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září

Volební strany pro volby do Zastupitelstva 
obce Kuřimi zaregistrovány

(Pokračování na str. 7)

Z výstavy Kuřim pravěká.

Od prvního zářijového dne probíhá 
v prostorách kuřimského zámku výstava 
nazvaná Kuřim pravěká, která si klade za cíl 
seznámit kuřimskou veřejnost a případné 
zájemce o danou problematiku. Toto výsta-
vu připravilo město Kuřim ve spolupráci s 
Muzeem Brněnska. 

Kuřimsko, bohaté na úrodnou půdu, 
potoky a lesy, již od pravěku vytvářelo dobré 
podmínky pro osidlování krajiny člověkem.
Významným dílem k tomu přispěla i poloha na 
rozhraní jižních a severních kultur. 

Doklady o pravěkém osídlení jsou nalé-
zány díky výstavbě, která v Kuřimi probíhala v 
minulých letech. Díky tomu se nastřádalo mno-
ho archeologických nálezů, které dokládají bo-

Kuřim pravěká na zámku
hatost dávného osídlení.

Výstava je členěna chronologicky a ná-
vštěvník se postupně seznamuje s jednotlivými 
vývojovými etapami lidstva.

(Pokračování na str. 6)

Volby do zastupitelstev obcí proběh-
nou ve dnech 15. - 16. října 2010. Ve stejném 
období se konají v našem správním obvodu i 
volby do Senátu Parlamentu ČR.

Voleb se mohou zúčastnit politické 
strany a politická hnutí, jejich koalice, nezá-
vislí kandidáti, sdružení nezávislých kandi-
dátů nebo sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidátů. 

Městský úřad Kuřim přijal do vypršení 
zákonného termínu pro registraci volebních 
stran pro volby do zastupitelstev obcí celkem 
38 kandidátních listin. Z celkového počtu re-
gistrací bylo podáno 9  kandidátních listin do 
Zastupitelstva města Kuřim. 

Městský úřad Kuřim, coby registrační 
úřad pro volby do zastupitelstev obcí, prověřil 
správnost všech podaných kandidátních listin. 
Ve spolupráci se zástupci volebních subjektů 
byly odstraněny nedostatky kandiátních listin 

a poté vydána  rozhodnutí o registraci jednot-
livých volebních stran.

Dne 27. srpna 2010 proběhlo losování 
pořadí volebních stran zaregistrovaných u regis-
tračního úřadu Kuřim. Voleb do zastupitelstva 
města Kuřim se zúčastní tyto volební subjekty 

(názvy uváděny ve tvaru a pořadí, jak budou na 
hlasovacích lístcích):
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zovala známky opilosti (1,9 promile), byly děti 
předány otci.

Zběsilou jízdu
předvedl řidič vozidla BMW dne 8. 7. 

2010 v nočních hodinách v kuřimských ulicích. 
Srovnal se zemí část zábradlí na křižovatce na 
Nám. 1. května. Poté z místa ujel. Auto bylo 
ještě téže noci nalezeno v havarovaném stavu 
se zapnutým motorem u hřbitova. Řidič z něho 
utekl. Asi věděl proč. 

Milovník krajiny
se vyklubal z neznámého muže, který 

se pohyboval ve večerních hodinách na stře-
še správní budovy TOS Kuřim, a.s. dne 10. 7. 
2010. Svědek nahlásil na Policii ČR v Kuřimi, 
že na střeše výškové budovy se pohybuje osoba. 
Přivolaná policie povolala hasiče, kteří pro muže 
vylezli. Muž maďarské národnosti byl řidičem 
kamionu. Čekal na parkovišti do druhého dne 
na předání zásilky. Čas si chtěl zkrátit údajně fo-
tografováním krajiny ze střechy budovy.

Zloděj řezníkem
Dne 11. 8. 2010 nahlásilo ZD Čebín 

na Policii ČR v Kuřimi odcizení jednoho kusu 
prasete o váze 110 kg. Neznámý pachatel v noci 
vnikl do areálu, pašíka zabil a odvezl. Družstvu 
tak vznikla škoda 4,5 tisíce Kč.

Pachatel naruby
Dne 24. 8. 2010 na lince 158 požádal 

muž z Čebína o příjezd Policie s tím, že se chce 
doznat ke své nekalé činnosti násilného charak-
teru. Po příchodu Policie matka muže vysvětli-
la, že jde o osobu v psychiatrickém ošetřování. 
Protože muž vyhrožoval sebevraždou, byl pře-
vezen do psychiatrické léčebny. Policii se „do-
znal“, že si vše vymyslel, protože se chce dostat 
do vězení.

Letem světem
V období prázdnin došlo v kuřimském 

mikroregionu ke čtrnácti vloupáním do moto-
rových vozidel. Z toho dvakrát byla odcizena 
nafta z nákladních aut. Došlo ke krádeži jedno-
ho auta Škoda Octavia a ze dvou Octávií byly 
odcizeny zadní dveře a navíc z jedné i dva před-
ní airbagy.

Bylo zadrženo sedm osob řídících bez 
řidičského oprávnění, devět řidičů řídilo s alko-
holem v krvi a jeden řidič měl pozitivní test na 
ostatní návykové látky. Protože byl jeden zjevně 
opilý řidič zadržen téhož dne řídící vozidlo pod 
vlivem dvakrát, byl vydán příkaz k odstavení vo-
zidla a auto mu bylo odebráno.

Sedm osob bylo odvezeno do záchytné 
stanice pro problémy s alkoholem. V Kuřimi 
byla ve večerních hodinách přivolaná Policie 
ČR k ženě, která ležela od pasu dolů nahá na 
ulici. Mladé ženě bylo naměřeno 3,07 promile 
alkoholu a po ošetření lékařem byla předána 
příbuzným.

HN

Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Dopravní omezení
Ve dnech 1.9. - 8.10. 2010 bude ome-

zen provoz na ul. Tišnovská z důvodu stavby 
přechodu pro chodce a autobusové zastávky u 
kostela. Objízdná trasa ve směru Tišnov - Brno 
bude vedena po komunikaci II/386 směr Jina-
čovice a ul. Křížkovského, Tišnovská. Ve směru 
Brno - Tišnov bude po celou dobu výstavby za-
chován jeden jízdní pruh. Stavbu provádí firma  
STRABAG a.s. Děkujeme všem za pochopení, 
odbor investiční a regionálního rozvoje MěÚ 
Kuřim.

Ztracené děti
Pohřešování dvou a čtyřletého dítěte na-

hlásila dne 8. 7.  2010 na linku 158 jejich matka 
z Kuřimi. Děti byly nalezeny nedlouho poté na 
ulici v blízkosti bydliště. Protože matka vyka-

Opravuje se fasáda DDM
Nový kabát dostala v uplynulých den 

budova domu dětí a mládeže a přilehlá zeď. 
Práce provedl David Ševčík a město přišly na 63 
tisíc bez DPH. Natřena bude i střecha budovy 
DDM, aby se zabránilo její korozi. 

Studie cyklostezky
Město zadalo vypracování vyhledávací 

studie trasy cyklostezky, která by měla v bu-
doucnu spojit Kuřim s Lipůvkou, Svinošicemi, 
Šebrovem, Kateřinou a Novým hradem s na-
pojením na stávající stezku do Blanska. Studii 
zhotoví společnost DHV CR, která ve výběro-
vém řízení mezi 12 účastníky předložila nejnižší 
cenu, a to 108 tisíc Kč vč. DPH.

Vyhřívání bazénu
Při výstavbě wellness centra je použita 

kogenerační kotelna. Odpadní teplo z této ko-
telny může být využito pro přihřívání vody ve 
venkovních bazénech. Ty budou připojeny no-
vým potrubím a příští sezónu venkovních bazé-
nů tak bude možno prodloužit. 

Začala stavba přechodu
Další přechod pro chodce v Kuřimi bude 

modernizován. Jde o přechod na ulici Tišnov-
ské u zámku. Práce budou trvat do 8. října a 
přinesou s sebou omezení dopravy. Součástí 
stavby je i výstavba nové autobusové zastávky 
včetně zálivu.

Zdravé město zná jména
Z výsledků ankety projektu Zdravé měs-

to Kuřim mezi občany města vyplynuly nejpal-
čivější problémy. Ty nyní dostaly garanty řešení 
(vždy jednoho komunálního politika a jednoho 
úředníka radnice), na které se se svými podněty 
může veřejnost obracet. Snížení silniční dopra-
vy a informovanost o dopravních projektech 
má nastarosti tandem Štarha/Lekešová, kapa-
citu základních a mateřských škol Ambrož/
Němcová, plochy pro sport a rekreaci Nawra-
th/Střítežská, stav nádraží ČD Sukalovský/
Indrová, bezpečnostní situace, vznik městské 
policie Sukalovský/Novák, obnovení služby 
první pomoci Kotek/Novák, mateřské centrum 
Ambrož/Sikorová, bezbariérové úpravy komu-
nikací Macková/Lekešová, vznik infocentra 
Macková/Šiblová.

5 x DrS

Setkání s poslancem
Setkání s poslancem p. Siverou se usku-

tečnilo 23.8.2010 na MÚ Kuřim. Setkání se zú-
častnili starostové Lažan, Lipůvky, Malhostovic, 
radní a starosta Kuřimi, pracovníci MÚ Kuřim a 
několik členů Obč. sdružení pro realizaci silnič-
ního obchvatu města Kuřimi. Tématem setkání 
byla silnice R43 a obchvaty Kuřimi, ZÚR a dal-
ší, z toho vyplývající problémy a náměty.

slavkol

Bude Kaufland?
Zastupitelstvo města schválilo záměr na 

odprodej pozemků proti poliklinice o výměře přes 
13,409 m2 pro podnikatele, kteří zde vybudují ob-
jekty služeb, zejména velkou prodejnu, ale i další. 
Zároveň musí investor postavit kruhový objezd a 
příjezdovou cestu. Jediný dosud známý developer, 
který má o tento pozemek zájem, jej chce zakoupit 
a připravit pro známý obchodní řetězec Kaufland.

Studna pro bazén
Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení 

vrtané studny pro sportovní areál na ulici Bla-
nenská. Pokud studna nebude dávat alespoň 1 
litr za vteřinu, bude ji firma vrtat zdarma. Pokud 
bude dostatečným zdrojem vody, náklady se na 
provozu bazénu zaplatí zhruba za rok.

Pomoc Sokolu i kostelu
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlou-

vy o dotaci s Římskokatolickou farností Kuřim, 
podle které bude město dotovat výmalbu kostela 
v Kuřimi sumou 100.000 Kč. Město přispělo na 
opravu kostela, výmalba vnitřku tehdy ale ne-
proběhla, protože statici chtěli sledovat, jestli se 
praskliny ve staré malbě nezvětšují. Ukázalo se, že 
kostel je staticky v pořádku, město tedy přispěje na 
dokončení díla.

Zastupitelstvo dále schválilo prominutí le-
tošní splátky půjčky ve výši 50.000,- Kč Tělocvič-
né jednotě Sokol Kuřim. Sokol peníze potřebuje k 
dobudování nového hřiště.

3×job
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Čisté světlo

Na dohled od Zlobice Užitečné informace

Město Kuřim vyhlašuje 

výběrové  řízení
na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek: 

 a) termín konání výběrové řízení 30. 9. 2010 
 b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
 c) maximální cena za m2 pozemku 189,67 Kč 
 d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup po-

zemků pod    komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v 
zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmanno-
va 968, 664 34 Kuřim, IV. NP, dv. č. 412 do čtvrtku 30. září 2010 do 11:30 
hodin.

Podrobnější informace je možno získat na úřední desce nebo we-
bových stránkách Městského úřadu Kuřim – http://kurim.cz/ v sekci 
„Výzvy města“ nebo na tel.: 541 422 317 - Ing. V. Fidrmucová; tel.: 541 
422 317 – Mgr. J. Davidová.

Výběrové řízení 
na referenta(ku) odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Kuřim

Tajemnice Městského úřadu Kuřim Mgr. Alena Zimmermannová 
vyhlásila dne 30. 8. 2010 výběrové řízení na místo referenta(ky) odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Kuřim.

Zájemci o toto pracovní místo mohou své přihlášky podat do pon-
dělí 27. září 2010 do 17:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Kuřim, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.

Bližší informace o nabízeném pracovním místě zájemcům poskyt-
nou: 
Bc. Taťána Sojková,  tel.:  541 422 376, e-mail: sojkova@radnice.kurim.cz  
nebo  Mgr. Jan Jandl, tel.:  541 422 338, e-mail: jandl@radnice.kurim.cz

              Výzva o vyhlášení výběrového řízení je k dispozici také 
úřední desce města a na: www.kurim.cz

Mgr. Jan Jandl
odbor Kancelář úřadu MěÚ Kuřim

Výběrové řízení 
na referenta(ku) odboru dopravy Městské-
ho úřadu Kuřim

Tajemnice Městského úřadu Kuřim Mgr. Alena Zimmermannová 
vyhlásila dne 27. 8. 2010 výběrové řízení na místo referenta(ky) odboru 
dopravy Městského úřadu Kuřim.

Zájemci o toto pracovní místo mohou své přihlášky podat do pon-
dělí 20. září 2010 do 17:00 hod. na podatelnu Městského úřadu Kuřim, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim.

Bližší informace o nabízeném pracovním místě zájemcům poskyt-
nou: 
Ing. Jiří Kovář,  tel.:  541 422 335, e-mail: kovar@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 úřední 
desce města a na: www.kurim.cz

Mgr. Jan Jandl
odbor Kancelář úřadu MěÚ Kuřim

   Oblastní charita v Tišnově 
pomáhá

     Pracovníci tišnovské charity předali 4. srpna 2010 finanční dar 
paní Juračkové z Kuřimi,  která se v půli května náhle ocitla bez střechy 
nad hlavou. V důsledku enormních dešťů se na její domek sesunul kus 
skály. Ten je stále neobyvatelný. Náklady na odklizení spadaných sutin a 
nezbytnou opravu překročily již částku sto tisíc korun. Oprava domku a 
odtěžení skály si vyžádají další náklady v řádu statisíců korun.

„Nejhorší je, že mi žádná banka nepůjčí, nemám čím ručit,“ řekla 
nám paní Juračková, která je v invalidním důchodu. 

Oblastní charita Tišnov kontaktovala paní Juračkovou bezpro-
středně po neštěstí a nabídla také manuální pomoc dobrovolníků. Hoto-
vost ve výši devatenáct tisíc korun pak vyčlenila z Postní almužny a Konta 
sv. Anežky a věnovala právě na částečnou úhradu náhradního bydlení. 

Oblastní charita Tišnov, která je organizační složkou Diecézní 
charity Brno, pomáhá potřebným již třetím rokem, a to především díky 
solidárnosti vás, 
dárců, kterým není 
neštěstí druhých 
lhostejné. Své pří-
spěvky můžete dále 
zasílat na konto tiš-
novské charity číslo 
185897781/0600, 
konkrétně pro paní 
Juračkovou ozna-
čené variabilním 
symbolem 999. 

Více infor-
mací o činnosti 
Oblastní charity 
Tišnov naleznete 
na www.tisnov.ca-
ritas.cz.
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společnost

Dotace na kulturu a sport
Město Kuřim poskytuje tradičně dotace na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti. 

Zatím se tak děje ve dvou kolech ročně. Ukázalo se ale, že to není vhodný model, protože na druhé 
kolo bylo k dispozici nepřiměřeně málo prostředků. Nakonec zastupitelstvo pro letošek fond navý-
šilo, ale dá se předpokládat, že dojde ke změně jeho statusu. Přinášíme seznam úspěšných žadatelů 
z druhého kola.

Kulturní a spolková činnost:
Název organizace  Název projektu  Schválená finanční dotace
Jiří Brichta  2. ročník Setkání modelářů - ceny    5.000,- Kč
David Hedbávný, Klub Pohoda Rozloučení s prázdninami    12.000,- Kč
Česká tábornická unie Zakoupení 10 ks nových celt    33.000,- Kč
Roska Brno-venkov  Rekondiční pobyt v Tavíkovicích    4.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Prezentace prací výrobků, výstava    2.800,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Prezentace prací výrobků, výstava    5.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Akce Živý Betlém      4.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Kuřim Kuřimské krojované hody - kroje   17.000,- Kč
Orel jednota Kuřim  Pravidelná činnost s malými dětmi    9.500,- Kč
Základní umělecká škola Kuřim Nákup notových materiálů     5.000,- Kč
Základní umělecká škola Kuřim Koncert pěveckého sboru     19.000,- Kč
MRC KuřiMaTa, o.s.  Hrátky s KuřiMáTky     32.000,- Kč
Pěvecký sbor K dur  Taneční bál      9.000,- Kč
Základní umělecká škola Kuřim Taneční soutěž      4.450,- Kč
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 Sochaření na Tyršovce   100.000,- Kč
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 Sborový zpěv na Tyršovce    15.000,- Kč
MŠ Kuřim, Zborovská 887 Vánoční tvoření     10.000,- Kč
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Série koncertů Escape Live Music   50.000,- Kč
Celkem         336.750,- Kč

Sportovní činnost:
Název organizace  Název projektu  Schválená finanční dotace
Sbor dobrovolných hasičů Kuřim Soutěž v požárním útoku       5.000,- Kč
Šachový klub Kuřim  Nákup 20 ks šachových souprav      8.000,- Kč
Policie ČR, OO Kuřim Ceny pro soutěžní družstva      5.000,- Kč
Plavecký klub Kuřim, o.s. Nájem malého a velkého bazénu  37.150,- Kč
Orel jednota Kuřim  Otevřený turnaj v malé kopané     3.000,- Kč
Orel jednota Kuřim  Kuřimská florbalová liga   25.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Výchovně vzděl. proces - volejbal        600,- Kč
Sportovní klub Kuřim - trojboj Vybavení posilovny SK Kuřim   20.000,- Kč
Josef Šojat   29. ročník Kuřimské hodinovky   13.600,- Kč
Dream Team Kuřim  1. ročník turnaje malé kopané     5.000,- Kč
Sportovně střelecký klub TOS  1 ks obalu na vzduchovou pušku   2.914,- Kč
Sportovně střelecký klub TOS Nákup chemického WC  ;   2.500,- Kč
TJ SOKOL Kuřim, odd. rodiče Vybavení pro cvičení všestrannosti  2.210,- Kč
TJ SOKOL Kuřim, odd. volejbalu Turnaj v plážovém volejbalu     4.000,- Kč
Sportovně střelecký klub TOS Rekonstrukce EZS skladu zbraní  3.000,- Kč
SK Kuřim – oddíl basketbalu Rozvoj sportovní činnosti    13.000,- Kč
Škola TAEKWON-DO SAM-IL Činnost oddílu TAEKWON Kuřim  20.000,- Kč
SK Kuřim – oddíl házené Činnost družstev mládeže v házené  38.500,- Kč
TJ SOKOL Kuřim, odd. tenisu Pronájem hodin v nafukovací hale  12.000,- Kč
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 Prvky zdravotní tělesné výchovy  45.000,- Kč
Florbal Kuřim  Činnost oddílu a účast v soutěži   80.000,- Kč
Celkem         345.474,- Kč

Finanční dotace celkem na 2. výzvu:     682.224, - Kč.

Humanitární sbírka
V budově Městského úřadu Kuřim bude 

probíhat sbírka materiální pomoci pro občan-
ské sdružení „Dům na půli cesty“ v Květné u 
Poličky.

Toto zařízení je určeno mladým lidem, 
kteří po dosažení zletilosti odcházejí z dětských 
domovů či velkých pěstounských rodin a vý-
chovných ústavů, nebo mladým lidem v obtíž-
né životní situaci.

Sbírka bude ukládána v suterénních pro-
storách úřadu ve čtvrtek 7. 10. 2010 od  8:00-
11:30  a  12:30-18:00

Sbíráme :  
Oblečení (nikoli spodní prádlo) 
Povlečení, prostěradla, záclony
Ručníky, utěrky
Kuchyňské potřeby (řez.nože, větší prkénka, 

vařečky)
Nádobí (i větších objemů!)
Elektrospotřebiče  (po předchozí domluvě a 

pouze funkční)

Oblečení, lůžkoviny, ručníky a utěrky 
sbíráme pouze čisté, vyprané a zachovalé. Věci 
prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme všem, kteří přispějete tou-
to materiální pomocí.

Informace : tel. č.  541 422 351 a 541 422 
376; e-mail:  sojkova@radnice.kurim.cz

VÝUKA, PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
 (včetně soudního ověření)

FRANCOUZŠTINY
Mgr. Petra NĚMCOVÁ

tel. 777 697 477
www.francouzskyjazyk.com
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užitečné informace

V Brně začalo pra-
covat  Jednotné 
kontaktní místo 

Vznik Jednotného kontaktního místa 
( JKM) na Živnostenském úřadě města Brna 
umožnila novela zákona č. 570/1990 Sb., o živ-
nostenských úřadech, účinná ode dne 28. 12. 
2009 a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohy-
bu služeb, který transponoval do českého práv-
ního řádu směrnici Evropských společenství o 
službách na vnitřním trhu.

Službu JKM zajišťuje v České republice 
15 obecních živnostenských úřadů, které byly 
stanoveny vyhláškou č. 248/2009 Sb., a stávají 
se součástí celoevropské sítě. V rámci Jihomo-
ravského kraje je jediným JKM Živnostenský 
úřad města Brna. Tato nová agenda má pomoci 
při vstupu do podnikání občanům EU - začína-
jícím poskytovatelům služeb, přičemž službou 
se rozumí zejména činnost výrobní, obchodní 
či jiné práce a výkony sloužící k uspokojování 
dalších potřeb zákazníků. Jedná se o podni-
katele, kteří chtějí podnikat nejen na základě 
živnostenského oprávnění, ale i jiných druhů 
podnikatelského oprávnění, tedy v činnostech 
vyloučených z režimu živnostenského zákona 
(např. založit agenturu práce, nestátní zdravot-
nické zařízení apod.).

Více informací k činnosti JKM získáte z 
níže uvedeného letáku.

Mgr. Alena Trtílková 
vedoucí obecního živnostenského úřadu 

Kuřim

Vítání nově naro-
zených občánků – 
podzim 2010

V sobotu 25. 9. 2010 se uskuteční třetí 
„vítání nově narozených dětí“ v tomto roce.  Jed-
notlivá vítání se budou konat v půlhodinových 
intervalech od 10.00 hodin do 14.30 hodin v 
obřadní místnosti Městského úřadu Kuřim, v 
prostorách Domu kultury na nám. Osvobození 
902. Uvítány budou děti narozené od února do 
června letošního roku. Rodičům dětí, 

kterých se akce týká, budou rozeslány 
pozvánky s konkrétními termíny.

Vzhledem k okolnosti, že končí volební 
období bude vítání dětí v sobotu 25. 9.2010 po-
sledním vítáním na jehož organizaci se budou 
podílet dosavadní členky Komise 

pro společenské záležitosti Města Kuři-
mi. Chtěla bych touto cestou poděkovat zejmé-
na paní Aleně Matějíčkové, Mgr. Michale Kali-
nové a Mgr. Jindřišce Dvořákové za vstřícnost 

a ochotu s jakou se podílely na přípra-
vách jednotlivých obřadů v průběhu uplynu-
lých čtyř let.

Poslední „vítání nově narozených dětí“ v 
letošním roce se uskuteční v sobotu 11.12.2010. 
Přivítány budou děti narozené v měsících čer-
venec – říjen 2010.

Mgr. Lenka Krejčová
matrikářka
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historie

Nejstarší kuřimské nálezy jsou ze starší doby kamenné, paleolitu. 
Z této doby se toho do dnešní doby na kuřimsku příliš nedochovalo, ale 
můžeme ocenit mohutnost mamutovy stoličky, který  v době kamenné 
pobíhal po katastru dnešní Kuřimi. Toto období je na výstavě zastoupeno 
i kopií Věstonické Venuše, která sice není z kuřimských nálezů, ale krásně 
nám ukazuje zručnost našich dávných předků.

Mladší doba kamenná je zastoupena unikátními nálezy, které po-
cházejí především z místa výstavby výrobního areálu Tyco Electronics. V 
této lokalitě byly nalezeny desítky pecí na pálení keramiky, dílny na zpra-
cování kamenných nástrojů a mnoho sklípků a jam.

Unikátní nálezy na výstavě reprezentují starší dobu železnou, hal-
štatskou. V devadesátých letech, v souvislosti s přípravou výstavby výrob-
ního závodu firmy Vaillant bylo objeveno sídliště z šestého až sedmého 
století před naším letopočtem. Osada byla ohrazena palisádami a je zde 
jasně zřetelné dělení na část obytnou, výrobní a hospodářskou, ale i na 
část sakrální s kultovním areálem. Model tohoto sídliště je také součás-
tí výstavy a je zpestřením celé expozice. Kuřimské nálezy reprezentující 
tuto dobu se staly přelomovými a mají za následek změnu pohledu od-
borníků.

Přes  Kelty a Římany se dostanete až do doby středohradištní slo-
vanské, to je asi do doby Velkomoravské říše. Toto období je na výstavě 
reprezentováno exponáty pohřebiště deseti hrobů, které byly nalezeny 
při výstavbě rodinných domů v lokalitě Díly za svatým Janem v roce 
2001. Zde také výstava končí.

Souběžně s přípravou výstavy probíhal tématický příměstský tábor 
Domu dětí a mládeže s tématem pravěk. Výsledky týdenní činnosti toho-
to tábora pod vedením paní Ivy Zejdové můžete shlédnout v prostorách 
výstavy. Tato expozice nám přináší zajímavý pohled naší nejmladší gene-
race na naši minulost.    

Věřím, ze se vám bude výstava líbit a obohatí vás o znalosti dávné 
historie místa, ve kterém žijete.

Oldřich Štarha
starosta  

Kuřim pravěká na zámku
(pokračování ze str. 1)

1. září – 6. října, zámek Kuřim

Kuřim pravěká
Město Kuřim pořádá ve spolupráci s Muzeem Brněnska – 
Podhoráckým muzeem Předklášteří výstavu na téma „Pra-

věké osídlení v Kuřimi“. Výstava bude probíhat v prostorách 
kuřimského zámku od 1. září do 6. října 2010. Bude otevře-

na o víkendech od 10 do 18 hodin, v pracovní dny pak po 
předchozí telefonické domluvě (pan Jaromír Svítil, tel. 776 
176 501). Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 31. srpna 

2010 v 17:00 hod. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Vlevo: Hrob keltského válečníka
Nahoře: rekonstruovaná keramika 
pod ní rekonstrukce pravěkého sídla v Kuřimi

dole: Mamut, jak jej vyrobily děti z DDM
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volby

1. KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA A POLITICKÉ HNUTÍ „STA-
ROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

2. Věci veřejné (VV)
3. Sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých 

kandidátů
4. Česká strana sociálně demokratická
5. Komunistická strana Čech a Moravy
6.  KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLO-

VENSKÁ STRANA LIDOVÁ
7.  Občanská demokratická strana
8.  TOP 09
9.  „občané důvěřujme sobě“

Více informací k volbám do zastupitelstev obcí a k volbám do Se-
nátu Parlamentu ČR najdete na webových  stránkách MěÚ Kuřim (www.
kurim.cz) v sekci Volby.

Mgr. Lukáš Rafaj
vedoucí OSVV

Volební strany pro volby do 
Zastupitelstva obce Kuřimi 
zaregistrovány

(pokračování ze str. 1)

Kdo kandiduje
Přinášíme seznam všech zaregistrovaných kandidátů. Podotýká-

me, že do voleb může některý odstoupit, být odvolán a podobně. Z infor-
mací o nich jsme zařadili věk a povolání. Informace o politické příslušnos-
ti a kandidující straněu koalic najdete pochopitelně na volebních lístcích. 

KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA A POLITICKÉ 
HNUTÍ „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

1 Ing. Drago Sukalovský 48 konzultant public relations 
2 Mgr. Ladislav Ambrož 61 místostarosta 
3 Bc. Roman Stříž 39 podnikatel 
4 Jiří Brabec 55 textař a publicista 
5 Ing. Mgr. Vlastimil Burkart 36 ekonom Kurim
6 Petr Krejčí 33 podnikatel 
7 Ing. Lubomír Stříž 63 podnikatel 
8 Mgr. Žaneta Jarůšková 30 učitelka 
9 PhDr. Jiří Mezník 68 důchodce 
10 Ing. Vojtech Novotný 27 zástupce ředitele 
11 Ing. Hana Studená 40 geodet 
12 David Hedbávný 34 podnikatel 
13 Andrea Vlková 36 cvičitelka 
14 Bohuslav Bednář 43 operátor 
15 prof. MVDr. Jiří Pikula 43 vys. pedagog a veter. lékař 
16 Josef Vozdecký 58 ekonom 
17 Ing. Milan Vlk 58 vedoucí IT

Věci veřejné (VV)
1 Mgr. Jana Čikovová 47 zástupce ředitele stř. školy 
2 Leoš Žižka 47 strážník mestské policie 
3 Ivan Čikov 27 realitní makléř
4 Jakub Sowiňski 31 zaměstnanec státní správy 

Sdružení politické strany SNK Evropští de-
mokraté a nezávislých kandidátů

1 Ing. Miloš Kotek 44 konstruktér obráběcích strojů
2 prof. Dr. Ing. Jiří Marek 46 tech. ředitel TOSHULIN,a.s. 
3 MUDr. Danuše Jarošová 48 dětská lékařka 
4 PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D. 59 vysokoškolská učitelka 
5 Ing. Petr Svoboda 26 privátní poradce České spořit. 
6 MUDr. Hana Ondrová 41 lékařka záchranné služby 
7 doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. 45 výzkumný pracovník 

8 MVDr. Lenka Horáková 47 veterinární lékařka 
9 Roman Dufek 39 řidič 
10 Ing. Antonín Chocholáč 60 inženýr kvality projektů
11 Ing. Martina Šindýlková 46 žena v domácnosti 
12 Mgr. Soňa Orlová 43 právnička 
13 Ing. Zdeňka Jeřábková 60 důchodce 
14 Jiří Voneš 21 student 
15 Zdeňka Vašíčková 47 účetní 
16 Vítězslav Schimmerle 45 mistr výroby 
17 Ing. Martin Švestka 29 projektant 

Česká strana sociálně demokratická
1 Jiří Koláček 57 ekonom 
2 Miroslav Blažek 37 obchodní zástupce 
3 Zdenek Kříž 54 státní zaměstnanec 
4 Lenka Šlosarová 36 personalistka 
5 Mgr. Aleš Vítek 34 správce sítě
6 Boris Máša 58 dělník 
7 Ivana Spěváková 42 účetní 
8 MUDr. Renata Procházková 39 lékařka 
9 František Jedlička 56 kontrolor 
10 Iveta Samborská 34 kuchařka 
11 Ing. Jan Brabec 72 důchodce 
12 Lenka Fišerová 18 studentka 
13 Jiří Vašíček 23 student 
14 Michal Dvořák 29 dělník 
15 RNDr. Vilém Štourač 69 důchodce 
16 Lukáš Filka 33 technik 
17 Oldřich Dostál 49 dělník 

Komunistická strana Čech a Moravy
1 Jan Herman 56 technik 
2 Květoslava Múčková 60 důchodkyně
3 Ing. Rostislav Hanák 56 technik 
4 Ing. Vladimír Zimola 61 technik 
5 Josef Mareček 55 technik 
6 Zdeněk Podešva 51 řidič
7 Miloš Herman 46 zaměstnanec 
8 Jiří Perník 59 zaměstnanec 
9 Lenka Vejlupková 36 strážník MP Brno 
10 Jaroslav Kobzínek 63 důchodce 
11 František Konečný 67 důchodce 
12 Eduard Slanina 65 důchodce 
13 Věra Humpolíková 61 důchodkyně 
14 Marie Kyjovská 68 důchodkyně
15 Vlasta Ježová 70 důchodkyně
16 Božena Pokorná 72 důchodkyně
17 Miloslav Hájek 56 zaměstnanec 

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – 
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

1 Ing. Miluše Macková 47 místostarostka 
2 Vítězslav Nováček 43 jednatel společnosti 
3 Marian Zedník 55 školník 
4 Ing. Petr Němec 61 důchodce 
5 Ing. Bedřich Prokeš 63 generální ředitel doprav. pod.
6 Mgr. Ludmila Jízdná 57 učitelka 
7 Petr Macek 25 projektant, student stav.fak. 
8 Ing. Milan Krejčí 29 finanční ředitel 
9 Pavel Sádlík 31 živnostník 
10 Pavel Juračka 29 živnostník 
11 Bc. Marian Zedník, DiS. 27 student filologie 
12 Aleš Hanák 27 dispečer 
13 Mirka Koláčková 27 obchodní manažerka 
14 Milan Císař 34 designer 
15 Bc. Michal Možný 25 student ekonomie 
16 Ivana Nováčková 40 ekonomka, vedoucí prodejny 
17 Kateřina Prchalová 37 finanční por. nyní mat.dov. 
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 Občanská demokratická strana
1 Ing. Oldřich Štarha 49 starosta města 
2 Mgr. Lubomír Kincl 29 právník 
3 Ing. Alexandra Potůčková 42 manažerka správy nemovitostí 
4 Ing. Václav Henzl 27 IT manažer 
5 Mgr. Michal Politzer 34 vedoucí sekce časopisu 
6 Mgr. Michaela Kalinová 39 pedagog 
7 Mgr. Kateřina Maindlová 28 lékárnice 
8 Mgr. Renata Ježková 44 speciální pedagog 
9 Martin Konečný 35 podnikatel 
10 Jakub Rumler 33 podnikatel
11 Karel Cholek 20 student 
12 Ing. František Merta 53 podnikatel 
13 Lenka Katolická 44 ekonom 
14 Bc. Petr Bracek 30 pedagog 
15 Ladislav Macek 62 důchodce 
16 Zdenka Šedová 50 obchodní manažerka 
17 Mgr. Petr Vodka 38 advokát 

TOP 09
1 Roman Doležal 34 systémový specialista 
2 Ing. Eva Konečná 53 podnikatelka 
3 PaedDr. David Holman 45 obchodní ředitel 
4 Kateřina Kreidlová 31 živnostník 
5 Mgr. Martin Nawrath 41 ředitel obecně prospěšné spol. 
6 Ivo Peřina 44 mistr výroby 
7 Mgr. Martin Vičar 37 metrolog 
8 Karel Kreidl 31 manažer 
9 Ing. Robert Chlubný 43 technický konzultant 
10 Mgr. Ilona Mikelová 39 zástupkyně ředitele zákl. školy 
11 Mgr. Radim Cenek 38 grantový manažer 
12 Ing. Marek Kumprecht 43 ředitel firmy 
13 Ing. Jiří Poláš 30 account manažer 
14 Helena Vičarová 35 webdesigner 
15 Ing. Petr Kazda 29 projektový manažer 
16 Daniel Struhařík 19 student vysoké školy 
17 Mgr. Petr Kočí 37 obchodní ředitel

„občané důvěřujme sobě“
1 RNDr. Igor Poledňák 50 ředitel 
2 Jan Vlček 23 finančník 
3 Vladislav Zejda 59 projektant 
4 Adele Bojanovská 20 student 
5 Adam Krčál 25 ekonom 
6 Iveta Nováková 40 asistentka 
7 Ing. Stanislav Sehnal 46 jednatel 
8 Ing. dott. Vladimíra Sladká 24 živnostník 
9 Zdeněk Motyčka 41 ředitel 
10 Zuzana Vaněrková 48 obchodník 
11 Bc. Yveta Tesarová 47 účetní 
12 Tomáš Bartoň 26 automechanik 
13 Ivana Hermanová 50 pedagog 
14 Ing. Jirí Tauš 51 projektant 
15 Ivanka Boleslavová 63 pedagog 
16 Petr Stražovský 55 podnikatel 
17 Karel Mareš 63 podnikatel

placená inzerce
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placená inzerce
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doprava - polemika

Když rovnost tak prosím rov-
noměrně… a slušně… ale 
také pravdivě!!

Reakce na článek v minulém čísle Zlobice ze strany výboru“Spokojené 
Díly“.

Je pravdou,že schůzku na základě mylných, účelově lživých infor-
mací v článku v Rovnosti, pod kterým byla podepsána p. Pálková-zastu-
pitelka v Bystrci za Stranu Zelených-jsme iniciovali my, tj. Obč. sdružení 
pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi, společně se zástupci měs-
ta. Téma besedy, s kterým p. Pálková souhlasila, byly ony mylné či lživé 
informace v tisku.

Je pravdou, že p. Doležal se představil coby už budoucí zastupitel 
v Kuřimi.

Je pravdou, že doc. Firbas, mimochodem člověk, který si zcela 
vědomě postavil dům nedaleko budoucí silnice, se ujal slova a dlouhou 
přednáškou, spíše školením o problémech dopravy, které nesouvisely s 
dojednaným tématem s p. Pálkovou, nepustil přes protesty nikoho ke 
slovu.

Je pravdou, že po skončení přednášky jsme dostali další lekci „sluš-
ného“ chování. Na konkrétní dotaz na p. Pálkovou k domluvenému téma-
tu pan docent jednoho účastníka bez důvodu slovně napadl!

Je pravdou, že paní Pálková, vyjma představení a vynuceného při-
znání majetku v trase R43 nepromluvila. Proto asi p. docent musel sám 
pozvat zástupce „Spok. Dílů“, možná SZ a třeba jiných seskupení !

A co nás potěšilo na článku?
Podpora obchvatu Kuřimi kuřimskou horou?

Výzva všem politickým stra-
nám a hnutím v Kuřimi

Jistě se ve Vašich volebních programech návrh na řešení dopravy 
jako jednoho z největších problémů v Kuřimi objeví. Nás všechny zajímá 
Váš názor na řešení dopravní situace Kuřimi a jeho okolí. Pro řešení do-
pravní situace „Jižním obchvatem“ se v petici vyslovilo v r.2009 více než 
2500 občanů Kuřimi.

Věříme, že společným postupem občanů, pol. stran, hnutí a sdru-
žení se podaří dosáhnout pro Kuřim a jeho obyvatele co nejlepšího vyře-
šení hrozící problémové dopravní situace.

Očekáváme proto Vaši odpověď na následující otázky, která určitě 
ovlivní rozhodování občanů při volbách do zastupitelstva:
1) Domníváte se, že „sev. spojka“ vyřeší problém dopravy přes Kuřim 

i kolem Podlesí?
2) Zastáváte názor, že „ Jižní obchvat“ je lepší alternativou řešení pro-

blému dopravy přes Kuřim i kolem Podlesí?
3) Budete podporovat úsilí spoluobčanů konkrétními činy při řešení 

problému dopravy a tím zlepšení životního prostředí nás všech v 
rámci stranických aktivit, volebních programů, vlivů a možností 
Vašich zastupitelů a poslanců?

4) Je možné podle Vašeho názoru vyřešit problém dopravy a tím i 
zlepšení životního prostředí zpomalením průjezdní doby Kuřimí 
pouze a jen postavením okružních křižovatek, světelných křižova-
tek a dalších technických zařízení, jak to navrhuje Ředitelství silnic 
a dálnic?
Zasláno: 
Redakce Zlobice,
ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, KOL a „STAROSTOVÉ A NEZÁ-

VISLÍ“, ODS, „občané důvěřujme sobě“, Sdružení politické strany SNK 
Evropští demokraté a nezávislých kandidátů, TOP 09, Věci veřejné.

Vaše odpovědi očekáváme ve Zlobici, dále na adrese našeho sdru-
žení a samozřejmě ve Vašich předvolebních informačních materiálech.

Občanské sdružení pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi 
se sídlem v Kuřimi, Tyršova č. 16(fy KME s.r.o Kuřim)

Za výbor Obč. sdružení:
PhDr. Mezník Jiří Ing. Jan Brabec L. Štěpánek 

M. Kolařík, K. Múčková
V Kuřimi srpen 2010

Ve článku je uvedeno, že p. R. Doležal a ani nikdo z vedení Obč. 
sdružení Spok. Díly se nikdy nevyslovil (a doufejme, že ani nenapsal) 
proti vedení trasy R43 v trase Kuřim – Troubsko. V UP VUC BSRA plat-
ném do 31. 12. 2009, zatím ničím nenahrazeným, obchvat Kuřimi tune-
lem Kuřimskou horou zakreslen je !!

VUC BSRA byl a je nadřazen místním územním plánům !!
To je poslední vyjádření našeho Obč. sdružení na téma p. Pálková 

– doc. Firbas.
Nemáme zájem ze Zlobice dělat nechvalně známou „ Listárnu“.
Za výbor Obč. sdružení za realizaci silničního obchvatu města Ku-

řimi:
PhDr. Mezník Jiří, ing. Brabec Jan, Kolařík M., 

Múčková K., Štěpánek L.

Rovnoměrně, slušně – a 
pravdivě!

Dělám to velmi nerad, ale nic jiného mi nezbývá. V minulém vy-
dání Zlobice jsem, od něhož bohužel uplynuly dva měsíce a málokdo si 
pamatuje, co v něm bylo, reagovalo vedení občanského sdružení Spoko-
jené Díly na dva články z čísla 6 (na které si asi opravdu nepamatuje skoro 
nikdo), které se týkaly jednání vedení města a Občanského sdružení pro 
podporu obchvatu Kuřimi s odpůrci výstavby R43 v trase Kuřim – Troub-
sko přes Bystrc – panem Firbasem a paní Pálkovou. Část z nepravdivých 
tvrzení (jako např. to, že vedení radnice neuspořádalo k obchvatu Kuřimi 
žádnou veřejnou diskusi) uvedl na pravou míru šéfredaktor Zlobice Jiří 
Brabec. Dovolte mi přesto se alespoň k jednomu aspektu vrátit. 

Květoslav Pazourek, Roman Doležal a Martin Nawrath z Spokoje-
ných Dílů, pod článkem s názvem „Když rovnost tak prosím rovnoměrně 
... a slušně!‘ podepsaní, mi vytýkali, že jsem se dopustil „útoku na legitim-
ní plán pana Doležala ucházet se o místo v kuřimském zastupitelstvu“.  O 
co se jednalo? Upozornil jsem na vystupování pana Doležala na zmíněné 
schůzce, kde se před desítkou svědků představil jako budoucí kuřimský 
zastupitel. Doslova jsem napsal, cituji: „O to více mě však „dostal“ pan Ro-
man Doležal, obyvatel Dílů, předseda kuřimského místního sdružení TOP 09 
a odpůrce jižního obchvatu. Ten totiž při představování se jednotlivých účast-
níků označil sebe sama za „budoucího zastupitele Kuřimi“. No proč ne, důvod, 
proč by pan Doležal nemohl být zastupitelem mi není znám ani jediný, ovšem 
musí tak nejprve (nejenom v jeho, ale i v případě ostatních zájemců včetně mě) 
rozhodnout voliči. Jenže do komunálních voleb je ještě pořád daleko. Věnoval 
jsem tedy tichou vzpomínku jiné odpůrkyni R43, člence Strany zelených Ka-
teřině Dubské. Ta se totiž na jedné besedě před minulými krajskými volbami v 
kuřimské knihovně rovněž představila jako „budoucí zastupitelka“, byť kraj-
ská. Jak v oněch volbách dopadla Strana zelených i paní Dubská osobně asi 
všichni vědí. A jejich názory na R43 k tomu jistě přispěly nemalou měrou.“

Co je na mém citovaném textu útokem na legitimní snahu pana 
Doležala stát se kuřimským zastupitelem? Nic. Celá příhoda se skutečně 
stala, to může potvrdit několik svědků. Stejně tak je zcela pravdivý výrok 
zmíněné paní Dubské. Ve svém textu naopak píši, že nevidím důvod, proč 
by pan Doležal nemohl zastupitelem být. Jenom ho musí, stejně jakého-
koliv jiného zájemce o židli zastupitele, zvolit voliči. Je na uvedeném tex-
tu něco na hranici trapnosti a slušnosti? Jsem přesvědčen, že na hranici 
trapnosti je pouze představovat se jako budoucí zastupitel půl roku před 
volbami. 

V další části svého textu vedení Spokojených Dílů tvrdí, že pan 
Doležal byl námi označen jako odpůrce trasy R43 přes Bystrc, což prý 
pan Doležal ani nikdo jiný z vedení sdružení nikdy nevyslovil. Oba texty 
(svůj i sdružení pro podporu výstavby obchvatu) jsem si pozorně přečetl 
a takové tvrzení v nich nebylo. Pan Doležal v nich byl pouze označen za 
odpůrce jižního obchvatu Kuřimi. Abych předešel dalším dohadům na 
téma, zda pan Doležal a zbylí členové vedení Spokojených Dílů jsou nebo 
nejsou proti jižnímu obchvatu, dovolím si zde ocitovat podstatnou část 
námitky ke konceptu nového územního plánu Kuřimi, kterou podalo 
právě os Spokojené Díly: „Námitka zástupce veřejnosti „Spokojené Díly 
o.s.“ ... Ukvapený, enormně finančně nákladný a ekologicky necitlivý záměr 
vybudování „Jižního obchvatu“ má pouze dopravní funkci, která je již uspoko-
jena zamýšleným „Severním obchvatem“. Realizací „Jižního obchvatu“ dojde 
k drastickému zásahu do přírodně významného prostředí a bude negativně 
ovlivněn (esteticky a hygienicky) život v obytném souboru Díly za Sv.Jánem. 
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doprava - polemika placená inzerce
Proto

N E S O U H L A S Í M
s tímto navrhovaným řešením v konceptu Územního plánu města 

Kuřimi, ve VARIANTĚ 2, kterou pro město připravil architektonický ateliér 
KNESL+KYNČL s.r.o..

P O Ž A D U J I
ponechání pouze VARIANTY 1 a zrušení VARIANTY 2 z návrhu 

konceptu Územního plánu města Kuřimi...“ (Varianta 1 obsahuje severní 
spojku, Varianta 2 jižní obchvat - pozn. DrS)

Celý článek vedení Spokojených Dílů bohužel zapadá do jisté 
dlouhodobé snahy vykreslit současné vedení města jako jakési „nepřáte-
le“ všech občanů bydlících na Dílech. Takovouto interpretaci rozdílného 
pohledu malé části občanů Dílů a současného vedení města na řešení ně-
kterých problémů Dílů musím rezolutně odmítnout. Naší snahou je po-
stupně život v této část města zlepšovat a skutečné problémy řešit. V tom-
to postupném procesu nikde nedojde k úplnému souladu názorů všech 
obyvatel Dílů s chystanými nebo provedenými opatřeními – ani to není 
možné. Hluboké rozpory v názoru, jak postupovat v této věci dále, panuje 
i přímo mezi jednotlivými „Dílaři“. Zatímco jedni uvítali např. záměr stav-
by krytých parkovacích stání, jiní s ní ostře nesouhlasili. Stejně tak mají 
lidí na Dílech bydlící různé názory na další konkrétní výstavbu (např. na 
polyfunkční dům v centru sídliště), zaokruhování, umístění případného 
hřiště atd. Vykreslovat však tento přirozený nesoulad jako jakýsi záměr a 
vědomou snahu radnice je nehoráznost.

Drago Sukalovský

Další studie – jih je výhodnější
V dlouhém procesu posuzování dvou variant vedení dopravy ko-

lem Kuřimi v souvislosti s výstavbou R43 – severní spojkou a jižním ob-
chvatem – jsou k dispozici další informace o vlivu obou tras na životní 
prostředí v Kuřimi. Ty dávají další dvě studie, které ukazují, jak se projeví 
obě trasy na imisní a hlukové zátěži města. Vypracovala je královéhradec-
ká společnost Empla AG. 

Obě studie jsou poměrně obsáhlé a vysoce odborné. Pro laiky 
(mezi něž patří i autor tohoto článku) není jednoduché se v nich oriento-
vat. Důležité jsou však především závěry obou studií. Zatímco u hlukové 
studie nebrání nic tomu, abychom závěr ocitovali, u studie rozptylové 
(imisní) je zpracovatelem zakázáno bez písemného souhlasu citovat části 
práce a může být reprodukována pouze celá. Vzhledem ke krátkosti času 
se mi nepodařilo souhlas získat, níže tedy zveřejním doslovné znění závě-
ru hlukové studie a mnou interpretované informace, plynoucí  z výsled-
ků studie imisní. Obě studie jsou k dispozici na odboru OIRR radnice a 
budou vystaveny i na webových stránkách města a vrátíme se k nim i ve 
Zlobici.

Hluková studie (doslovný závěr)
Na základě vypočtených hodnot LAeq,T (ekvivaletní hladina akus-

tického tlaku, pozn. DrS) a porovnání obou variant obchvatu Kuřimi lze 
konstatovat, že ani jedna z obou variant obchvatu Kuřimi není z hlediska 
hlukového zatížení posuzované lokality výrazně příznivější. Pokud máme 
jednu variantu vyhodnotit jako příznivější, lze jako mírně příznivější vy-
hodnotit variantu 1 – jižní obchvat, u které by měla být nepatrně nižší 
hluková zátěž především u chráněného venkovního prostoru staveb si-
tuovaného do blízkosti stávajících komunikací situovaných do centra 
města.

Skutečnou hlukovou situaci v posuzované lokalitě bude možné 
ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku A po zprovoznění 
jedné z variant obchvatu Kuřimi.

Rozptylová studie (interpretace závěru)
Studie zkoumala u obou variant obchvatu znečištění látkami NO2 

(oxid dusíku), tuhými látkami a benzenem. Lze očekávat, že u obou vari-
ant klesne zátěž posuzovanými látkami v převážné části obytné zástavby a 
určitým způsobem se navýší v blízkosti plánovaného obchvatu a u nových 
křižovatek. Z hlediska krátkodobých i průměrných ročních imisních kon-
centrací jsou obě varianty podobné. Vzhledem k vypočteným hodnotám 
a k velikosti plochy imisemi zasažené obytné výstavby lze za lepší variantu 
považovat jižní obchvat.

Drago Sukalovský
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placená inzerce

doprava - polemikaplacená inzerce

Má jižní obchvat odzvoněno?
Z velké politiky si vzpomeňme na to, jak nás pan Kalousek ujišťoval, že 

finanční krize se nás nedotkne, později byli voliči v parlamentních volbách zastra-
šováni Řeckem. Řeckem, ke kterému jsme měli a máme i dnes hodně daleko a 
udělalo se rovnítko mezi touto balkánskou zemí a sociální demokracií, coby sym-
bolem rozhazovačností. 

V Kuřimi je tomu jinak. „Vládní koalice“ investuje do megastavby Wellne-
ss, která je v současnosti jakýmsi módním prvkem. O užitku a především potřebě 
většiny občanů z Kuřimi lze oprávněně pochybovat. 

Názory většiny občanů jsou náhle nepodstatné. Ve volebním programu 
neměla žádná strana bod, kde by uváděla, že hodlá provádět investici v rozsahu 
160 mil Kč a že tuto stavbu bude řídit společnost s ručením omezeným - s.r.o. 
Stavbu, která rozpočet zatíží neúměrně na několik volebních období. Nemáme 
snad ve městě důležitější zájmy, důležitější potřeby pro naše občany? Například 
nedokončenou komunikaci?

Dotace města bude muset činit 10 mil Kč za rok. Dnes, kdy Wellnes ještě 
není v provozu, má vedení města vypracovaný rozpočet na provoz jako vyrovna-
ný. A to za podmínky, že denně bude navštěvovat Wellness 700 lidí. Pro občany 
mimo Kuřim je zde 70 parkovacích míst. Úroky z půjčky jsou další zátěží rozpoč-
tu. Mluvím stále o Wellness.

Dále si město usmyslelo, že Wellness bude spravovat jako s.r.o. To už doto-
vat město nemůže, protože potom by mohlo každé jiné s.r.o. požadovat z rozpočtu 
města dotaci.

Proto a právě proto mělo být využito zákona o místním referendu č. 
22/2004 Sb., které mělo vyhlásit samo město. Pokud by toto referendum proběh-
lo a voliči dali jasně najevo, že chtějí aby se tato stavba Wellness financovala, mohli 
zastupitelé získat mandát a zvednout ruku při hlasování. 

Myslím si, že Ti, co zvedli v zastupitelstvu ruku pro tuto stavbu, buď jednali 
možná bez znalosti věci, nebo pod vlivem zájmových skupin, které mají se zájmy 
většiny občanů v Kuřimi společného velmi málo. 

Je třeba připomenou, že tzv. dotace z fondu EU je vlastně druh „půjčky“. 
Do roku 2013 Česká republika do fondů EU dává menší částku, větší čerpá, od 
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První část článku je o něčem jiném, než říká nadpis. O tom, že 
bazén je ve stavu, kdy mu buď zajistíme rozsáhlou rekonstrukci nebo ho 
zavřeme, se rozhodlo už ve volebním období 2002-2006, v době, kdy 
byl pan Koláček členem zastupitelstva. Ukázalo se, že na rekonstrukci, 
na kterou nám nikdo nepřispěje, by bylo potřeba asi 80 milionů. Později 
vznikla možnost přebudovat bazén na Wellness, což vyjde asi na 180 mi-
lionů, ale 80 dostaneme jako dotaci. Rozdíl je tedy 20 milionů a za to je 
opravdu velký rozdíl v konečném díle. Přijmout toto rozhodnutí nebylo 
jednoduché a myslím si, že vypsat místní referendum by bylo velmi složi-
té, protože nevím, jak by zněla otázka. Chcete v Kuřimi zachovat možnost 
koupání? Stojí těch 20 milionů rozdílu za to, aby se stavěl Wellness? 

S tím, že se musí opravovat komunikace, souhlasí asi každý. To je 
nekončící proces. Ale možnost na největší dotaci v dějinách města byla 
právě jen v tom roce, v té chvíli. 

Wellness bude s.r.o. z ekonomických důvodů, zejména kvůli od-
počtu DPH. To by měl pan Koláček, ekonom, vědět. Tuto část článku pan 
Koláček končí větou, kterou trousí i jinde v Kuřimi. Naznačuje, že někdo z 
vedení města na tom měl hmotný zájem. Takové nařčení bez jakéhokoliv 
důkazu nebo alespoň indicií považuji za nevkusné. 

Pokud se týče obchvatu Kuřimi, bohužel to opravdu vypadá, že 
se dlouho nedočkáme žádného. To ale neznamená, že vedení města má 
přestat vyvíjet tlak, aby až k tomu dojde, bylo řešení pro Kuřim co nejlep-
ší. Pan Koláček naznačuje, že při volbě toho, který obchvat, možná „hrají 
hlavní úlohu ekonomické zájmy vlastníků pozemků, developerů, nebo, 
možná některých našich zastupitelů s nimi spojených.“ Asi to může být 
pravda. Slyšel jsem, že pan Koláček je vlastníkem pozemků blízko míst, 
kudy by šel jižní obchvat. Jen to nějak nezmiňuje.

Posudky, že je jižní obchvat výhodnější, zde jsou. Cena obou ob-
chvatů je zhruba stejná, rozdíl, panem Koláčkem uvedený, je způsoben 
tím, že do takto naceněného projektu ŘSD záměrně započítalo nesmysl-
ně pár kilometrů čtyřpruhu, který nikdo z Kuřimi nechce a doprava podle 
odborníků nepotřebuje. 

Názor většiny veřejnosti je patrný z toho, kolik signatářů má petice za 
jižní obchvat. Zdá se, že tady pan Koláček referendum prosazovat nebude.

Jiří Brabec

doprava - polemika

placená inzerce

roku 2014 tomu bude naopak. Bavíme se o tom, kde se finanční prostřed-
ky berou. Jinými slovy, nikdo nám nic zadarmo nedá.

Ministr Bárta oznámil svůj plán na omezení některých stavebních 
investic, ze kterého nepřímo plyne, že s variantou jižního obchvatu, který 
má „obšťastnit“obyvatele Dílů, je konec. Nechci se zabývat argumenty té 
či oné strany. Nebudu snižovat argumenty zelených.

Možná zde hrají hlavní úlohu ekonomické zájmy vlastníků pozem-
ků, developerů, nebo, možná některých našich zastupitelů s nimi spoje-
ných. Argumenty zelených jsou potom nepodstatné. Současná krize však 
tento problém na dlouhou dobu vyřešila.

ČSSD podpoří jižní obchvat jen na základě kvalitních a odborných 
posudků, po vyčerpávající diskusi se všemi občany, kterých se tento pro-
blém týká.

A pokud se odmává jižní obchvat, můžeme s jistotou očekávat od 
obyvatel Dílů iniciativu, aby silnice, která povede na pilířích v 8 m výšce, 
byla vedena kvůli hlučnosti v tubusu. V podstatě by se jednalo o prodlou-
žení tunelu. Potom se rozdíl v ceně mezi severním a jižním obchvatem 
zvýší. Jižní obchvat je o 2,59 miliard Kč dražší než severní, a to není zapo-
čítána částka za tubus. Náklady na provoz tunelu jsou ročně mezi 20 až 22 
miliony Kč. Osobně si myslím, že obyvatelé Dílů mohou být klidní.

Zásadní informací je skutečnost, že v případě realizace jižního ob-
chvatu v navržených parametrech čtyř pruhové rychlostní silnice s cca 
1200 m dlouhým tunelem, by už nebylo možné mluvit o financování, 
které by platil stát, ale kraj.

Jiří Koláček

Odpověď
Pan Jiří Koláček, kandidát na starostu za ČSSD nám poslal svůj 

článek. Zavolal jsem mu zpět, a upozornil ho, že jsou v něm nepravdy, a že 
se mi vůbec nelíbí, když někdo do Zlobice přispívá pouze před volbami s 
tendenčními články. Navrhnul jsem mu, buď ať článek stáhne nebo opra-
ví, protože na něj budu muset reagovat. Pan Koláček udělal kosmetické 
úpravy. 

Inu, budu reagovat.
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K čemu je nám Zdravé město?
Na červnovém jednání kuřimského zastupitelstva se při diskusi o 

relevanci ankety uspořádané na základě posledního Fóra Zdravého měs-
ta otevřela diskuse o smysluplnosti členství města Kuřimi v Národní síti 
Zdravých měst (NSZM). Je naše členství v NSZM neužitečnou formali-
tou nebo má ještě nějaký smysl?

Ke členství v NSZM se kuřimští zastupitelé přihlásili v roce 2005. 
Kromě dílčích akcí a kampaní (Den bez úrazů, Medové dny, Den Země 
apod.) byla výsledkem tohoto aktu i příprava Strategického plánu měs-
ta Kuřimi, který byl zastupitelstvem schválen v roce 2006. Následující 
(dnešní) vedení města se ke členství Kuřimi v NSZM stavělo dvojím 
způsobem. Nadále podporovalo dílčí (bohulibé, ale současně „politicky 
neškodné“) aktivity typu Medových dnů. Tam, kde však základní princi-
py fungování projektu Zdravého města zasahovaly do způsobu rozhodo-
vání vedení města, přistupovali radní k projektu buď vlažně (v případech 
přípravy Fór Zdravého města nebo Akčního plánu) nebo nesystematicky. 
To v případě zcela účelové, nárazové a nedokončené snahy o aktualizaci 
Strategického plánu, který se přestal hodit pro připravovaný územní plán 
směřující k mohutnému rozšiřování města na úkor kvality života ve „staré 
Kuřimi“. Kuřimské členství v NSZM je tak spíše formálního charakteru. 
Je pěkné být členy, jsou to plusové body při získávání dotací. 

Smyslem členství v NSZM je ale něco trochu jiného. Jde, struč-
ně řečeno, o jiný způsob plánování, řízení a rozhodování o budoucnosti 
města. Dílčí aktivity jsou provázané. Kampaně a jednorázové akce jsou 
pouze jedním z podpůrných nástrojů změny kvality života ve městě. An-
kety, pořádání Fór Zdravého města, příprava a vyhodnocování Akčního 
plánu, systém indikátorů rozvoje města a další nástroje je nutné použí-
vat systematicky a cílevědomě. NSZM nabízí pro své členy i řadu dalších 
služeb (dílny, semináře, konference apod., více viz http://nszm.cz/index.
shtml). 

Přesto bylo v červnové  diskusi zastupitelů cítit otázku, zda má 
naše členství v NSZM vůbec smysl, k čemu to je dobré, co nás to stojí? 
Členský příspěvek je vzhledem k potenciálu tohoto projektu spíše sym-
bolický: 1.50 Kč na obyvatele, tedy pro Kuřim zhruba 16 000 Kč za rok. 
Podstatnější je odpověď na otázku, zda se Kuřim chce nebo nechce cho-
vat skutečně jako Zdravé město.   

Myslím, že jsou tři možnosti. Pokračovat v současném trendu 
pořádání akcí typu Den Země a Medové dny, platit členské příspěvky a 
tvářit se jako Zdravé město. Komise Zdravého města bude dál poměrně 
zbytečná a rada si nebude vědět rady, k čemu ji vlastně má (rozumněj-
ší by pak bylo spojit ji s komisí životního prostředí). Druhou možnos-
tí, asi poctivější, je členství ukončit, protože zmíněné akce zvládneme i 
bez pomoci NSZM a zbytečné komise jsou… prostě zbytečné. Anebo 
se rozhodnout pro třetí možnost, vzít to členství vážně. Znamenalo by 
to ale, že rada města a politik v radě města zodpovědný za tento projekt 
bude aktivně spolupracovat se svou komisí a ta bude mít statut „komise 
pro rozvoj města“, tedy mezioborového orgánu zabývajícího se rozvojem 
města jako celku. Dnes takový orgán městu citelně chybí. Zdravý rozvoj 
města nemůže být jen otázkou nikdy nekončícího zastavování katastru 
města. Kvantitativní rozvoj a rostoucí zástavba musí jít ruku v ruce se zvy-
šováním  kvality života ve městě. A právě otázkou kvality života ve městě 
se zabývá metodika Zdravých měst. Proto říkám: nehrajme si na Zdravé 
město. Staňme se jím. 

Martin Nawrath

Výměna řidičských průkazů 
– Času už moc nezbývá

Blíží se konec roku a s tímto datem skončí platnost řidičských prů-
kazů vydaných v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Řidiči, kteří jsou 
držiteli těchto řidičských průkazů mají ze zákona povinnost tento doklad 
do 31. 12. 2010 vyměnit. Přes opakované informace v této záležitosti se 
motoristé k výměně svých řidičských průkazů příliš nehrnou a jako ob-
vykle nechávají vše na poslední chvíli. Tento přístup může znamenat jen 
jediné – dlouhé fronty a čekání na konci roku, rozhořčení, že úředníci nes-
tíhají a další problémy spočívající např. v tom, že pokud nebude mít občan 
svůj řidičák vyměněný do konce roku 2010, nebude moci po novém roce 
řídit motorové vozidlo a při silničním kontrole se vystavuje riziku velmi 
nepříjemných sankcí.

Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim ve snaze eliminovat tyto 
nežádoucí jevy, vyvinul maximální úsilí a vstřícnost vůči občanům, aby 
výměna probíhala hladce. Novinkou v našem snažení jsou třeba výjezdy 
do obcí našeho správního obvodu, kde po domluvě nabíráme žádosti o 
výměnu, abychom tak zájemcům výměnu usnadnili.

Tato skutečnost se pozitivně odrazila v červencovém vyhodnocení 
– dle statistiky MD jsme 

byli na pátém místě v republice v počtu vyměněných řidičských 
průkazů. V současné době není problém po domluvě vyměňovat řidičské 
průkazy i mimo úřední dny, navíc plánujeme zavést dočasně další úřední 
den pokud taková potřeba nastane. Bohužel ale také musíme konstatovat, 
že řidiči nemají k povinné výměně ten správný a zodpovědný přístup, pro-
tože do konce roku máme vyměnit ještě 970 řidičských průkazů a to je 
hodně velké číslo. Pokud by výměna probíhala plynule, měl by být tento 
údaj již poloviční… (údaje vztažené k 15. 8. 2010).

Co tedy udělat pro to, abychom se vyhnuli dlouhým frontám a stre-
sovým situacím na konci roku? Nic složitého, jen přijít včas a nechat si vy-
měnit řidičský průkaz. Nepotřebujeme k tomu ani peníze, protože výmě-
na je zdarma (pokud jsou údaje ve stávajícím řidičském průkazu aktuální), 
stačí mít s sebou platný doklad totožnosti, jedno průkazové foto a starý 
řidičák. A nebo se těšíte na prosincové mnohahodinové fronty?

Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy

MěÚ Kuřim

Vyjádření podpory vedení ZŠ Tyršova
Vážený pane starosto,
jako předseda SRPŠ při ZŠ Tyršova cítím potřebu reagovat na 

příspěvky otištěné ve Zlobici a týkající se vedení školy, konkrétně osoby 
ředitele Mgr. Stanislava Plchota.

Jménem svým i celého výboru SRPŠ bych chtěl vyjádřit podporu 
vedení školy, neboť naše několikaleté zkušenosti z jednání s panem ředi-
telem i paní zástupkyní Mgr. Tamarou Martynikovou byly vždy kladné a 
jejich reakce vstřícné a odpovědné.

Karel Musil
předseda SRPŠ

doprava
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Aniž bych četl volební programy všech stran, troufnu si prohlásit, že 
všechny v nich budou mít něco o tom, jak průhledné budou městské zakázky 
do budoucna. Nevím o tom, že by v Kuřimi jedinkrát bylo důvodné pode-
zření, že na nějaké městské zakázce se napakoval nějaký městský úředník či 
hodnostář. Lze předpokládat, že by to opozice odhalila a ztrestala. A že tomu 
tak bude i nadále. Rozhazování městských peněz na velkých investicích bych 
se nebál.

Nejsem bytostný optimista, ale zdá se, že krize pomalu odeznívá, trh 
se oživuje. Zatím pomalu. To znamená, že stavební firmy zatím nemají moc 
roupy a nešroubují ceny nahoru. Možná by nakonec takový grant v této chvíli 
byl pro město docela výhodný. Nevěřím tomu, že se dá s opravou kulturního 
domu a stavbou haly čekat patnáct let, až se splatí wellness. A už vůbec nevě-
řím tomu, že za patnáct let to stavební firmy zmáknou levněji.

Nejsem nezaujatý. Pochopitelně, o kulturním domě vím mnoho, vi-
dím jak odchází před očima. Ale nemyslím si, že jsem snědl všechnu moud-
rost světa. Jasně chápu postoje těch, kteří dávají přednost hale i nestavění niče-
ho. Každý má svůj díl pravdy a nikdo neví, komu přisvědčí budoucnost, která 
je jak známo vždy nejistá.

Jen se děsím toho, že by se racionální argumenty utopily v emocionál-
ních výlevech. Wellness to už do velké míry potkalo. Ve slušné společnosti v 
Kuřimi jakoby bylo zvykem mírně se nad ním ošklíbat. Možná, až bude v říj-
nu otevřen, a bude-li tak dobrý, jak se říká, že se názor změní. Ale taky možná, 
že v té době už bude všem jasno, že ti, co chtějí halu, jsou vyblízaní čutálisti, 
ti co chtějí kulturák, jsou nabubřelí snobové, a ti, co říkají, že si nemůžeme 
dovolit ani jedno, jsou ustrašení poseroutkové.

Jiří Brabec

Pozvánka

Blížící se komunální volby znamenají, že se jednotlivé volební strany 
musejí nějak navzájem vymezit. Jedním z takových bodů bude nesporně 
otázka toho, do čeho má město investovat. 

Od města určité velikosti se předpokládá, že svým obyvatelům i ná-
vštěvníkům nabídne určité vybavení. Část té nabídky mají na triku podnika-
telé, a nikdo soudný asi nebude chtít, aby město postavilo v Kuřimi hotel (i 
když umělce tím pádem posíláme po představení spát jinam), čajovnu nebo 
squash. Podíváme-li se, co městu chybí ve srovnání s podobnými sídly, jis-
tě nás záhy napadne sportovní hala a kino. Kdyby v sedmdesátých letech 
postavili jen otevřený bazén a k němu sportovní halu, byli bychom na tom 
jako v Tišnově. Takhle máme možnost koupat se celoročně, ale nafukovací 
„bublina“ je právem chápána jako provizórium. Zvlášť když sportovní halu by 
využili k zápasům házenkáři, basketbalisté, volejbalisté, florbalisté, futsalisté... 
Plně chápu, že jejich netrpělivost je veliká, a že kdo jim slíbí halu, je jejich 
favorit. To je neemocionální stránka věci. Emocionální nastane tehdy, když 
někdo s vážnou tváří říká, že si na sebe hala vydělá, ba že její provoz bude 
levnější než nafukovačky. Počítejte s tím, že taková hala znamená roční dotaci 
ve výši řekněme dvou až tří milionů korun. Dotaci do zdravého vývoje dětí a 
mládeže, ale prostě jsou to peníze z rozpočtu. Nefér je i argument těch, kteří 
jsou proti hale, spočívající v tom, že se do sportu investovalo mnohem víc než 
do kultury, takže sportovci mají čekat. Nefér proto, že nezáleží na tom, kolik 
se investovalo, ale jaké jsou podmínky. Jsou-li ve sportu horší než v kultuře, je 
na tom prostě sport hůř i přes ty investice. Jenže jak to srovnat?

Kino Kuřim měla, dokonce dvě. Obě bídné úrovně, takže celkem vza-
to bez velkých protestů zahynula počátkem devadesátých let. Stavět klasické 
kino nemá smysl, do tří let bude naprostá většina kin buď digitalizována, nebo 
zanikne. Město má padesát let starý kulturní dům, který funguje tak trochu 
jako veřejná ohřívárna klimatu. Jeho schopnost propouštět teplo je veliká, 
protopí víc než celý kuřimský zámek. A to si ještě lidi stěžují, že je v něm zima 
v sále. Flikování oprav po kouscích vyjde asi o dost dráž než renovace z jed-
né vody na čisto. Vznikl by v něm sál pro komorní pořady, který by zároveň 
fungoval jako kino (podobně jako v Tišnově), klubovna pro důchodce i ma-
minky z dětmi. Cena rekonstrukce by byla proti hale menší než poloviční, 
a naopak by pak mohl znamenat levnější provoz než dnes. Na druhé straně, 
je zde oprávněný argument, že mnoho obyvatel města stejně dává přednost 
výletu za kulturou do Brna a je otázka, zda by tento jejich návyk lepší kulturní 
zařízení změnilo. Nefér je zde především argument, vykřikující, že přestavba 
by byla megalomanská, nový Palác kultury. To jistě nikdo rozumný nechce. 
Dilema je podobné jako bylo u bazénu. Věčně opravovat to nejhorší a sledo-
vat chátrání, nebo se rozhodnout pro radikální řez a mít delší čas pokoj.

Pak je tu ještě strana třetí, říkající, že město nemá ani na jedno, ani na 
druhé. Že tedy má splácet dluhy, a investovat do opravy silnic a kanálů. I to je 
svým způsobem pravda, i když všichni víme, že to město svým tempem dělá 
a že ani to nejde zvládnout za rok. Nefér pak začnou argumenty být, když 
dotyční tvrdí, že je město katastrofálně zadluženo. Není. Všechna data hovoří 
o tom, že Kuřim má menší dluhy než většina srovnatelných obcí. Město splácí 
dluh za ZUŠku, který splatí v roce 2011 a knihovnu, kterou splatí v roce 2012. 
Pak mu zůstane ještě pár milionů dluhu za Mateřskou školku, ale to opravdu 
není nic podstatného. Teď k tomu přibude splácení dluhu za Wellness, a to je 
jiná káva. Může to ohrozit hospodaření města?

Na to dnes poctivě neodpoví nikdo. Na bazén se v posledních letech 
doplácelo zhruba 8.000.000 Kč ročně. Bude-li wellness hospodařit v černých 
číslech, může být dokonce jeho vliv na rozpočet lepší než byl u bazénu. Jenže 
to budeme vědět tak nejdřív za rok, spíš za dva.

Příležitost
Asi nejpoctivější je říci, že v letech 2011-2012 by se město mělo vy-

hnout velkým investicím, a čekat. Nikoliv ovšem čekat pasivně. Co když se 
objeví možnost získat velké dotace či granty? Víme, že do roku 2013 má k 
nám proudit z EU mnohem víc peněz než odsud tam. Je-li grant vypsán, musí 
město předložit projekt. Termíny jsou většinou takové, že pokud ho už nemá 
hodně rozpracovaný, nemá šanci ho stihnout. Jenže ono udělat takový pro-
jekt, to stojí pár milionů. A může se stát, že pak z toho žádný grant nebude. 
Přesto si myslím, že zvlášť pokud jde o stavby, které stejně město neminou, je 
třeba na projektech pracovat co nejdříve.

Hala nebo kulťas nebo nic?

Než splatíme wellness bude dospělý. Tak co mu nabídneme do té doby? Halu, 
kulturní dům nebo nic?
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placená inzerce

Tetanus u psů a koček
Tetanus je bakteriální onemocnění 

zvířat a člověka, které způsobuje toxin 
tvořený během růstu bakterie Clostridi-
um tetani. Spory této bakterie jsou velmi 
odolné vůči horku, suchu i dezinfekčním 
prostředkům. Nachází se v nejčastěji v 
půdě, kde mohou přežívat i stovky let. 
Můžeme je objevit i v trusu domácích zví-
řat, nejčastěji skotu a koní. 

K infekci jsou velmi vnímavá štěňata v období výměny chrupu, tj. 
mezi 3. až 7. měsícem stáří. Mezi predisponovaná plemena patří štěňata 
německého ovčáka. Dalším zdrojem infekce mohou být různé bodné a 
tržné rány, i velmi malé. V ráně bez přístupu kyslíku začne bakterie pro-
dukovat tetanospasmin, který vyvolá příznaky onemocnění. Při pozření 
půdy s obsahem bakterií se zvíře ani člověk nenakazí, bakterie zničí kyselé 
prostředí žaludku. Také přenos z nemocného jedince na zdravého není 
možný. 

Klinické příznaky onemocnění se projeví za několik dní až něko-
lik týdnů. Při poranění hlavy nastupují projevy rychleji. Toxin se šíří po 
nervových vláknech do mozku a míchy a odkud zpět do různých částí 
nervové soustavy. Brání přenosu vzruchů, což vede ke ztuhnutí svalu. K 
charakteristickým projevům tetanu u psa patří ztuhlost poraněné konče-
tiny, kulhání, toporná chůze. Dále jsou to křeče žvýkacích svalů, roztažení 
koutků úst, stažení svalů mezi ušima s nařasením kůže a výhřez třetího 
víčka. Zvířata bývají plachá, na zvukové, světelné a dotykové vjemy reagu-
jí křečí. Velmi často trpí zácpou a zadržováním moči. Kromě kosterní sva-
loviny může toxin postihnout i bránici, svaly hrtanu a mezižeberní svaly. 
Tento stav je velmi nebezpeční a může vést až k udušení zvířete.

Diagnostika tetanu se většinou stanovuje na základě typických 
klinických příznaků a anamnestických údajů, poskytnutých majitelem 
zvířete, jako je poranění v přírodě, pohyb na poli, přítomnost dobytka a 
koní, výměna zubů. 

Léčba tetanu je časově i finančně náročná a u většiny pacientů je 
zapotřebí 1 – 3 týdny hospitalizace. Zahrnuje podávání antitoxinu, anti-
biotickou terapii, sedativní léčbu, ošetření rány a další podpůrnou terapii. 
Cílem léčby je snížit svalové napětí a bolest. Nezbytné je umístění paci-
enta do měkkého, teplého a tmavého boxu s minimem vnějších podnětů. 
Zvířeti je nutné zajistit dostatečný přísun tekutin a energie formou nit-
rožilní infúze a je důležité monitorovat základní životní funkce, jako je 
teplota, tep, dech. 

Jedinou prevencí proti tetanu je vakcinace zvířete. Po aplikaci 
anatoxinu obsaženého ve vakcíně dojde k tvorbě specifických protilátek, 
které zvíře chrání. Vakcinace se může provádět od 3 měsíců stáří s násled-
nou revakcinací za 3 týdny. Další očkování se provádí ve dvouletých inter-
valech. V případě rozsáhlých poranění je možno tento dvouletý interval 
zkrátit. U poraněného psa, který není očkován proti tetanu, se vakcína 
může aplikovat zároveň s hyperimunním sérem. 

Vzhledem k náročnosti léčby a nepříznivé prognóze je vakcinace 
psů jednoznačně doporučitelná. Protože prevence je levnější než násled-
ná léčba, která nemusí být vždy úspěšná.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

život se zvířaty



ročník 17, číslo 9/září    ZLOBICE   17

rodiče a děti

Zájmové kroužky DDM Kuřim, 
Legionářská 338 – Dělňák (Alča a Jirka)

Pondělí 
Stolní hry     14.00 – 15.30, cena 200 Kč, Alča (nábor 6.9. 2010)
Jóga pro děti   14.00 – 15.15, cena 200 Kč, Jirka (nábor 13.9. 2010)
Jirkoviny kluci – starší (pokročilí) 15.30 – 16.45, cena 300 Kč, Jirka (ná-
bor 13.9. 2010)

Úterý
Výtvarný kroužek   14.30 – 16.00, cena 300 Kč, Alča (nábor 7.9. 2010)
Jirkoviny dívky   14.00 – 15.15, cena 300 Kč, Jirka (nábor 14.9. 2010)
Jirkoviny kluci – mladší  15.30 – 16.45, cena 300 Kč, Jirka (nábor 14.9. 2010)

Středa
Keramika 1 sk.   14.00 – 15.00, cena 300 Kč, Alča (nábor 8.9. 2010)
Keramika 2 sk.   15.00 – 16.00, cena 300 Kč, Alča (nábor 8.9. 2010)
Keramika 3 sk.   16.30 – 17.30, cena 300 Kč, Alča (nábor 8.9. 2010)
Divadelní kroužek   14.00 – 15.15, cena 200 Kč, Jirka (nábor 15.9. 2010)
Chi-kung a Tai-chi hůl  15.30 – 16.45, cena 200 Kč, Jirka (nábor 15.9. 2010)

Čtvrtek
Řemesla 1 sk.    15.00 – 16.00, cena 300 Kč, Alča (nábor 9.9. 2010)
Řemesla 2 sk.    16.00 – 17.00, cena 300 Kč, Alča (nábor 9.9. 2010)
Grafika a textil   17.30 – 19.00, cena 300 Kč, Alča (nábor 9.9. 2010)
Jirkoviny kluci - mladší  14.00 – 15.15, cena 300 Kč, Jirka (nábor 16.9. 2010)
Jirkoviny kluci – starší (pokročilí) 15.30 – 16.45, cena 300 Kč, Jirka (ná-
bor 16.9. 2010)

PROVOZ DDM NA DĚLŇÁKU (KROUŽKY I CVIČENÍ) ZAČÍNÁ
13. ZÁŘÍ 2010

Proč neučit sexuální výchovu
Hnutí pro život zaslalo všem základním školám publikaci Melvina 

Anchella „What´s wrong with sex education“, ve zkrácené verzi v češtině 
(Důvody, proč neučit sexuální výchovu). Zde jsem zachytl něco z před-
mluvy této publikace. 

Ministerstvo školství vydalo na jaře 2010 doporučení (nikoliv na-
řízení) pro zapracování „sexuální výchovy“ do osnov základních škol. Pro 
nestandardní přístup k této problematice doporučujeme tuto nabídku 
ministerstva nevyužít a tuto výchovu do osnov nezařazovat. Je to citli-
vá otázka – a myslím, že toto především patří do rodinné výchovy, kdy 
rodiče mohou daleko odpovědněji v této věci poučit své děti. Zbytečné 
chyby v oblasti tohoto tématu poznamenávají děti na celý život a mohou 
tak tvořit negativní následky. 

Zavedení „sexuální výchovy“ je doporučeno jako prevence pohlav-
ně přenosných onemocnění, nečekaných těhotenství, sexuálního zneuží-
vání dětí a má sloužit k vstřícnému přijímání homosexuálního chování.

Společným jmenovatelem všech výše zmíněných negativních jevů 
je promiskuita. Tu však „sexuální výchova“ nijak neřeší, naopak ji předpo-
kládá a předkládá u dospívajících jako normální jev, a tím ji povzbuzuje.

To, co nazývají „sexuální výchovou“, je ve skutečnosti jen „sexuální 
instruktáží“, která nemá s pravým významem slova „výchova“ nic společ-
ného. 

Cílem „sexuální výchovy“ je tak v podstatě návod, jak žít neplodný 
promiskuitní život bez zdravotních následků. Zvolený cíl za cenu krátké 
rozkoše dlouhodobě přináší osamocení, strach, vyprahlost, bolest a bez-
naděj. 

Hlavním mylným východiskem je materialistická filosofie, v jejímž 
rámci se na člověka nahlíží jen jako na sociálně rozvinuté zvíře. Sexualita 
se stává odlidštěnou, redukovanou na animální úroveň. Nejdůležitější je 
funkce tělesných orgánů a způsob, jak z nich vydobýt maximum rozkoše 
(rekreační sex). Je popřen základní charakter lidské sexuality – její perso-
nální rozměr. Intimní spojení má vyjadřovat bezvýhradné darování jed-
noho druhému. To je však popíráno a děti jsou vedeny k sobectví a hédo-
nismu podporou masturbace a k degradaci druhého na nástroj rozkoše.

Během celé výuky je dále popřena přirozená intimita lidské sexu-
ality.

Přirozeným důsledkem popření intimity u žáků i vyučujících je degra-
dace důstojnosti sexuality, skrytí se za hrubost, oplzlost nebo zdánlivou steril-

ní odbornost. Děti mají být dokonce formou zážitkových her nuceny k prosti-
tuci ničící jakékoli zábrany. Tím je otevřena brána promiskuitního chování. 

Úhelným kamenem „sexuální výchovy“ je skutečnost, že přiroze-
nou sexualitu zbavuje rozměru plodnosti. Děje se tak prostřednictvím 
masivního zaměření na antikoncepci. Zároveň je neustálým vnucováním 
antikoncepce vytvářeno prostředí trvalého strachu. Početí je chybou a 
vlastní dítě se stává nepřítelem, před kterým je nutno se chránit. Mezi 
„ochranu“ patří dokonce i jeho zabití – umělý potrat. Zranění z umělých 
potratů si pak dívky nesou po celý život. Příčinou všech negativních do-
padů „sexuální výchovy“ je nelidské zúžení a degradace lidské sexuality.

Děti toho dnes o antikoncepci, homosexualitě a pohlavních ne-
mocech vědí velmi mnoho. Často jsou přestrašené a neurotizované ze 
samých negativ spojených s intimním životem. Kolik toho však vědí pozi-
tivního o základních tématech nutných pro šťastný život? Vědí vůbec žáci, 
že láska není citová zamilovanost, ale rozhodnutí vůle chtít pro druhého 
dobro a darovat se mu? Kolik z nich ví, že důkazem lásky je oběť? Kolik 
toho vědí o rozdílném vnímání sexuality u mužů a žen? 

Kolik toho děti vědí o pravém přátelství, které pramení v lásce a je-
hož vrcholem je manželství? Vědí, že při manželském slibu se muž a žena 
bezvýhradně vzájemně odevzdávají na celý život? Kolik jich ví, že úspěch 
manželství je založen na slibu věrnosti a že věrnost si nelze vyzkoušet ži-
votem „na hromádce“? Vědí, že instituce manželství slouží především k 
ochraně ženy a dětí? Vědí, jaké vlastnosti má mít budoucí partner pro celý 
život? Vědí, že smysl pro oběť patří ke každému vztahu? Vědí, jak předejít 
rozvodu? Vědí, že rozvod zraňuje především děti? Vědí vůbec, že je mož-
né žít šťastný život s jedním partnerem po celý život?

Kolik z nich ví, že intimita a stud jsou nezbytné a zdravé prvky pat-
řící k sexualitě? Vědí, z čeho pramení jejich důstojnost a nedotknutelnost 
jejich těl? Kolik dívek a chlapců si uvědomuje, že panenství a panictví 
je nádherným darem, darem, který lze darovat druhému pouze jednou? 
Vědí dívky, že první partner se jim nesmazatelně „vtiskne“ do duše?

Vědí, že přijetí dítěte obohatí jejich život a je nutné, aby člověk 
plně dozrál? Vědí, že ženské tělo umožňuje přirozenými pochody řídit 
plodnost a žena si nemusí ničit tělo hormony a degradovat se, aby byla 
vždy k dispozici? Vědí, že periodická zdrženlivost dělá partnery vzájemně 
atraktivnější, předchází nudě a tělo ženy ve vztahu přirozeně nabývá dů-
ležitosti? Vědí, že periodická zdrženlivost zároveň pomáhá zvláště u mužů 
posilovat vůli, aby nebyli slaboši, což se pozitivně projevuje v celém vzta-
hu, zvláště při výchově dětí? Uvědomují si děti, že když se chlapec nechce 
ovládnout před manželstvím, bude tím větší sobec po sňatku?

A protože státní školství je nadkonfesní, patří k základnímu vzdělaní 
i obeznámení s pohledy na sexualitu ze strany náboženských vyznání. Vědí 
žáci, že dnes všeobecně přijímaný praktický materialismus nabízí sice boha-
tou a rychlou rozkoš, ale cenou za ni je vyprahlost, pocit životní prázdnoty a 
smrt bez naděje? Křesťanství je dnes okrajovou alternativou, ale důrazem na 
oběť, rozum a řád přináší život v plnosti jak zde, tak po celou věčnost.

Hodiny již zavedené rodinné výchovy jsou na rozdíl od nebezpeč-
ného torza „sexuální instruktáže“ možná onou přiměřenou a vhodnou 
příležitostí, kde se lze s dětmi nad těmito otázkami zamýšlet. 

Spolupráce rodičů a školy
Pokud nebudeme děti povzbuzovat v promiskuitě, nebudeme 

muset řešit AIDS, rakovinu děložního čípku, dopady užívání hormonální 
antikoncepce, nechtěná těhotenství ani postabortivní syndrom. Je váž-
ným omylem myslet si, že poklesky spočívají především v nevědomosti. 
Zkušenost mnoha generací potvrzuje, že zvláště u mládeže se jedná pře-
devším o slabost vůle. Ta je zvláště oslabena při falešném pocitu bezpečí 
(prezervativ, pilulky). 

První, kdo má výsadní právo i povinnost o těchto intimních otázkách 
děti informovat, jsou rodiče. Je samozřejmě jedině dobře, když škola s rodiči 
nalezne společnou řeč o tom, jak bránit promiskuitě a komerčním snahám 
udělat z dětí zotročené konzumenty produktů erotického průmyslu.

Milí rodiče – vaše jsou děti – a vy máte právo vychovávat je podle 
vašeho svědomí.

Jako farář a pastýř jsem si dovolil toto zveřejnit pro rodiče i celou 
naši místní společnost, protože správně se orientující rodiče i děti mohou 
přispět ke zdravému a správnému charakteru budoucí generace. 

Přeji a vyprošují vám, drazí rodiče, abychom dovedli uhájit dětem 
velký Boží dar – sex – a nezneužívat jej ke své rozkoši, ale s vědomím, že 
se jím podílíme na velkolepém díle Božího stvoření.

Váš farář Jiří Krpálek
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prázdninová ohlédnutí

Anglie 2010
 Jsou tomu necelé tři měsíce, kdy jsem složil maturitní zkoušku a 

zařizoval vše potřebné k tomu, aby má cesta a cesta mé přítelkyně do An-
glie za zkušenou a za prací dopadla co možná nejlépe a bez nervů. 

 Musím říct, že po celou dobu našeho pobytu nás provázely jak 
příhody dobré tak příhody špatné, ale nic kritického. 

Přiletěli jsme kousek od Londýna na letiště Stansted a měli jsme 
zařízenou jedinou věc a to zamluvené 2 noci v hotelu. Mysleli jsme, že 
najít práci pro nás dva nebude složité. 

 Z domova jsme měli sehnané jedno velice nejisté číslo na paní, 
která zprostředkovává práci v Anglii a Skotsku. Je placená hotely, takže 
nás to zprostředkování nic nestálo, ale s účtem za telefon už to tak slavné 
nebylo. Paní nám dala spoustu čísel na spoustu hotelů a já je obvolával a 
ptal se. Po několika dalších dnech, kdy jsme si museli platit hotel se nám 
ozval jeden pán s nabídkou práce. Po těch frustrujících dnech hledání 
jsme i s minimálním možným platem, ale s bydlením zdarma a s půjčením 
auta, tuto nabídku přijali. Ukázalo se, že to bylo velice dobré rozhodnutí. 

 Začali jsme pracovat v jednom z hotelů pana Stevense v Park Hall 
Estate, poblíž Kidderminsteru, který se nachází patnáct kilometrů od os-
mimiliónového města Birmingham. Hotel se pronajímal na svatby, oslavy 
a jiné příležitosti obvykle na víkendy. Já jsem pracoval na pozemcích a 
přítelkyně uvnitř hotelu. 

 Po čtrnácti dnech jsme byli ,,odveleni“ do Devonu na jihozápadě 
Anglie. Tam jsme pracovali v dalším z jeho víkendových hotelů po jeden 
týden. 

 Začátkem července nás poslali do hotelu, tentokrát ,,normálního“, 
kde naší prací byla obsluha zákazníků v kavárně a uklízení pokojů. Zdejší 
pobyt se nakonec protáhl na celé tři týdny. Po těchto dlouhých týdnech 
jsme byli velice šťastni, když nám bylo sděleno, že jedeme zpátky na sever 
a nemohli jsme se dočkat až zase uvidíme ,,náš“ Park Hall. 

 Na severu Anglie se nám líbilo mnohem více, protože lidé zde jsou 
přívětivější, pohostinnější a kamarádštější. Zkrátka něco jako lidé na mé 
rodné Jižní Moravě. V Park Hallu nás nechali pracovat na našich starých 
pozicích až do konce prázdnin. Kidderminster byl opravdu skvělý a cítili 
jsme se zde jako doma.

 Za tento pobyt jsem si uvědomil spoustu věcí. 
 Angličané nejsou hloupým národem, ale jejich znalosti v porovná-

ní s našimi jsou na mnohem nižší úrovni. Polovina Angličanů žije v tom, 
že někde ve střední Evropě existuje Československo. Další z věcí, kterou 
mě tu lidé štvali je, že se na naší Českou republiku dívají tak trochu skrze 
prsty. Pro Angličany je kdokoliv z východu levnou pracovní silou. Pokud 
vás ale lidé poznají blíže a spřátelí se s vámi, tak se jejich pohled na Vý-
chod změní. My jsme jejich pohled změnili. Lidé na severu v Park Hallu i 
lidé na jihu v Devonu na nás jistě budou vzpomínat v dobrém. Jsem si jist, 
že lidé a nebojím se říct i přátelé o nás teď ví, že jsme sice malý národ, ale 
pracovitý, že jsme chytrý národ, národ s velkou historií a národ se kterým 
je nutno počítat i v západní Evropě. 

Karel Cholek
Člen ODS Kuřim

Rošťáci 2010 - letní tábor 
pro rodiče a děti 

I v letošním roce se nám koncem června podařil ve spolupráci s 
MRC KuřiMaTa o.s. uskutečnit již po třetí tábor pro rodiče a děti na RS 
Kutiny. Rošťáci 2010 navázali na velmi úspěšné pobytové tábory, které 
proběhly v minulých letech na Třech Studních a Ředkovci. 

Principem tábora je, že se každý rodič (rodina) podílí na přípravě 
nějakého programu podle podrobného zadání organizačního týmu. Pro-
gram je naplněn zážitky, jejichž smyslem je posilovat vztah mezi rodičem 
a dítětem, rozvíjet osobnost dítěte a jeho vztah k ostatním dětem. Scénář 
tábora se skládá zejména z osvědčených pohybových aktivit, tvořivých 
dílen, dobrodružství v lese i ve vodě. Letošním novým prvkem byla večerní 
návštěva lektora z Centra pro rodinu a sociální péči. Ten si povídal s rodiči o 
výchově a pozitivním vztahu k dítěti, jenž ho zdravě motivuje k seberozvoji.

Mohli jsme se těšit na prima rošťárny pro děti i rodiče. Zde nabí-
zím alespoň malou ochutnávku z programu tábora.

Naparáděné domorodkyně nám podávaly „Welcome drink“, vítaly 
nás chlebem a solí, přidělily chýše. Vznikla tak naše vesnice, kde jsme po 
celý týden prožívali společné aktivity. Pro zpestření proběhla první večer 
tajná adopce, aneb hlídám, ochraňuji, pomáhám nejen svému dítěti, ale i 
tomu, které jsem si tajně vylosoval. Na konci tábora došlo k odhalení. O 
děti bylo tedy postaráno a tábor mohl začít. 

Indiánská stezka nás zavedla do nejbližšího okolí, kde týmy rodičů 
s dětmi čekaly fyzicky náročné překážky. K odpolední výrobě táborových 
triček jsme využili hrnčířskou hlínu a techniku africké batiky. Virtuálně 
nás navštívili kamarádi z daleké Bolívie a Filipín. Pomocí velkých obráz-
ků jsme si vyprávěli o jejich hračkách, domově, školce. Zahráli jsme si i 
několik jejich her. Jednou z atrakcí byla ruční výroba vehiklů – autíček ze 
dřeva, plechovek a domácích ozdob, do jejichž výroby se zapojila celá ro-
dina. Na stezce odvahy, kam děti vyráželi po vlastním rozhodnutí, čekalo 
několik hodných opravdových pohádkových postav. Odvaha vyrazit byla 
po zásluze odměněna.

 Velkou výzvou pro rodiče i děti bylo zvládnout výcvik mušketýrů, 
který se skládal hlavně z překonávání mnoha nízkých ale i dvou vysokých 
zajištěných lanových překážek. Tátové je pod vedením instruktorů připra-
vili během dne v nedalekém lese. Velký úspěch sklidilo vypouštění papí-
rových horkovzdušných balonů s pozdravem pro ostatní děti. Děti každý 
startující balón vyprovázely křikem a smíchem a vracely nám je k naplně-
ní. Počasí se stále zlepšovalo a tak spaní pod širákem bylo dalším důleži-
tým bodem programu. Děti si hrdě nesly své batůžky, spaní na nedaleké 
louce bylo nejen pro ně příjemným zážitkem. I s málem se dá hodně zažít. 
Poslední den přijela kočovná společnost a sehrála interaktivní divadelní 
kus „O perníkové chaloupce“, při němž děti pomáhaly a napovídaly Jeníč-
kovi a Mařence. Nakonec dobro zvítězilo a zlá Ježibaba dostala šanci se 
napravit. Odpoledne jsme pak strávili na tržišti. Děti i dospělí plnili různé 
dovednostní úkoly, za které získávali fazolky. Ty pak mohli proměnit za 
různé dobroty. Systém „bez práce nejsou koláče“ se ujal a všichni se snažili 
odpracovat si každou dobrotu.

Za týden nám děti poskočily doslova před očima. Společné zážitky 
pro nás byly největší odměnou.

Těšíme se už teď na další pokračování.
Za organizační tým ZuBr Zuzka Hlucháňová
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Ivan Vosecký

Pointers
První výstava nové poprázdninové sezóny v Galerii ad astra před-

stavuje tvorbu pražského autora Ivana Voseckého, pro kterého je to pre-
miéra v této galerii.

Vosecký se narodil roku 1963 v Hradci Králové. Původním povolá-
ním je architekt, architekturu studoval od roku 1981 do 1987 na ČVUT 
v Praze. Po studiích pracoval v architektonické kanceláři v Londýně. Od 
roku 1990 do 1997 studoval na pražské AVU postupně u Milana Knížá-
ka, Michala Bielického, Miloše Šejna, Jiřího Davida a studium zakončil u 
Vladimíra Skrepla. Žije a pracuje v Praze.

V tvorbě Ivana Voseckého mnohdy vidíme odraz jeho původní 
profese architekta, časté je volné geometrické traktování obrazů i objektů. 
Může se nám připomenout i jeho práce ve filmových ateliérech, to když 
na nás někde z obrazu vykoukne stylizovaná animovaná postavička. Ně-
kdy jde tvorba mírně směrem do designu, jindy je patrná expresivnější 
gestická poloha. Protože se autor představuje v tomto prostoru poprvé, 
je těžištěm výstavy soubor jeho geometricko architektonických obrazů-
objektů z poslední doby, který je konfrontován s jeho starší tvorbou z 90. 
let. Autor sám o výstavě uvádí: „Název výstavy Pointers by se dal přelo-
žit jako milníky nebo ukazatele. Výstava je tvořena abstraktními obrazy z 
různých období mé tvorby od roku 1995 až do současnosti. Ke geomet-
rické abstrakci se cyklicky vracím znovu a znovu a pokaždé se snažím tuto 
disciplínu sám pro sebe posunout a obhájit tak abych měl pocit, že přináší 
něco nového. Do výstavy jsou zařazeny abstraktní prostorové kompozice 
z loňského roku, kde jsem překročil omezení formátu obrazu /čtverec, 
obdélník/ a nejnovější obrazy, odkazující se ke gestické abstrakci.” 

Vosecký je v současnosti již pevně zakotven na zdejší výtvarné scé-
ně jako výrazný představitel střední generace. Jeho práce, pracující s mno-
ha médii, bývá k vidění i ve veřejném prostoru, kde pracuje se sociálním, 
existencionálním i politickým kontextem.

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

Ivan Vosecký – Pointers
Galerie ad astra, Kuřim - zámek
8. září – 10. října
Denně mimo pondělí 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 8. září v 17 - 19 hod. za osobní účasti autora

Kultura

Strýček Fido, 2010, akryl, deska, 200 x 40 cm

Galerie ad astra
zámek Kuřim 664 34        
tel.: 608 862 324          
galerie@ad-astra.cz        www.ad-astra.cz

Kultura na poliklinice 
Kroužek ochotníků kuřimské polikliniky připravuje po úspěšných 

reprízách  Klicperovy rytířské balady „Námluvy na Střekově“ parafrázi 
baletu na hudbu P. I. Čajkovského „Labutí jezero“ v nových kostýmech. 
První provedení plánujeme na listopadovém Velkém setkání zdravotníků 
a pamětníků kuřimské polikliniky, kde se očekává hojná účast.

Doc. MUDr. Jan Sitar, CSc.
za přípravný výbor
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Kuřim, Legionářská 194,  
tel. 541 230 166,  777 930401

Byty:
BKuřim, 1+kk, OV, na náměstí 1. května, 2 NP ze 4, cihla, 21 m2 

celkem, stáří 10 let ,   825  000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV, Jungmannova. 1.NP ze 4, 58m2, vč. sklepa,  po 

částečné  rekonstrukci, 1 590 000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV, U stadionu, 1. NP ze 4, balkon, plastová okna, 

jinak standard, 52 m2, 1 400 000,- Kč
Kuřim, 3+1, OV, Svat. Čecha 4.NP ze 4. standard, 65 m2, dům 

po revitalizaci, balkon, s garáží  2 100 000,- Kč
Kuřim, 3+1, OV, Na Královkách, 3.NP ze 4, 70 m2, balkon, 2 

sklepy, standard, 1 850 000,- Kč
Kuřim 3+1, OV, Na Loučkách,  6.NP ze 8, panel,  dům po revitali-

zaci,  64 m2, lodžie, po částečné rekonstrukci, 3 sklepy, 
1 900 000,- Kč

Veverská Bítýška, OV, novostavba 4+1, 2.NP ze 4, vým. 130 m2, 
terasa 10 m2, kompletně zařízený,  cena 3 800 000,- Kč

 

Rodinné domy a garáže:
RD Vranov u Brna, 3+1, řadový, garáž, zast. pl. 124 m2, zahrada 

356 m2 – ve svahu, po částečné rekonstrukci, podél sil-
nice,  2 100 000,- Kč

RD Bukovinka / 16 km od Brna / 5+1, pozemek 600 m2, novo-
stavba, hrubá stavba 2 600 000,- Kč  po dokončení 3 500 
000,- Kč, dnes ve fázi hrubé stavby

RD Těchov   u Blanska, výstavba nových RD 4+kk, 5+kk, s garáží, 
se sedlovou střechou a obytným podkrovím, sólo stojící 
nebo dvojdomky,  ceny od 4 mil. do 5,7 mil.

RD Starý Svojanov, chalupa 2+1 zast. pl. 259 m2, zahrada 120 
m2, voda + elektřina zavedeny  440 000,- Kč 

Pozemky:
stavební pozemek pro výstavbu RD, Kuřim, o vým. 415 m2, v blíz-

kosti centra obce, veškeré sítě u pozemku, cena 1 500 
000,- Kč

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

stavební pozemek Jinačovice, v řadové zástavbě, š. 8,2 m, celk. 
vým. 1 200,- m2  cena   2 000,- Kč/m2

stavební pozemek Čebín, 2284 m2,  u hlavní silnice, k výstavbě 
RD, cena 750,- Kč/m2

orná půda v Kuřimi, lok. pod Zlobicí, cca 10 000m2, vedle cyk-
lostezky směr Malhostovice cena 200,- Kč/m2

 
Pronájmy: 
Kuřim, Wolkerova, 1+kk s lodžií, nezařízený, 7 000,- Kč/měs
Kuřim, Na Loučkách, 3+1, zařízený, s prosklenou lodžií,  11 

500,- Kč/měs.
Brno, 1+kk, Medlánky, zařízený, novostavba, 9 900,- Kč 
Brno, 1+kk, Duhová Pole, Medlánky, novostavba, částečně za-

řízený, 9 000,- Kč
Brno, 1+kk, Žabovřesky, zařízený, 8 000,- Kč
  

ceny nájmů jsou uvedeny včetně plateb za inkaso
 

Pronájmy nebytových prostor: 
garáž v Kuřimi, U vlečky, bez elektriky, 1 000,- Kč/měs.
skladové prostory v Čebíně, cena dohodou, info v kanceláři

Centrum sociálních služeb Kuřim hledá 

zdravotní sestru 
pro domácí zdravotní péči. 

Nutný ŘP, osvědčení. 
Bližší informace podá ředitelka Mgr. M. Bártová 

na adrese Zahradní 1275, Kuřim 
nebo na tel. č. 541 518 301, 602 965 041.

Perlička
Že se v Kuřimi parkuje dost bezohledně, víme všichni. Ale toto 

byl dost zvláštní případ. Proto se také jeden z občanů obrátil slušně a 
spořádaně mailem na paní tajemnici.:

Dobrý den, 
kromě pozdravu Vám s dovolením posloužím stručným a jak doufám 

užitečným sdělením jménem několika sousedů družstva vlastníků domu Jung-
mannova 918-9. 

Opravdu nám totiž už přijde velmi zvláštní, že auto se znakem Města 
Kuřimi stojí odstavené před naším domem už druhý týden v pozici, která je v 
rozporu nejen s dopravními předpisy, ale také zjevně neprospívá trávníku pod 
autem – viz přiložená fotografie. Vozidlo je zaparkováno z poloviny přímo 
trávníku a nebýt na něm znak města, zřejmě bychom na něj už zavolali Policii 
ČR, aby bylo pokutováno či případně odtaženo.

Vozidlo, které zřejmě náleží ke službám města, také paradoxně bránilo 
čištění silnice před naším domem, jak je také vidět z nahromaděného písku na 
přiložené fotografii. Dnes je tomu přesně devátý den, co je vozidlo „odloženo a 
zapomenuto“ před naším domem. Proto prosím o zprávu, zda je možné nějak 
zakročit a sjednat pořádek.

Pravdou také je, že situace s parkováním je dlouhodobě s ohledem na 
zvyšující se provoz na úřadu neudržitelná. Kvůli podobně bezohledně parku-
jícím řidičům, jakým je řidič tohoto městského vozidla, ale nezřídka i dalších 
pracovníků úřadu nebo zastupitelů, dochází velmi často k poškození zaparko-
vaných vozidel rezidentů objemnějšími vozidly, která s obtížemi zde projedou. 
To ale, předpokládám, nebude tak jednoduché vyřešit, jako výše uvedenou a 
„příliš okatou lotrovinu“ někoho ze zaměstnanců města.

Přeji hezký den, 
S pozdravem 
Petr Ondrášek

A jak to dopadlo? Slovo má zase Petr Ondrášek.

No ale je třeba říct, že náprava byla ze strany paní tajemnice bleskově 
sjednána, takže domluva funguje bezvadně. Ráno upozornila vedoucího tech-
nických služeb, okamžitě zareagoval a autem odjeli. Momentálně zde je prostě 
situace s parkováním neúnosná, teď to bylo zhoršeno ještě záborem parkoviště 
před úřadem kvůli opravě chodníku. To by mělo být dnes dokončeno, tak snad 
to bude zase aspoň o trošku lepší. A tím je tento díl nekonečného příběhu u 
konce.

příběh placená inzerce
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VZDĚLÁVÁNÍ

Soukromé kurzy německého 
jazyka – na rok 2010/2011

Druh kurzu   počet lekcí
1.Začátečníci   30
2.Mírně pokročilí  30
3.Středně pokročilí  30
4.Pokročilí   30

Předběžná cena: 3500,-Kč (6 účastníků kurzu), jinak cena uprave-
na podle počtu zájemců v kurzu. 

Pozn. 
1)1 lekce = 2 vyuč.hod.(2x45min)
 2)Učebnice: -Sprechen Sie Deutsch?
  -Učebnice pro jazykové školy
  -Německy s úsměvem 
  - výběr podle zájmu účastníků
 3)Obsah vyučované látky v kurzu lze po domluvě upravit, stejně tak dél-

ku vyuč. h. a počet lekcí
 4)Zápis: kdykoli na tel.číslech - mob.tel.: +420724716187
  pevn.linka: 541230833
  email : zoom12@centrum.cz
  Mgr. Zechmeisterová Marie
 5)Předpokládaná délka kurzu: říjen 2010– květen 2011
 Další nabídka : Možnost kurzů pro děti 
  Informace na stejných tel. číslech. 

T.G. Masaryk – poslední cesta
* 7.3.1850 - † 14.9.1937

Nejkrásnější, silné a věčně živé ideje se rodily v mozcích a srdcích 
prostých – mnohdy chudých lidí, žijících v prostotě denních starostí. Ide-
ály byly uskutečňovány pracujícími lidmi, kteří šli cílevědomě za svým 
přesvědčením o lepší budoucnosti pro všechny pracovité, vzdělané obča-
ny. Lepší svět se tvořil zdola, od oráčů, kteří šli za pluhem, od dělníků, kte-
ří bořili staré hradby, stavěli nové budovy – továrny – paláce víry, nadějí a 
lepších zítřků. Všechna tato na pohled drobná práce byla protkána láskou 
a vírou tisíců, předvídala nové dny a nové skutečnosti.

Ideou T.G.Masaryka bylo vybudování svobodné, spravedlivé re-
publiky – sociálního státu a nezdolné humanitní demokracie.  I po svém 
odchodu zůstává svým životem, myšlenkami a prací stále mezi námi. 
Svým příkladem a výzvou ve víru v člověka, která je světu i dnes tolik 
zapotřebí. Chtěl vytvořit z naší republiky harmonický sociálně – politicky 
spravedlivý stát, jenž bude hoden odkazu, který vložil do našich rukou, 
srdcí a myslí.

Ve dnech, kdy na stromech dozrávají plody něžného jara a horkého 
léta umíral president, vůdce a dobrý král z pohádky. Umíral veliký člověk, 
který dovedl mohutností svého ducha a silou své vůle udělat z pohádky 
skutečnost.

K jeho rakvi s bílou a červenou růží hleděl s hlubokou  úctou 
všechen vzdělaný svět. Šel za ní v tichém pohnutí a mlčenlivém stesku 
všechen lid. Toho dne jsme cítili jak mnoho ztrácíme jako národ i jako 
jednotlivci. V těch smutných dnech nemoci, smrti  a  pohřbu presidenta 
Osvoboditele jsme hluboce, jako by v podvědomí chápali, koho že ztrá-
címe.

Rostl do světové velikosti  nikoli výsadou rodu, podporou moc-
ných tohoto světa, nýbrž často bojem proti všem. Neúmornou prací na 
růstu vlastních bytostí  i všech kteří mu naslouchali, železnou vůlí a vírou 
ve šťastný zítřek. V jeho duši od dětství hořela všelidská touha učinit svět 
krásnější.

Návrat k Masarykově republice neznamená cestu zpět, ale cestu 
výš a dál. Dostat se na výslunní skutečné mravní svobody, uskutečňovat 
myšlenky, kterými se loučil Jan Hus v Kostnici se svými věrnými – náro-
dem, když končil svůj list Pražanům ze dne 10.6.1415 oním památným: 
„Také prosím, aby jste se milovali, dobrých násilím tlačiti se nedali a 
pravdy každému přáli“. Tento mravní Husův odkaz, v němž je obsažena 
základní definice lidské svobody přijal T. G. Masaryk a učinil jej cílem ná-
rodní revoluce za první světové války. Bděl nad tím, aby se stal základem 
života naši svobodné vlasti. Pokračovatel jeho státnického díla prezident 
Dr. Edvard Beneš učinil jej základem boje za svobodu v druhé světové 
válce. 

Připomeňme si s Karlem Čapkem – spisovatelem a nejbližším pří-
telem Masaryka poslední cestu presidenta Osvoboditele. 

O hodině desáté se do hradního mlčení zařízla kovová fanfára 
smuteční. Velký baldachýn se vysoko vzedmul ve větru a šest generálů 
přináší na ramenou rakev zastřenou státním praporem. Je na něm připja-
ta hrstička československých válečných medailí, jež budou v hrobě ležet 
nad srdcem hrdinovým. Po boku rakve stojí drobný pán s hlavou také již 
stříbrnou. President Beneš počíná číst své smuteční poselství. Státník, so-
ciolog, filosof Beneš jistě a jasně včleňuje velikého mrtvého a jeho dílo do 
dějepisného rámce událostí a ideí. Nebyla to řeč pohřební, bylo to změře-
ní Masarykova odkazu a vytyčení programu pro příští roky. Byl to za nás 
všechny politický slib položený na tu rakev pod červeno-bělo-modrým 
praporem. Takový slib na takovém místě zavazuje. „Presidente Osvobodi-
teli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme“. 

Rakev na lafetě se dává na cestu, opouští hrad a vrací se cestou, 
kudy se ubíral život starého muže. Vrací se k domu, kde žil svůj krásný ži-
vot a věrný život rodinný. Do ulic kudy chodíval k parlamentu, kde skládal 
přísahu na zákony republiky. Ke Klementinu, kde učil mladé lidi myslet 
a hledat pravdu. K bratřím Sokolům, kteří mu stojí posledním špalírem i 
k legionářským bratříčkům. Vrací se ke své mládeži, ke svému lidu, který 
vroubí ulice uctivou a ukázněnou bordůrou. Pokračuje k neznámému vo-
jínu, vojínu ze všech nejznámějších. „To byla velká věc“ říkával, „že jsme 
měli své vojáky a ukázali, že se dovedeme bít. A když jsme z našich hochů 
na Rusi mohli udělat korpus – to už jsem věděl, že máme vyhráno“. 

Rakev s hrstkou válečných medailí se dává na další cestu. Po praž-

HISTORIE
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historie

ských ulicích postupuje na lafetě děla a ubírá se ulicemi, které raziti ráčil 
Karel IV. vzácné paměti. Zlatým městem Karlovým projíždí naposled 
„druhý otec vlasti“. Vítám tě Tómo, řekl by ten, který slul Karel IV. Pojedu 
s tebou až ke koňské bráně. Víš, my oba jsme byli dobří křesťané. Tys byl 
mistrem vysokého učení, které jsem tady založil a dobrým mistrem jsi byl 
lidu i scholárům. A my oba jsme myslím byli mistry učení ještě vyššího. 
Řídit tuto zemi a chránit ji před škodnou ode všech nepřátel, to stojí víc 
lámání hlavy, než všechna učenost. Cesta pokračuje a míjí pomník s přá-
ním „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“.

Starý velitel leží na lafetě děla zakryt barvami státu. Jezdeckou čepičku 
má na prsou a válečné metály nad srdcem. Poslední pocta hoši, komandýr 
čeká. Meče se sklánějí, hlavy v přilbách se obracejí – vpravo hleď. Všechny pra-
pory, všechny korouhve, všechny standardy naší armády se sklánějí u nohou 
mrtvého velitele ve svrchovaném smutečním salutu. Jediné gesto – nejvyšší 
pocta, kterou může dát člověku celý národ. Tyto prapory se jindy nesmě-
jí sklonit k zemi. Všechna čest a krev národa stojí za tím, aby tyto korouhve 
zůstaly na věky vztyčeny. Legionáři – bratři beze zbraně defilují před svým 
komandýrem. Jejich vpravo hleď je parádou a vzkazem „Věrni zůstaneme“.

Ve čtyři hodiny odpolední tiše, téměř přízračně se šine černý želez-
niční furgon s rakví střeženou čtyřmi rotmistry hradní stráže. Smuteční 
vlak se rozjíždí do jiného světa. Tam na venkově, na mezích a oranicích, ve 
staničkách a stanicích, na polních cestách a okrajích lesů, to už nebyla po-
slední cesta prvního presidenta. Byl to spíš průvod někoho nesmírně blíz-
kého lidu. Někoho, před kým se nekleká. Někoho, koho chce každý uctít 
tím nejlepším co má. Ty nekonečné venkovské špalíry už nepochovávaly 
hrdinu na dělové lafetě, nýbrž kohosi nekonečně lidovějšího. Někoho 
skoro pohádkového, o kom se povídá mládeži a dětem. T. G. Masaryk se 
vrací domů – do vsí, dědinek, obcí, do lidu, do národa.

Na nádraží do Lán se už vrací jako pan soused. Už si pro něho přišli 
– hajní, železničáři, bratři legionáři, Sokolové. Z dědin strejci a babičky, 
hasiči, sedláci i Kladeňáci. Občané z křivoklátských lesů, havíři z uhelné 
pánve, z míst, kde roste chmel – celý kraj si pro něj přišel. Tady už mu 
zazpívali tu jeho: „Ach synku, synku…“, aby se tu cítil doma. Jsme tady, 
musíme být tady – přivezli nám našeho presidenta.

Za rakví vysoko plující na marách, za vlajícím praporem červeno-
bílo-modrým postupuje krok co krok tichý průvod. Nad Rynholcem za-
padá rudé a zlaté slunce. Jako pyramida tyčí se halda lánské šachty, z vlny 
lesů se zvedá modravé šero. Mlčící průvod jde němým špalírem rovně ku-
předu. Nad Unhoští vychází zlatý měsíc v úplňku a první hvězda večerní.

Po devatenácté – sedmé hodině večerní do vrat lánského hřbitův-
ku už nevchází rakev hlavy státu, nýbrž tělo člověka, který byl manželem, 
otcem a laskavým přítelem. Čtyři vojenské světlomety obracejí své kužele 
světla na rakev stojící nad hrobem.

Nebylo mnoho řeči nad tímto hrobem. Jen pár tichých slov z Je-
žíšova evangelia. Jen „Otče náš, jenž jsi na nebesích. Buď vůle Tvá“. Syn 
mrtvého, Jan, padá na kolena jako podťatý. Tváře nejbližších jsou v záři 
světlometů přízračně bílé. Zástup se tiše modlí: „Neboť Tvé je království, 
Tvá je moc a sláva na věky věkův“.

Havíři se chápou popruhů, aby spustili tělo muže do země k jeho 
ženě. Teď už se nikdo nestydí, je slyšet štkaní – pláč přítomných. Paní Be-
nešová se lomí pláčem, president Beneš má najednou dětské, docela osi-
řelé dětské oči. Rakev pod planoucím státním praporem zapadá pomalu 
do země. Ze tmy stoupá chorál „Kde domov můj“. Při hymně se nepláče. 
Ruce s tváří klesají do pozoru. Syn mrtvého se zvedá jako voják, jen oči 
zavřeny, aby do nich nebylo vidět. „A to je ta krásná země, země česká 

domov můj“. Teď už rakev s T.G.Masarykem spočívá doma vedle rakve 
paní Charloty. Tož pohov přátelé, už se smí plakat. Poslední růže z Lánské 
zahrady, růže za růží, řezavě rudé v záři reflektorů padají do otevřeného 
hrobu. Někdy to malinko zazvoní, když měkká růže dopadne na hrstičku 
válečných medailí na státním praporu. To byla hodina devatenáctá, po-
slední hodina cesty – cesta domů.

Nezemřel, kdo žije v srdcích milionů.

Za sto let možná děti našich děti
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedivém ránu čtrnáctého září
na věky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj mé dítě.
Jaroslav Seifert

Hejmala Zdeněk
85 r.

Záběr z pohřbu T. G. Masaryka
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pozvánky

MED v pokračování projektu 
Escape Live Music

V rámci projektu Escape Live Music, který navazuje na Live Club 
Jazz etc… z podzimu loňského roku a jara tohoto roku, vystoupí v Clubu 
Escape na kuřimském zámku ve čtvrtek 30. 9. 2010 ve 20:00 hod skupina 
MED.

MED
Hudební skupina MED vznikla v roce 2004. Tvoří ji kytarista Mi-

rek Šmilauer, hráč na klávesové nástroje Viliam Béreš, bubeník Martin 
Kopřiva a od roku 2006 baskytarista Jaryn Janek. MED hraje převážně 
autorskou, žánrově nevyhraněnou hudbu, staví na originálním, precizním 
a hravém výrazu. Pro kompozice ve formě příběhu beze slov je příznačná 
dějovost plná nečekaných zvratů a vnitřní dynamiky. 

Členové skupiny se mohou pochlubit spoluprací s hudebníky, ja-
kými jsou Michal Pavlíček, Roman Dragoun, Ladislav Guma Kulhánek, 
Stanislav Klásek Kubeš, Lenka Dusilová, Yvone Sanchez, Jaromir Hon-
zák, David Koller, Kamil Střihavka, Martina Balogová, Vertigo Quintet, 
Infinite. 

Co říká kapela MED k vlastním koncertům?:
Je třeba ještě připojit notu o tom, že všichni kyčle nové kapely Med jsou 

již plnoletí plnohodnotní plnokrevní lidé, kteří se o sebe dovedou za každých 
okolností setsakra dobře postarat (jen Žahavý se zatím nedokáže sám nakr-
mit - jen nesnadno se ovládají želatinové protézy), dobře orientovat ve složitém 
mechanismu tohoto i onoho světa a velice pružně reagují na všechny podněty, 
jimž jsou vystaveni a proto veškeré problematické situace pak řeší neodolatel-
ným, bravurním způsobem. Jsou tedy nezávislí i ve věci ozvučení svých pro-
dukcí i ve věci shánění potravy a tekutin (výhodou je lesopark poblíž místa 
produkce s volným výběhem vysoké či menší močál). Tento životní elán se pro-
mítá také do tisíců tváří hudebních vystoupení doktorů srdce Med, jež mohou 
mít jednou intenzitu našeptávajícího hlasu, který spíše cítíme než slyšíme, po-
druhé sílu rozzuřeného vulkánu, jehož síly jsou medzkrotné a medučesatelné. 
Tito hudební atleti jsou schopni hrát pod jezevčí skalou stejně dobře jako na 
samotě u lesa či na party psohlavců. Diskrétnost v každém ohledu je zaručena. 
Nedá se ovšem slíbit, že se Kradeš III. netransformuje do podoby velkého tlus-
tého sumce a nesežere všechny zúčastněné. Proto volám: ve vlastním zájmu, na 
Med výhradně s harpunami, přátelé!

www.medgroove.com

Vstupné: 120 Kč namístě, 100 Kč v předprodeji. Předprodej v Kul-
turním domě a v Clubu Escape. www.clubescape.cz.

Koncerty se uskuteční za laskavého přispění Města Kuřimi. 
escape
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souktomá inzerce - zdarma

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

Prodám garáž v lokalitě U 
Vlečky, elektřina, zvýšený vjezd – 
např.možnost parkování karavanu 
apod.,ihned k prodeji. Tel.: 776 
796 033.

Pronajmu garáž v lokalitě Na 
Královkách, ihned k pronájmu. Tel: 
776 796 033.

Pronajmu byt 2+1 v pane-
lovém domě v ulici Na Královkách 
933 v Kuřimi. V 8. poschodí (vý-
tah), nádherný výhled na Kuřim 
a Babí lom. Byt téměř kompletně 
zařízený (lednička, skříně, stoly, 
židle, 1 postel apod.), po dohodě 
lze vše vyklidit, případně cokoliv 
upravit. K dispozici i sklep. Plasto-
vá okna, sprchový kout... Prohlídka 
kdykoliv po domluvě. Cena 9000 
Kč. Tel.: 737 256 416, email viktor.
chaloupka@centrum.cz.

Prodám stavební pozemek 
v k.ú. Skalička – 2200 m2. Voda, 
plyn, elektřina – na hranici pozem-
ku. Příjezdová komunikace. Cena 
1550000 Kč. Tel.: 775 872 682, 
775 872 683.

Pronajmu byt 2+1, 60 m2 /
Bezručova/ zvýšené přízemí. Zaří-
zený. Možno i nezařízený. Nájem 
6500 Kč/měs. + inkaso. Tel.: 721 
141 989.

Pronajmu byt 2+1 Na Louč-
kách. Možno dlouhodobě. Tel.: 608 
875 278.

Nabízím dlouhodobý 
pronájem, byt 2+1, v přízemí ro-
dinného domku se samostatným 
vchodem. Zařízený, kompletně 
vybavená kuchyně, automatická 
pračka, televizor. Příjem kabelové 
a digitální televize, internet. Vhod-
né pro dvě osoby – nekuřáci, bez 
domácích zvířat. Cena nájmu pro 
dvě osoby = 8500 Kč : 5500 Kč + 
3000 Kč SIPO + služby. Volný od 
1.10.2010. Tel.: 731 576 345.

Hledám podnájem 1+1 nebo 
1+kk v Kuřimi. Tel.: 722 591 478.

Koupím byt v OV v Kuřimi 
a okolí v dobrém stavu. Tel.: 777 
719 859.

Koupím byt v OV 1-2+1 v 
Kuřimi a okolí nejlépe novostavba. 
Tel.: 777 719 859.

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

Prodám byt 2+kk v Kuřimi. 
Tel.: 736 500918.

Prodám stavební vrátek – 
naviják, elektromotor 1,5kW, buben 
(lano ø 5mm, d 20m). Cena doho-
dou. Tel.: 732 172 823.

Prodám sedačku (2m) a 2 
křesla (1m) oranžové (meruňko-
vé) barvy, česká výroba TUSCU-
LUM, kvalitní provedení, původní 
cena 26000, nyní 9500 Kč. Sedač-
ka není rozkládací. Zn.: Stěhování. 
Tel.: 603 574 059.

Prodám harmoniku – dvou-
řadovou heligonku, 8 basů, zn. Deli-
cia, málo hranou, výborný stav. Cena 
7500 Kč. Tel.: 604 847 402, 541 
263 757.

Prodám kolo pánské, zn. 
Cangoro, kompletní. Cena 1100 
Kč. Tel.: 604 847 402, 541 263 
757.

Prodám tažnou tyč na cyklis-
tické kolo značka Trail Gator. Cena 
1200 Kč. Velmi zachovalá. Tel.: 603 
278 993.

Prodám filtraci do akvária 
značka Fluval 4 plus. Cena 800 Kč. 
Používaná jeden rok. Tel.: 603 278 
993.

Prodám ruský samovar z 
roku 1977. Cena dohodou. Tel.: 737 
800 920.

Prodám hřebenáče na stře-
chu 80ks – 38cm – nepoužívané. 
Cena za 1ks = 30 Kč. Tel.: 775 872 
681, 775 872 682.

Prodám 15 ks potravinář-
ských bílých kvalitních bedýnek 60 x 
40cm, výška 14cm, vhodné na porco-
vání mastných výrobků po zabíjačce, 
i na různé jiné potraviny. Cena 1ks / 
50Kč. Tel.: 775 872 681, 775 872 
682.

Prodám detektor kovů Gar-
rett ACE 250, v záruce do 02/11. 
Cena 4600 Kč. Tel.: 728 585 698.

Prodám promítačku „Paxi-
mat“ na kinofilm + zásobníky + rá-
mečky. Cena 700 Kč. Tel.: 731 964 
699.

Prodám 3 ramenný lustr 
z 50 let, cena dohodou. Tel.: 731 
964 599.

Prodám rádio „Philips“ + 
reproduktor z roku 1970, cena doho-
du. Tel.: 731 964 699.

Prodám starší „výčepní“ 
kompresor s elektromotorem  
0,3kW. Cena 200 Kč. Tel.: 721 141 
989.

Prodám starší, velmi málo po-
užívané čerpadlo na vodu zn. sigma. 
Čerpadlo o výkonu 0,6 kW je jedno-
stupňové, je na soklu bez el. motoru. 
Cena 100 Kč. Tel.: 721 141 989.

Daruji za odvoz nábytek 
Univerzal – peřináč, knihovnu, 
skříň, velkou stěnu. Možno i jed-

notlivě. Dále dvoupatrovou postel. 
Vhodné na chatu. Tel.: 732 213 
778.

Vysokoškolský student nabízí 
doučování matematiky základních a 
středních škol. Tel.: 722 493 650.

Hledáme učitele kytary pro 
naši dceru (10 let) – začátečnice 
- u nás doma v Kuřimi. Tel.:  608 
522 890.

Kdo zapůjčí nahrávku nebo 
umožní nahrání 11 a 12 dílu seriálu 
„Sever proti jihu“ (Jednotka, 17.7.). 
Tel.: 721 141 989.

Prodám štěňata Rhodeský 
ridgeback bez PP. Očkovaná, od-
červená, stáří 3 měsíce. Cena 3000 
Kč. Znojmo. Tel.: 733 171 527, 
email: dr.krizova@volny.cz .

Hledím paní na doprovod 
dítěte do školy z ulice Foglarova na 
ZŠ Tyršova, Kuřim. Čáslavská, tel.: 
777 010 313.

 Prodám obytný přívěs. Rok 
výroby 1975, bez TK, neodhlášen. 
Cena 8000 Kč. Tel.: 733 570 785 
po 19 hod.

Hledám pečovatelku, společ-
nici pro dědečka v Kuřimi. Možnost 
ubytování v samostatném pokoji. 

Odměna dohodou. tel.  777 552 
126

Hledám dlouhodobý pro-
nájem garáže pro osobní vůz na 
ulicích : Na zahrádkách, Bezručo-
va čtvrť, U vlečky, Sv. Čecha nebo 
i jiné (ne v lomu a ulice Husova). 
Prosím volejte kdykoliv na tel. čís-
lo 776 023 170. 

Pronajmu 1+kk, ulice Wolke-
rova. Cena 6.500 Kč měsíčně včetně 
kabelové televize a inkasa. Tel.: 603 
764 444.

Prodám kotec pro psa 
3x2m. Dovezu zdarma.Tel.: 603 
261 677.

Prodám montovanou plech. 
garáž 3x5m. Dovezu zdarma.Tel.: 
603 261 677.
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 19/2010 ze dne 29. 6. 2010
346/2010 RM schvaluje znění výzvy k podání nabídky na výběr dodava-

tele Zařízení pro FITNESS pro investiční akci č. ORG 1048 000 
000 - „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v 
Kuřimi“a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 30. 9. 2010 (OIRR, OMP)

347/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem elektrické ener-
gie E.ON Energie, a.s, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Bu-
dějovice, na přípojku infostánku Mikroregionu Kuřimka. Termín 
plnění: 30. 6. 2010 (OIRR)

348/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se zemědělským druž-
stvem ZEPO Bořitov, družstvo, se sídlem Úvoz 326, Bořitov, 679 
21 Černá Hora, IČ 25570480, jejímž předmětem bude pronájem 
částí pozemků parc. č. 293/1 a parc. č. 294 vše k.ú. Kuřim o celkové 
výměře 10 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 100,- Kč/měsíc, za účelem umístění a provozová-
ní automatu na mléko. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OMP)

349/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
pronájem nebytového prostoru č. 34 o výměře 14,9 m2 umístěné-
ho v I. nadzemním podlaží bočního traktu objektu č.p. 950 na ul. 
Jungmannova v Kuřimi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 121,- Kč/m2/měsíc s roční valorizací + 
paušální poplatek za služby ve výši 70,- Kč/m2/měsíc + 20% DPH 
s úpravou podle aktuálních cen energií panu Ing. Peteru Lackovi, 
trvale bytem Kuřim, IČ 72506521, za účelem zřízení firemní kan-
celáře. Termín plnění: 30. 9. 2010 (OMP)

350/2010 RM schvaluje vyčlenění částky 30.000,- Kč z ORG 1006 000 
000 – Drobné investice na finanční krytí stavebních a technologic-
kých úprav kotelny MŠ Komenského. Termín plnění: 30. 9. 2010 
(OIRR)

351/2010 RM schvaluje zhodnocení nabídek na zakázku „Databázový 
server pro Městskou knihovnu v Kuřimi včetně software“ a schva-
luje uzavření kupní smlouvy s firmou ProCad, spol. s r.o. se sídlem 
Hudcova 78b, 612 00 Brno IČ 46979506, zastoupené Ing. Jiřím 
Dědkem, jednatelem firmy, v celkové hodnotě 149.800,- Kč. bez 
DPH (179.760,- Kč s DPH). Termín plnění: 30. 7. 2010 (KÚ)

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

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

20/2010 ze dne 14. 7. 2010

352/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 9. 7. 2010. Termín 
plnění: 14. 7. 2010 (STA)

353/2010 RM odvolává dle § 102 odstavec 2, písmeno h) zákona č. 
128/2000 S., o obcích (obecní zřízení) předsedkyni likvidační a 
škodní komise a děkuje jí za vykonanou práci. RM jmenuje dle 
stejného ustanovení novým předsedou této komise Mgr. Lukáše 
Rafaje. Termín plnění: 14. 7. 2010 (OF)

354/2010 RM schvaluje postup zavedení geografického informačního 
systému na MěÚ Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

355/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
„Výměna plynových kotlů v bytech – Bezručova čtvrť, Kuřim“, a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s obchodní firmou Thermona, 
spol. s r.o., se sídlem Zastávka u Brna, Stará osada 258, PSČ 664 

84, IČ 13692861, za cenu 190.628,- Kč. Termín plnění: 30. 9. 2010 
(OMP)

356/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Hard Bikers Ku-
řim, se sídlem Komenského 667, 664 34 Kuřim, IČ 69707952, je-
jímž předmětem bude výpůjčka dvou vojenských stanů ve dnech 
16. – 17. 7. 2010, k zajištění akce - Mistrovství České republiky 
cross country. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OMP)

357/2010 RM doporučuje ZM změnu územního plánu, jíž bude část po-
zemku p.č. 3109/1 k.ú. Kuřim změněna na komunikaci. Termín 
plnění: 24. 8. 2010 (OIRR)

358/2010 RM ruší usnesení RM č. 175/2010 ze dne 24. 3. 2010 ve věci 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2642/338 v k.ú. Ku-
řim. Termín plnění: 14. 7. 2010 (OMP)

359/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umís-
tění zařízení distribuční soustavy, ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 
2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle GP č. 2631-953/2010 ze dne 1.6.2010 na 
pozemku parc. č. 5054 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, náklady na jeho zřízení po-
nese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2010 
(OMP)

360/2010 RM ruší usnesení RM č. 176/2010 ze dne 24. 3. 2010 ve věci 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2642/338 v k.ú. Ku-
řim. Termín plnění: 14. 7. 2010 (OMP)

361/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umís-
tění zařízení distribuční soustavy, ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 
2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle GP č. 2630-954/2010 ze dne 1.6.2010 na 
pozemku parc. č. 5055 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, náklady na jeho zřízení po-
nese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2010 
(OMP)

362/2010 RM schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou k 
1.10.2010 s Josefem Machačem, trvale bytem Kuřim, na proná-
jem pozemku parc. č. 3658 v k.ú. Kuřim o výměře 2164m2 (NS 
č. 17/2004 ve znění dodatku č.1). Termín plnění: 31. 10. 2010 
(OMP)

363/2010 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 3658 v k.ú. 
Kuřim o výměře 2 164 m2 za účelem zemědělského obhospodařo-
vání na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za cenu 0,25 Kč/
m2/rok. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OMP)

364/2010 RM schvaluje bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova 
u sokolovny Ing. Lubomíru Střížovi, Kuřim, za účelem instalace 
reklamního banneru na závod Mistrovství ČR Cross Country v 
době od 14. 7. do 19. 7. 2010. Termín plnění: 19. 7. 2010 (KÚ)

365/2010 RM pověřuje odbor investiční a regionálního rozvoje Měst-
ského úřadu Kuřim prověřením současného stavu rozvodů vody 
v budově Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizace a návrhem jeho řešení. Termín 
plnění: 28. 7. 2010 (ředitel ZŠ, OIRR)

366/2010 RM bere na vědomí zprávu o jednání Školské rady při Základ-
ní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, konané dne 21. 6. 2010. Termín plnění: 14. 7. 2010 
(OŽÚ)

367/2010 RM odvolává z funkce vedoucího Sportovního areálu Kuřim, 
organizační složky obce, Davida Břenka, s účinností ke 30. 9. 2010. 
Termín plnění: 30. 9. 2010 (KÚ)

368/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s IMOS Brno a.s., se 
sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00, IČ 
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25322257, na realizaci zakázky „Wellnes Kuřim – Atrakce tobogánu“ 
za cenu 700.136,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OIRR)

369/2010 RM zrušuje zadávací řízení na zpracování vyhledávací studie 
cyklostezky ve směru Kuřim – Lipůvka - Šebrov - Kateřina – Nový 
Hrad (Blansko). Termín plnění: 14. 7. 2010 (OIRR)

370/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zpracování Vy-
hledávací studie cyklostezky ve směru Kuřim – Lipůvka - Šebrov - 
Kateřina – Nový Hrad a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
se změnami a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve slože-
ní podle návrhu se změnami. Termín plnění: 29. 10. 2010 (OIRR)

371/2010 RM schvaluje závěry komise dopravy v bodě 5 zápisu z jedná-
ní komise dne 22. 6. 2010. Termín plnění: 14. 7. 2010 (OIRR)

372/2010 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle soupisu. 
Termín plnění: 31. 7. 2010 (OF)

373/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotí-
cí komise na zakázku „Přechod Tišnovská, zastávka v Kuřimi“ a 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností STRABAG 
a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 3.018.235,67 
Kč. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OIRR)

374/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s IMOS Brno, a.s., se 
sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00, IČ 
25322257, na realizaci zakázky „Wellnes Kuřim – opravy potrubí 
a vedení VO pro venkovní bazén“ za cenu 1.041.409,- Kč v. DPH. 
Termín plnění: 31. 7. 2010 (OIRR)

375/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s IMOS Brno, a.s., se 
sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00, IČ 
25322257, na realizaci zakázky „Wellnes Kuřim – Využití odpad-
ního tepla pro venkovní bazén“ za cenu 1.754.670,- Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 31. 7. 2010 (OIRR)

376/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodár-
ny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 
657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene 
ve věci „uložení a provozu splaškové kanalizace“ dle GP č. 2618 
- 64/2010 na pozemcích parc. č. 3433/3 a parc. č. 3433/11 vše 
v k.ú. Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

377/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964 jako oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení 
a provozu dešťové kanalizace“ dle GP č. 2617 - 64/2010 na po-
zemcích parc. č. 3433/3, parc. č. 3433/11, parc. č. 3444 a parc. č. 
3445/1 vše v k.ú. Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplat-
ně, na dobu neurčitou. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

378/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení 
a provozu dešťové kanalizace“ dle GP č. 2617 - 64/2010 na po-
zemku parc. č. 3445/5 v k.ú. Kuřim, který vlastní obchodní fir-
ma Moravská stavební - INVEST, a.s., se sídlem Brno, Koliště čp. 
1912, PSČ 602 00, IČ 25544756, jako povinný z věcného břeme-
ne. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese povinný z věcného břemene. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

379/2010 RM bere na vědomí příkaz na převod částek za práci v Zastu-
pitelstvu města Kuřimi, Radě města Kuřimi, výborech zastupitel-
stva města a komisích rady města za 2. čtvrtletí roku 2010. Termín 
plnění: 15. 8. 2010 (OF)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

21/2010 ze dne 28. 7. 2010

380/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 23. 7. 2010. Termín 
plnění: 28.7.2010 (STA)

381/2010 RM souhlasí s uspořádáním výstavy Kuřim pravěká. Termín 
plnění: 24.8.210 (KÚ)

382/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce exponátů na 
výstavu Kuřim pravěká s Moravským zemským muzeem. Termín 
plnění: 31.7.2010 (KÚ)

383/2010 RM schvaluje zhodnocení nabídek na zakázku „Dodávka di-
daktické techniky do eGon centra Kuřim“ a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy s firmou ProCad, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Hud-
cova 78b, PSČ 612 00, IČ 46979506, zastoupené, Ing. Jiřím Děd-
kem, jednatelem firmy, v celkové hodnotě 221.010,- Kč. Termín 
plnění: 15.8.2010 (KÚ)

384/2010 RM schvaluje zhodnocení nabídek na zakázku „Dodávka pre-
zentační techniky do eGon centra Kuřim“ a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy s firmou Ing. Aleš Svoboda, se sídlem v Brně, Kar-
lova 7/933, PSČ 614 00, IČ 61445789, zastoupené: Ing. Alešem 
Svobodou, jednatelem firmy, v celkové hodnotě 51.788,- Kč. Ter-
mín plnění: 15.8.2010 (KÚ)

385/2010 RM schvaluje řešitele ověřených 10 hlavních problémů města, 
které vyplynuly ze závěrů Fóra Zdravého města Kuřim a následné 
ankety. Termín plnění: 28.7.2011 (OŽP)

386/2010 RM bere na vědomí účast OSV Městského úřadu Kuřim a 
Centra sociálních služeb Kuřim a použití znaku města Kuřimi na 
veletrhu sociálních služeb Jihomoravského kraje v Brně ve dnech 
19. 10. - 22. 10. 2010. Termín plnění: 28.7.2010 (OSV)

387/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě č. 
7/2009 o zařazení odsouzených do práce s Českou republikou – 
Vězeňskou službou České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 
PSČ 140 67 Praha 4, IČ 00212423. Termín plnění: 15.8.2010 
(KÚ)

388/2010 RM schvaluje variantu loga města Kuřimi dle přílohy a žádá 
autorku loga o zpracování design manuálu pro tuto verzi. Termín 
plnění: 24.8.2010 (KÚ)

389/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fyzickou osobou Da-
videm Ševčíkem, Kuřim, IČ 75608561, jejímž předmětem bude 
nátěr přední části fasády Dělnického domu a oprava přilehlé zdi 
bývalé prodejny Salvyk za celkovou cenu 63.272,- Kč bez DPH, 
75.927,- Kč s DPH. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

390/2010 RM souhlasí s vyčleněním částky 50.000,- Kč na zajištění za-
kázky „Nátěr střechy Dělnického domu“ z ORG 1006 0000 00 
„drobné investice“. Termín plnění: 31.10.2010 (OMP)

391/2010 RM schvaluje odepsání pohledávky města Kuřimi - dle přílohy. 
Termín plnění: 31.10.2010 (OMP)

392/2010 RM schvaluje záměr odprodat manželům Janu a Zuzaně Číž-
kovým, trvale bytem Kuřim, část pozemku parc. č. 2483 k.ú. Ku-
řim o výměře cca 88 m2 za cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou úhra-
dy veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením 
kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. Termín plně-
ní: 31.8.2010 (OMP)

393/2010 RM ruší usnesení RM č. 358/2009 ze dne 17.6.2009 ve věci 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 4616, parc. č. 
4690, parc. č. 4691 a parc. č. 4692 vše v k.ú. Kuřim. Termín plnění: 
28.7.2010 (OMP)

394/2010 RM ruší usnesení RM č. 291/2009, 292/2009, 293/2009, 
294/2009, 295/2009, 296/2009, 297/2009, 298/2009, 299/2009, 
300/2009, 301/2009, 302/2009, 303/2009, 304/2009, 305/2009, 
306/2009, 307/2009, 308/2009, 309/2009, 310/2009 a 



34      ZLOBICE ročník 17, číslo 9/září 2010

321/2009 ze dne 2.6.2009 ve věci zřízení věcného břemene na po-
zemcích parc. č. 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4743, 
4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 
4754, 4755, a 4870 vše v k.ú. Kuřim. Termín plnění: 31.8.2010 
(OMP)

395/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „ulože-
ní a provozu dešťové kanalizace“ na pozemcích parc. č. 4690 a parc. 
č. 4691 vše v k.ú. Kuřim, které vlastní manželé Ing. Roman Hort a 
Ing. Miroslava Hortová Ph.D., trvale bytem Kuřim, jako povinní 
z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na 
dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponesou povinní z věcné-
ho břemene. Termín plnění: 30.6.2011 (OMP)

396/2010 RM ruší usnesení č. 538/2009 ze dne 23. 9. 2009, jehož před-
mětem bylo schválení výpovědi nájmu bytu č. 820/1 na ulici Zbo-
rovská v Kuřimi panu Petru Vašákovi, trvale bytem Kuřim. Termín 
plnění: 28.7.2010 (OMP)

397/2010 RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy, jejímž předmě-
tem je nájem bytu č. 820/1 umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č.p. 820 - 823 k.ú. Kuřim a jehož nájemcem je pan 
Petr Vašák, trvale bytem Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění doba ná-
jmu z doby neurčité na dobu určitou v trvání tří měsíců. Termín 
plnění: 30.9.2010 (OMP)

398/2010 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu členských 
práv a povinností z Davida Rause, trvale bytem Kuřim, na manže-
le Pavla a Hanu Kosovy, oba trvale bytem Kuřim, k bytu v domě 
na ulici Metelkova v Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem byto-
vé jednotky č. 1537/2 členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 
– manželům Pavlu a Haně Kosovým, oba trvale bytem Kuřim. Ter-
mín plnění: 31.8.2010 (OMP)

399/2010 RM uděluje souhlas paní Monice Holubové, trvale bytem 
Kuřim, k uzavření podnájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 
podnájem bytové jednotky č. 1119/2 na dobu určitou do 31. 12. 
2012 z důvodu pracovního pobytu v zahraničí. Termín plnění: 
31.8.2010 (OMP)

400/2010 RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 880/5 umístě-
ného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 880 - 881 k.ú. 
Kuřim, jehož nájemcem je paní Alena Navrátilová, trvale bytem 
Kuřim. Termín plnění: 31.8.2010 (OMP)

401/2010 RM bere na vědomí ve smyslu § 706 a 708 občanského zákoní-
ku přechod nájmu bytu č. 880/5 na ulici Jungmannova v Kuřimi z 
Aleny Navrátilové, trvale bytem Kuřim, na dceru Kristýnu Navrá-
tilovou, trvale bytem Kuřim, z důvodu trvalého opuštění domác-
nosti. Termín plnění: 28.7.2010 (OMP)

402/2010 RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy, jejímž předmě-
tem je nájem bytu č. 880/5 umístěného ve II. nadzemním podla-
ží bytového domu č.p. 880 - 881 k.ú. Kuřim a jehož nájemcem je 
Kristýna Navrátilová, trvale bytem Kuřim. Dodatkem č. 1 se mění 
doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou v trvání tří měsíců od 
1. 8. 2010 do 31. 10. 2010. Termín plnění: 31.8.2010 (OMP)

403/2010 RM doporučuje ZM prominutí poplatku z prodlení ve výši ½ 
dlužné částky v souvislosti s nájmem bytu č. 880/5 a doporučuje 
uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude po-
platek z prodlení hrazen. Termín plnění: 24.8.2010 (OMP)

404/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
„Wellness Kuřim – dodávka zařízení FITNESS“, a schvaluje uza-
vření kupní smlouvy s obchodní firmou LAX s.r.o., se sídlem Ne-
dakonice 132, PSČ 687 38 Nedakonice, IČ 27688771, za cenu 
2.298 490,- Kč včetně DPH. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

405/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 2010/
D/0046 s obchodní firmou DN FORMED Brno s.r.o., se sídlem v 
Brně, Hudcova 76a, PSČ 612 48, IČ 46982604, jehož předmětem 
je změna termínu dodávky zařízení nejpozději do 27. 9. 2010. Ter-
mín plnění: 30.9.2010 (OMP)

406/2010 RM schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborov-
ská 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenky 
Slámové na čerpání prostředků z investičního fondu ve výši 215 
000,- Kč na opravu havarijního stavu oken (4 ks), vnitřního vo-
dovodu, kanalizace, obkladů a dlažby na sociálním zařízení dětí 
v budově mateřské školy na ulici Zborovská 887. Termín plnění: 
31.8.2010 (ředitelka MŠ)

407/2010 RM schvaluje smlouvu mezi Městem Kuřimí a KVĚTNICÍ, 
stavebním bytovým družstvem, se sídlem Tišnov, Brněnská 150, 
okres Brno-venkov, PSČ 666 01, IČ 00048577 a souhlasí s uvede-
nou částkou (320,- Kč/měsíčně) jako příspěvkem do fondu oprav. 
Termín plnění: 31.7.2010 (MKK)

408/2010 RM schvaluje nájemní smlouvu mezi SOŠ a SOU Kuřim a 
Městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2010. Termín pl-
nění: 30. 10. 2010 (MKK)

409/2010 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení uvolněného bytu 
v DPS dle zápisu. Termín plnění: 1.8.2010 (CSSK)

410/2010 RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 2009/O/0004 s fir-
mou Brněnské vodárny a kanalizace , a.s., se sídlem Brno, Hybešo-
va 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, kterým se mění koordinace 
přípravy a realizace staveb více investorů – ulice Na Vyhlídce v 
Kuřimi. Termín plnění: 15.8.2010 (OIRR)

411/2010 RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2009/D/0082 
na akci „ Na Vyhlídce – dočasná úprava povrchu komunikace“ se 
společností Pittel+Brausewetter, s.r.o., se sídlem v Brně, Hybešova 
42, PSČ 602 00, IČ 26287277, kterým se stanovuje termín zaháje-
ní úpravy na 23. 8. 2010 a mění se výše DPH na 20%, celková cena 
díla tedy je 1.193.053,20 Kč. Termín plnění: 15.8.2010 (OIRR)

412/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružených službách do-
dávky elektřiny pro infokiosek u nádraží v Kuřimi s dodavatelem 
E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, PSČ 370 49, IČ 26078201, zastoupeným na základě plné 
moci společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České 
Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 25733591, 
dle přílohy. Termín plnění: 31.8.2010 (OIRR)

413/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
9/2009 k provedení opravy křížku u Pizzerie se zhotovitelem 
MgA. Bohdanem Jeřábkem, trvale bytem Brno, IČ 73824402, kte-
rým se mění rozsah prací, čas plnění a cena za dílo. Termín plnění: 
31.8.2010 (OIRR)

414/2010 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města k 30. 6. 2010, se ztrátou ve výši 19.528.604,99 Kč. Termín 
plnění: 24. 8. 2010 (OF)

415/2010 RM schvaluje závěry z jednání komise dopravy v bodech 2, 3, 
4 a bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy v bodech 1 a 5 
ze dne 13. 7. 2010. Termín plnění: 28.7.2010 (OIRR)

416/2010 RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby ze dne 
21. 7. 2010. Termín plnění: 28.7.2010 (OIRR)

417/2010 RM pověřuje starostu města, aby Zastupitelstvu města Kuřimi 
předložil návrh na udělení Ceny města Kuřimi panu Karlu Prostě-
jovskému. Termín plnění: 24.8.2010 (STA)

418/2010 RM schvaluje zakoupení osobního automobilu pro Centrum 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim. Termín 
plnění: 29.7.2010 (CSSK)

419/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení „DODÁVKA ZEM-
NÍHO PLYNU PRO MĚSTO KUŘIM, PŘÍSPĚVKOVÉ OR-
GANIZACE A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZALOŽENÉ 
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MĚSTEM KUŘIM, NEBO PRACUJÍCÍ PRO MĚSTSKÉ ORGA-
NIZACE”, schvaluje znění výzvy k podání nabídky, jmenuje členy a 
náhradníky komise pro otevírání obálek a členy a náhradníky hodnotí-
cí komise ve složení podle zápisu. Termín plnění: 31.8.2010 (OMP)

420/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu k za-
bezpečení realizace nadlimitní veřejné zakázky - „DODÁVKA 
ZEMNÍHO PLYNU PRO MĚSTO KUŘIM, PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZALOŽENÉ 
MĚSTEM KUŘIM, NEBO PRACUJÍCÍ PRO MĚSTSKÉ OR-
GANIZACE“ s těmito subjekty: - Tělocvičná jednota SOKOL 
KUŘIM, Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763;

  - Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, se 
sídlem Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276;

  - Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 887, Kuřim, IČ 
70988293;

  - Základní škola, Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1255, Kuřim, IČ 
49457888;

  - Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 813, Kuřim, IČ 
70988285;

  - REGO, s.r.o., se sídlem Libušina tř. 2, Brno, IČ 15546497;
  - Ing. Ivan Augustin, Školní 850, Kuřim, IČ 10114751.
 Termín plnění: 31.8.2010 (OMP)
421/2010 RM schvaluje výpověďi smluv „o sdružených službách dodáv-

ky plynu“, jejichž smluvní stranou je Město Kuřim, se sídlem Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964, v souvislosti s realizací 
veřejné zakázky na nového dodavatele zemního plynu. Termín pl-
nění: 30.9.2010 (OMP)

422/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovite-
le veřejné zakázky malého rozsahu „Wellness Kuřim – Světelný 
poutač“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín 
plnění: 15.8.2010 (OIRR)

423/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2010/D/0043 uzavřené mezi společností IMOS Brno, a.s., se 
sídlem Brno. Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00, IČ 
25322257 a městem Kuřimí v věci změny termínu ukončení prací 
n zakázce Wellness Kuřim – Stavební úpravy Fitness. Termín plně-
ní: 31.8.2010 (OIRR)

424/2010 RM schvaluje žádost Občanského sdružení Florbal Kuřim, se 
sídlem v Legionářská 466, PSČ 664 34, IČ 22873040, zastoupené 
oprávněnou osobou Alešem Hanákem, o užití znaku města Kuřimi 
na transparentech, vlaječkách, plakátech a dresech. Termín plnění: 
28.7.2010 (KÚ)

425/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci akce 
„Wellness – interiér“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle ná-
vrhu. Termín plnění: 31.8.2010 (OIRR)

426/2010 RM ukládá přestupkové komisi, odboru životního prostředí a 
odboru majetkoprávnímu MěÚ Kuřim prověřit podezření na po-
rušování Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2001 o sys-
tému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území města 
Kuřimi, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ze stra-
ny sourozenců Věry a Milana Janíkových, trvale bytem v Kuřimi. 
Termín plnění: 30.9.2010 (KPPP, OŽP, OMP)

427/2010 RM pověřuje starostu města jednáním o odkupu pozemku v 
lokalitě za stadionem v Kuřimi. Termín plnění: 31.12.2010 (STA)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

22/2010 ze dne 11. 8. 2010

428/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 6. 8. 2010. Termín 
plnění: 11.8.2010 (STA)

429/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 211/2004 
o výkonu funkce certifikovaného specialisty bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci způsobilého pro provádění úkolů v prevenci rizik 
a osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany s Monikou 
Janečkovou, IČ 68115385, Brno. Termín plnění: 30.9.2010 (KÚ)

430/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm 
Kuřim, s.r.o., IČ 47917865, se sídlem Křížkovského 48, 664 34 Ku-
řim, za cenu 13.250,- Kč/měsíc včetně služeb a DPH, za účelem 
pořádání výstavy Kuřim pravěká. Termín plnění: 16.8.2010 (KÚ)

431/2010 RM schvaluje záměr na pronájem plaveckého areálu v Kuřimi 
na pozemcích parc. č. 2980/2 o výměře 2546 m2, p.č. 2980/1 o 
výměře 6283 m2, p.č. 2976/3 o výměře 6152 m2 včetně zrekon-
struované budovy č.p.1082 na ul. Blanenská, na pozemku p.č. 
2980/2 vše k.ú. Kuřim obchodní firmě Wellness Kuřim s.r.o., se 
sídlem Blanenská 1082, IČ 292 13 380, společník město Kuřim, 
obchodní podíl 100% za účelem provozování „Wellness Kuřim“. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, nájemné předepsáno ve výši 10.000,- Kč/měsíc. Termín 
plnění: 31.8.2010 (OMP)

432/2010 RM ruší usnesení RM č. 393/2008 ze dne 19. 8. 2008 ve věci 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2291/1 v k.ú. Ku-
řim. Termín plnění: 11.8.2010 (OMP)

433/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch MUDr. 
Patrika Prachára Ph.D. a Bc. Martiny Prachárové, oba trvale bytem 
Kuřim, na pozemku parc. č. 2291/1, v k.ú. Kuřim dle GP č. 2556-
1268/2009 za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky 
k rodinnému domu za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč. 
Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 31.12.2010 (OMP)

434/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Miro-
slavem Hotárkem, trvale bytem Lelekovice, ve věci užívání míst-
nosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ulici Tišnovská v Kuřimi, 
do 30. 11. 2010 za stejných podmínek. Termín plnění: 31.8.2010 
(OMP)

435/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 134/2007 s Danuší Bar-
borákovou, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objek-
tu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k.ú. Malhostovice 
do 30. 11. 2010 za stejných podmínek. Termín plnění: 31.8.2010 
(OMP)

436/2010 RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 
15/2006 ve znění dodatků, jejímž předmětem je nebytový prostor 
(kancelář č. 8) umístěný ve II. nadzemním podlaží objektu č.p. 950 
na ulici Jungmannova v Kuřimi s paní Kateřinou Trčkovou, trvale 
bytem Drásov, IČ 75721520, ke dni 31. 8. 2010. Termín plnění: 
30.9.2010 (OMP)

437/2010 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 8 o 
výměře 8,8 m2 umístěného ve II. nadzemním podlaží objektu č.p. 
950 na ul. Jungmannova v Kuřimi na dobu neurčitou za nájemné 
ve výši 121,- Kč/m2/měsíc s roční valorizací + paušální poplatek 
za služby ve výši 70,- Kč/m2/měsíc + 20% DPH s úpravou podle 
aktuálních cen energií. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

438/2010 RM ruší usnesení RM č. 274/2010 ze dne 19. 5. 2010. Termín 
plnění: 11.8.2010 (OIRR)

439/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
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posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Vyhledávací studie 
cyklostezky ve směru Kuřim – Lipůvka – Svinošice – Šebrov – Ka-
teřina – Nový hrad, schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve 
výši 110.000,- Kč z ORG Projekty a studie a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností DHV CR, spol. s r.o. se sídlem Praha 
8, Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, IČ 45797170, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 108 000,- Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 30.11.2010 (OIRR)

440/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci zakázky 
„Wellness Kuřim - dodávka rostlin“ pro investiční akci č. ORG 
1048 000 000 - „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba kry-
tého bazénu v Kuřimi“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. Termín plnění: 30.9.2010 (OIRR)

441/2010 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuři-
mi na rok 2010. Termín plnění: 31.8.2010 (OF)

442/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 
2010/D/0054 uzavřené mezi společností IMOS Brno, a.s., se 
sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00, IČ 
25322257 a městem Kuřim, ve věci změny termínu ukončení prací 
na zakázce Wellness Kuřim – Využití odpadního tepla pro venkov-
ní bazén. Termín plnění: 31.8.2010 (OIRR)

443/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2010/D/0053 uzavřené mezi společností IMOS Brno, a.s., se 
sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00, 
IČ 25322257 a městem Kuřim, ve věci změny termínu ukončení 
prací a snížení ceny díla na zakázce Wellness Kuřim – oprava po-
trubí a vedení VO pro venkovní bazén. Termín plnění: 31.8.2010 
(OIRR)

444/2010 RM schvaluje vyčlenění částky 75.000,- Kč z ORG Drobných 
investic na úhradu Protierozních opatření na cyklostezce Kuřim. 
Termín plnění: 30.9.2010 (OIRR)

445/2010 RM souhlasí s uzavřením Servisní smlouvy č. 2010/D/0056 o 
poskytování služeb a údržby programového vybavení HELETAX 
pro Odbor životního prostředí s firmou Topol Pro s.r.o., se sídlem 
Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, PSČ 250 01, IČ 62956027. 
Termín plnění: 30.8.2010 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 05/2010 ze dne 29. 6. 2010

1054/2010 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 22. 6. 2010 a po-
sunuje termín plnění usnesení ZM č. 1063/2008 do 31. 12. 2010. 
Termín plnění: 29. 6.2010 (STA)

1055/2010 ZM stanovuje ve volebním období 2010 – 2014 počet členů 
Zastupitelstva města Kuřimi na 17 a ukládá tajemnici Městského 
úřadu Kuřim zveřejnit počet členů ZM v příštím volebním období 
na úřední desce. Termín plnění: 30. 6. 2010 (KÚ)

1056/2010 ZM schvaluje realizaci projektu Vzdělávání v eGon Cen-
tru Kuřim s celkovými náklady 2.014.300,- Kč, s dotací ve výši 
1.712.155,- Kč a s finančním podílem města 302.145,- Kč. Termín 
plnění: 30. 9. 2013 (KÚ)

1057/2010 ZM schvaluje realizaci projektu Přechod pro chodce na ulici 
Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka „Kuřim, zá-
mek“ s celkovými náklady projektu 2.850.000,-Kč, s dotací ve výši 
1.937.000,- Kč a s finančním podílem města 913.000,-Kč. Termín 
plnění: 30.11.2010 (KÚ)

1058/2010 ZM schvaluje realizaci projektu Zateplení budovy Základní 

školy Jungmannova v Kuřimi s celkovými náklady 15.346.512,-
Kč, s dotací ve výši 5.878.800,- Kč a s finančním podílem města 
9.467.712,-Kč. Termín plnění: 31.12. 2011 (KÚ)

1059/2010 ZM schvaluje poskytnutí příspěvku města Kuřimi Mikrore-
gionu Kuřimka ve výši 105 000,- Kč na spolufinancování projektu 
„Po stopách zrušené železnice Kuřim -Veverská Bítýška“. Termín 
plnění: 31. 8. 2010 (KÚ)

1060/2010 ZM bere na vědomí závěry Fóra Zdravého města Kuřim ze 
dne 29. 3. 2010. Termín plnění: 29. 6. 2010 (OŽP)

1061/2010 ZM pověřuje Radu města Kuřimi jmenováním zodpověd-
ných řešitelů ověřených hlavních 10ti problémů. Termín plnění: 
30. 9. 2010 (OŽP)

1062/2010 ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komu-
nikacemi za podmínek: a) termín konání výběrového řízení 30. 9. 
2010; b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč; c) maximální 
cena za m2 pozemku 189,67 Kč; d) způsob podání nabídky: na-
bídky s označením „výkup pozemků pod komunikacemi“ se při-
jímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, 
IV.NP dv.č. 412 do čtvrtku 30. září 2010 do 11:30 hodin. Termín 
plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

1063/2010 ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru, ko-
naného dne 28. 6. 2010. Termín plnění: 29. 6. 2010 (OF)

1064/2010 ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 
31. 12. 2009 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí Zprávu nezá-
vislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku“. Termín plnění: 29. 6. 2010 (OF)

1065/2010 ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce se společností Well-
ness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, bezúroč-
ná půjčka bude poskytnuta ve výši 4 800 000 Kč a je splatná ke dni 
31. 12. 2011. Termín plnění: 31. 7. 2010 (OF)

1066/2010 ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře k pohledávce ve 
věci půjčky na bytovou výstavbu č. 162/2001 s ručiteli Radkem Dora-
zilem a Soňou Mikšíkovou, dle důvodové zprávy a schvaluje prominu-
tí dlužných úroků ve stejné věci za předpokladu řádného splácení pod-
le tohoto splátkového kalendáře. Termín plnění: 30. 9. 2010 (OF)

1067/2010 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 2. výzvy roku 2010 v bodech podle 
příloh. Termín plnění: 29. 6. 2010 (KÚ)

1068/2010 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu fi-
nanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
z oblasti sportovní, kulturní a spolkové v rámci 2. výzvy roku 2010 v 
bodech podle příloh. Termín plnění: 31. 7. 2010 (KÚ)

1069/2010 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města 
Kuřimi na rok 2010, dle přílohy se změnou. Termín plnění: 30. 
6. 2010 (OF)

1070/2010 ZM pověřuje OIRR jednáním ve věci nabytí splaškové kana-
lizace v lokalitě Tišnovská – dle přílohy do majetku města Kuřimi. 
Termín plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

1071/2010 ZM bere na vědomí průběžné čerpání a rozpracovanost in-
vestičních akcí, realizovaných v roce 2010. Termín plnění: 31. 12. 
2010 (OIRR)

1072/2010 ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč na 
úhradu nákladů spojených s likvidací škody vzniklé utržením skal-
ního masivu paní Blance Juračkové, trvale bytem Kuřim. Termín 
plnění: 31. 7. 2010 (OF)

Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
   starosta      1. místostarosta
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Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 06/2010 ze dne 24. 8. 2010
1073/2010 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 17. 8. 2010. Ter-

mín plnění: 24.8.2010 (STA)
1074/2010 ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení, jehož celko-

vá výše činí 61.148,- Kč, panu Petru Vašákovi, trvale bytem Ku-
řim, který vznikl v souvislosti s nájmem bytu č. 820/1 a schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. Termín plnění: 
30.9.2010 (OMP)

1075/2010 ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení, jehož cel-
ková výše činí 24.327,- Kč, paní Aleně Navrátilové, trvale bytem 
Kuřim, který vznikl v souvislosti s nájmem bytu č. 880/5 a schva-
luje uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. Termín plnění: 
30.9.2010 (OMP)

1076/2010 ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení, jehož cel-
ková výše činí 36.974,- Kč, panu Radku Kotlánovi, trvale bytem 
Kuřim, který vznikl v souvislosti s nájmem bytu č. 1123/6. Termín 
plnění: 30.9.2010 (OMP)

1077/2010 ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení paní Milotě 
Krejčí, trvale bytem Kuřim, který vznikl v souvislosti s nájmem 
bytu č. 1204/5. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

1078/2010  ZM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné vy-
hlášky č. 9/1999 „o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách“ byt č. 947/22 na ulici Wolkerova v Kuřimi manželům 
Liboru a Evě Hladkým, oba trvale bytem Kuřim a doporučuje RM 
schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců. 
Termín plnění: 31.10.2010 (OMP)

1079/2010 ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 
1311/1 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2572-163/2009 nově 
označená jako parc. č. 1311/5 o výměře 25 m2 a parc. č. 1311/6 o 
výměře 7 m2 vše v k.ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majet-
ku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, IČ 70 88 83 37 do majetku města Kuřimi. Termín plnění: 
30.6.2012 (OMP)

1080/2010 ZM schvaluje záměr na převod části pozemku parc. č. 1940 
k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2572-163/2009 nově ozna-
čená jako parc. č. 1940/2 k.ú. Kuřim o výměře 63 m2 a části 
pozemku parc. č. 2086/1 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 
2572-163/2009 nově označená jako parc. č. 2086/19 k.ú. Kuřim o 
výměře 32 m2 formou darovací smlouvy z majetku města Kuřimi 
do majetku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 
601 82 Brno, IČ 70 88 83 37. Termín plnění: 31.8.2010 (OMP)

1081/2010 ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 
1311/1 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2530-96/2009 nově 
označená jako parc. č. 1311/3 o výměře 33 m2 a parc. č. 1311/4 
o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kuřim a části pozemku parc. č. 288/1 
k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2530-96/2009 nově označe-
ná jako parc. č. 288/5 o výměře 56 m2 a parc. č. 288/6 o výměře 
44 m2 vše v k.ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku Jiho-
moravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 
70 88 83 37 do majetku města Kuřimi. Termín plnění: 30.6.2012 
(OMP)

1082/2010 ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 432/2 
k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2528-96/2009 nově označe-
ná jako parc. č. 432/31 o výměře 37 m2 a parc. č. 432/32 o výměře 
2 m2 vše v k.ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku Jiho-
moravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 
70 88 83 37 do majetku města Kuřimi. Termín plnění: 30.6.2012 
(OMP)

1083/2010 ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemků parc. č. 2208, 
2988, 2989/1, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992, 2989/2, 2990 vše 

v k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 13 409 m2 za minimální cenu 
680,- Kč/m2 . Termín plnění: 15.10.2010 (OMP)

1084/2010 ZM pověřuje OMP jednáním s vlastníky pozemků – mokřad 
u rybníka Srpek, ve věci získání pozemků do majetku města v roz-
sahu a za ceny dle přílohy B. Termín plnění: 31.12.2011 (OMP)

1085/2010 ZM zrušuje usnesení ZM č. 1123/2009 ze dne 10. 11. 2009. 
Termín plnění: 24.8.2010 (OIRR)

1086/2010 ZM schvaluje nabytí staveb komunikací vybudovaných v rám-
ci výstavby lokality Díly za Sv. Janem - V. etapa (ulice Metelkova, 
Dušínova, Foglarova a Rychlonožkova) do majetku Města Kuřimi 
a schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. Zdeňkem Kučerovským, 
trvale bytem Svatopluka Čecha 64, 612 00 Brno a obchodní fir-
mou COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ 261 770 
05, za cenu ve výši 100,- Kč. Termín plnění: 31.10.2010 (OIRR)

1087/2010 ZM schvaluje nabytí vodovodu vybudovaného v rámci vý-
stavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa do 
majetku Města Kuřimi za cenu 500,- Kč od manželů Zdeňka a Jany 
Kučerovských, trvale bytem Brno. Termín plnění: 31.12.2010 
(OIRR, OMP)

1088/2010 ZM souhlasí s provedením vrtané studny pro sportovní areál 
na ulici Blanenská Kuřim v roce 2010. Termín plnění: 31.12.2010 
(OIRR)

1089/2010 ZM schvaluje standardy pro vodovodní síť ve správě Brněn-
ských vodáren a kanalizací, a.s, Hybešova 254/16,657 33 Brno, 
jako závazný typový podklad. Termín plnění: 31.12.2010 (OIRR)

1090/2010 ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 
6.927,- Kč pro Základní školu Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno-venkov, příspěvkovou organizaci. Účel: na vybavení pomůc-
kami, popřípadě na školní výlet žáků 5.A třídy (třídní učitel pan 
Radovan Šmíd). Termín plnění: 30.11.2010 (OF, OŽÚ)

1091/2010 ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s Římskokatolic-
kou farností Kuřim, Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, na výmal-
bu kostela v Kuřimi, výše dotace 100.000,- Kč. Termín plnění: 
31.12.2011 (OIRR)

1092/2010 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Ku-
řimi na rok 2010, dle přílohy.  Termín plnění: 31.8.2010 (OF)

1093/2010 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 
30. 6. 2010, se ztrátou ve výši 19.528.604,99 Kč. Termín plnění: 
24.8.2010 (OF)

1094/2010 ZM schvaluje prominutí letošní splátky půjčky ve výši 
50.000,- Kč dle Smlouvy o půjčce č. 2009/D/0088 uzavřenou s 
Tělocvičnou jednotou Sokol Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim. 
Termín plnění: 31.8.2010 (OF)

 
Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
   starosta      1. místostarosta
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PLACHTENICÍ 
Z TAHITI DO 
PERU

Loni jsme uspořádali velmi pěknou cestovatelskou besedu s 
paní Ninou Ingrišovou. Mohli jsme shlédnout barevný film, který 
natočil její manžel z cesty na balsovém voru z jižní Ameriky do 
Polynesie, kterou uskutečnil nedlouho po svém příteli Thoru Ha-
yerdalovi. Tentokrát jsme ji pozvali s druhým ze tří celovečeních 
filmů, které Eduard Ingriš natočil, a ve kterém putuje po Polynesii 
a zpět do Peru. Na co se můžeme těšit?

O Tahiti „ Panenské perle Tichého oceánu „ bylo pravděpo-
dobně napsáno více než o kterémkoliv jiném ostrově na světě. In-
griš navštívil distrikt PANAUIA, kde naproti ostrovu MOOREA  
žil v letech 1896 až 1901 francouzský malíř PAUL GAUGIN, ale i 
další ostrovy tohoto souostroví. 

 Dalším cílem byl ostrov BORA-BORA, vzdálený od Ta-
hiti asi 240 km. Dominantou ostrova je hora PAHIA, vysoká asi 
800m. Známý český přírodovědec a spisovatel ,Dr.Jan HAVLASA 
v roce 1910 vyfotografoval korálové laguny. A tak o 50 let později 
stál INGRIŠ na stejném místě a fotografoval formace korálů tak, 
jak by si to Dr.Havlasa přál, kdyby byl ještě naživu.

 Po návratu na Tahiti čekalo Ingriše překvapení, tako-
vé jako mu již osud mnohokrát nahrál do cesty. V přístavu byla 
dvojstěžňová plachetnice s romantickým jménem „ BLUE SEA“ 

( Modré Moře ). Majitelem byl mladý muž jménem HENRY 
W.TAFT, vnuk 27. presidenta Spojených Států ( Williama Howar-
da Tafta).Ingriš podepsal smlouvu s Henry Taftem, že se do Jižní 
Ameriky, do Peru vráti na jeho plachetnici. Prožili na dvanácti-
metrové lodi bouři, která trvala 19 dní a dopluli k ostrovu MAN-
GAREVA, který je vzdálený od Tahiti asi 1,500km. Natočili lov 
perel. Dalším cílem byl ostrov PITCAIRN známý ze Vzpoury na 
lodi BOUNTY. INGRIŠ měl možnost vidět původní bibli z lodi 
Bounty, kterou někdo objevil v antikvariátě v Evropě a byla vráce-
na na ostrov Pitcairn.

Ráno 5. ledna, 28 dní po tom co opustili Pitcairn, zahlédli 
obrovský mrak, který jakoby visel na ostrovem, ostrovem snů z 
INGRIŠOVA dětství, ostrovem ROBINSON CRUSOE!

9. ledna v 5 hodin odpoledne zvedli kotvu a opustili tento 
odlehlý malý ráj a poslední ostrov jižních moří. Odsud dopluli do 
chilského přístavu VALPARAISO a pak je poděšlé pobřeží čekalo 
ještě přes 2000 námořních mil, než by se doplavili do CALLAO v 
PERU a to znamenalo další tři týdny. Plavba dvoustěžníku „ Blue 
Sea „ trvala téměř čtyři měsíce a urazili téměř 11 300 námořních 
mil. 

Svým návratem do CALLAO uzavřel INGRIŠ obrovský 
okruh Pacifikem. Odtud vyrazil před rokem na svou úspěšnou 
plavbu do Polynesie na svém voru KANTUTA II.

Ti, kteří bykli na naší první besedě s paní Ingrišovou vám jis-
tě potvrdí, že obrázky i zvukový doprovod (pan Ingriš byl hudební 
skladatel, ale i dirigent samfonického orchestru v Peru) filmu jsou 
nágherné, komentář paní Ingrišové zasvěcený a obsažný a zážitek 
z promítání na plátno 3x4 metry působivý.

Tak neváhejte.
Jiří Brabec
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Atletika

Jeden z nás – 
neúnavný Pavel Hověžák 

Agilní SC Marathon Plzeň uspořádal ve dnech 20.-27. červen-
ce na počest trojnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka již 
3. ročník Zátopkova zlatého týdne. Závodilo se ve stejných disciplí-
nách, v nichž náš nejlepší atlet historie nenašel v roce 1952 v Helsin-
kách přemožitele – na 5 000 metrů, 10 000 metrů a v maratonu. 

 
Jediným brněnských účastníkem celého seriálu byl Pavel Hověžák 

/1975/ z AC Moravská Slavia Brno (jinak občan Kuřimi), pravidelný 
účastník Triexpert cupu. Dosáhl vynikajícího úspěchu – z 12 odvážlivců, 
kteří absolvovali celý seriál, skončil v absolutním pořadí na 3. místě, když 
kategorii 35-39 let vyhrál. 

Pavle, nejdříve ti upřímně blahopřeji k životnímu úspěchu. Zajímá mě 
však, co tě přivedlo ke startu v tak náročné sérii závodů? 

Děkuji ti za slova chvály. Přiznám se, že jsem uvažoval o účasti už 
v předcházejících ročnících, ale tři operace kolena a havárie na kole mně 
to neumožnily. Jméno Emila Zátopka mě totiž už léta přitahuje jako mag-
net. A tak jsem si chtěl na vlastní kůži vyzkoušet, co musela naše běžecká 
legenda prožít, i když samozřejmě ve zcela jiné výkonnostní kvalitě a zá-
vodech. 

Jakých jsi dosáhl výkonů? 
20.7. Domažlice 10 000 m - 38:09,35 
24.7. Stříbro 5 000 m - 17:36,70 
27.7. Plzeň maratón - 3:07:12 
V prvních dvou závodech jsem ve své věkové kategorii obsadil dru-

há místa, maratón jsem vyhrál. 

Viděl jsem tě ovšem také na závodech Triexpert cupu v Brně hned dru-
hý den po domažlické „desítce“ na pětikilometrové trati… 

Ano, běžel jsem tam, abych tak jako Zátopek zvládl v průběhu 
těch osmi dnů čtyři závody. On totiž musel absolvovat na olympiádě ještě 
rozběh na 5 000 metrů. Mně se brněnský čas 17:58 líbil, horší ale bylo 
nechápavé kroucení hlavou mého kouče Jardy Kašeho. Já jsem však vě-
děl, že o tři dny později můžu běžet ve Stříbře stejnou trať rychleji, což 
se potvrdilo. 

Byl jsi se svými výkony na tratích Zátopkova zlatého týdne spokojen? 
Ano, byl jsem spokojen, zejména v maratónu, kde jsem zůstal jen 

něco o minutu za osobním rekordem. Přesto však cítím ve všech disciplí-
nách velké rezervy. 

Jaká byla organizace a atmosféra závodů? 
Veškerá organizace klapala na jedničku. Velkou zásluhu má na tom 

Vlastimil Šroubek, který je duší celé akce. Navíc závodil ve všech disci-
plínách! Občerstvovací stanice v maratónu byly na vysoké úrovni a srov-
natelné s velkými podniky. Malé překvapení mě čekalo v cíli – borůvky 
s cukrem, to na PIMu neměli… Atmosféra byla rodinného charakteru, 
většina závodníků se znala. Pro mě bylo velmi příjemné seznámit se s běž-
ci, které jsem dosud viděl jen ve výsledcích na internetu. 

A jaké bylo počasí? 
Pro všechny stejné, ale pro vytrvalostní běh hodně nepříjemné. 

Když jsme běželi „desítku“, bylo 30 stupňů Celsia, na poloviční trati 21 
stupňů, v maratónu byla na mnohých místech také třicítka a vál teplý vě-
třík. Dobře jsem si uvědomoval, že nemůžu vynechat žádnou možnost 
občerstvení. 

Závody se konaly na druhém konci republiky. Jak ses tam dopravoval a 
jak jsi dokázal start na nich skloubit s pracovními povinnostmi? 

Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl - až na závod v Plzni - absolvo-
vat všechny přejezdy s Luďkem Šírem, který tam zajišťoval časomíru. Do 
Plzně jsem cestoval den předem autobusem. Padla na to dovolená, jinak 
jsem samozřejmě musel jít druhý den po závodě do zaměstnání, a to i po 
maratónu, kdy jsem dorazil domů o půlnoci. 

Chtěl bys startovat i v příštím ročníku? 
Uvidím, zatím je ale příliš brzy na rozhodování. 

Co bys na základě svých zkušeností z této náročné akce vzkázal vytr-
valcům? 

Všem můžu seriál tří závodů jen vřele doporučit. Zkuste i vy zved-
nout Zátopkovu hozenou rukavici! Určitou výhodou je, že červencový 
termín lze spojit též s příjemným rodinným pobytem na západě Čech. 

Jaké máš své další sportovní plány? 
Věřím, že po několikaletém čekání a překonání zdravotních potíží 

se mně konečně podaří zdolat v maratónu tříhodinovou hranici a zlep-
šit se i na kratších tratích. Jistě k tomu přispěje i moje závodění v dresu 
AC Moravská Slavia, kam jsem na doporučení jeho předsedy Ladislava 
Zouhara v dubnu letošního roku přestoupil. Plně důvěřuji i svému tre-
nérovi Jaroslavu Kašemu. Další spolupráce s ním, který mně i po třech 
operacích věřil, jistě přinese ovoce. On i moje žena jsou v mém běhání 
velkou oporou. 

Pavle, děkuji ti za rozhovor a upřímně ti přeji, ať ti to běhá podle tvých 
představ! 

Rozhovor vedl Jiří Šmiták, 28.7.2010

Pavel Hověžák při běhu na Lysou horu.
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Mistrovství republiky 
horských kol v Kuřimi

Po dlouhé přípravě nastal den D a v červencový pátek odpoledne 
bylo zahájeno jubilejní, dvacáté Mistrovství České republiky horských 
kol, v olympijské disciplíně cross country. Největší kuřimskou sportovní 
událost provázelo extrémní horko, které dalo zabrat nejen závodníkům, 
ale i doprovodům a divákům, kterých se zejména na hlavní kategorii 
mužů elite sešlo hojně.

Deset trojic se postavilo na start závodu štafet. Oproti světovým a 
evropským pravidlům se české závody odehrávají v ekonomičtější varian-
tě, podmínkou je trojice ve složení žena (elite, U23 nebo juniorka), junior 
a muž (elite nebo U23). Dokonce může být trojice ze dvou rozdílných 
týmů. A právě toho se hojně využívalo. 

Scott Cycling Kolín team si zadělal na vítězství už na prvním úse-
ku, ten měl na starosti Filip Eberl, který přivezl 40 vteřinový náskok před 
Janem Nesvadbou z KC Kooperativa SG Jablonec nad Nisou. Filip vyslal 
do druhého úseku Karolínu Kalašovou. Ta si vynikajícím výkonem do-
kázala udržet první místo, i když ji ze zadu stíhaly starší ženy jako třeba 
Pavlína Šulcová (GT Czech). Karolína vyslala do finálního okruhu juni-
ora Tomáše Paprstku, štafetového medailistu z mistrovství Evropy. Bylo 
to pak pro něj jednoduché sousto nenechat si první pozici vzít. Drama-
tický byl souboj o druhé místo, kde v poslední zatáčce spadl Jan Škarnitzl 
(dimp Giant). Druhé tak skončilo trio GT Czech a třetí dimp Giant. 

Do úmorného vedra druhého závodního dne se probudili závod-
níci, jejichž program začínal již v devět hodin ráno. 

Nejmladšími mistry republiky se stali třináctiletá Nikol Stočková 
(Bike 2000) a o rok starší Jan Rajchart (Author Team Stupno). Právě Jan 
je letošním suverénem kategorie v Českém poháru a v Kuřimi zvítězil ve 
třech zkrácených okruzích stylem start - cíl.

V kategorii Masters se stal mistrem republiky Pavel Bartoň (KC 
Hakr Brno) před naším Petrem Matulou (Pell‘s Hard Bikers). Ten podal 
vynikající výkon a stříbrnou medaili mu nevzal ani defekt v posledním 
kole. Solidní náskok na třetího mu stačil na rychlou opravu a uhájení 2. 
místa. Třetí dojel Herbert Schwarz (TJ Rumburk). 

Muži open absolvovali jen běžný závod Českého poháru, v pořadí 
čtvrtý. Vyhrál ho Václav Strnad z přátelského Pell´s týmu. Naši mladíci 
byli na trať hodně nažhavení, před závodem zde pravidelně trénovali. 
Tomu odpovídal i jejich výkon. Roman Šeptun (Pell´s Hard Bikers) byl 
9. a Jirka Dundáček (Pell´s Hard Bikers) 10., což je jejich letošní nejlepší 
umístění.

Stupně vítězů kadetek obsadily stejné slečny jako vloni v Karlo-
vých Varech, jen v jiném pořadí. Markéta Drahovzalová (Bike Club Kut-
ná Hora), loňská šampionka letos nedokázala titul obhájit a získala bronz. 
Dres mistryně republiky si nakonec oblékla Barbora Machulková (4ever 
CykloBulis), která je i v čele Českého poháru. Stříbro si vyjela Nikola 
Hlubinková (Moravec Merida).

Dramatickou cestu k mistrovskému titulu měl kadet Martin Sto-
šek z vimperské líhně talentů Česká spořitelna Specialized. Musel přežít 
dva pády a potom vynaložit spoustu sil, aby předjel Martina Fuska (4ever 
CykloBulis). Nakonec se mu to ale podařilo a celý oválený se za velké 
podpory týmových kolegů stal domácím šampionem. Fusek získal stříbro 
a kvalitu Sportovního gymnázia ve Vimperku podtrhnul třetím místem 
Luděk Šeller.

Závod juniorek měla zcela ve své režii Karolína Kalašová (Scott 
Cycling Kolín), zvítězila stylem start - cíl s neuvěřitelným náskokem šesti 
a půl minuty před Vendulou Kuntovou (Dukla Praha). Karolína se v Kuři-
mi stala jedinou, kdo získal dva tituly, ten první vybojovala ve štafetě.

Junior Tomáš Paprstka (Scott Cycling Kolín), mistr světa v cyklo-
krosu, byl jistě největším favoritem na zisk titulu, ale zradila ho technika. 
Z prvního místa musel odstoupit kvůli rozlomené kladce přehazovačky. V 
šestiokruhovém závodě juniorů nakonec titul získal Ján Svorada (Česká 
spořitelna Specialized SG Vimperk) před Matějem Laskem (Max Cur-
sor) a Pavlem Skalickým (SK Žamberk Tessuti).

Syn slavného otce k svému výkonu řekl: „Pořád jsem před sebou 
někoho viděl, a když jsem zjistil, že Tomáš končí, zkusil jsem zaútočit a 

ono to vyšlo. Lasákovi jsem pak za to vzal v tom druhým kopci a udělal si 
náskok, on už za mnou nejel. Je to bomba, vyjel jsem si mistrák světa, to 
jsem fakt nečekal“. 

V kategorii do 23 let se o titul v průběhu přetahovali Ondřej Cink 
(Merida Biking) a Tomáš Pešek (Scott Cycling Kolín). V cíli byl nako-
nec úspěšnější Pešek, bronzový dojel Marek Rauchfuss (Scott Cycling 
Kolín).

Závod žen sliboval souboj mezi Kateřinou Nash (Luna Women‘s) 
a Terezou Huříkovou (Trek Lorca del Tiempo), ten se ale nekonal. V 
průběhu závodu přišla první přeháňka, která mohla průběh ovlivnit, ale 
naštěstí to nebylo s deštěm tak děsivé, jak černá mračna slibovala. Katka, 
která přiletěla těsně před šampionátem, nepřipouštěla jakékoli spekulace 
a od startu za to vzala. Nerozhodil jí ani pád na asfaltu, ve stejném místě 
jako ve štafetách utrpěl Jan Škarnitzl. Cílem projela jako nová mistryně 
republiky a na své konto si připsala již čtvrtý domácí titul.

„Chtěla jsem jet kaši od začátku, dlouho jsem nezávodila v níži-
nách, tak jsem si to chtěla před svěťákama vyzkoušet. Celkem to i bolelo, 
trať byla náročná, kopce se zajídaly. Holkám jsem ujela hned na tom dru-
hým kopci. Rozhodně jsem je před startem nepodceňovala, Tereza může 
kdykoli zajet skvělej závod. Ráda tu závodím, a i když tady nemám svůj 
tým, tak mi lidi rádi pomůžou. Dneska mě polívali rodiče,“ řekla Katka 
po závodě.

Skvělý den měla Pavla Havlíková (KC Kooperativa SG Jablonec 
n.N.), které velmi pěkným výkonem obhájila stříbro z Karlových Varů. 
Třetí dojela Tereza Huříková. Naše Martina Němcová (Pell´s Hard Bi-
kers) neměla svůj den, dlouho jezdila na čtvrtém místě, ale na závěr se 
na ni podepsalo extrémní počasí, zkolabovala, musela zastavit a dojela až 
šestá. 

„Dalo to hodně zabrat, trať byla těžká a to vedro bylo snad hor-
ší než v Izraeli,“ řekl v cíli Jaroslav Kulhavý (Rubena Birell Specialized), 
který neporušil svou letošní vítěznou šňůru a s přehledem získal titul mi-
stra republiky. Je to jeho třetí vítězství. „Byl jsem úplně vařené, nebylo to 
dneska nic jednoduchého. Jel jsem svoje tempo, když jsem zjistil, že se 
blíží Kristián, tak jsem zrychlil. Věřil jsem, že druhá půlka závodu bude 
lepší a taky byla. Rozhodně jsem nečekal, že bude Kristián mít takovýhle 
závod a zrovna on bude tím, kdo mi bude šlapat na paty,“ popisoval situaci 
v závodě čerstvý mistr Evropy, čerstvý mistr republiky v maratonu a dnes 
již trojnásobný mistr republiky v cross country.

O druhé místo sváděl zpočátku boj Matouš Ulman (S&H Super-
ior), ale těžký pád ho vyřadil z účasti. Na druhou figuru se potom dostal 
Matoušův týmový kolega Kristián Hynek a vydrželo mu to až do cíle os-
miokruhového závodu.

 „Cítil jsem se dneska famózně,“ řekl Kristián, pro kterého je stříbro 
z Kuřimi životním umístěním. „Nikdy mi to na mistráku moc nesedlo, byl 
to můj velkej sen. S okruhem jsem se dost pral, spadnul jsem celkem šest-
krát. Musel jsem i zastavit a rovnat si řidítka, a to jsem ani moc nevěděl, 
jak to vypadá za mnou.“

Třetí Jan Škarnitzl (dimp Giant) se dost trápil, v předchozí den se 
sedřel při štafetách a zranění se na něm trochu podepsalo. 

Prach a pot spláchnula průtrž mračen, která se přes celou Českou 
republiku a tedy i přes Kuřim přehnala chvíli poté, co bylo slavnostně vy-
hlášeno všech deset mistrů republiky ve svých kategoriích.

Mistři republiky:
Žák: Jan Rajchart (Author team Stupno)
Žákyně: Nikol Stočková (Bike 2000) 
Kadet: Martin Stošek (Česká spořitelna Specialized SG Vimperk) 
Kadetka: Barbora Machulková (4ever CykloBulis)
Junior: Jan Svorada (ČS Specialized SG Vimperk)
Juniorka: Karolína Kalašová (Scott Cycling Kolín)
U23: Tomáš Pešek (Scott Cycling Kolín)
Masters: Pavel Bartoň (KC Hakr Brno) 
Na závěr patří poděkování všem sponzorům, dále pořadatelům, 

kteří se zasloužili o zdárný průběh mistrovství, Městu Kuřim za poskyt-
nutí trati, ZŠ za zázemí a kuřimským občanům za jejich trpělivost a tole-
ranci.

Lubomír Stříž
předseda cyklistického klubu
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Sezóna 2010/2011 
zahájena

O druhém srpnovém víkendu zahájili 
kuřimští fotbalisté boje v novém ročníku. Níže 
přinášíme přehled úvodních výsledků, také 
pozvánku na další domácí utkání. Přijďte tedy 
podpořit ať již muže v boji v krajském přeboru, 
nebo některé z mužstev mládeže.

Muži
2. kolo (14. 8. 2010)
Ivančice - FC Kuřim 5:2 (2:1) 
Branky: Čožík 2, Krátký, Štork, Pekáč - 

Moniak 2

3. kolo (21. 8. 2010)
FC Kuřim - ČAFC Židenice 4:0 (0:0)

Branky: 48. a 53.Moniak, 67.Fryčka, 
83.Vermouzek

Sestava Kuřimi: Tišnovský - Bílý, Klopar, 
Karásek, Fryčka, Beránek (79. Řehoř), Plšek, 
Pospíšil, Skoumal, Moniak (63. Vermouzek), 
Králíček (76. Škrdlík)

4. kolo (29. 8. 2010)
Kordárna Velká nad Veličkou - FC 

Kuřim 1:1 (0:0) 
Branky: 72. (PK) Sládeček - 83. Klopar
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Moniak, 

Vermouzek, Beránek, Skoumal, Pospíšil, Bílý, 
Klopar, Karásek, Králíček, Plšek - Urban, Ře-
hoř

Tabulka krajského přeboru:
 1. Bohunice  3 3 0 0 14: 3   9
 2. Vracov   3 2 1 0   9: 2    7
 3. Boskovice  3 2 1 0   8: 3    7
 4. Ivančice  3 2 0 1 11: 5    6
 5. Znojmo B  3 2 0 1   5: 2    6
 6. IE Znojmo  3 2 0 1   5: 7    6
 7. Ráječko  3 1 2 0   4: 3    5
 8. FC Kuřim  3 1 1 1  7: 6    4
 9. Velká   3 1 1 1   5: 7    4
10. Novosedly  3 1 1 1   4: 6    4
11. Bzenec  3 1 0 2   4: 5    3
12. Zbýšov  3 1 0 2   3: 6    3
13. ČAFC  3 1 0 2   4: 9    3
14. Rousínov  3 0 1 2   1: 5    1
15. M.Krumlov  3 0 0 3   4:10  0
16. Rájec   3 0 0 3   1:10  0
 

Starší dorost
2. kolo (14. 8. 2010)

1. SC Znojmo B - FC Kuřim 4:0 (1:0) 
Branky: Nováček, Šabaka, Šplíchal, Čapoun

3. kolo (21. 8. 2010)
FC Kuřim - St.Lískovec 1:7 (1:2)

Branky: Šnyrch - Peloušek 4, Tesař 2, Karas

4. kolo (29. 8. 2010)
Mutěnice – FC Kuřim 2:2 (1:0)

Branky: Varmuža, Čepil - Kučera, Šnyrch

Mladší dorost
2. kolo (14. 8. 2010)

1. SC Znojmo B - FC Kuřim 6:1 (2:0) 
Branky: Hájek 2, Novák 2, Le Minh, Šiš-

lák – Šnyrch

3. kolo (21. 8. 2010)
FC Kuřim - St.Lískovec 0:6 (0:3)

Branky: Karas 2, Belák, Lagron, Trávní-
ček, Voborník

4. kolo (29. 8. 2010)
Mutěnice – FC Kuřim 4:2 (2:1)

Branky: Bíza 2, Závorka, Šmíd - Skoumal 2

Starší žáci
1. kolo (22. 8. 2010)

FC Kuřim – FC Čebín 0:0
2. kolo (28. 8. 2010)
Boskovice B – FC Kuřim 1:2
Branky: Závodný - Holman, Obůrka

Mladší žáci
1. kolo (22. 8. 2010)

FC Kuřim – FC Čebín 3:0 kontumačně
2. kolo (28. 8. 2010)
Boskovice B – FC Kuřim 1:7
Branky: Tichý - Obůrka 2, Pacek, Paras-

ka, Zajíček, Šimek, Škára
 

Starší přípravka
1. kolo (28. 8. 2010)

FC Kuřim B – Veverská Bítýška 9:2 
(4:1)

Branky: Zabadal Kryštof 3, Hruška Mar-
tin 2, Vašíček Šimon 2, Bařinka Oskar, Antoňů 
Michal - Hajsler Martin 2

Program domácích utkání 
na měsíc září:

sobota 4.9.2010
16:30 Muži - Rájec
12:00 Starší dorost – Svratka Brno
14:15 Mladší dorost – Svratka Brno

neděle 5.9.2010
09:00 Stařší žáci-Svratka
10:45 Mladší žáci-Svratka

čtvrtek 9.9.2010
16:30 Starší přípravka A – Rosice

sobota 11.9.2010
09:30 Starší přípravka A – Zbýšov
12:30 Mladší přípravka A - Ivančice

pátek 17.9.2010
16:30 Starší přípravka B – Starší přípravka A

sobota 18.9.2010
16:00 Muži – Novosedly
11:30 Starší dorost – ČAFC Židenice
13:45 Mladší dorost - ČAFC Židenice
09:45 Mladší přípravka B – Mladší přípravka A

neděle 19.9.2010
09:00 Starší žáci – ČAFC Židenice
10:45 Mladší žáci – ČAFC Židenice

sobota 25.9.2010
16:00 Muži-Znojmo B
11:30 Starší dorost – Břeclav
13:45 Mladší dorost – Břeclav

neděle 26.9.2010
09:00 Starší žáci – Soběšice
10:45 Mladší žáci - Soběšice

Čtvrtý závod Českého poháru

Karlovy Vary 
přivítaly bikery

Sluníčko a lázeňská atmosféra přivítaly 
bikery v srpnu na čtvrtém pohárovém klání čes-
kých bikerů ve své vrcholné olympijské disciplí-
ně – cross country. Kolize s maratonem „Kolo 
pro život“ poznamenala trať, která byla proti 
loňské zkrácena na skoro neúnosných 3,9 km s 
převýšením 160m/kolo. O to více se bikeři mu-
seli motat dokola.

Tradiční zahájení závodu obstarali žáci a 
žákyně, kde zvítězil Jan Rajchart (Author team 
Stupno) a Barbora Průdková  (Bike 2000). Po 
nich hned následovaly kategorie, které nás zají-
mají, masters a muži open. Petr Matula (Pell´s 
Hard Bikers) si po kuřimském zisku stříbrné 
medaile udržuje nadále skvělou formu a hned 
od startu jel celkem jistě na druhé pozici, kterou 
nikým neohrožován úspěšně dotáhl až do cíle. 
V průběžném pořadí si polepšil a postoupil na 
druhé - třetí místo.

V mužích open jsme měli dva naše zá-
stupce. Chlapci nezopakovali skvělý výkon z 
Kuřimi, Jirka Dundáček (Pell´s Hard Bikers) 
přes žaludeční obtíže podal dobrý výkon a do-
jel na 21. místě. Roman Šeptun (Pell´s Hard 
Bikers) sice zahájil skvěle, v nájezdu do terénu 
byl kolem pátého místa, ale defekt zadního kola 
a následné zdržení opravou, ho posunulo až na 
27. místo.

Závod žen měl standardní průběh, Janka 
Štefková (SK) sice neměla dobrý začátek, ale 
dokázala zmobilizovat síly a potřetí v letošním 
ročníku Strabag XCO Cupu zvítězila. 

„Měla jsem teď hodně náročný program, 
v rámci tréninku jsem objela i těžké maratony, 
takže bych si potřebovala spíše orazit. Nešel mi 
ten první kopec po startu, ale v technice jsem si 
zase přišla silná,“ uvedla v cíli.

Druhá dojela Pavlína Šulcová (GT 
Czech), třetí Pavla Havlíková (KC Kooperativa 
SG Jablonec n.N.). Naše Martina Němcová 
(Pell´s Hard Bikers) jela od počátku závodu 
jako čtvrtá, stejně tak byla v cíli. V celkovém 
umístění si pohoršila o jedno místo, do finálo-
vého závodu bude nastupovat na třetí pozici.

Muži elite mají letos jednoho vítěze, Jar-
du Kulhavého (Rubena Birell Specialized). Ten 
svými výkony přesvědčuje i ve Světovém pohá-
ru, kde je průběžně třetí. Ve Varech jel šest kol 
s Rakušanem Christophem Soukupem (Merida 
Biking Team), potom zrychlil a bez větších pro-
blémů zvítězil. Třetí dojel Tomáš Vokrouhlík.

Český pohár končí finálovým závodem v 
polovině září v Peci p/Sněžkou.

Podrobnosti na www.mtbs.cz a www.
hardbikers.cz. 

Lubomír Stříž
předseda cyklistického klubu
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19. Volejbalová akademie
V srpnu 2010 proběhla v Luhačovicích již 19. volejbalová akade-

mie Zdeňka Haníka. Z volejbalového kroužku DDM HIPPO Kuřim se 
akce zúčastnili nahrávačka Klára Mikelová, smečařka Tereza Polášková 
a trenér Martin Švestka. Hráčky během akce absolvovaly šest herních 
tréninků. Nahrávačky trénovaly  pod vedením Aleše Nováka, trenéra re-
prezentace juniorek ČR a extraligových juniorek VK KP Brno, a Milana 
Fortuníka, bývalého reprezentačního nahrávače ČR a trenéra extraligové 
Odolené Vody. Smečařkám se věnovali Zdeněk Haník, předseda Českého 
volejbalového svazu a bývalý trenér mužské reprezentace ČR, Ada Brou-
lík asistent kadetské reprezentace ČR a trenér juniorů Volejbalu Brno a 
Zuzana Tlstovičová - trenérka extraligových juniorek na Slovensku. Dále 
hráčky absolvovaly šest bloků kondiční přípravy s Miro Vavákem – profe-
sorem Bratislavské univerzity a kondičním trenérem VK Bratislava a vo-
lejbalové reprezentace mužů a žen ČR a SR a Radkem Krpačem trenérem 
extraligových juniorek Komety Praha. Velice zajímavé bylo také šest blo-
ků fyzioterapeutky Elišky Šmídové, která působila či působí u volejbalové 
reprezentace ČR mužů, žen, juniorek a kadetek. Během kempu proběhla 
smečařská soutěž s reprezentačním liberem Janem Václavíkem a šestko-
vý turnaj za účasti bývalého kapitána mužské reprezentace Ivo Dubše. I 
trenéři si na kempu přišli na své a mimo mnoha zajímavých cvičení a ná-
vodů, jak trénovat herní činnosti, posilovat a následně kompenzovat a re-
generovat, byla připravena celodenní přednáška Mira Vaváka o kondiční 
přípravě ve volejbalu. Všichni kuřimští účastnící si akci užili, získali plno 
nových poznatků, kamarádů a kontaktů ve volejbalovém světě v Čechách 
i na Slovensku.

Letní soustředění Prudká 2010
Letos již pošesté absolvovali hráčky a hráči DDM HIPPO Kuřim 

letní soustředění v rekreačním areálu Prudká. Soustředění bylo deseti-
denní, Během této doby se hráčky zaměřily na herní činnosti jednotlivce, 
útočné a obranné kombinace, testování a zvyšování fyzické kondice, se-
hrály několik turnajů a změřily síly v míčovém pětiboji. V rámci soustře-
dění byly natočeny a následně rozebrány základní herní činnosti každé 
hráčky. Tréninkovou zátěž hráčky vstřebávaly pomocí vyplavání v bazénu, 
kompenzačních a protahovacích cvičení a večerního regeneračního pro-
gramu. Pro zpestření soustředění absolvovali všichni třicetikilometrový 

turistický pochod, několik vědomostních kvízů, táborák, stezku odvahy, 
noční hru a taneční soutěž. Soustředění se zúčastnilo 20 hráčů a hráček, 
kteří výborně pracovali a poctivě se připravovali na novou sezónu. Tre-
nérský tým byl pětičlenný Jiří Smetana, Michal Švestka, Martin Švestka, 
Jan Vyplašil a Lenka Kopečná. Jako hosté se na soustředění představili 
kuřimská odchovankyně Kateřina Tesařová a kuřimský hráč Radek Uher. 
Soustředění hodnotíme velmi pozitivně a doufáme, že jsme se vhodně 
připravili na nadcházející nelehkou sezónu.

Soustředění se zúčastnili:  Kateřina Lípová, Tereza Vyorálková, 
Tereza Plíšková, Hana Šálená, Klára Netrefová, Martina Böhmová, Mi-
chaela Kalabisová, Klára Mikelová, Markéta Zelená, Soňa Pešková, Eliška 
Smrčková, Kamila Smrčková, Sabina Kloudová, Barbora Fikesová, Tereza 
Lípová, Anna Sedláčková, Kateřina Kubíčková, Tomáš Böhm, Adam Plí-
šek a David Plíšek.
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Házená

Házená začíná novou sezonu. 
Bude opět úspěšná?

Družstva oddílu házené SK Kuřim po ukončení sezony 2009/10 
a červencové dovolené, nastoupila přípravu na soutěžní ročník 
2010/2011. 

V nové sezoně uvidíme na hřišti i v nafukovací hale v Kuřimi v 
soutěžích mládeže družstva přípravky v miniházené, mladší i starší žáky, 
dorost. Družstva mládeže se připravují pod vedením trenérů Fikeise, Dla-
py, Kudly, Kopřivy V., Malkovského, Audyho, Šubíka, Smejkala, tradičně 
dochází k přechodu hráčů do vyšší věkové kategorie, od 3. září bude jako 
každoročně prováděn nábor nových zájemců. V příští sezoně bude hos-
tovat v brněnských ligových družstvech mladšího i staršího dorostu pět 
kuřimských hráčů. Vedení úseku mládeže zajišťuje Ing. Hanák Rostislav. 

V kategorii dospělých se představí juniorské družstvo mužů SK 
Kuřim C, do nejvyšší krajské soutěže Jihomoravské ligy postoupilo druž-
stvo mužů SK Kuřim B. Družstvo mužů SK Kuřim A bude již šestou sezo-
nu reprezentovat město v II. lize. 

Družstva mužů se připravují pod vedením trenérů Kubíčka, Pospí-
šila, Kudly, Navrátila, již od poloviny července. Po nečekaně nadějných 
výkonech v první polovině letošního roku hráčský kádr družstev dospě-
lých zůstává prakticky beze změn, sestává většinou z vlastních odchovan-
ců. Nově se v družstvu A mužů představí Švehla Michal hostující z HC 
Tišnov. 

Od neděle 5. 9. začíná nová sezona, družstvo A mužů hraje mis-
trovské utkání 1. kola Českého poháru v Kuřimi proti SHC Maloměřice, 
od 12. 9. 2010 do 19. června 2011 následují mistrovská utkání soutěží 
a družstev oddílu házené SK Kuřim. Do nové sezony všem družstvům 
přejeme hodně úspěchů. 

(OF)

Kuřimský pohár 
Osmnáctý ročník „Kuřimského poháru“ v házené mužů se v sobo-

tu 28.srpna 2010 tradičně vydařil, i když počasí tentokrát nebylo ideální. 
Zúčastněná družstva si pochvalovala dobrou organizaci i přátelské pro-
středí, které přálo dobré herní pohodě i přípravě na mistrovská klání.

Diváci mohli celý den srovnávat styl hry zúčastněných družstev, vi-
děli rychlou, technickou i bojovnou házenou, kuřimská družstva se umís-
tila na čelních pozicích, takže v závěru všichni účastníci i diváci odcházeli 
spokojeni. Družstva na prvních třech místech obdržela poháry, nejlepším 
střelcem s 21 brankami byl vyhodnocen hráč Sokola Újezd Šilhavý David, 
nejlepším brankářem byl vyhodnocen hráč SK Kuřim Liškutín Vít.

Výsledky: 
Kuřim A – Kuřim B 20:22; Bohunice – Tišnov 21:11; Újezd – Ku-

řim B 13:15; Újezd – Kuřim A 15:17; Tišnov – Kuřim B 15:14; Bohunice 
– Újezd 19:16; Kuřim A – Bohunice 20:18; Tišnov – Újezd 12:18; Kuřim 
B – Bohunice 16:16; Kuřim A – Tišnov 35:25;

1 SK Kuřim A  4 3 0 1 92 : 80   6
2 Tatran Bohunice  4 2 1 1 74 : 63   5
3 SK Kuřim B  4 2 1 1 67 : 64   5
4 Sokol Újezd  4 1 0 3 62 : 63   2
5 HC Tišnov  4 1 0 3 63 : 88   2

(OF)

Pozvánka na házenou
Neděle 12. září 15:30, Stadion Kuřim
Kuřim C – Hostěrádky (Dorost.) Dále týž den: 14:00 Kuřim – Sokolnice 
(Starší žáci) a 12:30 (mladší žáci).
      

Neděle 26. září 17:00, Stadion Kuřim
Kuřim B - Ivančice B (Utkání mužů.) Dále týž den: 15:00 Kuřim C - KP 
Brno B (dorost). 13:30 SK Kuřim – Hustopeče (starší žáci).

Úterý 28. září 14:30, Stadion Kuřim
Kuřim – Ivančice (Utkání starších žáků.) Dále týž den: 13:00 Kuřim – 
Ivančice (mladší žáci).

Po 4 závodech mistrovství 
ČR v kartingu drží Daniel Mi-
hály 2. místo

Motokárové závody pokračovaly o prázdninách třetím závodem 
mistrovství ČR ve Vysokém Mýtě. Daniel Mihály v obou bodovacích zá-
vodech dojel druhý a celkově obsadil 2. místo. Při Danové závodní poho-
dě jsme chtěli vyhrát a tak jsme zkusili další závody koncem července na 
stejné trati, ale v rámci Kartingcupu. Dan vyhrál měřák a obě bodovačky 
a suverénně zvítězil.

V srpnu jsme vyjeli na čtvrtý závod mistrovství ČR do Sosnové už 
jako favoriti na vítězství. Měřák a první bodovanou jízdu Dan zajel výbor-
ně a ve své kategorii ROK-junior vyhrál. Na druhou bodovačku se změni-
lo počasí (oteplení o 10 stupňů a vlhkost vzduchu). Mechanik zareagoval, 
ale ne dost razantně a tak se Danovi při letmém startu „zablil“ motor a ze 
druhého místa na startu se propadl na šestnácté. Za čtrnáct kol předjel 
deset jezdců a předváděl takové předjížděcí manévry, jaké byly viděny 
pouze na světovém finále ROKů v Itálii. Do cíle „doletěl“ na šestém místě 
s nejlepším časem ze všech závodníků a v jeho kategorii to stačilo na třetí 
místo, jen pár desetinek za druhým. Celkově skončil na druhém místě, 
které bylo pro Dana obrovským zklamáním, protože na dráze v Sosnové 
nemá letos v kategorii ROK-junior konkurenci.

V seriálu mistrovství ČR 2010 po čtyřech závodech Danovi patří 
výborné druhé místo. První tři mají zajištěný postup na Světové finále do 
italského Lonáta, tak držme Danovi palce, aby to udržel ve zbývajících 
dvou závodech.

Racing team M
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sport

Pozvánky

Příští (říjnová) Zlobice vyjde v pátek 1. října 2010. 
Uzávěrka je v pátek 24. září, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 27. 
září.

Tenisové pozvánky
Sobota 11. září 8:00, Tenisové kurty u Sokolovny

Tenisový turnaj žáků župy Pernštejnské
Pořádá TJ Sokol Kuřim - Tenisový oddíl. Kategorie: - babytenis roč. 

2001 – 2002, - mladší žáci a žákyně roč. 1998 – 2000, - starší žáci a žákyně 
roč. 1996 – 1997. Míče: Zajistí pořadatel. Startovné: 150,- Kč (neplatí pro čle-
ny župy Pernštejnské – nutno předložit průkaz). Hrací systém: bude upřes-
něn při losování podle počtu přihlášených. Uzávěrka přihlášek je do soboty 
11.9.2010 do 7:45 hod. Kontakt: Petra Glosová. Dětský tenisový oddíl, 731 
653 896, Duchoslavka@seznam.cz.

Sobota 18. září 8:30, Tenisové kurty u Sokolovny

Otevřený tenisový turnaj smíšených čtyřher
Pořádá TJ Sokol Kuřim - Tenisový oddíl. Účastníci: kdokoliv se 

zájmem o tenis, max. počet 16 párů. Míče: Zajistí pořadatel. Startovné: 
200,- Kč za osobu (pro každého připravena malá pozornost). 

Hrací systém: bude upřesněn při losování podle počtu přihlášených. 
Uzávěrka přihlášek je do soboty 18.9.2010 do 8:30 hod. Kontakt: 

Roman Veselý, 606 265 205, r.vesely@volny.cz Sebou: dobrou náladu, te-
nisovou obuv, tenisové rakety, svůj fanclub…

Sobota 25. září 8:00, Tenisové kurty u Sokolovny

Tenisový turnaj dvouher mužů župy Pernštejnské
Pořádá TJ Sokol Kuřim - Tenisový oddíl. Účastníci: kdokoliv se 

zájmem o tenis. Míče: Zajistí pořadatel. Startovné: 150,- Kč (neplatí pro 
členy župy Pernštejnské – nutno předložit průkaz). Hrací systém: bude 
upřesněn po losování podle počtu přihlášených. Uzávěrka přihlášek je v 
sobotu 25.9.2010 do 8:15 hod. . Kontakt: Roman Veselý, 606 265 205, 
r.vesely@volny.cz.

Šipky
Další ročník startuje

Tato sezona, v pořadí devátá, odstartuje turnajem dvojic a to v so-
botu 11. 9. 2010 v 19:00 hodin. Boje o Šipkového krále a královnu Kuři-
mi naplno vypuknou v sobotu 25.9.2010 turnajem jednotlivců v 19:00 
hodin.

Turnaje se budou konat vždy v Klubu POHODA Kuřim kulturní 
dům (vchod ze dvora).

Všechny zájemce o účast v těchto turnajích samozřejmě tím to 
zveme.

Více informací vám poskytneme přímo v Klubu POHODA nebo 
na tel. čísle 530 507 333.

David Hedbávný

Sportovci a jiní organizátoři. 
Nepřišlo vám publikum? 

Zkusili jste je pozvat na stránkách Zlobice? 


