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Zavedení orientačních čísel v Kuřimi

Nová třída mateřské školy bude v termínu

(pokračování na str. 6)

(pokračování na str. 6)

A je to tady, dlouho diskutované téma 
dostalo díky novému postoji Ministerstva 
vnitra ČR zelenou. Záchranka, hasiči, do-
ručovatelé ani návštěvy už nebudou muset 
pátrat ve složitém číslování kuřimských ulic 
a marně hledat adresu, kterou potřebují. Od 
roku 2013 bude mít Kuřim nově orientač-
ní čísla na všech domech. „Rozhodli jsme se 
vyjít vstříc jak názorům občanů na zpřehled-
nění značení budov, tak také požadavkům zá-
chranky, hasičů a policistů, kteří již několikrát 
na chaos ve značení domů upozorňovali,“ říká 
k tomu  starosta Kuřimi Drago Sukalovský. 
„Zároveň chceme zavést orientační čísla tak, 
aby s nimi měli naši občané co nejméně starostí 
a finančních nákladů,“ dodává starosta.

Velmi nepřehledné značení pouze po-
pisnými čísly přišlo v průběhu let do diskuze 
už několikrát. Všechny snahy a pokusy ale zatím 
ztroskotaly na tom, že by si občané museli mě-
nit všechny doklady, na nichž je uvedena adresa 
bydliště. To se však nyní změnilo. Podle tajem-
nice Městského úřadu v Kuřimi Aleny Zimmer-

mannové nyní Ministerstvo vnitra ČR změnilo 
právní názor. „V případě zavádění orientačních čí-
sel se nejedná o klasickou změnu čísla, ale pouze o 
doplnění či upřesnění čísla o orientační číslo. Výmě-
na dokladů z důvodu zavedení orientačních čísel 
proto nutná není, orientační čísla se na doklady bu-
dou doplňovat postupně, tak jak bude uživatelům 
končit jejich platnost nebo z jiných důvodů, jakým 
je třeba změna stavu sňatkem a další,“ uvedla ta-
jemnice v návrhu k jednání.

Podle tohoto návrhu, který byl jednomy-
slně schválen zastupitelstvem města, by výcho-
zím bodem pro číslování bylo nám. 1. května. 
Hlavní ulice vedoucí z náměstí, kterými jsou 

ulice Legionářská, Tyršova a Tišnovská by byly 
číslovány od náměstí směrem ven z města. Další 
ulice by pak byly číslovány, jak je obvyklé, smě-
rem od hlavní ulice. Orientační čísla by měla 
být vždy lichá po jedné straně ulice a sudá po 
druhé. V případě proluky by bylo příslušné číslo 
vynecháno a pokud by později došlo k tomu, že 
někdo postaví další dům třeba v zahradě, bude 
použito označení písmeny (např. 1a). Obě kuři-
mská náměstí pak budou očíslována po směru 
hodinových ručiček. 

Školní rok už začíná a nejen pro školáky. 
Malí předškoláci už se také chystají na svůj nový 
rok ve školce. V letošním roce se přihlásilo do 
mateřské školy v Kuřimi nejvíce nových dětí za 
poslední roky. Není divu, populačně nejsilnější 
ročník narozených dětí byl v Kuřimi rok 2009 
a všechny tyto děti mají letos tři roky, tedy věk 
pro začátek předškolního vzdělávání.

Nedostatek míst v mateřských školách je 
po celé České republice. Například v Brně nebylo 
přijato 2 446 dětí ze 4 611 přihlášených a podobná 
situace je také ve Zlíně nebo Plzni. Některá města 
začala proto stavět nové školky nebo koupila tzv. 

kontejnerové budovy, které lze postavit rychleji. 
Babyboom v České republice však začal trvale kle-
sat a problém bude, co s těmito stavbami za pár let, 
až nebude tolik míst ve školkách potřeba. 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. nabízí 
- Dvouleté denní nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
- Tříleté dálkové nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou  

Kód oboru Vhod-
né pro 

Úspěš-
nost „st. 
maturity“ 

2011 

Podmínka 
přijetí 

Školné měsíč-
ně 10  v roce 

Možnost 
dalšího 
studia 

Charakteristika oboru 

Provozní technika 
23-43-L/51  100% 

Vyučení 
v tech-
nickém 
oboru 

0 - 500 Kč 
(denní) 
1000 Kč 
(dálkové) 

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy strojírenských a dalších příbuzných (automechanik, klempíř, instalatér, opravář,...) 
oborů. V předmětech Technologie, Stroje a zařízení, Technická měření, Technická dokumentace a dalších, 
prohlubuje a rozšiřuje znalosti z oblasti strojírenství. Obor připravuje vyučené studenty k úspěšnému vykonání 
maturitní zkoušky. Více na www.zamekkurim.cz. 

Provozní elektrotechnika 
26-41-L/52  100% 

Vyučení 
v  

elektro  
oboru  

0 - 500 Kč 
(denní) 
1000 Kč 
(dálkové) 

VOŠ 
VŠ 

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy elektrotechnických oborů. V předmětech Elektronika, Elektrotechnika, Elektrická  
měření a dalších, prohlubuje a rozšiřuje znalosti v široké oblasti elektrotechniky. Obor připravuje vyučené  
studenty k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky. Více na www.zamekkurim.cz. 

 

 
Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. tel.: 541 231 038, etel.: 541 231 038, e--mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48   
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Stíny a polostíny

na dohled od zlobice

Z města

Nové sběrné kontejnery
Ve městě budou umístěny nové kontej-

nery na separovaný odpad. Půjde o 10 kontej-
nerů na sklo, 8 na papír a stejný počet na plast. 
Kontejnery budou bezplatně vypůjčeny od spo-
lečnosti Eko-Kom.

Revitalizace zeleně
Město vypsalo výběrové řízení na fir-

mu, která vytvoří projekt celkové rekonstrukce 
veřejné zeleně ve městě. Půjde o revitalizaci 
zeleně na vybraných pozemcích města, včetně 
parku před nádražím a zámeckého parku. S tím-
to projektem se bude město ucházet o dotaci, 
která by umožnila projekt v následujících letech 
realizovat.

Nový povrch nebude
Kuřimská nafukovací hala měla být vy-

bavena novým povrchem, který by umožňo-
val provozovat na soutěžní úrovni další sporty 
– Např. florbal. Ve výběrovém řízení se však o 
zakázku ucházel jediný dodavatel, který navíc 
nabídl povrch, jenž nesplňoval požadavky. Vý-
běrové řízení tedy bylo zrušeno a povrch v „na-
fukovačce“ zůstane zatím stejný.

Město hospodaří s přebytkem
K 30. červnu byly příjmy města Kuřim 

90 719 112 Kč, výdaje činily 72 369 689 Kč. 
Hospodářský výsledek tedy byl + 18 349 422. 
Příjmy města byly naplněny z 56 %, svědčí to 
tedy o tom, že přes všeobecné mínění je výběr 
daní vyšší, než plánovaný.

Energie na burze
Město nakoupí pro sebe a všechny své 

organizace a firmy a také pro střední integrova-
nou školu elektřinu a plyn na příští rok aukcí na 
kladenské energetické burze. Vzhledem ke zku-
šenostem těch, kteří energie tímto způsobem 
již nakoupili, očekává město, že na energiích v 
příštím roce ušetří. Kolik, to ukáže až samotná 
aukce.

Dotace na medové dny
Město dostalo z Jihomoravského kraje 

na akci Medové dny. Její výše je 20 tisíc Kč.

Nová vedoucí odboru
Novou vedoucí odboru správního a 

vnitřních věcí kuřimské radnice se stala paní 
Lenka Krejčová, dosavadní vedoucí matriky. 
Paní Krejčová zvítězila ve výběrovém řízení s 
celkově třemi uchazeči.

Požární cvičení
Požární cvičení, které se konalo v kul-

turním domě 14. června, dopadlo vcelku uspo-
kojivě. Největším zásahem, který bude nutno 
provést, je zrušení stávající šatny a opětovné 

zprovoznění druhého ramene schodiště do prv-
ního patra.

Dotace na studii
Město Kuřim dostalo od Jihomoravské-

ho kraje dotaci ve výši 20 tisíc korun na aktuali-
zaci analýzy bezpečnostní situace ve městě.

9 × DrS 

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat mladé-

mu Ing. Michalu Vermouzkovi, který nám svým 
chováním a ochotou dokázal, že je nejen muž 
činu, ale i mladý chytrý člověk se srdcem na dla-
ni. Pomohl nám s vozíčkem a starším člověkem 
dne 27.7.2012. Byla to nevšední ochota.

Lenka Sedláčková
Olga Frolízková

D. Haklová

Ukončení výluky na lince 310 
a posílení nedělních spojů na poutě do 

Vranova
V pátek 31.8. končí uzavírka silnice v 

Lelekovicích  a s tím spojená výluka na lince 
310. Od soboty 1.9. linka 310 přechází na běž-
ný provoz se zajížděním vybraných spojů až do 
Vranova. 

Protože současně nadešel čas Vranov-
ských poutí, dochází k posílení nedělních spojů 
linky 310 mezi Kuřimí a Vranovem.

Každou zářijovou neděli 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 do-
plněna o jeden pár spojů. Spoje z Kuřimi do 
Vranova budou v září odjíždět v těchto časech:

z Podlesí v 10:25 a ve 14:00 hod.
od kulturního domu v 10:32, 12:32 a 

14:07 hod.
od železniční stanice v 10:35 (staví i v 

zastávce Kuřim, fara), 12:35 a 14:10.
Všechny spoje do Vranova zastavují v za-

stávkách Sokolovna a Díly pod sv. Janem.
Zpět z Vranova do Kuřimi, Podlesí bude 

linka 310 odjíždět v 11:06 (jen k TOS), 13:06, 
15:06 (jen k TOS) a v 17:06 hod. Všechny spo-
je z Vranova staví v Kuřimi u sokolovny, žel. sta-
nice a kult. domu. 

Zvláště mladší lidé mohou spojit pouť 
do Vranova s pěším návratem 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 roz-
hledny je třeba se vydat do Kuřimi po modré. 
Hned za Vranovem 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 husté-
ho autobusového spojení z Podlesí do Kuřimi 
k žel. stanici s odjezdy z Podlesí v 12:40, 14:00, 
15:00, 16:00, 18:25, 19:05 a 20:25 hod.

Miloš Kotek                                                                     
Čisté světlo

Mlsní zloději
Neznámý pachatel se v noci ze dne 6. 7. 

2012 vloupal do zmrzlinového stánku v areálu 
otevřeného koupaliště v Kuřimi. Odnesl si dva-
náct vaniček zmrzliny. 

 Dne 8. 8. 2012 zmizelo přes noc z 
uzavřeného vestibulu kuřimského nádraží sedm 
přepravek s pečivem a obloženými chlebíčky. 

Nebezpečný výtržník
 byl Policií ČR zadržen v ranních ho-

dinách dne 23. 7. 2012 na nádraží v České. Sil-
ně opilý muž opaloval zapalovačem jízdní řády 
a do kolejiště vhodil část lavičky, čímž ohrozil 
bezpečnost provozování dráhy. 

Přepadení na ulici
 za bílého dne nahlásila na Policii ČR 

v Kuřimi žena, které neznámý pachatel dne 27. 
7. 2012 strhl z krku zlatý řetízek, povalil ji na 
zem a utekl. Ženě vznikla škoda na majetku 8 
tisíc Kč. Zraněná naštěstí nebyla. 

Domácí násilí
ohlásila na Policii ČR v Kuřimi žena, 

která byla hospitalizována po pádu ze schodů v 
nemocnici s otřesem mozku. Okolnosti svého 
pádu si nepamatovala, ale její malý syn jí řekl, 
že ji shodil jeho otec. Protože to nebyl první 
případ násilí v rodině, rozhodla se žena podat 
oznámení na Policii. 

Ukradená nafta
 chybí majitelům nákladních vozidel. 

Během prázdnin bylo v kuřimském mikroregi-
onu odčerpáno 200 l nafty přes noc ze dne 5. 
7. 2012 z nákladního vozu stojícího na ulici v 
České, 200 l nafty přes noc ze dne 9. 7. 2012 na 
parkovišti v Kuřimi a 400 l přes noc ze dne 24. 
8. 2012 na parkovišti u Podlesí. 

Zloději kovů
 o prázdninách nelenili. Dne 2. 7. 

2012 ohlásila na Policii ČR v Kuřimi firma z 
Kuřimi odzcizení nerez tyčí z areálu firmy v 
hodnotě 69 tisíc Kč. 

 Přes noc dne 16. 7. 2012 byly odcize-
ny měděné okapové svody z rodinného domu v 
Čebíně. Od 30. 7. 2012 postrádá i Obecní úřad 
v Čebíně měděné parapety a svody. 

 Dne 29. 7. 2012 odvezl neznámý 
pachatel z pozemku v Moravských Knínicích 
majiteli kovový šrot ve formě starých radiátorů 
a trubek. 

 Dne 15. 8. 2012 ohlásila vodárenská 
společnost odcizení tří ovládacích kabelů vodo-
jemu v Čebíně. 

H. N. 
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Adoptuj panenku a zachrá-
níš život dítěte

V rámci činnosti Family Pointu, jež je součástí 3. Komunitního 
plánu sociálních služeb na rok 2012 – 2014, provozovaný v objektu Well-
ness Kuřim, Blanenská 1082, byl zahájen prodej panenek pro UNICEF.

Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ je zaměřen na získání 
finančních prostředků na podporu očkovacích programů UNICEF. Pa-
nenky symbolizují děti, jejichž život bude moci být očkováním zachrá-
něn. Panenky vyrábějí dobrovolníci z České republiky, většinou to jsou 
samy děti. Každá z vyrobených panenek je jedinečná.

Částka, za kterou si můžete panenku zakoupit, činí 600,- Kč a je 
stanovena podle nákladů potřebných pro očkování jednoho dítěte v roz-
vojových zemích proti šesti smrtelným dětským nemocem (spalničky, 
záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna a tuberkulóza). 

Změny v organizaci 
Městského úřadu Kuřim

V srpnu byla jmenována nová vedoucí odboru správního a vnitř-
ních věcí (OSVV). Stala se jí Mgr. Lenka Krejčová, dlouholetá zaměst-
nankyně Městského úřadu a matrikářka Kuřimi. Funkci matrikářky bude 
Mgr. Krejčová vykonávat nadále, souběžně s vedením odboru.

Od 1. 9. 2012 dojde ke změně názvu dřívějšího odboru investič-
ního a regionálního rozvoje na odbor investiční (OI). Vedoucím odboru 
investičního zůstává Stanislav Bartoš, nově bude do odboru investičního 
zařazena projektová manažerka Ing. Naděžda Šiblová.

Nově se také změní název odboru sociálních věcí na odbor sociál-
ních věcí a prevence (OSVP). Do tohoto odboru budou zařazeni referent 
krizového řízení Mgr. Radim Novák a inspektor veřejného pořádku Mi-
lan Žáček, kteří dříve působili na dnes již zrušeném odboru civilní ochra-
ny. Činnost odboru sociálních věcí a prevence bude rozšířena o prevenci 
kriminality a patologických jevů.

sš

Pokladna Městského úřadu 
Kuřim bude otevřena déle

Od začátku září budou rozšířeny pokladní hodiny na Městském 
úřadu Kuřim. Oproti dřívějšku bude nová otevírací doba pokladny vý-
znamně rozšířena. V úřední dny pak bude pokladna otevřena až do konce 
prodloužené úřední doby, tedy do 18:30 hodin. Městský úřad v Kuřimi 
tak opět vychází vstříc občanům a snaží se jim zajistit lepší dostupnost 
svých služeb. 

Nové pokladní hodiny na MěÚ Kuřim od září 2012:
Pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 18:30
Úterý 7:30 - 11:30 12:30 – 15:00
Středa 7:30 - 11:30 12:30 - 18:30
Čtvrtek 7:30 - 11:30 12:30 – 15:00
Pátek 7:30 - 11:30 12:30 - 14:30

Panenku si můžete zakoupit v pokladně Wellness Kuřim.

Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že Město Kuřim získalo 
z dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora pro-rodinné poli-
tiky na úrovni obcí“ dotaci na projekt Family Point Kuřim, a to na dovy-
bavení zařízení na základě požadavků zjištěných u uživatelů. Z dotace ve 
výši 10.000,- Kč bude v průběhu měsíce srpna 2012 zakoupeno poloho-
vací lehátko, dětská židle, kojící polštář, knihovna, knížky a hračky. 

Renáta Malásková, DiS.
Koordinátorka KPSS, OSV MěÚ

Dny zdraví v Kuřimi
Komise Zdravého města organizuje Dny zdraví, ve kterých bude 

probíhat několik různých aktivit. Všechny připravené akce jsou zaměřeny 
na prevenci a ochranu zdraví občanů. Tímto článkem vás chceme pozvat 
a stručně představit, co jsme si připravili. Všechny aktivity budou jednot-
livě s termíny prezentovány na internetových stránkách města.
- Preventivní vyšetření v mobilním zdravotně preventivním centru. 

Vyšetření se budete moci účastnit na náměstí 1. května.
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- Promítání filmů s tématikou prevence, které je určeno pro děti a 
dospělé. Promítání bude probíhat v městské knihovně.

- V kuřimském Wellness bude ukázka záchrany tonoucího. Záchra-
nu budou provádět tamní plavčíci, a návštěvníci mohou využít této 
příležitosti pro zlepšení svých znalostí o záchraně tonoucího.

- Pochod zdraví pořádaný ve spolupráci s místními Sokoly. Procház-
ka po okolí Kuřimi s možností občerstvení v cíli cesty.

- Na radnici a u vybraných lékařů budou k dispozici Informační le-
táky a brožurky o možnostech a podmínkách darování krve. 
Organizační tým ve složení Jiří Poláš, Miroslava Koláčková, Ale-

xandra Smíšková a Naděžda Šiblová vám přeje mnoho zdraví nejen v prů-
běhu těchto Dnů zdraví.

Jiří Poláš

Informace pro zdravotně postižené občany

Euroklíče v kraji pomáhají 
zdravotně znevýhodněným i 
rodičům malých dětí

Evropský projekt Euroklíč, s tradicí trvající již více než čtvrt 
století, je postupně realizován také v Jihomoravském kraji. Celkem 
51 eurozámků a 4049 euroklíčů pomůže do konce roku 2012 zlep-
šit dostupnost veřejných služeb osobám se zdravotním postižením, 
rodičům dětí do tří let a také těm, kteří přijedou na návštěvu. Jiho-
moravský kraj se stává dalším regionem v Evropě, kde je tato jedno-
duchá, ale významná pomůcka samozřejmostí.

„Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na 
celém území České republiky rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociál-
ních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou například výtahy, svislé 
a schodišťové plošiny,“ připomněl význam euroklíče Václav Krása, předseda 
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „V Jihomoravském kraji 
se konkrétně jedná o odbornou instalaci 51 speciálních zámkových systémů 
do veřejně přístupných objektů a o distribuci 4049 euroklíčů, zčásti financo-

vaných Jihomoravským krajem a zčásti Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,“ 
řekl Václav Krása.

„Jihomoravský kraj pro rok 2012 podpořil realizaci projektu částkou 
ve výši jednoho milionu korun - za ni bylo nakoupeno téměř 2 000 euroklíčů a 
v současné době se instaluje 30 eurozámků,“ uvedl k projektu JUDr. Michal 
Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

„V minulém roce žilo v Jihomoravském kraji cca 53 000 držitelů prů-
kazek TP, ZTP a ZTP/P. Euroklíč v rámci tohoto projektu obdrží zejména ti, 
kteří vzhledem ke svému handicapu takovou formu pomoci nejlépe využijí,“ 
konstatoval PhDr. Jiří Altman, člen Rady Jihomoravského kraje pro so-
ciální oblast.

Centrálním distribučním místem euroklíčů pro Jihomoravský kraj 
je Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro JMK, Cejl 892/32, 
Brno. Dále budou Euroklíče distribuovány ve spolupráci se sociálními 
odbory 21 obcí s rozšířenou působností.

K projektu se v České republice připojila i Síť mateřských center. 
„Rodiče s dětmi v kočárcích mají přibližně stejné problémy s mobilitou 
jako vozíčkáři, zvláště při delších cestách, proto je většina moderních bez-
bariérových sociálních zařízení osazena také přebalovacím pultem. Pro 
rodiče s malými dětmi tak bude cestování o něco důstojnější,“ podotkla 
Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center.

Zdroj : Portál Jihomoravského kraje

Přestěhování podatelny 
Městského úřadu Kuřim

Od pátku 24. srpna bude dočasně přestěhována podatelna MěÚ 
Kuřim do přízemí, dveře č. 117 vlevo od vstupu do budovy. Na podzim 
pak dojde ke stavebním úpravám v přízemí budovy radnice a podatelna 
bude zřízena v prostoru současné čekárny odboru dopravy přímo ve 
vstupním vestibulu Městského úřadu. Na podatelně budou nově dvě pra-
covnice a kromě služeb podatelny se tam budou vydávat výpisy z Czech 
POINTu a později se zde bude provádět také vidimace a legalizace.

sš

užitečné informace
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školství

Nám. 1. května by se začalo číslovat od budovy staré školy a nám. 
Osvobození od budovy kulturního domu.

Podle zákona by si měl každý vlastník nemovitosti sám označit na 
svoje náklady svou nemovitost číslem určeným obecním úřadem a ozna-
čení udržovat v řádném stavu. To se však nebude týkat zavedení orientač-
ních čísel v Kuřimi. Město totiž svým občanům cedulky s orientačními 
čísly zajistí na své vlastní náklady. Vlastník nemovitosti bude mít povin-
nost si novou cedulku pouze připevnit. Podle předloženého návrhu se 
cena za všechny cedulky pohybovala okolo 400 000 korun.

Ale to je, jak správně zaznělo při debatě na srpnovém ZM, zane-
dbatelná cena za to, že záchranka nebo hasiči najdou včas hledanou adre-
su. Jak přiznal starosta kuřimských hasičů Jan Herman, i sami místní ha-
siči mají problém zorientovat se především na Dílech ve změti chaoticky 
očíslovaných domů pouze čísly popisnými.

sš

Zavedení orientačních čísel 
v Kuřimi

(pokračování ze str. 1)

Také radnice v Kuřimi obdržela řadu podnětů od rodičů, kterým 
nepřijali děti do MŠ, aby začala situaci nějak řešit. Padly návrhy na za-
koupení rodinného domu a jeho úpravu pro MŠ nebo rozsáhlé rozšíření 
stávající budovy MŠ na Zborovské. To by však byly investice v řádech 
mnoha miliónů korun, v případě rozšíření Zborovské dokonce 12 - 15 
miliónů korun. To jsou obrovské investice a na jejich úkor by pak město 
muselo odsouvat jiné důležité projekty. 

Město se nakonec rozhodlo pro nejschůdnější variantu navýšení 
kapacity MŠ, a to vestavbu do jedné ze základních škol, stejně jako to 
udělalo už v loňském roce. V budově ZŠ na Komenského ulici už nebyly 
vhodné prostory, které se však našly v prostorách družiny na ZŠ Tyršova. 
Tento prostor pro novou školku má samostatný vchod z ulice Brněnská a 
je před ním i potřebný venkovní prostor pro zahradu v oploceném areálu 
základní školy. Úpravy celého prostoru si vyžádají investici města ve výši 
asi 2,5 miliónu korun, ale tento upravený prostor se bude po opadnutí 
zájmu o místa ve školkách hodit základní škole, kam tyto silné ročníky 
přejdou a bude potřeba nových tříd a prostor pro školní družinu. 

Podle místostarosty Kuřimi Ing. Oldřicha Štarhy, který má tuto in-
vestiční akci od počátku na starosti, jde vše podle plánu: „Práce na nové 
třídě byly zahájeny 13. července předáním staveniště a pokračují celé léto 
podle schváleného harmonogramu. V době vydání zářijové Zlobice už by 
měla být ukončeny stavební práce a také jsme už požádali stavební úřad 
o kolaudaci.“ Pan místostarosta také popsal, co se bude dít v nové školce 
po kolaudaci: „V následujících čtrnácti dnech bude probíhat dodávka a 
montáž interiéru. V posledním týdnu budou pracovníci mateřské školy 
dělat konečné přípravy pro nástup dětí.“ Třída tak bude 24. září podle do-
hodnutého termínu slavnostně otevřena a začnou do ní chodit děti.

V té době tak bude navýšen počet míst na všech pracovištích MŠ 
Kuřim na 439. Protože i přes otevření nových prostor a přijetí dalších dětí 
zůstávají stále neuspokojeny někteří účastnící přijímacího řízení, snaží 
se město najít ještě další možnosti, kam umístit nepřijaté děti. Jednou z 
nadějných variant je dohoda s blízkou obcí Česká, kde bylo městu na-
bídnuto využít kapacitu ve starší budově jejich mateřské školy, protože 
obec staví ještě školku novou. V této starší školce zůstane vše zachováno, 
ale obec už ji nenaplní, protože předpokládá, že po dostavbě nové školky, 
přesune většinu dětí do nových prostor. Radnice nyní intenzivně jedná 
o možnosti určitého počtu míst, které by městu Kuřim obec Česká na 
základě dohody poskytla. Jedná se o mnohem levnější variantu, než jakou 
by byla například koupě rodinného domu a jeho předělání pro potřeby 
mateřské školy. Navíc pro rodiče dojíždějící za prací do Brna je školka v 
České prakticky po cestě. Mateřská škola v České by tak mohla přijmout 
kuřimské děti už od 1. 1. 2013.

Soňa Šmahelová

Nová třída mateřské školy 
bude v termínu

(pokračování ze str. 1)

Umístění dětí v mateřské 
škole v Kuřimi ve školním 
roce  2012 - 2013

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, pří-
spěvková organizace bude mít od 1. 9. 2012 opět zvýšenou kapacitu o 28 
dětí, a to ze 413 na 441 dětí v 19 třídách a na sedmi pracovištích:
Zborovská 887  3 třídy/77 dětí
Jungmannova 885  4 třídy/104 dětí
Komenského 1011  3 třídy/84 dětí
Brněnská 1775  3 třídy/84 dětí
Kpt. Jaroše 147  1 třída/16 dětí
Komenského 511 (v ZŠ) 4 třídy/48 dětí (dočasně do roku 2015)
Tyršova 1255 (v ZŠ)  1 třída/28 dětí (dočasně do roku 2015)

Od roku 2003, kdy byla kapacita mateřské školy 297 dětí, došlo k 
jejímu navýšení o 144 míst. 

Nové děti, zapsané do předškolního zařízení nastupují každoroč-
ně od 1. 9. Termín nástupu a počet nově přijímaných dětí je dán počtem 
předškoláků, kteří odcházejí do prvních ročníků základních škol. Bohužel 
ani v letošním roce, z důvodu velkého množství zapsaných, nemohly být 
přijaty všechny děti, které byly při zápisu zapsány. Podmínky přijímání 
byly dány kritérii ředitelství mateřské školy pro přijímání a jedním z nich 
bylo dovršení tří let a datum narození dítěte. Mnohým maminkám tato 
podmínka zkomplikovala nástup do zaměstnání.

Koncem letošního školního roku se objevilo určité možné řešení 
nastalé situace díky přístupu  starostky  Chiniové ze sousední  obce Čes-
ká. 

Obec Česká buduje novou mateřskou školu (pro 28 dětí) a řeší 
otázku využití původní budovy (23 dětí), která již přestala kapacitně sta-
čit. Starostka Chiniová věděla o problému nedostatku míst v kuřimské 
mateřské škole a nabídla Městu Kuřimi, po projednání v Zastupitelstvu 
obce Česká dne 14. 5. 2012, možnost doplnění kapacity jejich mateřské 
školy kuřimskými dětmi, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání. 
Návrh tohoto možného řešení nedostatku míst v naší mateřské škole byl 
26. 6. 2012 předložen Zastupitelstvu města Kuřimi. 

Předpokladem je, že nová budova mateřské školy v České bude v 
provozu od 1. 1. 2013. Bylo dohodnuto, že konečné jednání mezi obce-
mi a ředitelstvím obou mateřských škol proběhne koncem měsíce srpna, 
abychom znali všechny možnosti a podmínky. Dřívější jednání nebylo 
třeba, protože děti mohou být přijaty až od výše uvedeného data.

Při jednání je třeba vzít v úvahu fakt, že obec zřizuje mateřskou 
školu, ale přijímání dětí, nových zaměstnanců, organizace výuky a celého 
provozu je věcí ředitelky příspěvkové organizace, ne obce.

Naskýtají se dvě možná řešení: 
1. Pronájmem budovy. Budova by musela být zapsána jako další, 

už osmé, místo výkonu činnosti kuřimské mateřské školy do zřizovací 
listiny a rejstříku škol a školských zařízení. Musela by být opět navýše-
na kapacita a hlavně by to přineslo nemalé komplikace provozu a práce 
ředitelky školy.

2. Schůdnější se jeví návrh, že si Česká budovu ponechá, jako sou-
část mateřské školy, kuřimské děti, bude-li zájem zákonných zástupců, 
budou v průběhu podzimu (říjen – listopad) zapsány k předškolnímu 
vzdělávání v této „mateřince“ od 1. 1. 2013 a Kuřim za ně bude obci platit 
neinvestiční náklady, jako za dojíždějící. Další již konkrétní podrobnosti 
budou dohodnuty na chystané schůzce dne 29. 8. 2012, (po uzávěrce), 
které se zúčastní zástupci České a Kuřimi s ředitelky obou mateřských 
škol.   

Zákonní zástupci dětí budou včas informováním formou dotazní-
ku, který bude k dispozici v budovách naší mateřské školy v září 2012. 
Na základě vyplněných a odevzdaných dotazníků bude zjištěn zájem o 
docházku do České.

Jiří Koláček
1. místostarosta 
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Investice

Adria už patří městu
Na srpnovém zasedání Zastupitelstva města Kuřimi informoval 

starosta města Drago Sukalovský zastupitele i veřejnost o koupi budovy 
bývalé ubytovny Adria. Problematický objekt s neméně problematickými 
nájemci dělal nemalé starosti vedení města, policii i okolním obyvate-
lům. 

Jak jsme vás informovali v květnové Zlobici, budova byla postave-
na v osmdesátých letech minulého století a původně sloužila jako uby-
tovna pro dělníky. Postupem doby přecházela do rukou jiných majitelů 
a poslední provozovatel začal uzavírat nájemní smlouvy s lidmi v sociální 
nouzi, především Romy, kteří by jinde bydlení nenašli. Problémy s tako-
vými nájemníky na sebe nenechaly dlouho čekat, rvačky a opilství byly 
téměř na denním pořádku, Policie ČR nestačila zasahovat. Při několika 
kontrolách ubytovny v ní byly zadrženy celostátně hledané osoby. Brzy 
začali povedení nájemníci ubytovny tropit neplechy i ve městě – mizely 
víka od kanálů, různé kovové předměty či úroda ze zahrádek. 

Vedení města ve snaze zbavit se nevítaných hostů nechalo prově-
řit staré záznamy k ubytovně a díky pečlivé práci úředníků byla objevena 
skutečnost, že kolaudační souhlas s provozováním ubytovny byl na dobu 
určitou a končil v roce 1995. Od té doby byla budova provozována načer-
no. Město okamžitě začalo jednat a požadovalo po provozovateli uvést 
všechny potřebné náležitosti a povolení do řádného stavu. Po několika 
měsících složitých jednání se podařilo dosáhnout toho, že provozovatel 
se rozhodl činnost zařízení ukončit. Vystěhování některých nájemníků se 
pak sice neobešlo bez problémů a asistence Policie ČR, ale nakonec byla 
budova úspěšně vyklizena a uzamčena. 

Následovala náročná série jednání s majitelem objektu, který byl 
jiný, než provozovatel ubytovny, o odkoupení budovy a pozemku pod 
ní a v jejím okolí, protože pozemky na tomto strategickém místě se staly 
součástí zázemí chystané nové sportovní haly. Podle starosty města Ku-
řimi Sukalovského jednání nakonec dopadla úspěšně: „Městu Kuřim se 
podařilo ubytovnu i s pozemky odkoupit za konečnou částku 1 750 000 
Kč. Jsme rádi, že se nám jednání podařila, cena není vzhledem k cenám 
pozemků v Kuřimi nijak vysoká, i když ještě není poslední investicí, bude 
nutné zajistit také demolici stavby.“ Ta by se podle odhadu měla vyšplhat 
na jeden milión korun. Jak dále na zastupitelstvu města řekl místostarosta 
Oldřich Štarha: “Byli jsme prověřit současný stav budovy a i když není v 
tomto stavu možné ji používat jako celek, po odborné demontáži najde-
me využití pro jednotlivé její části.“ Budova je totiž smontovaná z jednot-
livých buněk, které lze rozebrat a dále využít. „Některé části může město 
Kuřim využít pro vlastní potřebu a některé buňky také lze odprodat ji-
ným zájemcům. Tak by se alespoň část vložených nákladů městu vrátila,“ 
doplnil místostarosta Štarha. Kdy k odstranění stavby dojde zatím není 
definitivně určeno.

sš

Genki English v Kuřimi
Rádi byste se učili anglicky a nebaví vás drilování slovíček a gra-

matika? Pak je tu pro vás celosvětově oblíbená Genki English! První bez-
učebnicová zábavná metoda výuky v Kuřimi pro úplné i chronické začá-
tečníky, kterou vám přináší jazyková škola Angličtina ZuZu, známá svým 
programem pro výuku dětí od 3 do 8 let. 

Program Genki English je specifický svým ojedinělým přístupem k 
výuce jazyků. Jedná se o nekonvenční metodu, kde se hlavní důraz klade 
nejen na poslech a mluvení, ale hlavně na zábavu. Cílem této výuky je si 
aktivně odpočinout, užít si spoustu legrace a přitom se i něco naučit. 

Kurz je rozdělen do 32 hodinových výukových bloků, kde každá 
hodina je věnována nové jednoduché tématice (např. Jak se jmenuješ? 
Jak se máš? Odkud jsi? Kolik je ti let? apod.) Speciální výukový software, 
který je pouštěn na celoplošné obrazovce, umožňuje studentům seznámit 
se s novou slovní zásobou jak poslechem, tak i vizuálně. Každé slovíčko 
je současně doprovázeno i gestem, které student za pomoci lektora ihned 
provede. Tato trojkombinace pomáhá nová slovíčka daleko lépe vstřebat 
než při jejich klasickém drilování. Pro upevnění nové slovní zásoby a její 
uvedení do praxe se hrají za tímto účelem speciálně vytvořené hry. Navíc 
každé nové téma je završeno jednoduchou a chytlavou písničkou, která 
vždy obsahuje celou slovní zásobu, takže namísto drilování slovíček si 
doma prostě zazpíváte a je to :-).  

Pokud vás tento atraktivní styl výuky zaujal, tak neváhejte navštívit 
ukázkovou hodinu ZDARMA, která proběhne na ZŠ Jungmannova. Ter-
míny ukázkových hodin naleznete na www.anglictina-zuzu.cz.

školství
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Mládež - Volný čas

Zájmové útvary (kroužky) 
DDM Kuřim
školní rok 2012/2013

DDM Legionářská (Dělňák)
Nábor od 10. 9. 2012, začátek činnosti kroužků od 17. 9. 2012

Pondělí:
Keramika   A. Strnadová  14.00 – 15.00  300,-/pol.
Fimování s Alčou A. Strnadová  16.00 – 17.30 300,-/pol.
Jirkoviny  J. Hejduk        15.30 – 16.45 300,-/pol.
Jirkoviny  J. Hejduk         17:00 – 18:15 300,-/pol.
Sebeobrana  J. Tejčková      15.30 – 16.30 200,-/pol.
Tradiční karate  J. Tejčková      16.30 – 17.30       200,-/pol.

Úterý:
Výtvarné dílničky A. Strnadová    14.30 – 16.00 300,-/pol.
Šperkařství  A. Strnadová    16:30 – 17:30 300,-/pol.
Jirkoviny (dívky)  J. Hejduk          14.00 – 15.15 300,-/pol.
Jirkoviny   J. Hejduk          15.30 – 16.45  300,-/pol.
Sportovní hry   J. Tejčková        14.15 – 15.15  200,-/pol.
               

Středa:
Keramika  A. Strnadová    14.00 – 15.00 300,-/pol.
Keramika  A. Strnadová    15.00 – 16.00 300,-/pol.
Keramika  A. Strnadová    16.30 – 17.30 300,-/pol.
Chi – kung/Tai – chi  J. Hejduk         15.30 – 17.00 200,-/pol.
Stolní tenis  J. Tejčková       14.00 – 15.30 200,-/pol.
Kreativka  J. Tejčková        15:45 – 17:15 300,-/pol.

Čtvrtek:
Šperkařství  A. Strnadová    15.00 – 16.00 300,-/pol
Jirkoviny   J. Hejduk          14.00 – 15.15 300,-/pol.
Jirkoviny   J. Hejduk          15.30 – 16.45 300,-/pol.
Sebeobrana  J. Tejčková        14.00 – 15.00  200,-/pol.

Jirkoviny: Prosím o potvrzení další účasti dětí z minulého roku do 
9. 9. 2012 na mail: jirkahe@seznam.cz. Přednost mají děti v termínech 
podle minulého roku. Ostatní děti nábor od 10.9 dle volných míst. Dě-
kuji. Jiří Hejduk

DDM Jungmannova 1084
Středa: 
Základy street dance        I.Zejdová      17.00 -18.00  300,-/celorok
nábor 12.9 v 17.00
Čtvrtek: 
Výtvarné techniky,práce 
s přírodním materiálem,  I. Zejdová     15.00 – 16.00 300,-/pol.
divadlo a hry
nábor 13.9 v 15.00

Pátek: 
Šikovné ruce a paličkování M. Jízdná  16.30 – 18.00 300,-/celorok 
nábor 14.9 v 16.00

ZŠ Jungmannova (tělocvična) 
Úterý:  
Wu-shu   H. Vičarová       18.00 –  20.00 400,-/celorok
nábor 11.9 v 18.00

ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského (tělocvična) 
Volejbal, Mi. a Ma. Švestka,J.Smetana – nábor 7.9 v 17.00, antukový kurt 
ZŠ Tyršova   
Juniorky/kadetky (tělocvična ZŠ Tyršova) Pondělí:  18.30 – 20.00
    Pátek: 18.00 – 19.30
Žákyně (tělocvična ZŠ Tyršova) Pondělí: 17.00 – 19.00
    Čtvrtek: 17.00 – 19.00
Přípravka/minipřípravka (tělocvična ZŠ Komenského)
    Úterý: 16.30 – 18.00
    Pátek:  16.30 – 18.00                                                                                  
     400,-/celorok

ZŠ Tyršova (tělocvična) a atletický stadion Kuřim
Atletika, A. Sikora, K. Tajovská – nábor 10.9 v 17.00, atletický stadion 
Kuřim
Pondělí: 17.00 – 18.30     400,-/celorok   po+čt 500,-     
Čtvrtek 17.00 – 18.00

Florbal, T. Hudák – nábor 12.9 v 16.30, ZŠ Tyršova (tělocvična)
Středa: 16.30 – 18.00       400,-/celorok

O náborech do dalších zájmových kroužků Vás budeme informo-
vat v dalším čísle Zlobice a na informačních plochách k tomu určených. 
Děkujeme.

Nábor nových tanečníků
Tišnovská taneční skupina STREET FLAVA  pořádá již po deváté 

nábor nových tanečníků, který proběhne v pondělí 10. září v 17:00 hod 
ve Slunečním sále DDM Tišnov, Riegerova 312. 

Nabíráme jak úplné začátečníky, tak i pokročilé tanečníky do těch-
to věkových složek: 

- dospělí (15 – 30 let)
- junioři (11 – 14 let)
- děti (5-10 let) 
Naše skupina se věnuje výhradně tanečním stylům street dance 

(hip hop, house, locking, popping, wacking a vogue, dancehall, brea-
kdance). Fungujeme už devátým rokem pod DDM Tišnov a máme přes 
80 členů. Jsme rozdělení do 8 tanečních složek podle věku i tanečních 
zkušeností a trénuje nás 8 trenérů. Pořádáme taneční soustředění, SF 
party a battly, jezdíme po choreografických soutěžích a battlech po celé 
ČR a zajímáme se o hip hopovou kulturu a všechny jejím elementy, které 
se snažíme podporovat a rozvíjet. Pravidelně pořádáme také vzdělávací 
workshopy s nejlepšími tanečníky z ČR a vystupujeme na nejrůznějších 
akcích v širokém okolí.  Doma máme 18 poharů z různých tanečních sou-
těží po celé republice a spoustu úspěchů i na české battlové scéně. 

Přidejte se k nám! Více informací na www.streetflava.wz.cz
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Mládež - volný čas

Aj tak sme stále frajeri…….
 Jako nadpis se úryvek ze známe písně velmi známého slovenského 

zpěváka myslím hodí spíše než poděkování, i když to vlastně poděkování 
je. Poděkování skupině lidí, kteří věnují téměř všechen volný čas naší ku-
řimské mládeži. Díky jim nejen moje děti prožily spoustu krásných chvil, 
poznaly spoustu míst, mají nejen v Kuřimi spoustu kamarádů………..

Myslím, že to může být tak 7 let, kdy můj syn (už je mu 18) začal 
navštěvovat skupinu zdejších mladých hasičů. Začalo to na jaře, kdy se s 
dětmi jako mladší žák začal pod vedením Miloše Hermana zúčastňovat 
hasičských závodů. Závody pořádá Okresní Sdružení Hasičů Brno-ven-
kov a mladí hasiči v nich soupeří v kategoriích požárního útoku, štafety 
4x60 m a při okresním kole hry Plamen také štafeta CTIF, požární útok 
CTIF a nesmím opomenout přičítání výsledků z branného závodu. Ná-
plň mají opravdu pořádnou. Po prvních závodech jsme začali mladým 
hasičům téměř na každých závodech dělat doprovod a taxíka i my rodi-
če. Hned na prvních nám spadla brada…….družstvo mladších žáků se 
umístilo na 3. místě (starší si už nevybavuji) a Miloš nám povídá: To nic 
není, umí to i lépe. Tak jsme byli zvědaví, jak si děti povedou dále. Jo je to 
tak, měl pravdu, na málokterých závodech obě družstva šla v umístění na 
horší než 2. místo. 

To už se i mimo jiné „hasičce“ upsala i naše dcera a pod vedením 
Renaty Hermanové a Jitky Přikrylové tančila s dětmi v kyjovských krojích 
krásnou Moravskou besedu na Hasičských hodech.

Při tom se mi vybavuje spousta zážitků, ne přímo závodních, ale 
svědčících o opravdovém kamarádství. Můj malý syn poskakující a vě-
šící se na ty starší, velké kluky, které jsem nikdy  neviděla se po mladších 
ohnat, nebo se chovat zle. No stalo se mi, je to asi 3 roky, kdy můj syn 
končil v kategorii starších žáků a koukám….na trávníku leží hromada 
malých kluků a holek… poznávám jen ty velké boty, co ze spodu čučí… 
no jo, historie se opakuje… setřepává ze sebe děti a ty, co nestihly utéct, 
vyhrávají pořádný kolotoč. I za tohle patří kuřimským hasičům můj vel-
ký dík, moje děti prožily a prožívají dětství jaké má málokdo. Kolik jich 
smí jet v opravdové hasičské Avii, osahat si všechno, běhat s opravdovým 
hasičským nářadím, jít v kroji na hodech v krásném průvodu městem… 
reprezentovat náš sbor v celorepublikové soutěži, taky nesmím opome-
nout, že oba mají svou krabici od bot a v ní spousty zlatých, pár stříbrných 
a několik bronzových medailí.

 Děti postupně odrůstají, postupují do starších žáků. Opět v obou 
kategoriích sklízí ohromné úspěchy, několikrát postoupily na krajské kolo 
hry Plamen, kde se běžně umísťují na krásném 2. místě. 

Kluci sestavují družstvo dorostenců a mužů B: levý proud-Lukáš 
Kožina, pravý proud-Jára Radvan, rozdělovač-Tomáš Fryč, B-Michal Šaf-
ařík, strojník-Tomáš Hudec, savice-Petr Vlček, koš-Břéťa Ress.

 Starší žáci zůstávají na Kuřim A, Kuřim Ještěrky a Kuřim mladší 
žáci. Starší žáci r. 2010 postoupili na republikové kolo hry Plamen v Lito-
myšli. Letos nás v na republikovém kole pod vedením Davida Hermana 
reprezentovali naši dorostenci sloučeným družstvem s SDH Nesvačilka. 
Postup z krajského kola byl velký úspěch a kluci si ho pořádně a zaslou-
ženě užili. V Sokolově se umístili na krásném 9. místě a my jsme všichni 

byli opět při tom. Sledovali jejich úspěchy i neúspěchy, z průběžného 7. 
místa… čekání na požární útok. Kluci startují… nejrychlejší nabrání, 
kluci běží jako o život, reportér hasičské televize Hasiči 150 hlásí: zatím 
nejrychlejší ! … je to úžasný čas, voda jde z proudnic… sledujeme vše z 
tribuny, terče se začínají plnit… povezeme domů titul MČR v požárním 
útoku… klesá tlak… přepálila se hadice u mašiny… z díry stříká gejzír 
vody… nedokončený pokus… v nikom z nás by se byl krve nedořezal, a 
to už vůbec nemluvím o klucích. Tolik byli zklamaní, ještě teď je před se-
bou vidím. Nechtěla jsem o tom původně psát, ale tak se to stalo a zážitek 
byť negativní, tak byl velice silný. Proto ten název článku, na internetu je 
ke shlédnutí video, které vytvořil trenér David Herman a v doprovodu 
zazní mimo jiné i tahle píseň. (http://www.youtube.com/watch?v=5R-
WT8ULqga0&feature=youtu.be )

 Následovalo Krajské kolo mužů, kde se družstvo Kuřim B umís-
tilo na 3. místě. Také děvčata nesmím opomenout: Michaela Foltýnová 
a Petra Radvanová nás rerezentovaly v soutěži dorostenek jednotlivců 
Okresního kola hry Plamen, kdy Petra skončila na 3. místě a postoupila 
do Krajského kola. V soutěži žen se za družstvo Zbraslav postavily také 
naše 3 závodnice: Michaela Foltýnová, Monika Peňásová a Petra Radva-
nová. Družstvo Zbraslavi skončilo v celkovém hodnocení  na 3. místě. 

Letos nám za starší žáky skončilo se závoděním družstvo Ještěrek, 
které od prvních krůčků za mladší žáky připravovala Petra Medková. Bylo 
to družstvo ze samých děvčat a začíná se nám z nich rýsovat skvělé druž-
stvo dorostenek a žen. Sestava: levý proud-Peťa Radvanová, pravý proud-
Terka Pleskačová, rozdělovač-Veronika Vedralová, B-Simona Řehořová, 
Terka Mojžíšová, strojník(ce)-Šárka Přikrylová, savice- Jitka Schimmer-
lová, koš- Monika Peňásová. Děvčata už mají za sebou první úspěšné zá-
vody a těší se na další 28.8.2012 v Herolticích a noční v Čebíně, na kte-
rých uvidíme i družstvo mužů.

 Vím, že můj obdiv a velké poděkování neobsáhlo všechno a všech-
ny, kdo by si ho zasloužili. Být dobrovolným hasičem je velmi záslužná a 
odpovědná činnost. Věnovat se ještě k tomu výchově nové generace je 
přece jen velký kus práce navíc. Vím o čem mluvím, jednoho takového 
vychovaného mám doma… jsme u babičky, která bydlí přes jeden dům, 
vycházím se synem od ní, on nemá u sebe mobil, tak nic neví… začíná 
houkat siréna… mamí… co??  … na zem spadla čokoláda a 100,- co ob-
držel… přeskakuje příkopu… křičí… posbírej to… jeden pantofel zůstal 
na chodbě… druhý zabořený v hlíně… zahlédnu ho jen na rohu v ulič-
ce… utíká bosky v ponožkách na hasičku… volám na něj… neslyší… 
musí tam být včas, auto vyjíždí hned jak doběhnou… sbírám po zemi co 
zanechal a slyším houkat Avii. Ještě počkám, podívám se kam pojedou a 
půjdu domů… jedou na Tišnov… honem na internet, hoří les nad Deblí-
nem… dávejte na sebe chlapci pozor, jsme na vás všichni moc pyšní, moc 
děkujeme, že tu pro nás jste.

Radvanová Ludmila

Družstva Kuřim A, Ještěrky a mladší žáci červen 2012

NesKuř MČR 2012 horní řada z leva  Lukáš Kožina, Jirka Fiala, Jara Rad-
van, Jan Motáň, Michal Šafařík,dolní řada z leva  Vašek Hrdlička, Jirka Bed-
nář, Tomáš Fryč
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Noc kostelů

placená inzerce

Účinkovali hudebníci, stře-
dověcí bojovníci i plyšáci.

       Po deštivých zkušenostech z předešlých roků jsme letos Noc 
kostelů očekávali poněkud s obavami. S napětím jsme sledovali předpo-
věď počasí, protože  déšť by programu pro děti na husitské zahradě ob-
zvlášť neslušel. Nemluvě o skupině středověkých bojovníků, kteří se při 
loňském představení pohybovali v rozbláceném terénu jen s obtížemi. 
Ještě dopolední liják nás plnil chmurami, odpoledne se ale, díky Bohu, 
deštivý scénář nezopakoval.

     Dětskou bohoslužbu, jíž jsme na ulici Farského program zahajova-
li, posilnily řady plyšáků nejrůznějších velikostí a živočišných druhů. Dětmi 
vybraní plyšoví jedinci se dokonce aktivně zapojili při biblických čteních. Pís-
ničky s kytarovým doprovodem příjemně dobarvily milé setkání.

     Po bohoslužbě přišel čas na výtvarné tvoření, na zahradě pak 
měla u dětí velký úspěch lukostřelba. Úraz nebyl zaznamenán ani jeden, 
zato opečené špekáčky, kterými se účastníci klání posilovali, braly za své 
v hojném počtu.

     Na 18. hodinu se mnozí odebrali ke společnému zahájení do 
kostela sv. Maří Magdalény, kde promluvili duchovní katolické i husitské 
církve.

         Na zahradě na ulici Farského potom vystoupilo Sdružení přá-
tel živé historie DAGA z Brna, letos příjemně bez deště a bláta. Program 
skupiny, patřičně doplněný působivými kostýmy, se vydařil. 

     Čas do koncertu ve 20 hodin trávili návštěvníci na malé farní 
zahradě u ohýnku, špekáčků a povídání.

      Koncert samotný posluchači hodnotili s nadšením. Chrámový 
pěvecký sbor Magnificat z Lelekovic zaujal svým výkonem už v minulém 
roce a tak se mnozí těšili i na letošní program. Nutno říct, že rozhodně 
nebyli zklamaní. Krom toho se konala bezpochyby i radost na nebesích, 
protože ve sboru vedle sebe svorně pěli ti, kteří přijímají pod jednou i 
přijímající pod obojí. V tomto duchu jednoty v Kristu se nesla i modlitba 
Taizé, čas meditativního zpěvu a rozjímání.

     Když pak na závěr promluvil v husitském sboru otec Adam a po-
děkoval za polsky zpívanou píseň, zakoušeli jsme trošku z ducha Ježíšovy 
modlitby za učedníky v Janově evangeliu : “…aby všichni byli jedno jako 
ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě 
poslal.“ ( Jan 17:21)

Dvě fotografie z programu, který probíhal na farní zahradě (vystoupení Sdru-
žení přátel živé historie DAGA) a ve Sboru Dr. Karla Farského (koncert 
Chrámového pěveckého sboru Magnificat z Lelekovic.

Placená inzerce
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placená inzerce

Město Kuřim vyhlašuje 

výběrové  řízení
na výkup pozemků 

pod místními komunikacemi
za podmínek: 

 

a) termín konání výběrového řízení 27. 9. 2012
b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 179,36 Kč 
d) způsob podání nabídky - nabídky s označením „vý-

kup pozemků pod komunikacemi“ se přijímají 
na předepsaných formulářích v zalepené obálce 
na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IV. NP, dv. č. 412 do 
čtvrtku 27. září 2012 do 11,30 hodin.

 Podrobnější informace je možno získat na úřední 
desce nebo webových stránkách Městského úřadu 
Kuřim – www.kurim.cz v sekci „Výzvy města“ nebo 
na tel. čísle 541 422 317 - Ing. Fidrmucová; 

   541 422 374 – Mgr. Kavka.
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Mládež - volný čas

Dětský den s Klubem Pohoda
Děti opět slavily svůj krásný svátek Mezinárodní den dětí a my z 

Klubu Pohoda  jsme pro ně připravili již tradiční zábavné odpoledne, kte-
ré se konalo 10. června ve dvoře kulturního domu. Letošní program byl 
velmi bohatý a kromě soutěží, ve kterých děti získávaly zajímavé ceny , tu 
děti bavil klaun s tvarováním balónků a šikovné malířky obličejů děti pře-
kouzlily v různá zvířátka, pohádkové bytosti nebo strašidla. Dále pro děti 
byla připravena trampolína, skákací hrad, nafukovací skluzavka a dočasné 
tetování. K poslechu hrála velmi úspěšná kuřimská kapela The Impallers. 
O správný zvuk hudebníků se postarala firma RoTone – ozvučovací tech-
nika.  Angličtina Zuzu se představila anglickou interaktivní písničkou, což 
nenechalo nikoho klidným a téměř všechny dětičky, i rodiče,  se zapojily. 
Další zajímavou atrakcí pro děti byl paintball z Jamného u Tišnova.

A abychom mohli tuto radost dětem udělat, potřebovali jsme po-
moc od partnerů a sponzorů akce a také pomoc dobrovolníků při organi-
zaci. Děkujeme všem, kteří tuto akci podporují. Děti odcházely spokoje-
né, vydováděné,  s úsměvem na tváři, s plnou hlavou zážitků a s krásnými 
odměnami ze soutěží.

Děkujeme partnerům: Město Kuřim, Walter, Gromathic, Wellne-
ss Kuřim, Reakce – reklamní centrum, Mix Max, Atrakce Pohoda, The 
Impallers. 

Děkujeme sponzorům:  Auto Hanák, Ronald Gracias – elektroin-
stalace, CocaCola, Moravská ústředna Brno,  Aitu – látkové plenky, Roto-
ne, Maneo, Sikou koupelny, Svijany, Květinářství Papaver Flower, Čoko-
ládovny Fikar, Auto Petr, Solná jeskyně poliklinika Kuřim.

Děkujeme všem pomocníkům při organizaci.
Další již tradiční akce s Klubem Pohoda se koná 9. 9. 2012 pod 

názvem Rozloučení s prázdninami,
kde pro děti budou opět připraveny atrakce. Všechny Vás srdečně 

zveme. Koná se za každého počasí.
Klub Pohoda, David Hedbávný
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Dospělí - volný čas

Vánoce
Vždycky každý rok, tu jsou Vánoce.                                                                                
  Každý rok, vloni, letos i napřesrok, budeme toužit po kouzelných 

Vánocích. Víme však, jak si své kouzelné Vánoce vytvořit ? Nejen o úklidu 
a chystání na Štědrý den, jsou Vánoce. Kouzelné Vánoce přeci představují 
atmosféru a ta se vytváří nejen výzdobou, ale také vším, co podpoří naši 
náladu. K tomu slouží vánoční koledy, různé vánoční tradice a také třeba 
posezení s přáteli.  Žádné kouzelné Vánoce nemohou být nudné a k tomu 
právě slouží nejrůznější vánoční zábava (vánoční hry, vtipy o Vánocích a 
podobně). Jistou inspiraci i rady se můžete dočkat i v oblastech dárků, ať 
už se to jedná o problémy s výběrem dárků, či jejich balením.  Symbolika 
zelené barvy zde není jen tak pro nic, za nic. Je to symbol života, který pře-
nášíme do všeho zeleného a živého. To živé nám pak představuje vánoční 
stromeček, chvojí, jmelí, či adventní věnec. Asi se začínáte ptát proč teď, v 
létě popisuji kouzlo Vánoc ?                                         Je to proto, že v pivnici 
„ U Čajdy“  jsem takové Vánoce  v srpnu jedenáctého     (v sobotu) aspoň 
na chvíli zažil.

Bylo tu vše, co jsem popisoval :
 - zelený stromek  venku (jaký jiný v srpnu) 
 - nezabalené dárky (pivo, fernet ap.) 
 - zabalené dárky (cigareta, doutník, atd.) 
 - po třetím fernetu zpěv koled
 - vánoční stromeček
 - vánoční pečivo na stole 
 - vánoční výzdoba pivnice vč. dvou skleněných baněk
 - adventní věnec (neptal jsem se odkud je, ale stuha tam nebyla)
 - kdosi tam dokonce louskal ořechy
 - hromada sněhu se sáněmi (dovezeno ze zimního stadionu v Blansku)
 - rybí polévka (čočka s ohledem na malý prostor byla zakázána)
 - a především smažený kapr se salátem 

  
Jednalo se již o páté letní Vánoce v tomto příjemném prostředí.
Všichni jsme nejprve společně  poslali pár vzkazů Čajdovi do nebe 

a pak pod jeho dohledem „shora“ jsme slavili tento jeden z nejhezčích 
svátků.

Nejkrásnějším dárkem bylo už to, že jsme se tady v takovém hoj-
ném počtu sešli, dobře se bavili a měli hlavně velkou radost ze života.

Byl to báječný a štědrý (opravdu na všechno) večer.
Známý kuřimský mecenáš rozdal všem přítomným dětem dárky, 

ze kterých měly ohromnou radost. A když rodičové těm menším slíbili 
ještě další Vánoce za pár měsíců, tak děti skákaly radostí, jako když Ratha 
pustíte z vazby .

Musím se ještě zmínit o zpívání koled. 
Tady přepisuju tu nejzpívanější z tohoto večera:  
 
Už jako maličký jsem zpíval koledy 
Ty co jsem uměl od babičky a od dědy
I táta zpíval, máma taky zpívala 
Pořád jsem zpíval koledy už od mala
Koleda koleda Štěpáne 
Co to neseš ve džbáně?
Nesu nesu koledu 
Při tom jsem myslel hlavně na to 
co bude k obědu
Tichá noc, svatá noc
toho jídla bylo opravdu moc
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
nad kuřimskou radnicí občané slzy roní,
po roce Vánoce, Vánoce
přicházejí, šťastné a veselé,
zpívejme přátelé

Chtěl bych tímto poděkovat všem přítomným  za příjemné prožití 
vánočních svátků v srpnu roku 2012  ve stylové pivnici „U Čajdy“. 

Pozvánka na Babské hody v Čebíně
Srdečně Vás zveme na tradiční Babské hody, které se konají 22. 9. 

2012. Ženy a dívky si pro Vás připravily opět nové taneční vystoupení. 
Uvidíte Doudlebskou polku, která se v Čebíně v minulosti na hodech 
tančívala. Tato polka je známá i ve světě a to díky našim českým rodá-
kům, kteří se usadili v cizině. Touto formou si rádi připomínají svou rod-
nou zemi. Dále zatančíme Slovenské tance, předvedeme zaplétání máje 
a taneční pásmo k cimbálové muzice. Večer trošku „přiložíme do kotle“, 
nebude chybět i něco z rozvernějších tanečků pro odvážné a především 
půlnoční překvapení z oblasti žánru, který v Čebíně ještě nikdy nedostal 
prostor. Nechte se překvapit! Letos je program obohacen také o vzácné-
ho hosta, kterým je Jiří Helán, zpěvák, který působil původně v dechové 
kapele Moravanka a od roku 1985 následně v Moravěnce. Zejména starší 
generace si jistě ráda zazpívá společně s tímto charizmatickým, stále ener-
gií sršícím, sympatickým muzikantem. Dále se můžete těšit na soubor 
Kyničan z Moravských Knínic a vystoupení našich dětí ze ZŠ Čebín. K 
tanci a poslechu bude hrát dechová kapela Galáni. 
Program:
9:00                  Zvaní na hody
14:00           Krojovaný průvod vesnicí
16:00           Zahájení před areálem Čebínka (v případě nepřízně počasí  

 bude program přesunut do  sokolovny)
16:00-17:15     Taneční vystoupení
17:15          Vystoupení Jiřího Helána
20:00       Taneční zábava v sokolovně, hraje dechová kapela Galáni a  

 cimbálová muzika Kyničan
 Těšíme se na Vás!  

 Jana Jakubcová   
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Třídit – netřídit?
Většina spoluobčanů, usuzuji podle 

toho, jak se chovají, zřejmě ani nezaregistrova-
la, že se něco změnilo ve sběru a třídění odpadu 
ve městě. Bydlím totiž u čtyř popelnic, naštěstí 
to ještě není dům „U Čtyř popelnic“ a k mým 
několika málo domácím povinnostem patří vy-
nášet do nich odpadky, které vyprodukuje naše 
domácnost. Tak si myslím, že jsem docela dob-
ře „uživatelsky“ informován o tom, co se kolem 
nich děje.

Před několika měsíci byly kontejnery na 
PET láhve polepeny novými nápisy upozorňu-
jícími, že se podstatně rozšířil sortiment sběru 
plastických hmot doslova všeho druhu. Občané 
si však toho moc nevšimli a třídí většinou tak, 
jak to dělali doposud. Někteří dokonce netřídí 
vůbec tak, jak to tedy dělali odjakživa. Občas 
mám s některými konflikty, když je upozorním, 
že sypou odpad do kontejnerů zakoupených 
naším společenstvím vlastníků. Tedy vlastně do 
cizího majetku. Některá slova, která přitom za-
znívají patří spíše do Poslanecké sněmovny než 
na stránky seriozních novin pro Kuřim a okolí. 
Ale dost nářků, protože kdo třídil, tak bude tří-
dit dál. Kdo netřídil, ten se to už asi nenaučí. Co 
s takovými lidmi nevím, zejména když nejde 
používat středověké vynucování patentů vlada-
ře nebo místního pána.

Městský úřad ani Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o. jednoduše městské služby, které v 
Kuřimi zajišťují prvotní třídění domovního odpadu 
rozmístěním kontejnerů a obstarávají svoz,  neuděla-
ly žádnou reklamní kampaň, ve které by upozornily 
občany na změny. Mohou to však napravit, příleži-
tost k tomu bude ještě nejméně jedna.

Co se tedy dává do kontejnerů vyhrazených 
dříve jen pro PET láhve?

Jsou to nejrůznější obaly od mléka, kefíru, 
jogurtů, šlehaček a v podstatě od všech mléčných 
výrobků označené symbolem recyklace. Patří sem 
i různé polyetylénové obaly od potravin, v nichž 
je zabaleno maso a masné polotovary, někdy 
i ovoce a také sáčky všech velikostí, do nichž 
dáváme rohlíky, chleba a pečivo všeho druhu a 
nezapomeňme na reklamní firemní tašky, v ně-
kterých státech už zakázané, jichž jsou u nás plné 
parky a lesy. Dále do tříděného odpadu patří obaly 
od čistících prostředků na nádobí jako je JAR a 
čistících prostředků do koupelen, na nábytek, o 
obalech na kosmetiku ani nemluvě, co je jich od 
různých výrobců. Pozor do tohoto vyčleněného 
kontejneru se dává také polystyrén, kterým jsou 
zpravidla vyplněny papírové krabice, v nichž se 
prodávají elektrospotřebiče typu televizor, věž, 
počítač a jeho příslušenství apod. Nejlépe je však  
podívat se přímo na kontejner, co do něj házet. 
Dost těžko se však třídí, protože doma máme jen 
jeden koš na odpadky, do kterého, respektive do 
polyetylénového sáčku v něm házíme vše. Schází 
nějaké dvojkoše a v budoucnosti trojkoše. Český 
člověk si však umí vždy poradit.

Význam třídění spočívá v tolikrát připo-
mínaném využívání druhotných surovin, které 
mi starší známe především v souvislosti s různými 
hesly o šetření  - tehdy ještě našich lesů. Z třídě-
ného odpadu má užitek město, protože takový 
odpad se prodává a o výnos z tohoto prodeje jsou 
nižší i poplatky za odpad. V celkových nákladech 

je to však jen několik procent, ale mohlo by být 
podstatně více, kdyby……občané třídili více. 

A jsme u další záležitosti související s odpa-
dy. Již po několik let nebylo možno zvyšovat po-
platky za odpad, protože to neumožňoval přísluš-
ný zákon. Většina obcí postupně dosáhla horní 
hranice poplatku, kterou bylo 500,- Kč za občana 
a rok. Někde, jako v Kuřimi, k tomu patřily i slevy. 
To se od příštího roku mění a horní hranice je po-
sunuta na 1 000,- Kč. Jen připomínám, že jedna z 
variant projednávaného zákona byla nestanovovat 
horní hranici vůbec a nechat obcím volnost stano-
vit výši poplatku podle skutečných nákladů. Do 
konce roku bude zastupitelstvo města projedná-
vat, alespoň já předpokládám, že tomu tak bude, 
obecně závaznou vyhlášku, v níž bude nová výše 
poplatku v Kuřimi stanovena. Celkové náklady na 
odpad v Kuřimi (náklady se dají rozepsat do něko-
lika částí) mírně překračují 1 000,- Kč. Za situace, 
kdy poplatek od občanů činí jen 50% nákladů, si 
ani nedovedu představit, že by se nezvyšoval. A 
tak bude na zastupitelstvu města o čem vyjedná-

vat, neboli dělat městkou politiku. 
A co nás čeká v třídění domovního odpadu 

v blízké budoucnosti? Je to podle požadavků sa-
motného Bruselu, protože sami bychom na to asi 
nepřišli, třídění bioodpadů. Jedná se o zbytky po-
travin, které se nebudou vyhazovat do tzv. směs-
ného odpadu, ale budou se separovat samostatně 
a následně využívat v biostanicích či ke komposto-
vání atd. Na to se už těším, protože k tomu třídění 
nejsou domácnosti uzpůsobeny vůbec. Viděl jsem 
reportáž ze zahraničí, kde to už měli vyřešeno. 
Můžeme se poučit. A co na závěr? Samozřejmě 
třídit.

P. Němec
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Naučná stezka Zárubou a Horkou
Na vycházkové trase kolem kopců tyčících se nad Kuřimí - Záru-

bou a Horkou - vznikla v roce 2005 zcela originální naučná stezka se 7 
zastaveními u naučných tabulí doplněné na některých místech dřevěnými 
lavičkami. Netradičně pojatá naučná stezka vznikla ve spolupráci odboru 
životního prostředí MěÚ Kuřim s brněnským akademickým sochařem a 
řezbářem Patrikem Vlčkem, jehož práce jsou vidět např. u Vránova mlýna 
cestou do Mokré Hory, na Pohansku nebo např. na sympoziích u Brněn-
ské přehrady. Náměty jednotlivých zastavení jsou různorodé, ale vždy te-
maticky jednotné. Zabývají se prostupnosti Kuřimské krajiny, zástavbou 
v Dílech za sv. Jánem, výhledem na vrcholky kopců Českomoravské vy-
sočiny, vyhynulými druhy apod. Jednotícím prvkem je značka dubového 
lístku (nejčastější dřeviny těchto kopců) a citátem, jehož autora najde ná-
vštěvník na druhé straně otočné tabule. Tak se pozorný návštěvník může 
seznámit s básní Petra Bezruče, který chodil do Kuřimi na výlety, hned 
na úvodní desce. Jinde najde slova Thoreaua, Skácela, Demla, Prišvina, 
Koháka a Seneky.

Že se naučné tabule líbí nejen Kuřimanům dosvědčil i článek „Na-
učme se dělat naučné stezky“ uveřejněný v časopise Ochrana přírody 
3/2012. Právě fotografie prvního otočného panelu uvedl autor Tomáš 
Růžička jako příklad, že není panel jako panel a že právě na zpracování 
a originalitě záleží. 

V současné době procházejí postupně všechny panely celkovou 
rekonstrukcí – někde je potřeba opravit jen vrchní lazuru, jinde doplnit 
tmel.  Z důvodu vandalského ničení se musejí 2 tabule udělat úplně zno-
vu. Předpokládáme, že do konce roku už Kuřimané a ostatní návštěvníci 
naučné stezky budou moci zase hádat, který hrdina Foglarových příběhů 
nebude nikdy jmenován v ulicích Dílů za sv. Jánem nebo jak vysoký tep 
byste měli mít, když vystoupáte nad základní školu v ulici Komenského 
resp. až nad skautskou chatu v zahradě této školy.   

Trasa naučné stezky:

Opravy na rybníce Srpek
Možná si někteří z vás všimli, že u rybníka Srpek se na konci čer-

vence pohybovali pracovníci firmy Agromeli, aby doplnili kamennou 
rovnaninu na hrázi, opravili vstup ze štěrkové lavice do vody, usadili 
kamenné kvádry k zamezení vjezdu na místa, kam se vjíždět nemá. Na 
dvou místech přibyly 2 přírodní stojany na kola a byl opraven vydrolený 
beton ve spárách na schodech do vody. Část těchto prací byly reklamace 
z dokončené revitalizace v roce 2010, část požadavků vznikla na zákla-
dě vysledovaných potřeb. Aby rybník zůstal i nadále příjemný nejen pro 
zvířata, ale i pro lidi, prosíme naše občany, aby si všímali svého okolí a 
pomohli tak eliminovat vandalské činy. Na rybníce je podle návštěvního 
řádu zakázáno:

1) Jízda a parkování motorových vozidel na hrázi.
2) Mytí vozidel, motorek, kol a jiných zařízení, které by mohly znečis-

tit vodu olejem nebo jinými nebezpečnými látkami.
3) Znečišťování odpadky. Odpadky je možné ukládat pouze do od-

padních nádob k tomu určených.
4) Produkování či pouštění hlasité hudby. Výjimku tvoří koncerty or-

ganizované městem.
5) Rozbíjení či poškozování mobiliáře a ostatních zařízení rybníka 

Srpek.
6) Poškozování nebo ničení dřevin (a to včetně vrbových řízků osa-

zených na březích), rozebírání kamenných hrází, odvážení nebo 
přemisťování kamenů či oblázků.

7) Vstup na ostrůvek v mělké litorální části. Tato část rybníku je vy-
budována pro rozmnožování živočichů, především obojživelníků a 
vodních ptáků. 

8) Vysazování a chytání ryb v rybníce. Právo chovu či lovu ryb v ryb-
níce má pouze majitel resp. nájemce rybníka, pokud není vydáno 
povolení další osobě. 
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Střepy na cestě
Pokud rádi vyrážíte na procházky nebo projížďky na kole Kuřim-

skou horou, začněte být ve střehu. Cesta vinoucí se nad Podhořím a při-
lehlé stezky totiž slouží také jako bojové pole. Někdo se zřejmě rozhodl 
zahájit takovou malou záškodnickou válku s každým, kdo se na něčem 
veze nebo má bosé nohy či holé tlapky. Cesta nad Podhořím je totiž v 
opakujících se intervalech prosévána střepy z rozbitého skla. 

A kdyby to byly jen malé střípky, ale v prudkých stezkách stoupa-
jících k další vrstevnici lze nalézt i celé kusy rozbitých lahví. Původně se 
zdálo, že se střepy na cestě berou nejspíše z rozbitých lahví pijanů, kteří 
z různých důvodů dávají přednost popíjení nápojů v přírodě, zejména u 
Masarykova kamene. Zpočátku jsem se dokonce sama snažila střepy dů-
kladně vysbírávat, ale zdá se, že se jedná o nekončící až Sisyfovskou práci. 
Ty střepy se tam objevují stále znovu. 

Prvně jsem pojala podezření na nějakého zavilého nepřítele do-
mácích mazlíčků a jeho chuti po krvi z jejich tlapek. Prostě uvažovala 
jsem paranoidně jako každý pejskař. Ale po bedlivém zkoumání rozsevu 
a intenzity největších střepů je jasné, že neznámý má políčeno na jinou 
cílovou skupinu a to jsou podle všeho cyklisté. Tedy spíše bikeři až hard 
bikeři, tedy ti, kteří s velkou chutí sjíždějí naprosto sebevražedně strmé 
kopce.

Popravdě, taky moc nemusím situace, kdy se na mě někdo vyřítí z 
naprosto nečekaného místa v lese vysokou rychlostí, často si říkám, na-
padne toho magora, že tam může taky někdo jít?! Nehledě na fakt, že Ku-
řimská hora je plná vyholených uježděných sjezdů, které protínají cesty 
táhnoucí se po vrstevnicích, kde je zcela zdevastovaná vegetace. Ale sypat 
jim na zem střepy asi taky není nejlepší způsob, jak se s nimi vypořádat. 
A nejenom s nimi, vždyť Kuřimská hora je oblíbeným místem vycházek 
rodin a seniorů a cílem mnoha kuřimských sportovců. 

Ať už po svých, na kole nebo v kočárku, k újmě takto může při-
jít každý. Možná se nějaký projíždějící cyklista nebo rodič s kočárkem 
divil propíchnuté duši na svém vozidle, je přece jen běžnější kochat se 
přírodními krásami než hledět upřeně před sebe na zem. Napadlo vůbec 
neznámého záškodníka, co může způsobit jeho nebezpečné počínání?! 

Zřejmě ne, proto milí vycházkáři, sportovci, matky s kočárky, cyklisté i 
pejskaři, bděte! Nenechte si otrávit krásnou procházku, ale přece jen ra-
ději nechoďte po cestách Kuřimskou horou bosi. 

Soňa Šmahelová
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KuKuČ 2012
Zastupitelstvo města pověřilo stejně jako loni kulturní výbor zor-

ganizováním ankety, která má zjistit a ocenit nejvýraznější Kuřimské kul-
turní činy umělecké sezóny. Tím je míněna sezóna od začátku prázdnin 
do června příštího roku (v tomto případě tedy červenec 2011-červen 
2012). 

Smyslem ankety je najít a vyzvednout takové činy a aktivity ve měs-
tě, které jsou dobrým příkladem pro ostatní občany města, zvyšují prestiž 
města, pomáhají rozvoji kultury v Kuřimi a kultivují jeho prostředí. 

Ze slov Kuřimské kulturní činy vznikla zkratka KuKuČ. Každý ob-
čan Kuřimi i každá právnická osoba může nominovat umělce v Kuřimi 
žijící nebo tvořící v následujících kategoriích a to přinejmenším do 15. 
srpna (termín uzávěrky může být ještě posunut). 

Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, 
středních neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury 
(soutěže, veřejné produkce apod.).

Umělecký výkon: Pro dospělé (včetně vysokoškolských studen-
tů a studentů konzervatoří) občany Kuřimi za výrazný umělecký výkon 
(soutěže, umělecké přehlídky, vystoupení, vytvoření výtvarného či lite-
rárního díla.

Dramaturgický a koncepční počin: Za nejzajímavější dramatur-
gii (akce, cyklu pořadů, přehlídky, dramaturgie zařízení) roku v Kuřimi.

Mecenáš roku: Pro fyzickou či právnickou osobu, která svými fi-
nančními prostředky či jinou formou pomoci podpořila nějaký kulturní 
projekt v Kuřimi.

Za vytváření kultury všedního dne: Cena je určena pro fyzickou 
či právnickou osobu, která vytváří kulturní prostředí pro občany města 
ve veřejně přístupném prostoru (úřad, prodejna, veřejné prostranství…)

Za propagaci kultury: Za vytváření mediálního obrazu kuřimské 
kultury, mediální propagaci akcí (novináři, publicisté, kabelovky, webov-
ky)

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: obdoba ceny za ce-
loživotní dílo.

Mimořádné kategorie (ty mohou nastat vždy, např. někdo neku-
řimský napíše román o Kuřimi).

V každé kategorii může být uděleno více cen, jedna cena i žádná 
cena.

Na základě nominací rozhodne Kulturní výbor v září o konečných 
návrzích, ty předloží starostovi (ten má právo veta) a vítězové budou vy-
hlášeni při Medových dnech (7. října).

K celé akci se vrátíme ještě v příští Zlobici, ale máte-li jasno, své 
návrhy můžete posílat už teď na adresu:

Kulturní výbor
Město Kuřim
Jungmannova 968
664 34 Kuřim.

Ladislav Ambrož
předseda kulturního výboru

kultura

Infekční perotinitida koček - 
FIP 

Infekční peritonitida koček 
(FIP) je progresivní fatální onemoc-
nění koček způsobené mutovaným 
koronavirem. Vyskytuje se nejčastěji 
u koček mladších věkových kategorií. 
Mnoho koček je infikováno relativně 
neškodnou formu koronaviru, ale 
pouze u některých koček virus zmutovat a stal se patologickým. K pře-
nosu viru dochází přímým kontaktem s nemocným zvířetem přes sliny a 
trus, nebo nepřímo z infikovaného prostředí. Je možný i přenos z matky 
na mládě v průběhu březosti. 

Infekční peritonitida se projevuje ve dvou formách. Je to tzv. vlhká 
a suchá forma FIP. 

U vlhké formy FIP patří mezi nejčastější klinické příznaky hroma-
dění tekutiny v dutině břišní, a tím dochází ke zvětšování objemu břicha. 
Kočky mají dále zvýšenou teplotu nereagující na podávání antibiotik a 
trpí dlouhodobým nechutenstvím. Mezi méně časté příznaky patří zvra-
cení, průjem, žloutenka a ztráta hmotnosti. 

Mezi příznaky suché formy FIP patří ztráta koordinace pohybů, 
paralýzy, kývání hlavou do stran. Na očích lze pozorovat přivřená oční 
víčka, zánět spojivek a ostatních částí oka. Pacienti jsou vyhublí, mají 
zvětšené mízní uzliny, zvětšená játra a slezinu.  

Neexistují žádné specifické testy pro diagnostiku FIP. Důležité je 
kompletní anamnéza a důkladně provedené klinické vyšetření. Při podezření 
na toto onemocnění je důležité provedení některých vyšetření, a to např.:
• Důkladné vyšetření zraku
• Kompletní krevní obraz vykazující nízkou hodnotu lymfocytů a anémie
• Biochemické vyšetření, kde bývá typickým obrazem zvýšení hladiny bíl-

koviny a změna poměru albuminu a globulinu
• Doporučuje se provést testy na diagnostiku viru kočičí leukémie (FeLV) 

a kočičí imunodeficience (FIV), které mohou průběh onemocně-
ní FIP zhoršovat (o těchto chorobách Vás seznámíme v příštích 
článcích)

• Zjištění titru protilátek pro koronavirus. Je důležité poznamenat, že 
tento test identifikuje přítomnost protilátek proti koronaviru, ale 
nelze určit s jistotou, že u kočky probíhá onemocnění. 

• Specializovaný molekulární diagnostický test volal (PCR) pro zjištění 
původce onemocnění v biologickém materiálu, nejčastěji v trusu 

• RTG a ultrasonografické vyšetření dutiny břišní pro zjištění přítomnosti 
tekutiny v břiše

Na trhu není v současné době žádný lék na FIP a léčba je omezena 
pouze na podpůrnou a symptomatickou péči. V závislosti na závažnos-
ti nemoci může být léčba pouze ambulantní, až po hospitalizaci. Léčba 
může zahrnovat jeden nebo více z následujících postupů:
• Podávání tekutin intravenózně nebo subkutánně (tj. pod kůži) 
• Podávání protizánětlivých látek, jako např. glukokortikoidy, (predni-

son)
• Podávání širokospektrých antibiotik pro boj proti sekundární bakteri-

ální infekci
• Podávání léků, jako je cyklofosfamid, melfalanem nebo chlorambucil k 

potlačení imunitního systému
• Podávání lidského interferonu, tento lék je považován za kontroverzní 

v léčbě FIP
• Podávání anti-koagulačních léků, jako aspirin. 
• Dostatek vitaminových doplňků
• Nutriční podpora krmení prostřednictvím nazogastrické sondy - malá 

trubička procházející nosem do jícnu a žaludku - nebo gastrosto-
mií, kdy je větší trubička umístěna do žaludku přes kůži.

Prognóza u tohoto typu onemocnění je vždy nepříznivá. U koček 
s rozvinutou formou vlhké formy je doba přežitelnosti 2 – 4 týdny, u su-
ché formy 2 – 6 měsíců. Při výskytu tohoto onemocnění v chovu koček 
je velmi důležitá dezinfekce vnějšího prostředí a častá výměna kočičích 
záchodků. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková
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mu. Masaryk měl těžkou práci. S Benešem museli všem dokazovat, že je 
nutno rozbít Rakousko – Uhersko. Šedesátiletý profesor jezdil téměř po 
celém světě. Organizoval legie a všude přesvědčoval a dokazoval nutnost 
dát našemu lidu samostatnost. Málokdo tehdá věřil, že existuje český ná-
rod. Naše věc byla však spravedlivá – proto zvítězila a osvobozený národ 
postavil do čela Masaryka. Začalo budování první republiky, namáhavé 
a nesnadné. 

Masaryk bral svůj úkol velmi vážně: „Mám-li říci, v čem se můj 
život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal presidentem a že mohu 
nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce 
je hlubší. Jako hlava státu jsem nic podstatného nevyškrtnul z toho, v co 
jsem věřil, a co jsem miloval jako chudý student. Stoje u moci, nenachá-
zím pro sebe ani žádného jiného mravního zákona, ani jiného vztahu k 
bližnímu, k národu a světu, než jaké mne řídily předtím. Říkám si, že v 
tom neustálém zápasu o lepší příští národa a lidstva, stál jsem na straně 
dobré. To vědomí stačí, aby člověk byl krásný a jak se říká šťastný.“

Sedmnáct let zastával president Osvoboditel svůj těžký úřad. A 
když síly ochabovaly, znal sám pro sebe jen jedinou podmínku – dělej, 
pracuj, pokud tvé minuty plynou. Nebyla to neschopnost duševní, která 
ho přiměla opustit svůj úřad, ale kvapem ochabující síly tělesné. Proto 14. 
prosince 1935 abdikuje.

Masaryk zůstává v našich myslích a srdcích věčně živý. Jeho dílo k 
nám promlouvá stále – dnes – a bude nám mít co říci i zítra. Znovu a zno-
vu vynořuje se postava toho, jenž věřil v lidství a bojoval za ně veškerou 
silou své osobnosti.

Boj o demokracii, humanitu a spravedlnost jde dál. Musíme zno-
vu a znovu bojovat za svobodu člověka a lepší zítřky. Je to velký odkaz 
T.G.M., jemuž věrni zůstaneme. 

Hejmala Zdeněk
87 roků

Historie

T. G. Masaryk – president 
Osvoboditel
*7. 3. 1850 Hodonín - † 14. 9. 1937 Lány

Když president Osvoboditel 14. září 1937 zemřel, rozloučili jsme 
se s ním příslibem „Věrni zůstaneme“. Za nás za všechny jej vyřkl Dr. Ed-
vard Beneš, president, který nás vědomě sdružoval pod jeho praporem. 
Čestně jsme stáli po boku našim hrdinům – legionářům z doby první svě-
tové války, které Masaryk vedl a kteří jasně věděli, proč za ním jdou a proč 
celému národu přinášejí oběti nejvyšší – svoje životy.

V osobě a díle tohoto muže vyvrcholil náš osud – staletý vývoj 
vlasti a jejího lidu. Soustředil v něm všechno velké a živné. Dal mu vzácný 
dar tlumočit to všechno slovem a příkladem občana, profesora, filosofa, 
státníka, prvního presidenta republiky, ale především demokrata s neu-
mořitelnou mravní silou a vnitřní ušlechtilostí. Prodchnut stejně světo-
občanstvím jako láskou k vlasti, mohl tak ve svých dílech postavit mravní 
řád s vrchovatou mírou dobra a pravdy závazný pro každého, ať smyslem 
jeho práce je kterýkoli úsek lidské činnosti. Masaryk měřil hodnotu člo-
věka jeho lidstvím, nikoliv jeho postavením ve společnosti. Proto je jeho 
řád platný stejně pro rodinu, jako pro národ. Stejně pro studenta a učed-
níka, jako pro dospělé muže, ženy i matky v domácnosti, jako pro každého 
politika.

Chceme-li míti společné věci lepší, dokonalejší, záleží jen na nás. 
Musíme hledat cestu k bližnímu. Každý z nás musí být obhájcem pravdy 
proti lži, stoupencem dělnosti proti zahálčivosti, hrdé skromnosti proti 
pýše. Smyslem Masarykova učení je mravnost jednání i činu promítaná 
do světa skrze člověka. V tom je zdánlivá jednoduchost, ale také navždy 
platná velikost T.G.M. Kéž bychom měli pro Masarykovo učení otevřená 
srdce, zejména mladá generace – naše budoucnost. Kdyby jeho učení pa-
dalo na úrodnou půdu – dobře by jsme šli.

Tomáš Garrique Masaryk, první president republiky, byl jedním 
z největších českých myslitelů. Navázal na tradici našich buditelů a jejich 
sen proměnil ve skutečnost. Bylo to obrovské dílo, které vyplnilo celý jeho 
dlouhý život. Byl velkým – ve světě uznávaným představitelem a bude na-
věky naším mravním vůdcem. Celý jeho prostý život, jeho odevzdání se 
národu vyjádřil stručně a mužně 14. prosince 1935 ve svém prohlášení 
odevzdaném tehdejšímu předsedovi vlády: „Presidentský úřad je těžký a 
odpovědný. Vyžaduje proto plné síly. Vidím, že již nestačím, a proto se 
ho vzdávám. Byl jsem čtyřikrát zvolen presidentem naší republiky a snad 
mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil – a celý národ československý i 
spoluobčany národností ostatních – abyste při správě státu pamatovali na 
to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl 
vždycky vědom. Potřebujeme dobrou zahraniční politiku a doma sprave-
dlnost ke všem občanům. Rád bych Vám ještě řekl, že za svého nástupce 
doporučuji Dr. Beneše. Mám plnou důvěru, že vše půjde dobře, a dá – li 
Bůh, budu se na Vás ještě chvíli dívat, jak to vedete. Vás pane ministerský 
předsedo, prosím, abyste vzal mou resignaci na vědomí a zařídil, co je tře-
ba“. President T.G.M. nařídil sejmutí presidentské vlajky a vztyčení vlajky 
státní. Tak se loučil T.G.M. se svým presidentským úřadem. 

V srdci nás všech zůstal vyryt neušlechtilejší zákon našeho státu 
„President osvoboditel T. G. Masaryk zasloužil se o stát“. Masaryk byl ve-
liká, čestná, pracovitá, téměř nedostižná postava. Zcela čistý člověk bez 
ješitnosti a sobectví, který uchvacoval svojí snášenlivostí, aniž by se zřekl 
sebe a svých cílů. Jeho život veřejný i soukromý byl prodchnut úsilím o 
spravedlnost. Jeho heslem bylo „Pravda vítězí“. Celý svůj život žil v boji 
proti lži, v boji za vítězství pravdy.

Osmdesát sedm let života a zápasu. Z chudého chlapce z pohrani-
čí Moravy a Slovenska, z kovářského učedníka – presidentem. Nevšední 
příběh: „Můj domov, to byl ten kraj kolem Hodonína. Z rodičů na mne 
měla více vlivu matka. Byla Hanačka rodem, chytrá a moudrá, znala kus 
světa. Otec byl Slovák z Kopčan. Narodil se jako nevolník a nevolníkem 
zůstal. Byl nadaný od přírody, ale do školy nechodil. Sám byl neučený, ale 
schvaloval, abych se učil a nestyděl se učit se mnou.“ Masaryk měl i od-
půrce a často býval znechucen i veřejným životem. Zato, že vytrval, vděčil 
i své ženě Charlotte. 

Přímé vystupování a soustavné hájení všeho dobrého získalo brzy 
Masarykovi důvěru národa, který ho zvolil poslancem do říšského sně-
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Společenský život

Vyhodnocení projektu 
populárně-naučných stezek 
v jinačovské knihovně

V říjnu loňského roku jsem do Zlobice psala o začínajícím projek-
tu populárně-naučných stezek v obci Jinačovice a v jejím okolí. V červnu 
2012  již projekt skončil a mohu ho tedy vyhodnotit.

Důvodem pro pořádání stezek byl fakt, že do naší obce se stěhu-
je mnoho nových rodin, které často vůbec netuší, kam mohou s dětmi 
na vycházku. A přitom v okolí naší obce se nachází hodně různých za-
jímavých či svým způsobem raritních míst. Proto jsem se rozhodla, že 
uspořádám organizované výlety, kde děti i jejich rodiče seznámím právě 
s těmi zajímavými lokalitami. Do projektu se zapojil také kronikář obce 
Břetislav Bém a starostka obce, ing. Libuše Dvořáčková.

Mým úkolem bylo připravit soutěže, úkoly a odměny a hravou for-
mou děti seznamovat s danými místy. Břetislav Bém se postaral o orien-
taci v terénu a akční část stezek (lezení do podzemí, výstup na rozhlednu 
a podobně), paní starostka zajistila např. zpřístupnění kapličky na návsi a 
také podpořila nákup knih a sladkostí dětem za odměnu.

Celkem proběhlo šest stezek, v září, říjnu a listopadu roku 2011 a 
dubnu, květnu a červnu roku 2012. Na začátku projektu bylo oznámeno, 
že každé dítě, které absolvuje všechny stezky, bude obdarováno pěknou 
knihou. Z 25ti dětí, které začínaly na první stezce, jich do zdárného finále 
došlo pět ve věku od tří do čtrnácti let. 

Ze všech stezek jsou na webu knihovny fotografie v elektronické 
podobě a v knihovně jsou k nahlédnutí klasické fotky ve fotoalbech.

Celkem se všech šesti stezek zúčastnilo 42 dětí, některé jen jed-
nou, většina opakovaně. Pokud bych sečetla účastníky všech stezek, tak 
by konečné číslo bylo 115 dětí a 62 dospělých. Nejmladší účastnící se 
dítě mělo 1 rok a nejstarší 14 let. Všechny děti, které se zúčastnily alespoň 
jedné stezky, dostaly odměnou sešitek „Krtčí metro“, s básničkami Miloše 
Kratochvíla a ilustracemi od Markéty Vydrové.

A co jsme všechno na stezkách viděli? Dvě části Hitlerovy dálnice, 
“Zelený stůl”, dvě myslivecké chaty, památnou lípu, pískovcovou plastiku 
od Laca Garaje, čističku odpadních vod, bažantnici, kříž před knihovnou 
a kříž na Skalkách, hřiště Kuřimsko, rybníček “U Marušky”, chatu “U Ma-
rušky”, golfové hřiště, vodárnu, studnu, přírodní park Baba s nejvyšším 
vrcholem, několik studánek a asi šest nejrůznějších pomníčků, pomníků 
a pietních míst.

Během šesti stezek děti vymalovávaly a lepily obrázky, sbíraly kartič-
ky, patrony a kaštany,  vytvářely obecní znak, odhrabávaly listí ze “Zeleného 
stolu”, poznávaly rostliny, stromy a jejich listy či plody, sbíraly kytičky k po-
mníkům, učily se morseovku, práci s buzolou, odhad vzdáleností, turistické 
a topografické značky, házely míčky a šišky na cíl, hledaly sladké odměny od 
lízátkových a lentilkových pohádkových víl a skřítků, lezly na myslivecký po-
sed, vymýšlely jméno pro maskota stezek, spouštěly se do podzemní štoly, 
plnily úkoly na mini-dětském dni v Kuřimsku, létaly na koštěti, vyráběly 
lekníny, malovaly na šnečí ulity, hledaly v lese vajíčka s dárečkem, vytaho-
valy na lanech “spadlé letadlo” a opékaly si u táboráku přinesené uzeniny.

Myslím, že ze stezek si každý odnesl to své (i když z poslední stezky 
jsme si nedobrovolně odnesli spoustu klíšťat), děti se bavily, rodiče po-
znali zajímavá zákoutí a památná místa, a třebas jim mnohá přijdou jako 
vhodná inspirace pro společný nedělní rodinný výlet.

Děkuji všem za účast, nadšení účastníků bylo inspirující a povzbu-
zující.

Za Obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková

Cyklozávod 2012
Dne 17.6.2012 se uskutečnil již čtvrtý ročník Cyklozávodu na Dí-

lech za Sv. Jánem, pořádaný sdružením Spokojené Díly, o.s.. Do poslední 
chvíle se finišovalo s přípravami na všech frontách. V 15 hodin bylo hoto-
vo a u registrace se začala tvořit fronta závoduchtivých účastníků. 

Závodilo se jako předešlé ročníky v kategoriích pro menší děti drá-
hou zručnosti a pro větší děti závodem v lese, kolem Šiberny, v délce 5 
km. Nově byla pro tento ročník otevřena kategorie dospěláků. 

Počasí organizátorům i účastníkům akce přálo, což se promítlo na 
počtu registrovaných závodníků. V kategorii menších dětí bylo 45 závod-
níků, v kategorii starších dětí bylo 54 závodníků, no a v čerstvé kategorii 
dospěláků bylo 22 závodníků a závodnic. 

Vyhrát mohou vždy jen ti nejlepší a takto tomu bylo i na Dílech. 
V dětských kategoriích se rozdávalo 18 medailí a věcných cen.  Dospělá-
ci byli rozděleni na muže a ženy. Ti, co se neumístnili na prvních třech 
místech, nemuseli smutnět. Točila se zde výborná zmrzlina pro všechny 
zdarma a těm nejmenším byl k dispozici zdarma skákací hrad.

No a kdo to vyhrál a jak se kdo umístnil? To vše najdete na našich 
stránkách sdružení Spokojené Díly, resp. na odkaze http://www.spokoje-
ne-dily.cz/files/Cyklozavod_2012.txt. Na našich stránkách taktéž najde-
te další fotky z této akce.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kdo svoji prací či finan-
cemi přiložili ruku k Dílům. Jedná se tedy především o finanční podporu 
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Společenský život

města Kuřimi a Wellness Kuřim a moderátorskou výpomoc od Davida 
Holmana. Dále bych chtěl poděkovat Městské policii Brno, která pro děti 
připravila úžasný doprovodný program. Děkuji taktéž společnosti CESK, 
a.s., tedy především Michalovi a Kristýně, kteří věnovali svůj čas a zmrz-
linu účastníkům závodu. V neposlední řadě patří poděkování všem orga-
nizátorům, kteří byli jak na trase, tak i na startu a podíleli se na tom, aby 
vše klapalo, jak má.

Věřím, že se Vám to všem líbilo a že si příští rok poměříme všichni 
své cyklo-síly znovu.

Za Spokojené Díly, o.s., 
Květoslav Pazourek

Neobvyklá výstava potřebuje pomoci 
Pro připravovanou výstavu „Kuřim v artefaktech“, která se uskuteč-

ní v rámci Medových dnů ve dnech 6. - 7. 10. 2012 v prostorách Zámku, 
hledáme k zapůjčení předměty z doby dříve či méně minulé, používané 
přímo obyvateli Kuřimi. Hledáme věci denní potřeby – předměty po-
užívané v domácnosti (např. kuchyňské potřeby, psací stroje, vysavače, 
kočárky…), drobné zemědělské nářadí, sportovní náčiní, kuriozity apod. 
Také máme zájem o staré fotografie, pohlednice, mapy nebo jiné písem-
nosti mající spojitost s Kuřimí. U každého předmětu bude uveden název 
a informace typu „nalezeno v domě č. xy“ nebo odkaz na osobu, která 
předmět používala, pokud si to zapůjčitel bude přát. Po skončení výstavy 
budou všechny předměty vráceny. 

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sikorová, e-mail: sikorova@radnice.
kurim.cz , tel. +420 541 422 325, mob. +420 608 819 455 nebo Zdeňka 
Perková, e-mail: perkova@radnice.kurim.cz , tel. +420 541 422 375, mob. 
+420 777 072 934.

Děkujeme za pomoc
pracovníci  MěÚ Kuřim

Medové dny
Sobota 6. 

a neděle 7. října, 
zámek Kuřim

Medové dny se uskuteční první říjnový víkend a můžete na nich 
najít vše atraktivní, co se stalo už zvykem. Tedy prodej medových per-
níčků i jiných včelích produktů, ale i jiného zboží. Svoji účast už potvrdili 
prakticky všichni prodejci, se kterými jsme byli spokojeni v předchozích 
ročnících, takže nás zase čekají trdelníky, štramberské uši, medové pivo, 
medovina, burčák, košíkářské zboží, víno, dobré jídlo a další lákadla.

Můžete se tradičně těšit i na doprovodné výstavy - tu včelařskou s 
proskleným úlem, abychom viděli, jak žijí včely, nebo třeba medometem, 
abychom poznali, jak se stáčí med.

Tu stejně tradiční výtvarnou, kde nám děti z mateřských i základ-
ních škol nakreslí, namalují či jinak výtvarně stvární, jak si myslí, že svět 
vidí včela - téma je totiž „Svět očima včely“. I netradiční výstavu z katego-
rie „malé historie“, o které si můžete přečíst v následujícím sloupci, a kde 
se můžete zapojit mezi vystavovatele.

Doprovodný program jsme letos rozdělili do tří programových 
bloků.

Sobota 6. října od 14:00 - blok pro starší a 
pokročilé

Program začne v sobotu ve 14:00 a hned na začátku vytáhneme 
velký trumf. Jaromír Hnilička Quartet v čele s žijící legendou brněnské 
muziky, který letos velkolepě oslavil osmdesátku. V pořadu z popových 
i jazzových evergreenů se u pěveckého mikrofonu bude střídat se zhruba 
o půl století mladším jazzovým zpěvákem, o kterém se teď hodně mlu-
ví - Janem Šmikmátorem. Druhou polovinu programu, zhruba od 16:00 
hodiny obstará Brněnská heligonka.

Neděle 7. října - blok před obědem i po 
obědě (10:00-14:30)

Blok je věnován především rodinám s dětmi. Hry, soutěže o slad-
ké odměny, skákací hrad, malování na obličej, koníci, balónky, zábava a 
radost. 

Neděle 7. října od 15:00 - blok Kuřim sobě
Závěrečný blok programu bude spojen s vyhlašováním výročních 

cen města v oblasti kultury - Kuřimské kulturní činy 2012. Proto jsme se 
rozhodli, že i kulturní program zde dokáže Kuřim obstarat svépomocí. 
Svou účast už potvrdil Aritmic band z místní ZUŠky, skvělá mladá kapela, 
a pochopitelně počítáme i s K durem. Ale to není všechno. Sledujte pla-
káty, dozvíte se více.

Na závěr ještě poznámku ke vstupnému. Nakonec jsme se rozhodli 
pro kompromis - sobota bude se symbolickým vstupným 20 Kč na do-
spělého, to, myslím, za více než čtyři hodiny muziky není moc, a budeme 
mít jistotu, že se nádvoří nezaplní podivnými individui, přitahovanými 
vůní burčáku jako vosy na med. V neděli pak bude vstup zdarma.

Sledujte plakáty, držte nám palce, ať vyjde počasí, a hlavně, přijďte 
s námi oslavit historii kuřimského včelařství a poklonit se píli tohoto uži-
tečného hmyzu, bez nějž by život na Zemi ustal.

Jiří Brabec
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Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 20. 9. 19:00 

Mezi zdmi
Blíží se začátek školního 

roku, a tak chystáme drama ze 
školního prostředí. Přesto, že je 
francouzské, vypovídá hodně i o 
celém českém školství. Každý di-
vák si mezi žáky v lavicích najde 
podobné typy, které kdysi znal. 
Nenechte si ujít film, který získal 
Zlatou Palmu v Cannes a hlavně 
nadšení všech, kdo kdysi chodili 
do školy - takhle intenzivně snad 
atmosféra třídy z plátna ještě ni-
kdy nedýchala. Představitel hlav-
ní role je skutečným učitelem. 

Drama, Francie, 2008, 
režie Laurent Cantet, 128min., 
ČSFD 80%.

čtvrtek 4. 10. 19:00 
Okresní přebor - poslední zápas Pepíka Hnátka

Podle veleúspěšného te-
levizního seriálu vznikl stejně 
úspěšný film, který ke všudypří-
tomnému humoru navíc přidává 
vážnější rovinu stárnutí trenéra 
Hnátka. Takhle zábavná a při-
tom chytrá a originální komedie 
se u nás jen tak nevidí.  

Komedie, Česko, 2012, 
režie Jan Prušinovský; hrají On-
dřej Vetchý, Miroslav Krobot, 
David Novotný ad., 104min., 
ČSFD 78%. 

Vstupné: studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.

placená inzerce

Začínáme slavit padesátiny
Koncem září to bude 50 let, co byl slavnostně otevřen Kulturní dům 

v Kuřimi divadelním představením Nebe na zemi. Při přípravě dramatur-
gie následující sezóny jsme si řekli, že to musíme připomenout. I proto 
jsme pozvali na 27. září jedno z nejúspěšnějších zájezdových představení 
posledních let, komedii s kriminální zápletkou Štika k obědu. Můžete se 
těšit na herecký koncert čtveřice Václav Postránecký, Květa Fialová, Naďa 
Konvalinková a Libuše Švormová. Lístky už prodáváme, a jdou docela na 
odbyt, tak neváhejte. Hrajeme 27. září.

Hodně permanentek už jsme prodali i na Spolek přátel hudby. Zde 
zahaujeme tradičně pořadem Jakub Pustina a jeho hosté. Dochází ovšem 
k drobné změně. Původně měla s baritonistou Jakubem Pustinou a jeho 
klavíristou Richarem Pohlem vystoupit americká zpěvačka Merideth Ma-
rano, ta ovšem čeká sladkou událost a ono v těhotenství létat do Evropy, i 
kdyby to mělo být do Kuřimi, není nic moc, takže ji nakonec vystřídá další 
laureátka pěvecké soutěže Olga Rusin z Polska. Ta se letos stala i absolut-
ní vítězkou soutěže Opera Star v Brně, která vyhledává telenty pro tuto 
disciplínu z celého světa, a jedná se o jejím hostování v brněnské opeře. 
Takže zase jednou předběhneme Brno. Pěvecký koncert se koná ve čtvr-
tek 20. září v  kuřimské ZUŠce.

Podíváte-li se do našeho letáku, uvidíte, že jsme se na jubilejnáí se-
zónu dobře připravili. A tak trochu neskromně doufáme, že budeme mít 
plné sály (ostatně nové hasičské směrnice nám ubraly padesát židlí z kapa-
city), a především, že uděláme mnoha kuřimským i přespolním návštěv-
níkům radost. A taky, že se kulturní dům zrenovuje dříve, než spadne.

V současné době vrcholí práce na přemístění šatny a znovuotevře-
ní druhého schodiště k hlavnímu sálu, ale my to za ten měsíc stihneme.

Přijďte se přesvědčit.
Jiří Brabec



září 2012

Sobota 1. září 21:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Exclusive stately open WARM UP

Přijďte na warm up na počest tanečního festivalu Exclusive stately open air, který bude tou správnou zahřívačkou před 
hlavní akcí! Vystoupí dva hlavní organizátoři ESOA a pravidelné klubovky Techno Wars - Dazy a Wolf. Premiérově v 
Escapu odehraje svůj tech-minimálový set Fitch. Techno můžete slyšet také od Nakera a skvělou porci tech-house music 
zahraje Pete Ripe. Na baru můžete zakoupit lístky na hlavní akci Exclusive stately open air 2012 za předprodejní cenu 
150,- Kč. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 22 hod zdarma, po 22 hod 30 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřim-
ského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Čtvrtek 6. září 18:00, Městská knihovna
Skřípky z cest – Jana Čápová

Vernisáž prodejní výstavy šperků inspirovaných přírodou. Autorka vám svou výstavou nabízí jiný pohled 
na šperk – bez použití drahých kovů a drahokamů. I obyčejný kamínek, střípek skla či lastura se stávají ozdobou 
vyprávějící svůj příběh. Šperky jsou vytvářeny kombinací různých technik jako např. Ti�any, Art-Clay, drátkování 
nebo pletení. Krajiny, které byly autorce inspirací, jsou zachyceny na fotogra�ích jejího manžela a celou výstavu 
dotvářejí. Vstup volný. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny do 2. října 2012.

Pátek 7. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim 

Čankišou a Jablkoň
Závěrečný koncert kuřimského zámeckého kulturního léta

Koncert plný energie se dvěma špičkovými kapelami, které přesahují každou žánrovou škatulku. Předprodej v 
KD a v Clubu Escape od 29. 7. za 100 Kč, na místě 150 Kč. Po skočení koncertu oldies party Rotone v Clubu 
Escape. Akce Zelená 15 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 8. září, Club Escape, zámek Kuřim
 Summer Dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Akce Zelená 15 Kč. Vstup zdarma.

Neděle 9. září od 13:00, dvůr KD Kuřim
Rozloučení s prázdninami

soutěže pro děti o zajímavé ceny, skákací hrady, malování na obličej, tombola, paintball - Jamné u Tišnova, cuk-
rová vata a mnohem více. Pro dospělé: příjemné posezení u pivního speciálu – červené malinové pivo Skalák. 
Pořádá Klub Pohoda Kuřim.

Středa 12. září 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách spojená s taneční zábavou

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na ka-
pelu 30 Kč.

Pátek 14. září 18:00, Městská knihovna
Střední Amerika 

Guatemala – Honduras - Belize: tyto tři státy středoamerického regionu vyvolávají pocity neprobádanosti a 
dobrodružství. Zavítáme do oblastí, jejichž břehy omývají vody Tichého oceánu i Karibského moře. Navštívíme 
Guatemalu ze svými scénickými, sopečnými pohořími, jezerní perlu Atitlán, či velkolepou indiánskou lokalitu 
-Tikal. Dále zavítáme do Hondurasu. Uvidíme ruiny „Mayských Athén“ v Copánu a pobudeme i na pobřeží této 
zajímavé země. Poslední představenou zemí bude Belize. Taková malá, britsky směřovaná enkláva v jinak španěl-
sky orientovaném okolním světě. Všude nás bude doprovázet tajemný svět mayské civilizace a dalších, předko-
lumbovských kultur. Vyprávět bude cestovatel Milan Štourač. Vstup volný.

Pátek 14. září, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Starý a taky trochu novější 	áky uslyšíte na 
oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Semtex + vodka 
49 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. září 16:00, zámek Kuřim 

Exclusive Stately Open Air # 2y 
15. 9. se opět roztančí kuřimský zámek v rytmech elektronické hudby. Letošní Exclusive stately open air Vám 
nabídne ještě vypečenější akci, ať už světelnou vybaveností či pestrostí vystupujících. Celkem 25 djs vystoupí na 
dvou podiích, kde se celý večer budou střídat jak rovné, tak i lámané beaty. 
S radostí oznamujeme, že do Kuřimi vezeme jméno světového formátu, který udává aktuální zvuk pravého tribal a hardgroove techna, rakouský dj BO-
RIQUA TRIBEZ! Druhý headliner k nám přiletí z anglického Londýna, mladý a přesto velmi respektovaný dj díky svému tvrdému nekompromisnímu 
zvuku a výtečné produkci , vydávající své tracky na světově proslulých labelech typu Pa�erns Holland či Naked Lunch - PEPPELINO. Z české špičky 
vystoupí na hlavní stage brněnský Nois, dále také ve svém speciálním house setu Malda, kterého jste mohli slyšet minulý ročník v seskupení Jamal Djs. 
Pozvání přijala dvojice nadaných českých producentů, Ian in Run vs. Deepress. Main stage doplní Mark Smith, Alexx, Quiks a Pete Ripe. Druhá stage se 
z velké části ponese v rytmech lámaných beatů, kde se hlavním terčem stane brněnský X.Morph. Vedle něj se postaví známá dvojice Pprskh vs. Sultan či 
Josh Singer. V průběhu noci se v Escapu přesuneme k rovným beatům. Zde si můžete zapařit na pořádné techno v podání dj Scorna či ve versus setu na 
Mer	ingera a Luccasoneho. Escape stage doplní Suprahonic, Payrex, Nelo, Dazy, Wolf, Nee´o a RiosX.
Sečteno, podtrženo - čeká nás pořádná a pestrá směsice elektronické hudby všech stylů, krásné zámecké prostředí hlavního pódia, světelná 
a laserová show, venkovní a vnitřní bar, gril bar, kvalitní zvuk a 15 hodin skvělé zábavy! Semtex + vodka 49 Kč, Zetko + Cola 44 Kč. 
Start: 16:00. Vstupné: předprodej 150,- Kč v Clubu Escape, na místě do 19:00 200,- Kč, od 19:00 250,- Kč.

Středa 19. září 15:00, Městská knihovna 
Korálkování pro děti

 Korálkovací hrátky pro děti do deseti let. Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail Hrdinova.Pavla@seznam.
cz  nebo telefon  606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.

Středa 19. září 17:00, Městská knihovna
Korálkování pro juniorky

Korálkovácí kurz určení dětem od jedenácti do patnácti let. Tentokrát bude práce zaměřena na barevný měděný 
drát. Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo telefon  606 570 008. Cena 
kurzu je 200 Kč.

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá 
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Tra�ka Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na 
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Čtvrtek 20. září 17:00, Městská knihovna
Korálkování dospělí

Kurz bude zaměřen na práci s barevným měděným drátem – nové tvary (srdce, kytka, čtverec, trojúhelník…) ve 
spojení se zářivými práskačkami. Na kurzy je třeba se přihlásit lektorce na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo 
telefon  606 570 008. Cena 300 Kč. Pouze jeden kurz!!!

Čtvrtek 20. září 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Mezi zdmi – filmový klub 

(drama, Francie 2008, režie Laurent Cantet, 128min.) Blíží se začátek školního roku, a tak chystáme drama ze 
školního prostředí. Přesto, že je �lm francouzský, vypovídá hodně o celém českém školství. Každý divák si mezi 
žáky v lavicích najde podobné typy, které kdysi znal. Nenechte si ujít �lm, který získal Zlatou Palmu v Cannes a 
hlavně nadšení všech, kdo kdysi chodili do školy - takhle intentzivně snad atmosféra třídy z plátna ještě nikdy 
nedýchala. Představitel hlavní role je skutečným učitelem. Čsfd 80%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Čtvrtek 20. září 19:30, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Jakub Pustina a jeho hosté

(polská sopranistka Olga Rusin, klavírní doprovod Richard Pohl).
Pro letošní rok přijala pozvání barytonisty Jakuba Pustiny polská sopranistka Olga Rusin, absolventka Hudební 
akademie v Krakově, která je laureátkou letošního ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny v oper-
ním zpěvu a absolutní vítězkou soutěže Opera Star v Brně. I v letošním roce bude program složen i z operetních 
čísel. Posluchači budou mít také poprvé možnost slyšet dramatičtější duety například z Verdiho opery Trubadúr. 
Zpěv Jakuba Pustiny a Olgy Rusin bude již tradičně doprovázet na klavír Richard Pohl. Koncert je součástí abon-
má Spolku přátel hudby Kuřim na sezónu 2012-2013. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD od 3. září po 100 Kč, 
případně na místě před koncertem.

Pátek 21. září, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party & mix DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Akční drink Fernet Zetko + dárečky. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota  22. září od 8:00, velký sál KD 
Turnaj v super rapid šachu pro všechny generace

Pořadatel turnaje:  Šachový klub Kuřim za podpory JMK a Města Kuřim. Presence: 8:00 – 8:45 hodin, turnaj začí-
ná v 9:00 hodin a předpokládané ukončení je plánováno na 12 hodinu. Hrací tempo:  2 x12 minut na celou partii, 
hraje se švýcarským systémem na 7 kol. Právo účasti mají všichni registrovaní a neregistrovaní hráči z Kuřimi, 
všech věkových kategorií a pozvaní hráči. Pro úspěšné účastníky turnaje zajistí pořadatel věcné ceny. Vyhodnoce-
na bude kategorie předškoláků, mladších žáků, starších žáků, produktivní věk a hráčů nad 60 let.

Sobota 22. září, Club Escape, zámek Kuřim
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink Fernet Zetko 
+ dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Podělí 24. září 17:00, Městská knihovna 
Moderní umění - Paul Cézanne

Pokračování cyklu Dějiny umění. Cyklus Moderní umění bude zaměřen na osobnosti a směry vesměs  dvacátého 
století, kromě první přednášky.  Paul  Cézanne – otec moderního umění (tvořil na přelomu století 19. a 20.). Nové 
pojetí perspektivy a práce s barevnou skvrnou. Vstup volný.

Středa 26. září 8:15 a 10:00, velký sál KD
Jak víla Modrovláska splnila tři přání a…

Divadlo HP Praha, agentura Mario. Veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení o tom, že i největší 
kouzlo nemá žádnou cenu, když člověku vládne chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem, dobrotou a láskou. 
Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 27. 9. 19:30, velký sál KD

Štika k obědu
Wolfgang Kohlhaase a Rita Zimmerová, režie Pavel Háša, divadelní agentura Harlekýn.  Hrůzostrašná komedie 
o tom, že kdo jinému jámu kopá... Tři obstarožní sestry mají svého sluhu Rudolfa. Dojdou k závěru, že je velice 
opotřebovaný a měly by se ho zbavit. Podceňovat sluhy se ale nevyplácí. Květa Fialová, Libuše Švormová, Naďa 
Konvalinková, Václav Postránecký.  Vstupné 250 a 200 Kč, vstupenky v předprodeji.

Sobota 28. září, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and Bass Break Trip no. 22

Tradiční Break Trip v Clubu Escape v trochu netradičním složení pod taktovkou SUPPORT sound. Ze SUP-
PORT sound přijedou zahrát tito pánové: Freebeat (DnB), Hop (Dnb), Chaotik (hardcore), Sti�y (DnB), Ready 
(tekk). Akce Jägermeister za 29 Kč. Vstupný je do devíti zadara, pak za tři pětky.

Sobota 29. září, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ George.

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Captain Morgan 25 Kč. 
Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 30. září od 15:00 do 21:00, velký sál KD Kuřim
Taneční zábavní odpoledne 

U příležitosti mezinárodního dne seniorů. Pořádá ABC VITAL občanské sdružení.  Tato akce je součástí projektu  
SENIOR  KUŘIM 2012, který je pořádán za podpory Jihomoravského kraje, města Kuřimi a dalších.

Čtvrtek 4. října 19:00 , Club Escape, zámek Kuřim
Okresní přebor – filmový klub 

(komedie Česko 2012, režie Jan Prušinovský; hrají Ondřej Vetchý, Miroslav Krobot, David Novotný ad., 
104min.) Podle veleúspěšného televizního seriálu vznikl stejně úspěšný �lm, který ke všudypřítomnému humo-
ru navíc přidává vážnější rovinu stárnutí trenéra Hnátka. Takhle zábavná a přitom chytrá a originální komedie se 
u nás jen tak nevidí.  Čsfd 78%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Úterý 2. října - Screamers - Kdopak by se konce bál 
(předprodej od 3. září za 250 a 200 Kč) 

Středa 31. října  - Hradišťan 
(předprodej od 17. září za 200 a 150 Kč)

Čtvrtek 15. listopadu - Miroslav Donutil - Cestou necestou 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Úterý 27. listopadu - Banjo Band Ivana Mládka 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim:  Po 3. září fa Trojan (obuv), čt 6. září fa Malicher (smíšené zboží), pá 14. 
září fa Bellitex (textil), st 19. září fa Etcimex (second hand). 

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu 
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Předprodeje



září 2012

Sobota 1. září 21:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Exclusive stately open WARM UP

Přijďte na warm up na počest tanečního festivalu Exclusive stately open air, který bude tou správnou zahřívačkou před 
hlavní akcí! Vystoupí dva hlavní organizátoři ESOA a pravidelné klubovky Techno Wars - Dazy a Wolf. Premiérově v 
Escapu odehraje svůj tech-minimálový set Fitch. Techno můžete slyšet také od Nakera a skvělou porci tech-house music 
zahraje Pete Ripe. Na baru můžete zakoupit lístky na hlavní akci Exclusive stately open air 2012 za předprodejní cenu 
150,- Kč. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 22 hod zdarma, po 22 hod 30 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřim-
ského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Čtvrtek 6. září 18:00, Městská knihovna
Skřípky z cest – Jana Čápová

Vernisáž prodejní výstavy šperků inspirovaných přírodou. Autorka vám svou výstavou nabízí jiný pohled 
na šperk – bez použití drahých kovů a drahokamů. I obyčejný kamínek, střípek skla či lastura se stávají ozdobou 
vyprávějící svůj příběh. Šperky jsou vytvářeny kombinací různých technik jako např. Ti�any, Art-Clay, drátkování 
nebo pletení. Krajiny, které byly autorce inspirací, jsou zachyceny na fotogra�ích jejího manžela a celou výstavu 
dotvářejí. Vstup volný. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny do 2. října 2012.

Pátek 7. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim 

Čankišou a Jablkoň
Závěrečný koncert kuřimského zámeckého kulturního léta

Koncert plný energie se dvěma špičkovými kapelami, které přesahují každou žánrovou škatulku. Předprodej v 
KD a v Clubu Escape od 29. 7. za 100 Kč, na místě 150 Kč. Po skočení koncertu oldies party Rotone v Clubu 
Escape. Akce Zelená 15 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 8. září, Club Escape, zámek Kuřim
 Summer Dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Akce Zelená 15 Kč. Vstup zdarma.

Neděle 9. září od 13:00, dvůr KD Kuřim
Rozloučení s prázdninami

soutěže pro děti o zajímavé ceny, skákací hrady, malování na obličej, tombola, paintball - Jamné u Tišnova, cuk-
rová vata a mnohem více. Pro dospělé: příjemné posezení u pivního speciálu – červené malinové pivo Skalák. 
Pořádá Klub Pohoda Kuřim.

Středa 12. září 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách spojená s taneční zábavou

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na ka-
pelu 30 Kč.

Pátek 14. září 18:00, Městská knihovna
Střední Amerika 

Guatemala – Honduras - Belize: tyto tři státy středoamerického regionu vyvolávají pocity neprobádanosti a 
dobrodružství. Zavítáme do oblastí, jejichž břehy omývají vody Tichého oceánu i Karibského moře. Navštívíme 
Guatemalu ze svými scénickými, sopečnými pohořími, jezerní perlu Atitlán, či velkolepou indiánskou lokalitu 
-Tikal. Dále zavítáme do Hondurasu. Uvidíme ruiny „Mayských Athén“ v Copánu a pobudeme i na pobřeží této 
zajímavé země. Poslední představenou zemí bude Belize. Taková malá, britsky směřovaná enkláva v jinak španěl-
sky orientovaném okolním světě. Všude nás bude doprovázet tajemný svět mayské civilizace a dalších, předko-
lumbovských kultur. Vyprávět bude cestovatel Milan Štourač. Vstup volný.

Pátek 14. září, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Starý a taky trochu novější 	áky uslyšíte na 
oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Semtex + vodka 
49 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. září 16:00, zámek Kuřim 

Exclusive Stately Open Air # 2y 
15. 9. se opět roztančí kuřimský zámek v rytmech elektronické hudby. Letošní Exclusive stately open air Vám 
nabídne ještě vypečenější akci, ať už světelnou vybaveností či pestrostí vystupujících. Celkem 25 djs vystoupí na 
dvou podiích, kde se celý večer budou střídat jak rovné, tak i lámané beaty. 
S radostí oznamujeme, že do Kuřimi vezeme jméno světového formátu, který udává aktuální zvuk pravého tribal a hardgroove techna, rakouský dj BO-
RIQUA TRIBEZ! Druhý headliner k nám přiletí z anglického Londýna, mladý a přesto velmi respektovaný dj díky svému tvrdému nekompromisnímu 
zvuku a výtečné produkci , vydávající své tracky na světově proslulých labelech typu Pa�erns Holland či Naked Lunch - PEPPELINO. Z české špičky 
vystoupí na hlavní stage brněnský Nois, dále také ve svém speciálním house setu Malda, kterého jste mohli slyšet minulý ročník v seskupení Jamal Djs. 
Pozvání přijala dvojice nadaných českých producentů, Ian in Run vs. Deepress. Main stage doplní Mark Smith, Alexx, Quiks a Pete Ripe. Druhá stage se 
z velké části ponese v rytmech lámaných beatů, kde se hlavním terčem stane brněnský X.Morph. Vedle něj se postaví známá dvojice Pprskh vs. Sultan či 
Josh Singer. V průběhu noci se v Escapu přesuneme k rovným beatům. Zde si můžete zapařit na pořádné techno v podání dj Scorna či ve versus setu na 
Mer	ingera a Luccasoneho. Escape stage doplní Suprahonic, Payrex, Nelo, Dazy, Wolf, Nee´o a RiosX.
Sečteno, podtrženo - čeká nás pořádná a pestrá směsice elektronické hudby všech stylů, krásné zámecké prostředí hlavního pódia, světelná 
a laserová show, venkovní a vnitřní bar, gril bar, kvalitní zvuk a 15 hodin skvělé zábavy! Semtex + vodka 49 Kč, Zetko + Cola 44 Kč. 
Start: 16:00. Vstupné: předprodej 150,- Kč v Clubu Escape, na místě do 19:00 200,- Kč, od 19:00 250,- Kč.

Středa 19. září 15:00, Městská knihovna 
Korálkování pro děti

 Korálkovací hrátky pro děti do deseti let. Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail Hrdinova.Pavla@seznam.
cz  nebo telefon  606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.

Středa 19. září 17:00, Městská knihovna
Korálkování pro juniorky

Korálkovácí kurz určení dětem od jedenácti do patnácti let. Tentokrát bude práce zaměřena na barevný měděný 
drát. Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo telefon  606 570 008. Cena 
kurzu je 200 Kč.

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá 
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Tra�ka Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na 
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Čtvrtek 20. září 17:00, Městská knihovna
Korálkování dospělí

Kurz bude zaměřen na práci s barevným měděným drátem – nové tvary (srdce, kytka, čtverec, trojúhelník…) ve 
spojení se zářivými práskačkami. Na kurzy je třeba se přihlásit lektorce na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo 
telefon  606 570 008. Cena 300 Kč. Pouze jeden kurz!!!

Čtvrtek 20. září 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Mezi zdmi – filmový klub 

(drama, Francie 2008, režie Laurent Cantet, 128min.) Blíží se začátek školního roku, a tak chystáme drama ze 
školního prostředí. Přesto, že je �lm francouzský, vypovídá hodně o celém českém školství. Každý divák si mezi 
žáky v lavicích najde podobné typy, které kdysi znal. Nenechte si ujít �lm, který získal Zlatou Palmu v Cannes a 
hlavně nadšení všech, kdo kdysi chodili do školy - takhle intentzivně snad atmosféra třídy z plátna ještě nikdy 
nedýchala. Představitel hlavní role je skutečným učitelem. Čsfd 80%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Čtvrtek 20. září 19:30, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Jakub Pustina a jeho hosté

(polská sopranistka Olga Rusin, klavírní doprovod Richard Pohl).
Pro letošní rok přijala pozvání barytonisty Jakuba Pustiny polská sopranistka Olga Rusin, absolventka Hudební 
akademie v Krakově, která je laureátkou letošního ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny v oper-
ním zpěvu a absolutní vítězkou soutěže Opera Star v Brně. I v letošním roce bude program složen i z operetních 
čísel. Posluchači budou mít také poprvé možnost slyšet dramatičtější duety například z Verdiho opery Trubadúr. 
Zpěv Jakuba Pustiny a Olgy Rusin bude již tradičně doprovázet na klavír Richard Pohl. Koncert je součástí abon-
má Spolku přátel hudby Kuřim na sezónu 2012-2013. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD od 3. září po 100 Kč, 
případně na místě před koncertem.

Pátek 21. září, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party & mix DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Akční drink Fernet Zetko + dárečky. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota  22. září od 8:00, velký sál KD 
Turnaj v super rapid šachu pro všechny generace

Pořadatel turnaje:  Šachový klub Kuřim za podpory JMK a Města Kuřim. Presence: 8:00 – 8:45 hodin, turnaj začí-
ná v 9:00 hodin a předpokládané ukončení je plánováno na 12 hodinu. Hrací tempo:  2 x12 minut na celou partii, 
hraje se švýcarským systémem na 7 kol. Právo účasti mají všichni registrovaní a neregistrovaní hráči z Kuřimi, 
všech věkových kategorií a pozvaní hráči. Pro úspěšné účastníky turnaje zajistí pořadatel věcné ceny. Vyhodnoce-
na bude kategorie předškoláků, mladších žáků, starších žáků, produktivní věk a hráčů nad 60 let.

Sobota 22. září, Club Escape, zámek Kuřim
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink Fernet Zetko 
+ dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Podělí 24. září 17:00, Městská knihovna 
Moderní umění - Paul Cézanne

Pokračování cyklu Dějiny umění. Cyklus Moderní umění bude zaměřen na osobnosti a směry vesměs  dvacátého 
století, kromě první přednášky.  Paul  Cézanne – otec moderního umění (tvořil na přelomu století 19. a 20.). Nové 
pojetí perspektivy a práce s barevnou skvrnou. Vstup volný.

Středa 26. září 8:15 a 10:00, velký sál KD
Jak víla Modrovláska splnila tři přání a…

Divadlo HP Praha, agentura Mario. Veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení o tom, že i největší 
kouzlo nemá žádnou cenu, když člověku vládne chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem, dobrotou a láskou. 
Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 27. 9. 19:30, velký sál KD

Štika k obědu
Wolfgang Kohlhaase a Rita Zimmerová, režie Pavel Háša, divadelní agentura Harlekýn.  Hrůzostrašná komedie 
o tom, že kdo jinému jámu kopá... Tři obstarožní sestry mají svého sluhu Rudolfa. Dojdou k závěru, že je velice 
opotřebovaný a měly by se ho zbavit. Podceňovat sluhy se ale nevyplácí. Květa Fialová, Libuše Švormová, Naďa 
Konvalinková, Václav Postránecký.  Vstupné 250 a 200 Kč, vstupenky v předprodeji.

Sobota 28. září, Club Escape, zámek Kuřim 
Drum and Bass Break Trip no. 22

Tradiční Break Trip v Clubu Escape v trochu netradičním složení pod taktovkou SUPPORT sound. Ze SUP-
PORT sound přijedou zahrát tito pánové: Freebeat (DnB), Hop (Dnb), Chaotik (hardcore), Sti�y (DnB), Ready 
(tekk). Akce Jägermeister za 29 Kč. Vstupný je do devíti zadara, pak za tři pětky.

Sobota 29. září, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ George.

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Captain Morgan 25 Kč. 
Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 30. září od 15:00 do 21:00, velký sál KD Kuřim
Taneční zábavní odpoledne 

U příležitosti mezinárodního dne seniorů. Pořádá ABC VITAL občanské sdružení.  Tato akce je součástí projektu  
SENIOR  KUŘIM 2012, který je pořádán za podpory Jihomoravského kraje, města Kuřimi a dalších.

Čtvrtek 4. října 19:00 , Club Escape, zámek Kuřim
Okresní přebor – filmový klub 

(komedie Česko 2012, režie Jan Prušinovský; hrají Ondřej Vetchý, Miroslav Krobot, David Novotný ad., 
104min.) Podle veleúspěšného televizního seriálu vznikl stejně úspěšný �lm, který ke všudypřítomnému humo-
ru navíc přidává vážnější rovinu stárnutí trenéra Hnátka. Takhle zábavná a přitom chytrá a originální komedie se 
u nás jen tak nevidí.  Čsfd 78%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Úterý 2. října - Screamers - Kdopak by se konce bál 
(předprodej od 3. září za 250 a 200 Kč) 

Středa 31. října  - Hradišťan 
(předprodej od 17. září za 200 a 150 Kč)

Čtvrtek 15. listopadu - Miroslav Donutil - Cestou necestou 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Úterý 27. listopadu - Banjo Band Ivana Mládka 
(předprodej od 1. října za 250 a 200 Kč)

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim:  Po 3. září fa Trojan (obuv), čt 6. září fa Malicher (smíšené zboží), pá 14. 
září fa Bellitex (textil), st 19. září fa Etcimex (second hand). 

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu 
plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Předprodeje
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Prodám byt v OV 3+1 Na 
Loučkách, volný ihned. Tel.: 776 
235 124, po 17.hod.

Prodám byt 2+1 v OV v Ku-
řimi ul. Jungmannova. Velikost bytu 
59m2, 3. patro. Tel.: 777 178 014, 
776 591 661.

Prodám byt 2+1, 5.NP, 56 
m2, Na Královkách, stand., plast. 
okna, balkon. Cena 1 200 000 Kč. 
Tel.: 608 810 317, email: antonin.
janik@klikni.cz.

Pronajmu RD 3+1 k bydlení 
nebo k podnikání na ul. Brněnská. Od 
října 2012. Tel.: 777 157 847 od 10 do 
17 hod., email: halawood@seznam.cz.

Pronajmu v 2+1 pokoj + 
balkon, k užívání kuchyně, koupel-
na, WC. Kuřim. Tel.: 728 315 567.

Pronajmu zahrádku cca 100 m2 
ve středu Kuřimi, oplocenou, u potoka, 
elektřina. Od září. Tel.: 722 967 312.

Vyměním obecní byt v Ku-
řimi ul. Bezručova 844 1+1 za 3+1. 
Tel.: 776 060 907.

Koupím garáž v areálu Sva-
zarmu v Kuřimi. Cena dohodou. 
Tel.: 737 361 354, 541 230 050.

Hledám garáž k pronájmu v 
Kuřimi. Tel.: 608 243 823.

Prodám stavební pozemek v 
Kuřimi v ulici K.H. Máchy o rozloze 495 
m2. 1 m2 za 4000. Tel.: 605 710 642.

3-člená rodina hledá dlou-
hodobý pronájem 2 nebo 3 po-
kojového bytu v Kuřimi.Cena do 
10000 Kč/měsíc. Tel.: 776 858 
112.

Koupím zděnou garáž se 
zavedenou elektřinou na vlastním 
pozemku v horní části Kuřimi (ul.
Sv.Čecha,na Zahrádkách,U Vlečky,-
Bezručova čtvrť). Tel.: 724 498 162, 
e-mail: gamopholly@seznam.cz.

Koupím zahradu v Kuřimi a 
blízkém okolí. Tel.: 723 638 805.

Prodám osobní automobil 
Honda FR-V pro 6 osob, stáří 6 let, 
garážované. Cena dohodou. Tel.: 
777 612 901, 541 231 609.

Prodám kočárek Free Live 
Jedo, modré barvy, cena 1200 Kč. 
Dobrý stav, poloh. rukojeť , větší 
nákupní košík. V ceně je také vlož-
ná taška, nánožník a pláštěnka. 
Tel.: 604 853 031.

Prodám skládací přenosnou 
dětskou postýlku, málo používanou. 
Cena 600 Kč. Tel.: 736 635 921.

Prodám masážní křeslo, 
černá koženka. Cena dohodou. 
Tel.: 736 635 921.

Prodám funkční automatickou 
pračku Zanussi ZWF 1238.Stáří 5 let. 
Cena 2500 Kč. Tel.: 723 743 375.

Prodám automatický diapro-
jektor 5x5 AV 100 s dálk. ovládáním 
Pentacon, fotoleštičku 18 x 24 cm, ana-
log. fotoaparát Praktica, fotoaparát Ze-
nit E, 2x fotoaparát 6x6 Ljubitel,  levně, 
cena dohodou. Tel.: 604 804 982.

občanská inzerce - zdarma

REALITY   Ing. Jiří Vlasák
KUŘIM        JUDr. Jana Vlasáková
Kuřim, Legionářská 194,  tel. 541 230 166,  777 930401
projektování staveb a dozory staveb
stanovení obvyklých cen pro potřeby notáře při pozůstalostním řízení

Byty: 
Kuřim, 1+1, OV, ul. Popkova, IV.NP. ze IV., lodžie, 40 m2,  1 350 000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV ul. Bezručova, IV. NP z IV., 54 m2+ 9 m2 sklep   1 400 000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV ul. Na Královkách, I. NP ze IV., 54 m2, bez balkonu 1 450 

000,- Kč
Kuřim 2+1, OV ul. Jungmannova, II. NP, 53 m2, balkon, 1 800 000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV  Bezručova čtv., III.NP ze III., 60 m2 + sklepy,   1 450 000,- Kč
Kuřim, 2+1, DB Na Loučkách, VI.NP ze VIII., panel po revitalizaci, 51 m2  

1.500 000,- Kč
Kuřim 3+1, OV, Na Loučkách,  VIII.NP z VIII., panel,  dům po revitalizaci,  73 

m2, lodžie 2 m2, po částečné rekonstrukci, sklep, 1 700 000,- Kč
 
  

Směna bytů:
3+1 Kuřim, Školní  ve vlastnictví Obce Kuřim za 2+1 Kuřim, ne přízemí a pod-

kroví v horní části Kuřimi ve vlastnictví Obce Kuřim

Rodinné domy:
Rozestavěný RD Kuřim, Díly za Sv. Jánem,  4+1,  2 500 000,- Kč
Rozestavěný RD, Březina u Tišnova, zast. pl. 87 m2, zahrada 894 m2, 

1 800 000,- Kč
RD Jinačovice, 3+1 + garáž,  zast. pl. 311 m2, zahrada 367, k rekonstrukci, 

2 200 000,-
RD Lazinov, / u  Křetínské přehrady/  3+1, garáž,   zahrada 638 m2, k bydlení 

i rekreaci 1 800 000,- Kč
RD Lažany / okr. Blansko/, novostavba, 107 m2 obytné plochy , 3+kk, velká 

komora, garáž, zahrada 494 m2, zast. pl. 127 m2, 3 400 000,- Kč
RD Lažany – hrubá stavba, ve stejné velikosti 2 400 000,- Kč
RD Šebrov, zast. plocha 737 m2, zahrada 403 m2, celopodsklepený,  prostor-

né 3+kk, další užitné prostory i k podnikání, 2 500 000,- Kč
RD Lažánky, 2+1 se zahrádkou, zast. pl. 75 m2, 890 000,- Kč
 
 

Pozemky:
stavební pozemky Jinačovice, vč. inž. sítí, 1688 m2, 1524 m2, 2 800,- Kč/m2
stavební pozemek Čebín vč. inž. sítí, 2284 m2, 1 100,- Kč/m2, možno i pro 

stavbu 2 RD 
stavební pozemek Březina u Tišnova, 1357 m2, všechny sítě, 790,- Kč/m2
stavební pozemek Heroltice, 1195 m2, vč. inž. sítí  600,- Kč/m2, 
stavební pozemek Brněnské Ivanovice, 2 145 m2, 3 750,- Kč/m2, š. 37 m
stavební pozemek Kuřimské Jestřábí, 985 m2, všechny sítě, se stavbou sto-

doly, 1 000 000,- Kč

Garáže:
Kuřim, Husova, bez elektřiny   

Pronájmy bytů a nebytových prostor: 
Kuřim, byt 1+1, Popkova,  část. zařízený, 7 500,- Kč/měs + KT
Kuřim byt 2+kk, Nám. 1. května, 77 m2, nezařízený,  do 9 700,- Kč /měs. 
Kuřim  byt 2+1, Školní, nezařízený, 8 500,- Kč/měs.
Kuřim, kancelářské prostory na ul. Blanenská, 37 a 55 m2,  1 600,- Kč/m2/

rok, parkoviště k dispozici

placená inzerce 

Daruji za odvoz stavební ká-
men, asi jeden vlek za osobní automo-
bil. Tel.: 541 230 346, 604 182 704.

Koupím jakékoliv náhradní 
díly na VW Brouk. Tel.: 541 230 
346, 604 182 704.

Prodám staré dveře (rok asi 
1930) a různá kastlová okna. Tel.: 
541 230 346, 604 182 704.

Hledám sedací soupravu. 
Prosím jen levně Kuřim. Tel.: 605 
335 943.

Nabízím PC klávesnice, 2x 
obrazovka, 2x myš, plně funkční. 
Cena 1000 Kč – rod. důvody. Tel.: 
723 357 682.

Prodám levně sazenice ak-
samitníky – afrikány, kanadské 
slunečnice, slaměnky vhodné pro 
vazby, netřesky, trvalky. Tel.: 604 
804 982.

Mladá rozvedená žena z Ku-
řimi hledá veškeré vybavení domác-
nosti za rozumnou cenu, za odvoz. 
Mockrát děkuji. Tel.: 728 315 567.

Svobodná žena z Kuřimi hle-
dá jakoukoliv práci (spěchá). Díky 
za nabídku. Tel.: 605 335 943.

Hledám šikovnou švadlenu, 
ideálně paní v důchodu nebo na ma-
teřské, vyučenou a s delší praxí, která 
je schopná naučit základy šití oděvů 
i pokročilejší techniky. Jsem začáteč-
nice, sem tam něco již umím. Místo 
- Kuřim a okolí. Výuka by měla být 
asi 1x za 2 týdny v odpoledních 
hodinách ve všední den anebo inten-
zivnější př. několik hodin o víkendu. 
Odměna dle domluvy a zkušeností. 
Tel.: 602 131 575.

Mladý pár z Kuřimi hledá 
osobu se znalostí německého ja-
zyka na večerní lekce gramatiky a 
konverzace v NJ. Děkujeme za na-
bídky. Tel.: 728 771 799.

Soukromá výuka angličtiny 
s rodilým mluvčím v Kuřimi, České, 
Lelekovicích nebo okolí. Individuální 
přístup a přátelské jednání. Tel.: 606 
182 480.

Nabízím doučování anglič-
tiny od začátečníků (A1) po po-
kročilé (B1) – gramatika, sl. záso-
ba, konverzace. Vlastním certifikát 
FCE (B2), přátelský a individuální 
přístup samozřejmostí. Lucka. 
Tel.: 728 427 109.

Přepíši Vám Vaše videozá-
znamy z videokazet na DVD. Tel.: 
604 804 982.

Vypomohu při podzimních 
zahr. pracích. Ruční rytí, pletí a 
okopávání záhonů, práce se dře-
vem apod. Tel.: 604 804 982.

Prodám byt 3+1 Na Krá-
lovkách, cihlový, 2.NP. 1,400.000,-. 
Tel.: 604 405 281.

Koupím garáž v areálu gará-
ží Bezručova čtvrť. I. Zejdová, tel.: 
723 15 69 69.
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

18/2012 ze dne 20. 6. 2012
321/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 13. 6. 2012. Termín 

plnění: 20. 6. 2012 (KÚ)
322/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy ZŠ Tyršova 
– vestavba jednotřídní MŠ a zhotovení venkovního hřiště“ dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. Termín 
plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

323/2012 RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na dodávku nového 
osobního automobilu na rozvoz stravy pro Mateřskou školu Ku-
řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, z důvodů podstatné změ-
ny zadávacích podmínek – technických parametrů. Termín plnění: 
30. 12. 2012 (MŠ)

324/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku nového 
osobního automobilu na rozvoz stravy pro Mateřskou školu Ku-
řim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, schvaluje znění výzvy k 
podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2012 (MŠ)

325/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. 
č. 433, 434, 436/8, 439/3, 612/12, 625, 4219/1, 4219/2, 4242/1 
a 4242/3 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20.000,- Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávně-
ný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

326/2012 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 oprávně-
ného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. 
č. 612/11 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 7071. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávně-
ný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

327/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 
2615/9, 2615/10, 2616/1 a 2615/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Ku-
řim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 
12. 2015 (OMP)

328/2012 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 oprávně-
ného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2761-134/2011 na 
pozemcích parc. č. 432/20, 432/24, 436/8, 612/22 a 2662/1 vše v 
k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věc-
ného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

329/2012 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 opráv-
něného z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2764-2148/2011 
na pozemcích parc. č. 1079, 1080/1, 1085/2 a 1104/8 vše v k. ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

330/2012 RM schvaluje výpověď nájmu bytu umístěného v IX. NP by-
tového domu paní Vlastě Sladké, trvale bytem Kuřim, ve smyslu § 
711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 
tři měsíce. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

331/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
část pozemku p. č. 1810, k. ú. Kuřim v prostorách před objektem č. 
p. 902 (Kulturní dům Kuřim) na nám. Osvobození, za účelem pro-
vozování letní zahrádky za cenu 300 Kč/m2/rok na dobu neurči-
tou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a s roční valorizací, společnosti 
GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902. Ter-
mín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

332/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem nebytového prostoru č. 847/10 o výměře 95,30 m2 umís-
těného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845 - 847 (ul. nám. 
Osvobození) na pozemcích p. č. 2121, p. č. 2122, p. č. 2123, vše 
k. ú. Kuřim, s paní Bc. Kateřinou Nečasovou, trvale bytem Brno, 
IČ 64319911, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční 
valorizací podle míry inflace. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

333/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Ive-
tou Malou, trvale bytem Bezručova čtvrť č. p. 1122, Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytové jednotky č. 1122/7 umístěné ve IV. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1122 – 1124 na ul. Bez-
ručova čtvrť v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 6. 2012. Termín plnění: 
31. 7. 2012 (OMP)

334/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Ivetou Malou, 
trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je bytová jednotka umís-
těná ve III. NP bytového domu v Kuřimi. Nájemní smlouva bude 
uzavřena do 31. 12. 2013. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

335/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem bytu umístěného ve III. NP bytového domu v Kuřimi s 
paní Ludmilou Frankovou, trvale bytem Kuřim, dohodou ke dni 
30. 6. 2012. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP) 

336/2012 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 Tyršova 1255, s účinností od 1. 9. 2012. 
Termín plnění: 31. 8. 2012 (OŽÚ)

337/2012 RM schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – 
venkov, příspěvková organizace, ze 413 na 441 dětí s účinností od 
1. 9. 2012. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OŽÚ) 

338/2012 RM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny – výdejny, jejíž 
činnost vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvková organizace, z 359 na 387 stravovaných 
s účinností od 1. 9. 2012. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OŽÚ)

339/2012 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. 
2012 (OŽÚ)

340/2012 RM schvaluje poskytnutí daru nejlepším žákům základních 
škol zřizovaných Městem Kuřimí formou volných vstupenek do 
venkovního areálu Wellness Kuřim, dle zápisu se změnami. Ter-
mín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ) 341/2012

RM schvaluje Pravidla pro udělování souhlasu města s užitím loga města 
Kuřim dle přílohy. Termín plnění: 20. 6. 2012 (KÚ) 
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342/2012 RM bere na vědomí a předkládá ZM ke schválení závěrečný 
účet hospodaření Města Kuřim k 31. 12. 2011 a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Termín plnění: 26. 6. 2012 (OF)

343/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, dále na ul. Tyršova u soko-
lovny a ul. Legionářská u Elprumu se společností CEEC Research 
s.r.o., se sídlem 252 43 Praha-západ, Průhonice, Dobřejovická 385, 
IČ 29053005. Reklamní tabule v počtu 4 ks bude umístěna v roz-
sahu 1 pole na dobu od 21. 6. 2012 do 20. 8. 2012 za cenu 2.880,- 
Kč. Termín plnění: 30. 7. 2012 (OIRR)

344/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční do-
pravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha, 
IČ 70994234, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 
1199, k. ú. Kuřim, a údržba podchodu. Termín plnění: 31. 7. 2012 
(OMP)

345/2012 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 20. 6. 2012 (CSSK)

346/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, ul. Legionářská – naproti pizzerii s panem 
Lukášem Burianem, bytem Brněnská 1258, 664 34 Kuřim, IČ 
87041791. Reklamní tabule v počtu 1 ks bude umístěna v rozsahu 
1 pole na dobu od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012 za cenu 720,- Kč. Ter-
mín plnění: 30. 7. 2012 (OIRR)

347/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na 
Projekt „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“, se společností HBH Pro-
jekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, který 
spočívá ve změně termínu úhrady za projekt pro územní řízení a 
době plnění. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

348/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Sanace suterénu kuchyně ZŠ 
Jungmannova, Kuřim“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabíd-
ky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu se změnami. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

349/2012 RM schvaluje zhotovitele na dodávku a montáž „Interiér – pro 
jednotřídní MŠ v ZŠ Tyršova“ - firmu LOKKI International s.r.o., 
Raisova 860, 332 02 Starý Plzenec. Termín plnění: 30. 12. 2012 
(OIRR)

350/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou CUBOID ARCHI-
TEKTI s.r.o., Milady Horákové 612/25, 670 00 Praha 7, na vypra-
cování optimalizované studie Sportovní haly Kuřim za dohodnu-
tou částku 168.000,- Kč včetně DPH. Termín plnění: 10. 8. 2012 
(OIRR)

351/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na sil-
ničním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května se společností Wellness 
Kuřim, s.r.o., se sídlem: Blanenská 1082, 664 34 Kuřim. Reklam-
ní tabule v počtu 2 ks bude umístěna na dobu od 27. 6. 2012 do 
30. 6. 2014 za cenu 720,- Kč/1 měsíc. Termín plnění: 30. 7. 2012 
(OIRR)

352/2012 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovi-
tele veřejné zakázky Most ev. č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou, schva-
luje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OIRR)

353/2012 RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytových prostor umís-
těných v I. NP budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi pro 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 
49457276, za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpi-
sů. Doba trvání výpůjčky bude 5 let. Termín plnění: 20. 6. 2012 
(CSSK)

354/2012 RM schvaluje zpracování programové náplně informačního 
kanálu TKR Kuřim formou objednávky u společnosti DIRECT 
FILM s.r.o., se sídlem Kounicova 22, Brno, IČ 47911409, na dobu 

určitou do 30. 9. 2012 za cenu max. 26.347,- Kč/smyčka. Termín 
plnění: 31. 7. 2012 (1. MSTA)

355/2012 RM ruší usnesení č. 311/2012 ze dne 30. 5. 2012 ve věci vy-
hlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 2108/1, k. ú. Kuřim. 
Termín plnění: 20. 6. 2012 (OMP)

356/2012 RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení k 18. 
6. 2012. Termín plnění: 26. 6. 2012 (STA)

357/2012 RM doporučuje ZM schválit směnu bytu 1+kk umístěného ve 
4. NP bytového domu v Kuřimi, vlastník pan Antonín Faltýnek, 
trvale bytem Kuřim za byt 1+kk umístěný v 2. NP bytového domu 
v Kuřimi, vlastník Město Kuřim, bez cenového vyrovnání. Nákla-
dy na směnu bytu uhradí pan Faltýnek. Termín plnění: 26. 6. 2012 
(OMP)

358/2012 RM doporučuje ZM přidělit ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně 
závazné vyhlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města 
a bytových náhradách, byt v Kuřimi panu Richardu Štěpánko-
vi, trvale bytem Kuřim, a schválit uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou tří měsíců s podmínkou úhrady částky min. ve výši 
xxxxxx,- Kč před podpisem nájemní smlouvy. Termín plnění: 26. 
6. 2012 (OMP)

359/2012 RM doporučuje ZM schválit prominutí ½ poplatku z prodlení 
z částky xxxxxxx,- Kč paní Milotě Krejčí, trvale bytem 664 34 Ku-
řim, který vznikl v souvislosti s nájmem bytu. Termín plnění: 26. 
6. 2012 (OMP) 360/2012

RM doporučuje ZM vyhlásit v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní 
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními ko-
munikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi za podmínek:

 - termín konání výběrového řízení 27. 9. 2012
 - objem finančních prostředků 50.000,- Kč
 - maximální cena za m2 pozemku 179,36 Kč
 - způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup pozemků 

pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v 
zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. č. 412 do čtvrtku 27. září 
2012 do 11:30 hodin.

 Termín plnění: 26. 6. 2012 (OMP)
361/2012 RM doporučuje ZM zrušit výběrové řízení na zakoupení ro-

dinného domu se zahradou v Kuřimi stavebně vhodného k rekon-
strukci na MŠ. Termín plnění: 26. 6. 2012 (OMP)

362/2012 RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí staveb ostrův-
ku, části chodníku a světelného zařízení na ul. Blanenská, vybudo-
vaných společnostmi S+K LABEL spol. s r.o. a LIKOV, s.r.o. v roz-
sahu dle přílohy. Nabytí staveb je podmíněno majetkoprávnímu 
vypořádání pozemků pod stavbami. Termín plnění: 26. 6. 2012 
(OIRR)

363/2012 RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí části pozem-
ku parc. č. 1843/1, k. ú. Kuřim, geometrickým plánem č. 2805-
7/2012 nově označená jako parc. č. 1843/11 o výměře 20 m2, 
parc. č. 1843/12 o výměře 31 m2 a parc. č. 1311/13 o výměře 15 
m2 vše v k. ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku Jihomo-
ravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 
88 83 37, do majetku města Kuřimi. Termín plnění: 26. 6. 2012 
(OMP)

364/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o partnerství 
s obcí Lipůvka k projektu „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“. Termín 
plnění: 26. 6. 2012 (KÚ)

365/2012 RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, pří-
spěvkové organizace o změně míst výkonu činnosti mateřské školy 
od 1. 9. 2012. Termín plnění: 26. 6. 2012 (OŽÚ)

366/2012 RM doporučuje ZM souhlasit s navrhovaným řešením nedo-
statku volných míst v mateřské škole v Kuřimi a pověřuje pana Ji-
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řího Koláčka jednáním ve věci přijetí kuřimských dětí do mateřské 
školy v obci Česká. Termín plnění: 26. 6. 2012 (OŽÚ)

367/2012 RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu z jednání Výboru 
sportovního Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 24. 5. 2012. Ter-
mín plnění: 26. 6. 2012 (KÚ)

Jiří Koláček    Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města   místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 19/2012 ze dne 26. 6. 2012
368/2012 RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci 

pro územní řízení akce „Bytové domy sv. Ján, Kuřim“. Termín pl-
nění: 30. 6. 2012 (OIRR)

369/2012 RM schvaluje nájemní smlouvu mezi SOŠ a SOU Kuřim a 
Městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2012. Termín pl-
nění: 30. 10. 2012 (MKK)

370/2012 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Jihomoravským 
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, je-
jímž předmětem je mobiliář autobusových zastávek Poliklinika, 
Železniční stanice a Díly pod Sv. Jánem. Termín plnění: 31. 8. 
2012 (OMP)

Jiří Koláček    Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města   místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 20/2012 ze dne 11. 7. 2012
371/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 

posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní 
MŠ a zhotovení venkovního hřiště“ a souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo s firmou Pozemstav Brno, akciová společnost, se sídlem 
- Brno, Masarykova č. o. 31, č. p. 427, okres Brno-město, PSČ 656 
22, IČ 005 30 832, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 
1.744.404,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OIRR)

372/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi Pod Zárubou“ a sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DOLP stavební společ-
nost s.r.o., se sídlem Bednářova 30a, 619 00 Brno, IČ 49453190, 
která předložila nejvýhodnější nabídku. Termín plnění: 31. 8. 
2012 (OIRR)

373/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu „Umělý povrch v nafukovací hale – Kuřim“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnami dle 
zápisu. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OIRR)

374/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 7. 2012 a pro-
dlužuje termín plnění usnesení č. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41/2010, 272/2011 a 5/2012 do 31. 12. 2012. Termín 
plnění: 11. 7. 2012 (KÚ)

375/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování a předlo-
žení žádosti o podporu Města Kuřimi na projekt v rámci Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 4.1 
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 
výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance 
v úřadech územní veřejné správy, se společností Grant Help s.r.o., 
IČ 27645240, Vinohradská 184, Praha 3. Termín plnění: 31. 7. 

2012 (KÚ)
376/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě a 

přiděluje zakázku „MŠ Kuřim – Dodávka osobního automobilu 
na rozvoz stravy“ právnické osobě OPPORTUNITY, spol. s. r. 
o., IČ 440 15 208, se sídlem Durďákova 47, 613 00 Brno, v ceně 
414.879,- Kč vč. DPH a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy. Ter-
mín plnění: 31. 8. 2012 (MŠ)

377/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Jitkou 
Ondrůšovou, trvale bytem Černá Hora, IČ 72364441, jehož pro-
střednictvím bude uhrazen dluh na nájemném a zálohách na služ-
by spojených s užíváním nebytového prostoru (kosmetický salon) 
umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 na ul. nám. 
Osvobození v Kuřimi (KD Kuřim) ve výši xxxxxxx,- Kč. Splátka 
bude ve výši xxxxx,- Kč/měs. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

378/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je byt umístěný ve II. nadzemním podlaží bytového domu Kuřim, 
panu Richardu Štěpánkovi, trvale bytem Kuřim, na dobu určitou 
tří měsíců s podmínkou úhrady částky xxxxxx,- Kč před podpisem 
nájemní smlouvy. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

379/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kuřim a Spo-
lečenstvím vlastníků jednotek pro dům č. p. 1007 v Kuřimi, se 
sídlem Popkova 1007, Kuřim, IČ 29306574, jejímž předmětem je 
správa nebytového prostoru č. 1007/15 na ul. Popkova v Kuřimi. 
Příspěvek do fondu oprav činí 320,- Kč/měs. Termín plnění: 30. 
9. 2012 (OMP)

380/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Ludmilou 
Frankovou, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude spla-
cen dluh (jistina) na nájemném za byt umístěný ve III. nadzem-
ním podlaží bytového domu ve výši xxxxxx,- Kč. Výše splátek bude 
činit částku xxxxx,- Kč/měs. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

381/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s manž. Emilem 
a Miluší Sadílkovými, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím 
bude splacen dluh (jistina) na nájemném za byt umístěný ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu ve výši xxxxxx,- Kč. Výše 
splátek bude činit částku xxxxxx,- Kč/měs. Termín plnění: 31. 8. 
2012 (OMP)

382/2012 RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru o 
výměře 1,0 m2 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 895 
na ul. Na Královkách v Kuřimi manželům Ing. Vladimíru a Ivaně 
Pijakovým, trvale bytem Kuřim, na dobu určitou (do doby využití 
prostoru krytu CO k účelu, k jakému byl zbudován) za nájemné 
20,- Kč/rok. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

383/2012 RM schvaluje pořadník č. 31 na pronájem obecních bytů dle 
obecně závazné vyhlášky města Kuřimi ze dne 18. 10. 1999 č. 
9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách 
a stanovuje minimální bodové hodnocení pro zařazení do pořad-
níku na 6 bodů. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

384/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Joze-
fem Bulvou, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude spla-
cen dluh (jistina) na nájemném za byt umístěný ve III. nadzemním 
podlaží bytového domu ve výši xxxxx,- Kč. Výše splátek bude činit 
částku xxx,- Kč/měs. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

385/2012 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ s fir-
my OKNOSTYL group s.r.o. se sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, 
IČ 27689719, dle přílohy C. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

386/2012 RM schvaluje uzavření „smlouvy o zprostředkování burzov-
ních komoditních obchodů“ s firmou FIN-servis, a.s., se sídlem 
Dr. Vrbenského 2040, Kladno, IČ 26439573, za smluvní odměnu 
ve výši 63.000,- Kč vč. DPH, jejímž předmětem je nákup el. ener-
gie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Termín 
plnění: 31. 8. 2014 (OMP)

387/2012 RM souhlasí se zněním odpovědi na Petici o vybudování jed-
nosměrného provozu na ulici Jungmannova. Termín plnění: 15. 7. 
2012 (OSVV)
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388/2012 RM schvaluje žadateli HERBASTAR spol. s r.o, Moravské Kní-
nice 90, 664 34 Kuřim, IČ 47915951, povolení výjimky ze zákazu 
vjezdu všech motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komuni-
kaci do Podlesí přes retenční nádrž. Termín plnění: 15. 8. 2012 (OD)

389/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, s panem Stanislavem Holu-
bem, bytem 691 46 Ladná, IČ 44131062. Reklamní tabule v počtu 
1 ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 15. 7. 2012 do 31. 
12. 2012 za cenu 1.980,- Kč. Termín plnění: 30. 8. 2012 (OIRR)

390/2012 RM souhlasí s vyčleněním částky 291.000,- Kč na vytvoření 
projektové dokumentace k revitalizačním opatřením v okolí ryb-
níka Srpek z ORG 1008 000 000 Studie a projekty. Termín plnění: 
16. 7. 2012 (OŽP)

391/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
25. 6. 2012 a nedoporučení v bodě č. 5 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 
4, dle zápisu v příloze. Termín plnění: 11. 7. 2012 (OIRR)

392/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 
27. 6. 2012 v bodech č. 4, 5, 6, 10 a schvaluje body č. 1., 2, 3, 7, 8, 9. 
Termín plnění: 15. 7. 2012 (OIRR)

393/2012 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na uplatněný pod-
nikatelský OBOLUS ve výši 5.095,- Kč pro Základní uměleckou 
školu, Kuřim, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci na ná-
kup hudebních nástrojů. Termín plnění: 30. 11. 2012 (FO, OŽÚ)

394/2012 RM souhlasí s umístěním stavby parkovišť na pozemcích p. č. 
4954/2 a p. č. 4949 vše k. ú. Kuřim. Souhlas se uděluje žadateli 
Moravská stavební – INVEST, a.s., se sídlem Koliště 1912/13, 
Brno, IČ 25544756, pro účely územního řízení stavby „Bytové 
domy Sv. Ján“. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

395/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „ulože-
ní a provozu splaškové kanalizace“ dle GP č. 2780-28/2012 na po-
zemku parc. č. 4489 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví Moravské 
stavební – INVEST, a.s. se sídlem Koliště 1912 PSČ 602 00 Brno, 
IČ 25544756. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

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

 

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 21/2012 ze dne 19. 7. 2012
396/2012 RM souhlasí s navýšením částky o 200.000,- Kč na opravy 

místních komunikací v Kuřimi infrahomogenizační technologií 
v roce 2012 z ORG 9021 0000 00 „opravy komunikací“. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 22/2012 ze dne 25. 7. 2012
397/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 18. 7. 2012 se změ-

nami dle zápisu. Termín plnění: 25. 7. 2012 (KÚ)
398/2012 RM schvaluje výpověď smlouvy o dílo a postoupení užívacích 

práv k programovému produktu Automatizovaný systém právních 

informací – ASPI číslo S-2785/97/AKX ve znění dodatků uzavře-
né se společností Wolters Kluwer ČR a.s., se sídlem U Nákladové-
ho nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, dne 11. 7. 1997. Výpo-
vědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

399/2012 RM schvaluje uzavření servisní smlouvy č. 492120825 k užití 
programového vybavení právní a informační systém CODEXIS®“, 
se společností ATLAS software a.s., se sídlem Výstavní 292/13, 
709 17 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 46578706, za cenu dle zápi-
su. Termín plnění: 31. 7. 2012 (KÚ) 

400/2012 RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor umístěných v I. 
NP budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi pro Centrum 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276, za 
účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doba trvání 
výpůjčky bude 5 let. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

401/2012 RM souhlasí s provedením stavebních úprav bytu umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi, které provedou 
dle předloženého situačního nákresu na svůj náklad a bez nároku 
na úhradu vložených finančních prostředků nájemci bytu manželé 
Hájkovi, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

402/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. 
Lenkou a Janem Pěničkovými, trvale bytem Kuřim, jejímž před-
mětem je nájem bytové jednotky umístěné ve III. nadzemním 
podlaží budovy v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 7. 2012. Termín pl-
nění: 30. 9. 2012 (OMP)

403/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Janem a Len-
kou Pěničkovými, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytu umístěného v II. nadzemním podlaží budovy v Kuřimi na 
dobu určitou do 16. 5. 2013 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + 
zálohy na služby. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

404/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
„Výměna střešních oken v obecních bytech č. 1117/7 a 1123/8“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou VP OKNA, s.r.o., se 
sídlem nám. 1. května 63, Kuřim, IČ 26279282, za cenu 163.780,- 
Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

405/2012 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 
GP č. 2730-112/2011 na pozemcích parc. č. 2642/338 a parc. č. 
2642/848 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřim, 
LV č. 1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcné-
ho břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 3.000,- Kč bez DPH. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OMP)

406/2012 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 GP č. 2845-103/2012 na pozemcích parc. č. 1749/1 a parc. 
č. 1593/1 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřim, 
LV č. 1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcné-
ho břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 3.000,- Kč bez DPH. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OMP)

407/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Ku-
řimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a pro-
vozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 2843-123/2012 
na pozemcích parc. č. 4553/3, 4487/15, 4487/16, 4487/17, 
4487/18, 4487/19, 4487/21, 4487/22, 4487/23, 4487/24, 
4487/26, 4487/31, 4487/30, 4487/29, 4487/28 a 4487/27 vše 
v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví (SJM) Zdeňka Kučerov-
ského, bytem PSČ 612 00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem PSČ 
612 00 Brno, jako povinných z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zří-
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zení ponese pan Zdeněk Kučerovský. Termín plnění: 30. 6. 2013 
(OMP)

408/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Ku-
řimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a pro-
vozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 2843-123/2012 
na pozemcích parc. č. 4487/4 a 4487/45 vše v k. ú. Kuřim, které 
jsou ve vlastnictví Zdeňka Kučerovského, bytem PSČ 612 00 Brno, 
jako povinného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese 
pan Zdeněk Kučerovský. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

409/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Ku-
řimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a pro-
vozování veřejného osvětlení“ v rozsahu dle GP č. 2843-123/2012 
na pozemku parc. č. 4487/20 v k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví 
(SJM) Ing. Oty Zwettlera, bytem PSČ 612 00 Brno, a Mgr. Sylvie 
Zwettlerové, bytem PSČ 602 00 Brno, jako povinných z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu ne-
určitou. Náklady na jeho zřízení ponese pan Kučerovský. Termín 
plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

410/2012 RM schvaluje uzavření „smlouvy o centralizovaném zadávání“, 
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při po-
dání centrální poptávky po elektřině a zemním plynu. Smluvními 
stranami jsou:

 a) Město Kuřim, se sídlem Kuřim, Jungmannova 968, IČ 
00281964

 b) Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Kuřim, 
Jungmannova 968, IČ 263 07 189

 c) Centrum sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace, se 
sídlem Kuřim, Zahradní 1275, IČ 49457276

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

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

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

 g) REGO, s.r.o., se sídlem Brno-Kohoutovice, Libušina tř. 2, IČ 
15546497

 h) Ing. Ivan Augustin, se sídlem Kuřim, Školní 850, IČ 10114751
 ch) Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, IČ 

29213380
 i) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., se 

sídlem Kuřim, Křížkovského 48, IČ 47917865.
 Termín plnění: 31. 8. 2014 (OMP)
411/2012 RM schvaluje „Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o poskytování certi-

fikačních služeb evidenční číslo 601013-100026 ze dne 9. 2. 2006, 
týkající se změny pověřených osob certifikačních služeb. Termín 
plnění: 31. 8. 2012 (KÚ)

412/2012 RM schvaluje předložení žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí na projekt „Kuřim, ul. Hybešova - vybu-
dování oddílného systému kanalizace“ ve variantě č. 2 bez využití 
půjčky ze SFŽP. Termín plnění: 31. 10. 2012 (KÚ)

413/2012 RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim 
ve výši 20.000,- Kč na projekt „Medové dny“ za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Termín plnění: 30. 
9. 2012 (KÚ)

414/2012 RM schvaluje změny režimu umisťování reklam na silničním 
zábradlí s platností od 1. 9. 2012 pro vymezená místa a podmínky 
k provedení vč. velikosti reklamy dle přílohy. Cena za užití plochy 
činí 400,- Kč/ 1 pole/ 1 měsíc + DPH, za kulturní, společenské a 
sportovní akce činí 100,- Kč/ 1 pole/ měsíc + DPH. Termín plně-

ní: 30. 9. 2012 (OIRR)
415/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění 2 ks reklam na sil-

ničním zábradlí v Kuřimi, ul. Legionářská u Elprumu a ul. Tyršova 
u sokolovny s Mgr. Janou Škrobovou, bytem 664 34 Kuřim, IČ 
72383780. Reklamní tabule bude umístěna v rozsahu 1 pole od 
27. 8. do 25. 9. 2012 za cenu 720,- Kč. Termín plnění: 30. 9. 2012 
(OIRR)

416/2012 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 vedoucí odboru správního a vnitřních 
věcí Městského úřadu Kuřim Mgr. Lenku Krejčovou s účinností 
od 1. 8. 2012. Termín plnění: 1. 8. 2012 (KÚ)

417/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 2. 7. 2012. Termín plnění: 25. 7. 2012 
(KÚ)

418/2012 RM schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a Městem 
Kuřim dle přiloženého návrhu pro srpen 2012. Termín plnění: 31. 
8. 2012 (MKK)

419/2012 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 25. 7. 2012 (CSSK)

420/2012 RM bere na vědomí předložené informace o požárně bezpeč-
nostním stavu budovy kulturního domu (posouzení únikových 
východů, požární dokumentaci, taktické cvičení jednotek PO). 
Termín plnění: 31. 10. 2012 (MKK/OIRR)

421/2012 RM schvaluje přemístění šatny v kulturním domě do nových 
prostor. Termín plnění: 31. 10. 2012 (MKK/OIRR)

422/2012 RM ukládá vedoucí MKK ve spolupráci s OIRR zpřístupnit v 
kulturním domě druhé schodiště do 2. NP. Termín plnění: 31. 10. 
2012 (MKK/OIRR)

423/2012 RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim 
ve výši 20.000,- Kč na projekt „Bezpečné město Kuřim“ za podmí-
nek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Termín 
plnění: 30. 9. 2012 (KÚ)

424/2012 RM schvaluje Smlouvu s Moravskou uměleckou agenturou na 
vystoupení Miroslava Donutila dne 15. 11. 2012 v sále KD v Kuři-
mi. Termín plnění: 19. 11. 2012 (MKK)

425/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce „Sanace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova, Kuřim“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Weton s.r.o., Brno – 
Štýřice, Holandská 878/2, PSČ 639 00, IČ 29241324, která před-
ložila nabídku ve výši 223.793,-Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 
10. 2012 (OIRR)

Ing. Drago Sukalovský   Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 23/2012 ze dne 20. 8. 2012
426/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8. 8. 2012. Termín 

plnění: 15. 8. 2012 (KÚ)
427/2012 RM pověřuje odbor finanční zpracováním strategie disponibilních 

finančních prostředků města. Termín plnění: 20. 9. 2012 (OF)
428/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0112 s Jiřím Peňá-

zem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání místnosti 
č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi 
do 30. 11. 2012. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

429/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0113 s Ivanou 
Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci uží-
vání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
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č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 11. 2012. Termín plnění: 31. 8. 2012 
(OMP)

430/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0029 s Miloslavem Pokorným, trvale bytem 664 34 Kuřim, ve 
věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tiš-
novská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 11. 2012. Termín plnění: 31. 8. 
2012 (OMP)

431/2012 RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru č. 894/12 
o výměře 1,0 m2 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 895 
na ul. Na Královkách v Kuřimi manželům Ing. Vladimíru a Ivaně 
Pijakovým, trvale bytem Kuřim, na dobu určitou (do doby využití 
prostoru krytu CO k účelu, k jakému byl zbudován) za nájemné 
20,- Kč/rok. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

432/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
zakázky „Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu se změnami. Termín plnění: 31. 
8. 2012 (OMP)

433/2012 RM souhlasí s vybudováním etážového topení v bytu umístě-
ného ve III. nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi, které 
provede na svůj náklad a bez nároku na úhradu vložených finanč-
ních prostředků nájemce bytu paní Iveta Malá, trvale bytem Ku-
řim. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

434/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (býva-
lý kosmetický salón) umístěného v I. NP objektu č. p. 902 na nám. 
Osvobození v Kuřimi (KD) o výměře 25 m2 na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného min. 80,- Kč/m2/
měs. + zálohy na služby. Nájemné bude každoročně valorizováno 
o výši inflace. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OMP)

435/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Romanem 
a Renátou Bariovými, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu umístěného v I. nadzemním podlaží budovy v Kuřimi 
na dobu určitou tří měsíců od 1. 9. 2012 do 30. 11. 2012 s mož-
ností prolongace za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měs. + zálohy na 
služby. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OMP)

436/2012 RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 187/2007 ze dne 
7. 11. 2007 ve věci nájmu části pozemku parc. č. 2777/1, k. ú. Ku-
řim, uzavřené s Vendulou Chládkovou, bytem 664 34 Kuřim. Vý-
povědní lhůta činí dle čl. 3 odst. 3. 2. jeden měsíc. Termín plnění: 
31. 10. 2012 (OMP)

437/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. 
A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněné-
ho z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 
2579 a 2580 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávně-
ný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

438/2012 RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořá-
dání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunika-
cemi“ komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi výběrového 
řízení vyhlášeného usnesením ZM č. 1109/2012 ze dne 26. 6. 
2012 dle zápisu. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OMP)

439/2012 RM souhlasí se vstupem České geologické služby se sídlem 
Klárov 131/3, PSČ 118 21, Praha 1, IČ 00025798, na pozemek 
parc. č. 3059/1 v k. ú. Kuřim, za účelem umístění průzkumného 
geologického vrtu po dobu konání zkoušek dle přílohy C, v rámci 
projektu „Rebilance zásob podzemních vod ČR“. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OMP)

440/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce kontejnerů s 
EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 168517, 19, 140 21 Praha 

4. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OŽP)
441/2012 RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zpracování pro-

jektové dokumentace „Projekt revitalizace zeleně v Kuřimi“ dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 1. 
9. 2012 (OŽP)

442/2012 RM ruší výběrové řízení „Umělý povrch v nafukovací hale - 
Kuřim“ z důvodu podání pouze jedné nabídky. Termín plnění: 31. 
10. 2012 (OIRR)

443/2012 RM souhlasí s vyčleněním částky 38.640,- Kč z ORG 1 008 
000 000 Studie a projekty na pořízení projektové dokumentace 
stavby „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova u podchodu pod 
železniční tratí v Kuřimi“. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OIRR)

444/2012 RM souhlasí s předloženou nabídkou a schvaluje jako zpra-
covatele změny č. XIII ÚPN SÚ Kuřim ATELIER PROJEKTIS, 
Pekařská 37, Brno. Termín plnění: 15. 8. 2012 (OIRR)

445/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
„Zpracování žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka Kuřim - Li-
půvka““ a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností 
AQE advisors, a.s., se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 
Brno, IČ 26954770, která předložila nejvhodnější nabídku v cel-
kové hodnotě 48.000,- Kč. Termín plnění: 31. 10. 2012 (KÚ)

446/2012 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města k 30. 6. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 18.349.422,33 
Kč. Termín plnění: 21. 8. 2012 (OF)

447/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení s názvem „MŠ Ku-
řim – herní prvky pro školní zahrady“ pro Mateřskou školu Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu se změnou. Termín plnění: 30. 12. 2012 (MŠ)

448/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 
6. 8. 2012 v bodech č. 1, 2 a schvaluje body č. 3, 4. Termín plnění: 
30. 8. 2012 (OIRR)

449/2012 RM ruší zadávacího řízení na zakázku „Revitalizace veřejného 
osvětlení města Kuřim – 2. etapa“ a souhlasí s neuzavřením smlou-
vy o dílo s firmou ELIOS v.o.s., se sídlem Heršpická 758/13, 619 
00 Brno, IČ 00545147, a vrácením vyčleněných finančních pro-
středků do rozpočtu města. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OIRR)

450/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sa-
nace suterénu kuchyně ZŠ Jungmannova Kuřim“ s firmou Weton 
s.r.o., Brno-Štýřice, Holandská 878/2, PSČ 639 00, který spočívá 
ve změně termínu dokončení stavby. Termín plnění: 30. 12. 2012 
(OIRR)

451/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sta-
vební úpravy ZŠ Tyršova – vestavba jednotřídní MŠ zhotovení 
venkovního hřiště“ s firmou Pozemstav Brno, akciová společnost, 
se sídlem Brno, Masarykova č. o. 31, č. p. 427, okres Brno-město, 
PSČ 656 22, který spočívá v provedení dodatečných stavebních 
prací dle přílohy. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

452/2012 RM ruší usnesení č. 415/2012 ze dne 25. 7. 2012 ve věci umís-
tění reklamy na silničním zábradlí. Termín plnění: 30. 10. 2012 
(OIRR)

453/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění 1 ks reklamy na 
silničním zábradlí v Kuřimi, ul. Tyršova u sokolovny s Mgr. Janou 
Škrobovou, bytem 664 34 Kuřim, IČ 72383780. Reklamní tabule 
bude umístěna v rozsahu 1 pole od 24. 8. do 30. 9. 2012 za cenu 
456,- Kč. Termín plnění: 30. 10. 2012 (OIRR)

454/2012 RM doporučuje ZM vzít na vědomí stav plnění usnesení k 13. 
8. 2012. Termín plnění: 21. 8. 2012 (STA)

455/2012 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 
2108/1 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2826-86/2012 označený jako díl 
„a“ o vým. 28 m2 a sloučený do pozemku parc. č. 2108/2 v k. ú. 
Kuřim panu Zdeňku Scholzovi bytem Jinačovice, za cenu 1.000,- 
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Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. Ter-
mín plnění: 21. 8. 2012 (OMP)

456/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 612/29 v k. ú. Kuřim GP č. 2558-211/2009 nově označe-
ný jako parc. č. 612/32 o vým. 1 m2 Tělocvičné jednotě SOKOL 
Kuřim, se sídlem Tyršova 480, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 44947763, 
za cenu …… Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupu-
jící. Termín plnění: 21. 8. 2012 (OMP)

457/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 200.000,- Kč s Římskokatolickou farností Kuřim, 
Křížkovského 55, Kuřim, na výměnu dřevěných oken v objektu 
fary v Kuřimi. Termín plnění: 21. 8. 2012 (KÚ)

458/2012 RM doporučuje ZM souhlasit se zavedením orientačních čísel 
v Kuřimi od 1. 1. 2013. Termín plnění: 21. 8. 2012 (KÚ)

459/2012 RM doporučuje ZM schválit nabytí vodovodního řadu vybu-
dovaného v rámci výstavby „STK na ul. Tišnovská„ do majetku 
Města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Bělo-
hradský spol. s.r.o., se sídlem nám. Padlých 20, 164 00 Praha, IČ 
63991551, a firmou APH stavby a technologie s.r.o., se sídlem 
Chleborádova 45, 619 00 Brno, IČ 29284678, jako vedlejšího 
účastníka této smlouvy za cenu 500,- Kč. Termín plnění: 21. 8. 
2012 (OIRR/ OMP) 

460/2012 RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1113/2011 ze dne 23. 
8. 2011 ve věci nabytí splaškové a dešťové kanalizace od manželů 
Zdeňka Kučerovského, bytem 612 Brno, a Jany Kučerovské, by-
tem 612 00 Brno. Termín plnění: 21. 8. 2012 (OIRR/ OMP)

461/2012 RM doporučuje ZM schválit nabytí splaškové kanalizace vy-
budované v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. 
Jánem VI. etapa výstavby do majetku Města Kuřim od manželů 
Zdeňka Kučerovského, bytem 612 Brno, a Jany Kučerovské, by-
tem 612 00 Brno. Uzavřením kupní smlouvy s manželi Kučerov-
skými a firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 
Praha, IČ 26177005 - vedlejším účastníkem této smlouvy za cenu 
500,- Kč. Termín plnění: 21. 8. 2012 (OIRR/ OMP)

462/2012 RM doporučuje ZM schválit nabytí dešťové kanalizace vy-
budované v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. 
Jánem VI. etapa výstavby do majetku Města Kuřim od manželů 
Zdeňka Kučerovského, bytem 612 Brno, a Jany Kučerovské, by-
tem 612 00 Brno. Uzavřením kupní smlouvy s manželi Kučerov-
skými a firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 
Praha, IČ 26177005 - vedlejším účastníkem této smlouvy za cenu 
500,- Kč. Termín plnění: 21. 8. 2012 (OIRR/ OMP)

463/2012 RM doporučuje ZM schválit nabytí vodovodního řadu vybu-
dovaného v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršo-
va“ do majetku Města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy 
s firmou ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 
Brno, IČ 26262363, za cenu 500,- Kč. Termín plnění: 21. 8. 2012 
(OIRR/ OMP)

464/2012 RM doporučuje ZM schválit nabytí splaškové kanalizace vy-
budovaného v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyr-
šova“ do majetku Města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlou-
vy s firmou ALING, s.r.o., se sídlem: Mučednická 1322/35, 616 00 
Brno, IČ 26262363, za cenu 500,- Kč. Termín plnění: 21. 8. 2012 
(OIRR/ OMP)

465/2012 RM doporučuje ZM souhlasit s působností MAS Brána Brněn-
ska, o.s, na území k. ú. Kuřim. Termín plnění: 21. 8. 2012 (KÚ)

466/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 
BKS 0053/B/2010 se společností FUERTES DEVELOPMENT, 
s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, jehož před-
mětem je prodloužení termínu k nabytí právní moci územního roz-
hodnutí a změna přílohy č. 1. Termín plnění: 21. 8. 2012 (OMP)

467/2012 RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1008/2012 ze dne 24. 
1. 2012. Termín plnění: 21. 8. 2012 (OMP)

468/2012 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6 k roz-
počtu města na rok 2012. Termín plnění: 21. 8. 2012 (OF)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 24/2012 ze dne 21. 8. 2012
469/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Přechod pro chodce na ul. Le-
gionářské u DDM v Kuřimi“ dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 06/2012 ze dne 26. 6. 2012
1102/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ivo Peřinu a 

Mgr. Michaelu Kalinovou. Termín plnění: 26. 6. 2012 (KÚ) 
1103/2012

ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Petra Němce a 
Ing. Rostislava Hanáka. Termín plnění: 26. 6. 2012 (KÚ)

1104/2012 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 
26. 6. 2012 (KÚ)

1105/2012 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 18. 6. 2012 se změ-
nami. Termín plnění: 26. 6. 2012 (STA)

1106/2012 ZM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné vy-
hlášky č. 9/1999, o volných bytech v majetku města a bytových 
náhradách, byt v Kuřimi panu Richardu Štěpánkovi, trvale bytem 
Kuřim, a doporučuje RM schválení uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou tří měsíců s podmínkou úhrady částky min. ve výši 
xxxxx,- Kč před podpisem nájemní smlouvy. Termín plnění: 30. 
9. 2012 (OMP)

1107/2012 ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z částky 
xxxxxx,- Kč paní Milotě Krejčí, trvale bytem Kuřim, který vznikl v 
souvislosti s nájmem bytu. Termín plnění: 31. 7. 2012 (OMP)

1108/2012 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2108/1 
v k. ú. Kuřim, GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 
m2 panu Zdeňku Scholzovi bytem Jinačovice, za cenu 1.000,- Kč/
m2, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. Termín plně-
ní: 30. 9. 2012 (OMP)

1109/2012 ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komu-
nikacemi za podmínek: 

 a) termín konání výběrového řízení 27. 9. 2012
 b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč
 c) maximální cena za m2 pozemku 179,36 Kč
 d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup pozemků 

pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v 
zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jung-
mannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. č. 412 do čtvrtku 27. září 
2012 do 11:30 hodin.

 Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)
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1110/2012 ZM ruší usnesení č. 1075/2012 - výběrové řízení na zakou-
pení rodinného domu se zahradou v Kuřimi, stavebně vhodného k 
rekonstrukci na mateřskou školu. Termín plnění: 26. 6. 2012 (OMP)

1111/2012 ZM schvaluje bezúplatné nabytí staveb ostrůvku, části chod-
níku a světelného zařízení na ul. Blanenská, vybudovaných společ-
nostmi S+K LABEL spol. s r.o. a LIKOV, s.r.o. v rozsahu dle pří-
lohy. Nabytí staveb je podmíněno majetkoprávnímu vypořádání 
pozemků pod stavbami. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OIRR)

1112/2012 ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 
1843/1, k. ú. Kuřim, geometrickým plánem č. 2805-7/2012 nově 
označená jako parc. č. 1843/11 o výměře 20 m2, parc. č. 1843/12 
o výměře 31 m2 a parc. č. 1311/13 o výměře 15 m2 vše v k. ú. 
Kuřim formou darovací smlouvy z majetku Jihomoravského kraje 
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37, do 
majetku města Kuřimi. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

1113/2012 ZM schvaluje uzavření Dohody o partnerství s obcí Lipůvka 
k projektu „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“. Termín plnění: 30. 9. 
2012 (KÚ)

1114/2012 ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 
12. 2011 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření“. Termín plnění: 26. 6. 2012 (OF)

1115/2012 ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organi-
zace, o změně míst výkonu činnosti mateřské školy od 1. 9. 2012. 
Termín plnění: 31. 8. 2012 (OŽÚ)

1116/2012 ZM bere na vědomí zprávu z jednání Výboru sportovního 
Zastupitelstva města Kuřimi ze dne 24. 5. 2012 a ze dne 21. 6. 
2012. Termín plnění: 26. 6. 2012 (KÚ)

1117/2012 ZM schvaluje prominutí dluhu (jistiny) ve výši xxxxxxxxx Kč 
a prominutí části poplatku z prodlení ve výši xxxxxxx,- Kč manže-
lům Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem Drásov, vymáhané na 
základě platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním 
soudem Brno-venkov. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1118/2012 ZM ruší usnesení ZM č. 1082/2010 ze dne 24. 8. 2010 ve věci 
bezúplatného nabytí pozemků od Jihomoravského kraje se sídlem 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37. Termín plnění: 
30. 6. 2012 (OMP)

1119/2012 ZM schvaluje změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní 
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OŽÚ)

1120/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na 
rok 2012. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OF)

1121/2012 ZM děkuje panu Jiřímu Vichtovi za činnost vykonanou ve 
funkci ředitele ZUŠ Kuřim. Termín plnění: 26. 6. 2012 (KÚ)

Jiří Koláček   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města  místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 07/2012 ze dne 21. 8. 2012
1122/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise J. Brabce a Ing. M. 

Mackovou. Termín plnění: 21. 8. 2012 (KÚ)
1123/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. L. 

Ambrože a Mgr. M. Kalinovou. Termín plnění: 21. 8. 2012 (KÚ)
1124/2012 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 

21. 8. 2012 (KÚ)
1125/2012 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 13. 8. 2012 se změ-

nou. Termín plnění: 21. 8. 2012 (STA)
1126/2012 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. 

Kuřim dle GP č. 2826-86/2012 označený jako díl „a“ o vým. 28 
m2 a sloučený do pozemku parc. č. 2108/2 v k. ú. Kuřim panu 

Zdeňku Scholzovi bytem Jinačovice, za cenu 1.000,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady 
daně z převodu nemovitosti ponese kupující. Termín plnění: 31. 
12. 2012 (OMP)

1127/2012 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 612/29 
v k. ú. Kuřim GP č. 2558-211/2009 nově označený jako parc. č. 
612/32 o vým. 1 m2 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim, se sídlem 
Tyršova 480, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 44947763, za cenu 1.000,- 
Kč/ m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1128/2012 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30. 6. 
2012, s přebytkem hospodaření ve výši 18.349.422,33 Kč. Termín 
plnění: 21. 8. 2012 (OF)

1129/2012 ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hroma-
dy k volbě členy dozorčí rady Centra technických služeb Kuřim 
s.r.o, IČ 26307189, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim a to Vlas-
timila Burkarta a Aleše Varmužku. Termín plnění: 31. 12. 2012 
(OMP)

1130/2012 ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hroma-
dy k volbě členy dozorčí rady Wellness Kuřim s.r.o., IČ 29223380, 
Blanenská 1082, 664 34 Kuřim a to Jiřího Poláše, Jiřího Jakubce, 
Aleše Varmužku, Františka Mertu a Jiřího Marka. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OMP)

1131/2012 ZM souhlasí se zavedením orientačních čísel v Kuřimi od 1. 
1. 2013. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

1132/2012 ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného v 
rámci výstavby „STK na ul. Tišnovská„ do majetku Města Kuřimi a 
schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Bělohradský spol. s.r.o., 
se sídlem nám. Padlých 20, 164 00 Praha, IČ 63991551, a firmou 
APH stavby a technologie s.r.o., se sídlem Chleborádova 45, 619 
00 Brno, IČ 29284678, jako vedlejšího účastníka této smlouvy za 
cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OIRR, OMP)

1133/2012 ZM ruší usnesení č. 1113/2011 ze dne 23. 8. 2011 ve věci 
nabytí splaškové a dešťové kanalizace od manželů Zdeňka Kuče-
rovského, bytem 612 Brno, a Jany Kučerovské, bytem 612 00 Brno. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OIRR, OMP)

1134/2012 ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudované v rám-
ci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa 
výstavby do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerov-
ského, bytem 612 Brno, a Jany Kučerovské, bytem 612 00 Brno. 
Uzavřením kupní smlouvy s manželi Kučerovskými a firmou CO-
LAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005 
- vedlejším účastníkem této smlouvy za cenu 500,- Kč. Termín pl-
nění: 31. 12. 2013 (OIRR, OMP)

1135/2012 ZM schvaluje nabytí dešťové kanalizace vybudované v rám-
ci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa 
výstavby do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerov-
ského, bytem 612 Brno, a Jany Kučerovské, bytem 612 00 Brno. 
Uzavřením kupní smlouvy s manželi Kučerovskými a firmou CO-
LAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 000 Praha, IČ 26177005 
- vedlejším účastníkem této smlouvy za cenu 500,- Kč. Termín pl-
nění: 31. 12. 2013 (OIRR, OMP)

1136/2012 ZM schvaluje nabytí vodovodního řadu vybudovaného v 
rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do ma-
jetku Města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou 
ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 
26262363, za cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OIRR, OMP)

1137/2012 ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace vybudovaného 
v rámci výstavby „Obchodní prostor, Kuřim ul. Tyršova“ do ma-
jetku Města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou 
ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, IČ 
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26262363, za cenu 500,- Kč, po kolaudaci stavby. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OIRR, OMP)

1138/2012 ZM ruší usnesení č. 1117/2012 ze dne 26. 6. 2012. Termín 
plnění: 21. 8. 2012 (OMP)

1139/2012 ZM schvaluje prominutí dluhu ve výši xxxxxx,- Kč manželům 
Romanu a Dagmar Lamačovým, bytem Drásov, vymáhané na zá-
kladě platebního rozkazu č. j. 4C 165/2000 vydaného Okresním 
soudem Brno-venkov s podmínkou úhrady částky ve výši xxxxx,- 
Kč do 30. 9. 2012 k rukám exekutorského úřadu. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OMP)

1140/2012 ZM souhlasí s působností MAS Brána Brněnska, o.s, na úze-
mí k. ú. Kuřim. Termín plnění: 30. 9. 2012 (KÚ)

1141/2012 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. BKS 0053/
B/2010 se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se síd-
lem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, jehož předmětem je 
prodloužení termínu k nabytí právní moci územního rozhodnutí a 
změna přílohy č. 1. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

1142/2012 ZM prodlužuje termín plnění usnesení č. 1008/2012 ze dne 
24. 1. 2012. do 31. 12. 2012. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1143/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na 
rok 2012 se změnami. Termín plnění: 31. 8. 2012 (OF)

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

Placená inzerce

Pozvánky
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Kultura

Soukromé kurzy němec-
kého jazyka – na rok 
2012/2013

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

Předběžná cena: 3400,-Kč (6 účastníků kurzu), 
jinak cena upravena 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 

délku 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 2012– květen 2013 nebo mož-

nost individuální domluvy začátku a délky kurzu 

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

sport -Pozvánka

Placená inzerce

Skvělý úspěch 
Tondy Jarůška

Jinak se to opravdu označit nedá. Kuřimský rodák, jinak učitel v 
ZUŠce, kde vede děti k divadlu i muzice, letos postoupil do celostátního 
finále Porty (to už se mu dsice v minulosti stalo také), ale uspěl i tam. 

Prošel i národním semifinále a nakonec v mezinárodním finálev 
Řevnicích u Prahy vybojoval třetí místo. Celkem na Portě soutěžilo 213 
hudebních formací, tj. 650 hudebníků. Navíc první dvě v pořadí byly sku-
piny (vyhrála Švédova trojka z Moravského Krumlova - rodinná kapela, 
jejíž náčelník Bořek zastává v Moravském Krumlově prakticky touž pozici 
jako já v Kuřimi.) Tonda je teda nejlepším portovním písničkářem.

 Každopádně, Toníku, moc a moc blahopřeji, je to úspěch jak 
hrom. Co takhle vydat desku?

Jiří Brabec
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Fotbalová sezona zahájena
O druhém srpnovém víkendu se naplno rozběhla nová fotbalová 

sezona a hned první kola ukázala že pro kuřimské Áčko to bude ročník 
hodně náročný. Věřme že tým postavený zejména na vlastních odchovan-
cích postupem času najde svoji tvář a se ctí se popere o setrvání v nejvyšší 
krajské soutěži. Novinkou pro letošní ročník je znovuobnovení B-týmu, 
který by měl usnadňovat přechod hráčů z mládežnických kategorií do 
mužů. K drobné reorganizaci došlo také v mládežnických kategoriích a 
tak nyní v rámci FC Kuřim působí hned 10 týmů což už je na samotné 
hranici kapacity areálu, nebo spíš již za ní. Aktuální informace o dění v 
klubu a přehled výsledků najdete na klubovém webu na adrese www.fc-
kurim.cz

Muži
1. kolo KP mužů: 

Slovan Bzenec – FC Kuřim A 7:0 (5:0)
Sedm kulí jako v Sarajevu… První kolo krajského přeboru mužů 

přineslo našemu Áčku nepěkný direkt. Jestli v týdnu trenér Kovanda pro 
Brněnský deník mluvil o tom, že jeho mužstvo v loňské sezoně hrálo lépe 
na hřištích soupeřů a tak doufá, že na to naváže a začne soutěž kvalitním 
výkonem, musely se o něho pokoušet mrákoty! A pokoušely, jen nevě-
řícně kroutil hlavou. Zatímco minulý víkend jeho tým urputně zápasil v 
přípravě s divizní Dostou Bystrc a v pohodě přehrál Rájec, dnes ani ne-
vystřelil na branku.  Chaoti v obraně, tragédi v záloze a marnivci v útoku. 
„Napiš si tam co chceš, dneska to byl hokej! Hrůza a běs! V tomto složení 
nemůžeme hrát nic.“ – Děkuji za rozhovor pane Kovanda… Nedá se sví-
tit, ono je opravdu jedno jestli prohrajete 7:0 nebo 1:0, body jsou fuč a ani 
v tabulce +,- se nic neděje, protože je to porážka z venku, uvidíme co to 
udělá s psychikou mužstva. Snad to mlaďochy po dorostu nesrazí, ti starší 
však budou muset sakra zabrat a hrát nejen na tréninku a srandamačích! 
Pokud v přípravě mužstvo hrálo celkem slušně a v mistráku předvede to-
hle, není to asi o formě, ale o hlavě a kdo nemá hlavu, nemůže hrát nic! 
V příštím týdnu bychom měli nastoupit už i s letními posilami Lukášem 
Marinčem, který nemohl hrát po červené kartě v poháru v Rájci a Mar-
tinem Vavříkem, kterému uplyne roční nesouhlas s registrací u FAČR od 
rakouského fotbalového svazu a bude tak moci být zaregistrován. Již dnes 
nastoupil Michal Toman ze Sparty Brno, který se však připojil k našemu 
týmu až  v pátek a tak bude třeba ho postupně do týmu zabudovat. Bohu-
žel opět nebude k dispozici Jakub Straka, který je na zahraniční dovolené 
a ze stejného důvodu i Jiří Svoboda ml.

Branky: 21., 31. a 84. Zůbek, 3. Dobeš, 38. Kasala, 45. Dulovecz 
M., 87. Hrotek

Sestavy: Slovan Bzenec -  Pelíšek – Dulovecz T., Hrotek, Linhart, 
Dulovecz M. (85. Říha), Kmeť, Dobeš, Škodík, Zůbek, Kasala (75. Ví-
tek), Kratina (65. Šifel)

FC Kuřim –  Prosecký - Bílý, J. Svoboda, Karásek – Kozumplík 
(46. Kovařík), Peřina – M.Šenkýř, Hanus, Toman (46.Fryčka) – Skou-
mal, Škrdlík (80.Babák)

2.kolo KP mužů: 
FC Kuřim A – Slavoj Podivín 1:1 (1:0)

Po 76 dnech přijel opět změřit síly s našim prvním mužstvem v 
mistrovských bojích  Slavoj Podivín. Zatímco na začátku června nám 
přinesla vydřená výhra (4:1) se 3 brankami v samém závěru pohodovou 
záchranu v soutěži, dnes šlo hlavně o získání pohody po nepovedeném 
zápase v Bzenci a zklidnění týmu před nastávajícím „anglickým“ týdnem 
soutěže. Především naše sestava doznala po letní přestávce mnoha změn, 
v základní sestavě nastoupilo jen 5 hráčů, kteří „pamatovali“ poslední 
vzájemný duel. Za úmorného vedra se od začátku hrálo pod taktovkou 
našeho mužstva, které se v 17. min. ujalo vedení brankou letní posily 
Martina Vavříka. V další části první půle si kluci vytvořili několik velice 
slibných brankových příležitostí, které však nevyužili. Ve stejném duchu 
začal i druhý poločas, který vyvrcholil v 75-té minutě po pěkné akci Jirky 
Škrdlíka, který obešel i brankáře, no místo pohodového zasunutí placír-
kou zavřel oči a majznul balon do břevna. A jak už to tak ve fotbale chodí, 
nedáš – dostaneš! Minutu nato po špatně pokryté standardní situaci sou-
peř vyrovnal a v závěru si už cenný bod vzít nenechal. Trenér Kovanda 
byl roztrpčen na nejvyšší míru: „Ztracený zápas! Místo, aby jsme vedli 

po poločase 3:0 tak soupeři vlastním nedůrazem po standardce darujeme 
bod. A o Škrdlově šanci to je fakt škoda mluvit… Teď jedeme 2x ven a 
budeme to mít hrozně těžké!“ zakončil zahořklý Tomáš Kovanda. Stře-
deční utkání ta jsou pro náš A – tým strašák, už si ani nepamatujeme kdy 
jsme ve vloženém kole něco uhráli (22.8.2012 v 17.00 Mor.Krumlov), v 
sobotu pak zajíždíme na veledůležitý zápas do Novosedel (25.8.2012 v 
16.30) – chtělo by to nějaký bodík v anglickém týdnu vydolovat. Dnes – 
škoda ztracených dvou bodů, jasné však je, že si musí mužstvo po tolika 
změnách „sednout“. Jistý, minimálně výsledkový posun proti minulému 
týdnu byl zřetelný, ambice Slavoje a bzeneckého Slovanu však budou asi 
hodně rozlišné.

Branky: 17.min. Vavřík 1:0, 76.min. Krajča 1:1
Sestavy: FC Kuřim: Prosecký – Toman (73.min.M. Šenkýř), Ko-

zumplík, Bílý – Hanus, Marinč, Peřina, Vavřík, Karásek – T. Skoumal (65.
min.Fryčka), Škrdlík

Slavoj Podivín: Létal T. – Praks, Řezáč, Martečík, Očenášek, Švest-
ka, Sádlo (46. Halm), Dohnal, Šemora (46. Stojkovič), Krajča, Kadrnka

Předehrávka 14. kola KP mužů: 
FC Mor. Krumlov – FC Kuřim A 3:0 (1:0)

Ve středeční předehrávce 14. kola KP mužů zajíždělo naše A – 
mužstvo na hřiště Moravského Krumlova. Domácí, kteří jsou zvyklí mít 
vždy bodů „na rozdávání“ a za poslední 3 sezony jich nasbírali tolik co 
naši borci za 4, nezačali letošní ročník zrovna ideálně a po domácí prohře 
0:1 se znojemským IE a domácí remíze 1:1 v derby s Ivančicemi schraňo-
vali na svém kontě stejně jako naše mužstvo 1 bodík. Dokonce vstřelili i 
stejně branek jako naši borci, tedy jednu a tady tedy měli asi „zakopaného 
psa“. Bohužel jim naši kluci z tohoto srabu pomohli a dle slov trenéra Ko-
vandy jim 2 šance věnovali před prázdnou branku sami… A jelikož ne-
jsou žádní nazdárci, nabídnutými dary nepohrdli. Prostě Řezáč nás zařízl 
… Co je pak platný solidní výkon když vlastní šance neproměníš a ško-
lácky inkasuješ. To máš stále stejnou písničku, za 3 zápasy nedáš 15 šancí 
a soupeř každou tvojí školáckou chybu potrestá – nemůžeš vyhrát! No a 
teď už na kluky dolehla i psychická deka,“ konstatoval trenér Kovanda. 2 
zápasy venku – 0:10, to se není čemu divit, že je tým i v tom horku pod 
dekou, ale cestu ven si kluci musí najít sami. Holt v kabině je rozhodně 
o čem povídat! Z loňské venkovní štiky je momentálně bezzubá čudla, 
která je pro domácí týmy vítaným soustem.Nejlepším lékem bude, že si to 
někdo odskáče, že by v sobotu svěřenci Bohdana Ryšavého z Novosedel? 
Uvidíme, „na trojkolce“ jak z Krumlova by se vracelo hořce… Nedaří se 
však i dalším týmům, např.Ráječko po prohře na RAFK nemá zatím ani 
bod, ambiciózní Rousínov jeden – stejně jako naši kluci a Ivančice i s kraj-
ským bomberem Bombiczem 2. Takže, chlapi, vyčistit vzduch v kabině, 
hlavu vzhůru a klid vočím! Je to teprve začátek a mezi favority rozhodně 
nepatříme!

Branky : 24. a 59. Řezáč, 76. Zelníček
Sestavy: FC Moravský Krumlov: Bogner – Klodner, Zelníček, 

Hlučil, Horák, Březina, Staněk, Anders, Kůra, Řezáč, Pelikán (Machotka, 
Adamík, Čepera)

FC Kuřim: Prosecký –  Straka, Kozumplík, Karásek -  Marinč, Pe-
řina – M. Šenkýř,Vavřík, Hanus - Škrdlík, Bílý   střídali: Kovařík,T. Skou-
mal, Fryčka

3.kolo KP mužů: 
Sokol Novosedly – FC Kuřim A 2:1 (1:0)

Čtvrté hrané kolo KP mužů odehrál náš A- tým kousek od krás-
ných bílých pálavských vrchů – v Novosedlech. Kdo se rozhodl na utkání 
zavítat osobně a má nedej bože větší auto než Smart, musel si po cestě 
vytrpět minimálně 2 policejní kontroly, při kterých naši policisté za pení-
ze nás, daňových poplatníků, hlídají motocykly německým návštěvníkům 
Grand Prix … zda hledali i v mikrobusu s naší výpravou mi není známo. 
Vlastní utkání lze zhodnotit dvěma způsoby. A to jako krasobruslení, v 
tom případě jsme zvítězili 5,7 : 4,4, nebo jako fotbal, v tom případě vidíte 
výsledek nahoře. Pokud by první půle skončila 1:5 nemohl by nikdo  říct 
ani popel. Hrál se svižný, z naší strany kombinační fotbal, kterému domácí 
vůbec nestačili. Jediné, co jim perfektně fungovalo a s čím měli  naši útoč-
níci velký problém bylo v defenzivě „zužování a zmenšování“ hřiště (tím 
vystavování do ofssidu), ke kterému jim někteří naši ofenzivní hráči svým 
chumlováním pomáhali.  Toto mají svěřenci trenéra Ryšavého zmáknuté 

Sport - Fotbal
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a dát přesnou kolmou přihrávku či nadýchaný kopec mezi obranný val a 
golmana se klukům moc nedařilo. Když byla šance, tak po kombinaci a 
přihrávce ze strany, hlavně od Honzy Karáska. Po našich mnoha a sou-
peřově jediné šanci přišla 38.min, ve které předvedl po standardní situaci 
domácí Svízela, co je důraz a nekompromisním šlapákem zavěsil vyražený 
balon do sítě. Typický hlad po gólu, to se nedá naučit…Vzápětí se snažil 
Martin Vavřík napodobit Beckhama z minulého týdne a zavěsit přímo z 
rohu, břevno však bylo proti. O poločase si domácí ke svému výkonu asi 
něco řekli a ve druhé půli hráli trošku jinak.  Začali se více věnovat Karás-
kovi na levé lajně, čímž otupili náš kombinační tlak a prvních 20.min si 
vypracovali pár slibných příležitostí. Jedna z nich zaváněla po faulu Karla 
Kozumplíka penaltou, nepískalo se, bohužel v 65.min naopak komediální 
etuda domácího hráče penaltu přinesla. Domácí byli takticky na výši ve 
všech směrech. Fotbal není jen o kopání, je to o  týmové taktice, chytrosti 
(polehávání, zdržování, debaty a provokace soupeře či tlak na sudí k tomu 
fakt patří)  - jedna pentle byla, bez debat! Němeček nedal Patriku Prosec-
kému nejmenší šanci – 65. min. 2:0. Naši borci sklopili hlavy a byli jak 
zkoprnělí, domácí si naopak v euforii vypracovali jednu slušnou (výbor-
ný zákrok Proseckého) a jednu stoprocentní šanci, kterou však z prázdné 
branky naši beci vykopli (L.Marinč, R. Bílý?). Tím však domácí dvace-
timinutovka skončila a kormidla zápasu se opět ujali naši plejeři. Dvě 
krásné kolmé přihrávky na Marka Fryčku znamenaly 2 tutovky, bohužel 
nevyužité. A když to nešlo přes Karáska, začali využívat i Kubu Hanuse 
na druhé straně záložní řady. Domácí, kteří se v této fázi zápasu jen uchy-
lovali k taktice „kopni a utíkej“, nevěděli kam dřív skočit. Zvláště pak po 
krásném trestňáku Hanuse a ještě hezčí hlavičce Vavříka – 76. min. 2:1. 
Převaha byla velká a možná nebýt toho, že slečna na lajně podlehla tlaku 
domácí lavičky a mávla offside (který nebyl asi 3 m) Fryčkovi, jenž šel sám 
na branku, mohla být i remíza (pohádky o druhém hráči bych přenechal 
pro delegáta, slečna stála 2m od balonu přímo v ose….). Ale víte jak to 
říkávají: „Kdybyste proměnili šance…“ Jak zápas zhodnotit? Kdo neviděl 
neuvěří? Nebo – „Je to na Chocholouška?“, jak s oblibou říká trenér Ko-
vanda? Nebo prostě  fotbalovější a lepší prohrál s  takticky vyzrálejším a 
hladovějším po vítězství? Těžko říct, výkon byl dobrý, zejména v prvním 
poločase  až velmi dobrý, bohužel neproměňujeme. Takže čekáme dál, ne 
na Godota, jak ve slavné hře Samuela Becketta, ale na góly!

Branky: : 38. Svízela 1:0, 65. (PK) Němeček  2:0 – 76. Vavřík  2:1
Sokol Novosedly: Šelc – Šebesta, Křivánek, Němeček, Svízela, Ja-

nůfka, Matušík, Klobása, Eliáš, Mucala, Knee P.    střídali: Štyks, Kovář
FC Kuřim: Prosecký – Bílý, Kozumplík, Straka –  Hanus, Marinč, 

Škrdlík, Vavřík, Karásek –  Fryčka, Skoumal   střídali: Kovařík, J.Svoboda, 
M.Šenkýř

Starší dorost
1.kolo KP st.dorostu 

Dosta Bystrc – FC Kuřim 8:2 (4:2)
Úvod sezóny nezastihl kluky v optimální formě. Soupeř naše hráče 

převyšoval ve všech herních i taktických činnostech. Výsledek je spraved-
livým obrazem dění na hřišti.

Branky FC Kuřim : Boris Stříž 2x
Sestava: Tišnovský – Doležal, Sokol, Juchelka, Halouzka – Hudec, 

Stříž, L. Skoumal, Richtárik – T. Hochman, Kučera     střídali: Soldán, 
Knopp, K. Dančák

2.kolo KP st.dorostu: 
FC Kuřim – Sokol Křepice 4:2 (0:1)

Zápas ve kterém měli hosté více šancí skončil díky bojovnosti do-
mácích ziskem 3 bodů. Ze stavu 0:2 dokázali kluci právě díky zvýšené 
bojovnosti otočit průběh utkání. Šťastná branka P. Doležala dala signál ke 
zvýšení aktivity a góly V.Kučery, M.Hanzla a T. Hochmana znamenaly ko-
nečný stav 4:2. Kluci zaslouží poděkování za bojovnost, ale herní projev 
značně pokulhává za možnostmi, které toto mužstvo má. Zamrzí ztráta 2 
hráčů, kteří střídali již v 10. minutě pro svalová zranění.

Branky FC Kuřim - Doležal, Kučera, T. Hochman, Hanzl
Sestava: Tišnovský – Doležal, Juchelka, Stříž, Halouzka – Richtá-

rik, L. Skoumal, Kučera, Hudec – T. Hochman, Soldán   střídali: Knopp, 
Hanzl, F. Šnyrch

3.kolo KP st.dorostu: 
FC Svratka Brno – FC Kuřim 1:2 (0:1)

První poločas kluci předváděli parádní fotbal, kterému chybělo 
jen přesnější zakončení. Proto jsme se do vedení dostali až ve 42. minu-
tě, když David Hudec poslal míč z křídla za obranu a Tomáš Hochman 
ve skluzu poslal Kuřim do jednogólového náskoku. Ve druhém poločase 
naše hra ztratila na přesnosti a také jsme hráli moc středem hřiště, který 
byl přehuštěný. Díky tomu fotbal ztratil na pohlednosti a do šancí jsme se 
dostávali sporadicky. Soupeř hrozil pouze nákopy a standardkami, jinak si 
za celý zápas nic nevytvořil. V 88. minutě pojistil výhru Lukáš Skoumal. 
Viki Kučera mu prostrčil míč mezi beky a Lukin už jen zavěsil. V 90. mi-
nutě soupeř kopal penaltu, když jsme udělali chybu uprostřed hřiště.Tu 
Kuba stačil ještě vyrazit, ale na míč dobíhali pouze 3 domácí hráči, pro 
které nebyl problém míč doklepnout do branky.

Branky FC Kuřim: T. Hochman, L. Skoumal
Sestava: Tišnovský- Doležal, Juchelka, Sokol, Halouzka- Hudec, 

Stříž, Hanzl, L. Skoumal- T. Hochman, Kučera    střídali: Knopp, Rich-
tárik

Mladší dorost
1.kolo KP ml. dorostu: 

Dosta Bystrc – FC Kuřim 4:0 (1:0)
Soupeř na nás vyrukoval se 17-ti hráči ročníků 1996 – 97, my jsme 

na ně vtrhli s 11 – ti statečnými, většinou staršími žáky. Pro kluky to tak 
bylo mimořádně náročné utkání, zejména co se týká fyzické kondice. 
Musím všechny pochválit, že utkání zvládli, zvláště pak musím pochválit 
brankáře a stoperskou dvojici, kteří fyzicky zdatnějšího soupeře dlouho 
drželi na uzdě.

Sestava:  Valent -  Dudar, Pavlíček , Bohatec, Hečko –  Strážnický, 
Obůrka, Holman, Mikel -  Šimek, Los 

2.kolo KP ml.dorostu: 
FC Kuřim – Sokol Křepice 0:3 (0:0)

Nádherné hřiště, úmorné vedro, kvalitní soupeř. Výborný výkon 
celého mužstva, zvláště musím pochválit Robina za perfektně sehraný 
zápas v tomto extrémním vedru! Vzhledem k faktu, že někteří borci dali 
před zápasem přednost skautskému táboru, tak druzí místo nich museli 
nastoupit na 2 zápasy v jednom dni a riskovali tím srdeční kolaps.

3.kolo KP ml.dorostu 
FC Svratka Brno – FC Kuřim 5:1 (2:0)

Přesto, že jsme měli v sestavě 7 starších žáků, tak jsme předvedli 
velice solidní výkon a místy jsme domácí kombinačně převyšovali. Větší 
příděl jsme vyfasovali až v závěru utkání, kdy už jsme fyzicky nestačili. 
Nejlepším hráčem na hřišti byl Martin Pavlíček, který přerušil dovole-
nou, aby přijel klukům pomoct, kdežto někteří borci v klidu nabírají kila 
na skautském táboře.

Starší žáci
1.kolo I. třídy st. žáků: 

SK Slavkov u Brna – FC Kuřim 0:1 (0:0)
Úvodní zápas sezony se hrál na obrovském slavkovském letišti, na 

podmáčeném terénu a pro 7 kluků, kteří museli v sobotu absolvovat zá-
pas mladšího dorostu to bylo velice náročné utkání. Vzhledem k faktu, že 
hosté měli v brance bezchybného Dominika a domácí neproměnili ani 
jednu ze svých asi 5-6 brankových příležitostí a my jsme jednu ze svých 
šancí proměnili, tak proto jsme v této bahenní bitvě vyhráli.

Branka: Filip Holman
Sestava: Hýsek - Hečko, Morkus M., Dudar, Mikel –  Pánek, Obůr-

ka, Holman, Pitel –  Morkus J., Šimek   střídal: Kazda J.

Mladší žáci A
1. kolo I. třídy JmKFS: 

SK Slavkov – FC Kuřim 1:3 (0:2)
Do prvního zápasu sezóny jsme vstupovali v obavách, protože náš 

tým nejenže ještě netrénuje kompletní, ale 5 z 6 přítomných hráčů stabil-
ního kádru, nastoupilo i k fyzicky těžkému rannímu zápasu starších žáků. 

Sport - Fotbal
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Na pomoc jsme si přizvali 4 kluky ročníku 2001 z mužstva A. Peřiny a 
R. Antoňů. V žádném případě jsem nečekal, že to bude s nimi propadák, 
ale to, jak se zhostí tohoto úkolu, mne překvapilo. V podstatě bezchybný 
individuální i kombinační výkon každého z nich budil dojem, že s námi 
hrají pořád. Pokud takhle budou hrát i nadále, určitě zvýší dost malou 
konkurenci v našem týmu a někteří starší hráči budou muset sakra zabrat, 
pokud budou chtít hrát klíčové zápasy či klíčové části zápasů.

Ale zpět k utkání se Slavkovem. Od první minuty jsme převzali 
zápas do svých rukou, míč častěji na kopačkách, hráli jsme dobře jak smě-
rem dopředu, tak i dozadu. Díky dobré kombinační a aktivní hře se výško-
vě lépe vybavený soupeř nedokázal prosadit. Matěj Morkus a Martin Pitel 
jasně na hřišti dominovali, dokázali přejít přes dva tři hráče a vytvářet tak 
tlak a šance pro spoluhráče. Ke konci druhého poločasu jim sice dochá-
zely síly a zůstávali někdy více v zadu, ale mladíci z 2001 je dobře nahra-
dili i ve středu hřiště. V bráně dominoval bezchybný Dominik a pochytal 
několik dobrých šancí Slavkova. Během zápasu jsme měli dostatek bran-
kových příležitostí a dobrých střel z dálky tak na 10 branek, ale chybělo 
štěstí a klid v koncovce. První branku z penalty po faulu na Matěje vstřelil 
jeho bratr Jonáš, druhou vstřelil sám Matěj z prostoru penalty po obejítí 
dvou obránců a třetí v samém závěru Lukáš Šťastný - pěknou střelou pod 
břevno prolomil svou střeleckou smůlu v tomto zápase.

Takhle to, co jsem napsal, zní jednoduše, ale byl to náročný zápas, 
ve kterém, pokud bychom polevili a nehráli všichni na 100%, mohly zů-
stat body ve Slavkově. Tato nálada byla cítit i po zápase, kluci utahaní, 
ale všichni rozesmátí a spokojení s vlastním výkonem, v kabině dlouho 
vtipkovali a kecali, než vlítli do sprch. Takto bych si to představoval i na 
tréninku, perfektní přístup k pokynům, výkon na 100%, týmový duch a 
pak nastane ten moment, kdy se tmelí a sílí tým, kamarádství atd.

Branky: Morkus J., Morkus M., Šťastný
Sestava: Hýsek- Kazda, Hajsler, Antoňů, Morkus M., Pitel, Musil, 

Kulibaba, Morku J., Šťastný

Mladší přípravka
1. kolo OP mladších přípravek 

FC Kuřim vs. SK Moravské Knínice 19:2 (10:1)
Góly domácích: Kuba 6x, Šimon (C) 2x, Martin 2x, Míša 1x, On-

dra 2x, Filip 1x, David 3x, Honzík 2x
Zápas vedený v přátelské atmosféře s naším spřáteleným klubem 

z MK měl přesně takový gólový průběh, jaký bookmakeři před zápasem 
očekávali. 

Naši borci dali nejrychlejší gól v historii naší přípravky. Běžela 
teprve 7 vteřina zápasu a náš golostroj Kuba trefil branku hostujícího 
týmu. Šanci si zahrát dostali převážně naši nejmladší hráči, kteří určitě 
nezklamali a zahráli svoje nynější maximum. Obraz hry byl viděn, pou-
ze když na hřišti pobíhali naši zkušenější hráči. Za stavu 8:1 po krásné 
kombinaci celého týmu, kde přihrávky lítaly ze strany na stranu, se náš 
teprve pětiletý David trefil krásně do odkryté branky. Toto je přesně ten 
fotbal, který od Vás chceme pánové! Kéž by bylo více takových světlých 
chvilek… Poločas skončil za stavu 10:1. 

Do druhého poločasu jsme vlítli v opět trochu pozměněné sestavě 
a výsledek byl podobný jako v první půli. Hra byla většinou nepřesná a 
přihrávek moc nebylo, nicméně malinké zlepšení nastalo ve spolupráci 
obrany s útokem. Soupeř nám vstřelil gól z rohu, kdy naše obrana tro-
chu zaspala. Ale to byla dnešní jediná kaňka naší obrany. Náš roh později 
byl perfektním kouskem od Ondry, který ve ,,vápně“ našel úplně volného 

Honzíka (5let) a ten se z malé vzdálenosti nemýlil. Zápas se pak již do-
hrával v poklidném duchu. 

Soupeři do MK přeji hodně píle a trpělivosti! Ono to půjde! 
A naši musí potvrdit svoji výhru s dalším soupeřem. V cestě na vý-

sluní nám tentokrát bude stát Drásov. 

Program domácích utkání na měsíc září :
Sobota 1.9.
12:00 St.dorost – Mutěnice
14:15 Ml.dorost - Mutěnice
16:30 Muži – Rajhrad

Neděle 2.9.
09:00 St.žáci - Rousínov
10:45 Ml.žáci - Rousínov

Středa 5.9.
17:00 Ml.žáci B - Střelice

Sobota 8.9.
09:00 Ml.žáci B – Oslavany
10:30 St.přípravka – Zastávka
12:00 Ml.přípravka - Čebín

Středa 12.9.
17:00 Muži – Ivančice

Sobota 15.9.
11:30 St.dorost – MS Brno
13:45 Ml.dorost – MS Brno
16:00 Muži – Kyjov

Neděle 16.9.
09:00 St.žáci – Svratka B
10:45 Ml.žáci - Svratka B

Sobota 22.9.
09:00 Ml.žáci B – Čebín
10:30 Ml.žáci C – Domašov-Říčky
12:00 St.přípravka – Rajhrad
13:30 Ml.přípravka – Lažánky

Středa 26.9.
17:00 Ml.žáci B – Ml.žáci C

Pátek 28.9.
17:00 Ml.přípravka – Veverská Bítýška

Sobota 29.9.
11:30 St.dorost – Ivančice
13:45 Ml.dorost - Ivančice
16:00 Muži – Boskovice

Sport - Fotbal
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sport - pozvánky

Házená v září
Neděle 9.9. 8 -15:00 STAVBA HALY !!!! muži, 
dorost, st. žáci

10. kolo 
Neděle 16.9. 

17:30 SK Kuřim Handball KP Brno Ml. Žáci 
16:00 SK Kuřim Handball KP Brno St. Žáci
 

1. kolo
Sobota 22.9. 

17:00 SK Kuřim Tatran Bohunice Muži 2. liga
13:00 SK Kuřim SK Velká Bystřice Dorost 2. 

liga
15:00 SK Kuřim B Tatran Bohunice B muži 

kraj. přebor
 

Neděle 
23.9. 9:00 SK Kuřim Tatran Bohunice Ml. Žáci
10:30 SK Kuřim Tatran Bohunice St. Žáci
 

3. kolo
Neděle 7.10. 

17:00 SK Kuřim Jiskra Havlíčkův Brod Muži 2. 
liga

13:00 SK Kuřim STM Olomouc Dorost 2. liga
15:00 SK Kuřim B Sokol Újezd u Brna muži 

kraj. přebor
11:00 SK Kuřim Sokol Újezd u Brna Ml. Žáci

Tréninky:
Mini  pondělí, středa od 16:30 hod 
Ml.žáci  pondělí, středa od 17:30 hod 
 St.žáci  úterý, čtvrtek od 17:00 hod 
 Dorost  úterý, čtvrtek od 18:00 hod 
 Muži B  pondělí, čtvrtek od 19:00 hod 
 Muži A  úterý, čtvrtek od 20:00 hod  

Házená - pozvánka

Zveme všechny na turistický pochod 
po trase zrušené železnice Kuřim-Veverská Bítýška.

 

Během akce bude po celé trase provázet turisty 
elektromobil, elektroskútr a elektrokolo,

vozidla bude možné si na zastávkách prohlédnout.
 

Kdy: sobota 15.září 2012 od 9.00 – 16.00 hod
 

Průběžný start: 9.00 – 11.00   hod Kuřim nádraží (občerstvení, účastníci obdrží mapky trasy, cestovní pasy)
Moravské Knínice “výletiště” : program 10.15 – 12.30 (občerstvení, skákací hrad, živá hudba)

Chudčice fotbalové hřiště: program 11.45 – 13.45 (občerstvení, trampolína)
Veverská Bítýška “Ostrůvek”: program 13.00 – 16.00 hod (občerstvení, skákací hrad, živá hudba)
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Sem by se vešla určitě ještě jedna 
sportovní pozvánka. 

Sportujete, 
a potěšil by vás zájem publika?

Tak proč jste ji do Zlobice neposlali?

Volejbal DDM HIPPO Kuřim

Plavání

sport

Volejbalový kemp Česká Třebová
První týden prázdnin si čtveři-

ce hráček a trenér DDM HIPPO Ku-
řim zpestřili prázdniny volejbalovým 
kempem v České Třebové. Kemp trvá 
týden a všichni zúčastnění zde trénují 
dvoufázově s kvalitními extraligovými 
a reprezentačními trenéry. Každý den 
je na pořadu nějaký turnájek a nechy-
bí ani regenerační bazén a závěrečný 
oheň. Počasí se na kempu opět povedlo 
a atmosféra byla velmi dobrá. Všichni 
zúčastnění kuřimáci poctivě odtréno-
vali celý týden a získali mnoho cenných 
zkušeností. 

Za DDM HIPPO Kuřim se kem-
pu zúčastnili: Barbora Fikesová, Eliška 
Smrčková, Kamila Smrčková, Michaela 
Schnirchová a Martin Švestka

Soustředění minipřípravky
O letošních prázdninách jsme si poprvé vyzkoušeli víkendové 

soustředění s nově založeným kroužkem minipřípravky. Soustředění se 
konalo v Letovicích. Všichni zúčastnění se dobře bavili a celkově se akce 
velmi povedla a líbila. Určitě si nějaké soustředění s touto věkovou sku-
pinou zopakujeme.

Za DDM HIPPO Kuřim se soustředění zúčastnili: Jana  Bušová, 
Amálka Svobodová, Lucie Šmardová, Tereza Šmardová, Ludmila Richte-
rová, František Buš, Kryštof Svoboda a Jindřich Škarohlíd.

Volejbalové akademie Zdeňka Haníka
Již tradičně se hráčky DDM HIPPO Kuřim zúčastnily 23. volejba-

lové akademie Zdeňka Haníka, která se konala opět v Luhačovicích. Aka-
demie byla tentokrát zaměřena na přihrávku. Hráčky odtrénovaly sedm 
tréninků pod vedením extraligových a reprezentačních trenérů, fyziote-
rapeutů a kondičních trenérů. Zpestřením kempu bylo zařazení děl, která 
střílí míče na hráčky a imitují tak útočný úder či podání soupeře. Jedno 
z děl na kempu obsluhoval i náš trenér Martin Švestka. Pro hráčky bylo 
přijímání míčů z děla velmi zajímavou zkušeností a celá trojice prokázala, 
že je velmi dobře připravena a s přihrávkou si umí poradit.

Za DDM HIPPO Kuřim se kempu zúčastnili: Michaela Šplíchalo-
vá, Kateřina Šplíchalová, Michaela Schnirchová a Martin Švestka

Prázdninové tréninky
Ani o prázdninách činnost volejbalového kroužku DDM HIPPO 

Kuřim úplně neustala. Ve středu se již tradičně konaly herní tréninky, kte-
rých se účastnil značný počet hráček. Vždy jsme si dobře zahrály a pobavi-
ly se u volejbalu. Dále proběhla asi desítka individuálních tréninků zamě-
řená převážně na útok a vybírání, kdy si hráčky zlepšovaly svojí techniku a 
odstraňovaly chyby. Při individuálním tréninku se může trenér soustředit 
na konkrétní činnost konkrétní hráčky a dolaďovat drobné detaily, na což 
během sezóny zase tolik času není.

Velká cena města Kuřimi v 
plavání

Letos se poprvé uskutečnily kuřimské závody v nových prostorech 
plaveckého bazénu a rovnou velice úspěšně navázaly na doby minulé. Zá-
vodů se zúčastnilo celkem 8 klubů (Krokodýl Brno, Kometa Brno, Kou-
paliště Hustopeče, ASK Blansko, Plavecký klub Hodonín, MiBo-DDM 
Boskovice,  KPS Vyškov a domácí Plavecký klub Kuřim). Celkový počet 
startujících se vyšplhal na 122 dětí ve věku 8-14 let. Velká cena Kuřimi 
se díky tomu stala rovnou jednou z největších sportovních akcí pro děti 
v Kuřimi, ne-li přímo největší.  Hlavní disciplína závodu byla již tradičně 
vypsaná pro kategorii A na trati 50 m prsa. Poháry si z této tratě odnesli ve 
starších žácích Chemčuk Tomáš (ASK Blansko) za čas 0:38,5 a ve starších 
žačkách Poděšťová Radka za čas 0:36,3.

Kuřimští reprezentanti se v množství závodníků vůbec neztratili a 
vybojovali i pódiová umístění. Na stupeň nejvyšší dosáhl Dalibor Anto-
nín na trati 50 m volný způsob v čase 0:32,6 v nejstarší kategorii. Naopak 
v nejmladší kategorii obsadil dvakrát bronzový stupeň Václav Just v disci-
plínách 25 m volný způsob (0:22,5) a 25 m znak (0:27,36).

Obnovené závody se dočkaly pozitivní odezvy, jak ze strany závod-
níků, tak i trenérů. Příští rok se závody budou konat znovu v podobném 
květnovém/červnovém termínu a doufáme, že se stanou opět pevným 
bodem v termínové listině plaveckých závodů v Jihomoravském kraji a 
nejenom v něm. 

Sezona 2012/2013
Letošní sezona byla pro plavecký klub Kuřim první plnohodnot-

nou sezonu, ve které se především ukázal neopadnuvší zájem dětí o vý-
konnostní plavání. Proto jsme se rozhodli se stát plnohodnotnějším sou-
peřem pro ostatní, daleko větší, kluby v kraji. S tímto rozhodnutí se mění 
i skladba tréninků, kdy pro závodní oddíl jsou připravované 3 tréninkové 
dny v bazénu (úterý, středa, čtvrtek), které budou doplňované soustředě-
ním i tréninkem mimo bazén. Pro nezávodní oddíl, který je koncipován 
jako kondiční plavání s důrazem na zlepšování plavecké techniky a jako 
„přípravka“ pro závodní oddíl, jsou připraveny 2 tréninkové dny v bazénu 
(úterý, čtvrtek).

Nábor do obou oddílů se uskuteční v úterý 11. září 2012 na Well-
ness Kuřim od 17:00. Do závodního oddílu jsou přijímání výlučně mírně 
pokročilí plavci ve věku 8-12 let, do nezávodního oddílu jsou přijímány 
děti již ve věku od 5 let na malý bazén a od 8 let na velký bazén. Kapacita 
bazénu je omezena, a proto budou přednostně přijímány děti ovládající 
základní plaveckou techniku.

Všichni trenéři se již těší na Vás v září na bazéně!
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Šachy

Futsal

Atletika

Výsledky Kuřimského pěti-
boje družstev

V neděli 24. 6. se v Kuřimi konal osmý ročník Kuřimského pěti-
boje družstev. Na stadionu se sešlo celkem 5 pětičlenných družstev, kte-
ré soutěžily v těchto disciplínách - skok do dálky, hod oštěpem, běh na 
200m, vrh koulí a běh na 1500m.

Bodování bylo připraveno a přiměřeně upraveno podle věku 
a pohlaví, proto byly závody férové pro všechny. Nejlépe bodovaný-
mi výkony v jednotlivých disciplínách se blýskli Martin Sebera v dálce 
(531cm), Břetislav Jílek v oštěpu (30,09), Martin Juránek při sprintu na 
200 m (23,1s), Lukáš Pavelka při vrhu koulí (11,87 m) a Michal Sláma na 
1500m (4:43,3). Družstvo Síla větru letos zvítězilo již po čtvrté v řadě, i 
když s mírně odlišným složením týmu.

Atmosféra závodu byla velice příjemná a i když jsme se sešli pře-
devším proto, abychom si zasportovali, všichni se dobře bavili a závody 
si užili.

Celkové výsledky:
1. Síla větru (Petr Janků, Břetislav Jílek, Martin Juránek, Ivan Sobotka, 

Michal Sláma) 3007
2. Marťánci (Martin Sebera, Martin Novotný, Jakub Ondriska, Lukáš Pa-

velka, Petra Seberová) 2715
3. Péťa a jeho holky (Pavla Horáčková, Martina Olejníčková, Petr Marčík, 

Lenka Marčíková, Lenka Topinková) 2048
4. Sikorky (Marek Sikora, Luboš Sikora, Vít Sikora, Vladislav Sikora, Aleš 

Sikora) 1795
5. SK Nedámeto (Roman Šafář, Martin Šafář, Pavel Million, Jiří Kůra, Lu-

káš Franěk) 1670
Aleš Sikora

Skáče Pavla Horáčková

 Šachová pozvánka
Šachový klub Kuřim si vás dovoluje pozvat na mimořádnou akci 

klubu s dlouholetou tradicí, který zejména v mládežnickém šachu získává 
v posledních letech velké úspěchy nejen na krajské, ale i republikové úrov-
ni. Jako hlavní cíl si ale dáváme masové zapojení kuřimské mládeže. Jsme 
přesvědčeni o přínosu šachu na rozvoji abstraktního myšleni u mládeže. 
Největšího efektu se dosáhne, když se děti začnou seznamovat se šachy 
už ve čtyřech letech, proto od letošního školního roku začínáme s výukou 
šachu i v mateřské školce. O naší činnosti se můžete dovědět více i na 
webových stránkách Šachového klubu (www.sachy-kurim.ic.cz).

Pro příznivce královské hry bude uspořádán mimořádný

Turnaj v super rapid šachu
 pro všechny generace.

Den a místo konání:  
sobota  22.9.2012  v Kulturním Domu Kuřim.      

Pořadatel turnaje:  Šachový klub Kuřim za podpory JMK a Města Kuřim.
Hlavní rozhodčí: Jan Vitula
Presence: 8,00 – 8,45 hodin
Turnaj začíná v 9,00 hodin a předpokládané ukončení je plánováno na 

12 hodinu.
Hrací tempo:  2 x12 minut na celou partii
Hraje se švýcarským systémem na 7 kol. Losování a vyhodnocení výsled-

ků bude zpracováváno počítačem.
Právo účasti mají všichni registrovaní a neregistrovaní hráči z Kuřimi, 

všech věkových kategorií a pozvaní hráči.
Pro úspěšné účastníky turnaje zajistí pořadatel věcné ceny.
Vyhodnocena bude kategorie předškoláků, mladších žáků, starších žáků, 

produktivní věk a hráčů nad 60 let.
Výsledky turnaje budou zveřejněny v měsíčníku Zlobice.
Pořadatelé turnaje se těší na vaši účast.

Orelský futsal
Dne 30.6.se kuřimský Orel zúčastnil turnaje v malé kopané Starobrno 

Cup v Chudčicích. Po úvodních dvou prohrách Orli dvakrát zvítězili a remi-
zovali a nakonec ve skupině skončili druzí. Ve třičlenném osmifinále postou-
pili ze druhého místa, ve čtvrtfinále vydřeli vítězství o gól, ale poté už se na 
jejich výsledcích podepsala zranění hráčů. V semifnále Orli podlehli týmu 
Wellness 0:1, v boji o třetí místo pak už chyběly síly a nakonec prohráli 0:3 
s Plniči Trubiček.. Nakonec z devatenácti týmů skončili čtvrtí. Na Summer 
Cupu v Dolních Loučkách, který se uskutečnil 21.7., se Orlům už tolik neda-
řilo a po střeleckém útlumu nepostoupili ze skupiny. 

Za Orel hráli: Tomáš Kyjovský, Ivoš Koláček, Adam Aday, Martin 
Smíšek, Lukáš Kubíček, Michael Vašek, Vojta Zdražil, Radek Sedláček a 
Pavel Sádlík.    

(ps)

JUDO v Kuřimi
Oddíl JUDO v Kuřimi zve nové zájemce z řad nejmladších na své 

pravidelné tréninky juda. V oddíle pod vedením zkušeného trenéra Jiřího 
Halvy trénuje přípravka ve věku od 5-ti let. Vzhledem k věku dětí se tré-
ninky skládají hlavně z her, motorických cvičení a pohybové průpravy. Z 
technik juda malí judisté okusí pády a základní techniky boje na zemi a v 
postoji. Tréninkem juda děti získají pohybové základy, které mohou vyu-
žít i v jiných sportech. Pro ty nejšikovnější jsme připraveni zajistit růst v 
rámci profesionálního sportovního prostředí v Brně v klubu SKKP Brno.

Trénujeme každé pondělí od 16:00 do 17:30 v sokolovně v Kuřimi.
Na první trénink vezměte s sebou teplákovou soupravu – dlouhé 

kalhoty a dlouhý rukáv. 
Hlavní trenér Jiří Halva: 608 418 399

halvajiri@seznam.cz, www.skkp.cz

Judo
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sport

Příští, říjnové číslo Zlobice vyjde v pátek 5. října 2012. 
Uzávěrka je v pátek 28. září 2012, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 1. října.

Prosím o dodržení termínů.

Listopadová Zlobice vyjde v pátek 2. listopadu.

Termíny, kdy vychází Zlobice, najdete na: 
http://www.zamekkurim.cz/

zlobice_noviny_pro_kurim_a_okoli.htm 

Atletika

Kuřimská běžecká liga 

Memoriál MUDr. Vališe
Memoriálu MUDr. Vališe se zúčastnilo celkem 45 dospělých a 

okolo 100 dětí. Počasí bylo příjemné a pro děti byly po závodě navíc při-
praveny atrakce, např. skákací hrad, tak měly o zábavu postaráno a mohly 
tak sportovně zakončit svůj školní rok.

Dalším závodem letošního ročníku bude Kuřimská hora. Po-
běží se poslední prázdninovou sobotu, tedy 1.9., s prezentací v tělo-
cvičně ZŠ Tyršova.

Podrobnosti jsou k dispozici i na internetové adrese kbl.kurim.cz.

Výsledky – dospělí:
Ženy do 34 let: 1. Tereza Procházková Orel Ořechov 21:25, 2. Zuzana 
Jurišová Kuřim 22:12, 3. Jitka Zwienerová AK Tišnov 22:48, 4. Dita Gro-
ligová Brno 25:36, 5. Radka Kopecká Moravec Benešov 25:41, 6. Martina 
Kuncová LRS Vyškov 25:54, 7. Monika Kuncová LRS Vyškov 30:39
Ženy od 35 do 44 let: 1. Lucie Novotná Brno 21:59, 2. Zuzana Nehy-
bová Brno 25:18, 3. Renata Březinová Kuřim 26:54, 4. Simona Nečasová 
Kuřim 27:49, 5. Alice Votýpková Kuřim 28:27
Ženy nad 45 let včetně: 1. Lenka Slabáková AK Olymp Brno 25:09, 2. Hana 
Kašová Barnex sport Brno 25:46, 3. Ivana Volavá Barnex sport Brno 34:48
Muži do 39 let: 1. Jakub Skalka Loko Trutnov 17:08, 2. Martin Kleibl TJ 
Slovan Podlesí 17:17, 3. Martin Pohanka AC Mor. Slávia 17:20, 4. Ka-
mil Pulicar Vibram-VFF 17:22, 5. Josef Cacek Cáca tým Tišnov 17:29, 6. 
Pavel Hověžák AC Mor. Slávia 18:58, 7. Boris Stříž FC Kuřim 19:39, 8. 
Rudolf Matulka Kohoutovice 20:00, 9. Ivan Veškrna Brno 20:08, 10. Jan 
Sádovský 20:17, …13. Michal Pešek AK Kuřim 20:42, 14. Vít Sikora TJ 
Slovan Podlesí 21:20, 15. Zdeněk Hurt Kuřim 22:21
Muži od 40 do 49 let: 1. Jan Macura Horizont Blansko 18:34, 2. Jiří Nož-
ka Dino sport Ivančice 19:07, 3. Libor Konečný Kuřim 19:57, 4. Jaroslav 
Kropáček Brno 22:40, 5. Gerhard Masaryk Kuřim 24:23, 6. Martin Jas-
kulka Kuřim 26:56, 7. Karel Dočkal TJ Slovan Podlesí 31:18
Muži od 50 do 59 let: 1. Jaroslav Kaše Barnex sport Brno 19:38, 2. Lu-
boš Prudek Kuřim 19:54, 3. Martin Skyba Dino sport Ivančice 20:47, 4. 
Vladimír Volavý AC Mor. Slávia 21:23, 5. Zdeněk Kaluža Orel Pozořice 
22:04, 6. Lubomír Liška Kuřim 25:50, 7. Josef Kunc LRS Vyškov 30:41
Muži od 60 do 69 let: 1. Aleš Stráník Blansko 27:51

Výsledky dětských kategorií:
dívky MŠ: 1. Gabriela Hedvábná 0:39, 2. Klára Cacková 0:41, 3. Kristýna 
Němcová 0:43 ... 
 Chlapci MŠ: 1. Filip Daniel 0:39, 2. Ondřej Steinhauser 0:40, 3. Martin 
Jakubec 0:40 ... 
 Dívky 7-9 let: 1. Zuzana Pazourková AK Kuřim 2:34, 2. Jana Hedvábná 
2:45, 3. Alžběta Zapletalová 2:50, 4. Eliška Konečná Kuřim 2:56, 5. Mar-
kéta Nečasová 3:13, 6. Kateřina Šrámková 3:21, 7. Klára Sikorová Sokol 
Kuřim 3:31, 8. Anna Vacková AK Kuřim 3:39, 9. Eliška Knoflíčková 3:41, 
10. Nela Kropáčková 3:51
chlapci 7-9 let: 1. Ondřej Sukač Kuřim 2:27, 2. Jan Dočkal AK Kuřim 
2:32, 3. Jakub Tomíček Kuřim 2:36, 4. Jakub Kos 2:37, 5. Tomáš Pink 
Kuřim 2:37, 6. Adam Packo 2:39, 7. Jonáš Konečný AK Kuřim 2:40, 8. 
Šimon Řehka Kuřim 2:47, 9. Alexandr Havlík 2:48, 10. Ondřej Cacek 
Cáca tým Tišnov 2:49…
dívky 10-11 let: 1. Adéla Koláčková AK Kuřim 2:13, 2. Daniela Kropáč-
ková Brno 2:29, 3. Karolína Kleiblová TJ Slovan Podlesí 2:31, 4. Hele-
na Vacková AK Kuřim 2:32, 5. Anna Ryšavá AK Kuřim 2:47, 6. Martina 
Kuncová LRS Vyškov 2:51, 7. Martina Konečná AK Kuřim 2:55, 8. Lucie 
Lepková 3:06, 9. Petra Burgetová 3:37 
chlapci 10-11 let: 1. Vojtěch Zhoř AK Tišnov 2:11, 2. Tomáš Václavek Kuřim 
2:21, 3. Tomáš Konečný Kuřim 2:22, 4. Matěj Pleskač Kuřim 2:24, 5. Lukáš 
Sláma ml. 2:39, 6. Tomáš Masaryk 2:40, 7. Dominik Lepka 2:43, 8. Michael 

Huvar 2:45, 9. Štefan Kotlár 3:03, 10. Jáchym Badin Kuřim 3:11…
dívky 12-13 let: 1. Markéta Havlátová AK Tišnov 3:56, 2. Gabriela Fia-
lová Eurostroj Blansko 4:02, 3. Tereza Sukačová Kuřim 4:17, 4. Alžběta 
Prokopová 4:30, 5. Monika Kuncová LRS Vyškov 4:44
 chlapci 12-13 let: 1. Michal Zamazal AK Blansko Dvorská 3:33, 2. Filip 
Holman Kuřim 3:42, 3. Jirka Zajíček 3:50, 4. Kryštof Vaňous 3:52, 5. On-
dřej Škrob Kuřim 4:41, 6. Pavel Klok 6:20…
dívky 14-15 let: 1. Kateřina Fialová AK Blansko Dvorská 3:58
chlapci 14-15 let: 1. Tomáš Votýpka AK Kuřim 3:37, 2. Lukáš Slabák 
AK Olymp Brno 3:38, 3. Jan Badin AK Kuřim 4:22

TJ Slovan Kuřim - Podlesí

pořádá

KUŘIMSKÝ   PĚTIBOJ
9. ročník

ATLETICKÝ STADION KUŘIM
Neděle, 16.9.2012, 14:00

Disciplíny: 
Každý absolvuje 5 disciplín atletického pětiboje: 

dálka, oštěp, 200m, koule, 1500m. 
Závod je otevřen pro všechny, ženy i muže ve věku od 14 

do 100 let, handicapy jsou řešeny různou hmot-
ností náčiní a rozdílnými bodovacími tabulkami.

Přihlášky: Aleš Sikora,
 Dukelská 795, 664 34, Kuřim-Podlesí; 

 Telefon: 608 661 139;  
e-mail: ales@sikora.cz

V přihlášce uveďte jméno a příjmení, datum narození, 
případně oddíl nebo město, které chcete reprezentovat.

Přihlášky předem, nejpozději do pátku 14.9.2012
Prezentace: Proběhne na stadionu od 13:00 do 13.45 

hod., 
při prezentaci bude vybíráno startovné 50,- Kč



Placená inzerce




