředitelem Pavlem Kremitovským, a nejvyšších volených 
zástupců kraje jeví velmi podivně. Bohužel nad skutečnými příčinami 
tvrdého prosazování severní spojky těmito lidmi můžeme pouze speku-
lovat.

Drago Sukalovský

V článku použity informace z Dopravního modelu města Kuřim, 
DHV CR, 2009

S uvedenými studiemi a dalšími materiály se lze podrobněji sezná-
mit na www.kurim.cz/R43

Příště: Studie vlivu jednotlivých variant obchvatu Kuřimi na život-
ní prostředí, Aktualizovaná studie jižního obchvatu a další

Pozvánka
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Tradice velikonoč-
ních svátků

Počátek křesťanských velikonoc je odvo-
zen od památky ukřižování a následného vzkří-
šení Ježíše Krista. V noci ze soboty na neděli se 
odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se tato 
noc nazývá „Velkou nocí“ a od ní je odvozen i 
český název Velikonoce. 

Velikonoce jsou pozůstatkem roku říze-
ného současně sluncem (slunovrat) i měsícem 
(úplněk), které jsou pohyblivé. Velikonoce 
- jako nejvýznamnější svátek křesťanské círk-
ve - ovlivňovaly řadu od nich odvozených po-
hyblivých svátků. Oslavy Velikonoc mají velice 
starou tradici, původem ještě z doby předkřes-
ťanské. Navazovaly na židovský svátek Pesach 
(odtud latinské označení Pascha), jenž byl 
připomínkou vysvobození Židů z egyptského 
zajetí. Pesach připadal na den prvního jarní-
ho úplňku (podle židovského kalendáře 14. 
Nisan). Původně se svátek Velikonoc slavil ve 
stejném období jako Pesach, ale již od počátku 
se křesťané snažili oddělit Velikonoce od židov-
ského svátku, navíc propukaly spory o příslušné 
datum mezi Alexandrií a Římem. Teprve I. ni-
cejský církevní koncil roku 325 stanovil, že Ve-
likonoce se budou slavit první neděli po úplňku 
měsíce po jarní rovnodennosti, odděleně od 
židovského svátku. Velikonoce se tak staly po-
hyblivým svátkem.

Od 4. století se stalo zvykem, že věřící se 
na tento velký svátek připravovali čtyřicetiden-
ním půstem (takzvaný velký půst od Popeleční 
středy do Velikonoční neděle - Velké noci). 

Alexandrijský způsob výpočtu data Ve-
likonoc byl nakonec v 6. století přijat obecně. 
Vychází ze zásady slavit Velikonoce v neděli po 
prvním jarním úplňku po jarní rovnodennos-
ti, stanovené na 21. března. Takto stanovená 
neděle velikonoční může být v rozmezí od 22. 
března do 25. dubna. Dosud nejčasnější datum 
velikonoční neděle připadlo na 22. března v 
roce 1818, nejpozdější pak vyšlo na 25. dubna 
roku 1943. První tabulky v českých zemích s 
výpočtem Velikonoc sestavil známý hvězdář na 
dvoře císaře Rudolfa II. Jan Kepler. 

Velikonoční pondělí bývá spojeno s 
barvením vajec – kraslic či s pomlázkou – zde 
se však již jedná o ryze lidové, nikoliv církevní 
svátky. Říká se mu také pomlázka či pomlaze-
ní, kterou se lidé na celý další rok měli omladit. 
Někde se tento den nazývá také velikonoční 
koleda. Síla mladého prutu měla působením 
dotyku přenést na člověka sílu, svěžest a zdraví. 
Proto také mládenec, který přišel první na kole-
du, býval nejštědřeji obdarován. Hospodyně si 
od něj vzala pomlázku a pošlehala s ní dobytek. 
Chlapci vycházeli s ozdobenou pomlázkou brzy 
za svítání šlehat děvčata a vyhánět z nich lenost. 
Lidové prostředí tu spojilo jednotlivé dny veli-
konočního týdne s obyčeji často sahajícími až 
do pohanských dob. Mnohé z nich již zapadly 
do zapomnění, jiné se udržují dodnes a další se 
opět křísí k životu. V povědomí většiny lidí v 
českých zemích bez ohledu na náboženské pře-
svědčení tak každoročně zůstávají Velikonoce 
především svátky vítání jara.

Jan Jandl
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čtení na pokračování

T. G. Masaryk – Zasloužil se 
o stát

(materiál zaslal redakci občan pan Zdeněk Hejmala
pokračování z minulého čísla)

Léta minula a student Masaryk se stal profesorem a spisovatelem. 
V Lipsku se seznámil se vzdělanou a ušlechtilou Američankou Charlot-
tou Garriquovou z Nového Yorku. S tou se též v jejím rodišti oženil. Z 
amerického Brooklynu se nastěhovali do malého bytečku ve Vídni – Leo-
poldově. Nejprve učil na gymnasiu, pak jen soukromě. Potom dostal po-
volení přednášek na universitě. Kolejné od studentů bylo nevalné. Měli 
těžký život, plný starostí a práce, ale radostný. Zde se jim narodily dvě 
děti Alice a Herbert. Paní Charlie zvládala veškeré domácí práce sama. 
Vždy říkala: „Ani nevíš, jak mne to všechno těší. Sám si člověk udělá prá-
ci nejlépe. Jako tobě se nelíbilo vyučování na gymnasiu, raději vyučuješ 
soukromě a s docenturou se trápíš“. Pozvání do Černovic na místo řádné-
ho profesora německé university Masaryk slušně odmítl. Raději pracoval 
a studoval dál. Paní Masaryková vzpomíná, že toužil po své vlasti – po 
Praze, kde měla být v brzké době zřízena česká universita. Chápala jeho 
snahy, podporovala je svojí milou povahou, cítila celým svým srdcem, že 
chce prospět českému národu, svému lidu, který i jí byl tak milý.

T. G. Masaryk se v roce 1882 stává profesorem na české universitě 
v Praze. Je také hlavním redaktorem měsíčníku Athenaeum. Společně s 
filologem Janem Gebauerem dokazuje, že „Rukopisy královédvorský a 
zelenohorský“ nepocházejí ze 14. století, ale ze začátku století devatenác-
tého.

„Pro mne otázka „Rukopisů“ byla v první řadě otázkou mravní. 
Naše hrdost, naše výchova i historická pravda nesmí spočívat na lži“, 
zdůvodňoval T. G. Masaryk. Pravda nakonec zvítězila. Měla statečné, 
vzdělané a čestné obhájce i vzácné pomocníky. Bojem o podvržené ru-
kopisy vstupoval Masaryk postupně do české politiky. Vedle K. Kramáře 
a J. Kaizla se stával jedním z vůdčích osobností skupiny realistů. V roce 

1891 je zvolen za mladočechy poslancem do říšské rady ve Vídni. Z dů-
vodu reálného politického myšlení, demokratismem i odporem k tehdy 
přemrštěnému radikalismu se v roce 1893 s mladočechy rozchází. Vrací se 
opět k aktivní práci na universitě, především k vědecké práci. Léta kolem 
roku 1890 jsou jeho nejplodnějším obdobím. Významným dílem mimo 
jiné je dvoudílná práce „Otázka sociální“ (1898), která řeší sociální pro-
blémy s úvahami o českých dějinách. Je zásadní polemikou s marxismem 
a jeho odmítnutím.

(pokračování příště)

Alice a Jan Masarykovi s matkou Charlottou.

placená inzerce
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Jak staré je vaše kotě?
Když majitel donese kotě do veterinární ordinace, jeho první otáz-

ka často je:“Můžete mi říci, jak je staré?“ Odpověď je schována v tlamičce 
kotěte.

Koťata, stejně jako miminka, se rodí bez zubů.  Jsou vidět pouze 
dásně. To jim umožňuje sát mléko bez větších dopadů na matku. 

Když dosáhnou věku 25 až 30 dnů, dočasné zuby začínají pronikat 
do dásně. Koťata mají celkem 26 dočasných zubů v době, kdy dosáhnou 
45 dní věku.

Jak plyne čas, jsou tyto zuby nahrazena trvalými zuby. Kočičí zuby 
se mění rychleji, než u lidských protějšků - většina plemen již má stálé 
zuby v 6 měsících věku.

Prořezávání stálých zubů je následující:
Řezáky (I)
centrální: 3-4 měsíc 
střední: 3-4 měsíc
krajní: 4-5 měsíc

    

Špíčáky (C)
5 měsíc

Premoláry (PM)
druhé: 5 měsíc
třetí: 5-6 měsíc
čtvrté: 5-6 měsíc

Moláry (M)
první: 4-5 měsíc

Vzorce
Podle složitého vzorce (viz. níže), mohou veterinární lékaři od-

hadnout věk kotěte podle počtu stálých versus dočasných zubů.
Koťata budou mít celkem 26 zubů v době, kdy dosáhnou 45 dní 

věku. Zubní vzorec pro mléčné zuby uvádí počet každého druhu zubu, a 
to, zda je zub na horní nebo na dolní čelisti. Zubní vzorec kotěte je násle-
dující: 2 (I 3/3 C 1/1 PM 3/2) = 26 zubů.

I ve vzorci znamená řezák. C je zkratka pro špičák a PM zname-
ná premolár. Koťata nemají dočasné stoličky. První číslo je počet zubů v 
horní čelisti. Druhé číslo je počet zubů v dolní čelisti. Zubní vzorec uvádí 
zuby pouze na polovině úst. Pravé a levé strany jsou stejné. To je důvod, 
proč je před vzorcem číslo 2.

Poté, co dojde ke ztrátě dočasných zubů, začínají růst zuby trvalé. Tyto 
trvalé zuby mají tento vzorec: 2 (I 3/3 C1/1 PM 3/2 M 1/1) = 30 zubů.

Například, pokud má kotě trvalé špičáky a první stoličky, můžeme 
odhadnout, že jeho věk bude 5 měsíců.

Zubní péče
Váš veterinární lékař posoudí dutinu ústní u kotěte při každé ná-

vštěvě od 45 dní věku až do 6 - 7 měsíce věku. To pomůže určit, žádné 
nenastaly problémy při výměně zubů. Mezi nejčastější problémy patří: 
extra zuby, vadný skus a zadržený nevypadlý mléčný zub. 

Zdravé zuby a pravidelné čištění je klíčem k dobrému celkovému 
zdravotnímu stavu vaší kočky. Začněte čistit zuby již u koťat, a to pomocí 
gázy, poté přejděte na kartáček na prst. Čištění minimálně třikrát týdně 
předchází vzniku resorpčních lézí, zánětu dásní a onemocnění parodon-
tu, kterým může kočka trpět v pozdějším věku.

V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte obrátit na vašeho ošetřu-
jícího veterinárního lékaře. 

Zdroj:www.petplace.com
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková
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HDV Trio a Lanugo v Kuřimi v 
Clubu Escape

V rámci projektu Escape Live Music, který navazuje na Live Club 
Jazz etc… z podzimu loňského roku, vystoupí v Clubu Escape na kuřim-
ském zámku dne 15. 4. 2010 ve 20:00 hod rakouská formace HDV Trio a 
dne 29. 4. 2010 ve 20:00 hod nadžánrová česká kapela Lanugo.

Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze vystoupí 15. 
4. 2010 HDV trio ve složení David Helbock - piano, Lucas Dietrich - kon-
trabas, Marc Vogel – bicí.

Trio na sebe poutá pozornost na rakouské jazzové scéně již téměř 
pět let. Za sebou má mimo jiné vítězství na mezinárodní jazzové soutěži 
„Generation 06“ v německém Straubingu, kde uspělo v konkurenci více 
než 60 souborů a skladatelů. Albový debut „Celebrating Modern Genius“ 
(Pocta moderním géniům) byl realizován u prestižního labelu „Double-
moon Records“ ve spolupráci s největším německým jazzovým časopisem 
„Jazzthing“. V rámci promoturné odehrálo trio desítky koncertů v SRN. 
David Helbock vyhrál druhou cenu na největší světové pianové soutěži 
jazzových sólistů ve švýcarském Montreux (2007). V roce 2008 vychází 
druhé CD HDV tria „All In“ (Všechno uvnitř) s báječnými recenzemi.

Skupina LANUGO, pohybující se na české hudební scéně od roku 
2006,

sestává z hudebníků především z jazzové oblasti, avšak jejich zku-
šenosti jsou velice pestré a různorodé, též z oblasti popu, rocku a vážné 
hudby a v tvorbě LANUGA se všechny dokonale mísí. V čele kapely stojí 
Markéta Foukalová, bývalá členka skupiny MadFinger, která spolupraco-
vala s Michalem Prokopem, Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou a 
dalšími a klavírista Viliam Béreš, který je většinovým autorem repertoá-
ru LANUGA a producentem alba; Béreš je znám zejména z účinkování 

v progresivní kapele TOXIQUE, která je čerstvým nositelem „Anděla“ 
za objev roku 2008, je ale také členem jazzověji orientovaného souboru 
INFINITE QUINTET a řady dalších. Členy LANUGA jsou dále kon-
trabasista Rastislav Uhrík (člen VERTIGO QUINTETU, spoluhráč BE-
ATY HLAVENKOVÉ, YVONNE SANCHEZ a řady dalších umělců), 
trumpetista Miroslav Hloucal (člen INFINITE QUINTETU, kapely 
THE POINTS, QUINTETU Matěje Belka a řady dalších, též vyhledá-
vaný studiový hráč účinkující „napříč žánry“ na albech umělců jako jsou 
NAVIGATORS, TOXIGUE, ČECHOMOR, RADŮZA apod.), bubeník 
Martin Kopřiva a kytarista Mirek Šmilauer.

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

escape

Pozvánka

DDM Kuřim otvírá
pro děti od 12ti let

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
pod vedením pana Luboše Vozdeckého
Nábor proběhne ve čtvrtek 15.4. 2010
V 17:00 na DDM Jungmannova 1084.
Zápisné 50,-

Děti se v kroužku seznámí (formou besedy, výletu, exkurze, prak-
tické činnosti) s včelí rodinou, s chováním včelstva, přírodou ve spojení s 
životem včel; s prací s medem, voskem, propolisem, s péčí o úl a včelstvo, 
s použitím včelařského nářadí atd.

Děti, které by rády kroužek navštěvovaly, musí mít od lékaře vysta-
vené potvrzení, že nejsou alergické na včelí bodnutí (formulář je k dispo-
zici na DDM, při zápisu).

Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084, tel: 
541230763. www.ddmkurim.cz

DDM nabízí
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Supr angličtina v Kuřimi: 
zdarma ukázkové hodiny 

„Teď už každej trochu spíkuje anglicky a jenom já mám strach mlu-
vit. Prostě se stydím, nevím co s tím.“

„Taky bych chtěla do té angliny konečně zase kopnout. S děckama 
na mateřské jsem všechno zapomněla.“

„Rád bych se podíval do světa, ale s účama ve škole mi angličtina 
vůbec neseděla. Asi se nikdy neposunu.“

„V práci by mě mohli zase po letech povýšit, pořád na mě ale tlačí, 
že se musím domluvit trochu anglicky.“

Řešíte podobné problémy? Chcete se zbavit strachu při učení jazy-
ků? Máte ostych při mluvení, nebo jen chcete konečně nějak začít? Máte 
touhu lépe rozumět angličtině při používání internetu? Jdou vám do hla-
vy technické informace, jste dobrý manažer, žák, studentka, matka, která 
všechno zvládá, ale s angličtinou máte problém?

Po absolvování našich kurzů budete skutečně mluvit. Jak to? 
Máme přísný systém výběru lektorů, kteří prochází několikastupňovými 
testy, aby mohli používat naší jedinečnou metodu drilu. Naši lektoři jsou 
zvyklí na náročné studenty a mají zkušenosti z řady praktických oborů. 
V jejich hodinách se naučíte jazyk pro praxi i konverzaci, zasmějete se a 
ještě se dozvíte vždy něco navíc.

Jsme brněnská jazyková škola stavící na jedinečné metodě spojují-
cí nadšení a zábavnou formu drilu. 20 let učíme na jižní Moravě a od roku 
2010 můžeme být přímo u Vás v Kuřimi. Vyzkoušejte naší ukázkovou 
hodinu zdarma.

Přijďte zažít spoustu uvolněných chvilek - se zábavným drilem 
Kurzů Jílek! Vyvinuto psychology, prožito studenty.

Jak prodávat v době krize?
Všichni jsme si vědomi toho, že prodej i nákup nemovitostí může 

být v době současné ekonomické krize velkým problémem. I já sám jsem 
se minulý rok pokoušel vybrat pozemek pro stavbu rodinného domku. 
Přirozeně první věcí kterou jsem udělal bylo prohlédnutí nabídky realit-
ních kancelářích na internetu. Nestačil jsem se však divit. Jak je možné, 
že stejný pozemek má v několika různých realitních kancelářích napro-
sto různou cenu? To přeci nedává smysl. Řekl si snad majitel pozemku, 
že jedné kanceláři jej nabídne za tolik a druhé za tolik? Ne, tak jak se to 
mohlo stát? Zjistil, že není schopen pozemek prodat sám, což je v době 
krize běžná zkušenosti, a rozhodl se pro prodej prostřednictvím realitní 
kanceláře. Uvažuje jakou a protože samozřejmě chce, aby se nemovitost 
co nejrychleji prodala, nabídne ji všem kancelářím, tedy neexkluzivně. 
Jaká bude ale reakce realitních kanceláří? Jelikož kanceláře mají provizi 
z prodeje, běžně se v takovém případě stává, že začnou podbízet cenu, 
aby nemovitost prodaly. K čemu dojde? Zaprvé, cena bude v konečném 
důsledku určitě nižší než si sám majitel přál. Zadruhé, kupující si logicky 
vybere tu kancelář, která danou nemovitost nabízí nejlevněji. Kdo z nás 
by to neudělal? A je tu ještě jeden aspekt, ač to vypadá nepravděpodob-
né, takovým nemovitostem klesá i reálná cena prodeje. Pokud nabízíte 
určitou nemovitost dlouho, stává se neprodejnou. Proč? Vystavuje-li se 
nemovitost dlouho, může kupující sledovat, jak padá její cena a přemýš-
let nad tím, jak to, že se nemovitost ještě neprodala a cena bude nadále 
padat. 

Jak tomu předejít? Moje rada zní, vyberte si jednoho makléře, 
kterému věříte a který má za sebou silnou realitní společnost. Dejte mu 
svou důvěru v podobě exkluzivní smlouvy, která nebude mít neomeze-
nou platnost, ale bude mít reálnou výpovědní lhůtu. Můžete si být jisti, 
že v takovém případě by vaše nemovitost měla být prodána k vaši plné 
spokojenosti.

Příští téma: výhody a nevýhody exkluzivních smluv.
Ivan Čikov

Placená inzerce
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letní tábory
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děti

pozvánka

Mateřské a rodinné centrum 
KuřiMata o.s. pořádá

Beseda  s rodiči 
na téma Pozitivní výchova

Zaměřuje se na základní zásady výchovy, která dítě povzbuzuje, 
dodává mu zdravé sebevědomí, vede ho ke spolupráci a samostatnosti. 
Současně vymezuje jasné hranice a řád v rodině. Rodiči pomáhá zvládat 
výchovu ve větším klidu a pohodě, dodává mu sebedůvěru a jistotu a 
předchází stresovým situacím ve vztahu rodič-dítě.

Lektorka: Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
Absolvovala studium oboru sociologie a sociální práce a politiky 

na FSS MU Brno. Pracuje jako vedoucí sekce „Služby rodinám“ v Centru 
pro rodinu a sociální péči v Brně, vede vzdělávací kurzy a semináře pro 
rodiče a pro pracovníky organizací poskytující služby rodinám.

Středa 7. 4. 2010 17:00 - 18:30
Klub maminek KuřiMaTa 
ZŠ Tyršova, pracoviště Komenského, učebna v přízemí

Na besedu je možné přijít i s dětmi, k dispozici budou hračky a 
potřeby na malování. Při vstupu do budovy je nutné se přezouvat.

Těšíme se na vás KuřiMata

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 vyběh-
nou ani neví jak.      

Těší se na vás Míla, Iva, Zuzka

Hrátky s KuřiMáTky a Klub 
maminek

Středa 16:00-19:00 (začínáme 31.3.2010 a dále každou středu až 
do 26.5.2010) ZŠ Tyršova, pracoviště Komenského

Herna pro děti se na jarní měsíce přesouvá z KD do komornějšího 
prostředí jedné ze školních tříd, vybavené kobercem a lavičkami. Volné 
hraní se bude střídat s hudebním kroužkem a jógou pro děti. Ve večerních 
hodinách bude pokračovat Klub pro maminky výtvarnou dílnou nebo 
besedou s odborníky na různá témata. Na besedu i výtvarnou dílnu je 
možné přijít i s dětmi. Při vstupu do budovy je nutné se přezouvat!!!

Program Duben 2010
Středa 31. 3. 2010 Hrátky (od 17:00 hudební kroužek / jóga pro děti)
Středa 7. 4. 2010 Hrátky, od 17:00 beseda na téma Pozitivní výchova viz. 
náš inzerát na této straně
Středa 14. 4. 2010 Hrátky(od 17:00 hudební kroužek / jóga pro děti)
Středa 21. 4. 2010 Hrátky 
Středa 28. 4. 2010 Hrátky, od 17:30 Výtvarná dílna Malování na trička 
(nutná registrace na kurimata@googlegroups.com)

„Dítě je knihou, ze které matka čte a do které může psát….“ (Rose-
gger)

Orel jednota Kuřim Vás zve v rámci oslavy Svátku matek dne 9. 
5. 2010 od 14.00 hodin na zámecké nádvoří v Kuřimi. V rámci progra-
mu nazvaném „DĚKUJEME MAMINKÁM“ vystoupí kromě nejmen-
ších dětí také Tom Sawyer Band, cimbálová muzika Kyničan s mužským 
pěveckým sborem z Moravských Knínic a Pavel Helan. Na závěr celého 
odpoledne je pro Vás připraven koncert Petra Bendeho.  Součástí bude i 
řemeslný jarmark a v prostorách areálu Orla soutěže pro děti. Při tvorbě 
programu jsme mysleli na všechny věkové kategorie, muže i ženy. Věříme, 
že společně s námi strávíte příjemné odpoledne. Srdečně zvou pořada-
telé!
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wellness

Současný celosvětový problém však spočívá v tom, jak k takovému 
způsobu života občany přivést. Jako nejefektivnější cesta, která přináší ře-
šení, je výstavba zařízení pro  veřejnost, která budou mít takové vybavení 
i takovou atmosféru, která bude návštěvníky k opakovaným návštěvám 
a tím i k pravidelnému pohybu motivovat. Těmto zařízením, která  vý-
znamně ovlivňují životní styl populace, se začalo říkat Wellness centra. 

V našich zemích konstatovali začátkem devadesátých let zdravot-
níci, že zdravotní stav populace  je o mnoho horší, než ve vyspělých evrop-
ských státech. Příčiny byly jasné - špatná životospráva, nezdravé stravova-
cí návyky, nedostatek pohybové aktivity. Naprostá absence přiměřeného 
pohybu přitom měla svou příčinu ve způsobu výstavby  sportovních 
zařízení. Ta  byla charakteristická pro většinu totalitních států a také 
pro Československo. Vyznačovala se tím, že více než devadesát procent 
finančních prostředků do sportovních zařízení bylo určeno stavbám pro 
úzkou vrstvu asi jen šesti procent populace, která se věnovala vrcholové-
mu nebo výkonnostnímu sportu. Tento trend bylo nutno zásadním způ-
sobem změnit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto zadalo 
zpracování podkladových materiálů a studií staveb, které by měly sloužit 
především pohybovým aktivitám nejširší veřejnosti. Tyto materiály pro-
šly náročnými oponenturami odborníků mnoha profesí. Vývojem prošel 
i název těchto zařízení. Napřed se jim říkalo Centra sportu pro všechny, 
později Centra pohybových aktivit a nakonec - v souladu s celoevrop-
ským označením -  se ustálil název Wellness centra. Jde o zařízení, která 
se především vyznačují širokou nabídkou pohybových aktivit i jiných slu-
žeb. Jedna z charakteristik označuje Wellness centrum jako zařízení, které 
umožní získání návyku na pravidelnou  pohybovou aktivitu pro všechny 
věkové skupiny obyvatel a u pravidelných návštěvníků vykazuje největší 
zdravotní přínos v poměru k času věnovanému tělesnému cvičení. 

Co je tedy Wellness centrum v Kuřimi?
Není to jen akvapark 

- i když akvapark obsahuje taky.

Není to jen krytý plavecký bazén 
- i když takový bazén obsahuje taky.

Není to jen fitness 
- i když fitness obsahuje taky.

Není to ani Spa (obsahující hlavně vodní relaxační procedury) 
– i když tyto prvky obsahuje taky. 

Wellness centrum v Kuřimi je tedy objekt s vyváženým sortimen-
tem všech uvedených aktivit, navíc i s restaurací, občerstvením i s případ-
nými jinými nabídkami.  Teprve takto komplexní zařízení má oprávnění 
se označovat jako Wellness centrum. Zkrátka Welness Kuřim.

25. 3. 2010,  Zd. Šamalík 

Proč název „Wellness Kuřim“?
(pokračování ze str. 1)

placená inzerce
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Dokument:
Požadavky města Kuřim k návrhu zadání Zásad územního roz-

voje Jihomoravského kraje
Do zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje požaduje město 

Kuřim:
1) Doplnit do podkladů pro zpracování ZÚR JMK technickou studii „Kuřim 

– jižní obchvat“ (HBH Projekt spol. s r.o., prosinec 2008).
2) Město Kuřim má výhrady proti severní variantě propojení R43 a I/43, 

protože nadměrně zatěžuje Kuřim emisemi, exhalacemi a dopravou oproti jižní varian-
tě (zde jde o pokles dopravy na nejzatíženějších komunikacích města až o 70 %) – viz. 
Dopravní model města Kuřim (DHV CR, spol. s r.o., prosinec 2009). Proto požaduje-
me doplnění zadání o jižní variantu dle předaného podkladu studie „Kuřim – jižní ob-
chvat“ tak, aby mohly být obě varianty porovnávány současně v kontextu celé dopravní 
sítě, podobně jako tomu je u variantních řešení trasování R43.

Zapracováním obou variant propojení R43 a I/43 do ZÚR JMK se projednají 
a vyhodnotí varianty ve stejném rozsahu, čímž budou mít dotčené orgány a ostatní or-
ganizace možnost rovnocenného srovnání.

Jihomoravský kraj připravuje své nové Zásady územního 
rozvoje (ZÚR) – tedy zásadní dokument, kterým jsou určeny plány 
kraje z pohledu jeho dalšího vývoje. ZÚR jsou novým typem územ-
ně plánovací dokumentace, která po svém schválení nahradí dosud 
existující územní plány krajů. Nutnost pořídit si zásady územního 
rozvoje předepisuje kraji zákon, konkrétně zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

ZÚR – „územní plán“ kraje
Jazykem zákona řečeno ZÚR stanoví základní požadavky na účel-

né a hospodárné uspořádání území kraje a vymezuje plochy a koridory 
nadmístního významu. Současně stanoví požadavky na jejich využití, 
zejména definuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, ve-
řejně prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o možných 
variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Součástí ZÚR je i 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závaž-
né vlivy ZÚR na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle 
zásad územního rozvoje. ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje 
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou 
územního rozvoje České republiky, určují strategii pro jejich naplňování 
a koordinují územně plánovací činnost obcí. ZÚR jsou závazné pro poři-
zování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 
v území. 

Pokud výše řečené převedeme do srozumitelnějšího jazyka, pak 
lze zjednodušeně říct, že ZÚR lze přirovnat k územnímu plánu města, 
ovšem v celokrajském měřítku. Stanovuje např. trasy a koridory komu-
nikací pro všechny druhy dopravy (silniční, železniční, vodní, leteckou) 
a definuje zásady a prostředky pro hromadnou dopravu osob. Stanovuje 
plochy a koridory nadmístní technické infrastruktury, především tzv. li-
niových staveb, kterými jsou vedení elektrického proudu, plynovody ap., 
dále např. páteřní trafostanice a jiné podobné stavby. ZÚR také definuje 
koridory a plochy důležité pro ekologickou stabilitu krajiny a hodnotí se 
rovněž vliv ZÚR na trvale udržitelný rozvoj. Součástí ZÚR by také mělo 
být definovat a chránit oblasti důležité pro bezpečnost a obranu státu.

Z pohledu jednotlivých obcí je důležitý fakt, že ZÚR jsou nadřa-
zeny územním plánům obcí a měst. Pokud tedy dojde ke konfliktu mezi 
územním plánem obce a ZÚR kraje, měly by záměry obcí podřídit usta-
novením krajské plánovací dokumentace.

Sever, nebo jih?
Návrh Zásad územního rozvoje připravuje i Jihomoravský kraj. 

Jeho zadání bylo dohotoveno koncem loňského roku a zásady dostaly 
všechny obce kraje k připomínkám. Pokud jde o Kuřim, bylo nejdůleži-
tějším bodem návrhu zadání ZÚR trasování budoucí rychlostní komuni-
kace R43 a propojení této komunikace se stávající silnicí I/43 na Svitavy. 
Předložený návrh připomínkoval zpracovatel územního plánu Kuřimi a 
dále městem oslovení dopravní experti. Společně je projednaly komise 
dopravy a komise výstavby. 

Zatímco trasování samotné R43 v několika různých variantách ne-
bylo ze strany města nijak připomínkováno, propojení R43 a I/43 vyvo-
lalo nesouhlas. V návrhu zadání byla totiž zapracována pouze tzv. severní 
spojka, nikoliv ovšem jižní obchvat. Město proto do zadání ZÚR  navrhlo 
doplnit trasování propojení R43 a I/43 jižním obchvatem, tedy tunelem 
pod Kuřimskou horou. Současně Jihomoravskému kraji předalo veškerou 
dokumentaci týkající se této věci, kterou město nechalo na vlastní nákla-
dy zpracovat – tedy studii jižního obchvatu města, dopravní model města 
a studii dopadu jednotlivých variant propojení R43 a I/43 na životní pro-
středí. Připomínku Kuřimi zpracovatel zadání ZÚR akceptoval a na svém 
jednání ji takto schválilo zastupitelstvo jihomoravského kraje. Znamená 
to tedy, že varianta jižního obchvatu bude posuzována stejně jako severní 
spojka. Není sice ani zdaleka jisté, že se do ZÚR nakonec jižní obchvat 
skutečně dostane, jde ovšem o důležitý první krok k tomu, aby se Kuřimi 
toto podstatně výhodnější řešení dopravy kolem města nakonec podařilo 
prosadit.

Drago Sukalovský

rozvoj obce

Zadání Zásad územního rozvoje jihomoravského kraje do-
plněno o jižní obchvat
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pozvánka

ZUŠ slaví narozeniny

Výstava v komorní galerii 
ZUŠ Kuřim

„ČAS je relativní, je reálný, nedá se zastavit, nedá se vrátit, je neú-
prosný, nejde vidět, nejde chytit, jde měřit, času není nikdy nazbyt, čas 
letí, jak komu...“ To je několik vybraných odpovědí na otázku, co je čas a 
jak ubíhá. Takhle to vidí ti nejstarší žáci, ale po svém tomu rozumějí i ti 
mladší. Názorným příkladem toho je  jejich výstava v komorním sále ZUŠ 
Kuřim, kde návštěvníci mohou vidět kresby, malby, grafiky a objekty žáků 
zdejšího výtvarného oboru. 

Dá-li se ČAS měřit, musí být něco nebo někdo, kdo ho měří, nebo 
počítá. Přístroje měří ten abstraktní a lidská paměť zaznamenává ten indi-
viduální - oba způsoby jsou na výstavě zastoupeny kresbami a grafikami 
hodin a jejich mechanismů společně s kolážemi barevných struktur, přiřa-
zovaných podle individuálního cítění autorů k různým ročním obdobím 
(série kalendářů). Ale ČAS svádí i k experimentům: nechali jsme jej pů-
sobit na sněhu politém barvou a celý proces zaznamenali na fotografiích. 
Pokusili jsme se zachytit i ten ČAS nejpříjemnější, vánoční - v lahvičkách 

je na výstavě také k vidění. Keramické hodiny pro zvířátka a jiné objekty 
pak patří k té humorné poloze výstavy.

Vyvrcholením vernisáže bylo provedení budíkové symfonie sa-
motnými žáky výtvarného oboru. Že to nebyl pro velké množství hostů 
ztracený čas, svědčily jejich nadšené ohlasy.

Mgr. Martina Magni
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placená inzerce
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reportáže ze života dětí

Když se venku stmívá,
pod víčky pohádka se skrývá.
A jak to končí v pohádkových příbězích, 
dobro a láska v nich nakonec zvítězí...
                    „Noc s Andersenem“ 26.3.2010
                    MŠ Brněnská, Kuřim

 

PS. Další fotografie z této akce najdete na www.mskurim.cz

V čokoládovně začínají 
Velikonoce mnohem dřív 

Čokoládové figurky jsou neodmyslitelně spojeny s vánočními i 
velikonočními svátky. Dětem z mateřské školy na ul. Jungmannova se na-
skytla příležitost seznámit se s výrobou a balením čokoládových vajíček, 
kuřátek a velikonočních zajíčků v kuřimské čokoládovně již na začátku 
března. 

Výprava do Čokoládovny Fikar proběhla v rámci výchovně vzdělá-
vacího programu a jeho tematické části „Poznej své město“. Pro děti bylo 
nemalým překvapením, že něco tak dobrého jako je čokoláda, se vyrábí v 
jejich městě. Zdejší čokoládovna se nachází na samém konci města. Moh-
ly se zde seznámit jak se z kakaa a jiných součástí čokoláda míchá, vaří, 
nalévá do formiček a balí do obalů hrajících nejrůznějšími barvičkami. 
Děvčátkům i chlapcům očička jen svítila. Každý mohl ochutnat čokoládu 
hned po uvaření ještě v tekutém a teplém stavu, ale i v podobě již hoto-
vých figurek. Jé to byla dobrota. 

Na zpáteční cestu malí návštěvníci dostali „výslužku“ - čokoládové 
zajíčky. Děti odcházely plné dojmů a není se co divit. Při prohlídce mohly 
zapojit snad všechny své smysly čich, hmat, zrak, ale především chuť. Ne-
bylo proto překvapením, že druhý den po příchodu do mateřské školy z 
úst dětí zněla stejná otázka: „Kdy zase půjdeme do čokoládovny?“.  Třeba 
na Vánoce.

Ivana Hermanová 
MŠ Jungmannova  

Placená inzerce
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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.

´

´

Svůdné kouzlo převleků

První jarní den letos připadl na sobotu 20. března. V Kulturním 
domě se na Dětském karnevalu sešlo skoro sto princezen, čarodějnic, 
zviřátek, pirátů a jiných pohádkových postav, k tomu několik podměreč-
ných mrňat v kočárcích a patřičný počet dospěláků, rodičů, prarodičů a 
dalších. Divadelnímu studiu Lídy Trnkové patří poklona za to, jak doká-
zalo dvě hodiny děti bavit.

Že převleky lákají i dospělé dokázalo následující čtvrtek vystoupe-
ní Screamers. Vedle Evy a Vaška to je jediný pořad, který se daří vyprodat 
i v Kuřimi. Ale upřímně řečeno, v mnoha menších městech tomu je po-
dobně. A co si z naší pestré nebídky vyberete vy?

Jiří Brabec 
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Prodám akordeon Delicia 
Moravia VI, 96 basů, měch těsní 
dobře, 1 basový rejstřík nefunkč-
ní, prodám i s futrálem. Cena 3000 
Kč. Tel.: 777 809 247.

Prodám akvárium na ryby. 
Délka 50 cm, výška 30 cm, šířka 30 
cm za 300 Kč. Tel.: 608 379 659.

Prodám žulové kostky (cca 
8m2) včetně drtě. Tel.: 541 230 
185 nebo 720 414 173.

Koupím rozkládací 2lůžkovou 
postel, rozložení směrem dopředu v 
dobrém stavu. Tel.: 530 507 395.

Prodám kvalitní, loupané 
vlašské ořechy. Cena 100 Kč/1 kg.  
Tel.: 774 658 570.

Prodám pěkné vyloupané 
ořechy. Cena 100 Kč/1 kg. Tel.: 732 
126 880.

Prodám neloupané ořechy 
za 25 Kč. Tel.: 608 680 659.

Hledám práci na úklid nebo 
jako hospodyně na výpomoc do-
mácnosti nebo cokoliv. Tel.: 530 
507 395.

Hledám práci na půl úvazku. 
Tel.: 736 688 772.

Důchodkyně ráda uklidí v 
bytě nebo rodinném domě. Dle 
dohody. Tel.: 604 902 343.

Ošetřovatelka v důchodu se 
ráda postará o starší a nemocné lidi 
v jejich bytě. Tel.: 606 514 240.

Pronajmu byt 1+1 na ul. 
Wolkerova po rekonstrukci od 1. 
4. 2010. Cena 6.300 Kč včetně in-
kasa. Tel.: 732 121 047.

Prodám zachovalá elektrická 
kamínka s vestavěným termostatem 
(šest hodnot), cena 400 Kč. Tel. 530 
515 015.

Prodám dětskou autose-
dačku Ramatti Marine málo pou-
žívanou, 9-18kg, pětibodové pásy, 
pětipolohová, foto zašlu e-mailem. 
Cena: 1000,-Kč. Tel.: 606893860

Prodám sportovní kočárek 
Inglesina, snadné složení a rozlože-
ní, polohovací záda, bouda s průhle-
dem, opěrka nohou, pláštěnka, ná-
nožník. PC 7990 Kč, nyní 1200,-Kč. 
Tel.: 606893860

Prodám dětské horské kolo 
vel. 24 (8-12 let)  zn. Rock Machi-
ne-Yankee. Tel.602 770 818

Pronajmu garáž U vlečky za 
800 Kč. Tel.:  733 315 507.  

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, 2+kk, OV, U stadionu, 1.NP z 4. 66 m2, terasa 37 

m2, 2 099 000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV, Bezručova čt. 2.NP ze 4, 67m2, balkon, 

standard, 1 600 000,- Kč
Kuřim, 3+1, OV, Na Královkách, 3.NP ze 4, 70 m2, balkon, 

2 sklepy, standard, 1 850 000,- Kč
Rodinné domy:
RD Kuřim, Kout , 4+2kk, zast. pl. + dvůr 270 m2,  po re-

konstrukci, 3 800 000,- Kč
RD Kuřim,  5+1,  zast. pl. 477 m2, zahrada 342 m2, celo-

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

RD Malhostovice, řadový, 3+1, po rekonstrukci, zast. pl. 
142 m2, dvůr 133 m2, 

cena : 2 600 000,- Kč
RD Brno, Řečkovice, 5+2kk, malá zahrádka, po rekon-

strukci, velká garáž, 4 850 000,- Kč
RD Bukovinka / 16 km od Brna / 5+1, pozemek 600 m2, 

novostavba, hrubá stavba 2 600 000,- Kč  po do-
končení 3 500 000,- Kč, dnes ve fázi hrubé stavby

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

vým. 1128 m2, sítě v přilehlé komunikaci  pro 1 – 2 
RD, š. 17 m,  cena : 1 990 000,- Kč

stavební pozemek Česká u Brna, š. 1,5 m, celková vým. 
570 m2, veškeré sítě, klidná lokalita cena : 2 450 
000,- Kč

stavební pozemek Bukovinka, vč. inž. sítí, 550-600 m2, 
1 400,- Kč/m2

Pronájmy: 
Kuřim, Nám. 1. května, 1+kk, nezařízený, prostorný, 5 

900,- Kč/měs.
Kuřim, Na Královkách, 2+1, částečně zařízený, balkon, 6 

500,- Kč/měs.+ 2 tis. inkaso pro 2 osoby
Kuřim, Jungmannova, 2+1, částečně zařízený, 8 500,- 

Kč/měs.
Kuřim, Jungmannova, 2+1, nová KL, po rekonstrukci, ne-

zařízený 11 500,- Kč/měs.
Kuřim, Zámecká, 2+1, zrekonstruovaný, 8 500,- Kč/měs
 

ceny nájmů jsou uvedeny včetně plateb za inkaso
 

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

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

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

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

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

placená inzerce
Prodám 2+kk (půdní ve-

stavba) v horní části Kuřimi. Byt 
je krásný, slunný a velmi zajímavě 
řešen. Tel.: 607 965 898.

Prodám garáž v horní části 
Kuřimi v ulici Na Zahrádkách (býv. 
areál Svazarmu). Tel.: 607 965 
898.

Vyměním prostorný stát-
ní 1pokojový byt I. kategorie ve 
středu Brna za jakýkoliv i zadluže-
ný byt v Kuřimi. Tel.: 737 071 375 
stačí SMS.

Nabízíme k pronájmu byt 1+1 
v Kuřimi na ul. Popkova. Nájem 4000 
Kč + služby. Tel.: 776 054 512.

Pronajmu garáž na ul. Bez-
ručova. Tel.: 733 703 283.

Pronajmu 2+1 v Kuřimi, 
cena 8500,- Kč. Volný ihned. Tel.: 
774 060 269.

Nabízím zařízený podná-
jem na ul. Nádražní, vhodný pro 
2 osoby, od května. Tel.: 734 334 
490.

Koupím zahrádku s chatkou 
v okolí Kuřimi, Brna nebo Tišnova. 
Tel.: 605 112 356.

Koupím pozemek v Kuřimi. 
Hotovost. Tel.: 604 910 426.

Koupím zahradu. Tel.: 739 
568 235.

Koupím garáž v horní části 
Kuřimi. Tel.: 720 422 308.

Prodám rotoped. Cena 1000 
Kč. Tel.: 774 620 130.

Prodám funkční digitální 
mikrovlnou troubu Sharp. Cena 
300 Kč. Tel.: 608 111 363.

Prodám nový indukční vařič. 
Ekonomické vaření. Cena 2900 Kč (pů-
vodní 8000 Kč). Tel.: 608 379 659.

Prodám dětskou autose-
dačku Ramatti Marine málo pou-
žívanou, 9-18kg, pětibodové pásy, 
pětipolohová, foto zašlu e-mailem. 
Cena: 1000 Kč. Tel.: 606 893 860.

Prodám sportovní kočárek 
Inglesina, snadné složení a rozložení, 
polohovací záda, bouda s průhle-
dem, opěrka nohou, pláštěnka, ná-
nožník. PC 7990 Kč, nyní 1200 Kč. 
Tel.: 606 893 860.

Prodám dětské 12-ti pal-
cové kolo s postranními kolečky. 
Barva zelená, stav dobrý. Cena 600 
Kč. Telefon: 774 658 570.

Prodám dětské horské kolo, 
vel 20“. Tel.: 731 114 893.

Prodám trekkinkové kolo, 
skoro nové dámské. Cena 3800 
Kč (nové stálo 6000 Kč). Tel.: 608 
379 659.

Prodám horské kolo 26“, sko-
ro nové, téměř nejeté, vhodné asi od 
10 let. Cena 800 Kč. Tel.: 604 517 
273.

Prodám světlý rohový PC 
stůl, asi 1 rok používaný, zachovalý. 
Cena 400 Kč. Tel.: 608 111 363.
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 04/2010 ze dne 24. 2. 2010
95/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 19. 2. 2010.  Termín 

plnění: 24. 2. 2010 (STA)
96/2010 RM schvaluje „Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o poskytování slu-

žeb registrované elektronické pošty (REP) evid. číslo R601013-
000026 ze dne 3. 7. 2006, týkající zřízení nové přihrádky a finanč-
ní úhrady za poskytované služby registrované elektronické pošty 
REP Standard ve čtvrtletní výši 148,- Kč včetně DPH. Termín 
plnění: 15. 3. 2010 (KÚ, OSV)

97/2010 RM schvaluje dodatek číslo 6 ke Smlouvě č. 241/2005 na dodávku 
programového produktu Sociální dávky, převod práv k jeho užití na 
nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu mezi Městem 
Kuřim a společností GORDIC spol. s r.o. se sídlem Erbenova 4, 586 
01 Jihlava, za cenu 86.251,-Kč. Termín plnění: 15. 3. 2010 (KÚ)

98/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru správního a vnitř-
ních věcí MěÚ Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 24. 
2. 2010 (OSVV)

99/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru investičního a 
regionálního rozvoje MěÚ Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín 
plnění:24. 2. 2010 (OIRR)

100/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra sociálních slu-
žeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, za kalendářní rok 2009. 
Termín plnění: 24. 2. 2010 (CSSK)

101/2010 RM bere na vědomí rozbor hospodaření Centra sociálních slu-
žeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, za rok 2009 a schvaluje 
převod výsledku hospodaření této organizace ve výši 650.000,- Kč 
do fondu odměn organizace a 239.574,-Kč do rezervního fondu. 
Termín plnění: 24. 2. 2010 (CSSK)

102/2010 RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, 664 34 Kuřim na rok 2010. Termín plnění: 31. 12. 
2010 (CSSK)

103/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 
40/2005, kterým se prodlouží doba nájmu o 5 let s obchodní fir-
mou AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka se sídlem Brťov-Jeneč 
87, Černá Hora, PSČ 679 21, IČ 49971492. Termín plnění: 31. 
3. 2010 (OMP)

104/2010 RM schvaluje záměr na odprodej pozemku parc. č. 4327 k.ú. 
Kuřim o celkové výměře 19 m2 manželům Ladislavu a Miladě Ba-
xovým, trvale bytem Kuřim, za cenu 500,-Kč/m2 s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uza-
vřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. Ter-
mín plnění: 30. 9. 2010 (OMP)

105/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jindřichem Barborá-
kem, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty ev. 
č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k.ú. Malhostovice od 17. 2. 2010 
do 31. 5. 2010 za cenu 500,- Kč měsíčně, k částce bude připočítáno 
DPH v zákonné výši. Termín plnění: 28. 2. 2012 (OMP)

106/2010 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu členských 
práv a povinností v bytovém družstvu a o majetkovém vypořádá-
ní z manželů Ladislava a Denisy Horáčkových, trvale bytem Brno 
a Kuřim, na manžele Mgr. Věroslava a Ing. Barboru Kaplanovy, 
oba trvale bytem Kuřim, k bytu č. 14 v domě č.p. 1494, Kuřimi a 
schvaluje budoucí pronájem bytu č. 1494/14 budoucím členům 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem Jungmanno-
va 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manželům Mgr. Věroslavu a 
Ing. Barboře Kaplanovým, oba trvale bytem Kuřim. Termín plně-
ní: 30. 4. 2010 (OMP)

107/2010 RM neschvaluje výměnu oken v obecním bytu č. 1105/1 na 
ulici Bezručova čtvrť, jehož nájemcem je paní Alena Cahová, trva-

le bytem Kuřim. Termín plnění: 15. 3. 2010 (OMP)
108/2010 RM neschvaluje záměr na pronájem sklepa sloužícího jako 

kryt CO v bytovém domě č.p. 841 v Kuřimi panu Marku Benedik-
tovi, trvale bytem Kuřim, za účelem zřízení skladu sběratelských 
artefaktů. Termín plnění: 15. 3. 2010 (OMP)

109/2010 RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy, jejímž předmě-
tem je nájem bytu č. 879/2 umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č.p. 878 - 879 k.ú. Kuřim a jehož nájemcem je paní 
Helena Antonínová, trvale bytem Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění 
doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou v trvání tří měsíců od 
1. 3. 2010 do 30. 6. 2010. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

110/2010 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 879/2 umís-
těného v I. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 878 - 879 k.ú. 
Kuřim, jehož nájemcem je paní Helena Antonínová, trvale bytem 
Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

111/2010 RM doporučuje ZM prominutí poplatku z prodlení ve výši ½ 
dlužné částky v souvislosti s nájmem bytu č. 879/2 hrazen (nájem-
ce paní Helena Antonínová, trvale bytem Kuřim) a doporučuje 
uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude po-
platek z prodlení hrazen. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

112/2010 RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy, jejímž předmě-
tem je nájem bytu č. 870/5 umístěného ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č.p. 870 - 871 k.ú. Kuřim a jehož nájemcem je paní 
Marie Šípová, trvale bytem Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění doba 
nájmu z doby neurčité na dobu určitou v trvání tří měsíců od 1. 3. 
2010 do 30. 6. 2010. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

113/2010 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 870/5 umístě-
ného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 870 - 871 k.ú. 
Kuřim, jehož nájemcem je paní Marie Šípová, trvale bytem Kuřim. 
Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

114/2010 RM doporučuje ZM prominutí poplatku z prodlení ve výši ½ 
dlužné částky v souvislosti s nájmem bytu č. 870/5 (nájemce paní 
Marie Šípová, trvale bytem Kuřim) a doporučuje uzavření splát-
kového kalendáře, jehož prostřednictvím bude poplatek z prodlení 
hrazen. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

115/2010 RM neschvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 1260/53 
umístěného v XI. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1260 
k.ú. Kuřim, jehož nájemcem je paní Milada Topinková, trvale by-
tem Kuřim a nesouhlasí s uzavřením splátkového kalendáře. Ter-
mín plnění: 15. 3. 2010 (OMP)

116/2010 RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu č. 1205/16 v Kuřimi ve výši 2.928, - Kč panu Jiří-
mu Tlamkovi, trvale bytem Kuřim, se lhůtou splatnosti do 30. 4. 
2010. Termín plnění: 9. 3. 2010 (OMP)

117/2010 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 104/2008 uzavře-
né s BcA. Alešem Cecavou, trvale bytem Tišnov, IČ 75762234, 
jejímž předmětem je umístění reklamního panelu v areálu letního 
koupaliště dohodou smluvních stran ke dni 31. 12. 2009. Termín 
plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

118/2010 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s obchodní firmou 
ENSYTRA s.r.o., se sídlem Třeština 140, IČ 28582136, jejímž 
předmětem bude poskytnutí komplexních služeb při výběru nové-
ho dodavatele zemního plynu do vybraných objektů ve vlastnictví 
města Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

119/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi 
městem Kuřimí a KOMETOU GROUP, a.s., se sídlem Křídlovic-
ká 34, 603 00 Brno, IČ 26296195 a pověřuje kancelář úřadu MěÚ 
Kuřim zajištěním závazků plynoucích z předmětné smlouvy. Ter-
mín plnění: 30. 4. 2010 (KÚ, OMP)

120/2010 RM uděluje souhlas s podnájmem nebytového prostoru – místnost č. 
8 ve II. NP objektu č.p. 950 na ulici Jungmannova, 664 34 Kuřim - o vý-
měře 8,8 m2 pro paní Ilonu Čermákovou, místem podnikání v Kuřimi, IČ 
67014089, pro poradenskou činnost. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)
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121/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
2009/D/0081 s firmou Pittel+Brausewetter, s.r.o., se sídlem Hy-
bešova 42, 602 00 Brno, IČ 26287277, na vícepráce 2 rok 2010 
na akci „Rozšíření hřbitova v Kuřimi – 1. část I. etapy“ za cenu 
267.541,- Kč. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

122/2010 RM bere na vědomí zprávu komise sportovní z projednání žá-
dostí o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti města Kuřimi“ v rámci 1. výzvy roku 2010 z 
oblasti sportovní a schvaluje výši dotací v bodech podle přílohy A. 
Termín plnění: 31. 3. 2010 (KÚ)

123/2010 RM bere na vědomí zprávu komise kulturní z projednání žá-
dostí o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti města Kuřimi“ v rámci 1. výzvy roku 2010 z 
oblasti kulturní a spolkové a schvaluje výši dotací v bodech podle 
přílohy B. Termín plnění: 31. 3. 2010 (KÚ)

124/2010 RM schvaluje rozpis k rozpočtu města Kuřimi na kalendářní 
rok 2010. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OF)

125/2010 RM bere na vědomí stav vymáhání pohledávek města Kuřimi 
za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 24. 2. 2010 (OF)

126/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypra-
cování odborné studie „Návrh optimálního provozu zařízení Well-
ness Kuřim“ se společností REGIONSERVIS s.r.o., IČ 27427170, 
se sídlem Elišky Přemyslovny 429, Praha 5 za cenu 86.400,- Kč. 
Termín plnění: 31. 3. 2010 (OF)

127/2010  RM projednala závěry z jednání komise dopravy, konané dne 
9. 2. 2010, schvaluje závěry z jednání komise v bodech č. 1 a 4 a 
bere na vědomí ostatní body z jednání komise dopravy. Termín 
plnění: 24. 2. 2010 (OIRR)

128/2010 RM schvaluje složení komise pro výběrové řízení na pozici ře-
ditele - managera nově budovaného Wellness Kuřim podle přílo-
hy. Termín plnění: 25. 2. 2010 (OMP)

129/2010 RM schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi městem Ku-
řimí a TJJ LUCKY Drásov, jejímž předmětem bude závazek města 
Kuřimi poskytnout k bezúplatnému užívání tělocvičnu v majetku 
města v rozsahu 100 hodin ročně TJJ LUCKY Drásov a závazek 
TJJ LUCKY Drásov k bezúplatné realizaci 3 vystoupení podle po-
žadavku města Kuřimi. Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31. 
12. 2010. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

130/2010 RM bere na vědomí informaci o prověření umístění autobu-
sového obratiště v Kuřimi – Podlesí na pozemku p.č. 3396/1, k.ú. 
Kuřim a schvaluje zahájení prací na přípravě projektové dokumen-
tace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Ter-
mín plnění: 24. 2. 2010 (OIRR)

131/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky „Oprava výtluků na místních komunikací v Kuři-
mi v roce 2010“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Ter-
mín: 30. 4. 2010 (OIRR)

132/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 
objektu sociálního bydlení na ulici Tišnovská č.p. 1182 na pozem-
ku parc. č. 2748 o výměře 62 m2 v obci a k.ú. Kuřim na dobu ur-
čitou od 24. 2. 2010 do 31. 3. 2010 s Milanem Rozsypalem, trvale 
bytem Kuřim. Termín: 28. 2. 2010 (OMP)

133/2010 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 287/1 
k.ú. Kuřim o výměře cca 26 m2 k vybudování „letní zahrádky“ ob-
chodní firmě HOTEL KVĚTNICE s.r.o. se sídlem Tišnov, náměstí 
Míru 120, okres Brno-venkov, PSČ 666 01, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu nájmu ve výši 322,- Kč/m2/
rok v cenách roku 2010 s roční valorizací. Termín: 30. 6. 2010 
(OMP)

134/2010 RM schvaluje výpůjčku reklamní plochy (velký dřevěný pou-
tač) u kuřimské sokolovny panu Bohuslavu Bednářovi, trvale by-
tem Kuřim, pro umístění reklamy na rockový festival „Rock Made 

in Gambrinus“, pořádaný na kuřimském zámku dne 15. 5. 2010, na 
období 1. 3. – 15. 5. 2010. Termín: 15. 5. 2010 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 05/2010 ze dne 1. 3. 2010
135/2010 RM schvaluje výsledky výběrového řízení na obsazení pracov-

ního místa – jednatel – manažer nově zřizované společnosti Well-
ness Kuřim, s.r.o., konaného dne 25. 2. 2010 a stanovuje pořadí 
uchazečů takto:

 1 . Ing. Jan Sojka
 2. Ing. Danuše Holešovská
 3. Mgr. Jan Vlasatý
 4. Luděk Kubišta
 5. Bc. Pavel Vrátníček
 Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)
136/2010 RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 2010/D/0012 se 

společností StepTRUTNOV a.s., se sídlem v Trutnově, Horská 
695, PSČ 541 02, IČ 25276956, na zakázku „Wellness Kuřim – 
dodávka akumulačních nádrží ÚT 2x5m³“. Termín plnění: 10. 3. 
2010 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 06/2010 ze dne 9. 3. 2010
137/2010 RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu 

pro veřejnou potřebu s firmou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
se sídlem v Brně, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, na 
akci „Rozšíření hřbitova v Kuřimi – 1. část I. etapy“. Termín plnění: 
31. 3. 2010 (OIRR)

138/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Zaměření tras veřej-
ného osvětlení“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností PK Geo, s.r.o., se sídlem v Brně, Bořetická 4, IČ 60745002, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 99.360,- 
Kč. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OIRR)

139/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Vrtaná studna pro 
sportovní areál na ulici Blanenská, Kuřim“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností AQUA ENVIRO s.r.o., se sídlem v 
Brně, Ječná 1321/29a, PSČ 621 00, IČ 26907909, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 407.760,-Kč. Termín pl-
nění: 31. 12. 2010 (OIRR)

140/2010 RM projednala závěry z jednání komise výstavby, konané dne 22. 
2. 2010, schvaluje závěry z jednání komise v bodě 2e a bere na vědomí 
ostatní body jednání komise. Termín plnění: 9. 3. 2010 (OIRR)

141/2010 RM bere na vědomí doplňující zprávu komise sportovní z pro-
jednání žádostí o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ v rámci 1. výzvy roku 
2010 z oblasti sportovní a schvaluje uzavření smluv o poskytnutí 
dotací v bodech podle přílohy. Termín plnění: 31. 3. 2010 (KÚ)

142/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou EMPLA AG 
spol. s r.o., se sídlem v Hradci Králové, Za Škodovkou 305, PSČ 
503 11, IČ 25996240, na zpracování „Obchvat Kuřimi – rozpty-
lová a hluková studie“ za cenu 132.000,- Kč. Termín plnění: 31. 3. 
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2010 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

07/2010 ze dne 24. 3. 2010
143/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 19. 3. 2010. Termín 

plnění: 24. 3. 2010 (STA)
144/2010 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- 

Kč paní Simoně Kadlecové, trvale bytem Kuřim, na krmivo pro 
asistenčního psa určeného a vycvičeného pro pomoc tělesně po-
stiženým občanům. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OSV)

145/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o telekomunikační službě se 
společností KME, spol. s r.o. se sídlem Tyršova 16, 66434 Kuřim, 
IČ 46994033, jejímž předmětem je propojení kamerového systé-
mu v Kuřimi za cenu 1500,- Kč měsíčně na dobu neurčitou. Ter-
mín plnění: 30. 4. 2010 (KÚ)

146/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkoprávní-
ho Městského úřadu Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín plně-
ní: 24. 3. 2010 (OMP)

147/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního pro-
středí Městského úřadu Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín 
plnění:24. 3. 2010 (OŽP)

148/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního a 
vodoprávního Městského úřadu Kuřim za kalendářní rok 2009. 
Termín plnění: 24. 3. 2010 (OSVO)

149/2010 RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny 
Kuřim za kalendářní rok 2009 a schvaluje zprávu o hospodaření 
Městské knihovny Kuřim za kalendářní rok 2009. Termín plnění: 
24. 3. 2010 (MKK)

150/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerst-
nera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemku p.č. 2635/1, v 
katastrálním území Kuřim, obec Kuřim, LV č.1 (vlastník Město Ku-
řim). Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- 
Kč bez DPH, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

151/2010 RM neschvaluje záměr na pronájem objektu ev. č. 76 na pozem-
ku p.č. 3113 v k.ú. Kuřim na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou panu Romanu Čurdovi, trvale bytem Brno, za účelem zřízení 
klubovny pro tým Wolverines. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OMP)

152/2010 RM schvaluje snížení nájemného za použití velkého sálu v Kultur-
ním domě Kuřim občanskému sdružení Mateřské a rodinné centrum 
KuřiMata, o.s., se sídlem Kuřim, IČ 22687467, na částku 500,- Kč/
den + DPH v souvislosti s uspořádáním akce – jarní a podzimní burza 
dětského oblečení a sportovních potřeb – ve dnech 9. – 10. 4. 2010 a 
8. – 9. 10. 2010. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OMP)

153/2010 RM neschvaluje snížení nájemného společným nájemcům bytu č. 
1119/7 v Kuřimi, Vlastimilu a Zdence Chrastovým, z důvodu špatné-
ho technického stavu oken. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OMP)

154/2010 RM schvaluje výpověď nájmu z bytu č. 880/5 umístěného ve 
II. nadzemní podlaží bytového domu v Kuřimi na paní Aleně Na-
vrátilové, trvale bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) 
občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín 
plnění: 30. 6. 2010 (OMP)

155/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 

A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 
1416 v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OMP)

156/2010 RM schvaluje smlouvu mezi městem Kuřimí a Agenturou Mgr. Davi-
da Němečka, se sídlem v Brně, IČ 62178695, na vystoupení umělců a sku-
pin uvedených v příloze dne 12. června 2010 na nádvoří zámku v Kuřimi, 
za cenu 154.000,- Kč. Termín plnění: 12. 6. 2010 (MKK)

157/2010 RM schvaluje žádost o pořádání koncertu Schola Gregoriana 
Pragensis v bazilice Porta Coeli v Předklášteří dne 23. května 2010 
pro Biskupství brněnské a peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč. Termín 
plnění: 12. 6. 2010 (MKK)

158/2010 RM schvaluje aktualizaci Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 zřizovací 
listiny Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Ku-
řim, od 1. 1. 2010. Termín plnění: 24. 3. 2010 (CSSK)

159/2010 RM bere na vědomí závěry České školní inspekce v Mateřské škole 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, uve-
dené v přiložené inspekční zprávě. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OŽÚ)

160/2010 RM přiznává Mgr. Lence Slámové, ředitelce Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno –venkov, příspěvkové organi-
zace, dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 
platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění a 
Nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění, plat dle návrhu 
v příloze. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OŽÚ)

161/2010 RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2010/2011, ve 
dnech 4. 5. a 5. 5. 2010 v době od 13:00 do 16:00 hod.. Termín 
plnění: 30. 6. 2010 (MŠ)

162/2010 RM schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Ku-
řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
dle návrhu. Termín plnění: 31. 3. 2010 (MŠ, OŽÚ)

163/2010 RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, pří-
spěvkové organizace. Termín plnění: 31. 3. 2010 (MŠ, OŽÚ)

164/2010 RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace. Termín plnění: 31. 3. 2010 (ZŠJ, OŽÚ)

165/2010 RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 
2009 Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace. Termín plnění: 31. 3. 2010 (ZŠT, OŽÚ)

166/2010 RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové orga-
nizace za rok 2009 a jeho rozdělení do fondů dle přílohy:

 a) Fond rezervní 16 460,00 Kč
 b) Fond odměn 65 000,00 Kč
 Termín plnění: 31. 3. 2010 (ZŠJ, OŽÚ)
167/2010 RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
za rok 2009 a jeho rozdělení do fondů dle přílohy:

 a) Fond rezervní 92 028,25 Kč
 b) Fond odměn 92 028,00 Kč
 Termín plnění: 31. 3. 2010 (ZŠT, OŽÚ)
168/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 

„I/43 Kuřim – Podlesí, křižovatka“ s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, IČ 65993390. Ter-
mín plnění: 30. 4. 2010 (OIRR)

169/2010 RM projednala závěry z jednání komise životního prostředí, 
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konané dne 15. 3. 2010, schvaluje závěry z jednání komise v bodě 1 
a bere na vědomí závěry z jednání komise v bodě 2. Termín plnění: 
31. 3. 2010 (OŽP)

170/2010 RM projednala závěry ze společného jednání komise výstavby 
a komise dopravy, konané dne 16. 3. 2010, schvaluje závěry ze spo-
lečného jednání v bodech 1, 2 a bere na vědomí závěry ze společ-
ného jednání v bodech 3 a 4. Termín plnění: 30. 4. 2010 (OIRR)

171/2010 RM schvaluje vyčlenění částky 165.000,- Kč z ORG Projekty 
a studie na úhradu projektové dokumentace MŠ Zborovská - ná-
stavba, zpracované Ing. arch. Monikou Sirnou , Blansko, IČ 605 87 
032. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OIRR)

172/2010 RM schvaluje vyčlenění částky 220.000,- Kč z ORG Drobné 
investice na úhradu projektové dokumentace pro stavební povo-
lení a vlastní realizaci přípojky nízkého napětí a technických kabe-
lových rozvodů k infokiosku na ulici Nádražní v Kuřimi. Termín 
plnění: 30. 6. 2010 (OIRR)

173/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TIP-
RO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, Brno 12, PSČ 612 00 Brno, IČ 
26944685, na akci „Wellness Kuřim – PD optimalizace kogene-
rační kotelny“ za cenu 253.560,- Kč. Termín plnění: 31. 3. 2010 
(OIRR)

174/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Studie proveditelnosti 
technologického centra, elektronické spisové služby a vnitřní inte-
grace úřadu ORP Kuřim a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností AJL, s.r.o. se sídlem Třebíčská 1678/60, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ 26933179, která předložila nejvýhodnější nabídku v 
celkové hodnotě 132.000,- Kč. Termín plnění: 1. 6. 2010 (KÚ)

175/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerst-
nera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu podle GP č. 2563-1024/2009 ze dne 28.10.2009 
na pozemku parc. č. 2642/338 v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Věc-
né břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč 
bez DPH na dobu trvání stavby, náklady na jeho zřízení ponese opráv-
něný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

176/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu podle GP č. 2568-1047/2009 ze 
dne 6.11.2009 na pozemku parc. č. 2642/338 v k.ú. Kuřim, obec 
Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu trvání stavby, nákla-
dy na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Termín 
plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

177/2010 RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 287/1 k.ú. 
Kuřim o výměře 24 m2 za účelem provozování „letní zahrádky“ 
obchodní firmě HOTEL KVĚTNICE s.r.o. se sídlem Tišnov, nám. 
Míru 120, okres Brno-venkov, PSČ 666 01, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu nájmu ve výši 322,- Kč/m2/
rok v cenách roku 2010 s roční valorizací. Termín plnění: 31. 5. 
2010 (OMP)

178/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2010/O/0019 s Mila-
nem Rozsypalem, trvale bytem Kuřim ve věci užívání místnos-
ti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ulici Tišnovská v Kuřimi, 
do 30. 6. 2010 za stejných podmínek. Termín plnění: 31. 3. 2010 
(OMP)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 02/2010 ze dne 9. 3. 2010
1016/2010 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 2. 3. 2010. Termín 

plnění: 9. 3. 2010 (STA)
1017/2010 ZM bere na vědomí sdělení předsedy Okresního soudu Br-

no-venkov, že Miloslavě Krupicové, trvale bytem Kuřim, dne 13. 
12. 2009 skončilo funkční období přísedícího Okresního soudu 
Brno-venkov. Termín plnění: 9. 3. 2010 (KÚ)

1018/2010 ZM volí Magdalenu Poláškovou, trvale bytem Kuřim, příse-
dícím Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2010 
– 2014. Termín plnění: 31. 3. 2010 (KÚ)

1019/2010 ZM volí Janu Markovou, trvale bytem Kuřim, přísedícím 
Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 2010 – 
2014. Termín plnění: 31. 3. 2010 (KÚ)

1020/2010 ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na reali-
zaci projektu „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého 
bazénu v Kuřimi“. Termín plnění: 30. 4. 2010 (KÚ)

1021/2010 ZM schvaluje založení společnosti s ručením omezeným s ná-
zvem Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, se 
základním kapitálem společnosti 200.000,- Kč, prvním jednatelem 
Ing. Alešem Varmužkou a dozorčí radou ve složení: Ing. Oldřich 
Štarha, Ing. Ivan Augustin a Ing. Jiří Jakubec. Zastupitelstvo města 
Kuřimi současně schvaluje znění zakladatelské listiny podle přílo-
hy. Termín plnění: 31. 5. 2010 (OMP)

1022/2010 ZM schvaluje nabytí části pozemku parc. č. 2985 k.ú. Kuřim o 
výměře cca 2218 m2 za cenu 1.400,- Kč/m2 z vlastnictví obchodní 
firmy „MEDEX-K“ s.r.o. se sídlem Kuřim, Blanenská 982, PSČ 664 
34 , IČ 60755580 do vlastnictví města Kuřimi. Termín plnění: 31. 
12. 2010 (OMP)

1023/2010 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřim č. 2 /2010 
o požárním řádu města Kuřimi. Termín plnění: 20. 4. 2010 (KÚ)

1024/2010 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou 
se ruší vyhláška „O převodu a pronájmu majetku města Kuřimi“ ze 
dne 22. 4. 1992. Termín plnění: 31. 3. 2010 (OMP)

1025/2010 ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení jehož celková 
výše činí 36.920,- Kč paní Heleně Antonínové, trvale bytem Ku-
řim, který vznikl v souvislosti s nájmem bytu č. 879/2 a schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. Termín plnění: 30. 
4. 2010 (OMP)

1026/2010 ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení jehož celková 
výše činí 25.054,- Kč paní Marii Šípové, trvale bytem Kuřim, který 
vznikl v souvislosti s nájmem bytu č. 870/5 a schvaluje uzavření 
splátkového kalendáře k jeho úhradě. Termín plnění: 30. 4. 2010 
(OMP)

1027/2010 ZM schvaluje zadání změny č. XIa Územního plánu sídelní-
ho útvaru Kuřim podle přílohy se změnou. Termín plnění: 31. 3. 
2010 (OIRR)

1028/2010 ZM bere na vědomí Radou města Kuřimi schválené uzavření 
smluv o poskytnutí dotací z „Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní, 
kulturní a spolkové v rámci 1. výzvy roku 2010 v bodech podle 
příloh. Termín plnění: 31. 3. 2010 (KÚ)

1029/2010 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z „Pro-
gramu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
města Kuřimi“ z oblasti sportovní, kulturní a spolkové v rámci 
1. výzvy roku 2010 v bodech podle příloh. Termín plnění: 31. 3. 
2010 (KÚ)

Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
       starosta     1. místostarosta
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EMMI
Michaela Veselá

Mám doma na dvorku,
psí holku Emminku.                                              

Je to má psí kamarádka,                                         
hraní se mnou ji moc láká.                                      

Skáčem spolu po lese 
a náš hajný třese se.
Je to můj psí kamarád
a mám ji moc rád.

ATLANTIS      
Richard Procházka                     

Dva lidi šli pod vodu                          
našli tam ztracený klíč.                                     

Bránu tam otevřeli.                                             
                                                                            

Potom skočili do ní,
aby se tam našli.                                                  

                                                                             

Uviděli tam mnoho nádherných věcí.
                                                                            

Navždy tam zůstali.                                             
  
KŘEČEK KVÍK
 Štěpán Gřes 

Máme křečka jménem Kvík 
a není to žádný býk.

Není to avšak žádná myš,
to si teda zapiš.

Nejradši skáče se stolu,
taky má rád bramboru.  

A když běhá po stole,
připadá si jak na mole.

A potom už jen hop!
A na koberec skok.  

NAŠE ELLINKA
Tereza Melicharová

Máme doma fenečku
říkáme jí Bobišku
nebo taky Eloušku.

Někdy taky Teroušku.

Je s ním sranda veliká
hlavně, když máte takového super čoklíčka.

Je to chytrý pejsánek
když jde o nějaký mlsánek.

Je to naše Ellinka
roztomilá pusinka.

poezie

Básnění na Tyršově
Vážení čtenáři,
 ač budova naše školní Tyršová jest šedivá, snažíme se i přesto 

vymýšlet stále nějaké taškařice a rozpustilosti s tvořivou náplní v našem 
vyučování.

Tentokrát to byla v 5.A  malá třídní soutěž autorského básnění.
Přísná porota vybrala šest nejlepších žákovských prací- básniček, 

které si dovolujeme předložit i Vám, milí čtenáři Zlobice.
Pokud tyto básničky do Vašich duší vlejí trošku radosti a prosluně-

ného veselí,  budeme moc rádi!
A vězte, že i v šedivé školní budově může být krásně veselo!
Ahoj a požehnané Velikonoce Vám se svými žáky-páťáky přeje „tří-

ďas“ Petr Kleveta. 

KOČKA RONA                                                    
Daniel Klepáč                                                    

Narodila se prvního září                          
a s kocoury se už nepáří.                         

Jmenuje se Ronička                                 
A je to pěkná kočička.                              

Je černá jako uhlí,                                    
pro maso furt truchlí.                               

Ráda si hraje s provázky                          
a pokládám jí otázky.                              

Ráda skáče na skříně                                
a pak leží na klíně.

                                                                  

Hezky při tom vrní,
ruka mi z toho brní.

Míša Veselá, Dan Klepáč, Štěpán Gřes, Ríša Procházka, Dorotka Kubíková, 
Terka Melicharová

LIPA
Dorota Kubíková

Lipa jsou moc dobrá kokinka 
má je ráda i moje pusinka.
Chutnají moc dobře  
dej si taky, bobře.

Prodávají se u nás v kantýně
 dávají se i do skříně.  
Jsou moc dobrá 
opravdu   
věř mi 
je to sladké štěstí.  
Mňam, mňam.

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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Příprava kuřimských cyklis-
tů na letošní sezónu

Zimní počasí značně omezuje trénink na kolech, ale neznamená 
přestávku v tréninku a odpočinek. Intenzivní zimní příprava je základ 
dobrých sportovních výsledků v celé sezóně.

Kuřimští cyklisté se připravovali na nadcházející sezónu svědo-
mitě. Jedenkrát týdně navštěvovali, díky dobré spolupráci s SK Kuřim, 
oddílem silového trojboje, posilovnu, kde pod odborným vedením Jirky 
Skopala nabírali sílovou složku. Bohužel se nepodařilo zajistit tréninkové 
hodiny ve vhodném čase v kuřimských spinningových centrech a tak při-
šly ke slovu běžky v golfovém areálu, běh, plavání a při příznivém počasí 
občas i horské kolo. V součastné době část týmu najíždí kilometry v Itálii 
a druhá část se chystá do Maďarska.

Letošní sezóna bude náročná. První pohárový závod se jede v Tep-
licích již v polovině dubna a poslední až koncem září v Peci pod Sněžkou. 
V Teplicích uvidíme, jak kvalitní byla zimní příprava a co je nutno ještě 
dohnat.

A jaké jsou plány klubu na letošní rok?
Závodní družstvo A bude jezdit soutěže horských kol v olympijské 

disciplíně cross country, tj. Mistrovství republiky, nejvyšší republikovou 
soutěž Český pohár a k tomu vybrané mezinárodní a ostatní závody. V 
tomto družstvu, mimo Martiny Němcové, bude dále jezdit Petr Matula, 
loni třetí v Českém poháru kategorie Masters a loňští junioři Jan Pospíšil, 
Jirka Dundáček a Roman Šeptun, kteří přešli do vyšší kategorie, do 23 
let.

Z pohledu kuřimského klubu bude vyvrcholení sezóny Mistrov-
ství České republiky v Kuřimi, o které se zmiňujeme na jiném místě.

Doufejme, že tato sezóna bude pro kuřimské cyklisty tradičně 
úspěšná.

Lubomír Stříž, předseda klubu

Posilující Martina Němcová.

Výsledky aprílového běhu KBL 
Chlapci: 1. Michal Pešek 13:09, 2. Tomáš Votýpka 14:46, 3. Pru-

dek Adam 15:20, 4. Martin Votýpka 15:21
Ženy veteránky 2: 1. Jana Szökeová 38:48, 2. Ivana Volavá 35:15, 

3. Pavla Kroupová 51:04
Ženy veteránky 1: 1. Lucie Novotná 32:00, 2. Ivona Jaskulková 

36:25, 3. Dana Kumprechtová 37:55, 4. Jana Doležalová 46:11
Ženy: 1. Šárka Macháčková 31:18, 2. Lenka Hověžáková 35:00, 3. 

Hana Šváková 35:23, 4. Veronika Patzelová 35:48, 5. Kateřina Tajovská 
38:18

 Muži veteráni 3: 1. Vladimír Cetkovský 31:57, 2. Jiří Bubeník st. 
34:32, 3. Alois Bradáč 36:31, 4. Josef Holý 39:26

Muži veteráni 2: 1. Jaroslav Kaše 29:04, 2. Vladimír Volavý 31:45, 
3. Lubomír Liška 32:09, 4. Milan Kobliha 32:36, 5. Jiří Koudelka 36:43, 
6. Jiří Kroupa 38:06 

Muži veteráni 1: 1. Jaroslav Jurča 26:44, 2. Luboš Prudek 26:58, 3. 
Ronald Barták 27:41, 4. Jiří Bubeník ml. 28:40, 5. Roman Kresta 32:03, 
6. Martin Jaskulka 33:53

Muži: 1. Martin Smíšek 25:47, 2. Jan Koláček 27:17, 3. Marek 
Rampula 27:47, 4. Michal Nováček 27:55, 5. David Kuneš 28:58, 6. Ivan 
Mrhač 30:38, 7. Lubomír Vítkovič 31:51, 8. Martin Sebera 33:37 

Cyklistika

Atletika

Stav hřiště v Kuřimi
V pondělí 29. 3. jsem se byl na podnět jednoho z mých přátel podí-

vat na zadní fotbalové hřiště (u bazénu). Prý je ve špatném stavu. Že hřiš-
tě je ve špatném stavu, to vím i z mé vlastní zkušenosti. Vždyť jsem se tam 
něco natrénoval. To, na čem naši kuřimští fotbalisti musí trénovat je bíd-
né. Vzhledem k tomu, že na hřišti, jsou převážně jen trsy trávy, ochozy vy-
padají na spadnutí a běžecká dráha je i po dlouhé zimě zarostlá mechem. 
A to už vůbec nemluvím o zázemí, které není ani na srovnatelné úrovni s 
týmy, které hrají stejné soutěže jako naši muži i dorostenci. Samozřejmě 
existují i mnohem horší kabiny, hřiště i týmy, ale ty hrají o několik soutěží 
níž a velikostně se s Kuřimí, která má přes 10 000 obyvatel nedají srovná-
vat. Kuřim si jako největší město v okrese Brno – venkov určitě zaslouží 
lepší podmínky pro sportování. A tím nemyslím pouze fotbal.

  Hala, kterou někteří lidé nazývají jako Bublina, už také nevyho-
vuje, ať už svojí kapacitou, nebo opět zázemím pro hráče. Např. Házená, 
florbal. 

  Svými výkony ať už fotbalovými, házenkářskými, či florbalovými, 
tak všichni sportovci by si zasloužili novou halu, nové zadní hřiště a dů-
stojné kabiny na převlékání. Je smutné, když si lidé v Kuřimi najdou čas 
a jdou podpořit své týmy a nevejdou se do haly, nebo musí stát kolem 
hřiště u plotu a nemohou si ani sednout. S tím by bylo také potřeba něco 
udělat ...

Karel Cholek, Kuřim

sport
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Házená

Neporazitelní muži
 Jarní neporanitelnost házenkářů Kuřimi stále trvá. Družstvo há-

zené SK Kuřim „A“ mužů drží stále i po 6. jarním kole domácí nepora-
nitelnost. Výsledky kuřimských házenkářů mají stoupající tendenci. O 
tom svědčí nejen vzestup v tabulce na současné 8. místo a 12 bodů (po 
podzimní části jsme byli12. s jedinou výhrou a tedy 2 body!), ale také 
návštěvnost domácí nafukovací haly, která má mezi fanoušky pseudonym 
„bublina“. Tímto chceme všem fanouškům a příznivcům házené poděko-
vat za vytvoření velice důstojné a zároveň bouřlivé kulisy, která je pro nás 
hnací silou na soupeřovu branku a zároveň soupeři hru pěkně znepříjem-
ňuje. Jediným šrámem na vynikající divácké kulise zůstává skutečnost, že 
v nafukovací hale není dostatečný počet laviček k sezení pro diváky.

Muži A
SK Kuřim - HK Ivančice 33:23 (14:10)

I ve třetím kole, které se odehrálo v prostředí domácí bubliny za 
velké podpory fanoušků, se kuřimskému áčku podařilo zvítězit. Tento-
krát s papírově silnějším soupeřem než doposud, HK Ivančice. Tým z 
horní poloviny tabulky čekala hned od počátku zápasu tvrdá obrana do-
mácích, přes kterou se jen těžko prosazovali do střeleckých pozic. Naopak 
se díky týmové hře a trpělivosti podařilo kuřimským vytvořit v úvodu 
utkání pětibrankový náskok, který zvládli držet celou první polovinu. 
Družstvo Ivančic zahájilo druhou polovinu utkání ještě více vysunutou 
obranou než v první půli. I přes tento nepříjemný fakt se však domácím 
dařilo držet náskok z prvního poločasu. Nejvíce kuřimští dovolili stáh-
nout výsledek na rozdíl 2 branek. V posledních 10 minutách už se jednalo 
spíše o jednostrannou záležitost. Týmu Ivančic se úplně rozpadla útočná 
fáze a několika technickými chybami odevzdali míč do rukou domácích, 
kteří vzápětí pohodlně zvyšovali náskok z rychlých útoků. Díky tomu se 
ukazatel skóre po závěrečném hvizdu zastavil na výsledku 33:23 pro do-
mácí. Kuřimská šňůra jarní neporazitelnosti zatím šťastně pokračovala. 

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

Brankaři: Malkovský Martin, Liškutin Vít
Mylbachr Petr 8, Kudla Jakub 6, Pišťák Martin 6, Audy Jan 3, Kop-

řiva Vojtěch 3, Kvasnica Pavel 3, Kohout Jan 2, Dlapa Michal 1, Kopřiva 
Jan 1, Fikeis Jakub, Marek Tomáš, Šubík Roman.
  

SK Kuřim - SK HC Tišnov 31:29 (18:18)
Ve čtvrtém domácím utkání v řadě zavítal na kuřimskou půdu ce-

lek Tišnova. Očekávané derby se však před zaplněnou nafukovací halou 
nevyvíjelo vůbec tak, jak byli domácí fanoušci dosud zvyklí. Domácí hráči 
vypadali na hřišti od začátku odevzdaně a nedůslednou obranou dovolili 
tišnovským spojkám pohodlně skórovat. Celý první poločas se tak kuřim-
ští drželi spíše v závěsu o 2 až 3 branky. Do přestávky se jim však podařilo 
dotáhnout výsledek na stav 18:18. Po přestávce strávené posloucháním 
pokynů trenéra nastoupili domácí hráči na hřiště, rozhodnutí otočit zá-
pas na svoji stranu. Důslednější obranou a několika rychlými útoky se jim 
podařilo otočit skóre ve svůj prospěch a vytvořit si tak rozhodující náskok 
5 branek. Naopak tišnovským se podařilo vstřelit branku až po zhruba 
10 minutách druhého poločasu. Druhý poločas byl však také poločasem 
brankářů obou týmů. Kuřimský Víťa Liškutín podal v tomto zápase vy-
nikající výkon a velkým dílem přispěl ke konečné výhře domácích. Gól-
man hostů zase svými perfektními zákroky likvidoval kuřimské střelce 
ve vyložených šancích a držel tak Tišnov stále ve hře. Ke konci zápasu 
dovolili kuřimstí několika chybami ještě hostům upravit výsledek. Nic to 
však nemění na tom, že v tomto utkání zvítězili a navázali tak na šňůru 
domácích vítězství. 

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

Brankaři: Malkovský Martin, Liškutin Vít
Kudla Jakub 8, Audy Jan 6, Fikeis Jakub 4, Mylbachr Petr 4, Kvasni-

ca Pavel 3, Pišťák Martin 3, Šubík Roman 2, Kopřiva Jan 1, Dlapa Michal, 
Kopřiva Vojtěch, Marek Tomáš

HC Zlín A - SK Kuřim 31:27 (15:16)
V sobotu 13.3.2010 zajíždělo kuřimské áčko, obohacené díky do-

pravě autobusem o některé skalní fanoušky, na palubovku ambiciózního 

celku Zlína, který v té době okupoval 4. příčku průběžné tabulky. Na ten-
to zápas jsme si po sérii vítězství věřili a hodlali jsme domácím oplatit po-
rážku z podzimní části. To bylo vidět i na vstupu do utkání, kdy se dařilo 
v obranné části eliminovat hrozící spojky domácích a naopak díky rych-
lým útokům a několika přesným zakončením Honzy Audyho strhnout 
vedení na svoji stranu. Bohužel se celek Zlína nehodlal vzdát bez boje a 
pomalu začal náš náskok snižovat. Dvě minuty před koncem poločasu se 
dokonce Zlín dostal do jednobrankového vedení. Kuba Kudla však svou 
přesnou střelbou v poslední minutě dokázal tento stav zvrátit. Poločasové 
skóre tedy bylo opět příznivější pro Kuřim. Do druhého poločasu jsme 
nastoupili stejně dobře jako na začátku zápasu a opět se nám podařilo 
odskočit na větší rozdíl branek. Celkový vývoj druhé půle se však hodně 
podobal té první. Domácí nás od 15. minuty opět začali dotahovat a náš 
náskok se tenčil, střelecky se prosazovaly zejména spojky soupeře a otoči-
ly tak výsledek na svoji stranu. O vítězství domácích rozhodlo posledních 
10minut utkání, kdy už jsme nedokázali odpovědět na obdržené branky a 
několika technickými chybami odevzdali míč soupeři.

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

Brankaři: Šlégr Jan, Malkovský Martin,
Dlapa Michal 1, Audy Jan 8, Kopřiva Vojtěch 2, Kvasnica Pavel, 

Kopřiva Jan 1, Šubík Roman, Marek Tomáš 1, Pišťák Martin 3, Kudla Ja-
kub 6, Mylbachr Petr 2, Fikeis Jakub 3

SK Kuřim - Tatran Bohunice 32:23 (14:10)
Od dalšího utkání v domácí bublině se tentokrát očekávalo, že po bo-

dech půjdou obě družstva s vysokým nasazením. Po minulé sérii, ve které se 
nám bohužel nepodařilo zvítězit ve Zlíně, nám Bohunice svým vítězstvím 
nad Juliánovem odskočily o 2 body a očekávalo se, že si budou chtít upev-
nit svůj náskok i výhrou na naší půdě. Od samého začátku byla však celková 
hra v režii domácích, ti svou tvrdou obranou nedovolili soupeři žádné větší 
ohrožení branky, kterou hájil výborně chytající Martin Malkovský a naopak 
nekompromisně zakončovali do sítě hostů. Svědčí o tom také fakt, že se Bo-
hunicím podařilo vstřelit branku až v 12. minutě utkání a snížit tak na 6:1. 
To byl možná také malý bod zlomu, hostům se podařilo postupně snížit stav 
skóre až na rozdíl 1 branky, to však nebylo nijak poznat na morálce domácích, 
kteří nepřestali hrát a poločas skončil 14:10 pro Kuřim. Ve druhém poločase 
hru opět diktovali spíše domácí, dařilo se jak v obranné, tak v útočné části. 
Škoda jen několika neproměněných šancí, které dávaly Bohunicím stále na-
ději ovlivnit zápas. Nakonec však Kuřimští potvrdili svou formu a dosavadní 
jarní domácí neporazitelnost a zvítězili v poměru 32:23. Ještě jednou bych rád 
vyzdvihl výkon obou našich brankářů, Martin Malkovský si tentokrát připsal 
4 chycené sedmičky a zkušený Víťa Liškutín také jednu, dobrý výkon však 
předvedlo celé domácí družstvo. Doufáme, že na dobrý výsledek konečně na-
vážeme také venku, nejlépe již na půdě ambiciózního družstva Telnice.

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

Brankaři: Liškutín Vít, Malkovský Martin,
Audy Jan 8, Kopřiva Vojtěch 5, Kudla Jakub 4, Mylbachr Petr 3, 

Pišťák Martin 3, Dlapa Michal 2, Kvasnica Pavel 2, Marek Tomáš 2, Fikeis 
Jakub 1, Kopřiva Jan 1, Šubík Roman 1, Tauš Michal

Sokol Telnice - SK Kuřim (28. 3. 2010 - po uzávěrce)

Tabulka: 2.liga házená muži - 2009-2010 
1. Házená Legata Hustopeče  17 16 0   1   509:386  32 
2. Sokol Velké Meziříčí  17 11 1   5   479:430  23 
3. HC Zlín   17 11 0   6   456:433  22
4. SHC Maloměřice   17 11 0   6   474:448  22 
5. HK Ivančice   17 10 0   7   484:452  20
6. Sokol Telnice   17   8 0   9   489:494  16
7. Sokol II Prostějov   17   8 0   9   449:469  16
8. SK Kuřim   17   6 0 11  455:487  12
9. Tatran Bohunice   17   5 2 10   418:440  12
10. Sokol Brno Juliánov  17   5 1 11   443:488  11
11. TJ Jiskra Havlíčkův Brod  17   5 0 12   419:500  10
12. HC Tišnov   17   4 0 13   484:532   8
      

Upozorňujeme všechny příznivce, že se již od 28. 3. 2010 začínají 
hrát i oblastní soutěže žactva tedy Jihomoravská liga mladších a starších 
žáků a soutěž dospělých v našem případě Jihomoravská liga mužů SK Ku-
řim „B“. Přinášíme vám informace o domácích utkáních SK Kuřim házená 
v následujícím měsíci. Přijďte podpořit házenkáře do nafukovací haly!
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Kam za házenou:
Neděle 11. 4. 2010 16:30 SK Kuřim A - Hustopeče 2. liga muži
 11. 4. 2010 18:15 SK Kuřim B - Bohunice B Jm liga muži 
Neděle 18. 4. 2010 14:30 Kuřim KP Brno A Žáci starší
 18. 4. 2010 13:00 SK Kuřim HK KP Brno Žáci mladší
 Neděle 25. 4. 2010 16:30 Kuřim B Hostěrádky Jm liga muži
 Neděle 2. 5. 2010 16:30 SK Kuřim A - Maloměřice A 2. liga muži
 2. 5. 2010 18:15 SK Kuřim B - Juliánov A Jm liga muži 
 2. 5. 2010 14:30 Kuřim Bohunice Žáci starší
 2. 5. 2010 13:00 SK Kuřim - Bohunice Žáci mladší

 Michal Hanák

Stolní tenis
Konečné tabulky soutěží ve stolním tenisu 
ročníku 2009/2010        

Krajská soutěž II. třídy - skupina A 
1 Tišnov C  22 21  1   0   285:111    894:475  65
2 SK Kuřim A  22 16  2   4   250:146  820:556  56
3 Cemo Mokrá A  22 15  2   5   248:148   809:594  54
4 Silůvky A  22 13  3   6   245:151   809:618  51
5 Zbraslavec A  22 11  3   8   216:180   757:652  47
6 Oltec Brno A  22 11  1 10   222:174   757:615  45
7 Otnice A  22   8  4 10   209:187   710:683  42
8 Hrušovany A  22   7  4 11   184:212   681:719  40
9 Holásky A  22   7  2 13   174:222   670:771  38
10 ČKD Blansko C  22   5  3 14   129:267   512:838  35
11 Velešovice A  22   4  1 17   126:270   487:899  31
12 Slavkov C  22   0  2 20      88:308   445:931  24

Okresní přebor 1. třídy o postup        
1 Silůvky B  21 16  2   3   240:138   848:593  55
2 N.Bránice A  21 15  3   3   236:142   850:632  54
3 Radostice A  21 11  4   6   201:177   779:682  47
4 SK Kuřim B  21 10  3   8   193:185 727:739  44
5 Mokrá B  21   8   4   9   198:180   744:725  41
6 M.Knínice A  21   7  3 11   190:188   736:720  38

Okresní přebor 1. třídy o záchranu        
1 Rebešovice A  21 11  5   5   230:148   846:591  48
2 Rebešovice B  21   9  6   6   180:198   718:774  45
3 Hrušovany B  21   7  2 12   168:210   660:771  37
4 Ivančice B  21   7  1 13   147:231   590:826  36
5 N.Bránice B  21   5  1 15   162:216   663:802  32
6 Ořechov A  21   2  2 17   123:255   576:882  27

Okresní přebor 2. třídy o postup        
1 Oslavany A  21 17  3    1   251:127   818:567  58
2 Telnice A  21 17  1    3   242:136   861:587  56
3 Prace A   21 10  2    9   187:191   746:718  43
4 Ostopovice A  21   9  2  10   173:205   675:779  41
5 Sokol Kuřim A  21   7  4 10   199:179  763:692  39
6 N.Bránice C  21   7  0  14   177:201   699:762  35

Okresní přebor 2. třídy o záchranu        
1 Silůvky C  21    8   8   5   202:176   764:710  45
2 Mokrá C  21    9   3   9   202:176   749:682  42
3 Lažánky A  21 10   1 10   200:178   765:701  42
4 Tišnov D  21   8   5   8   198:180   776:703  42
5 M.Knínice B  21   9   1 11   200:178   772:708  40
6 Radostice B  21   0   0 21      37:341   231:1010 21

Okresní přebor 3. třídy o postup        
1 Rebešovice C  21 16  1  4   244:134   866:579  54
2 Nedvědice A  21 13  4  4   210:168   799:679    51
3 Ostrovačice A  21 13  3  5   213:165   788:667    50
4 Říčany A  21   8  7  6   199:179   730:706  44
5 Sokol Kuřim B  21   7  6  8   182:196  704:752  41
6 Tišnov E  21   6  6  9   170:208   656:776  39

Okresní přebor 3. třídy o záchranu        
1 Prštice A  21  8  6  7   198:180   727:690  43
2 M.Knínice C  21  8  5  8   195:183   758:714  42

3 Lažánky B  21  7  4 10   172:206   678:753  39
4 Hlína A   21  6  5 10   183:195   724:721  38
5 Tvarožná A  21  6  5 10   179:199   720:753  38
6 Neslovice A  21  1  2 18   123:255   516:876  25

VI. ročník Velikonočního turnaje ve stol-
ním tenisu v Kuřimi

TJ Sokol Kuřim uspořádala 27.3.2010 VI. ročník Velikonočního 
turnaje ve stolním tenisu. Na tento závěrečný podnik stolnětenisové se-
zóny 2009/2010 si přijelo změřit své síly ve hře s nejmenším míčkem 
rekordních 45 registrovaných i neregistrovaných hráčů.

 O tom, že stolní tenis je sportem pro každou generaci svědčí fakt, 
že věkový rozdíl se pohyboval od 10 let u nejmladšího až po 74 roků u 
nejdříve narozené aktérky. Ve startovním poli byly i tři hráčky. 

 Systém soutěží byl zvolen jako kombinace skupin (kdy první dva 
hráči z každé skupiny postupovali) a dále vyřazovacího k.o. systému. Hrá-
či, kteří skončili na 3. resp. na 4. místě ve skupinách hráli ještě kolo útěchy 
rovněž k.o. systémem. Čtyřhry bez rozdílu registrovaných či neregistro-
vaných byly hrány na jednu porážku.

 V příjemné přátelské sportovní atmosféře bylo odehráno celkem 
103 mnohdy velmi dramatických utkání, která nakonec určila konečné 
pořadí v jednotlivých kategoriích.

 Poděkování patří rovněž sponzorům této akce, kteří svými věc-
nými nebo finančními dary umožnili konání této tradiční akce: MĚSTO 
Kuřim, KADEŘNICTVÍ HANKA Kuřim, CYKLOSPORT VESELOV-
SKÝ Kuřim, LESÁK-ZEMAN váhy, AUTO PETR Kuřim, JAKUBCOVI 
daňové poradenství Kuřim, ŽALUZIE RACEK Kuřim, MAŘA Milan, 
HODINÁŘSTVÍ Kuřim p. Kočka Miroslav, VINOTÉKA RŮŽOVÝ 
SEN, KME Kuřim, VÍTĚZ-POHÁRY p. Šipka Martin

Dvouhra registrovaných hráčů: 1. Galla Martin Lažánky, 2. 
Müller Lukáš Slatina, 3. Tun Karel M.Knínice a Mašek Martin D.Loučky, 
5.-8. Doležal Jiří SK Kuřim, Kříž Zbyněk Rohozec, Kadlec Jiří Sokol Ku-
řim, Kočka Miroslav Sokol Kuřim, 9.-14. Vojanec Libor M.Knínice, Vávra 
Ivan Lomnička, Sedlář David SK Kuřim, Bušek Vladimír Sokol Kuřim, 
Svejkovský Petr Lomnička, Hýsek Jaroslav Sokol Kuřim…

Dvouhra neregistrovaných hráčů: 1. Buchta Stanislav, 2. Šipka 
Pavel, 3. Kalová Zdena (všichni Kuřim) a Till Petr (Obřany), 5.-8. Ber-
ka Petr, Gavanda Tomáš, Klimešová Zdena (všichni Kuřim) a Fojt Leoš 
(Obřany), 9.-14. Kočková Andrea Kuřim, Procházka Pavel Doubravník, 
Čepička Jaromír Kuřim, Šipka Martin Lažany, Pavlík Jaroslav a Štefl Vla-
dimír (oba Kuřim)…

Dvouhra veteránů nad 60 roků: 1. Kadlec Jiří Sokol Kuřim, 2. 
Vávra Ivan Lomnička, 3. Kalová Zdenka Sokol Kuřim, 4. Linhárek Fran-
tišek Slatina

Čtyřhra bez rozdílu: 1. Doležal Jiří - Sedlář David SK Kuřim, 2. Kříž 
Radek - Kříž Zbyněk Rohozec, 3. Mašek Martin - Pololáník Jan D. Loučky a 
Vávra Ivan - Svejkovský Petr Lomnička, 5.-8. Hrádek Kamil - Kadlec Jiří So-
kol Kuřim, Kočka Mirek - Kočková Andrea Sokol Kuřim, Müller Lukáš - Lin-
hárek Frant. M.Knínice/Kuřim, Pololáník Karel - Kotlin Vladimír D.Loučky, 
9-16. Vojanec Libor - Tun Karel M.Knínice, Hýsek Jaroslav - Racek Oldřich 
Sokol Kuřim, Šipka Pavel - Šipka Martin Kuřim/Lažany, Válek Radek - Buch-
ta Stanislav D.Loučky/Kuřim, Čepička Jar. - Procházka Pavel Kuřim/Doub-
ravník, Veverka Jakub - Hradský David Čebín, Šlezinger Aleš - Štefl Vladimír 
Kuřim, Berka Petr - Pavlík Jaroslav Kuřim

L. Vojanec
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Fotbal

Fotbalové jaro
odstartováno

Po dlouhé a náročné zimní přípravě 
vstoupili v sobotu 20. 3. fotbalisté FC Kuřim 
domácím utkáním s Kyjovem do jarní části 
soutěže. V tomto velmi důležitém utkání svého 
soupeře porazili a udělali tak rázný krok smě-
rem k záchraně soutěže. Ve druhém jarním kole 
podlehli těsně na hřišti Rájce bojujícího o čelo 
tabulky. Starší dorostenci vstoupili do jarních 
odvet o týden později, kdy v přestřelce podlehli 
na hřišti Moravského Krumlova a ve velmi vy-
rovnané soutěži se propadli do spodních pater 
tabulky. Mladší dorostenci v Krumlově jasně 
vyhráli a naznačili že by mohli tabulkou stou-
pat vzhůru. V dubnu se jarní sezona roztočí na 
plné obrátky a do soutěží se zapojí i všechna 
mládežnická družstva, přijďte je tedy povzbudit 
na kuřimský stadion, jste srdečně zváni. Aktu-
ální informace o fotbale v Kuřimi naleznete na 
internetu na www.fckurim.cz.

Muži 
16. kolo (20. 3. 2010) 

FC Kuřim - 1.FC Kyjov 2:0 (0:0) 
Branky: 52. Moniak, 58. Králíček
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Urban, Ře-

hoř, Klopar, Čuhel - Vermouzek (71. Karásek), 
Králíček (76. Bílý), Plšek, Skoumal - Pospíšil, 
Moniak (79. Svoboda P.)

17. kolo (28. 3. 2010) 
Rájec - FC Kuřim 2:1 (1:0) 

Branky: Šmíd, Nedělník - Plšek

Tabulka krajského přeboru
 1. Bavory   17 12 2   3   37:13   38
 2. ČAFC   17 11 2   4   40:20   35
 3. Rájec   16 11 2   3   28:11   35
 4. Tasovice  16   9 5   2   30:17   32
 5. Mor.Krumlov  16   9 4   3   29:20   31
 6. Bohunice  16   8 3   5   37:32   27
 7. Znojmo B  16   7 1   8   36:29   22
 8. Ivančice  17   6 4   7   24:23   22
 9. Sparta Brno  17   7 1   9   31:32   22
10. Velká   17   6 4   7   25:26   22
11. Šardice  17   6 3   8   26:35   21
12. FC Kuřim  17   5 4   8  19:31   19
13. Ráječko  17   5 2 10  11:20   17
14. Podluží  17   4 2 11  14:32   14
15. Ratíškovice  16   3 2 11  13:36   11
16. Kyjov   17   1 5 11  14:37     8

Rozlosování
 3.4. 15:30 Kuřim-Podluží
10.4. 10:30 ČAFC-Kuřim
17.4. 16:00 Kuřim-Ratíškovice
24.4. 16:00 Kuřim-Šardice B
 2.5. 16:30 Bavory-Kuřim
 9.5. 16:30 Kuřim-Znojmo B
16.5. 16:30 M.Krumlov-Kuřim
22.5. 16:30 Kuřim-Ráječko
26.5. 17:00 Sparta-Kuřim
30.5. 16:30 Velká-Kuřim
 5.6. 16:30 Kuřim-Ivančice
13.6. 16:30 Tasovice-Kuřim
19.6. 16:30 Kuřim-Bohunice

Starší dorost
15. kolo (28. 3. 2010) 

Moravský Krumlov - FC Kuřim 5:3 (2:0) 
Branky: Holý 2, Kabelka 2, Staněk - Ho-

mola 2, Kozumplík

Tabulka krajského přeboru
 1. Břeclav B  14  7  5  2  32:14   26
 2. Sparta Brno  14  7  2  5  28:21   23
 3. Blansko  13  6  3  4  29:19   21
 4. Znojmo B  13  6  2  5  21:16   20
 5. Mor.Krumlov  14  6  2  6  19:25   20
 6. St.Lískovec  13  6  2  5  24:35   20
 7. Mutěnice  14  5  3  6  29:27   18
 8. ČAFC   13  6  0  7  19:19   18
 9. Šardice B  13  5  3  5  16:20   18
10. Kohoutovice  14  5  3  6  17:24   18
11. Rousínov  13  5  2  6   26:23   17
12. FC Kuřim  14  4  4  6  19:19  16
13. Boskovice  14  4  4  6  19:21   16
14. Kyjov   14  4  3  7  18:33   15

Rozlosování 
 3.4. 11:00 Kuřim-Mutěnice
11.4. 10:15 ČAFC-Kuřim
17.4. 11:30 Kuřim-Břeclav B
24.4. 11:30 Kuřim-Rousínov
 2.5. 10:15 Znojmo-Kuřim
 8.5. 12:00 Kuřim-Sparta B
15.5. 14:15 Kyjov-Kuřim
22.5. 12:00 Kuřim-Blansko
29.5. 15:00 St.Lískovec-Kuřim ml.+st.
 5.6. 12:00 Kuřim-Kohoutovice
12.6. 14:00 Boskovice-Kuřim
19.6. 12:00 Kuřim-Šardice B

Mladší dorost
15. kolo (28. 3. 2010) 

Moravský Krumlov - FC Kuřim 1:5 (0:4) 
Branky : Kopeček - Hudec 2, Chini, Ma-

lásek, Šnyrch

Tabulka krajského přeboru
 1. Znojmo B  13 12  0  1   48: 5  36
 2. Blansko  13 11  0  2   55: 8  33
 3. Šardice B  12   9  2  1   38: 7  29
 4. Sparta Brno  14   8 4  2   48:15  28
 5. Břeclav B  14   7 1  6   21:26  21
 6. Boskovice  14   6 2  6   25:38  20
 7. Mor.Krumlov  14   6 1  7   28:31  19
 8. Rousínov  13   5 3  5   25:21  18
 9. ČAFC   13   4 4  5   20:27  16
10. Kohoutovice  14   4 3  7   27:39  15
11. FC Kuřim  14   3 2  9   24:48 12
12. Kyjov   14  3  1 10   20:57 10
13. St.Lískovec  13   2 2   9   18:49    8
14. Mutěnice  14  1  3 10   14:35    6

Rozlosování
 3.4. 13:15 Kuřim-Mutěnice
11.4. 12:30 ČAFC-Kuřim
17.4. 13:45 Kuřim-Břeclav B
24.4. 13:45 Kuřim-Rousínov
 2.5. 12:30 Znojmo-Kuřim
 8.5. 14:15 Kuřim-Sparta B
15.5. 16:30 Kyjov-Kuřim
22.5. 14:15 Kuřim-Blansko
29.5. 13:00 St.Lískovec-Kuřim ml.+st.
 5.6. 14:15 Kuřim-Kohoutovice
12.6. 16:15 Boskovice-Kuřim
19.6. 14:15 Kuřim-Šardice B

Starší žáci 
Rozlosování

 4.4. 9:00 Kuřim-Letovice
10.4. 9:00 Slovan-Kuřim
18.4. 9:00 Kuřim-Židenice
25.4. 9:00 Kuřim-Bystrc
 1.5. 9:00 Soběšice-Kuřim
 9.5. 9:00 Kuřim-Slavkov
15.5. 14:30 Tišnov-Kuřim
23.5. 9:00 Kuřim-Kunštát
29.5. 11:00 Slatina-Kuřim
 6.6. 9:00 Kuřim-Rousínov
12.6. 9:00 Bučovice-Kuřim

Mladší žáci
Rozlosování

 4.4. 10:45 Kuřim-Letovice
10.4. 10:45 Slovan-Kuřim
18.4. 10:45 Kuřim-Židenice
25.4. 10:45 Kuřim-Bystrc
 1.5. 10:45 Soběšice-Kuřim
 9.5. 10:45 Kuřim-Slavkov
15.5. 16:15 Tišnov-Kuřim
23.5. 10:45 Kuřim-Kunštát
29.5. 9:30 Slatina-Kuřim 
 6.6. 10:30 Kuřim-Rousínov
12.6. 10:45 Bučovice-Kuřim

Starší přípravka
Rozlosování

11.4. 9:00 Kuřim-Ivančice
18.4. 13:30 Zbýšov-Kuřim
25.4. 10:00 Rajhrad-Kuřim
 2.5. 9:00 Kuřim-Tišnov
 8.5. 15:00 Zastávka-Kuřim
16.5. 9:00 Kuřim-Ivančice
23.5. 15:00 Zbýšov-Kuřim
30.5. 10:00 Rajhrad-Kuřim
 6.6. 12:30 Kuřim-Tišnov
13.6. 9:00 Zastávka- Kuřim

Mladší přípravka A
Rozlosování

10.4. 11:30 Kuřim A-Zbýšov
17.4. 14:30 Chudčice-Kuřim A
25.4. 10:15 Ivančice-Kuřim A
 1.5. 11:30 Kuřim A-Tišnov
 9.5. 10:15 V.Bíteš-Kuřim A
15.5. 11:30 Kuřim A-Kuřim B
23.5. 10:00 Rosice-Kuřim A
30.5. 9:30 Kuřim A-Čebín
 6.6. 9:00 Střelice-Kuřim A

Mladší přípravka B
Rozlosování

11.4. 10:30 Chudčice-Kuřim B
16.4. 16:30 Rosice-Kuřim B
24.4. 9:00 Kuřim B-Čebín
 2.5. 9:00 Střelice-Kuřim B
 8.5. 9:30 KuřimB -Zbýšov
15.5. 11:30 Kuřim A-Kuřim B
22.5. 9:30 Kuřim B-Ivančice
30.5. 10:30 Tišnov-Kuřim B
 4.6. 17:00 Kuřim B-V.Bíteš
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Volejbal - DDM HIPPO Kuřim

Atletická pozvánka
na další závod Kuřimské běžecké ligy

neděle 9. 5. 

VIII.  Běh kolem Babího lomu 
hřiště u KD Podlesí 

10:00 - hlavní závod 8,7 km
10:00 - lidový běh 2,6 km

Žákyně
VII. kolo – krajský přebor žákyň

V sobotu 20. 2. 2010 se konalo v Kuřimi sedmé kolo Krajského 
přeboru žákyň ve volejbale. Turnaje na ZŠ Tyršova se zúčastnily týmy 
Sokol Brno Husovice, DDM Brno C a ZŠ Vejrostova Brno B. V úvodním 
setu úvodního utkání vybojovaly žákyně DDM HIPPO Kuřim nejtěsněj-
ší vítězství, ovšem poté trochu polevily v koncentraci a nasazení a soupeř 
toho dokázal využít a otočil vývoj utkání ve svůj prospěch. Ve zbylých 
dvou utkáních již byly lepším týmem žákyně Kuřimi a nakonec se v obou 
případech radovaly z vítězství. Předváděná hra žákyň prokazuje poctivou 
práci z tréninku. Hráčky se prezentují odvážnou útočnou hru podpoře-
nou jistým podáním. V každém kole sklízejí pochvalu za svůj výkon od 
rozhodčích, soupeřových trenérů i diváků. 

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Plíšková, Michaela 
Kalabisová, Tereza Vyorálková, Hana Šálená, Klára Mikelová, Tereza Po-
lášková, Klára Mikelová

VIII. kolo – krajský přebor žákyň
V sobotu 13. 3. 2010  se konal v Brně závěrečný turnaj letošního 

ročníku Krajského přeboru žákyň ve volejbale. Turnaje ze zúčastnily 
týmy ZŠ Vejrostova B, ZŠ Novolíšeňská B, Boskovice B a DDM HIPPO 
Kuřim. V úvodním zápase kuřimské žákyně zvítězily poměrem 2:0 nad 
týmem ZŠ Vejrostova B. V utkání byly po celou dobu lepším týmem. Pro-
sazovaly se zejména kvalitním servisem a výbornou prací při vybírání. Ve 
druhém utkání rovněž kuřimské žákyně zvítězily 2:0 tentokráte s týmem 
ZŠ Novolíšeňská B. I v tomto utkání se prosazovaly hráčky kvalitním ser-
visem a výbornou hrou v poli. V závěrečném utkání Kuřimačky podlehly 
týmu Boskovice B 0:2. Kuřimské hráčky se tentokráte dobře vypořádaly s 
podáním soupeře, samy pokračovaly ve svém  takřka bezchybném podá-
ní a pracovitosti při vybírání, ovšem chyběla potřebná razance na útoku, 
aby Kuřimačky zvítězily i v posledním utkání sezóny.  Tento turnaj byl 
ze strany Kouřimských žákyň velice povedený, po celou dobu předváděly 
pohledný volejbal a ze hry mohou mít také samy radost. 

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Plíšková, Michaela 
Kalabisován, Tereza Vyorálková, Hana Šálená, Tereza Plíšková, Klára Mi-
kelová, Klára Netrefová a Eliška Smrčková 

Pohár 7. tříd
V. kolo – Pohár 7. tříd

V neděli 14. 2. 2010 se konalo letošní poslední kolo poháru 7. tříd 
ve volejbale. Kuřimský tým hrál svoji skupinu v Brně na SG Botanická. 
Turnaje se dále zúčastnily týmy ZŠ Novolíšeňská B, KP ZŠ Milenova a 
Náměšť nad Oslavou. V prvních dvou zápasech si kuřimský tým pora-
dil se soupeři z KP ZŠ Milenova a Náměští nad Oslavou. V posledním, 
velmi bojovném utkání za výborné atmosféry. nestačil kuřimský tým na 
hráčky ZŠ Novolíšeňská B. V posledním turnaji tak obsadil druhé místo. 
V letošní sezóně se nepodařilo týmu probojovat do finále soutěže, a tak o 
víkendu letošní soutěžní ročník zakončil. 

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Tomáš Böhm, Klára 
Mikelová, Tereza Polášková, Barbora Fikesová, Kamila Smrčková, Eliška 
Smrčková, Veronika Polášková a Sabina Kloudová.

Přípravka
V. kolo – minivolejbal

V neděli 21. 2. 2010 se konal pátý turnaj minivolejbale. DDM 
HIPPO Kuřim se se třemi týmy zúčastnilo skupiny v Brně. Turnaje ze 
zúčastnilo celkem 22 dívčích a chlapeckých týmů. A- tým si vedl v úvodu 
turnaje na výtečnou, hráčky vyhrály všechny zápasy ve skupině a postou-
pily z prvního místa. Ve vyřazovací části jim ovšem rychle docházely síly, 
protože hlavní opora Klára Mikelová měla v nohách sobotní turnaj žá-
kyň. V konečném pořadí tak po boji obsadily pěkné osmé místo. B-tým a 
C-tým složený ze začínajících hráček a hráčů sbírá na turnajích převážně 
zkušenosti. Na všech je vidět zlepšující se výkon na každém následujícím 
turnaji. Herní prvky jako podání a rozehrávka jim již nečiní problémy. 
Teď je potřeba ještě zapracovat na nebezpečném útoku.

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupily: Klára Mikelová, Tereza Lí-
pová, Eliška Smrčková

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupily: Anna Sedláčková, Kateřina 
Šplíchalová, Kamila Smrčková, Monika Drábková

Za DDM HIPPO Kuřim C nastoupili: Milan Hoplíček, Sabina 
Kloudová, Kateřina Kubíčková, Bára Lukešová

VI. kolo – minivolejbal
V úvodní skupině předvedl A-tým dobrý výkon. Škoda prohry v 

prvním utkání. V následujícím boji po polední přestávce byl soupeřem 
tým Pohořelic A. Přes veškerou snahu a bojovnost byl nad síly hráček. 
Potěší skutečnost, že naše hráčky útočily, zatímco soupeř přehrával míč 
přes síť pouze prsty. Vše si družstvo vynahradilo v utkání s Pohořelicemi 
B, které po zásluze vyhrálo. 

Hráčky B-družstva na turnaji mírně zklamaly. Celá čtveřice se 
prezentovala zvládnutým podáním spodem. Většinu míčů se dařilo hrát 
volejbalově nikoliv chaotickým způsobem. Ke spokojenost bylo potřeba 
vyhrát některé utkání.

Hráčky a hráč C týmu předvedli na turnaji mnoho volejbalových 
akcí, čímž korunovali svoji práci na trénincích. I když je před těmito mla-
dými nadějemi ještě velký kus práce, je vidět, že jsou na správné cestě. 

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupily: Klára Mikelová, Michaela 
Šplíchalová,  Eliška Smrčková

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupily: Anna Sedláčková, Kateřina 
Šplíchalová, Markéta Zelená, Monika Drábková

Za DDM HIPPO Kuřim C nastoupili: Milan Hoplíček, Sabina 
Kloudová, Alena Filková, Marija Slavíková

Vodácké putování po horním 
a středním Hronu

Sokol Kuřim zve na vodácké putování na kánoích po Hronu z 
Filipova u Brezna do Rudna nad Hronom (celkem 137 km). Termín od 
soboty 3.7. do soboty 10.7. Cena 3170,- Kč zahrnuje zapůjčení lodí, pá-
del, sudů a vest, převoz zavazadel mezi tábořišti a doprovod sportovního 
instruktora. Podmínkou účasti je umět plavat. Putování není vhodné pro 
úplné začátečníky. Informace a přihlášky: Miloš Kotek, tel.: 728 928 894, 
e-mail: xkotek@volny.cz

Pozvánky
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sport

ŠipkySilový trojboj

Čtyřikrát v řadě vítězem
V sobotu 13. 3. 2010 se konal sedmý turnaj série za účasti 13 hráčů. 

Rozhodčím byla opět Lenka Klašková. Po čtvrté se radoval z vítězství v 
řadě David Valenta,který si začíná dělat mírný náskok v průběžném pořa-
dí. Nejlepší ženou turnaje byla na 5.-6. místě T. Obadálková.

Výsledky turnaj č. 7 :1. místo D. Valenta, 2. R. Staněk, 3. J. Kessner, 
4. A. Kalška st., 5.-6. J. Jaroš a T. Obadálková, 7.-8. F. Doležel a L. Klaš-
ková atd…

Průběžné pořadí: 
1. D. Valenta 50, 2. R. Staněk  48, 3. J. Kessner 38, 4. T. Sehnal 36, 5. 

A. Klaška st. 30, 6. Z. Jůza 29, 7. J. Jaroš 26, 8.-9. S. Klašková a M. Dulínek 
21, 10. T. Obadálková 20.

Foto :zleva J. Kessner, D. Valenta, R. Staněk, dole T. Obadálková

Dvojice
V sobotu 27. 3. 2010 se uskutečnil turnaj dvojic za účasti pěti dvo-

jic. Rozhodčím byl Arnošt Klaška st. 
Výsledky: 1. místo – M. a V. Dulínkovi, 2. L. Klašková - T. Sehnal, 3. L. 

Pavlíčková - L. Baláš, 4. J. Hedbávná - R.Štěpánek, 5. A. a S. Klaškovi.

Foto: zleva L. Pavlíčková -l. Baláš,V. Dulínková - M. Dulínek,L. Klašková -T. 
Sehnal

Další turnaje: jednotlivci: 10. 4. 2010, dvojice: 24. 4. 2010.
V Klubu POHODA kulturní dům Kuřim (vchod ze dvora),vždy 

od 19:00 hodin.
David Hedbávný

Mistrovství Moravy 
v silovém trojboji

V sobotu 6. 3. 2010 se ve Vranovicích konalo 18. mistrovství Mo-
ravy mužů a žen v silovém trojboji, které bylo zároveň nominačním závo-
dem na mistrovství České republiky mužů a žen pro rok 2010.

Závodů se zúčastnilo 29 závodníků v 8 váhových kategoriích. Jako 
tradičně byly nejméně obsazené kategorie nejlehčí a nejtěžší. Ale ani 
menší konkurence nezabránila závodníkům ve snaze předvést co nejlepší 
výkony. Nejobsazenější kategorie byla do 110 kg, kde se utkalo 7 trojboja-
řů. Zvítězil v ní Roman Svoboda z TJ Spartaku Pelhřimov. Shodný počet 
pěti soutěžících byl v kategoriích do 75 kg s vítězem Tomášem Lackem z 
TJ Svitavy, který je také vítězem celého mistrovství dle Wilkse s 480,56 
body, dále v kategorii do 82,5 kg, kde vybojoval vítězství pro domácí od-
díl Pavel Pláteník.

 V  kategorii  do 100 kg si odvezl prvenství do SK Kuřim Jiří Zimu-
la, který je mimochodem také rozhodčím silového trojboje. V  kategorii  
do 110 kg skončil na třetím místě Vladimír Pop s výkonem 705 kg.Nejho-
dnotnější výsledek v trojboji předvedl Martin Šumbera ze Sokola Rosice, 
vítěz kategorie do 125 kg, který měl nejlepší výkony jak v dřepu - 300 kg, 
tak i v tlaku - 230 kg. Všechny jeho výkony měly součet 800 kg, což byl na 
letošním klání nejlepší výsledek. Rosický borec se umístil na druhém mís-
tě v bodování podle Wilksova koeficientu s 462,08 body. Nejúspěšnější 
mrtvý tah s hodnotou 305 kg se povedl Janu Schmidtovi z TJ Olympie 
Zlín. 

K pěkným sportovním zážitkům tohoto mistrovství patřil i pokus 
Petra Bolfa z SK Kuřim o juniorský rekord v tlaku v kategorii do 110 kg, 
který měl dosud hodnotu 222,5 kg. Petr si na svůj druhý pokus v tlaku 
nechal naložit na činku 225 kg a celý sál s napětím očekával, zda bude 
tento výkon platný. Pokus vyšel a Petr Bolf, odměněný potleskem, se stal 
novým juniorským rekordmanem v tlaku v kategorii do 110 kg. Na třetí 
pokus si kuřimský závodník nechal naložit 230 kg, ale tato hmotnost byla 
bohužel prozatím nad jeho síly. 

Všichni kuřimští závodníci se nominovali na mistrovství republiky, 
které se koná v Nymburku gratulujeme.

PWL

Jiří Zimula - Kuřim, 2. pokus na 270 kg.

Příští (dubnová) Zlobice vyjde v pátek 7. května 2010. 
Uzávěrka je v pátek 30. dubna, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 3. 
dubna.


