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Příprava nových interiérů školky.

(Pokračování na str. 8)

Přestože se v uplynulých pěti letech 
do zvýšení kapacit matěřských škol v Kuřimi 
investovalo opravdu hodně, kapacita těchto 
zařízení neustále kulhá za skutečnými po-
žadavky. V našem městě se totiž babyboom, 
který republiku zasáhl celoplošně, projevil 
s dvojnásobnou intenzitou. Přispěl k tomu 
nemalou měrou i značný rozsah nové byto-
vé výstavby, především v lokalitě Díly za Sv. 
Jánem.

V roce 2006 byla celková kapacita MŠ 
291 dětí a požadavky na umístění dítěte byly 
celkem bez problémů uspokojovány. Dnes při 
i kapacitě 413 dětí, zůstane 83 nepřijatých dětí 
a to přesto, že v roce 2007 byla otevřeny nová 
třítřídní MŠ na ulici Brněnské, s kapacitou 84 
dětí, ale současně byla uzavřena dvoutřídní MŠ 
na ulici Otevřená. Ve školním roce 2009/2010 
byla otevřena nová třída v MŠ Jungmannova s 
kapacitou 27 dětí. A nyní, na počátku nového 
školního roku se otevřený 4 třídy. Během čtyř 
let se navýšily kapacity  o neuvěřitelných 42%.

Možná se někdo zeptá, proč v budově zá-
kladní školy a proč zrovna na Komenského.

Mateřská škola Komenského II otevřena
Odpověď je jednoduchá. Už zmiňovaný 

babyboom opadá a během několika let budou 
stávající kapacita MŠ plně dostačovat i bez 
těchto čtyř nových tříd ZŠ Komenského. A na 
Komenského se budovalo proto, že tam jsou v 
současnosti nevyužité volné třídy. Jedná se tedy 

o stavbu dočasnou, za pár let budou tyto třídy 
už zase sloužit základní škole.

Tři důležité dopravní stavby se postupně 
posunují od záměrů k realizacím. Jde o rekon-
strukci povrchu vozovky na silnici v ulicích Tyr-
šova a Tišnovská, úpravy odbočení na Podlesí 
ze svitavské silnice a rekonstrukce kuřimského 
nádraží.

Průtah Kuřimí nevyhovuje 
hygienickým normám – 
připravuje se rekonstrukce

Nejvytíženějšími komunikacemi v Kuři-
mi jsou ulice, kterými vede silnice II/385, tedy 
cesta Brno – Tišnov. Nejzatíženějším úsekem 
pak je ulice Tišnovská od nám. 1. května po 
křižovatku nad zámkem, kterou denně projede 
v průměru asi 21 500 vozidel (Dopravní model 
města Kuřimi, DHV CR 2009). To asi není pro 
nikoho žádnou novinkou, snad každý někdy Ku-
řimí projížděl a situaci poznal na vlastní kůži. 

Třikrát o dopravě Provoz automobilů na ne zrovna ideál-
ním povrchu silnice ve městě je zdrojem hluku, 
vibrací a emisí. Právě na hluk se soustředilo mě-
ření krajské hygienické stanice. Výsledkem je, 
že prakticky po celé délce ulic Tyršova, Tišnov-
ská a Legionářská v sevřené zástavbě jsou pře-
kračovány denní i noční hlukové limity. Krajská 
hygienická stanice tedy vydala opatření, podle 
něhož by měla být ve specifikovaných úsecích 
do 1. 1. 2013 vyloučena nákladní doprava nad 
9 tun a měla by být vyměněna okna za protihlu-
ková. 
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Na dohled od Zlobice

Z města Stíny a polostíny

Nové popelářské auto
Služby města dostanou nové popelářské 

vozidlo, které bude sloužit pro svoz separované-
ho biologického odpadu. Dodá ho firma Kobit 
za cenu 4 miliony 66 tisíc korun. Město je totiž 
nově povinno nejpozději od roku 2012 zajistit 
separovaný sběr a likvidaci bioodpoadu.

Nový vedoucí OIRR
Odbor investiční a regionálního rozvoje 

kuřimské radnice má nového vedoucího. Stal se 
jím pan Stanislav Bartoš, který na obdobných po-
zicích dlouhodobě pracoval mj. na radnicích v Bys-
třici nad Pernštejnem či Novém Městě na Moravě.

Město hospodařilo s přebytkem
V pololetí letošního roku město Kuřim 

hospodařilo s přebytkem. Příjmy města k 30. 6. 
činily 125 258 045 Kč, výdaje 112 008 538 Kč. 
Přebytek tedy činil 13 249 507 Kč. Nutno po-
dotknout, že jde o přebytek pouze k jednomu 
konkrétnímu datu a o skutečném stavu příjmů 
a výdajů města příliš nevypovídá. 

Další zateplování městských budov?
Město připravuje další zateplování svých 

budov. Připravují se projekty na úpravy mateř-
ských škol Jungmannova a Komenského a základ-
ní školy Komenského. Ve výběrovém řízení na 
zpracování žádostí o dotaci zvítězila ve všech třech 
případech firma Kanspo z Kroměříže, která nabíd-
la jak výborné reference, tak nejnižší cenu.

Výtah obnoví Vertik
Výtah v domě s pečovatelskou službou 

na ulici Zahradní rekonstruuje firma Vertik. Ta 
je svým působením v Kuřimi známá a dobře 
hodnocená a současně nabídla nejnižší cenu. 
Generální oprava by měla přijít na milion a 
sedm tisíc korun.

Knihovnu upraví Dolp
Městská knihovna potřebuje upravit svůj 

sklad. Stavbu provede firma Dolp, která celou 
knihovnu před několika lety i úspěšně zrekonstru-
ovala. Dolp nabídl nejnižší cenu – 242 454 Kč. 

Dotace na územní plán
Město získalo dotaci na práce spojené s 

novým územním plánem, a to od Jihomorav-
ského kraje. Výše dotace činí 141 tisíc korun.

7 × DrS

Jeden problém nestačí
 Dne 3.7.2011 zpozorovala hlídka 

Policie ČR v nočních hodinách v jednosměrné 
ulici v Kuřimi auto jedoucí v protisměru. Snaži-
la se je zastavit, ale auto se dalo na újezd. Dlou-
ho je však honit nemusela. Auto muselo kvůli 
technickým problémům zastavit. Protože se z 
auta kouřilo, přivolala Policie Hasičský záchran-
ný sbor. Horko bylo ale řidiči, i když vystoupil 
z vařícího se auta. Nejenže nevlastnil řidičské 
oprávnění, byl dále pod vlivem návykové látky 
a k tomu ještě osobou celostátně hledanou.

 Dne 23.7.2011 zadržela policejní 
hlídka v noci ve Veverské Bítýšce řidiče bez 
osobních dokladů, řídícího pod vlivem alkoho-
lu. Po zjištění jeho totožnosti na služebně zjisti-
la, že má řidič vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel.

 Dne 30.7.2011 kontrolovala hlídka 
Policie ČR v nočních hodinách v Kuřimi řidi-
če, který neměl osvědčení o registraci vozidla, 
nadýchal 2 promile alkoholu a měl platnou blo-
kaci všech skupin řidičského oprávnění.

Naháč na kolejích
 Dne 10.7.2011 v ranních hodinách 

přivolal výpravčí na nádraží v Kuřimi Policii 
ČR. V kolejišti totiž pobíhal nahatý muž. Při-
volaná lékařská pomoc již oblečeného muže 
převezla do psychiatrické léčebny.

Unavený hladový lupič
 Dne 21.7.2011 prováděla v brzkých 

ranních hodinách policejní hlídka šetření v ro-
dinném domě v Kuřimi. Dům měl rozbité vcho-
dové dveře. Protože se jí nepodařilo kontaktovat 
obyvatele, vstoupila do domu. V domě našla nic 
netušící majitelku, která o rozbitých dveřích ne-
měla ponětí. Při následné prohlídce domu našla 
Policie v jedné z místností cizího spícího muže. 
Ten se přiznal, že se do domu vloupal za účelem 
najítí něčeho k snědku. V jednom z pokojů ale 
našel dvě deky pod kterými následně usnul.

Opilý učitel
 Dne 27.7.2011 byla skupina obča-

nů v České svědkem pádu motocyklu. Když 
přiběhli na pomoc, zjistili, že jde o motocykl 
autoškoly. Žákovi ani motocyklu se nic nesta-
lo, ale učitel vykazoval pachové, pohybové a 
vyjadřovací znaky opilosti. Když občané chtěli 
zabránit žákovi, aby pokračoval v jízdě s opilým 
učitelem, učitel nasedl na motocykl a ujel.

Drahý oběd
 Dne 10.8.2011 lehla popelem chata 

v obci Lelekovice. Její majitel zatopil v kamnech 
a odešel na oběd. Při návratu byla jeho chata v 
plamenech. Vznikla mu tak škoda 150 tisíc Kč.

Zraněná žena
 Dne 14.8.2011 byla přivolána v brz-

kých ranních hodinách Policie ČR k ženě, která 
se pohybovala na silnici u Hvozdce. Mladá žena 
byla silně podnapilá, pořezaná a s okolím neko-
munikovala. Byla převezena do nemocnice.

Manželka „asi“ nepřišla
 Dne 12.8.2011 byla přivolaná Policie 

ČR kolem poledne k branám kuřimské věznice. 
Stálo zde auto a v něm silně podnapilý muž. 
Muž Policii sdělil, že autem nehodlá jet. Čeká 
prý na manželku, která ho odveze.

 Za necelou hodinu Policie zadržela 
muže jedoucího po silnici. Auto řídil sám. V 
krvi mu kolovalo 3,07 promile alkoholu.

Falešný exekutor
 Dva občané z kuřimského mikroregi-

onu nahlásili koncem srpna 2011 na Policii ČR 
v Kuřimi nezávisle na sobě podezření ze stejné-
ho podvodného jednání. Muž a žena obdrželi 
poštou exekuční výzvu k úhradě částky těsně 
nad deset tisíc Kč převodem na účet. Pokud 
takto neučiní do určeného data, dojde v jejich 
bydlišti k fyzické exekuci. Za tuto se pak jejich 
dlužná částka navýší o dalších více než patnáct 
tisíc Kč. Protože si obě osoby nebyly vědomy 
takovéhoto dluhu, oznámili vše Policii.

Aby bylo nebe
 by si člověk přál, když se dozví o člo-

věku, který vrátil svůj život, protože se pro něj 
stal nesnesitelným.

 V lesním porostu u Rozdrojovic byla 
nalezena na stromě mrtvá mladá žena.

 V odpoledních hodinách vstoupil do 
kolejiště ve stanici Kuřim přímo před osobní 
vlak muž středního věku.

 Na stromě nedaleko rybníku Srpek 
v Kuřimi našel houbař muže, kterého postrádal 
opatrovník a po kterém bylo vyhlášeno pátrání 
o tři dny dříve.

 Z nešťastné lásky si probodl srdce 
mladý muž v Kuřimi.

 Červenec byl velmi smutný měsíc.
H.N.
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Čisté světlo
Otevření Chráněného bydlení a Sociální 
rehabilitace ve Skryjích

 (Tišnov, Skryje) V sobotu 10. září 2011 obec Skryje ve spolupráci 
s Oblastní charitou Tišnov a za finanční podpory MPSV a JMK slavnost-
ně otevřou a zahájí provoz Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace 
pro osoby s mentálním postižením.  

Projekt Chráněného bydlení začal vznikat v roce 2007, kdy byl 
ukončen provoz mateřské školy ve Skryjích. Po náročných jednáních a 
následné rekonstrukci vznikla dvoupodlažní budova. V patře jsou jedno a 
dvoulůžkové podkrovní pokojíčky. V přízemí, které je celé bezbariérové, 
jsou další dva pokoje, společenská místnost, jídelna, dílna a kuchyň. Obě 
služby, chráněné bydlení i sociální rehabilitaci, tak mohou využívat i men-
tálně postižení lidé s tělesným hendikepem. Služba Sociální rehabilitace 
je navíc přístupná dalším zájemcům z blízkého i širokého okolí. 

Účast přislíbil hejtman JMK JUDr. Michal Hašek a řada dalších vý-
znamných hostů JMK a MPSV. Žehnat nám bude Mons. Vojtěch Cikrle, 
biskup brněnský. 

Program slavnostního otevření bude zahájen ve 14,00 hod ve Skry-
jích v místní kapličce Mší svatou. Od 15,30 hod uvítáme hosty a v 16,00 
hod slavnostně zahájíme a požehnáme prostorám Chráněného bydlení. 
Součástí bude i možnost občerstvení v areálu hasičů s možností posezení 
a hudebním doprovodem “Malé kapely“.

V průběhu odpoledne budou mít návštěvníci možnost si prohléd-
nout nově zrekonstruovanou budovu bývalé mateřské školy, ukázku prací 
a činností uživatelů a Oblastní charity Tišnov a fotografie z historie budo-
vy i ze života ve Skryjích.

Zveme všechny zájemce.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov

Upozornění na informační 
povinnost podnikatelů

Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se 
mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. Touto novou právní úpravou dochá-
zí k rozšíření působnosti finančního arbitra, který je specifickým státním 
orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi zákonem 
uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování. Okruh po-
vinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zpro-
středkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebi-
telského úvěru. Tyto osoby („instituce“) jsou v souladu s ustanovením 
§ 19 citované novely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi 
nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, po-
skytnout své zákonem dané identifikační údaje (jako je např. obchodní 
firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.). Tuto in-
formační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který 
je zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz. Jak vyplývá z 
přechodných ustanovení k citované novele zákona o finančním arbitrovi, 
instituce, které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost uvede-
nou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti novely zákona. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost splnit svou infor-
mační povinnost vůči finančnímu arbitrovi se vztahuje jak na stávající 
podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo zprostřed-

Posílené spojení na poutě do Vranova
Každou zářijovou neděli se konají ve Vranově tradiční poutě. V 

čase poutí se slouží mše ve vranovském kostele v 8:00, 9:30, 11:00 a v 15 
hod ( v ostatních měsících jsou mše pouze v 8:00 a v 11:00 hod.). Každou 
neděli v září bude autobusová linka 310 z Kuřimi do Vranova doplněna 
o jeden pár spojů. Spoje z Kuřimi do Vranova budou v září odjíždět v 
těchto časech:
z Podlesí v 10:27 a ve 14:02 hod.
od kulturního domu v 10:34, 12:34 a 14:12 hod.
od železniční stanice v 10:37 (staví i v zastávce Kuřim, fara), 12:37 a 

14:12.
Všechny spoje do Vranova zastavují v zastávkách Sokolovna a Díly pod 

sv. Janem.
Zpět z Vranova do Kuřimi, Podlesí bude linka 310 odjíždět v 13:07, 15:07 

(jede pouze k TOS) a v 17:07 hod. Všechny spoje z Vranova staví v 
Kuřimi u sokolovny, žel. stanice a kult. domu. 
Zvláště mladší lidé mohou spojit pouť do Vranova s pěším návra-

tem do Kuřimi přes skalnatý hřbet Babího lomu. Z Vranova vede směrem 
na Babí lom a Lelekovice červená tur. značka a z Babího lomu rozcestí 
nebo od rozhledny je třeba se vydat do Kuřimi po modré. Hned za Vrano-
vem je také možné se vydat po místním značení k Výhledu na nekonečno 
a k Lekovadlu a odtud po modré do Kuřimi. 

Při pěším návratu je možné využít hustého autobusového spojení z 
Podlesí do Kuřimi k žel. stanici s odjezdy z Podlesí v 13:02, 14:02, 15:02, 
16:02, 18:27, 19:07 a 20:27 hod.

Miloš Kotek                                                

kování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro 
živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostřed-
kování spotřebitelského úvěru“, tak i na podnikatele podnikající dosud na 
základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s před-
mětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47. „Zprostředkování 
obchodu a služeb“ nebo v rámci oboru činnosti č. 70. „Služby v oblasti ad-
ministrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“. Uvedené 
podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost 
splnit nejpozději do 1.10.2011 a po tomto termínu vždy nejpozději ke 
dni vzniku svého živnostenského oprávnění pro shora citovanou vázanou 
živnost. Za nesplnění informační povinnosti může být dle ustanovení § 
23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000,- 
Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne 
nesplnění povinnosti. 

Z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu Mgr. Alena Trtílková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu v Kuřimi 
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Vzdělávání

 Vhodné prostory se našly ve druhém nadzemním podlaží. Do-
posud zde bylo umístěno pět tříd družiny základní školy, kabinet, hygie-
nické zázemí pro děti, úklidová komora.

Část prostor tohoto podlaží se oddělila protipožární sádrokarto-
novou příčkou. Čtyři třídy budou využity pro provoz nově vzniklé MŠ, 
jedna třída zůstává přístupná přímo ze schodiště a bude i nadále využívá-
na základní školou.

 V každé třídě bude umístěno 12 dětí. Každá třída bude provo-
zována v režimu se smíšenou funkcí pobytu dětí a bude vybavena mobilně 
rozkládacími lůžky pro spánek. Sociální zařízení bylo přizpůsobeno pro 
užívání dětmi v předškolním věku a vybaveno odpovídajícím vybavením. 
Přísné protipožární normy, které se samozřejmě při přestavbě musely 
dodržovat, značně ovlivnily celkový rozsah stavby i charakter budoucího 
provozu mateřské školy. Konstrukční řešení s dřevěnými stropy nedovo-
lilo uplatnit původně zamýšlenu variantu se dvěmi samostatnými třídami 
a dvěmi samostatnými ložnicemi. Dalším navýšením rozsahu stavebních 
prací je i nutné vybudování samostatného protipožárního ocelového úni-
kového schodiště, které je vyvedeno do zahrady. 

 Stravování předškoláků je zajištěno v přízemí budovy, stejně 
jako šatna. Ke každé mateřské škole patří i plocha pro pobyt dětí na vněj-
ším prostředí. Ten byl vybudován na zahradě základní školy a má rozlohu 
192m². Plocha je oplocená a je na ní pískoviště, průlezky a houpačky.

 S mateřskou školou na ZŠ Komenského je počítáno jako se za-
řízením, které se budovalo na dobu určitou (těžko dnes říct, zda na čtyři, 
či šest let), přesto se při výstavbě musely dodržovat veškeré hygienické a 
protipožární normy. Třídy jsou světlé a překrásně zařízené novým zaříze-
ním a hračkami. Věřím, že se budou novým uživatelům líbit. 

Přes veškerou snahu města o řešení situace, zůstává 83 žadatelů o 
umístění dítěte v mateřské škole neuspokojeno.

Oldřich Štarha
místostarosta   

Mateřská škola Komenského II otevřena
(pokračování ze str. 1)
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Zahájení školního roku v MŠ 
Kuřim

Zahájení nového školního roku v MŠ Kuřim předcházelo velké 
množství úsilí a práce v měsících červenci a srpnu. Rada a zastupitelstvo 
města Kuřimi schválily a získaly potřebné finanční prostředky na realizaci 
tří investičních akcí,které se týkaly MŠ  Kuřim. Jednalo se o vybudování 
nových tříd MŠ na ZŠ Tyršova, odloučené pracoviště Komenského 511, 
o celkové kapacitě 48 míst pro děti předškolního věku. Tímto krokem se 
podstatným způsobem snížil počet neumístěných dětí v mateřské škole 
.Další investiční akcí na naší škole byla rekonstrukce tří  WC a umývá-
ren na MŠ Komenského a jedné na MŠ Zborovská. Největší realizovanou 
investiční akcí byla rekonstrukce stravovacího provozu v mateřské ško-
le Komenského, která umožní,aby se ve školní jídelně mohlo stravovat 
všech 413 dětí a zaměstnanců  MŠ Kuřim. Školní stravování budeme po-
skytovat i MŠ Jinačovice.

Děkuji všem, kteří se zasloužili o to, abychom  mohli dne 1. 9. 
2011 v naší mateřské škole přivítat všechny děti, které  byly do MŠ přijaty, 
nebo již mateřskou školu navštěvují. Organizace, koordinace a realizace 
všech těchto akcí si vyžádala značné úsilí všech zainteresovaných stran 
ať se jedná o vedení města Kuřimi v čele s panem starostou Ing. Dragem 
Sukalovským, místostarosty Jiřím Koláčkem a ing. Oldřichem Štarhou, 
stavebního úřadu v čele s paní Ing. Janou Lekešovou, Stanislavem Bar-
tošem, ředitelem  ZŠ  Mgr. Stanislavem Plchotem  a paní Mgr. Hanou 
Němcovou.

 Myslím si, že pohodový a klidný vstup dítěte do mateřské školy 
je důležitým krokem v jeho životě. Dítě v MŠ se v pravém slova smyslu 
učí, čímž do značné míry ovlivňuje svoji osobnost, postoje, charakterové 
vlastnosti, sociální vztahy, komunikaci, buduje si vlastní názor a schéma-
ta. Dítě v mateřské škole přichází do přímého kontaktu s pestrým kolek-
tivem, který na určitou dobu nahrazuje rodinné vztahy. Je důležité aby se 
správným způsobem vyrovnalo s novými  a neznámými situacemi. Cílem 
a snahou naší MŠ je aby se děti naučily, že mezilidské vztahy mohou vel-
mi dobře fungovat pokud se dodržují určitá pravidla. Naše přímá účast a 
odpovědnost je naučit děti, že před problémy ,které nutně vyvstanou se 
neuhýbá. Každý má právo na svůj prostor a na to, aby se projevil. Nejen 
děti přirozeně živé, ale i ty přirozeně mírnější a introvertnější, je nutné 
naučit schopnosti správně se projevit a reagovat. To vše a mnohem více 
chceme rozvíjet u naších dětí v  mateřské škole Kuřim.

Přeji Vám všem i zaměstnancům MŠ , aby začátek školního roku 
byl plný pohody a porozumění 

Mgr. Lenka Slámová, ředitelka 

Soukromé kurzy německého 
jazyka – na rok 2011/2012

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 upra-
vena 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: září 2011– květen 2012

Další nabídka : Možnost kurzů pro děti, individuální výuka-  lze začít kdy-
koli v průběhu roku.

Jak vašim dětem přiblížit an-
glický jazyk?

Mnoho rodičů si uvědomuje důležitost přípravy dětí na angličtinu 
již v raném věku, ale je velice těžké najít ten správný způsob, jak dětem 
anglický jazyk představit.  Za jeden z nejdůležitějších faktorů při výuce 
cizích jazyků u dětí v raném věku považujeme schopnost pomoci dětem 
formovat pozitivní pohled na komunikaci v cizím jazyce.

Někteří rodiče si myslí, že skvělá cesta, jak naučit jejich děti cizímu 
jazyku, je používání tohoto jazyku doma. Je to určitě skvělá myšlenka, ale 
dost často se stává, že dítě v tomto případě vyrůstá s pocitem frustrace, že 
nerozumí a chce, aby s ním jeho rodiče komunikovali jejich rodnou řečí. 
Poslední věcí, kterou bychom chtěli, je, aby si děti vyvinuly tyto negativní 
pocity k cizím jazykům, nebo měly jakékoli těžkosti v komunikaci s má-
mou a tátou.

Rádi bychom touto cestou rodičům předali pár našich myšlenek a 
tipů, jak s dětmi prožít krásný a hodnotný čas spojený s výukou angličtiny. 
Umět více jazyků je schopnost, která přispěje k jejich dalšímu pozitivní-
mu růstu a ovlivní jejich postavení ve společnosti, škole i práci během 
celého jejich života.

Dovolte nám začít tím, že není nic důležitějšího v raném věku dětí, 
než abyste s nimi měli opravdu dobrou komunikaci, a váš čas s nimi strá-
vený jste si dokázali dobře užít. Myslíme si, že pokud vaše děti vyjadřují 
jakékoli náznaky frustrace během vaší komunikace v angličtině, tak je lep-
ší zvolnit a začít používat vaši rodnou řeč. Vaším zájmem je, aby se vaše 
děti při komunikaci s vámi cítili na 100% přirozeně. 

Jednou z velkých výhod, kterou děti získají, když se setkávají s ci-
zím jazykem od dětství, je, že si k cizím jazykům vytvoří pozitivní vztah a 
učení se jakékoli další cizí řeči se stane pro ně naprosto přirozenou věcí. 
Pokud však budete vaše malé děti do mluvení v cizím jazyce nutit, i když 
se jim to nelíbí, tak potom riskujete, že si vaše děti k učení cizích jazy-
ků vytvoří negativní vztah, který je může doprovázet i v dalších letech 
ve škole.

Proto bychom doporučovali následující:
1. Nechte vaše děti, ať VÁS vidí, že vás angličtina baví. 

Jednou z nejlepších cest, jak probudit ve vašich dětech zájem o ně-
jakou činnost, je sami danou činnost provozovat a nechat je pozorovat, 
jak vás tato činnost baví. Stačí, když si budete číst anglické knihy nebo 
noviny. Ať vás děti vidí sledovat anglické filmy, poslouchat anglickou mu-
ziku nebo hovořit anglicky s přítelem. Jste jejich vzory a vaše děti k vám 
vzhlíží. Při hrách vás děti kopírují a hrají si na to, co odpozorovaly od vás. 
Pokud chcete, aby vaše děti měli zájem o angličtinu, nechte je vidět vás 
mít zájem o angličtinu.
2. Pokuste se používat s dětmi angličtinu, která nevyžaduje 

jejich odpovědi v angličtině.
Pokud jsou děti nuceny odpovídat v cizím jazyce a mají problém se 

vyjádřit, mohou snadno získat pocit frustrace a zklamání. S vašimi dětmi 
doporučujeme používat angličtinu, která po nich nevyžaduje odpovědi 
v angličtině nebo mohou být zodpovězeny pomocí jednoduchých gest, 
či použitím krátkých odpovědí (Yes, no, here, there, this one, that one 
apod.). Jednoduché příkazy (“Put on your shoes.“ “Let’s go.“ “Give me the 
Apple, please.”), pochvaly (“Good job!” “Well done!” “What a beautiful 
drawing!”), postřehy (“It’s cold today! “ “Look at the brown dog! “ “This 
ice cream is so yummy! “) a základní otázky (“Do you like pizza?” “Whe-
re are your shoes?” “Which shirt do you want to wear?” – když držíte dvě 
trička, aby dítě ukázalo, které chce) jsou skvělým příkladem přirozené ko-
munikace s dětmi v angličtině bez nucení a přesvědčování. 

3. Představte vašim dětem angličtinu skrze DVD, anglické 
knihy, CD, apod.

Pamatujte si, že správná volba vstupních materiálů použitých v 
raném věku dětí, je velice důležitým faktorem pro vytvoření pozitivní-
ho vztahu k cizím jazykům. Objevte některá anglická média (DVD, CD, 
apod.), která se vašim dětem líbí a nechte je sledovat, či poslouchat ang-
ličtinu bez jakéhokoli přesvědčování, aby na vás hned mluvily anglicky. 
Velkou chybou rodičů často bývají přehnaná očekávání a tlak na děti, aby 
řekly něco anglicky. Stejně jako anglické děti potřebují čas, než začnou 
hovořit anglicky, tak i vašim dětem dejte dostatek času a netlačte na ně. 
Téměř všichni studenti cizích jazyků zpočátku procházejí tzv. “tichým ob-
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dobím“, než začnou sami od sebe hovořit. Přirozeně, tiché období u dětí 
může být často velice dlouhé.

Poskytněte vašim dětem dostatek anglických materiálů, které je 
baví. Najděte nějaké dobré obrázkové anglické knihy, které se jim líbí, a 
čtěte jim v angličtině. Nesmíme však zapomínat ani na české knihy. Pro 
vývoj gramotnosti vašich dětí je velice důležité jim pravidelně předčítat v 
jejich mateřském jazyce!
4. Nikdy před vašimi dětmi nevyjadřujte zklamání, že na vás 

nehovoří anglicky.
Učení se cizím jazykům by měla být pozitivní zkušenost. Pamatuj-

te si, že se nejedná o žádný závod a není kam spěchat. Pokud vaše děti bu-
dete pravidelně seznamovat s angličtinou hravou formou, tak se budou na 
každé další setkání s angličtinou těšit a postupně si získají tolik znalostí, 
že vás časem, většinou v nečekaných situacích, velice příjemně překvapí. 
Pokud na ně budete moc tlačit, tak na angličtinu zahořknou. Soustřeďte 
se pouze na pozitivní věci. Pochvalte vaše děti za jejich snahu, ale moc ne-
přehánějte. Nechcete, aby si vaše děti myslely, že mluvit anglicky je něco 
neobyčejného. Chceme u dětí vyvolat pocit, že mluvit anglicky je napros-
to přirozená věc a není žádný důvod se angličtiny bát.

“Co se naučíš s radostí a zábavou, naučíš se na celý život.“

Článek napsal: Devon Thagard, zakladatel Super Simple Songs
Přeložil: René Oulehla Angličtina ZuZu

Jak správně odstranit klíště 
ze psa a zabránit dalšímu 
napadení

Klíšťata patří mezi členovce, kteří se živí 
krví živočichů. Toto samo o sobě nemá na zdra-
votní stav zvířete velký vliv, pokud samozřejmě 
nedojde k masivnímu napadení. Největší riziko 
spočívá v přenosu různých onemocnění. K nej-
častějším přenosným onemocněním u zvířat 
přenášeným klíšťaty patří bezesporu Lymeská 
borelióza.

Vývojový cyklus klíšťat probíhá ve čtyřech 
fázích: vajíčka, larva, nymfa a dospělec. Všechna vývojová stádia (kromě 
vajíčka) potřebují pro svůj vývoj krev. Klíště vyhledává svou kořist po-
mocí tepelných senzorů. Po uchycení se na srst zvířete, vyhledá nejčastěji 
místo s menší hustotou chlupů. Zanoří své sací ústrojí do kůže a začne 
sát krev. Při sání krve klíště několikanásobně zvětší svou velikost. Samice 
přijímají daleko více krve, než samci. Po dostatečném příjmu krve opouš-
tí samice hostitele a vyhledají úkryt, kde nakladou vejce. K důkladnému 
přichycení klíštěte dochází zhruba za 24 hodin. Proto je nutné do této 
doby klíště z hostitele, tedy psa, nebo kočky odstranit. 

K odstranění klíšťat je nejlépe používat pinzetu, kleště na klíšťata, 
nebo háčky na klíšťata. Nedoporučuje se odstraňovat, klíšťata rukama, 
protože při nešetrné manipulaci může dojít k rozmáčknutí a následné-
mu nakažení člověka. Také se nedoporučuje klíště před odstraňováním 
zakapávat olejem, nebo dezinfekčním přípravkem. Klíště se začne dusit, 
zvrací do rány a může dojít k rychlejšímu přenosu choroby, kterou může 
být klíště nakaženo.

Při použití kleští na klíšťata, nebo háčku, je vhodné zachytit klíště 
co nejblíže u hlavy a pomalým otáčivým pohybem klíště odstranit. Je v 
zásadě jedno, točí-li se po směru, nebo proti směru hodinových ručiček, 
protože háčky, které má klíště na sacím ústrojí a které zabraňují snadnému 
odstranění, nejsou ve spirále, ale v řadách. Po takovémto odstranění klíš-
těte ránu vydezinfikujte jodovým preparátem. 

V případě, že část klíštěte přesto zůstane v kůži zvířete, je vhodné 
navštívit veterinárního lékaře. Ten se pokusí zbytek klíštěte vytáhnout 
pomocí jehly, jako např. třísku, nebo navrhne jiný způsob řešení.

I po odstranění celého klíštěte může dojít v místě přisátí k reakci 
tkáně, vytvoření bolestivého uzlíku. Toto většinou za pár dní vymizí. V 
případě bolesti a výrazného otoku lze použít lokální antibiotickou mast. 

Prevence
Klíšťata se většinou objevují na začátku jara, kdy je jejich počet 

nejvyšší. Druhá vlna pak přichází na začátku podzimu. Bohužel klíšťata 
mohou přežívat i přes zimu, a to např. pod různými boudami, zahradní-
mi altánky. Prevence je proto důležitá po celý rok. Na trhu existuje celá 
řada preparátů s účinností proti vnějším parazitům, a to nejčastěji proti 
klíšťatům a blechám. Jsou ve formě pipet, sprejů, obojků, apod. Je dobré 
se poradit se svým veterinárním lékařem nejen o výběru vhodného pre-
parátu, ale také o jeho správném podání. Např. časté šamponování může 
zkracovat dobu působení přípravku. 

S ohledem na možnost nakažení boreliózou je možné psy očkovat 
proti této chorobě. Očkování je doporučováno provádět zhruba 2 měsíce 
před sezónou klíšťat, tzn. nejlépe v lednu. 

Nezapomínejte proto na pravidelné ošetřování psů a koček antipa-
razitárními přípravky a zvažte i možnost očkování proti borelióze. V pří-
padě jakýchkoliv dotazů se vždy obracejte na svého veterinárního lékaře.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Angličtinářka Silvie Siblíková oznamuje, že od září tohoto roku 
začíná se soukromou výukou. Nabízí výuku individuální i ve skupinkách, 
pro děti věku předškolního, školního, teenagery i dospělé. Výuka bude 
probíhat v učebně na adrese Jinačovice 42 (školkáčci v sále OÚ). Před-
běžný zájem na adrese silvie@siblikova.cz, 776 858 449. Více na www.
siblikova.cz.

placená inzerce
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Zájmové útvary – kroužky – 
školní rok 2011/2012
Budova Legionářská /Dělňák/

Pondělí 
Keramika A. Strnadová 14.00 – 15.00  nábor 12. 9. 2011 300,-/pol.
Stolní hry A. Strnadová 15.30 – 17.00  nábor 12. 9. 2011 200,-/pol.
Jirkoviny J. Hejduk  15.30 – 16.45  nábor 12. 9. 2011 300,-/pol.

Úterý
Výtvarka A. Strnadová 14.30 – 16.15 nábor 13. 9. 2011 300,-/pol.

Jirkoviny- dívky J. Hejduk 14.00 – 15.15  nábor 13. 9. 2011 300,-/pol.
 Jirkoviny   15.30 – 16.45  nábor 13. 9. 2011 300,-/pol.

Středa 
Keramika A. Strnadová 14.00 – 15.00  nábor 14. 9. 2011 300,-/pol.
    15.00 – 16.00  nábor 14. 9. 2011 300,-/pol.
    16.30 – 17.30  nábor 14. 9. 2011 300,-/pol.
Chi - kung a Tai – chi hůl J. Hejduk 15.30 – 16.45 nábor 14. 9. 2011 200,-/pol.

Čtvrtek 
Řemesla A. Strnadová 15.00 – 16.00  nábor 15. 9. 2011 300,-/pol
  Jirkoviny J. Hejduk 14.00 – 15.15  nábor 15. 9. 2011 300,-/pol.
    15.30 – 16.45  nábor 15. 9. 2011 300,-/pol.

ZŠ Kuřim, Tyršova – tělocvična 
Středa 

Florbal T. Hudák  16.30 – 18.00  nábor 14. 9. 2011 400,-/celoroč.

Pro veřejnost
Pondělí - budova Legionářská

Powerjóga A. Filková 19.00 – 20.00  zahájení 19. 9. 2011 
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Do této lhůty musí být provedena nová měření. Pokud by i tato 
prokazovala překročení hlukových limitů, bylo by nutno přijmout další 
protihluková opatření. Do 30. 6. 2015 by měl také být na určitých úsecích 
zmíněných ulic vyměněn povrch vozovky za gumoasfaltový. I poté musí 
být provedeno kontrolní měření. 

Zpráva hygieniků rovněž konstatuje, že část dopravy z Kuřimi 
může být odvedena mimo město výstavbou obchvatu. Jako nejvhodnější 
trasu z pohledu minimalizace hluku ve městě uvádí zpráva jižní obchvat.

Vedení města na téma úprav silnice II/386 jedná. Podle posled-
ních informací z 29. srpna začíná správce silnice, tedy Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje (SÚS), skutečně rekonstrukci připravovat. 
Ještě v letošním roce začne chystat projekt opravy povrchu vozovky, který 
by měl být v šíři min. 7 metrů nahrazen speciální směsí, tzv. gumoasfal-
tem, který omezuje hlučnost projíždějících vozidel. Podle již provedené 
diagnostiky vozovky jsou v relativním pořádku spodní konstrukční vrstvy 
vozovky, tzv. kufr. Ten bude nutno opravit do větší hloubky pouze v okolí 
některých příčných prasklin. V této souvislosti je nutno zvážit, do jaké 
míry upravit i odstavné pruhy, přechody a případně i chodníky. Bylo by 
jistě dobré celou průtahovou silnici upravit tak, aby bylo možno podél 
ní zaparkovat atd., otázka však je, z čeho by byly podobné úpravy finan-
cované – bez spoluúčasti města by se zřejmě neobešly. na téma financo-
vání souvisejících úprav bude vedení města dále jednat jak s krajem, tak 
i s fondem dopravní infrastruktury a dalšími institucemi. Stávající plán 
SÚS počítá s tím, že práce budou provedeny ve dvou etapách. První by 
zahrnovala rekonstrukci úseku od kruhového objezdu ke křižovatce na 
náměstí 1. května. Zbytek průtahu by se rekonstruoval až v druhé etapě. 
Kdy skutečně budou práce zahájeny zatím nelze říci, mělo by to být v nej-
bližších dvou letech.

Dále se posunuje i chystané odhlučnění průtahu železnice. Po 
úpravách kolejového svršku chystá SŽDC výstavbu protihlukových zdí. 
Problematická je stavba zdi chránící ulici Jiráskovu. Momentálně SŽDC 
jedná s majitelem vlečky do areálu TOS – firmou Slévárna Kuřim o změ-
ně napojení této vlečky tak, aby bylo možno postavit zeď přímo v trase, 
kde dnes prochází kolej vlečky. Přitom však musí být zaručena obslužnost 
vlečky, s jejíž využitím v budoucnu firma stále počítá. O výsledcích jedná-
ní a dalším postupu příprav budeme informovat. 

U Podlesí bezpečněji?
Jedním z problémových úseků svitavské silnice I/43 u Kuřimi je 

připojení sídliště Podlesí. To nevyhovuje platným dopravním normám a 
je příčinou mnoha nepříjemných a nebezpečných situací včetně doprav-
ních nehod, o dlouhém čekání při výjezdu z Podlesí ani nemluvě. Zdá se 
však, že by se v dohledné době mohla nevyhovující křižovatka změnit a 
celý úsek se stát bezpečnějším. Ředitelství silnic a dálnic totiž připravuje 
rekonstrukci, která by měla přidat odbočovací pruh na Podlesí směrem 
od Brna a celou křižovatku upravit podle platných norem. V současné 
době je připraven projekt a rozbíhá se proces udělení stavebního povo-
lení. Podle momentálně platných informací by se mohlo vše postavit v 
příštím roce. To však platí pouze v případě, že nedojde k žádným kompli-
kacím při udělování potřebných povolení a hlavně budou-li na celou věc 
s rozpočtem 13 milionů korun peníze. 

Rekonstrukce nádraží pokračuje
Rekonstrukce kuřimského nádraží pokračuje dále. České dráhy již 

mají zpracovaný projekt rekonstrukce nádražní budovy, který je momen-
tálně k dispozici na kuřimské radnici k případným připomínkám. Sprá-
va železniční dopravní cesty momentálně připravuje výběrové řízení na 
firmu, která připraví projekt rekonstrukce zbývající části nádraží – tedy 
nástupišť a podchodu, včetně otevření podchodu do severní části města. 
Nezbývá tedy než doufat, že se v příštím roce všem stranám podaří zajistit 
financování projektu a Kuřim se konečně dočká nádraží, které bude dů-
stojné svému významu.

Drago Sukalovský

Třikrát o dopravě
(pokračování ze str. 1)

Astronomický kroužek 
- tento rok obnoví činnost v DDM Kuřim.

Budeme si odpovídat na otázky co je astrofyzika, kosmologie,  ale 
i astrologie, proč je tak těžké nalézt život v naší  Sluneční soustavě a ve 
vesmíru. Jak daleko jsou hvězdy a galaxie, proč nejen astronomy zajímá 
jak vznikl vesmír. Budeme mít cvičení z praktické astronomie, maličko 
z fyziky a matematiky abychom se mohli splnit hlavní program astrono-
mického kroužku:
   - určování polohy hvězdy,
- jak se navigují vesmírné sondy,
- posoudíme,jak je vše využito třeba v mobilech nebo internetu,
- naučíme se souhvězdí nad severní polokoulí Země,
- seznámíme se s přípravou dalekohledu pro pozorování astro objektů,
- zvládneme práci s planetáriem v počítači,
- budeme mít letní i zimní lekce pozorování souhvězdí,
- naučíme se vyhledávat a pozorovat planety a hvězdy,
- navštívíme 3D kino IMAX - prostorový film o vesmíru,
- průběžně se budeme seznamovat s historií astrofyziky. 

Zveme všechny zvědavé a této vědy chtivé žáky 7. 8. 9. tříd ZŠ i z 
řad gymnasistů. 

Na spolupráci při práci v kroužku se těší jeho vedoucí
Josef Novotný. jonovo@centrum.cz     

Nábor  středa 14. 9. 2011 na Domě dětí a mládeže, Jungman-
nova 1084 v 17 hodin.

Dům dětí a mládeže Kuřim otvírá 
kroužek výtvarných technik 

pod vedením Mgr. Jitky Packové, která dlouhodobě učila výtvar-
nou výchovu a keramiku na Zš a Mš v Brně.

Nabízím tyto výtvarné techniky :  Falešný smalt
                                                Prožehlená vosková rezerváž
                                                Papírová vitráž
                                                Klovatinová rezerváž
                                                Ubrousková technika Dekoupage
                                                Frotáž
                                                Malba na sklo
                                                Práce se slupovacími barvami
                                                Sádroryt
                                                
Poplatek za pololetí činí 300,-Kč na materiál, výrobky si děti odná-

ší domů. Nábor na Dělnickém domě, čtvrtek 15.9.2011 v 17hodin

Rybářský kroužek  p.Kopeček  
nábor čtvrtek 8.9. v 16hod. 

na DDM Jungmannova 1084

Doprava
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Netradiční vycházka třídy  
7.A,  ZŠ Tyršova

V pátek 24.6.2011 se vydala naše třída s paní učitelkou Havlásko-
vou na netradiční vycházku. Celou ji pro nás zorganizoval Jenda Badin 
pod vedením pana Tomana. Cesta byla  dobrodružná, někteří spolužáci 
se ze začátku i trochu báli. 

          Prohlédli jsme si protiletecký kryt z 2. světové války. Naše 
průzkumná akce zaujala i pana ředitele, a tak se k nám přidal. Velký nad-
šenec Jenda Badin s panem Tomanem vyčistili kryt od odpadků, které 
zde zanechali nepořádní občané nebo které napadaly větracími komínky. 
Upravili a zametli také vchod, upevnili zbytky již nefunkčního osvětlení. 
Jenda vytvořil plánek celého krytu a v jednotlivých částech nainstaloval 
expozici různých předmětů z doby 2. světové války, které  sám našel. 

          Pan Toman nám předem ve třídě připravil zajímavou přednáš-
ku. Dověděli jsme se, k čemu sloužily jednotlivé části krytu, kolik se do 
nich vešlo lidí, jak byl organizován jejich provoz a sociální zabezpečení. 

Tyto „Luftschutz Deckungsgraben“ byly vybudovány v letech 
1943-1944 pro zaměstnance německých závodů na výrobu zbraní a letec-
kých motorů (Klöckner-Flugmotorenbau, Waffenwerke).  Byly využity 
při prvním náletu na Kuřim dne 25. 8.1944. 

          Aby bylo vše ještě dobrodružnější, vyhlásil Jenda na závěr stez-
ku odvahy. Tomáš s Robinem a oba Filipové se rychle schovali do krytu, 
aby postrašili holky. Po chvíli se zevnitř ozývalo pištění a smích. 

          Děkujeme panu Tomanovi za zajímavou přednášku a netra-
diční vycházku a těšíme se na další společnou akci. 

Žáci třídy 7.A, ZŠ Tyršova

Vzpomínka
Připomínáme si smutné výročí jednoho roku od úmrtí mého 

syna Jana Podborského.
Vzpomíná matka s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří si na něj rovněž vzpomenou.

společenská kronika

placená inzerce
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To kalné ráno …
† 14.9.1937 T.G.Masaryk – Lány

„ To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. 
Tu chvíli před půl čtvrtou ranní, 
ten okamžik a konec umírání, 
když smrt se dotkla vrásek čela a ranní mlhou odcházela. 
To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.“
  Jaroslav Seifert

Pražský hradní dvůr zaplněný občany naší republiky by svědkem 
hlubokého ticha, když šest generálů přinášelo na ramenou rakev zastře-
nou státní vlajkou. Je na ní připjata jen hrstka československých váleč-
ných medailí, které budou i v hrobě ležet nad statečným – hrdinným srd-
cem TGM. Po boku rakve stojí drobný pán s hlavou už také stříbrnou. 
President Beneš počíná číst své smuteční poselství. Stojí nad rakví našeho 
nejdražšího mrtvého a vzpomíná na velký vyplněný život, jenž obsáhl té-
měř celé století a s ním tolik našeho národního úsilí. Státník, sociolog, 
filosof Dr. E. Beneš jistě a jasně včleňuje velkého mrtvého, jeho život i dílo 
do dějinného rámce událostí a ideí. Nebyla to jenom řeč pohřební, bylo to 
změření Masarykova odkazu a vytyčení programu na příští léta. Byl to za 
nás všechny politický slib položený na rakev, pod červeno-modro-bílým 
praporem. Bylo to více než všechny palmy a vavříny. „Presidente Osvobo-
diteli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.“ 

Rozloučení s příslibem „Věrni zůstaneme!“ vyplynulo přirozeně 
z poznání Masarykovy velikosti. Poznání, že všechno, co on dal našemu 
národu, vede k jeho rozmachu nejenom v přítomnosti, ale i v budoucnu. 
Čemu věrni zůstaneme, aby se heslo nestalo jen prázdným zvukem? Při-
rozeně Masarykovi – profesoru, filosofu, státníku – presidentu osvobodi-
teli, ale především neumořitelné, nesmrtelné mravní síle. V osobě a díle 
tohoto muže vyvrcholil náš osud – vývoj státu a jeho lidu. Váha mravního 
odkazu TGM spočívá v duchovním svazku minulosti, současnosti i bu-
doucnosti, ve spojení světovosti a češství. 

Základem poznání celého Masaryka je demokracie. Kde je demo-
kracie, jde společnost cestou zdravou – cestou vzhůru. Je to ideál krásný, 
ale nesmírně těžký. Jeho předpokladem je vnitřní ušlechtilost. Kde není 
vnitřní ušlechtilost je sobectví, lhostejné přehlížení otázek sociálních, 
zdravotních, lidského bezpráví z principu o lidech – nadlidech i podli-
dech. Bez vnitřní ušlechtilosti nastupuje nedůvěra, panovačnost, totalita, 
bezpráví. Nedostatek mravních sil vede k tomu, aby jeden žil na úkor dru-
hého, aby se jeden druhému nadřazoval. Masaryk říkával, že podstatou 
demokracie je humanita. Skutečný humanista je člověk věřící v člověka. 
Tato vzácná vlastnost v dnešní době tajných nahrávek, cílených lží pře-
sahujících míru tolerance veřejnosti, mnohdy zmizela ze slovníku někte-
rých našich volených zástupců, senátorů, poslanců i členů vlády. 

Základem státu je spravedlnost a spravedlnost je aritmetikou lásky. 
Zkušenost nám potvrzuje, že láska k lidu a mravnost i sociální cítění s 
těmi nejpotřebnějšími se vyplácí. V demokracii přicházejí po volbách na 
vedoucí místa v politice i ve správě státu i veřejného života lidé s různým 
stupněm vzdělání. Školská učenost nedává ještě inteligenci. Ta musí být 
člověku vrozena. Je třeba, aby náš společný život tvořili lidé vzdělaní, s 
opravdovým rozhledem a se srdcem i myslí odvážnou, s vědomím, že je-
jich úkol je práce pro veřejnost – spoluobčany. Záleží jen na nás. Každý z 

nás musí hledat cestu k bližnímu, být obhájcem pravdy proti lži. Stoupen-
cem dělnosti proti zahálčivosti, hrdé skromnosti proti naduté pýše.

Smyslem Masarykova učení je mravnost jednání i činu, promítaná 
do světa skrze člověka. V tom je zdánlivá jednoduchost, ale také platná 
velikost TGM. Kéž bychom měli pro Masarykovo učení otevřená srdce 
– zejména mladá a střední generace. Kdyby jeho učení opět padalo na 
úrodnou půdu – dobře bychom šli.

Zavázali jsme se vyznáním Dr. E. Beneše, že věrni zůstaneme. Ne-
udělejme ze slibu pouhou vzpomínku!

Hejmala Zdeněk 86 r. (zkráceno redakcí)

Z historie kuřimského Děl-
nického domu

K sepsání tohoto článku mě inspiroval unzerát ve Zlobici, že se na-
bízí pronájem prostor Dělnického domu v Kuřimi, Legionářská 338. 

Většina těch, kteří dnes tento dům pronajímají, nebo užívají, již 
nezná historii, kdy a jak kuřimský Dělnický dům vznikl. O stavbě kuřim-
ské sokolovny bylo již v tomto časopise několikrát psáno, proto neškodí 
připomnět pár vzpomínek pamětníků, nebo již jejich potomků. Zvlášt 
když je to v tomto roce již 90 roků, kdy bylo založeno v Kuřimi družstvo 
„Dělnický dům“. 

V této době nově založená komunistická strana neměla kde schů-
zovat. Pan Dvořáček, tehdejší majitel dnešní restaurace U Mertů, odmítl 
místo pro schůze poskytovat…V Komunistické straně v Kuřimi, která ne-
měla ani 300 domů, bylo tehdy organizováno 26 dělníků bez finančních 
prostředků. Protože strana nemohla v té době vlastnit žádné nemovitosi, 
bylo založeno družstvo „Dělnický dům“, pod jehož hlavičkou se konaly 
všechny akce (viz foto zakládajících členů). Peníze nebyly žádné, ale pro-
tože se na stranu levice přihlásili skuteční proletáři, byl ustaven usporný 
kroužek, kde se každou sobotu vybíraly 2 Kč od člena, kdo mohl, dal i víc. 
I přes malé výdělky úspory narůstaly a bylo zakoupeno stavební místo. 
Stavební materiál byl na půjčky a tak byla požádána občanská záložna v 
Kuřimi o půjčku ve výši 20.000 Kč na jméno Leopolda Popka. Ručitelé 
byli Filka Ant. a K. Mrkos starší. Půjčka byla povolena, ale druhý den byl 
vznesen dotaz, na jaký účel budou peníze použity. Po tomto zjištění byla 
již platná půjčka zamítnuta. Druhý den zajistil komunista Sedlák ano-
nymně půjčku 40.000 Kč u Tišnovské spořitelny. 

Tak byla odstraněna finanční překážka a začalo se stavět. Pracovní-
ků bylo dost, ale nebyla žádná mechanizace. Vodu dovážely z potoka hlav-
ně ženy, materiál pak z nádraží na vozících a i doprava z Brna od Borgesa, 
kde většina dělníků pracovala, se uskutečnila ručními vozíky. Pracovalo 
se po večerech, a to až po šesté večer, včetně tehdy pracovních sobot, ale 
hlavně v neděli, kdy bylo na pracovišti jako v mraveništi. Pomáhaly zde 
celé rodiny, i komunisté z Čebína a Malhostovic. A tak přes všechny pro-
blémy, které již dnes nelze ani vyjmenovat, byl Dělnický dům 8.září 1922 
za velké účasti občanů ze širokého okolí slavnostně otevřen. 

Stal se útulkem nejen pro stranickou organizaci, ale byla založena 
FDTJ (federální dělnická tělovýchovná jednota), která používala sál jako 
tělocvičnu. Prvním starostou této jednoty byl Jan Musil. Našlo se mno-
ho ochotných mladých lidí, kteří absolvovali cvičitelskou školu a potom 
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vedli mládež. Veřejná cvičení se konala na „Dělnickém place“. Dnes zde 
stojí ubytovna a výrobna knedlíků. Pomalu se začalo nakupovat nářadí, 
bradla, kruhy, hrazda, žíněnky. To stálo mnoho peněz. Peníze bylo třeba i 
na splácení úvěru, světlo, topení a tak byl založen „Dramatický kroužek“. 
Jeho prvním vedoucím byl Karel Mrkos ml. Kroužek měl plno příznivců 
a tak se hrálo velmi často nejen pro dospělé, ale i pro děti. Zkoušelo se 
denně, snažili se hrát hry hodnotné a v té době aktuální. Jen namátkou to 
byly „Děti práce“, „Důl Nelson“, „Plavci na Volze“, ale vzhledem k finanční 
situaci se hrál i lehčí žánr jako „Pražské švadlenky“, „Švejk má dvojčata“a 
pod. Troufli si i na „Její pastorkyni“ či na „Baladu z hadrů“. 

Aby byli členové informovaní o činnosti a připravovaných akcích, 
byl vydáván příležitostně časopis „Bodláčí“. 

Zjistili záhy, že zábava bez hudby je nedostatečná… Byla založena 
vlastní kapela v počtu 10 hudebníků amatérů. Kapelníkem byl Emil Kaz-
da, bubeník F. Sedláček, další členové kapely E. Kotoul, J. Kotoul, J. Hla-
dík, P. Macháček, J. Mařa, A. Kazda, A. Krejčí a nejmladší l6-letý Jenda 
Krejčí. A tak se tvořily další příjmy ze zábav, plesů, hodů. Za zvuků vlastní 
kapely se to dobře šlapalo i na l. máje s rudým karafiátem v klopě. 

Členky strany a manželky funkcionářů vyšily stranický prapor, 
který byl slavnostně pokřtěn k druhému výroční založení strany. Prapor 
byl za německé okupace opatrován a uschován, i přes hrozící nebezpečí 
koncentráku nabo i smrti. Je předáván z generace na generaci. 

Vlastní činnost komunistům byla ukončena zákonem v roce 1939 
a obnovena v roce 1945. 

Dělnický dům, obecně nazývaný „Dělňák“, již svému původnímu 
účelu neslouží. Po válce pak kromě stranických schůzí v něm pořádali sva-
záci „Hrátky“ pro brigádníky stavby mládeže, byly v něm schůze a akce 
důchodců, kteří pak přešli do svého objektu (dnešní knihovna). Dělňák 
sloužil jako místní kino, byla v něm hospoda, konaly se v něm taneční zá-
bavy a nyní je v něm „Dům mládeže“. Pouze jednou v roce je v něm umož-
něno komunistům za poplatek 500 Kč oslavit na l.máje „Svátek práce“. 

Tuto dobu jsme již ve většině zažili a jsme její spoluutvůrci. Žije-
me už jinak než naši předchůdci. Přesto naše současnost staví před nás 
stejné problémy, to je boj o právo na práci, sociální spravedlnost a lidštější 
společnost. 

MM
(autor je redakci znám)
foto: Zakládající členové družstva Dělnický dům

Čebíňačky zvou na Babské 
hody

Srdečně Vás zveme 24. 9. 2011 na Babské hody v Čebíně.  Svou 
zdrcující účastí 50 žen a dívek Vás letos příjemně překvapíme  novým 
tanečním pásmem lidových tanců.  Srdcovou záležitostí snad každého Ji-
homoravana jsou tóny cimbálové muziky, které Vám ve spojení s tancem 
a ženským půvabem rozličného věku určitě přinesou nevšední zážitek. 
Poděkování patří našim skvělým choreografkám,  a to Patricii Sýsové, 
Martě Ostřížkové  a Květě  Bartošové. Přijďte nás povzbudit, určitě ne-
budete litovat!!!  Jako milí hosté  se představí  taneční  soubor Kyničan z 
Moravských Knínic a děti z tanečního kroužku Základní školy v Čebíně.  
K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela Galáni a cimbálová muzika 
CM Kyničan.  Bude připravena bohatá, přesto rychlá tombola.  

Program  24.9.2011:
9.00  Zvaní na hody
14.00  Slavnostní průvod vesnicí 
16.00  Zahájení  před areálem Čebínka (v případě nepřízně počasí pro-

gram uvnitř sokolovny)
16.00  18.00 Taneční program
20.00 Taneční zábava v sokolovně, hraje dechová kapela Galáni a cimbá-

lová muzika CM Kyničan   

Přijďte se společně s námi  pobavit , vždyť hodové veselí je domé-
nou právě Jižní Moravy, tak si to také patřičně užijeme. Přejeme Vám krás-
né zážitky a příjemnou zábavu.

Jana Jakubcová

Pozvánka na country večer v 
Čebíně

V pátek 2.9.2011 si nenechte ujít ojedinělou akci v místní sokolov-
ně! Kdo dorazí, nebude litovat!  Večer Vám zpříjemní brněnská hudební 
country skupina Hudlaři. Pěkné a pohodové prostředí místní sokolovny, 
večerní  posezení s „bednou“ dobré whisky určitě navodí tu pravou wes-
ternovou atmosféru. Pokud pojmete stylově i country oblečení, obdržíte 
na přivítanou sklenku dobrého vínka. Akce začíná ve 20.00 hod. Těšíme 
se na Vás.                      

Jana Jakubcová           
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knihovna

Kurzy angličtiny pro veřejnost na ZŠ Tyršova 2011/2012
Mírně středně pokročilí
Učebnice: Project English New (3. díl, od lekce 4), autor: Tom Hutchinson
Termín: pondělí 18.00 - 19.30 hod. Počet studentů: 8 - 12
Cena za 30 lekcí (60 hodin): 3.500,-Kč 1. hodina: 12.9.2011
Vyučuje: Mgr. Ilona Eklová
Přihlášky: do konce srpna na e-mailové adrese: ilona_eklova@volny.cz
 
Úplní začátečníci
Učebnice: New Headway the THIRD edition Elementary, autor: Liz and John Soars
Termín: středa 18.00 - 19.30 hod. Počet studentů: 8 - 12
Cena za 30 lekcí (60 hodin): 3.500,-Kč 1. hodina: 14.9.2011
Vyučuje: Mgr. Ilona Eklová
Přihlášky: do konce srpna na e-mailové adrese: ilona_eklova@volny.cz

volný čas
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společnost

Láska až za hrob
Byla to láska až za hrob, malý, hloupý 16-letý kluk se v 9. třídě 

zakoukal do o 8 let starší učitelky.
Slečna si za 5 let jejich vztahu chlapce vychovala k obrazu 

svému.
Studoval gymnásium, snil o právech, nepil, nekouřil a od 16 

let chodil na brigády - to aby byl samostatný.
Poslední rok jeho života se zabydleli v domě u jeho praro-

dičů. 
V té době už ale měla zcela jiné plány s někým úplně jiným. 

Banální příběh - až na ten tragický konec. 
Když se s ním začátkem prázdnin rozešla, nikomu z rodiny 

o tom neřekla ani slovo, musela při tom moc dobře vědět, jak je na 
ní závislý. 

7.7.2011 udělal bohužel druhou největší chybu svého tak 
krátkého života - přečetl si její e-maily, napsal jí pár vět na rozlouče-
nou a vzal si život... Byla to jeho první a bohužel i poslední láska.

napsala Z. Neufeldová

Dne 28.8.2011 oslavila významné životní jubileum - 80 let 
paní Marie Laporčáková z Kuřimi.

 

Milá maminko, babičko a prababičko,
ať nikdy nepoznáš pocit samoty a zklamání, dobrá nálada a humor 
ať Tě vždy doprovází.
Štěstí, zdraví, věčnou mladost,
na tváři úsměv, v srdci radost.
Ať se na Tebe štěstí směje,
to ze srdce Ti všechno přeje

 

dcera Marta, vnučky Iveta, Jarmila, Marcela a 8 pravnoučat. 
Všichni Tě máme moc rádi.
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pozvánka
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kulturní pozvánky

Kulturní dům Kuřim, pondělí 3. října 19:30
Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 50 Kč.

Kulturní dům Kuřim, pondělí 3. října 8:15 a 10:00
Zadáno pro MŠ, dětem v doprovodu dospělého rádi umožníme 

vstup za 30 Kč.
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životní prostředí

„Lednice, stará, ale funkční, vhodná na 
chatu, značka za odvoz“. Celkem typický inze-
rát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hod-
nota starých spotřebičů. Ani takový inzerát při-
tom už často nezabere. České chaty a chalupy už 
jejich majitelé vybavili vesměs podobným způ-
sobem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Le-
tité spotřebiče mají navíc proti těm současným 
několikanásobně větší spotřebu energie, takže i 
mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá 
tedy, než se i takových, zatím stále „použitel-
ných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako 
těch, co už definitivně přestali fungovat. Jak to 
udělat a nespáchat při tom ekologický zločin?

Rada první: Zapomeňte na kutilství! 
Soused sice možná dodnes používá sekačku s 
motorem z pračky nebo kompresor demonto-
vaný z lednice, zároveň ale má na triku ekolo-
gický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom 
unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé 
elektrospotřebiče může každý občan odevzdat 
zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, 
že jsou kompletní! 

Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! 
Lednici nebo pračku nenacpete ani do velké-
ho kontejneru na komunální odpad, takový 
fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: 
do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Je-
jich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit 
ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu 
financování slouží takzvané recyklační příspěv-
ky, které jsou součástí ceny nových výrobků. 
Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce 
s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z 
vašich peněz. Za spotřebič hozený do popelni-

Rady, jak nespáchat ekologický zločin
ce nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat 
pokutu až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné místo! K 
legálnímu odkládání starých elektrozařízení 
slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvá-
řejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba 
servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To 
jsou partneři, jejichž prostřednictvím výrobci 
plní své zákonné povinnosti. Nejbližší tako-
vé místo vašemu bydlišti najdete na internetu 
(na stránkách největšího kolektivního systému 
ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr 
elektrospotřebičů v celé České republice – 
www.elektrowin.cz). V Kuřimi jsou to jednak 
sběrné dvory, areál CTS Kuřim na ul. Svatoplu-
ka Čecha a červené kontejnery na ul. Školní, U 
potoka, Šmeralova a za Lídlem v Dílech. Samo-
zřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič od-
veze prodejce, který k vám domů dopraví nový.

Rada čtvrtá: Do popelnice nepatří 
ani zářivky a baterie! Pokud doma doslouží 
úsporná zářivka nebo monočlánkové baterie, 

rozhodně je nedávejte do koše s komunálním 
odpadem. Obsahují látky, které jsou životnímu 
prostředí nebezpečné. Je možné je opět zdarma 
uložit do boxů na tento druh odpadu, v Kuři-
mi je najdete za vstupním vchodem do budovy 
Městského úřadu Kuřim na Jungmannově ulici.

Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud 
staré elektrospotřebiče, zářivky a baterie odklá-
dáte jen do míst zpětného odběru, máte důvod 
k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně 
životního prostředí. Nejenže nevypouštíte do 
země olej či těžké kovy a do vzduchu freony, 
ale také například šetříte elektrickou energii. 
Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 
% materiálů vhodných k dalšímu využití. Jejich 
použití v hutích podle průzkumu, který nedáv-
no zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo 
množství elektřiny, která by stačila obyvatelům 
třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také 
podstatně snižují emise skleníkových plynů. 

JS

placená inzerce
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sem přijde leták sem přijde leták sem přijde leták sem přijde 
leták
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kultura - pozvánka
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REALITY	 	 	 Ing.	Jiří	Vlasák
KUŘIM						 	 	 JUDr.	Jana	Vlasáková
Kuřim,	Legionářská	194,		tel.	541	230	166,		777	930401

Byty:	
Kuřim,	1+1,	Nádražní	,	11.NP	z	12,	po	opravě,	40	m2	+	lodžie	4	m2,		1	100	

000,-	Kč
Tišnov,	2+kk,	Dr.,	Hony	za	Kukýrnou,	novostavba,	4.NP	ze	4	–	podkroví,	62	

m2,	s	balkonem	–	7	m2,	bez	výtahu,	kompletně	zařízená	kuchyně	vč.	
spotřebičů,		cena	1	550	000,-	Kč

Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,		8.NP	z		8,	panel,		dům	po	revitalizaci,		73	m2,	
lodžie	2	m2,	po	částečné	rekonstrukci,	sklep,	1	800	000,-	Kč

 

Rodinné	domy	a	garáže:
RD	Kuřim,	ul.	Husova,	3+1,	v	 řadové	zástavbě,	zast.	pl.	190	m2,	zahrada	

142	m2,	 všechny	 IS,	 funkční	 k	 okamžitému	 nastěhování,	 	 2	 100	
000,-	Kč

RD	Kuřim,	ul.	Zámecká,	2	bytové	jednotky	o	vel	4+kk,	nově	opraveno,	zast.	
pl.	102	m2,	zahrada	373	m2,	dvojgaráž,	info	o	ceně	k	dispozici	v	RK

RD	Kuřim,	Podlesí,	2+1,	 v	 řadové	 zástavbě,	 zast.	plocha	74	m2,	 zahrada	
286	m2,	další	plocha	43	m2,	udržovaný	k	okamžitému	nastěhování,		
cena	1	950	000,-	Kč

RD	Kuřim,	Podlesí,	4+1,	v	 řadové	zástavbě,	zast.	pl.	76	m2,	zahrada	279	
m2,	s	rozestavěnou	garáží,	2	590	000,-	Kč

RD	Kuřim,	ul.	Jungmannova,	5+kk,	část.	podsklepen,	zast.	pl.	177	m2,	ga-
ráž,	956	m2	zahrada,	nový	z	r.	1996,	cena	k	dispozici	v	RK

Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	000,-	Kč
RD	Brno,	Mokrá	Hora,	 1.	 NP	3+kk,	 2.NP	mezonet	 4+kk,	 po	 část.	 rekon-

strukci,	zast.	pl.	308	m2	včetně	zahrady,	ve	svahu,	pěkný	výhled	4	
500	000,-	Kč

Doubravice	u	Blanska,	udržovaná	zemědělská	usedlost,	o	vel.	3+1	celk.	pl.	
pozemku		1317	m2,	veškeré	sítě,	1	600	000,-	Kč

Pozemky:
stavební	pozemky	pro	výstavbu	RD,	Moravské	Knínice,	o	vým.	1128	m2,	sítě	

v	přilehlé	komunikaci		pro	1	–	2	RD,	š.	17	m,		cena	:	1	990	000,-	Kč
stavební	pozemek	pro	výstavbu	RD,	Jinačovice,	o	vým.	1524	m2,	pro	stavbu	

1	RD,	sítě	u	pozemku,	západní	svah,	2	800,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Čebín	vč.	inž.	sítí,	2284	m2,	1	100,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Heroltice,	2509	m2,	šíře	19m	vč.	inž.	sítí	u	pozem.	600,-	

Kč/m2,	
stavební	pozemek	Březina,	1357m2,	šíře	22m	vč.	inž.	sítí	u	pozem.	1200,-	

Kč/m2,	
orná	půda	v	Kuřimi,	lok.	pod	Zlobicí,	cca	10	000m2,	vedle	cyklostezky	směr	

Malhostovice	cena	200,-	Kč/m2

Pronájmy: 
Kuřim,	 RD,	 Díly	 za	 Sv.	 Jánem,	 3+kk,	 částečně	 zařízený,	 se	 zahradou,	 15	

000,-	Kč/měs.	+.	inkaso
Hradčany	u	Tišnova,	RD	2+1,	nezařízený,	10	000,-	Kč/měs.	vč.	inkas	

Prodej	nebytových	prostor: 
Průmyslový	areál	Brněnské	 Ivanovice,	 v	 současné	době	 využíván	 jako	au-

toservis,	areál	tvoří	hlavní	budova,	ocelový	přístřešek,	sociální	pří-
stavba,	přístavba	kanceláře	a	skladu,	zast.	plocha	a	nádvoří	1319	
m2,	veškeré	sítě

Pronájmy	nebytových	prostor: 
komerční	objekt	v	Kuřimi,	 v	průmyslové	části,	montovaná	stavba	400	m2	

s	devíti	kancelářemi,	zateplená,	lze	pronajmout	i	částečně	1	200,-	
Kč/m2/rok	+	služby

garáž	v	Kuřimi,	U	vlečky,	bez	elektriky,	900,-	Kč/měs.

 

placená inzerce
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KUltura
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

18/2011 ze dne 15. 6. 2011
269/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8. 6. 2011. Termín 

plnění: 15. 6. 2011 (STA)
270/2011 RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 3742/1 v k. ú. Ku-

řim, za cenu 0,15 Kč/m2/rok, za účelem zemědělského využití 
firmě OVEKO a.s., se sídlem Palackého 1-3, Brno, PSČ 612 42, IČ 
26217678, na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy. Ter-
mín plnění: 31. 7. 2011 (OMP)

271/2011 RM Kuřimi v působnosti valné hromady společnosti Wellness 
Kuřim s.r.o. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o výko-
nu funkce jednatele“ mezi obchodní společností Wellness Kuřim 
s.r.o., IČ 292 13 380, a Ing. Janem Sojkou, jednatelem společnosti 
Wellness Kuřim s.r.o. Termín plnění: 31. 7. 2011 (OMP)

272/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z 
věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku p. č. 431, k. ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jedno-
rázovou úhradu ve výši 12.000,- Kč vč. DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

273/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s 
KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, 
IČ 26296195, a pověřuje kancelář úřadu MěÚ Kuřim zajištěním 
závazků plynoucích z předmětné smlouvy. Termín plnění: 30. 6. 
2011 (KÚ)

274/2011 RM schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení dle zápisu. 
Termín plnění: 20. 6. 2011 (OMP)

275/2011 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 395/2000 s fir-
mou EveRi s.r.o., Palackého nám. 7, Ivančice, IČ 26946335, jejímž 
předmětem je pronájem nebytového prostoru (prodejna obuvi) v 
I. NP objektu č. p. 902, na nám. Osvobození, dohodou ke dni 31. 
7. 2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OMP)

276/2011 RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s panem Juliem 
Husárem, trvale bytem Kuřim, IČ 72380390, dle přílohy. Termín 
plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

277/2011 RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu paní Janě Maškové, trvale bytem Kuřim. Termín 
plnění: 31. 7. 2011 (OMP)

278/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností v bytovém družstvu a majetkovém vypořádání“ 
mezi Ing. Janou Němečkovou, trvale bytem Kuřim, a Mgr. Lenkou 
Němečkovou, trvale bytem Olešnice, a schvaluje budoucí proná-
jem bytové jednotky členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, druž-
stvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 
– paní Mgr. Lence Němečkové, trvale bytem Olešnice. Termín 
plnění 31. 7. 2011 (OMP)

279/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností v bytovém družstvu a majetkovém vypořádání“ 
mezi Mgr. Veronikou Foralovou, trvale bytem Kuřim, a Ing. Janou 
Němečkovou, trvale bytem Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem 
bytové jednotky členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, 
se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – paní 
Ing. Janě Němečkové, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 7. 
2011 (OMP)

280/2011 RM souhlasí se vzájemnou výměnou bytu, jehož nájemcem 
je pan Lukáš Pallas, trvale bytem Brno, za byt jehož nájemcem je 
paní JUDr. Olga Svobodová, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 

31. 7. 2011 (OMP)
281/2011 RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení závěrečný 

účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 2010 a Zprávu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření. Termín: 28. 6. 2011 (OF)

282/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve výši 120.000,- Kč na zhotovení projek-
tové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadání 
stavby odlehčovací komory v ul. Hybešova, Kuřim. Termín plnění: 
31. 3. 2012 (KÚ)

283/2011 RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy o technické podpoře 
č. TP43/11 nahrazující předchozí smlouvu z roku 2007 s firmou 
VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, PSČ 160 00, Pra-
ha 6, IČ 61060631, cena technické podpory na jedno čtvrtletí se 
snižuje na částku 8.056,80 Kč. Termín plnění: 1. 7. 2011 (KÚ)

284/2011 RM souhlasí s přistoupením Obce Česká k rámcové smlouvě 
o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komuni-
kací a souhlasí tak s uzavřením Dohody o přistoupení k Rámcové 
smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací, která se uzavírá mezi Poskytovatelem Vodafone 
Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha, IČ 
26933179, Účastníkem Město Kuřim a Dalšími účastníky. Termín 
plnění: 1. 7. 2011 (KÚ)

285/2011 RM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování 
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací OneNet 
č.006504 mezi Poskytovatelem: Vodafone Czech Republic a.s., se 
sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha, IČ 26933179, a Účastní-
kem: Město Kuřim. Minimální měsíční částka za poskytované služ-
by je stanovena na 10.500,- Kč. Termín plnění: 1. 7. 2011 (KÚ)

286/2011 RM schvaluje ceník za zápůjčku audio zařízení PEAVEY – Es-
kort 3000 PA, dle zápisu s platností od 1. 7. 2011. Termín plnění: 
1. 7. 2011 (KÚ)

287/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
16. 5. 2011 a schvaluje body č. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13 a neschvaluje 
body č. 1, 2, 11, dle zápisu v příloze. Termín plnění: 15. 6. 2011 
(OIRR)

288/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 6. 
6. 2011 a schvaluje body č. 1, 2 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 
15. 6. 2011 (OIRR)

289/2011 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na uplatněný pod-
nikatelský OBOLUS ve výši 8.639,- Kč pro Dům dětí a mládeže, 
Kuřim, okres Brno-venkov, na pořádání akcí pro děti dle zvážení 
ředitelky domu dětí. Termín plnění: 30. 9. 2011 (OŽÚ)

290/2011 RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny - výdejny při 
Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, místo 
výkonu činnosti Komenského 511 z původních 120 na 200 stravo-
vaných od 1. 9. 2011. Termín plnění: 31. 7. 2011 (OŽÚ)

291/2011 RM schvaluje podání žádosti o navýšení kapacity školní jídel-
ny - výdejny při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Br-
no-venkov, místo výkonu činnosti Komenského 511 v Rejstříku 
škol a školských zařízení od 1. 9. 2011. Termín plnění: 31. 7. 2011 
(OŽÚ)

292/2011RM schvaluje Vnitřní směrnici Městského úřadu Kuřim č. 
3/2011 Zpracování účetnictví. Termín plnění: 15. 6. 2011 (OF)

293/2011 RM schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zbo-
rovská 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. 
Lenky Slámové na čerpání prostředků z investičního fondu ve výši 
40.000,- Kč na výměnu 4 ks oken na sociálním zařízení dětí v bu-
dově mateřské školy na ulici Zborovská 887. Termín plnění: 31. 8. 
2011 (ředitelka školy)

294/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Ob-
nova – stavební úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou 
Kuřim, Zahradní 1275“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
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návrhu. Termín plnění: 31. 7. 2011 (OIRR)
295/2011 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby s 

firmou Orgapol, akciová společnost, IČ 00550485, se sídlem Po-
dolí 78, PSČ 664 03, dle přílohy C. Termín: 31. 8. 2011 (OMP)

296/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 23.000,- Kč na zakoupení a 
instalaci čerpadla pro zajištění chodu díla „mokrý kámen“ na nám. 
1. května v Kuřimi z ORG 1006 0000 00 „drobné investice“. Ter-
mín plnění: 31. 7. 2011 (OIRR, OMP)

297/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s fyzickou osobou 
OSVČ Lumír Novotný, Muchova 1090/21, 613 00 Brno – Čer-
ná Pole, IČ 738 36 681, na realizaci zakázky „MŠ Komenského, 
Kuřim – gastro vybavení tříd MŠ“ za cenu 187.571,- Kč. Termín 
plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

298/2011 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateř-
ské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, ve výši 187.571,- Kč na pořízení gastro vybavení tříd 
mateřské školy v budově základní školy Komenského 511. Termín 
plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

299/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou LOKKI In-
ternational s.r.o., Starý Plzenec, Raisova 860, PSČ 332 02, IČ 263 
49 531, na realizaci zakázky „Dodávka a montáž vybavení interiéru 
pro stavbu MŠ na ul. Komenského v Kuřimi“ za cenu 930.132,- Kč. 
Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

300/2011 RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateř-
ské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace, ve výši 730.132,- Kč na dodávku a montáž vybavení in-
teriéru pro mateřskou školu v budově základní školy Komenského 
511. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

301/2011 RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 
2010/D/0029 s Ing. Jiřím Bajerem, Heinrichova 219/34, Brno – 
Štýřice, a úhradu rozpracované dokumentace ve výši 44.880,- Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 30. 7. 2011 (OIRR)

302/2011 RM souhlasí, aby se společnými nájemci bytu umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu stali pan Petr Vašák, bytem 
Kuřim a paní Marija Movsisyan, bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 
7. 2011 (OMP)

303/2011 RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy s firmou 
GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín č. e. 1182, 641 00 Brno, IČ 
25349902, jehož předmětem je úprava institutu výpovědi pro 
případ rozsáhlejších úprav KD Kuřim. Termín plnění: 31. 7. 2011 
(OMP)

304/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 2 polí silničního 
zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi na dobu určitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce k umístění reklamní tabule za cenu 300,- Kč/ 1 
pole/ 1měsíc + DPH, se společností WELLNESS Kuřim, s.r.o., 
Blanenská 1082, Kuřim. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

305/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
13. 6. 2011 v bodech č. 4, 5, 6 a schvaluje body č. 1, 2, 3, dle zápisu. 
Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

306/2011 RM souhlasí se vstupem na veřejné prostranství v Kuřimi, za 
účelem rekonstrukce STL plynovodů v Kuřimi, ul. Legionářská, 
úsek Havlíčkova – Smetanova, Na Zahrádkách“ za podmínek dle 
přílohy a ukládá Odboru investičnímu a regionálního rozvoje MěÚ 
Kuřim vyvolat jednání se společností Jihomoravská plynárenská, 
a.s., IČ 49970607. Termín plnění: 30. 8. 2011 (OIRR)

307/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Vý-
měna svítidel veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace ve-
řejného osvětlení města Kuřim – 1. etapa“, schvaluje znění výzvy k 
podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

308/2011 RM souhlasí se zřízením pracovní skupiny pro snížení dopadu 
uzavírek na dopravní obslužnost ve městě Kuřim ve složení dle zá-
pisu. Termín plnění: 20. 6. 2011 (KÚ)

309/2011 RM souhlasí se zřízením pracovní skupiny pro znovuotevře-
ní restaurace „Kulťas“ ve složení dle zápisu. Termín plnění: 20. 6. 
2011 (KÚ)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 19/2011 ze dne 28. 6. 2011
310/2011 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou GOOD 24 

s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, 641 00 Brno, IČ 25349902, jejímž 
předmětem bude 17 ks plastových oken v budově KD Kuřim na 
nám. Osvobození 902, za cenu 120.000,- Kč. Termín plnění: 31. 
7. 2011 (OMP)

311/2011RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu, manželům Aleši a Dagmar Mlýnkovým, oba trva-
le Kuřim, ve výši 50%. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OMP)

312/2011 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na zakázku města 
„Obnova VO Brněnská - Jánská“ a schvaluje výzvu k podání na-
bídky, návrh smlouvy o dílo na uvedenou akci a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise dle přílohy. Termín plnění: 31. 7. 
2011 (OIRR)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

20/2011 ze dne 13. 7. 2011
313/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 7. 2011. Termín 

plnění: 13. 7. 2011 (STA)
314/2011 RM schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení RM č. 

315/2009 a 316/2009 do 31. 12. 2011. Termín plnění: 20. 7. 2011 
(OMP)

315/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s 
Ing. Milanem Pangrácem, Tišnov, ve věci vybudování parkovacích 
stání na pozemcích p. č. 550/1, 612/12, 612/13, 612/19, 612/20, 
4216/1, event. části pozemku p. č. 633, vše k.ú. Kuřim, a ve věci 
výstavby sjezdu pro zásobování na pozemku p. č. 433, k. ú. Kuřim, 
dle přílohy. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

316/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností a smlouvy o úschově peněz“ mezi MUDr. Jose-
fem Formánkem, trvale bytem Kuřim a Eduardem Böhmem, trva-
le bytem Opava, Jaktař, a schvaluje budoucí pronájem bytové jed-
notky č. 1469/8 členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, 
se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu 
Eduardu Böhmovi, trvale bytem Opava, Jaktař. Termín plnění: 30. 
9. 2011 (OMP)

317/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem 
nájmu družstevního bytu“ mezi Martinou Reinovou, trvale bytem 
Kuřim, a Ing. Vilémem Nedělou a Ing. Kateřinou Nedělovou, oba 
trvale bytem Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové jednot-
ky č. 1492/7 členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, 
se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu 
Ing. Vilému Nedělovi a paní Ing. Kateřině Nedělové, oba trvale by-
tem Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 2011 (OMP)

318/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi 
Lucií Holubovou, trvale bytem Tišnov a Ing. Milanem Fráňou, tr-
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vale bytem Brno, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 
1494/7 členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se síd-
lem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu Ing. 
Milanu Fráňovi, trvale bytem Brno. Termín plnění: 30. 9. 2011 
(OMP)

319/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
„Výměna střešních oken v obecních bytech č. 1117/8 a 1121/8“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou J & T SYSTEM, 
s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, Kuřim, IČ 28267991, za cenu 
141.553,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OMP)

320/2011 RM souhlasí se sjednocením plateb příspěvku na neinvestiční 
náklady na jednoho žáka na částku 9 907,- Kč pro fakturaci obcím, 
v nichž není základní škola zřízena a jejichž žáci plní povinnou 
školní docházku v kuřimských základních školách. Termín plnění: 
31. 8. 2011 (OŽÚ, OF)

321/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení a 
hodnocení nabídek a přiděluje zakázku Dodávka vozidla pro sepa-
rovaný sběr bio odpadu právnické osobě KOBIT, spol. s r.o, IČ 447 
92 247, Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, za cenu 4.066.800,- Kč 
s DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou společností. 
Termín plnění: 31. 7. 2011 (CTSK)

322/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
29. 6. 2011 v bodě 7 a schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Termín 
plnění: 31. 7. 2011 (OIRR)

323/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Obnova VO Nerudova – B.Němcové“ a sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ELQA s.r.o., se sídlem 
Blanenská 1856, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, která předložila nej-
výhodnější nabídku. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

324/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 
objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182, na pozemku 
parc. č. 2748 o výměře 62 m2, v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou 
od podpisu smlouvy do 31. 10. 2011 s Miloslavem Pokorným, by-
tem Kuřim. Termín plnění: 31. 7. 2011 (OMP)

325/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 40.000,- Kč z ORG „Projekty 
a studie“ na zpracování studie „Miniokružní křižovatky, Díly za Sv. 
Jánem“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie 
miniokružních křižovatek s VUT Brno, Fakulta stavební, Veveří 
331/95, Brno, za cenu ve výši 39.600,- Kč vč. DPH. Termín plně-
ní: 31. 8. 2011 (OIRR, OF)

326/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Stavební úpravy části ZŠ Komenského 511, 
Kuřim na mateřskou školu“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s 
firmou TROIA AREA s.r.o., Cejl 58/72, 602 00 Brno, která před-
ložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 620.298,- Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 31. 7. 2011 (OIRR)

327/2011 RM pověřuje, podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů, výkonem oddávajícího na den 27. 8. 2011, 
Mgr. Ladislava Ambrože. Termín plnění: 13. 7. 2011 (OSVV)

328/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 120.000,- Kč z ORG 1006 
000 000 (Drobné investice), z něhož bude hrazena výměna 17 ks 
oken v KD Kuřim na nám. Osvobození 902. Termín plnění: 31. 7. 
2011 (OMP)

329/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci s měs-
tem Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, IČ 00280470. 
Termín plnění: 13. 8. 2011 (OMP)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

21/2011 ze dne 27. 7. 2011
330/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 20. 7. 2011, pro-

dlužuje termín plnění usnesení č. 53/2011 do 31. 10. 2011 a ruší 
usnesení č. 644/2010. Termín plnění: 27. 7. 2011 (STA)

331/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností“ mezi manžely Mgr. Martinem a Ing. Janou 
Nawrathovými, trvale bytem Kuřim a Martinou Reinovou, trva-
le bytem Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
č. 1493/3 členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se 
sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – paní 
Martině Reinové, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 2011 
(OMP)

332/2011 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv“ mezi Janou Cupákovou, trvale bytem Kuřim a Danou Vaň-
kovou, trvale bytem Brno-Královo Pole, a schvaluje budoucí pro-
nájem bytové jednotky č. 1494/2 členu Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 
26277212 – paní Daně Vaňkové, oba trvale bytem Brno-Královo-
Pole. Termín plnění: 30. 9. 2011 (OMP)

333/2011 RM schvaluje dle obecně závazné vyhlášky č. 9/99 čl. v odst. 
3 přidělení bodů za trvalý pobyt ve městě Kuřimi paní Ivetě Malé, 
trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

334/2011 RM schvaluje pořadník č. 29 na pronájem obecních bytů dle 
obecně závazné vyhlášky města Kuřimi ze dne 18. 10. 1999 č. 9/99 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. Termín 
plnění: 31. 12. 2011 (OMP)

335/2011 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (pro-
dejna se skladem) o výměře 59,56 m2 umístěného v I. nadzemním 
podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. 
ú. Kuřim, za nájemné min. 75,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s 
roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Termín plnění: 31. 8. 2011 (OMP)

336/2011 RM souhlasí s udělením výjimky pro výstavbu rekreační chat-
ky na pozemku parc. č. 2598/2 na ul. Pod Vinohrady pro vlastníky 
pozemku RNDr. Josefu Kupcovi a paní Jaroslavě Kupcové, oba by-
tem Kuřim, navrženého v ochranném pásmu lesa (pozemek parc. 
č. 3109/1 ve vlastnictví města Kuřimi). Termín plnění: 30. 9. 2011 
(OIRR)

337/2011 RM schvaluje uzavření „Rámcové smlouvy o provedení exe-
kuce“ ve věci vymáhání pohledávek města Kuřimi s Mgr. Ing. Josef 
Cingrošem, soudním exekutorem se sídlem v Brně, Vodní 7, IČ 63 
38 64 61, Brno. Smlouva bude uzavřena do 30. 6. 2012. Termín 
plnění: 31. 8. 2011 (OMP)

338/2011 RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 83/2003 
dle přílohy C, kterým se stává společným nájemcem pan Václav 
Juračka a mění se plocha pronajatých pozemků na 139 m2. Termín 
plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

339/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v roz-
sahu dle GP č. 2594-102/2010 na pozemku parc. č. 2259/1, v k. ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na jeho zřízení po-
nese oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

340/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v roz-
sahu dle GP č. 2593-102/2010 na pozemku parc. č. 550/1, v k. ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na jeho zřízení po-
nese oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení 
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věcného břemene činí 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

341/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch spo-
lečnosti JMP Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 2599-105/2010 na pozemcích parc. č. 1449 
a parc. č. 1453, vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 250,- Kč 
bez DPH za běžný metr liniové stavby. Termín plnění: 30. 6. 
2012 (OMP)

342/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v 
rozsahu dle GP č. 2599-105/2010 na pozemcích parc. č. 1748/1, 
parc. č. 1808, parc. č. 1822/1 a parc. č. 1871, vše v k. ú. Kuřim, 
obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

343/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v 
rozsahu dle GP č. 2685-120/2010 na pozemku parc. č. 2507/3 v 
k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene činí 250,- Kč bez DPH za běžný metr 
liniové stavby. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

344/2011 RM ukládá příspěvkovým organizacím města a jednatelům 
městských s.r.o. předložit kompletní výsledky hospodaření k 30. 
6. 2011 a předpokládané výsledky hospodaření k 31. 12. 2011. 
Termín plnění: 10. 8. 2011 (OF)

345/2011 RM ukládá tajemnici vyzvat vlastníky pozemků, na nichž 
město Kuřim zajišťuje údržbu, k úhradě nákladů údržby nebo 
k zajištění této údržby na vlastní náklady. Termín plnění: 27. 7. 
2011 (KÚ)

346/2011 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospoda-
ření města k 30. 6. 2011, s přebytkem hospodaření ve výši 
13.249.506,73 Kč. Termín plnění: 23. 8. 2011 (OF)

347/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 60.000,- Kč na zpracování 
žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 
70988293, pracoviště Komenského 1011“ z ORG 1008 0000 00 
Studie a projekty. Termín plnění: 31. 12. 2011 (KÚ)

348/2011
RM souhlasí s vyčleněním částky 60.000,- Kč na zpracování žádosti o 

dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské školy Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 70988293, 
pracoviště Jungmannova 885“ z ORG 1008 0000 00 Studie a 
projekty. Termín plnění: 31. 12. 2011 (KÚ)

349/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 60.000,- Kč na zpracování 
žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ 
49457888, pracoviště Komenského 511“ z ORG 1008 0000 00 
Studie a projekty. Termín plnění: 31. 12. 2011 (KÚ)

350/201 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské ško-
ly Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková orga-
nizace, IČ 70988293, pracoviště Jungmannova 885“ a souhlasí s 
uzavřením mandátní smlouvy se společností KANSPO s.r.o., se 
sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 118.800,- Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 30. 9. 2011 (KÚ)

351/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Mateřské ško-
ly Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková or-

ganizace, IČ 70988293, pracoviště Komenského 1011“ a souhlasí 
s uzavřením mandátní smlouvy se společností KANSPO s.r.o., se 
sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 118.800,- Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 30. 9. 2011 (KÚ)

352/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
Zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zateplení Základní ško-
ly Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková orga-
nizace, IČ 49457888, pracoviště Komenského 511“ a souhlasí s 
uzavřením mandátní smlouvy se společností KANSPO s.r.o., se 
sídlem Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, IČ 48911976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 118.800,-Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 30. 9. 2011 (KÚ)

353/2011 RM schvaluje zápis nového místa výkonu činnosti mateřské 
školy a školní jídelny-výdejny, jejichž činnost vykonává Mateřská 
škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková or-
ganizace, obojí na adrese Komenského 511, s účinností od 1. 9. 
2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OŽÚ)

354/2011 RM schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – 
venkov, příspěvková organizace, z 365 na 413 dětí s účinností od 
1. 9. 2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OŽÚ) 

355/2011 RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny – výdejny, jejíž 
činnost vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvková organizace, z 311 na 359 stravovaných 
s účinností od 1. 9. 2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OŽÚ)

356/2011 RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny, jejíž činnost vy-
konává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – ven-
kov, příspěvková organizace, ze 180 na 500 stravovaných s účin-
ností od 1. 9. 2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OŽÚ)

357/2011 RM schvaluje podání žádosti o zápis výše uvedených změn v 
údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství. Termín plnění: 31. 8. 
2011 (OŽÚ)

358/2011 RM schvaluje ceník za zápůjčku prezentačního zařízení dle zá-
pisu s platností od 1. 8. 2011. Termín plnění: 31. 7. 2011 (KÚ)

359/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou VERTIK 
s.r.o., Studentská 1700, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 63469626, na 
realizaci zakázky „Obnova – stavební úprava výtahu v domě s pe-
čovatelskou službou Kuřim, Zahradní 1275“, za cenu 1.007.022,50 
Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OIRR)

360/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DOLP 
stavební společnost s.r.o., Bednářova 30 A, 619 00 Brno, IČ 
49453190, na realizaci zakázky „Knihovna Kuřim – stavební úpra-
vy, sklad knih“ za cenu 242.454,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 
8. 2011 (OIRR)

361/2011 RM souhlasí se vstupem a zřízením věcného břemene na poze-
mek parc. č. 770, k. ú. Kuřim ve vlastnictví města Kuřimi za účelem 
uložení přípojek elektrické energie pro garáže ve vlastnictví žada-
telů Ing. Jaroslava Kostnera, bytem Kuřim, a paní Danuše Raabo-
vé, bytem Kuřim, za cenu věcného břemene 7.500,- Kč. Termín 
plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

362/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu Územní plán 
Kuřim – návrh ve výši 141.000,- Kč s Jihomoravským krajem, se 
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Termín plnění: 31. 8. 
2011 (OIRR)

363/2011 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
11. 7. 2011 a schvaluje body č. 1 – 6 dle zápisu v příloze. Termín 
plnění: 27. 7. 2011 (OIRR)

364/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Obnova VO Brněnská - Jánská“ a souhlasí s 
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uzavřením smlouvy o dílo s firmou UniCab s.r.o., se sídlem Mer-
hautova 173, 613 00 Brno, IČ 26961873, která předložila nejvhod-
nější nabídku. Termín plnění: 30. 11. 2011 (OIRR)

365/2011 RM souhlasí s navrženým umístěním oplocení ve vlastnictví 
Mgr. Ivany Báborové a Bohuslava Bábora, oba bytem Kuřim, vy-
jma vybudované kamenné zídky a souvisejícího plotu s podmín-
kou majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků před vydá-
ním povolení, v rozsahu dle přílohy. Termín plnění: 31. 8. 2011 
(OIRR)

366/2011 RM nesouhlasí s umístěním kamenné zdi a přilehlého oploce-
ní na pozemku parc. č. 3214 a 3271/1, vše k. ú. Kuřim, ve vlastnic-
tví města Kuřimi. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

367/2011 RM souhlasí s vyčleněním částky 89.000,- Kč na zpracování 
hydrogeologického průzkumu a posudku v okolí vodní kaple sv. 
Ján z ORG 1006 0000 00 „drobné investice“. Termín plnění: 30. 
9. 2011 (OIRR)

368/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na pozemku parc. č. 1593/1 v k. ú. Kuřim, obec 
Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 52 bm s tím, že náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běž-
ný metr liniové stavby. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

369/2011 RM schvaluje poskytnutí daru pro Občanského sdružení pro 
realizaci silničního obchvatu města Kuřimi, Tyršova 16, Kuřim, IČ 
26562634, ve výši 20.000,- Kč. Termín plnění: 12. 8. 2011 (KÚ)

370/2011 RM jmenuje na návrh tajemnice městského úřadu dle § 102 
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, do funkce vedoucího odboru investičního a re-
gionálního rozvoje Městského úřadu Kuřim Stanislava Bartoše s 
účinností od 11. 8. 2011. Termín plnění: 11. 8. 2011 (KÚ)

371/2011 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Kuřim - Revitalizace 
veřejného osvětlení města Kuřim – 1. etapa“ a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo se společností firmy ELIOS v.o.s., Heršpická 
758/13, Brno, v celkové hodnotě 886.149,00 Kč vč. DPH. Termín 
plnění: 30. 9. 2011 (OIRR)

372/2011 RM schvaluje umístění reklamní plachty o rozměrech 14 x 
1m na čelní stěnu budovy č. p. 902 na nám. Osvobození v Kuřimi 
(KD Kuřim) na dobu určitou do 15. 9. 2011, za cenu 3.840,- Kč vč. 
DPH, nájemci restaurace firmě GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 
1182, Brno, IČ 25349902. Termín plnění: 15. 9.2011 (OMP)

373/2011 RM ukládá vedoucí OIRR předložit do dalšího jednání RM 
požadavky na nejnaléhavější investice a opravy pro rok 2012 a ře-
ditelům příspěvkových organizací do 5. 9. 2011. Termín plnění: 5. 
9. 2011 (OIRR, ZŠ, MŠ)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

22/2011 ze dne 10. 8. 2011
374/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 8. 2011 a prodlu-

žuje termín plnění usnesení č. 582/2010 do 31. 12. 2011. Termín 
plnění: 10. 8. 2011 (KÚ)

375/2011 RM bere na vědomí uzavření „dohody o převodu členských 
práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu“ 
mezi Kateřinou Huňkovou, trvale bytem Kuřim, a Ivanem a Bo-

ženou Petrovými, trvale bytem Brno, a schvaluje budoucí proná-
jem bytové jednotky č. 1493/9 členům Bytového družstva Sv. Ján 
Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 
26277212 – Ivanu a Boženě Petrovým, trvale bytem Brno. Termín 
plnění: 30. 9. 2011 (OMP)

376/2011 RM schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru č. 847/10 
(cukrárna) umístěného v I. NP bytového domu č. p. 845 - 847 v ul. 
nám. Osvobození, panu Martinu Vaňkovi, trvale bytem Tišnov, IČ 
75762218, ve smyslu čl. 4.2 písm. b) nájemní smlouvy č. 16/2005 
ze dne 16. 2. 2005. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Termín pl-
nění: 31. 10. 2011 (OMP)

377/2011 RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 2011/0/0024, 
jehož předmětem je změna intervalu plateb nájemného ze čtvrt-
letních na měsíční a snížení úhrad za movité věci na částku ve výši 
1.200,- Kč/měs., nájemci restaurace v KD Kuřim, společnosti 
GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, z 
důvodu změny v užívání movitých věcí. Termín plnění: 31. 10. 
2011 (OMP)

378/2011 RM ruší usnesení RM č. 70/2011 ze dne 23. 2. 2011 ve věci 
výpovědi nájmu bytu, a to z důvodu úhrady dlužné částky nájem-
ného. Termín plnění: 10. 8. 2011 (OMP)

379/2011 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Miro-
slavem Hotárkem, trvale bytem, 664 31 Lelekovice, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi, do 30. 11. 2011 za stejných podmínek. Termín pl-
nění: 31. 8. 2011 (OMP)

380/2011 RM ukládá dle § 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Centru sociálních 
služeb Kuřim, příspěvková organizace, IČ 49457276, odvod z 
investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 503.512,- Kč. 
Termín plnění: 31. 8. 2011 (OF)

381/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 2 polí silničního 
zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi s p. Pavlem Spáčilem, IČ 665 
65 961, na dobu určitou v termínech od 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011 
a od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012 k umístění reklamní tabule za cenu 
4.320,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

382/2011 RM schvaluje vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP a 
ZTP/P p. Lenku Valentovou na ul. Bezručova, na dobu do 31. 12. 
2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OIRR)

383/2011 RM ukládá starostovi předložit návrh na členy dozorčí rady 
pro společnost Centrum technických služeb Kuřim, s r.o., IČ 
26307189, Jungmannova 968, Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2011 
(STA)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 07/2011 ze dne 28. 6. 2011
1089/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Z. Kříže a Ing. R. 

Hanáka. Termín plnění: 28. 6. 2011 (KÚ)
1090/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. M. 

Mackovou a Ing. M. Kotka. Termín plnění: 28. 6. 2011 (KÚ)
1091/2011 ZM schvaluje program jednání beze změny. Termín plnění: 

28. 6. 2011 (KÚ)
1092/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 20. 6. 2011. Ter-

mín plnění: 28. 6. 2011 (KÚ)
1093/2011 ZM ruší usnesení č. 1143/2010, kterým se odkládá materiál 

o zřízení stavebního výboru. Termín plnění: 28. 6. 2011 (STA)
1094/2011 ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 
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Prodám garáž u vlečky bez 
elektřiny, cena k jednání 130 000 
Kč. Při rychlé domluvě sleva. Tel.: 
603 413 793.

Prodám garáž na vlastním 
pozemku v lokalitě „U vlečky“ v Ku-
řimi. Tel.: 737 759 070.

Prodám nebo pronajmu za-
hradu na Červeném vrchu, ze zdra-
votních důvodů, možnost zapojení 
elektřiny. Tel.: 511 138 238.

Pronajmu nebo prodám byt 
2+kk, Kuřim, Wolkerova – jih, OV, 
53m2. Dohodou. Tel.: 733 122 824.

Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 na Loučkách. Tel.: 606 893 860.

Pronajmu byt 2+1 Na Králov-
kách. S nábytkem. Tel.: 604 478 680.

Pronajmu zahradu za Pen-
ny. Tel.: 733 663 811.

Pronajmu garáž v horní části 
Kuřimi (Bezručova čtvrť). Volná ihned. 
Tel. : 604 245 966, 728 232 086.

Pronajmu garáž s elektřinou 
na ul. Svatopluka Čecha. Tel.: 773 
664 346.

Pronajmu prostory k podni-
kání (170m2).Kancelář vč. příslu-
šenství, garáž, dílna. Volné ihned. 
Tel.: 604 245 966, 728 232 086.

Koupím 1 pokojový byt v 
OV v Kuřimi. Tel.: 608 707 628.

Hledám pronájem garáže v 
Kuřimi. Za nabídky děkuji. Tel.: 722 
169 750.

Hledám soukromou chatku 
k bydlení do pronájmu v Kuřimi a 
okolí. Tel.: 733 604 595.

Hledám od září skromné 
bydlení v Kuřimi a okolí pro 2 oso-
by. Možnost starší RD se zahrádkou 
nebo 1 místnost v bytovce. Mohu pro-
vést i zednické práce dle domluvy a 
přítelkyně pečovatelku v domácnosti. 
Tel.: 733 604 595.

Hledám garáž k pronájmu 
do 800 Kč měsíčně, od 1.8.2011. 
Může být i bez elektřiny. Tel.: 461 
521 048, 732 491 810.

Prodám dvoukřídlové poko-
jové dveře prosklené, 70 cm jedno 
křídlo. Levně dohodou. Dále prodám 
digestoř (odsávač par) nad sporák, 
hnědé barvy, cena 300 Kč, původní 
cena 1200 Kč. Dále prodám sekretář, 
světlý dub, téměř nový, levně, cena je 
možná dohodou. Tel.: 739 059 968.

Prodám masivní bránu, š 
360 cm, v 180 cm a dále branku 
na klíč š 120 cm, v 180 cm. Levně. 
Tel.: 721 361 368, 736 411 916.

Prodám novou rohovou vanu, 
levá, 160 cm. Cena 1000 Kč. Tel.: 
606 722 735.

Prodám novou pohovku roz-
kládací na 1 ½ lůžko s úložným pro-
storem s velkou slevou. Dále prodám 
šatní skříň, světlý dub, cena dohodou 
a koberec hnědé barvy rozměry 3,5 x 
5 m. Za symbolickou cenu. Dále pro-

dám starší šicí stroj, funkční, cena 300 
Kč. Tel.: 739 059 968.

Prodám jeté zimní pneu na 
disku 4ks, rozměr 185/60/R15. 
Cena dohodou. Tel.: 541 263 024.

Koupím levnější pingpon-
gový stůl. Tel.: 604 649 566.

Hledám šikovnou paní na 
úklid rodinného domu v Kuřimi. Úklid 
1 x týdně Po-Pá dopoledne, mzda 80,-
Kč/hod. Tel.: 774 677 888.

Hledáme učitele AJ pro dvě 
děti. Tel.: 604 305 774.

Hledám jakoukoliv práci v 
Kuřimi od září 2011. Jsem vyučen 
zedník + obkladač, SPŠ stavební 
technik, jeřábník, pomocný kuchař, v 
domácnosti, ŘP skupiny B. Tel.: 733 
604 595.

Svobodná matka hledá veš-
keré vybavení do bytu za odvoz nebo 
symbolickou cenu. Kuřim a okolí. 
Tel.: 722 169 750, 728 898 334.

Prodám auto Ford Mondeo 
1,8 16V tažné, benzín, r.v. 1994, 
najeto 220,000 km, STK 9/2011, 
2x el. okna, střešní okno, autorádio, 
zimní pneu, cena 15.000 Kč. Tel.: 
725 724 914. 

Pronajmu garáž v lomu bez 
elektřiny za 700. Tel.: 733 315 
507.

Hledám pronájem garáže v 
horní části Kuřimi. Tel.: 602 770 818.

Hledám pronájem rodin-
ného domu, stav nerozhoduje. 
Nabízím řemeslné práce, popř. 
rekonstrukce po dohodě s maji-
telem. Volejte prosím na tel.: 773 
875 743, email barvirhorolezec@
seznam.sz.

Vyměním OB 3+1 s lodžií, 
po renovaci (3. poschodí, výtah) v 
sídlišti 7 minut od hlavního nádraží 
v Brně za OB 1+kk nebo menší OB 
1+1 se sprchovým koutem v Kuřimi. 
Bez odstupného. Prosím SMS 732 
183 922.

Nabízím zahradní chatku, 
pozemek města St. Rybník, voda, 
pumpa uprostřed, sklep. Cena do-
hodou. Tel.: 737 563 929, 732 581 
079 po 19 hod.

Drobné hnědé uhlí asi 15 
metrických centů daruji za odvoz 
včetně nakládky v Kuřimi. Tel.: 777 
216 826.

Vyměním byt 2+1 v OV za 
3+1 v OV, nebo koupím 3+1 v OV. 
Obojí Popkova. Tel.: 731 893 405.

Prodám zrcadlo. Tmavý rá-
meček, nahoře půlkulaté, rozměr 
130x56 cm, pěkné. Cena 500 Kč. 
Tel.: 731 893 405.

Prodám 4 zásuvkový kon-
tejner na kolečkách, pod psací stůl 
nebo i volně stojící. Barva světlý 
buk. Nový. Cena 1000 Kč. Tel.: 
731 893 405.

občanská inzerce - zdarma

31. 12. 2010 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření“. Termín plnění: 28. 6. 2011 (OF)

1095/2011 ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organi-
zace o změně míst výkonu činnosti mateřské školy od 1. 9. 2011. 
Termín plnění: 31. 8. 2011 (OŽÚ, ředitelka školy)

1096/2011 ZM souhlasí s navýšením kapacity Mateřské školy Kuřim, Zbo-
rovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace z 365 na 413 
dětí od 1. 9. 2011. Termín plnění: 31. 8. 2011 (OŽÚ, ředitelka školy)

1097/2011 ZM souhlasí s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské 
školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové or-
ganizace ze 180 na 500 stravovaných od 1. 9. 2011. Termín plnění: 
31. 8. 2011 (OŽÚ, ředitelka školy)

1098/2011 ZM souhlasí s podáním žádosti o změny v rejstříku škol a 
školských zařízení u Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace od 1. 9. 2011. Termín plně-
ní: 31. 8. 2011 (OŽÚ, ředitelka školy)

1099/2011 ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - 
změna využití návrhové plochy veřejné zeleně na plochu dopravy 
(PHM, garáže, parkování) pro pozemek parc. č. 2731/7, k. ú. Kuřim, 
s podmínku, že žadatel uhradí náklady spojené s pořízením změny i v 
případě záporného výsledku. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

1100/2011 ZM schvaluje směnu bytu 1+kk umístěného ve IV. NP byto-
vého domu v Kuřimi, vlastník město Kuřim, za byt 2+kk umístěný 
ve II. NP bytového domu v Kuřimi, vlastník Marta Pecháčková, 
trvale bytem Lanškroun, s doplatkem města Kuřim. Termín plně-
ní: 31. 8. 2011 (OMP)

1101/2011 ZM schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy, jejímž 
předmětem je nabytí staveb – parkovacích stání, vybudovaných 
na pozemcích parc. č. 550/1, 612/12, 612/13, 612/19, 612/20, 
4216/1, event. části pozemku p. č. 633, vše k. ú. Kuřim, z vlast-
nictví investora Milana Pangráce, Tišnov, za cenu 100,- Kč/ park.
stání vč. DPH do majetku města se změnami. Termín: 31. 12. 2011 
(OMP)

1102/2011 ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. 
Kuřim, o celkové výměře cca 1500 - 1800 m2 za cenu 1.354,- Kč/
m2, v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného dle pří-
lohy G, společnosti ALING, s. r. o., IČ 26262363, s tím, že budoucí 
kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného bude uzavřena do 31. 12. 2011 s kaucí 10 % z kupní ceny, 
uhrazené na účet města ke dni podpisu smlouvy. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OMP)

1103/2011 ZM pověřuje Kontrolní výbor ZM Kuřimi kontrolou průbě-
hu reklamačního řízení na stavbě Wellness Kuřim v termínu do 31. 
12. 2011. Termín plnění: 31. 12. 2011 (KV)

1104/2011 ZM pověřuje Kontrolní výbor ZM Kuřimi kontrolou použí-
vání služebních vozidel a vedení evidence jízd vozidel MěÚ Kuřim 
a příspěvkových organizací města v termínu do 31. 12. 2011. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2011 (KV)

1105/2011 ZM schvaluje předložení žádosti o dotaci města Kuřimi Jiho-
moravskému kraji na zpracování projektové dokumentace I. etapy 
páteřní cyklostezky Kuřim - Lipůvka - Svinošice - Šebrov - Kateři-
na - Nový hrad (- Blansko) v úseku Kuřim – Lipůvka, který by měl 
být vhodný i pro vozíčkáře a in-line bruslaře a schvaluje finanční 
podíl města na tomto projektu do výše 460.000,- Kč. Termín plně-
ní: 31. 1. 2012 (KÚ)

1106/2011 ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zástavě nemovitostí s Ko-
merční bankou a. s., Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 
45317054, dle přílohy. Termín plnění: 31. 7. 2011 (OF)

1107/2011 ZM zmocňuje Finanční výbor ZM Kuřimi k provádění kon-
trol hospodaření v organizacích zřízených nebo založených měs-
tem Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2011 (FV)

1108/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na 
rok 2011, dle přílohy. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta
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Fotbalisté vstoupi-
li do nové sezóny

Začátkem srpna vstoupili kuřimští fot-
balisté do nové sezóny 2011/2012 jejíž první 
výsledky přinášíme níže. Po loňské záchraně 
krajského přeboru doslova v poslední vteřině se 
v klubu přes léto odehrálo mnoho změn jak v 
hráčském kádru, tak v posílení výboru FC Ku-
řim novými tvářemi. Na začátek měsíce září se 
také připravuje spuštění nového webu fotbalo-
vé klubu na adrese www.fckurim.cz.

Muži 
Poměrně dost změn se událo v kádru 

Kuřimi před sezonou 2011/2012. Kariéru 
ukončil brankář Libor Tišnovský, odešli ještě 
Beránek, Klopar, Urban, Jiří Šenkýř a Juračka. 
Výraznými posilami by měli být útočník Janda 
a středopolař Pokorný, výborný střelec ze střed-
ních a větších vzdálenosti. Zpět v Kuřimi jsou 
také forvardi Pospíšil a Moniak.

Brankáři: Brodecký Miroslav, Prosecký 
Patrik

Obránci: Karásek Jan, Čuhel Martin, Po-
korný Ondřej, Fryčka Marek, Kozumplík Karel

Záložníci: Plšek Michal, Škrdlík Jiří, Ha-
nus Jakub, Skoumal Tomáš, Sojka Sláva, Šenkýř 
Michal

Útočníci: Vermouzek Michal, Janda Jan, 
Pospíšil Jan, Bílý Robin, Suchánek Marek, Mo-
niak Lukáš

Trenér: Kovanda Tomáš
Asistent trenéra: Tišnovský Libor
Vedoucí mužstva: Kotouček Milan

1. kolo 
Baník Zbýšov – FC Kuřim 2:3 (2:1)

Branky: 30. (PK) Rosziczka, 32. Černý 
– 24. Janda, 75. Pokorný, 77. Vermouzek. Sesta-
va Kuřimi : Brodecký – Karásek, Kozumplík, 
Pokorný, Čuhel – Škrdlík (46. Šenkýř), Hanus, 
Plšek, Pospíšil – Vermouzek (88. Bílý), Janda

Domácí Baník začal zápas aktivně a vý-

sledkem byla tyč Černého hned v 5. minutě. 
Ale potom hosté lepší kombinací šli do tlaku a 
výsledkem byla branka Jandy v 24. minutě po 
rohovém kopu. Baník zvýšil otáčky a dvěma sle-
penými brankami otočil poločasové skóre. Nej-
prve v 30. minutě Rosziczka z penalty vyrovnal 
a vzápětí Černý využil chybu brankáře a otočil 
skóre na poločasových 2:1. Do 2. poločasu na-
stoupil Šenkýř a Kuřim šla za vítězstvím. Dlou-
ho byl největší oporou Baníku Prečan, který vy-
chytal některé možnosti hostů. Proti perfektní 
střele Pokorného z trestného kopu v 75. minutě 
ale neměl šanci. Otřesení domácí potom dovo-
lili hostům zakombinovat a Vermouzek zblízka 
v 77. minutě zajistil tři body pro Kuřim.

2.kolo 
FC Boskovice - FC Kuřim 2:1 (1:0) 

Branky: 13. Horák Jakub, 76. (PK) 
Václavek – 90. Bílý. Sestava Kuřimi: Brodecký 
– Kozumplík, Čuhel, Šenkýř, Hanus, Karásek, 
Pospíšil, Janda, Vermouzek, Plšek, Pokorný

Domácí poslal do vedení ve 13. minutě 
Jakub Horák a čtvrt hodiny před koncem zvýšil 
z penalty Václavek. Hostům se podařilo snížit v 
poslední minutě Bílým. 

3.kolo 
FC Kuřim - SK Olympia Ráječko 1:2 

(1:1) 
Branky: 11. Bílý – 38. Jarůšek, 80. Tajnai. 

Sestava Kuřimi: Brodecký – Kozumplík, Čuhel, 
Škrdlík (83. Suchánek), Fryčka, Hanus, Pospíšil 
(60. Skoumal), Janda (83. Moniak), Plšek, Bílý, 
Pokorný

Duel Kuřimi s Ráječkem skončil stejně 
jako v minulé sezoně. Tedy 1:2. Kuřim poslal 
do vedení v 11. minutě Bílý, ještě do poločasu 
srovnával Jarůšek (první branku dával i při po-
sledním vzájemném střetnutí v červnu). Vítěz-
ství zařídil Olympii deset minut před koncem 
Tajnai. „Tentokrát se nám podařil začátek a brzy 
jsme se ujali vedení. Jenomže od 20. minuty 
jsme přestali hrát a Ráječko zaslouženě vyrov-
nalo. V závěru jsme nedali obrovskou šanci, 
když šel sám na branku Robin Bílý, a z protiúto-
ku jsme inkasovali. Myslím si, že by zápasu víc 
slušela remíza. V poslední době se nám doma 
vůbec nedaří,“ říkal trenér Kuřimi Tomáš Ko-
vanda.

4. kolo 
Framoz Rousínov - FC Kuřim 1:3 (0:0) 

Branky: 62. Sedláček M. – 72. a 90. Jan-
da, 68. Moniak. Sestava Kuřimi: Prosecký – 
Fryčka, Kozumplík, Čuhel, Skoumal (74. Škrd-
lík) – Hanus, Pokorný, Plšek, Janda – Moniak 
(81. Vermouzek), Bílý

Podruhé v sezoně Kuřim vyhrála a opět 
to bylo po nepřiznivě se vyvíjejícím skóre. V 
úvodním kole ve Zbýšově prohrávali svěřenci 
trenéra Kovandy 1:2, aby v závěru duel otočili 
na 3:2. Ve čtvrtém kole v Rousínově inkasova-
li v 62. minutě, kdy se prosadil střídající Matěj 
Sedláček. Domácí hráč skóroval po čtyřech mi-
nutách pobytu na hřišti (v minulém domácím 
zápase s Rajhradem se z branky radoval po pěti 
minutách po příchodu na hřiště). Kuřimi se ale 
povedlo duel dvěma slepenými góly v rozmezí 
čtyř minut otočit. Nejprve vyrovnával v 68. mi-
nutě Moniak a v 72. minutě převážil misky vah 
na stranu hostů Janda. Tentýž hráč ještě přidal v 
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nastaveném čase třetí branku.

Tabulka krajského přeboru:
1. Blansko  4 3 1 0  9: 4   10
2. Vracov   4 3 0 1  9: 5     9
3. IE Znojmo  4 2 2 0  7: 2     8
4. Boskovice  4 2 2 0  5: 3     8
5. Novosedly  4 2 1 1  4: 4     7
6. Mor.Krumlov  4 2 1 1  3: 5     7
7. Bzenec   4 2 0 2      10: 5    6
8. Ráječko  4 2 0 2  7: 5    6
9. FC Kuřim  4 2 0 2  8: 7    6
10. Kyjov   4 2 0 2  5: 5    6
11. Ivančice  4 1 1 2  9: 7    4
12. Rajhrad  4 1 1 2  3: 5    4
13. Rousínov  4 1 0 3  5: 9    3
14. Zbýšov  4 1 0 3  6: 11  3
15. Podivín  4 1 0 3  5: 15  3
16. Rájec-Jestřebí  4 0 1 3  2: 5    1

Program na září :
4.9. 16:30 FC Kuřim – FC Kyjov
10.9. 16:00 FC Ivančice – FC Kuřim
17.9. 16:00 FC Kuřim – Bzenec
24.9. 16:00 IE Znojmo – FC Kuřim
28.9. 16:00 FC Kuřim – RAFK Rajhrad
1.10. 15:30 FC Kuřim-Novosedly

Starší dorost
2.kolo 

FC Boskovice - FC Kuřim 6:1 (2:1)
Branky: Fojt 3, Daněk, Hromek, Vybíhal 

– Skoumal

3.kolo 
FC Kuřim – Tatran Kohoutovice 0:6 

(0:2) 
Branky: Ohniště 3, Fatrdla, Kocurek, 

Čáp

4.kolo 
Mutěnice - FC Kuřim 1:6 (0:2) 
Branky: Závorka - Šnyrch 3, Stříž 2, Ky-

jovský

Tabulka krajského přeboru
1. Boskovice  3 3 0 0  12: 2   9
2. Svratka Brno  3 3 0 0  10: 1   9
3. Bystrc   3 2 1 0     8: 4   7
4. Kyjov   3 2 0 1  10: 5   6
5. Tasovice  3 2 0 1    6: 3   6
6. Ivančice  3 1 1 1    4: 3   4
7. Slatina   3 1 1 1    3: 5   4
8. Mor.Krumlov  3 1 1 1    3: 6   4
9. Kohoutovice  3 1 0 2    7: 5   3
10. MS Brno  3 1 0 2    4: 7   3
11. FC Kuřim  3 1 0 2    7: 13 3
12. Bučovice  3 0 1 2    4: 9   1
13. St. Lískovec  3 0 1 2    3: 8   1
14. Mutěnice  3 0 0 3    3:13 0

Program na září:
4.9. 12:00 FC Kuřim – Tasovice
11.9. 10:15 Moravský Krumlov – FC Kuřim
17.9. 11:30 FC Kuřim – Bučovice
24.9. 10:00 Bystrc – FC Kuřim
1.10. 11:00 FC Kuřim- Slatina

Mladší dorost
2.kolo 

FC Boskovice - FC Kuřim 3:1 (1:0)
Branky: Živný 2, Ščudla – Sokol

3.kolo 
FC Kuřim – Tatran Kohoutovice 5:2 (3:0) 

Branky: Skoumal 3, Dančák, Kratochvíla 
- Dufek 2

4.kolo 
Mutěnice - FC Kuřim 0:5 (0:3) 
Branky: Fišer 2, Doležal, Kučera, Šnyrch

Tabulka krajského přeboru:
1. Bystrc   3 3 0 0  16: 1    9
2. Svratka Brno  3 3 0 0  11: 2    9
3. Mor.Krumlov  3 2 1 0  15: 4    7
4. Boskovice  3 2 1 0    7: 3    7
5. FC Kuřim  3 2 0 1  11: 5   6
6. Ivančice  3 1 2 0    5: 3   5
7. Kyjov   3 1 0 2    8: 7   3
8. Tasovice  3 1 0 2    6: 5   3
9. Mutěnice  3 1 0 2    8:11 3
10. Slatina  3 1 0 2    3: 9   3
11. St. Lískovec  3 1 0 2    4:11 3
12. Kohoutovice  3 0 1 2    3: 9   1
13. Bučovice  3 0 1 2    3:10 1
14. MS Brno  3 0 0 3    2:22 0

Program na září :
4.9. 14:15 FC Kuřim – Tasovice
11.9. 12:30 Moravský Krumlov – FC Kuřim
17.9. 13:45 FC Kuřim – Bučovice
24.9. 12:45 Bystrc – FC Kuřim
1.10. 13:15 FC Kuřim- Slatina

Starší žáci
1. kolo 

FC Kuřim - Slavkov 2:1
Branky: Holman, Šimek - Fojtl

2. kolo 
Slatina - FC Kuřim 0:7 

Branky: Obůrka 3, Hýsek, Trtílek, Ši-
mek, Škára

Tabulka I. třídy
1. FC Kuřim  2 2 0 0    9: 1     6
2. Svratka Brno B  1 1 0 0  10: 0    3
3. Rájec-Jestřebí  2 1 0 1  12: 6    3
4. Slavkov   2 1 0 1  10: 5    3
5. Rousínov  1 1 0 0    6: 3    3
6. Medlánky  1 1 0 0    2: 1    3
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7. Šlapanice  2 1 0 1    2: 2    3
8. Bučovice  2 1 0 1    3:11   3
9. Řečkovice  1 0 0 1    0: 1    0
10. Slatina  2 0 0 2    1:10   0
11. Čebín   2 0 0 2    3:18   0

Program na září :
3.9. 14:30 Svratka Brno B - FC Kuřim
10.9. 09:30 Řečkovice – FC Kuřim
18.9. 09:00 FC Kuřim – Medlánky
25.9. 09:00 Rájec – FC Kuřim
2.10. 09:00 FC Kuřim- Rousínov

Mladší žáci
1. kolo 

FC Kuřim - Slavkov 6:0
Branky: Pánek 2, Trtílek 2, Dančák, Dobiáš

2. kolo 
Slatina - FC Kuřim 2:8 

Branky: Cimbálník, Jordák - Dobiáš 4, Trtílek 3, Morkus 

Tabulka I. třídy
1. Rájec-Jestřebí  2 2 0 0  15: 1   6
2. FC Kuřim  2 2 0 0  14: 2   6
3. Svratka Brno B  1 1 0 0    6: 0   3
4. Slavkov   2 1 0 1    6: 7   3
5. Slatina   2 1 0 1    5: 8   3
6. Šlapanice  2 0 2 0    4: 4   2
7. Řečkovice  1 0 1 0    2: 2   1
8. Medlánky  1 0 1 0    2: 2   1
9. Rousínov  1 0 0 1    1: 4   0
10. Bučovice  2 0 0 2    0: 9   0
11. Čebín   2 0 0 2    1:17 0

Program na září
3.9. 13:00 Svratka Brno B - FC Kuřim
10.9. 11:15 Řečkovice – FC Kuřim
18.9. 10:45 FC Kuřim – Medlánky
25.9. 10:45 Rájec – FC Kuřim
2.10. 10:45 FC Kuřim- Rousínov

Starší přípravky
2. kolo 

FC Kuřim A – FC Čebín 13:0 (5:0)
Branky: Hajsler 4, Antoňů 2, Zabadal 2, Šťastný 2, Al-Dury, Hruš-

ka, Kulibaba

FC Kuřim B – Říčany 18:1 (7:0) 
Branky : Vacula Jakub 6, Sláma Lukáš 3, Laštůvka Jakub 2, Pleskač 

Matěj 2, Fila Lukáš, Hégr Dominik, Kříž Adam, Peňáz Jan, Winkler Jakub 
- Svoboda Petr

Sestava Kuřimi : Winkler – Hégr D., Sláma, Kříž, Vacula, Pleskač, 
Laštůvka, Peňáz, Miška, Katolický, Otřísal, Fila

Úvodní „mistrák“ sezóny znamenal návrat do té loňské. Tedy zápas 
bez náboje a nasazení. Již od počátku bylo jasné, že soupeř nedisponuje 
hráči, kteří mohou naše kluky donutit k většímu úsilí a tempu. Navíc při-
jeli hosté jen v počtu 7 hráčů, takže soupeř nemohl střídat a pouze bránil. 
Proto budou nutná přípravná utkání s týmy vyšší kvality. Kladem zápasu 
bylo, že se na vstřelených brankách podíleli všichni hráči sestavy.

Program na září :
4.9. 09:30 Čebín – FC Kuřim B
7.9. 17:00 Dolní Loučky – FC Kuřim A
10.9. 09:00 FC Kuřim A – Vysoké Popovice
10.9. 10:30 FC Kuřim B – Zbraslav
17.9. 10:00 Domašov – FC Kuřim A
18.9. 11:00 Dolní Loučky – FC Kuřim B
24.9. 09:00 FC Kuřim A – Veverská Bítýška
24.9. 10:30 FC Kuřim B – Oslavany
28.9. 09:00 FC Kuřim A – FC Kuřim B
2.10. 10:00 Řícany – FC Kuřim A
2.10. 10:30 Vysoké Popovice – FC Kuřim B

Mladší přípravky
Program na září:

2.9. 17:00 FC Kuřim A – FC Kuřim B
9.9. 16:00 Ivančice – FC Kuřim A
10.9. 09:30 AKT TIšnov B - FC Kuřim B
16.9. 17:00 FC Kuřim A – Rosice
17.9. 09:30 FC Kuřim B – Ivančice
23.9. 16:30 Rosice –FC Kuřim B
24.9. 09:30 AFK Tišnov A - FC Kuřim A
30.9. 17:00 FC Kuřim A – Zastávka
1.10. 09:30 FC Kuřim B – AKT Tišnov A

Házená Kuřim - domácí utkání v září 
So 3.9. 10 - 16:30 hod   Sportovní  den dětí      
So 3.9. 18:00  Kuřim  Ivančice - Český pohár  Muži A  
          

 Ne 11.9. 15:00  Kuřim B - N. Bránice  Muži B  
 Ne 11.9. 17:00  Kuřim C - Třešť Oblast Muži C  
          

SO  24.9. 17:00  Kuřim C - Maloměřice B Oblast Muži C  
SO  24.9. 15:00  Kuřim - Nové Bránice Kraj. přebor Ml. žáci  
          

 St 28.9. 9:00  Kuřim - KP Brno Kraj. přebor Ml. žáci  
 St 28.9. 10:30  Kuřim - KP Brno Kraj. přebor St. žáci  
          

Ne 2.10. 18:00  Kuřim - Telnice 2.liga Muži A  
 Ne 2.10. 16:00  Kuřim -  Vsetín 2.liga Dorci  
 Ne 2.10. 9:00  Kuřim - Telnice Kraj. přebor Ml. žáci 
 Ne 2.10. 10:30  Kuřim - Telnice Kraj. přebor St. žáci 
 Ne 2.10. 12:00  Kuřim C - Bystřice n. P. Kraj . soutěž Muži C 
 Ne 2.10. 14:00  Kuřim B - KP Brno B Kraj. přebor Muži B 
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim - volejbal
Volejbalový kemp Česká Třebová

Kempu v České Třebové se zúčastnily čtyři hráčky Martina Böh-
mová, Hana Šálená, Tereza Vyorálková a Barbora Fikesová, jeden hráč 
Tomáš Böhm a jeden trenér Martin Švestka.  Kemp probíhal odlišným 
způsobem, než na který jsme byli zvyklí z jiných podobných akcí. Všichni 
účastnící byli rozděleni do tréninkových skupin a měli přiděleného svého 
trenéra. Trénink každé skupiny probíhal odděleně. Kemp nebyl určený na 
konkrétní herní činnost. Během pěti dnů a dvou tréninků denně se prošly 
v podstatě všechny základní herní činnosti OOV, OOS, podání, útočný 
úder, blokování, dále postavení při obraně, vybírání, pádová technika, byl 
to takový rychlokurz toho, co volejbal v základech nabízí. Každý večer 
byly na pořadu turnaje na antuce i v písku. Protože se vyvedlo počasí, 
účastnící, kteří měli zájem, navštívili i místní bazén. Účast na kempu byla 
zajímavá a skýtá další možnost volejbalového vyžití o prázdninách.

Individuální tréninky
V čase letních prázdnin v  letošním roce proběhla mimo tradičních 

hracích tréninků i série individuálních tréninků. Celkem proběhlo osm 
jednotek, kterých se zúčastnilo 6 hráček. Tři jednotky byly zaměřeny na 
nahrávku pro Elišku Smrčkovou a Michaelu Šplíchalovou. Přihrávku a 
útok si zdokonalovaly Kamila Smrčková a Kateřina Šplíchalová, na sme-
čařském rozběhu pracovala Michaela Schnirchová a na přihrávce Tereza 
Polášková. Všechny hráčky pracovaly s velkým nasazením a už během jed-
né hodinky byly vidět značné pokroky.

Herní tréninky
O letních prázdninách proběhly v DDM HIPPO Kuřim volejbalo-

vé herní tréninky. Během prázdnin proběhlo celkem šest herních trénin-
ků, kterých se zúčastnilo čtrnáct hráček a pět hostů. Tréninky byly zamě-
řeny na řešení herních situací a všichni, kteří si přišli zahrát, se dostatečně 
vyřádili s míčem.

Letní soustředění Prudká 2011
Na konci srpna proběhlo tradiční letní soustřední. Již poněkoliká-

té jsme zavítali do rekreačního střediska v Prudké u Doubravníku, kde 
nám místní provozovatel poskytuje výborné podmínky pro přípravu. 
Soustřední se zúčastnil takřka kompletní tým kadetek, žákyň a Poháru 
sedmých tříd. Celkem na soustředění vyrazilo 24 hráčů a hráček pod ve-
dením dvou trenérů a tří asistentů. Během deseti dnů se nabírala kondice, 
pracovalo se zejména na rychlosti, koordinaci a síle. Herní tréninky byly u 
kadetek zaměřeny především na řešení herních situací, u žákyň a Poháru 
7. tříd na herní činnosti jednotlivce. Samozřejmě byla ve velké míře zapo-
jena regenerace, kompenzační cvičení  a bazén a i díky tomu nedošlo na 
soustředění během desetidenního čtyřfázového zatížení k žádnému  zra-
nění. V rámci soustředění se odehrálo také několik turnajů, přičemž v nej-

prestižnějším turnaji dvojic zvítězila Tereza Plíšková a Tereza Polášková. 
Jedno odpoledne byl na programu pochod do nedalekého Doubravníku 
a na závěr oheň s opékáním párků. Soustředění se letos vyvedlo po všech 
stránkách, počasí nám přálo a do nové sezóny tak vstupujeme dobře při-
praveni a s odhodláním dosáhnout co nejlepších výsledků a předvádět 
co nejhezčí volejbal. Nejlepší hráčkou soustřední byla vyhlášena Tereza 
Plíšková. 

MŠ

Stolní tenis - pozvánka
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SK Kuřim Šipky

Příští říjnové číslo Zlobice vyjde v pátek 7. října 2011. 

Uzávěrka je v pátek 30. září 2011, 
pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 

v pondělí 3. října.

Sportovní klub změnil vedení
Valná hromada sportovního klubu SK Kuřim se zabývala ne-

jen zprávou o činnosti a hospodařením za minulé období, ale také 
volbou nového předsedy a jednatele klubu. 

Členská schůze této kuřimské organizace, která počítá svou činnost 
pod různými názvy od roku svého založení v roce 1899, se uskutečnila v 
pozitivní atmosféře vrcholících prázdnin v zasedačce kuřimské radnice. 
Emoce tak patřičně zvednul jen okamžik, kdy účastnici a hosté poděko-
vali potleskem odstupujícímu dosavadnímu předsedovi Milanovi Vlkovi, 
který funkci místopředsedy nebo předsedy SK Kuřim vykonával od roku 
1991. Práci na řízení tělovýchovné jednoty, která pomáhala organizačně 
a finančně zastřešovat řadu kuřimských oddílů jako basketbal, házenou, 
silový trojboj, stolní tenis, turistiku či volejbalisty, se věnoval soustavně 
dvacet let, a rozhodl se dále již nekandidovat. 

Nově valná hromada za nového předsedu a statutárního zástup-
ce SK navrhla a schválila Petra Ondráška. Zvolení doprovodila také řada 
usnesení s cílem přijmout opatření pro efektivnější hospodaření klubu. 
Součástí plánu nového předsedy je zavedení nástrojů pro lepší dostup-
nost sdílených informací zastoupeným oddílům a elektronické vedení 
rozpočtování a účetnictví. 

Petr Ondrášek má 37 
let, zastává manažerskou pozi-
ci ve vedení softwarové firmy 
a je inženýrem ekonomie. Pro 
sportovní veřejnost je dostateč-
ně známou tváří. Jeho vztah ke 
sportu v Kuřimi se neopírá jen 
o dlouhou hráčskou minulost a 
kratší trenérskou praxi v kuřim-
ské házené, ale také stál u zrodu 
Kuřimské ligy malé kopané, 
prvních stanov a registrace jako 
občanského sdružení, u něhož 
v jejích prvních letech působil 
rovněž jako předseda a jedna-
tel.

Valná hromada následně 
schválila také volbu členů nové 
revizní komise SK Kuřim v čele s 
předsedou Milanem Hálou, který je rovněž ekonom s manažerskou praxí 
a opírá se o pracovní zkušenosti z rozpočtování organizací. Prvním zásad-
ním úkolem revizní komise bude do konce října provést kontrolu hospo-
daření a majetku SK Kuřim včetně oddílů za minulé období, zejména za 
roky 2009 a 2010.

V diskusi na téma financování mezi hosty valné hromady reago-
val také Ivo Peřina za sportovní komisi města na četné dotazy k podpoře 
pravidelné sportovní činnosti, zejména mládeže. Informoval také o jedná-
ních k přípravám sportovní haly.

Jedním z prvních praktických kroků výkonného výboru SK bylo 
zahájení procesu přechodu na elektronický účetní systém a používání 
portálu pro on-line spolupráci na projektech klubu. 

Naopak méně pozitivní zprávou byl v srpnu nově oznámený způ-
sob rozdělování státních dotací sportu přes sportovní svazy, který po fak-
tickém vyschnutí ČSTV mnoho důvodů pro optimismus sportovcům ne-
dává. Situace kolem financování sportu se obecně rok od roku dramaticky 
zhoršuje, a nejinak je tomu v Kuřimi, proto nezištné nasazení lidí kolem 
organizovaného sportu bude nadále alfou a omegou jeho přežití. 

-skk-

Jubilejní desátá sezona začíná
Boj o Šipkového krále a královnu Kuřimi opět začíná.
Hracím dnem bude vždy sobota a místem konání bude  KLUB 

POHODA Kuřim kulturní dům (vchod ze dvora).
Začínat se tuto sezonu bude turnajem dvojic a to v sobotu 10. 9. 

2011 v 19:00 hod.
Desetikolový maraton turnajů mezi jednotlivci se rozjede o týden 

později v sobotu 17. 9. 2011 v 19:00 hod.
Chtěli bychom pozvat všechny zájemce o účast v těchto turnajích 

a samozřejmě i diváky, kteří dokážou vytvořit zajímavou sportovní atmo-
sféru.

Všem hráčům přejeme v novém ročníku 2011 – 2012 hodně štěstí, 
pevnou ruku a co nejvíce bodů do tabulky soutěže.

David Hedbávný

Orelská malá kopaná
Dne 25.6.11 Orel Kuřim uspořádal 7.ročník orelského turnaje v 

malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, které byly rozděleny do dvou 
skupin po čtyrech. Do bojů o poháry postupovala ze skupin mužstva,kte-
rá se umístila na prvních dvou místech. Orel Kuřim skončil třetí ve skupi-
ně a čekal jej soboj o páté místo s Husovicemi,které skončilo výhrou pro 
Orly 1:0. Na třetím místě skončily Obřany,když porazily Blučinu 4:3. Ve 
finále skončil zápas remízou 0:0 .V  pokutových kopech byl úspěšnejší tým 
Papíroví Kapesníčci, který porazil Židenice. Konečné pořadí: 1.Papíroví 
Kapesníčci, 2. Orel Židenice, 3.Orel Obřany A, Orel Blučina, 5. Orel Ku-
řim, 6.Orel Husovice, 7. Orel Obřany B, 8. Orel Velké Němčice.
 

 
23.7. se kuřimský Orel zúčastnil 5. ročníku dolnoloučského SUM-

MER CUPU 2011. Turnaj odehrálo 24 týmů, které byly rozlosovány do 
čtyř skupin po šesti. Kuřimáci začínali v ranní skupině a hned v prvním 
zápase porazili Direct Sings 2:0. Ve druhém zápase podlehli Dělňáku 
Oslavany 0:2, potom porazili EPO Blansko 2:0, remizovali s Barcou Zbý-
šov 0:0 a v posledním zápase ve skupině zvítězili 4:2 nad Kobří Horní 
Loučky. Nakonec skupinu vyhráli s 10 body. V osmifinále porazili Čebín-
ku 1:0, bylo znát, že 4 hodiny čekali na další zápas. Ve čtvrfinále remizo-
vali 1:1 s Plniči Trubiček. O postupujícím musely rozhodnout penalty 
a to až v páté sérii, nakonec byli štastnější Plniči Trubiček. K penaltám 
nemuselo dojít, ještě minutu před koncem Kuřimští vedli 1:0. Nakonec 
se ukázalo, že prohráli s vítězi celého turnaje, když ve finále Plniči porazili 
Apollon Havířov 2:0.  Pořadí: 1. Plniči Trubiček, 2. Apolon Havířov, 3. 
Arsenal Kuřim, Orel Kuřim se podělil o 5. - 8. místo. Za Orel Kuřim hráli: 
Žák Tonda, Juračka Michal, Koláček Ivoš, Hurt Zdeněk, Vejlupková Kat-
ka, Homola Luboš, Babák Dan, Sádlík Pavel.     

 (ps)

Orel


