
K a v á r n a  –  C l u b .  Z á m e k  K u ř i m .

 Tel.: 773 943 943, www.clubescape.cz

PŘIPRAVUJEME 
Zápisy do školek
Fotbal - jarní sezona
Nový rozpočet města
Konec tišnovské nemocnice?
Jízdní řády
Sportovec roku
…a další čtení, které jinde nenajdete 

DNES:
Rozpočet schválen  str. 3
Volby v Kuřimi      str. 4
výměna kotlů     str. 7
Novela stav. zákona  str. 7
Novinky na školách  str. 8
Kouzlo nebo věda str. 9
Konflikt učitelek str. 12
Studentské volby str. 18
 Pitná voda jáneček str. 22
 Kníničtí ochotníci str. 23
 Kurz sebeobrany str. 29
5 medailí v plavání str. 31
Fotbal str. 35 
Sportovec roku str. 37

Ročník 20, číslo 2   * 8. února  2013  *   cena 10,- Kč

únor

Tři úhly pohledu

Policie v Kuřimi se vrací

Rok se s rokem sešel a my jsme se roz-
hodli znovu vyzpovídat nejvyšší představi-
tele samosprávy v Kuřimi. Otázky k tomu, 
co se jim za minulý rok podařilo, a jaká mají 
předsevzetí do toho letošního roku, jsme 
starostovi i oběma místostarostům poslali 
e-mailem a jejich odpovědi jsme nijak neu-
pravovali.

Ing. et Mgr. Drago Sukalovský, 
starosta Kuřimi

1. Jak hodnotíte uplynulý rok ve své 
práci, co považujete za největší úspěch a co 
naopak za zklamání? 

Moji práci ať hodnotí jiní. Jsem rád, že i 
přes různost názorů svých členů na mnoho pro-
blémů radniční koalice funguje, byť to někdy 
není jednoduché. Přece jenom dosáhnout sho-
dy všech čtyř koaličních stran je leckdy těžký 
oříšek, o čemž svědčí třeba příklad koalice vlád-
ní, kde se nejsou často schopni dohodnout ani 
ve třech. Těší mne tedy, že nám se to vcelku daří. 

A zklamání? Jednoznačně to byly vloni přijaté 
a naštěstí též zrušené Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, definující jako jediné do-
pravní řešení v Kuřimi tzv. severní tangentu, ač 
byla prokazatelně téměř ve všech parametrech 
horší, než námi prosazovaný jižní obchvat. Ale 
naštěstí v této věci stojíme opět na začátku. 

2. Jako hlavní problém Kuřimi jste 
v loňském roce uváděli předimenzovanou 
silniční dopravu, v loňském roce navíc byly 
zrušeny ZUR, projekt obchvatu je tak opět v 
nedohlednu, budete podnikat nějaká opat-
ření pro zlepšení situace? (Hovořilo se o 
snížení rychlosti ve městě, vybudování zpo-

malovacích ostrůvků a retardérů, aby Kuřim 
nebyla průjezdním místem a řidiči náklad-
ních aut se jí vyhýbali.)

Už podnikáme. Rozdělil bych to do tří 
částí. První je příprava nových Zásad územní-
ho rozvoje Jihomoravského kraje. Do zadání se 
nám podařilo dostat požadavek na prověření 
jižní varianty a také příslušné dokumenty, vy-
tvořené naší aktivitou – tedy technickou studii 
jižní varianty obchvatu a srovnávací studii se-
verní tangenty a jižního obchvatu.  Pozval jsem 
také do Kuřimi nového radního pro územní plá-
nování a dopravu Ing. Tesaříka. 

(... pokračování na straně 13)

Policie v Kuřimi se vrací do 
rekonstruované budovy

Po půl roce působení v náhradních pro-
storách na Městském úřadu Kuřim se Obvod-
ní oddělení Kuřim Policie ČR stěhuje zpět do 
opravené budovy v ulici Svatopluka Čecha. 
Policisty zde čeká zcela nové a moderní zázemí. 
Součástí rekonstruovaných prostor je i nová 
cela krátkodobého zadržení a nová výslechová 
místnost. Nově rekonstruované je i zázemí ur-
čené občanům, kteří musí na policii vyřizovat 
své záležitosti, je zde nová čekárna a celkovou 
obnovou prošla také sociální zařízení pro ob-

čany i policisty. Do konce ledna bude kuřim-
ská policie působit ještě v kancelářích na MěÚ 
Kuřim a od února bude vykonávat službu už v 
opravené budově na Svatopluka Čecha. 

SŠ
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Dnes prázdno
Rubrika stíny a polostíny zůstane v tom-

to čísle prázdná. Zločinci nepřestali zločiny 
páchat, nemůže za to ani jejich napravení díky 
prezidentské amnestii, ale vzhledem ke skuteč-
nosti, že se policejní služebna stěhuje, nebylo 
možné získat potřebné údaje.

Kontakt na policii
Kontaktní údaje na zrekonstruovanou 

služebnu policie ČR v Kuřimi: 

Stíny a polostíny

na dohled od zlobice

Z města

Čisté světlo

Rozpočet schválen
Zastupitelstvo schválilo na svém ledno-

vém zasedání rozpočet města Kuřimi pro rok 
2013. Celkové příjmy jsou narozpočtovány ve 
výši 210 210 100 Kč, běžné příjmy činí 165 210 
100 Kč, financování je tvořeno přebytkem hos-
podaření ve výši 45 000 000 Kč. Celkové výdaje 
jsou narozpočtovány ve výši 210 210 100 Kč, z 
toho provozní výdaje činí 133 900 000 Kč, pro-
vozní saldo rozpočtu (rezerva, přebytek) tedy 
činí 66 716 100 Kč. Výdajová strana financování 
obsahuje splátky úvěrů ve výši 9, 594 mil. Kč. 
Celkově je rozpočet vyrovnaný. Město si drží 
ještě stálou rezervu 8 500 000 Kč pro mimořád-
né situace, která není zahrnuta do rozpočtu.

Sportoviště na ZŠ Jungman-
nova

V letošním roce také konečně dojde k 
rekonstrukci hřiště na ZŠ Jungmannova. Nové 
sportoviště bude mít hřiště s umělým povr-
chem s lajnováním pro různé druhy sportu, 
venkovní posilovací stroje, hřiště pro pétanque, 
nové osvětlení a chodníky a dojde také k celko-
vé úpravě ploch a zeleně. Celkové náklady na re-
konstrukci sportoviště jsou 7, 3 milionu korun a 
radnice žádá o dotaci ve výši 70% ceny. Termín 
realizace by byl o prázdninách tohoto roku.

Sportovní a rekreační plo-
cha na Dílech

Realizace se dočká i sportovní a rekreač-
ní plocha v části Díly za sv. Jánem. Připravuje 
se I. etapa, letos budou práce zahrnovat vybu-
dování mlatového hřiště, pump-track dráhy, 
přípojky, podklady chodníků a výsadbu dělící 
zeleně. Předpokládané náklady v letošním roce 
by neměly přesáhnout 1, 5 milionu.

Zateplení MŠ Jungmannova 
a MŠ a ZŠ Komenského 

Město zatepluje další budovy mateř-
ských i základních škol, vždy s nějakým podí-
lem dotací. Zateplení MŠ Jungmannova bude 
stát celkem 6, 8 mil. korun a dotace bude 1, 94 
mil. korun, zateplení MŠ Komenského bude 
stát celkem 7, 1 mil. korun a dotace bude 4,06 
mil. korun a zateplení ZŠ Komenského přijde v 
celkových nákladech na 9, 8 mil. korun s dotací 
4, 21 mil. korun.

Stavební úpravy na radnici
Od konce února budou probíhat na 

Městském úřadu Kuřim stavební úpravy. Po-
datelna se dočká přestěhování do vstupních 
prostor radnice a bude fungovat i jako recepce a 
informace. Úpravou projdou i ostatní prostory 
zejména v přízemí radnice, kde bude vybudová-
no i lepší zázemí pro čekající občany. Náklady 
na stavební úpravy budou 1 mil. korun a v prů-
běhu prací dojde k mírným omezením provozu 
Městského úřadu Kuřim, o kterých vás budeme 
včas informovat na městském webu a faceboo-
ku a městským rozhlasem.

Bezpečnější přechod na 
Legionářské

Rekonstrukcí projde také přechod pro 
chodce na ulici Legionářské u DDM, který je 
velmi frekventovaný a chodí zde často děti do 
kroužků i občané města při svých pochůzkách. 
Nový bezpečnější přechod se bude realizovat v 
dubnu až květnu tohoto roku a vyjde město na 
1, 1 mil. korun.

6 x SŠ

LOYAL nebude
Město Kuřim se předběžně přihlásilo 

do evropského programu LOYAL – Intelligent 
Energy Europe 2012. Tento program byl zamě-
řen na hledání úspor energií. Bohužel však se 
tomuto programu nepodařilo získat z EU pení-
ze na svoji činnost a byl pro rok 2012 zrušen.

První dostane 5 tisíc 
Tradiční odměnu ve výši pěti tisíc korun 

dostane i letos první narozený občánek Kuřimi. 
Kdo to bude, si musíme ještě chvíli počkat, ne-
boť rodné listy dorážejí na naši matriku se zpož-
děním několika týdnů. Odměnu předá starosta 
města na vítání občánků v sobotu 16. března.

Stanoveny oddávací dny
Rada města stanovila oddávací dny na 

rok 2013. Najdete je na webu města www.ku-
rim.cz. Uzavřít sňatek je však po dohodě možno 
i mimo oddávací dny, a to za poplatek tisíc ko-
run. Poplatek ve stejné výši je pak nutno zaplatit, 
pokud se obřad koná mimo obřadní místnost.

Před kavárnou bude zahrád-
ka

Zahrádka přibude před novou kavárnou 
na ulici Legionářské. Rada města schválila za 
tímto účelem pronájem městského pozemku 
před kavárnou.

4 x DS

Kovoobrábění - Kolář Roman 
  

Zámečnické práce - výroba bran,  
vrat, zábradlí, svářečské práce,... 

Kovovýroba - frézování, soustružení,  
broušení na plocho, dělení materiálu. 

Výroba nástrojů. 
 

Havlíčkova 526, Kuřim, 664 34 
tel.: 603 891 891, zam.kolar@centrum.cz 






Loučení s mužem tě-
lovýchovy v Kuřimi

Ve věku nedožitých 98 let zemřel Fran-
tišek Ondrášek starší. Jeho život v Kuřimi vý-
razně protknula tělovýchova. Jak ho Kuřimští 
znali, byl rád mezi lidmi a se spolkovými aktivi-
tami byla spojena jeho životní energie. V lednu 
letošního roku ho poslední síla opustila navždy.

Od roku 1942 pracoval v nové továrně 
Zbrojovky a v této firmě, později pod názvem 
TOS Kuřim, působil v ekonomické sféře až 
do odchodu do důchodu. Své snažení věnoval 
vedle zaměstnání a rodiny také práci pro kuřim-
skou tělovýchovu. Jeho životní zásady od mládí 
ovlivnily nejvíce myšlenky Masaryka a jeho přá-
telé v Sokole, kde byl cvičitelem. 

Působil jako organizátor a ekonom při 
budování stadionu v Kuřimi. Byl členem výbo-
ru oddílu kuřimské kopané. Ještě v pokročilém 
věku byl stále aktivním členem oddílu turistiky. 
Největší otisk zanechal jako první předseda a či-
novník oddílu házené nebo v důchodu činností 
ve výboru kuřimského Sokola. 

V době svého odchodu byl nejstarším 
občanem Kuřimi. Za otcovskou dobrotu, vý-
chovu a radost, kterou svým blízkým celý život 
rozdával, se s ním v zármutku loučí rodina a 
přátelé.

-po-

Obvodní oddělení Kuřim PČR
Svatopluka Čecha 967, 664 34 Kuřim
telefon: 974 626 442
fax: 974 626 442
e-mail: booopkurim@mvcr.cz
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Prezidentské volby

Volba prezidenta České re-
publiky

Slib prezidenta republiky zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, 
že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad 
budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědo-
mí.“.(Ústava ČR)

Máme nového prezidenta 
republiky

V České republice proběhla první přímá volba prezidenta repub-
liky. Vše, co bylo s volbou spojené, bylo svým způsobem nové a nemá v 
historii naší země srovnání. Bitva svedená na mediálním poli poměrně 
jednoznačně ukázala, jaké mají jednotlivé redakce preference. Není to v 
naší historii tak neobvyklé, některé významné deníky za První republiky 
v podstatě patřily politickým stranám a první český prezident Tomáš G. 
Masaryk často psal do tehdejších Lidových novin své názory pod pseudo-
nymem, na kterém byl domluven s redakcí. 

Zlobice se naštěstí šílenství spojené s volbou prezidenta nijak 
výrazně nedotknulo. Už je odvoleno a je vcelku jedno, kdo koho volil. 
Prezidentem se stal úspěšnější kandidát, kterému občané odevzdali více 
hlasů, zřejmě zcela v souladu se zákonem. Nyní už můžeme oddychovat 
po mediální a reklamní masáži, zdeptaní útočnou a negativní kampaní. 
Volební účast v prezidentské volbě byla přibližně stejná jako v posledních 
parlamentních volbách, takže je zřejmé, že opět zhruba čtyřiceti procen-
tům voličů je úplně jedno, kdo bude sedět v parlamentu, jakož i kdo bude 
jejich prezidentem. 

Nyní se čeká na březnovou inauguraci nového prezidenta, tedy na 
jeho uvedení do úřadu a složení jeho prezidentského slibu. Debaty, které 
se už nyní vedou, se zabývají tím, jak velkou mocí bude nový prezident 
disponovat a řeší se možné výklady jeho pravomocí. Jsme republikou s 
parlamentním systémem, kde nejvýznamnější institucí je parlament. 
Prezident je, co týká kompetencí poměrně slabý a i když podle ústavy 
představuje výkonnou složku moci spolu s vládou, jeho reálný podíl na 
moci není příliš výrazný. Většina jeho kroků se neobejde bez kontrasigna-
ce premiéra, který jedná z pověření celé vlády. Některými pravomocemi 
ale český prezident přesahuje obvyklé kompetence hlavy státu v jiných 
parlamentních systémech například tím, že není odpovědný z výkonu své 
funkce a má imunitu, která ho neumožňuje trestně stíhat ani za věci, které 
dělá soukromně a nesouvisí s výkonem jeho funkce.

Opak parlamentních představují prezidentské systémy, kde prezi-
dent sám sestavuje vládu a osobně vybírá ministry. Prezident je zde volen 
přímou volbou a po dobu svého volebního období je prakticky neodvo-
latelný. Nejvýraznějším příkladem prezidentského systému jsou Spojené 
státy americké. Mezi oběma systémy se nachází ještě poloprezidentský 
systém, kde se prezident republiky podílí stejnou měrou na výkonné moc 
s premiérem. Zde se moc prezidenta zvětšuje, pokud je stejně stranické 
příslušnosti jako předseda vlády, a naopak omezuje, pokud jsou v opozici. 
Typickou zemí s poloprezidentským systémem je Francie.

Nový prezident České republiky však ještě nesedí ani den ve svém 
úřadu a už se začínají objevovat názory o tom, že by mohl vyvolat před-
časné volby, že v Ústavě ČR není vlastně přesně definováno, za jakých 
podmínek může prezident odvolat premiéra i vládu, atd. Podle výkladů 
některých odborníků na ústavní právo lze dokonce při jistém výkladu 
ústavy považovat náš systém za poloprezidentský nikoliv parlamentní. 
Ústava ČR však popisuje pravomoci prezidenta stejně už dvacet let, tak 
proč ty nové výklady?  Jedním z důvodů podle odborníků je, že tu mož-
nost zatím nikdo nevyužil. Prezidenti byli dosud v těchto věcech zdržen-
liví především proto, že nedisponovali silným mandátem. Nyní máme 
prezidenta zvoleného přímou volbou nadpoloviční většiny voličů, kteří 
přišli k volbám, prezidenta se silným mandátem, který dostal přímo od 
voličů, a může dojít ke změnám. Už teď je jasné, že se náš ústavní systém 
zřejmě někam posune, a že se máme na co těšit.

SŠ

Pravomoci prezidenta re-
publiky ČR

Výňatek z Ústavy České republiky týkající se pravomocí preziden-
ta České republiky:

Článek 62

Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich de-

misi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonává-

ním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústav-

ního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. 

Článek 63

(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárod-

ních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její 
jednotlivé členy,

c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný 

orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se 

v něm nepokračovalo,
> k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které ne-

jsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vy-

žaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověře-
ného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis 
předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Článek 64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Par-
lamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to 
požádá.

(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si 
od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími 
členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Článek 65

(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro pře-
stupek nebo jiný správní delikt.

(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před 
Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta 
prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

(3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce 
prezidenta republiky je navždy vyloučeno.
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Prezidentské volby

Volební výsledky volby prezi-
denta ČR v Kuřimi

V dnech 25. a 26. ledna 2013 proběhlo druhé kolo historicky první 
přímé volby prezidenta České republiky. Příštím českým prezidentem se 
stane Miloš Zeman. V rámci celé České republiky zvítězil Miloš Zeman se 
ziskem 54,80 % nad Karlem Schwarzenbergem, který obdržel 45,19 %.

Celkové volební výsledky v 
Kuřimi

Miloš Zeman 52,80 % x 47,19 % Karel Schwarzenberg

Souhrnné výsledky pro Kuřim

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 299 5,23 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 705 12,33 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 98 1,71 X X

Fischerová Taťana KH 240 4,19 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 131 2,29 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 1 511 26,43 2 962 52,80

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 326 5,70 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 838 14,66 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 1 568 27,43 2 647 47,19

Volební výsledky v Kuřimi podle jednotlivých okrsků:
Volební okrsek č. 1 

Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglaro-
va, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělo-
vací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská.

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 79 7,35 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 114 10,61 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 23 2,14 X X

Fischerová Taťana KH 61 5,67 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 43 4,00 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 197 18,34 382 37,01

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 51 4,74 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 128 11,91 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 378 35,19 650 62,98

Volební okrsek č. 2 
B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Ne-

rudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického.

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 41 4,67 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 99 11,28 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 29 3,30 X X

Fischerová Taťana KH 36 4,10 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 21 2,39 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 259 29,53 507 58,68

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 52 5,92 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 129 14,70 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 211 24,05 357 41,31

Volební okrsek č. 3 
Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, Láz-

nisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, 
Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 38 5,62 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 98 14,49 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 5 0,73 X X

Fischerová Taťana KH 34 5,02 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 15 2,21 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 205 30,32 406 61,14

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 50 7,39 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 91 13,46 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 140 20,71 258 38,85

Volební okrsek č. 4 
Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. 

Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 32 5,48 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 75 12,86 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 12 2,05 X X

Fischerová Taťana KH 20 3,43 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 8 1,37 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 173 29,67 390 65,10

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 37 6,34 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 114 19,55 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 112 19,21 209 34,89

Volební okrsek č. 5 
Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, 

Školní, Vojtova, Zborovská. 

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 38 6,28 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 67 11,07 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 5 0,82 X X

Fischerová Taťana KH 28 4,62 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 9 1,48 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 159 26,28 316 54,10

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 31 5,12 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 96 15,86 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 172 28,42 268 45,89

(...pokračování na straně 6)
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Povinná výměna řidičských 
průkazů

V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou 
jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch 
řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 2001  do 30. 04.  
2004 a musí být vyměněny do 31. 12. 2013. 

Kde si vyměníte  řidičské průkazy
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, 
Jungmannova  968,  664 34 Kuřim

Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,

Úřední hodiny : Pondělí, Středa   7:30-11:30     12:30 – 18:30 hod
Informace na tel.:       541 422 332 , 541 422 335  
E-mail:  kovar@radnice.kurim.cz

Placená inzerce

ORCHIDEJE A TULIPÁNY 
23. 2. – 3. 3. 2013 

5. roník prodejní výstavy Orchideje a tulipány 
v prostorách zahradnického centra v Šebrov

-Odborné poradenství 
-Expozice maso- 
žravých rostlin 

-Ukázky prací  
našich florist

SOBOTA – NEDLE 23. – 24. 2. a  2. – 3. 3. 
Výstava svatebních kvtinových dekorací (svatební kytice, dekora-

ce na auta, aranžmá na tabuli, kytice pro maminky, družiky,..) 
Zahradnictví u Kopiv, Šebrov 105.   

Oteveno denn 8 – 18 hodin.  www.zahradnictvisebrov.cz 

(...pokračování ze strany 5)

Volební okrsek č. 6 
Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod 

Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 29 4,20 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 100 14,49 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 7 1,01 X X

Fischerová Taťana KH 27 3,91 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 10 1,44 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 205 29,71 394 57,60

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 24 3,47 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 126 18,26 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 162 23,47 290 42,39

Volební okrsek č. 7
Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, U Stadi-

onu. 

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 29 3,08 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 119 12,65 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 16 1,70 X X

Fischerová Taťana KH 29 3,08 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 17 1,80 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 231 24,57 436 47,91

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 63 6,70 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 121 12,87 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 315 33,51 474 52,08

Volební okrsek č. 8 
Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod 

Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.

1. kolo 2. kolo

Kandidát hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 13 4,79 X X

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 33 12,17 X X

Bobošíková Jana Ing. SBB 1 0,36 X X

Fischerová Taťana KH 5 1,84 X X

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 8 2,95 X X

Zeman Miloš Ing. SPOZ 82 30,25 131 48,16

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 18 6,64 X X

Dienstbier Jiří ČSSD 33 12,17 X X

Schwarzenberg Karel TOP 09 78 28,78 141 51,83

SŠ a VN

(další o volbách na straně  18...)
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Povinná výměna kotlů na 
pevná paliva 

1. září 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší 
č. 201/2012 Sb., který mj. mění podmínky provozování domácích 
kotlů na tuhá paliva.

Podle zákona o ochraně ovzduší se jedná o zařízení spalující 
tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včet-
ně, která slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění. 

Provozovatelé těchto spalovacích zdrojů budou povinni za-
jistit provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje. První 
kontrola musí být provedena nejpozději do 31.12.2016. 

Od 1. 1. 2017 budou domácnosti povinny na vyžádání příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností předkládat doklad o prove-
dení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že 
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce 
a zákonem o ochraně ovzduší.  Odborně způsobilou osobou je osoba, 
která byla proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má od něj udělené 
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. 

Za neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení o této 
kontrole lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. Kontrolu technického 
stavu a provozu spalovacího zdroje na tuhá paliva bude nutné absolvovat 
každé dva roky. 

Kotle na tuhá paliva splňující podmínky nižších emisních tříd pod-
le normy ČSN EN 303-5 (kotle 1. a 2. emisní třídy) se od začátku roku 
2014 přestanou prodávat. Bude je však možné provozovat do konce srpna 
roku 2022, pak už nesplní nároky na účinnost spalování a emise oxidu 
uhelnatého. Od září 2022 bude možné používat jen úspornější a ekolo-
gičtější kotle třetí a vyšší emisní třídy. Za nedodržení tohoto ustanovení 
hrozí provozovateli pokuta až do výše 50 000 Kč. 

Novou povinností kontroly technického stavu a provozu spalova-
cího zdroje na pevná paliva, dle zákona o ochraně ovzduší, není dotčena 
povinná kontrola kominíkem a čištění spalinové cesty spotřebičů na tuhá, 
kapalná a plynná paliva dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
Četnost kontrol a čištění spalinové cesty je závislá na druhu paliva při-
pojeného spotřebiče a jeho výkonu a je uvedená v příloze č. 1 k nařízení 
vlády 91/2010 Sb. Doklady o této kontrole je třeba uchovávat také pro 
případ zásahu hasičů. Podle druhu kotle, výkonu a paliva si každý rodinný 
dům musí nechat zkontrolovat komín min. 1-2x ročně.

Michaela Filková, DiS, Odbor životního prostředí

Změna odbavení cestujících 
na noční lince 91

Od. 1. února se budou v nočních autobusech linky 91na území 
města Kuřimi a obce Česká prodávat u řidiče jednorázové jízdenky IDS 
Jmk bez přirážky, stejně jako na regionálních linkách a lince 71. Součas-
ně od uvedeného data budou na lince 91 na území Kuřimi a obce Česká 
platit úsekové nepřestupní (10 Kč) a dvoúsekové nepřestupní jízdenky 
(16Kč), stejně jako i předplatní úsekové jízdenky. Na lince byly pro tento 
účel zavedeny dva úseky, první mezi zastávkami Kuřim, Podlesí, rozc. a 
Díly pod sv. Janem a v opačném směru mezi zastávkami Kuřim, sokolov-
na a Kuřim, Podlesí, rozc. Druhý úsek platí mezi zastávkami Kuřim, žel. 
stanice a Česká, Nádavky.

Úsekové jízdenky neplatí v zónách 100 a 101 a není je možné pou-
žít ani pro cestu mezi zastávkami, z nichž jedna leží v zóně 100 nebo 101 
a to ani v kombinaci s předplatní jízdenkou.

                                                                                                                                                      
                                                Miloš Kotek

Doprava

Informace o novele staveb-
ního zákona

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) platí od 1.1.2007. Od té doby doznal něko-
lika drobných novelizací, které přinesly spíše kosmetické úpravy 
některých jeho ustanovení. V loňském roce však byla schválena 
pod č. 350/2012 Sb. tzv. velká novela stavebního zákona, která dne 
1.1.2013 vstoupila v platnost. 

Novela zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vychází ze 
zkušeností s aplikací stavebního zákona v praxi, a to jak od správních or-
gánů, tak i od široké odborné a laické veřejnosti. Reflektuje pochopitelně 
také judikaturu Nejvyššího správního soudu.

Novela stavebního zákona nemění základní koncepci platného 
zákona. Jejím cílem je zpřesnění znění jednotlivých ustanovení tak, aby 
v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Novela rovněž 
odstraňuje některé nedůvodné odchylky stavebního zákona od správního 
řádu jako obecného procesního předpisu. 

Novela stavebního zákona přináší zejména:
•	rozšíření	okruhu	staveb,	které	nevyžadují	územní	rozhod-

nutí ani územní souhlas
•	revizi	 výčtu	 staveb,	 terénních	 úprav	 a	 udržovacích	 prací,	

které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
•	rozpracování	 podrobnějšího	 postupu	 při	 uzavírání	 veřej-

noprávních smluv, které mohou nahradit územní rozhod-
nutí či stavební povolení

•	zpřesnění	 procesních	 postupů	 u	 zjednodušeného	 územ-
ního řízení, při vydání územního souhlasu, při ohlašová-
ní staveb, při slučování územního souhlasu se souhlasem 
s provedením ohlášených staveb, při povolování změny v 
užívání staveb

•	podrobnější	 úpravu	 povolení	 stavby	 autorizovaným	 in-
spektorem

•	upřesnění	skutkových	podstat	přestupků	a	deliktů	pro	udr-
žení stavební kázně

V souvislosti s novelou stavebního zákona jsou postupně novelizo-
vány i prováděcí vyhlášky k zákonu, a to vyhlášky o dokumentaci staveb, 
o obecných požadavcích na využívání území, o podrobnější úpravě územ-
ního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, o technických 
požadavcích na stavby.

Občany zřejmě příliš nepotěší, že s novelou stavebního zákona 
byla spojena také novela zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. 
Po 6 letech fungování nového stavebního zákona tak dochází ke zpoplat-
nění některých úkonů stavebních úřadů, které byly dosud zcela zdarma 
(např. vydání územního souhlasu, uzavření veřejnoprávní smlouvy, pro-
dloužení platnosti územního rozhodnutí či stavebního povolení, vydání 
souhlasu s ohlášenou stavbou, povolení předčasného užívání stavby, po-
volení výjimky z obecných požadavků na využívání území, z obecných 
technických požadavků na stavby a z obecných technických požadavků na 
bezbariérové užívání staveb, ověření dokumentace skutečného provedení 
stavby tzv. pasportu). 

U ostatních správních poplatků, které byly vybírány již před nove-
lou stavebního zákona, dochází k jejich výraznému zvýšení. Např. vydání 
stavebního povolení na rodinný dům, které dosud stálo 300,-Kč je nově 
za 5.000,-Kč. Podrobný sazebník poplatků je uveřejněn na internetových 
stránkách Města Kuřim.

Ing. František Macek, 
vedoucí stavebního a vodoprávního odboru MěÚ Kuřim
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Školy

Pozvánka kurz tance

Zápis ZŠ Jungmannova
21.1.2013 proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Paní 

učitelky Iva Prokopcová a Mgr.Jana Mertová, budoucí třídní učitelky v 
prvních třídách připravily dětem  se svými kolegyněmi zápis, na téma  se-
tkání se zvířátky.

 K zápisu přišlo 81 dětí .  Je mi velice líto, že z kapacitních dů-
vodů  nemůžeme vyjít vstříc všem uchazečům, všem Vám, kteří jste se 
rozhodli vybrat si naší školu. Do prvních tříd jsme přijali 25 děvčat a 33 
chlapců. Pět dětí jsme museli vydat rozhodnutí o nepřijetí a 16ti dětem 
jsme doporučili odklad školní docházky. Vám všem děkuji jménem kolek-
tivu zaměstnanců naší školy ještě jednou za důvěru.

Podrobné informace najdete na našem webu www.zskj.cz.   

Richard Mach – ředitel školy

ZŠ Jungmannova v 10% nejú-
spěšnějších škol v ČR v tes-
tování SCIO

Žáci 9. Ročníků ZŠ Jungmannova absolvovali celoplošné testo-
vání SCIO v českém jazyce, matematice, anglickém a německém jazyce. 
Podle vyhodnocení SCIO jsou výsledky našich žáků v českém jazyce a 
matematice na špičkové úrovni. ,,Výsledky  Vaší školy v českém jazyce a 
matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol 
v testování.,, Hodnocení v cizích jazycích je pro nás rovněž povzbuzením. 
Anglický jazyk - ,,Výsledky Vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměr-
né. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastně-
ných škol.  Pouze v německém jazyce, který vyučujeme až od 7.třídy, jsme 
dosáhli průměrných výsledků. ,, Výsledky Vaší školy v německém jazyce 
se řadí mezi ty průměrné,, Více na www.zskj.cz. 

 
Richard Mach

Maria Slavik ZŠ Jungmanno-
va nejlepší žákyně Jihomo-
ravského kraje v matemati-
ce.

Třešinkou na dortu, velkým potěšením pro nás, naše matikáře a 
hlavně pro naší žákyni Mariu Slavik bylo ocenění  ,,Nejlepší výsledek v Ji-
homoravském kraji v testování devátých tříd základních škol a víceletých 
gymnázií získala Vaše žákyně Maria Slavik,, . Certifikát a ocenění získala 
Maria od společnosti SCIO. Gratulujeme !!! Více na www.zskj.cz 
  

Richard Mach – ředitel školy

Základní škola Kuřim, Tyršo-
va 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace

Zápis dětí do 1. tříd na ZŠ Tyršova
    V historicky významných dnech 25. a 26. ledna 2013 se konal na 

„Komendě“ zápis dětí do 1.tříd. S rodiči přišlo 91 dětí, které ukazovaly, co 
všechno znají. Při organizaci byli velkou oporou  starší žáci školy. Děkuje-
me všem rodičům, kteří se rozhodli zapsat své děti do naší školy.

Za pedagogický sbor  T. Martyninková

Pokračování pohádkového 
povídání na Tyršovce

Malé dobrodružství knoflíčka Tomáška
Matoušková Lenka, 9. B

Jednoho krásného slunečného dne se ve své krabičce probudil 
třpytivý sametově modrý knoflíček. V této krabičce bydlel spolu s dalšími 
krásnými knoflíčky, byly tu červené, zelené, žluté, pruhované dokonce i 
průhledně bílé knoflíčky. Knoflíček Tomáš byl zvídavý a rozverný knoflí-
ček z kabátku jedné malé holčičky. Když ho holčička ztratila, byla velmi 
smutná a plakala, ale to Tomášek nevěděl a proto se na holčičku zlobil, 
že ho nehledá. Na chodníčku, kde ležel, si ho všimla jedna stará ale milá 
paní, co sbírala knoflíčky všeho druhu. Podívala se na něj a vzala si ho k 
sobě domů. Od té doby je Tomášek v téhle krabičce i s ostatními ztrace-
nými knoflíčky. Byl tu už poměrně dlouho a knoflíčků ubývalo. I zastesklo 
se mu po holčičce. Už se na ni ani moc nezlobil, spíš vůbec. Zastesklo 
se mu po jejím krásném hedvábném kabátku, zastesklo se mu po každo-
denním čištění jemným kapesníčkem, zkrátka a dobře zastesklo se mu asi 
nejvíc po jeho mamince Julince, která byla přišita hned nad Tomáškem. 
Proto se Tomášek rozhodl, že uteče od hodné a milé stařenky. Měl ji rád, 
ale jak se říká: „Všude dobře doma nejlépe.“ Než odešel, šel se ještě zeptat 
jeho kamarádky Nitky, jestli nepůjde s  ním, že až zase uvidí holčičku a její 
hedvábný kabátek, může ho přišít a navíc tak budou spolu napořád. Nitka 
jako správná kamarádka souhlasila. ,,Tak a jde se!‘‘ rozhodl Knoflíček To-
máš. Museli jít velmi opatrně a potichu. Stařenka byla sice už skoro slepá 
a hluchá, ale měla fikaného kocoura Mikeše, co Tomáškovi a Nitce dělal 
samé naschvály. ,,Měli by jsme si dát pozor!‘‘ upozornila Nitka Tomáše. 
„Bacha na Mikeše! Jojo, vždyť já vím.‘‘ odbyl ji Tomášek. Ke dveřím jim 
zbýval už jen nepatrný kousek. „Poběž!! Ať si nás nevšimne!‘‘ křičela Nit-
ka na Tomáška. ,,Vždyť já už jdu!!‘‘ odvětil Tomášek. “Ticho!!“ sykla Nit-
ka a chytla Tomáška za ruku. Hned,  jak Tomášek s Nitkou opustili dům, 
objevili se na ulici u hlavní silnice. Když se Tomášek zadíval na druhou 
stranu silnice poznal, že je to domeček holčičky s hedvábným kabátkem. 
Tomáškovi se rozsvítily oči štěstím, že zase uvidí všechny své sametově 
modré přátele, jenže tu byl jeden malý problém. Museli přejít hlavní sil-
nici. Tomášek se rozhodl, že do toho skočí po hlavě, chytil Nitku za ruku 
a vrhli se přímo do vozovky. “My to nezvládneme!“ začala se strachovat 
Nitka. „Neboj proběhnem raz dva.“ pronesl klidně Tomášek. „Věř mi, jsi 
moje nejlepší kamarádka.“ „Dobrá tedy budu ti věřit.“ usmála se Nitka na 
Tomáška, ten si ji omotal kolem pasu a rozběhl se vstříc autům. A pro 
jejich velké štěstí se začala tvořit kolona, takže mohli vpořádku a rychle 
přeběhnout. Knoflíček byl natěšený na kabátek, takže není divu, že když 
holčičku uviděl, vyskočil na kabátek a nechal se Nitkou rychle přišít. A 
pak se už mohl nerušeně přivítat s maminkou a s holčičkou.

 Knoflíčkovi bylo konečně dobře, ale rozhodl se, že do světa se už 
radši nikdy nevypraví!

Chcete tancovat a nevíte, 
jak na to? 

Otevíráme nový kurz tance pro začátečnice. Lektorka spojuje 
elementy orientálního a současného tance a Labanovy metody (LMA). 
Budeme pracovat na pohybu jako takovém, pohybu v prostoru, sezná-
míte se s technikami pro rozvoj tvořivosti v tanci. Tento kurz je vhodný 
pro všechny věkové kategorie, pro tanečnice i netanečnice. Různorodost 
technik a cvičení pomůže roztancovat i ty, co si vždy  myslely, že tanec je 
jim cizí. 

Přijďte si to vyzkoušet na úvodní hodinu, která proběhne v Kuřimi 
na DDM Jungmannova 1084 dne 14.2. od 17:50 do 18:50 a je zdarma.
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Kouzlo nebo věda?
Studenti SOŠ a SOU Kuřim kouzelníci nebo mladí fyzici?

Ve dnech 3. – 6. 12. 2012 studenti prvních ročníků maturitních 
oborů SOŠ a SOU Kuřim – informační technologie, ekonomika a podni-
kání, mechanik elektrotechnik a mechanik seřizovač v rámci dnů otevře-
ných dveří zorganizovali spolu s  Ing. Evou Jančovou DESS – ve spoluprá-
ci Mgr. Janou Čikovovou demonstrační pokusy ve fyzice určené pro žáky 
základních škol. Tyto dny byly ve znamení sloganu „ Kouzlo nebo věda?“

Mezi pozvané školy patřily: základní škola Moravské Knínice, zá-
kladní škola Jungmannova a základní škola Tyršova z Kuřimi.

Již učebna fyziky na žáky vyzařovala jakési tajemno, kouzlo, které 
všichni s nedočkavostí očekávali ….

Po příchodu pozvaných žáků ze základních škol se studenti naší 
školy ujali demostrací fyzikálních pokusů a vysvětlování příslušných fy-
zikálních zákonů.

No podívejte se sami, jak jim to šlo…
No to jsou ale divy, papír drží pevně na sklenici a voda ze sklenice 

nevytéká. To tedy všichni žasnou.

 

No a co ta plechovka od nápoje? Jak krásně stojí na spodní hraně. 
To jsou ale kouzla…

Zajímavý byl i pokus se svíčkou. Do talíře s vodou jsme vložili za-
pálenou svíčku a zaklopili ji sklenicí. Voda po určité době začala vystupo-
vat do sklenice. 

A kdo z vás ví, že reakcí 30% peroxidu vodíku s troškou hyper-
manganu dochází k velmi prudké exotermické reakci, při níž se vytváří 
kyslík? 

 

Nejvíce se pozvaným žákům líbilo, že si mohli předvedené experi-
menty sami vyzkoušet. 

Žáci při pokusu balónek, který nepraskne…
 

 (pokračování na straně 12...)
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Kultura

ÚNOR 2013

ÚNOR
PÁTEK

1I2
21:30

PÁTEK

8I2
21:30

SOBOTA

9I2
21:00

SOBOTA

2I2
21:00

ČTVRTEK

21I2
20:00

PÁTEK

22I2
21:00

SOBOTA

16I2
21:00

SOBOTA

23I2
21:00

ČTVRTEK

14I2
19:00

PÁTEK

15I2
21:30

Nabízíme večírky, oslavy narozenin, srazy, rauty, catering.
Dle Vašich přání. Kontaktuje nás na club@clubescape.cz.

ČTVRTEK

28I2
19:00

HIPHOP
LIVE
RAP

MIX
DnB
OLDIES

TECHNO
ELECTRO

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

FILMOVÝ
KLUB

Čt            16:00 - 22:00
Pá         16:00 - 03:30
So         14:00 - 03:00
Ne        14:00 - 22:00
www.clubescape.cz

Club a kavárna Escape
Křížkovského 48 - zámek
Kuřim 664 34
club@clubescape.cz
Tel.: 773 943 943

Stálá akce: 
Oslavte u nás narozeniny, 
dostanete sekt zdarma! 
Podrobnosti na:
www.clubescape.cz

Oldies party Rotone Párty s největšími hity z různých stylů. 
Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Fernet Z + dárečky. Vstup zdarma.

Expendables 2 - Filmový Klub Parta starých 
dobrých akčních hrdinů od Arnolda Scwarzeneggera po Chucka Norrise se 
sešla v této kultovní vzpomínce. ČSFD 82%! Studenti 40, dospělí 60 Kč.

Gabriela Koločavova trio (USA/CZ) 
Escape Live Music. Její sytý témbr splývá dokonale s kapelovým zvukem, 
ale zároveň nenuceně vyniká.Klasické jazzové standardy. 100/120 Kč.

Valentýnské promítání: Až vyjde měsíc - Filmový Klub
Vemte na Valentýna svou drahou polovičku do kína! Originální a svěží roman-
tická komedie o první lásce, která překoná všechny nástrahy! Vstup 40/60 Kč.

Drum and Bass Break trip - Stiffy, BP-Small, 
Hop, Frebeat Božkov Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Oldies dance party & Mix DJ Flash Starý a taky trochu 
novější dance fláky uslyšíte na oldies party. Frisco 25 Kč. Vstup zdarma.

DISCO
OLDIES
MIX

KONCERT
LIVE

DRUM &
BASS

FILMOVÝ
KLUB

Dance Hits 90&News DJ George Sobotní párty s taneční-
mi disco hity z 80. let až do dneška. Božkov Spiced 25 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits 90&News DJ George Sobotní párty s taneční-
mi disco hity z 80. let až do dneška. Captain Morgan 25 Kč. Vstup zdarma.

Studentská párty DJ Flash Pekelná párty. 
Studentský život.  Přijďte oslavit vysvědčení. Bude drum, bude oldies, budou 
nové vypalovačky. Akce na drinky. Do 21:00 zdarma pak 40 Kč, studenti 20 Kč.

Techno Wars Cruz, Dazy, Fitch, Wolf
Techno je po menší pauze opět zde. Captain Morgan 25 Kč. Vstup 0/30 Kč.

Hip Hop HF, PLUTO, FoXxX - Live Brněnská skupi-
na HF a PLUTO a FoXxX! Dáme možnost projevit se i Vám buďto v FREESTYLE 
BATTLU a nebo na FREE"MAJKU". Fernet Z + dárečky 25 Kč. Vstup 50 Kč.
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Placená inzerce

Podruhé o mateřské škole v 
České 

V článku „Kuřimské děti v mateřské škole v České“, zveřejněném v 
listopadové Zlobici loňského roku, jsem psal o tom, jaké by to mělo být, 
až kuřimské děti na začátku ledna 2013 do školy skutečně nastoupí. Proto 
jsem se tam jel i s referentkou školství městského úřadu  3.ledna 2013 
podívat. Ráno se nic zvláštního nedělo, první děti začaly po sedmé ho-
dině za doprovodu rodičů pomalu přicházet. Vítaly je nové učitelky, obě 
z Kuřimi, a to bylo o důvod více k radosti, neboť zaměstnání našly ob-
čanky Kuřimi u kuřimských dětí a vůbec nevadí, že je to v České. Jak vše 
probíhá se přišla podívat i paní ředitelka mateřské školy z České. Možná, 
že to byla jen náhoda, ale žádné z dětí po příchodu do herny naplakalo a 
hned si začaly hrát jako doma. Shodli jsme se, že je vše na dobré cestě ke 
spokojenosti dětí i rodičů, ale teprve několik dnů či spíše týdnů docházky 
ukáže na možné problémy, požadavky rodičů, možnosti mateřské školy 
apod. Vše potřebuje nějaký čas na rozběh činnosti, mateřské školy z toho 
nevyjímaje.

Do školky nastoupilo 19 kuřimských dětí z původně přihlášených 
20. Zajímalo mne také, jaké je stáří dětí, které začaly do mateřské školy 
chodit. Při zápisu do kuřimské mateřské školy byly nakonec po rozšíření 
kapacity uspokojeny přihlášené děti až k datu narození 30.8.2009. Do-
mníval jsem se, že toto datum bude vzhledem k počtu dětí rodících se 
průměrně za měsíc posunuto asi k 15.10.2009. Tím dojde k uspokoje-
ní velkého zájmu o umístění dětí podle počtu přihlášených k zápisu. Byl 
jsem však překvapen. Nejmladší dítě z dětí docházejících do mateřské 
školy v České je narozeno 17.5.2010. Další dvě jsou také z roku 2010. Ur-
čitě tedy nebyly přihlášeny všechny děti narozené roku 2009, neboť jejich 
rodiče zřejmě neměly zájem o docházku do České zvlášť nebo o docház-
ku do mateřské školy vůbec. Naopak, někteří rodiče to s přihláškou riskly 
a jejich děti, ač podstatně mladší, se do školy dostaly. Ale tak to v životě 

chodí. Z uvedeného stavu si však mohou orgány města vzít do budoucna 
určité ponaučení při řešení docházky kuřimských dětí do mateřské školy. 

Pokusme se nastínit, co nás tedy čeká s docházkou dětí do mateř-
ské školy v nejbližších letech, a to podle počtu dětí v evidenci městského 
úřadu. Nejvíce dětí se narodilo v roce 2009, v evidenci je jich 189, z nich 
už velká většina do školy chodí, ale část se jich objeví ještě u zápisu v roce 
2013.  Za rok 2010 je evidováno 149 dětí, za rok 2011 je v evidenci 131 
dětí. Překvapení přinesl rok 2012, protože za tento rok je evidováno 147 
nových občánků. Pokles v narození dětí, který jsme očekávali, i když ne 
tak prudký, jako v minulých letech se nedostavil. To asi bude stále ješ-
tě vyvolávat silnou poptávku po umístění dětí do mateřské školy. Jak se 
to promítne v reakci orgánů města, těžko odhadovat, ale pokud vím, tak 
možnosti dalšího rozšiřování kapacity mateřské školy třeba na úkor zá-
kladních škol jsou v podstatě vyčerpány. Je však více než jasné, že opat-
ření ke zvýšení kapacity pro docházku dětí do mateřské školy provedená 
v minulých letech nebyla zbytečná. Neodvažuji se ani tipovat, jaký bude 
zájem o přijetí dětí do mateřské školy v letošním roce, protože moje tipy 
a pokusy o propočty v minulých letech nebyly až tak úspěšné. Ale zájem 
určitě bude. Navíc nastal čas se začít zabývat kapacitou základních škol, 
do kterých se velké počty dětí z mateřské školy začnou přesunovat. První 
kroky jsou v tom právě činěny, neboť na základní škole na ulici Tyršově 
probíhá adaptace prostor na dvě nové třídy. 

Pokud rodiče dětí z mateřské školy v České dojdou k závěru, že 
bude lepší, aby jejich děti chodily do školy v Kuřimi, mohou je do kuřim-
ské mateřské školy přihlásit. Zápis by mohl být v měsíci březnu nejpoz-
ději v dubnu. 

Alespoň dodatečně přeji dětem, jak v kuřimské mateřské škole, 
tak v mateřské škole v České, aby se jim ve škole líbilo, zvykly si na nové 
kamarády a něco zajímavého se naučily. Učitelkám a dalšímu personálu 
přeji trpělivost v práci s dětmi a úspěšný rok 2013. 

P. Němec
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 (...pokračování ze strany 9)

Velmi dobrá atmosféra vládla v učebně fyziky mezi našimi studen-
ty a pozvanými žáky.

Dny demonstračních pokusů „ Kouzlo nebo věda“ byly pro naše 
studenty velkým přínosem, protože sami mohli ukázat své fyzikální do-
vednosti získané během teoretických hodin fyziky pozvaným žákům ze 
základních škol. A sami mohli tak dokázat, že na „našem zámku“ se žádná 
kouzla nedějí, že všechny předvedené pokusy mají svůj základ právě v zá-
konech fyziky. A fyzika to je věda…ale velmi zajímavá. Tímto bychom 
rádi poděkovali všem pozvaným žákům, učitelům a panu řediteli za jejich 
účast a také za jejich zájem, který projevili.

Studenti prvních ročníků maturitních oborů .....
a organizátoři  ....
profesorky matematiky, fyziky a chemie Ing. Eva Jančová DESS 
a Mgr. Jana Čikovová z SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.. Foto: VN.

Přiveze Rákosníček hřiště i 
do Kuřimi?

Prosíme všechny občany našeho města a všechny jejich přátele a 
známé i odjinud, aby se pokusili pomoci nám vyhrát jedno z dětských 
hřišť v soutěži, kterou pořádá obchodní řetězec Lidl. Hlasovat můžete na 
internetových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a pomocí SMS 
na číslo 900 11 06 s textem LIDL 0229.  Hlasovat můžete oběma způsoby, 
každý člověk má tedy dva hlasy!

Pochopitelně uvítáme, pokud o tuto časově i finančně nenáročnou 
službu požádáte všechny své příbuzné, kamarády a známé. Ti přitom mo-
hou být i odjinud, než z Kuřimi. 

V letošním roce plánuje Lidl postavit 19 dětských hřišť, vždy v 
blízkosti své prodejny. Hlasovat se může pro všechny prodejny, konku-
rence je tedy velká. Hlasovat lze do konce měsíce února.

Díky všem a ať to vyhrajem!                                                                SŠ

Výzva

O konfliktu učitelek na ZŠ 
Komenského

V prosinci loňského roku došlo na pracovišti ZŠ Tyršova na 
Komenského ulici k fyzickému konfliktu dvou vyučujících. Není 
žádným tajemstvím, že se jednalo o učitelky z tohoto pracoviště 
základní školy, paní Patricii Sýsovou a paní Jiřinu Plchotovou. 
Incident je mezi občany Kuřimi hojně probírán a z různých stran 
jsou slyšet různé názory.

Řada dětí, které Patricie Sýsová učí v prvním ročníku základní 
školy, je situací nemile dotčena, stejně jako následně jejich rodiče. Paní 
učitelka Sýsová je od konfliktu, který se odehrál 7. prosince loňského 
roku, v pracovní neschopnosti a dosud nenastoupila do práce. Incident 
od té doby také řeší Policie České republiky. Rodiče jsou, zjevně ales-
poň podle reakcí na facebooku města a dopisů, které byly zaslány na 
městský úřad, nespokojeni především se zajištěním výuky jejich dětí, 
celkovou atmosférou na škole a také se cítí být nedostatečně informo-
váni. Řediteli školy Stanislavu Plchotovi vyčítají, že nezajistil dětem 
stálý zástup. Ten argumentuje tím, že paní učitelka Sýsová pracovní 
neschopnost několikrát prodloužila a on neví, kdy nastoupí zpět do 
práce. Od druhé poloviny ledna už byl stálý zástup prvňáčkům zajištěn 
a byla svolána schůzka rodičů a zástupců školy, na základě které byla 
rodičům dětí ze třídy paní učitelky Sýsové přislíbena brzká schůzka 
s novou zastupující paní učitelkou. Na adresu města bylo rovněž do-
ručeno podání asi dvacítky rodičů, kteří vyslovují spokojenost s prací 
paní učitelky Plchotové a vyjadřují své přesvědčení, že ona nebyla vi-
níkem konfliktu. 

Situací se zabývalo také jednání školské rady. Ta však v této 
věci nepřijala žádné usnesení, protože pro Rostislavem Hanákem na-
vrhované usnesení „Mgr. Stanislav Plchot nevyužil plně svých mana-
žerských možností pro řešení situace ze 7. 12. 2012 na ZŠ Tyršova na 
budově Komenského.“ hlasovali pouze 4 členové rady z 9.

Rada města Kuřimi, které je zřizovatelem školy, se případem 
zabývá od 19. prosince 2012, kdy pověřila ředitele školy Stanislava 
Plchota vypracováním zprávy o situaci na pracovišti ZŠ Komenského 
a jejím řešení. Zprávu, kterou pan ředitel dodal 10. 1. 2013 však RM 
označila na svém jednání za zcela nedostačující a pověřila ředitele Pl-
chota jejím přepracováním a doplněním. Současně starosta města po-
žádal o vyjádření se k případu Oblastní inspektorát bezpečnosti práce 
Brno-venkov a Českou školní inspekci. Doplněnou zprávu ředitele 
školy bude RM projednávat na svém nejbližším jednání 6. února 2013. 
Od ředitele školy do té doby očekává zajištění stálé výuky a návrh řeše-
ní zjitřené situace a celkového personálního klimatu na škole. RM má 
sice pravomoc ředitele školy v krajním případě i odvolat, ale může tak 
učinit jen ze závažných a zákonem stanovených důvodů. Informace ze 
zasedání RM budou opět veřejně přístupné na webu města Kuřimi.

SŠ

Pozvánka
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Rozhovor - tři úhly pohledu

(... pokračování  ze strany 1)
Schůzka už se konala a pana Tesaříka jsme seznámili s našimi po-

stoji a argumenty. Této problematice se pochopitelně budu nadále v ma-
ximální míře věnovat, jak jako starosta, tak jako jihomoravský zastupitel a 
člen krajského výboru pro dopravu a územní plánování. 

Druhou věcí je plánovaná rekonstrukce průtahů Kuřimí po silni-
cích druhé třídy, tedy ulic Tyršova, Tišnovská, Legionářská. Tu chystá 
Správa a údržba silnici Jihomoravského kraje. Musí při ní být opraven 
základ (tzv. kufr) silnice a instalován nový povrch, většinou gumoasfal-
tový. Při přípravě a schvalování krajského rozpočtu se podařilo dostat do 
rozpočtu částku čtyř milionů korun na první etapu této rekonstrukce. Pů-
vodním záměrem bylo opravit úsek ulice Tyršova od Kuřimky po náměstí 
1. května. Bohužel to zatím neumožňuje stav sítí pod silnicí, především 
kanalizace. Proto nyní připravujeme jako první etapu opravu na ulici 
Tišnovské, přibližně od křižovatky pod zámkem po výjezd na Tišnov. Je 
navíc možné, že pokud se bude krajský rozpočet příznivě vyvíjet, bude na 
opravy v Kuřimi ještě letos vyčleněna další částka. Rozhodně se o to budu 
snažit. Další etapy oprav by měly proběhnout v příštím roce, případně v 
roce 2015.

Třetí záležitostí je postupné vylepšování prvků, zvyšujících bez-
pečnost provozu, zvláště chodců. Na letošní rok chystáme další dva pře-
chody – na Tyršově u autosalonu Michl (budeme žádat o dotaci) a na 
Legionářské u DDM. A další přechody budeme chtít upravit při chystané 
rekonstrukci. Pokud jde o retardéry či zpomalovací ostrůvky, o těch se za 
stávající situace určitě nehovoří – to na silnici druhé třídy není téměř vů-
bec možné vytvořit. O těchto technických opatřeních se mluvilo ve spoji-
tosti s budoucím řešením dopravy severní tangentou. Pak by bylo možno 
na silnicích ve městě vytvářet takovéto „překážky“, které by řidiče nutily 
jezdit nevýhodnou, delší a pomalejší trasou kolem celého města.

3. V jaké fázi je rekonstrukce Kulturního domu?
Na úvod chci zdůraznit, že rekonstrukce kulturního domu je ne-

zbytná. Po padesáti letech bez výraznějších modernizací (navíc většina 
zásahů do budovy byla spíše k horšímu) už mnoho věcí dosluhuje. Vel-
kým problémem je například statika střešní konstrukce či většina rozvodů 
sítí, o vzhledu budovy a blízkého okolí nemluvě. Považuji proto rekon-
strukci za prioritní akci, kulturák už stojí, jeho provoz je drahý, teplo utíká 
špatnou střechou a padesát let starými okny do nebe. 

Vybrali jsme právní kancelář, která připraví soutěž, v níž bude vy-
brán zpracovatel projektu. Půjde o jednací řízení bez uveřejnění, v němž 
se utkají oceněné kanceláře z prvního kola soutěže. V soutěži byly oceně-
ny čtyři návrhy, bude to tedy výběr ze čtyř architektonických kanceláří. 
Výběr projektantů by mohl být dokončen v březnu. Vítěz soutěže pak 
připraví projektovou dokumentaci k územnímu řízení a následně staveb-
nímu povolení. To by mohlo být někdy začátkem příštího roku. Poté už 
bude vše záležet na tom, zda a kde najdeme peníze na vlastní stavbu, což 
bude investice v řádu mnoha desítek milionů korun. 

4. A v jaké fázi je výstavba sportovní haly?
Prakticky ve stejné, jako je rekonstrukce kulturního domu. Stejný 

bude i postup. Hlavní rozdíl vidím v tom, že podle mého názoru bude 
nutno nejprve opravit kulturní dům a až pak můžeme zvažovat výstavbu 
haly. Vycházím z toho, že nejprve musíme vždy opravit stávající maje-
tek, případně ho modernizovat tak, aby náklady na jeho provoz byly co 
nejnižší. A až potom si můžeme pořídit majetek nový, zvláště když jeho 
provoz bude nutno více či méně dotovat. Musíme být ale připraveni tak, 
abychom měli kvalitně zpracovaný projekt nejméně ve fázi platného 
územního rozhodnutí.

5. Co bude s kuřimským infokanálem, ZM nerozhodlo už ve 
dvou výběrových řízeních a předalo kompetence zpět RM, která se 
také neshodla. Vy jste členem obou těchto orgánů, jakým způsobem 
se zasadíte o to, aby kabelová televize v Kuřimi opět fungovala?

Musím svoji odpověď začít tím, že se vrátím k neúspěšnému vý-
běrovému řízení v loňském roce. V něm se výběr dodavatele uskutečnil 
dokonce dvakrát, přičemž podruhé podle mého názoru proběhla soutěž 
naprosto korektně a bylo chybou, že většina zastupitelů se polekala vý-
hrůžek druhého uchazeče v pořadí a řízení raději zrušila.

Rada města pověřila úkolem připravit výběrové řízení na nového 
dodavatele městského zpravodajství místostarostu Jiřího Koláčka. Zatím 
byla vybrána firma, která připraví vlastní výběrové řízení na dodavatele 

zpráv. Jde to na můj vkus velmi pomalu a nemám dojem, že by to většinu 
kolegů v zastupitelstvu a radě nějak tížilo, což jenom potvrzuje moji do-
mněnku, že někteří zastupitelé by se z různých důvodů vcelku rádi obešli 
bez zpráv o dění v Kuřimi. Ale abych odpověděl na otázku, budu na nej-
bližší radě města požadovat stanovení konkrétních termínů pro další úko-
ny a vyvíjet na kolegy tlak, aby byly skutečně dodrženy. Víc mi toho sys-
tém kolektivního rozhodování při vedení města, bohužel, neumožňuje.

6. Jaké projekty, investiční akce, kulturní nebo sportovní po-
činy na území města budete v tomto roce nejvíce podporovat?

Jednoduchá odpověď: všechny investice, na nichž jsme se shodli s 
kolegy zastupiteli a které jsou součástí schváleného rozpočtu. To z toho 
důvodu, že letos by mělo být investic poměrně hodně, ale i tak daleko 
méně, než je potřeba. Vybrat tedy ze všech požadavků a potřeb ty, na 
kterých se shodneme, nebylo vůbec jednoduché a takto složitě učiněnou 
kompromisní dohodu je nutné ctít. Pokud jde o další aktivity, pak napro-
stou většinu těch, které připravují kuřimští občané pro své spoluobčany, 
ať již pro děti, seniory či třeba šachisty nebo fotbalisty nebo koncerty či 
divadelní představení. Myslím, že je to vyjádřeno i vcelku obsáhlým do-
tačním programem, kdy ve prospěch těchto aktivit rozdělíme z městské 
kasy dva a půl milionu korun, z toho milion a pět set tisíc na sportovní 
aktivity a milion na podporu kulturní a spolkové činnosti.

7. Čemu se intenzivně věnujete právě teď?
Popravdě řečeno se snažím vyhrabat z náběhu na zápal plic. :-) V 

uplynulých týdnech to byla především příprava rozpočtu a investičních 
akcí na letošní rok. Jinak jsou to především jednání k investičním akcím 
města i jiných investorů – rekonstrukce povrchu vozovek na průtazích 
Kuřimí (akce Správy a údržby silnic, na níž se však opravami infrastruk-
tury, např. veřejného osvětlení, chodníků apod., bude podílet i město), 
příprava prodloužení podchodu pod nádražím, úpravy chodníku a veřej-
ného osvětlení za Lidlem, jednání s Českou poštou o otevření druhé po-
bočky ve spodní části města, úpravy radnice a mnoho dalších. Čas zabírají 
i jednání o novém územním plánu Kuřimi a také snaha ovlivnit zadání a 
přípravu zásad územního rozvoje kraje, které byly vloni na podzim zruše-
ny Nejvyšším správním soudem, především snaha dostat do zásad co nej-
lepší řešení kuřimské tranzitní dopravy. Kromě toho běžný starostenský 
provoz, jednání s nespokojenými občany (spokojení většinou na radnici 
nechodí), porady, kontroly města v různých denních i nočních hodinách 
atd. atd.

8. Co se za uplynulý rok nejvíce povedlo vašim dvěma kole-
gům na radnici?

Na to se mi těžko odpovídá, protože většina úspěchů (ale i neúspě-
chů) jsou spíše dílem kolektivním. Ze všech významných věcí, které se v 
loňském roce na radnici udály, byla podle mého názoru jediná, kterou lze 
přičíst pouze jednomu člověku. Je to rozhodující podíl Oldřicha Štarhy 
na založení místní akční skupiny Brána Brněnska, sdružující desítky obcí 
od Kuřimi přes Tišnovsko, Rosicko až po Ivančicko. Myslím, že tento 
úspěch ocení již blízká budoucnost, neboť vše zatím vypadá tak, že tato 
sdružení budou jednou z mála cest, jak získávat dotace.

Jiří Koláček, 1. místostarosta Kuřimi

1. Jak hodnotíte uplynulý rok ve své práci, co považujete za 
největší úspěch a co naopak za zklamání? 

V loňském roce se vybudovaly na ZŠ Komenského 4 třídy MŠ s 48 
dětmi, na ZŠ Tyršova jedna třída MŠ pro 28 dětí. Sousední obec Česká 
svou vstřícností umožnila přijmout do své MŠ 19 dětí z Kuřimi. Celkem 
je umístěno 460 dětí z Kuřimi do MŠ.  To je ten úspěch.

Zklamání spočívá v tom, že většina matek, které jsou na mateřské 
se dvěma dětmi, dávají své první do MŠ, i když jsou doma s druhým dítě-
tem. Tím nastává situace s nedostatkem míst v MŠ. 

2. Jako hlavní problém Kuřimi jste v loňském roce uváděli 
předimenzovanou silniční dopravu, v loňském roce navíc byly zru-
šeny ZUR, projekt obchvatu je tak opět v nedohlednu, budete pod-
nikat nějaká opatření pro zlepšení situace? (Hovořilo se o snížení 
rychlosti ve městě, vybudování zpomalovacích ostrůvků a retardérů, 
aby Kuřim nebyla průjezdním místem a řidiči nákladních aut se jí 
vyhýbali.)                                                                    (... pokračování na straně 15)
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Rozhovor - tři úhly pohledu

(... pokračování  ze strany 13)

Zásady územního rozvoje byly zrušeny. To je realita. Snížení rych-
losti ve městě se reguluje hustotou dopravy. Bude nutné se bránit např. 
zákazem vjezdu nákladních vozidel v určitou hodinu apod.

3. V jaké fázi je rekonstrukce Kulturního domu?
---

4. A v jaké fázi je výstavba sportovní haly?
Byl vybrán administrátor projektu a ten vybere nejvhodnějšího ze 

soutěžících 

5. Co bude s kuřimským infokanálem, ZM nerozhodlo už ve 
dvou výběrových řízeních a předalo kompetence zpět RM, která se 
také neshodla. Vy jste členem obou těchto orgánů, jakým způsobem 
se zasadíte o to, aby kabelová televize v Kuřimi opět fungovala?

Není pravda, že kabelová televize nefunguje. Pravda je to, že fun-
guje záznam ZM a není Zpravodajství. Zpravodajství z mého pohledu 
nahrazuje KOTVA. V současné době byl vybrán administrátor na výběr, 
který vybere nejvhodnějšího ze soutěžících. Infokanál bude v činnosti za 
menší finance.

6. Jaké projekty, investiční akce, kulturní nebo sportovní po-
činy na území města budete v tomto roce nejvíce podporovat?

Takové projekty, které budou městu z investic přinášet do městské 
kasy finance. Město má možnost vybudovat svou čističku odpadních vod 
a úpravnu vody. Do pěti let od provozu je investice zaplacena a další roky 
může město získávat cca 20 mil Kč ročně do kasy. Projekty pro seniory, 
pro vzdělávání školní mládeže a dětí. Rekonstrukci Kulturního domu.

7. Čemu se intenzivně věnujete právě teď?
Kuřim má cca 10 500 přihlášených obyvatel, z toho je asi 2350 

seniorů. Město Kuřim je obcí s přenesenou působností a obsluhuje cca 
22 000 obyvatel. Z tohoto čísla si můžeme odvodit i počet seniorů, cca 
5000. Na tuto situaci musí město reagovat již nyní.  Jsem přesvědčen, že 
je nutné vybudovat takové zařízení, které by nabídlo potřeby stárnoucí 
generace. Nejedná se pouze o LDN ale i o rehabilitační i krátkodobou 
péči. Celkem by zařízení mělo nabídnout cca 100 lůžek, které by splňo-
valo odpovídající kategorie. S investorem je jednáno. Hledá se vhodný 
pozemek ve městě.

8. Co se za uplynulý rok nejvíce povedlo vašim dvěma kole-
gům na radnici?

---

Ing. Oldřich Štarha, místostarosta Kuřimi

1. Jak hodnotíte uplynulý rok ve své práci, co považujete za 
největší úspěch a co naopak za zklamání?

Uplynulý rok byl druhým rokem fungování koalice v tomto voleb-
ním období. Vyznačoval se realizací a přípravami prosazování společných 
cílů koalice. Máme rozpracovánu řadu projektů ve všech oblastech po-
třeb města (např. zateplení mateřských a základních škol, rekonstrukce 
kanalizace na ulici Hybešova, kulturní dům, městská sportovní hala a řada 
dalších).

Za největší úspěch považuji, že přestože se počet dětí, u kterých 
měli rodiče zájem o umístění v mateřské škole, dostal na historické maxi-
mum, všechny tříleté děti byly umístěny.    

2. Jako hlavní problém Kuřimi jste v loňském roce uváděli 
předimenzovanou silniční dopravu, v loňském roce navíc byly zru-
šeny ZUR, projekt obchvatu je tak opět v nedohlednu, budete pod-
nikat nějaká opatření pro zlepšení situace? (Hovořilo se o snížení 
rychlosti ve městě, vybudování zpomalovacích ostrůvků a retardérů, 
aby Kuřim nebyla průjezdním místem a řidiči nákladních aut se jí 
vyhýbali.)

Tranzitní dopravu v Kuřimi považuji za jeden z největších problé-
mů.  Samotné město se z toho samo bohužel nevyhrabe, nebude mít nikdy 
oněch asi 8 miliard Kč na vybudování obchvatu. Nezbývá nám nic jiného 

než působit na příslušných místech. Některá opatření na snížení dopadů 
dopravy ve městě se chystají. Například oprava povrchu komunikace na 
ulici Tyršova, Tišnovská a Legionářská je v dohlednu. Toto opatření by v 
uvedených ulicích mělo snížit dynamické rázy a hluk od dopravy. Stavba 
bude rozdělená na etapy a investorem bude Správa a údržba silnic Jiho-
moravského kraje. Ale podstatné je tranzit z města dostat pryč a to vyřeší 
jedině obchvat města.

3. V jaké fázi je rekonstrukce Kulturního domu?
V současnosti je zpracována studie stavby, zanedlouho bude vy-

brán zpracovatel jednotlivých fází projektu. Dle nedávno schváleného 
plánu investic je otevřen prostor pro zpracování projektu do fáze pro 
realizaci. Pokud se najdou zdroje pro financování, může se teoreticky v 
příštím roce začít stavět.

4. A v jaké fázi je výstavba sportovní haly?
Příprava této investice se v současnosti nachází na stejné úrovni 

jako u rekonstrukce kulturního domu. Rozdíl je v tom, že zastupitelstvo 
schválilo finance pouze do stupně pro územní řízení. Z toho vyplývá, že 
z pohledu dneška má zelenou kulturní dům před městskou sportovní ha-
lou.

5. Co bude s kuřimským infokanálem, ZM nerozhodlo už ve 
dvou výběrových řízeních a předalo kompetence zpět RM, která se 
také neshodla. Vy jste členem obou těchto orgánů, jakým způsobem 
se zasadíte o to, aby kabelová televize v Kuřimi opět fungovala?

V letošním a především v loňském rozpočtu se škrtalo ve všech 
kapitolách. Paradoxně po obdržení nabídek možných dodavatelů byla 
nová nabídková cena služeb za provozování infokanálu vyšší, než v před-
cházejícím období. Za volební období by to bylo asi kolem 4,5 mil. Kč. 
To je poměrně vysoká částka a dalo by se za ni pořídit něco trvalejšího 
než je zpravodajství, které je po několika týdnech bezcenné. Navíc máme 
v našem městě luxus provozování ještě jednoho zpravodajství, které je 
nezávislé na financování od města. Podle mě jak zastupitelstvo, tak rada 
rozhodla správně. Městské zpravodajství ano, ale za menší peníze. Není 
možné, abychom občanům donekonečna vysvětlovali, že nemáme napří-
klad na rekonstrukci rozbitých chodníků, po kterém musí denně chodit a 
přitom vyhazovali miliony.

6. Jaké projekty, investiční akce, kulturní nebo sportovní po-
činy na území města budete v tomto roce nejvíce podporovat?

Obecně řečeno, podpořím jakékoliv smysluplné projekty, které 
především povedou k budoucím úsporám (např. zateplování městských 
budov, úspory v systému veřejného osvětlení). A veškeré projekty, které 
povedou ke zkvalitnění života v Kuřimi a nebudou generovat další potře-
bu dotací z rozpočtu města.

7. Čemu se intenzivně věnujete právě teď?
Na radnici nám na starosti investiční výstavbu. Zabývám se proto 

přípravou a realizací veškerých staveb ve městě. Jedná se o stavby, která 
jsem již v tomto rozhovoru zmiňoval, ale také o desítky dalších a není zde 
prostor, zde uvádět všechny. Do budoucnosti bude velkým problémem 
pro město zafinancovat veškeré potřeby rekonstrukcí městské infrastruk-
tury. Velkým problémem bude především financování oprav kanalizací a 
vodovodů. Současný stav je neudržitelný a hledám jiné varianty tvorby 
zdrojů. Kromě investiční výstavby se také zabývám regionálním rozvo-
jem. Kuřim se stala lídrem při vytvoření projektu MAS (Místní akční 
skupina). Jedná se projekt dlouhodobý a ovoce ponese až v horizontu asi 
dvou let. Tento projekt je podporován Evropskou unií a mohl by se stát 
účinným nástrojem rozvoje Kuřimi, ale i celého regionu.  

8. Co se za uplynulý rok nejvíce povedlo vašim dvěma kole-
gům na radnici?

Drtivá většina činnosti vedení radnice je kolektivním dílem. Pro 
každého z nás má práce na radnici jinou prioritu hodnocení a proto by se 
mohlo stát, že pro někoho bezvýznamný úspěch vyzvednu a přitom pro 
něj významný opomenu. Vzdám se tedy hodnocení.

Děkujeme všem za rozhovor.
                                                                                                                              sš
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kultura

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 14. 2. 19:00 Valentýnské promítání: 
Až vyjde měsíc

„Vemte na Valentýna svou drahou polovičku do kina!“ Překvapí 
vás originální a svěží romantická komedie o první lásce, která překoná 
všechny nástrahy! Ve vedlejších rolích hvězdní Bruce Willis, Edward 
Norton nebo Bill Murray. O kvalitách snímku svědčí fakt, že je nomino-
ván na Oscara za nejlepší scénář (zda vyhraje, to se dozvíme v březnu). 
Za pozornost stojí také kouzelné vizuální zpracování a nezapomenutelný 
hudební doprovod.     

94 minut + bonus krátký předfilm a živý úvod.
ČSFD hodnocení: 76%. Vstup studenti, 40 Kč, ostatní 60 Kč.

čtvrtek 28. 2. 19:00 Expendables 2
Parta starých dobrých akčních hrdinů od Arnolda Scwarzeneggera 

po Chucka Norrise se sešla v této kultovní vzpomínce na zlatou dobu akč-
ních filmů, kdy svaly a plný zásobník dokázaly během pár vteřin změnit 
svět. Nechybí výbuchy, nadhled a skvělé hlášky - prostě „nářez“!

103 minut + bonus krátký předfilm a živý úvod; ČSFD hodnocení: 
82%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Připravujeme:
neděle 10. 3. 17:00 Expediční kamera - 
filmový festival

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o 
skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích 
i sportech.

Escape Live Music
čtvrtek 21. 2. 20:00 Gabriela Koločavova 
trio (USA/CZ)

Gabriela Kolčavová – zpěv (www.gabrielakolcavova.com), 
Radim Hanousek – saxofony (www.radimhanousek.cz), 
Radek Bagár – akustické nebo elektrické piano
Gábina Kolčavová. Osud zavál zpěvačku Gábinu Kolčavovou do 

všech koutů světa, do rodného Brna se však vrací pokaždé s nadšením. 
Svoje umělecké touhy ventiluje nejen zpěvem, ale i fotografií, svojí dru-
hou láskou. Její sytý témbr splývá dokonale s kapelovým zvukem, ale 
zároveň nenuceně vyniká. Gábina využívá s elegancí svoji skvělou ang-
ličtinu (léta strávená v USA) k interpretaci perel amerického jazzového 
zpěvníku s plným vědomím hodnoty textů. Doprovázejí ji ti nejlepší a 
nejžádanější brněnští jazzoví muzikanti.

Klasické jazzové standardy typu: Girl from Ipanema, Love for Sale, 
Misty, Autumn Leaves... Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

Připravujeme:
čtvrtek 11. 4. 20:00 Ladě 

Kapela Ladě vznikla v roce 2005 rozšířením „melancholického 
punkového dua“ Červeným Vrchem. Večer ve znamení „dark blues“, 
„freak blues“, nebo třeba „neurvalého šansonu“ je vždy silným zážitkem. 
www.lade.cz

Escape Live Music a filmový klub se uskuteční díky laskavé pod-
poře města Kuřimi.

www.clubescape.cz. 
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Placená inzerce

AKCE 4 + 1 ZDARMA !

Sleva 20 % na všechny  

laminátové podlahy  
 

Platí od 8. 2. do 7. 3. 2013.

Tel.: 517 071 811 e-mail: info.888@bauhaus.cz
Tel.: 538 725 011 e-mail: info.805@bauhaus.cz 

Tato nabídka platí od 8. 2. do 7. 3. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz 

BRNO
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Jak se volilo v okolí? 
1. kolo 2. kolo

(údaje v %)
MUDr.
Zuzana 

Roithová

Ing.Jan 
Fischer, 

CSc.

Ing. Jana 
Boboší-

ková

Taťana 
Fische-

rová

MUDr.
Přemysl 
Sobotka

Ing. 
Miloš 

Zeman

Prof. JUDr.
Vladimír 

Franz

Jiří 
Dienst-

bier

Karel 
Schwar-
zenberg

Ing. 
Miloš 

Zeman

Karel 
Schwar-
zenberg

SO ORP Kuřim celk. 5,89 12,74 1,76 3,99 2,26 25,38 5,33 14,38 28,24 50,73 49,26

Čebín 8,32 12,54 1,08 3,89 2,27 31,13 6,48 16,32 17,94 59,19 40,80

Česká 5,19 10,57 1,21 2,42 3,29 20,27 6,41 10,57 40,03 35,42 64,57

Hvozdec 11,83 15,38 4,14 2,36 3,55 22,48 1,77 15,97 22,48 52,79 47,20

Chudčice 5,54 18,97 1,49 4,47 3,19 27,07 3,83 15,13 20,25 57,72 42,27

Jinačovice 2,20 13,22 1,92 4,68 2,20 25,61 5,23 12,12 32,78 44,16 55,83

Kuřim 5,23 12,33 1,71 4,19 2,29 26,43 5,70 14,66 27,43 52,80 47,19

Lelekovice 5,84 12,19 2,11 3,02 2,72 20,66 5,84 12,70 34,87 40,60 59,39

Moravské Knínice 9,01 11,06 2,66 4,71 1,63 20,90 4,30 12,29 33,40 49,57 50,42

Rozdrojovice 4,68 12,89 1,36 4,68 2,53 25,58 3,12 11,32 33,78 43,82 56,17

Veverská Bítýška 6,83 13,66 1,95 3,90 1,22 24,16 4,51 16,41 27,33 52,37 47,62

 
Neznámý autor vyjádřil svůj názor na volbu prezidenta ČR na zdi kuřimského nádraží.

Prezidentské volby

Studentské prezidentské 
volby

Dne 12.12.2012 proběhly již potřetí  na SOŠ a SOU Kuřim Stu-
dentské volby – tentokrát prezidentské. Jsou organizovány společností 
Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Mají 
za cíl přiblížit studentům středních škol základní demokratické principy, 
seznámit je s volebním systémem a zvýšit podíl prvovoličů při skutečném 
hlasování.

Celkově se Studentských prezidentských voleb zúčastnilo 441 
středních škol v ČR. Studenti zúčastněných škol odevzdali celkem 61 499 
platných hlasovacích lístků. Volby byly pouze jednokolové.

Účast studentů byla dobrovolná. Volili z osmi kandidátů, kteří v 
době vyhlášení studentských voleb splnili podmínky pro prezidentskou 
kandidaturu. Oproti skutečným volbám proto bez kandidátky Jany Bo-
bošíkové.

Z celkového počtu 250 voličů se akce na naší škole zúčastnilo 102 
studentů, kteří odevzdali 99 platných hlasů.

(pokračování na další straně...)

studentské Prezidentské volby
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Placená inzerce

život se zvířatyStudentské volby

Sarkoptový svrab u psů
V dalším bloku článků se bu-

deme věnovat kožním parazitárním 
onemocněním psů a koček. Dnešním 
tématem je sarkoptový svrab psů. 

Sarkoptový svrab je vysoce na-
kažlivé parazitární onemocnění způ-
sobené mikroskopickým roztočem s 
názvem zákožka svrabová - Sarcop-
tes scabiei. Tito roztoči napadají kůži 
zdravých psů a štěňat a způsobují 
celou řadu kožních problémů. Napa-
dení mohou být psi všech věkových 
kategorií, ale sarkoptový svrab je čas-
tější u mladých zvířat. Roztoči mo-
hou být přeneseni i na jiného hosti-
tele, jako je např. člověk, nebo kočka, 
ale tito parazité jsou druhově velmi 
specifičtí a u jiných hostitelů nejsou schopni množení. Vyvolají pouze 
krátkodobé kožní problémy, které samovolně vymizí.

Charakteristickým znakem onemocnění je intenzivní svědění, kte-
ré nereaguje na symptomatickou léčbu. Na kůži psa se objevují papuly 
(malé červené hrboly), které jsou nejčastěji lokalizované na okrajích uší, 
loktech, hlezen (kotníky), hrudníku a břiše. Tyto léze mohou být gene-
ralizované. Další příznaky mohou zahrnovat nesystematické vypadávání 
chlupů a zesílení a šupinatění kůže.

Pokud není svrab správně diagnostikován a léčen, mohou se rozvi-
nout chronické kožní léze, jako je zvýšená pigmentace, zesílení a zvrásně-
ní kůže, ulcerace a následná sekundární bakteriální infekce kůže.

Diagnostika svrabu u psů se provádí na základě klinického vyšet-
ření zvířete, vyšetření kůže, které zahrnuje výše zmíněné příznaky, a také 
na základě takzvaného seškrabu kůže. Tento seškrab se provádí ostrým 
skalpelem z několika míst na těle až na krvavou spodinu. Bohužel záchyt 
zákožky svrabové je velmi malý, ani v deseti seškrabech nemusí být para-
zit objeven. 

Léčba svrabu může trvat dlouho, ale pokud je zvíře v dobrém 
zdravotním stavu, prognóza je dobrá. Léčba se může provádět několi-
ka způsoby. V první řadě je nutno kůži zvířete pořádně vyšampónovat 
dezinfekčním šamponem, aby se zbavila nečistot, možného hnisu a nad-
bytečných odlupujících se buněk kůže. Poté se na postižené místo může 
aplikovat roztok amitrazu, kterým se postižená místa ošetří. Tato koupel 
se provádí v desetidenních intervalech několikrát po sobě. 

Další možností léčby je použití pipet s obsahem selamectinu, nebo 
moxidektinu a imidaclopridu. Tato pipeta se aplikuje do oblasti mezi 
lopatky a léčba se opakuje v týdenních až  čtyřtýdenních intervalech, v 
závislosti na klinické odezvě na léčbu. 

Vzhledem k tomu, že je toto onemocnění vysoce nakažlivé pro 
ostatní psi, je potřeba při jakémkoliv podezření na toto onemocnění vždy 
vyhledat pomoc veterináře. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Petice a stížnosti 2012
I v loňském roce byla na adresu městského úřadu doručeno něko-

lik podání, jejichž obsahem byly připomínky či stížnosti občanů města. 
Příjem a vyřizování stížností se řídí zákonem, a to konkrétně Pravidly pro 
přijímání a vyřizování stížností a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, 
schválenými v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kuřimi č.139/2006 dne 
5.4.2006. Znamená to mimo jiné, že ne každý přípis podaný občany jako 
petice se bude jako petice posuzovat. Pokud petice nesplňuje náležitosti 
dané zákonem, neznamená to, že je odložena, ale je přijata a vyřizována 
jako stížnost.

V loňském roce byla na adresu města Kuřim doručena jediná peti-
ce. Stalo se tak 24. května. Týkala se žádosti občanů o zřízení jednosměr-
ného provozu na ulici Jungmannova v Kuřimi. Peticí se zabýval Odbor 
dopravy Městského úřadu Kuřim a dále komise dopravy Rady města Ku-
řimi, která zjednosměrnění této ulice nedoporučila. Následně projedná-
vala celou záležitost Rada města Kuřimi a na základě doporučení komise 
dopravy jednosměrný provoz neschválila.

Dále bylo loni podáno celkem 10 oficiálních stížností, z toho bylo 
6 stížností na úřední postupy či podjatost úředníků Městského úřadu. 
Tyto stížnosti vyřizuje podle zmíněných Pravidel pro přijímání a vyřizo-
vání stížností tajemnice úřadu. Všechny stížnosti byly shledány nedůvod-
nými.

Stížnost ve věci kanalizace a chybějícího veřejného osvětlení vy-
řizoval odbor investiční, kdy část stížnosti ve věci veřejného osvětlení 
byla shledána jako nedůvodná, ve věci kanalizace stále trvají plány na její 
rekonstrukci, zatím však nebyly zastupitelstvem města na tuto akci schvá-
leny peníze. 

Raritou byla stížnost na umístění včelstev v blízkosti rodinného 
domu. Tu shledal odbor životního prostředí jako nedůvodnou, neboť 
žádný právní předpis nestanoví minimální vzdálenost pro umístění včel-
stev od obytné zástavby. 

V dalším podání žádala stěžovatelka stavební odbor, aby zabránil 
sesuvu půdy ze sousedního pozemku, přičemž bylo zjištěno, že dotčený 
pozemek je dostatečně zabezpečen retenční nádrží a vsakem. V případě 
přívalových dešťů je možno případnou škodu vymáhat občansko-právní 
cestou. 

Řadu dalších neoficiálních podání či upozornění, které byly adre-
sovány přímo starostovi, místostarostům či úředníkům města řešili přímo 
oslovené osoby.

z města

Výsledky studentských voleb:

Výsledky SOŠ a SOU Kuřim JM kraj ČR

Franz Vladimír 36,4% 37,4% 40,7%

Zeman Miloš 20,2% 10,3% 9,4 %

Schwarzenberg Karel 15,2% 15,8% 14,6%

Fischer Jan 9,1% 17,3% 19,4%

Roithová Zuzana 6,1% 8,0% 4,4%

Fischerová Taťana 5,0% 4,9% 5,0%

Sobotka Přemysl 5,0% 3,0% 3,2%

Dienstbier Jiří 3,0% 3,3% 3,2%
      

Ing. Hana Novotná, ředitelka
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Pátek 1. února, ve 20:00, velký sál KD
Orelský ples

Pořádá Orel jednota Kuřim a MO KDU-ČSL. K tanci a poslechu hraje „POHODA“ Františka Hasoně 
a cimbálová muzika Donava. V programu vystoupí taneční skupina Eirigh. Vstupné 150,- Kč. Předpro-
dej vstupenek a rezervace stolů na tel. č. 607 909 396 a v prodejně Studio bydlení v Kuřimi.

Pátek 1. února, club Escape, zámek Kuřim
Studentská párty DJ Flash

Všichni studenti musí přijít oslavit svoje vysvědčení, zkoušky a uzavření semestru. Hraje nám DJ Flash 
a to oldies, drum‘n‘bass i moderní pecky 3:-). Frisco 25 Kč, Semtex 20 Kč. Vstup do 21.00 zdarma od 
21.00 je za 40 Kč a pro studenty za 20 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Kříž-
kovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 2. února, club Escape, zámek Kuřim
Oldies party DJ Flash

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

Úterý 5., 12., 19. a 26. února, 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, Kulturní dům, velký sál
Hrátky s KuřiMáTky

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky 
v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, 
sourozenec do 1 roku vstup zdarma.

Čtvrtek 7. února, 08:30 a 10:00, velký sál KD
Princezna s dlouhým nosem

Divadlo Koráb. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rádi umožníme vstup za 
30,0 Kč.

Pátek 8. února, club Escape, zámek Kuřim

Pravidelná drumová akce tentokráte se 4 statečnými z okolí Újezdu ze Support sound. Zahrají BP-Small - dnb/
-

kov Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 9. února, club Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90&News DJ George  

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na téhle party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Božkov Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 9. února, 10:00 - 17:00, nám. Osvobození, KD
4. kuřimský Masopust

Zabíjačka a další laskominy na náměstí Osvobození, živá hudba, odpolední dětský karneval (od 14:30) 
pro děti předškolní a 1. stupeň ZŠ s Kamarády ve velkém sále KD. Sledujte samostatné plakáty.

Pondělí 11. února, 18:00, Městská knihovna
Tradiční čínská medicína

Můžete očekávat úvod do učení tradiční čínské medicíny, jak vzniklo učení, o akupunkturních drahách 
a čínských bylinách. Dovíte se praktické rady a návody jak si pomoci při bolesti. Bude možné i případné 
ošetření dle principů tradiční čínské medicíny (baňkování, moxování,...). Dovíte se několik receptů na 
jednoduchá jídla a pití na zimu a jaro.  Přednáší Zuzana Ostrá, praktik čínské medicíny. Vstup volný.

Čtvrtek 14. února 19:00, club Escape, zámek Kuřim
Valentýnské promítání: Až vyjde měsíc - 

Vezměte na Valentýna svou drahou polovičku do kina! Překvapí vás originální a svěží romantická ko-
medie o první lásce, která překoná všechny nástrahy! Ve vedlejších rolích hvězdní Bruce Willis, Edward 
Norton nebo Bill Murray. O kvalitách snímku svědčí fakt, že je nominován na Oscara za nejlepší scénář 
(zda vyhraje, to se dozvíme v březnu). Za pozornost stojí také kouzelné vizuální zpracování a nezapo-

Vstup zamilovaní studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
Pátek 15. února, club Escape, zámek Kuřim

Techno Wars Cruz, Dazy, Fitch, Wolf
Techno Wars je po menší pauze opět zde. 15. 2. 2013 se sejdeme u rovných beatů v Clubu Escape. 
Pozvání přijal blanenský zastánce techna a seskupení Freefall crew, dj CRUZ. Taktéž zahraje duchovní 
otec této akce dj Dazy. Pomalejším, ale velice tanečním tech-minimalem rozehraje celou rošádu Fitch 
a nebude chybět ani techno set v podání Wolfa. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 
30 Kč.

Sobota 16. února, club Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90&News DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na téhle party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Předprodej

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 

faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Pondělí 18. února, 18:00, Městská knihovna
Gruzie – ráj pod hradbami Kavkazu

Vyprávění o cestě do země, která je přírodní i kulturní pokladnicí Asie – o Gruzii. Představíme magickou krajinu ležící pod 
monumentální hradbou Kavkazu, fascinující scenérie, tisíciletou historii a pravá horská dobrodružství v audiovizuální pro-
jekci s originální gruzínskou hudbou a stylovým komentářem Svanetie – putování legendárním kavkazským Tibetem… Po-
kladnice Gruzie v nedostupných údolích Kavkazu… Starodávné věže a kamenné domy na pozadí majestátních čtyřtisícovek 
– v království Ušby, Tetnuldi a Šchary… Malebné scenérie i dramatické momenty aneb ztraceni ve Svanetských horách… 
Pravá svanská hostina aneb jak přežít ohnivou „čaču“… Výstup na monumentální štít Kazbeg (5047m)… Tajemné údolí 
Truso – sopečný ráj… Napjatá tenká linie aneb na dohled neklidné Jižní Osetie… Tbilisi – kulturní a gurmánský vrchol 
expedice….  Srdečně Vás zve Roman Janusz a skupina Gorole. www.gorole. Vstup volný.

čtvrtek 21. února, 20:00, club Escape, zámek Kuřim
Gabriela Koločavova trio (USA/CZ) - 

Gabriela Kolčavová – zpěv, Radim Hanousek – saxofony, Radek Bagár – akustické nebo elektrické piano. Gábina Kolčavová. 
Osud zavál zpěvačku Gábinu Kolčavovou do všech koutů světa, do rodného Brna se však vrací pokaždé s nadšením. Svoje 

zvukem, ale zároveň nenuceně vyniká. Gábina využívá s elegancí svoji skvělou angličtinu (léta strávená v USA) k interpretaci 
perel amerického jazzového zpěvníku s plným vědomím hodnoty textů. Doprovázejí ji ti nejlepší a nejžádanější brněnští 
jazzoví muzikanti.  Klasické jazzové standardy typu: Girl from Ipanema, Love for Sale, Misty, Autumn Leaves...  Cena 100 
Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. 

Pátek 22. února, club Escape, zámek Kuřim
Hip Hop HF, PLUTO, FoXxX - Live 

Můžeš se těšit na pořádně nabitou show! Vystupuje Brněnská skupina HF a taky PLUTO (Brno) a FoXxX 

Fernet Z + dárečky 25 Kč. Vstup 50 CZK.

Pátek 22. února 17:00, KD

Františkovo čarování s Majdou
Dětské představení Magdaleny Reifové. Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 148 Kč v předprodeji v 
KD Kuřim od 2. ledna. Děti do dovršení 2 let mohou sedět na klíně bez vstupného.

Sobota 23. února, club Escape, zámek Kuřim
Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás.  Fernet Z + dárečky 25 
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 25. února, 18:00, Městská knihovna (náhradní termín)
Kapitoly z dějin umění - Secese

Secese jako životní styl konce století. Harmonie v díle Alfonse Muchy, baladičnost a erotika obrazů Gustava 
Klimta, fantaskní architektura Antonia Gaudího. Lektorkou kurzu je Mgr. Pavla Hrdinová. Vstup volný

Čtvrtek 28.února 19:00, club Escape, zámek Kuřim
Expendables 2 - 

Parta starých dobrých akčních hrdinů od Arnolda Scwarzeneggera po Chucka Norrise se sešla v této 

změnit svět. Nechybí výbuchy, nadhled a skvělé hlášky - prostě nářez! 103 minut + bonus krátký před-

Plesová sezóna 2013 pokračuje i v únoru a březnu:
2. 3. sobota Reprezentační ples města 
8. - 9. 3. pátek, sobota Rocko-disco-erotický ples (poř. Slávek Bednář)

Čtvrtek 7. března, 19:30, KD
Vlasta Redl a přátelé (Monty, Arnošt Frauenberg). 

-
kách od 4. února. 

Středa 13. března, 19:30, KD 
Screamers 

Nový pořad oblíbené trvesti show s názvem Screm Show. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej v KD 

Prodejní a komerční akce: st. 6. února Etcimex (second hand), st. 20. února Bellitex (second hand), čt. 
28. února Textil-Team  (textil). Neručíme za odřeknutí akce prodejcem po uzávěrce tohoto letáku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěr-
ky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.
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Pátek 1. února, ve 20:00, velký sál KD
Orelský ples

Pořádá Orel jednota Kuřim a MO KDU-ČSL. K tanci a poslechu hraje „POHODA“ Františka Hasoně 
a cimbálová muzika Donava. V programu vystoupí taneční skupina Eirigh. Vstupné 150,- Kč. Předpro-
dej vstupenek a rezervace stolů na tel. č. 607 909 396 a v prodejně Studio bydlení v Kuřimi.

Pátek 1. února, club Escape, zámek Kuřim
Studentská párty DJ Flash

Všichni studenti musí přijít oslavit svoje vysvědčení, zkoušky a uzavření semestru. Hraje nám DJ Flash 
a to oldies, drum‘n‘bass i moderní pecky 3:-). Frisco 25 Kč, Semtex 20 Kč. Vstup do 21.00 zdarma od 
21.00 je za 40 Kč a pro studenty za 20 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Kříž-
kovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 2. února, club Escape, zámek Kuřim
Oldies party DJ Flash

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

Úterý 5., 12., 19. a 26. února, 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, Kulturní dům, velký sál
Hrátky s KuřiMáTky

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky 
v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, 
sourozenec do 1 roku vstup zdarma.

Čtvrtek 7. února, 08:30 a 10:00, velký sál KD
Princezna s dlouhým nosem

Divadlo Koráb. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rádi umožníme vstup za 
30,0 Kč.

Pátek 8. února, club Escape, zámek Kuřim

Pravidelná drumová akce tentokráte se 4 statečnými z okolí Újezdu ze Support sound. Zahrají BP-Small - dnb/
-

kov Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 9. února, club Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90&News DJ George  

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na téhle party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Božkov Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 9. února, 10:00 - 17:00, nám. Osvobození, KD
4. kuřimský Masopust

Zabíjačka a další laskominy na náměstí Osvobození, živá hudba, odpolední dětský karneval (od 14:30) 
pro děti předškolní a 1. stupeň ZŠ s Kamarády ve velkém sále KD. Sledujte samostatné plakáty.

Pondělí 11. února, 18:00, Městská knihovna
Tradiční čínská medicína

Můžete očekávat úvod do učení tradiční čínské medicíny, jak vzniklo učení, o akupunkturních drahách 
a čínských bylinách. Dovíte se praktické rady a návody jak si pomoci při bolesti. Bude možné i případné 
ošetření dle principů tradiční čínské medicíny (baňkování, moxování,...). Dovíte se několik receptů na 
jednoduchá jídla a pití na zimu a jaro.  Přednáší Zuzana Ostrá, praktik čínské medicíny. Vstup volný.

Čtvrtek 14. února 19:00, club Escape, zámek Kuřim
Valentýnské promítání: Až vyjde měsíc - 

Vezměte na Valentýna svou drahou polovičku do kina! Překvapí vás originální a svěží romantická ko-
medie o první lásce, která překoná všechny nástrahy! Ve vedlejších rolích hvězdní Bruce Willis, Edward 
Norton nebo Bill Murray. O kvalitách snímku svědčí fakt, že je nominován na Oscara za nejlepší scénář 
(zda vyhraje, to se dozvíme v březnu). Za pozornost stojí také kouzelné vizuální zpracování a nezapo-

Vstup zamilovaní studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.
Pátek 15. února, club Escape, zámek Kuřim

Techno Wars Cruz, Dazy, Fitch, Wolf
Techno Wars je po menší pauze opět zde. 15. 2. 2013 se sejdeme u rovných beatů v Clubu Escape. 
Pozvání přijal blanenský zastánce techna a seskupení Freefall crew, dj CRUZ. Taktéž zahraje duchovní 
otec této akce dj Dazy. Pomalejším, ale velice tanečním tech-minimalem rozehraje celou rošádu Fitch 
a nebude chybět ani techno set v podání Wolfa. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 
30 Kč.

Sobota 16. února, club Escape, zámek Kuřim
Dance Hits 90&News DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na téhle party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Předprodej

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 

faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Pondělí 18. února, 18:00, Městská knihovna
Gruzie – ráj pod hradbami Kavkazu

Vyprávění o cestě do země, která je přírodní i kulturní pokladnicí Asie – o Gruzii. Představíme magickou krajinu ležící pod 
monumentální hradbou Kavkazu, fascinující scenérie, tisíciletou historii a pravá horská dobrodružství v audiovizuální pro-
jekci s originální gruzínskou hudbou a stylovým komentářem Svanetie – putování legendárním kavkazským Tibetem… Po-
kladnice Gruzie v nedostupných údolích Kavkazu… Starodávné věže a kamenné domy na pozadí majestátních čtyřtisícovek 
– v království Ušby, Tetnuldi a Šchary… Malebné scenérie i dramatické momenty aneb ztraceni ve Svanetských horách… 
Pravá svanská hostina aneb jak přežít ohnivou „čaču“… Výstup na monumentální štít Kazbeg (5047m)… Tajemné údolí 
Truso – sopečný ráj… Napjatá tenká linie aneb na dohled neklidné Jižní Osetie… Tbilisi – kulturní a gurmánský vrchol 
expedice….  Srdečně Vás zve Roman Janusz a skupina Gorole. www.gorole. Vstup volný.

čtvrtek 21. února, 20:00, club Escape, zámek Kuřim
Gabriela Koločavova trio (USA/CZ) - 

Gabriela Kolčavová – zpěv, Radim Hanousek – saxofony, Radek Bagár – akustické nebo elektrické piano. Gábina Kolčavová. 
Osud zavál zpěvačku Gábinu Kolčavovou do všech koutů světa, do rodného Brna se však vrací pokaždé s nadšením. Svoje 

zvukem, ale zároveň nenuceně vyniká. Gábina využívá s elegancí svoji skvělou angličtinu (léta strávená v USA) k interpretaci 
perel amerického jazzového zpěvníku s plným vědomím hodnoty textů. Doprovázejí ji ti nejlepší a nejžádanější brněnští 
jazzoví muzikanti.  Klasické jazzové standardy typu: Girl from Ipanema, Love for Sale, Misty, Autumn Leaves...  Cena 100 
Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. 

Pátek 22. února, club Escape, zámek Kuřim
Hip Hop HF, PLUTO, FoXxX - Live 

Můžeš se těšit na pořádně nabitou show! Vystupuje Brněnská skupina HF a taky PLUTO (Brno) a FoXxX 

Fernet Z + dárečky 25 Kč. Vstup 50 CZK.

Pátek 22. února 17:00, KD

Františkovo čarování s Majdou
Dětské představení Magdaleny Reifové. Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 148 Kč v předprodeji v 
KD Kuřim od 2. ledna. Děti do dovršení 2 let mohou sedět na klíně bez vstupného.

Sobota 23. února, club Escape, zámek Kuřim
Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás.  Fernet Z + dárečky 25 
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 25. února, 18:00, Městská knihovna (náhradní termín)
Kapitoly z dějin umění - Secese

Secese jako životní styl konce století. Harmonie v díle Alfonse Muchy, baladičnost a erotika obrazů Gustava 
Klimta, fantaskní architektura Antonia Gaudího. Lektorkou kurzu je Mgr. Pavla Hrdinová. Vstup volný

Čtvrtek 28.února 19:00, club Escape, zámek Kuřim
Expendables 2 - 

Parta starých dobrých akčních hrdinů od Arnolda Scwarzeneggera po Chucka Norrise se sešla v této 

změnit svět. Nechybí výbuchy, nadhled a skvělé hlášky - prostě nářez! 103 minut + bonus krátký před-

Plesová sezóna 2013 pokračuje i v únoru a březnu:
2. 3. sobota Reprezentační ples města 
8. - 9. 3. pátek, sobota Rocko-disco-erotický ples (poř. Slávek Bednář)

Čtvrtek 7. března, 19:30, KD
Vlasta Redl a přátelé (Monty, Arnošt Frauenberg). 

-
kách od 4. února. 

Středa 13. března, 19:30, KD 
Screamers 

Nový pořad oblíbené trvesti show s názvem Screm Show. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej v KD 

Prodejní a komerční akce: st. 6. února Etcimex (second hand), st. 20. února Bellitex (second hand), čt. 
28. února Textil-Team  (textil). Neručíme za odřeknutí akce prodejcem po uzávěrce tohoto letáku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěr-
ky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.
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Podle starosty města Kuřimi Draga Sukalovského stálo město při-
vedení vody do kaple celkem 250 000 korun a vodní kapli čekají na jaře 
ještě stavební úpravy: „Výběrové řízení na další úpravy a renovaci samot-
né stavby kaple vyhrála firma Stav Trading z Prahy za cenu 381 000 Kč a 
měly by být realizovány v dubnu nebo květnu s termínem dokončení do 
15. června 2013.“  Podle slov starosty bude město nadále dvakrát ročně 
zadávat a platit rozbor vody ve studánce a o kvalitě vody bude občany pra-
videlně informovat.

Radnice nechala zprávu o kvalitě vody umístit i na studánku. Jak 
nám sdělil starosta: „Po rekonstrukci stavby kaple má město v plánu umís-
tit ke studánce informační ceduli, která by stručně informovala o historii 
této téměř tři sta let staré památky a kde by současně byl i aktuální stav 
kvality vody pramenící v kapli ze svahů Kuřimské hory.“ Na základě zve-
řejněné informace o výborné kvalitě vody se už od počátku ledna množí u 
studánky lidé s nádobami, podobně jako tomu bývalo dříve. Podle míst-
ních pamětníků totiž chutná káva uvařená z vody z Jánečka nesrovnatelně 
lépe než z vody z kohoutku.

SŠ

Pitná voda

V kapli sv. Jana teče opět 
pitná voda

Podle zprávy z hydrogeologického průzkumu, který byl prove-
den na konci loňského roku, je voda v kapli sv. Jana pod Kuřimskou 
horou opět pitná a navíc patří do kategorie vysoce kvalitní pitné vody. 
Vodní kaple v Kuřimi je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a pochází 
z roku 1722 a podle pamětníků v ní dříve tekla kojenecká voda, pro 
kterou si jezdívali lidé z celého okolí.

Zemní práce na podzim loňského roku realizovala firma AQUA 
ENVIRO s. r. o., která dělala i průzkumné vrty na konci roku 2011. Ve 
svahu za kaplí byl vybagrován výkop a vybudován nový drenážní systém. 
Firma zde vybudovala sběrnou studnu a potrubím z ní přivedla vodu do 
dvou koryt v základech kaple. Před zahrnutím zeminy ještě pracovníci fir-
my položili na drenáž speciální fólii, která by měla zabránit znečištění vody 
pod cestou.  V prosinci loňského roku byly zatím práce na kapli sv. Jana 
ukončeny a po zabezpečení sběrné studny byly odebrány vzorky vody pra-
menící nyní už z kaple. Výsledkem rozboru bylo konstatování, že v kapli v 
současnosti teče vysoce kvalitní pitná voda.
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Divadlo

Mrazík aneb kníničtí ochot-
níci si hrají

První lednový víkend byla knínická sokolovna opět zasvěcena 
divadlu; tentokrát šlo o představení pohádkové, zimní, vánoční. S 
námětem a dramaturgií přišla Monika Pleskačová, režie se ujala Pav-
lína Borková a návrh scény, výroba většiny kulis a technická realizace 
byly ponejvíce dílem Jiřího Hanáka. 

Kníničtí ochotníci sáhli k českému vánočnímu pohádkovému 
evergreenu – sovětské pohádce Mrazík. Potěšili tím nejméně dvě skupiny 
diváků: ty, kterým Mrazík připomíná každoroční Vánoce jejich dětských 
let a znají mnohé pasáže nazpaměť, a děti, pro které to byla pohádka do-
sud neznámá. 

Vyprávět tu známý příběh z ruského venkova by bylo jako odna-
učit Rusa pít samohonku, a proto se spíše zaměřím na osobité knínické 
ztvárnění inspirované známým filmem. Postavy ve hře bych rozdělila do 
tří skupin.

První – záporné, zlé, zákeřné, omezené a ošklivé. Martin Kšica 
(který jen vystoupí, už má aplaus) si s gustem zahrál prostoduchého Sašku 
i Babu Jagu. Zuzana Králiková se proměnila v pravou megeru v roli Mace-
chy. Myslím, že všem divákům bude dlouho znít v uších přitroublý smích 
nevzhledné Marfuši, v jejíž roli excelovala Pavlína Borková. V postavách 
loupežníků se představili Ivo Císař, Zuzana Králiková, Jitka Hledíková a 
Ondřej Lidmila (ten také v menší roli falešného žebráka). Postavy tupých 
a zbabělých dřevěných bohatýrů sehráli Jiří Hanák a Ivo Císař. 

Druhou skupinu tvořily postavy veskrze kladné. Křehká a ctnostná 
Nastěnka Moniky Pleskačové poblouzní a následně polepší domýšlivé-
ho krasavce Ivánka Marka Cibulky, který opět prokázal svoji hereckou, 
pěveckou a tentokrát i fyzickou připravenost (náročná etuda se slepou 
babkou Jitky Hledíkové). Svou kouzelnou roli v tomto procesu plní hra-
vý Dědeček Hříbeček Vilmy Krčmové, která se s Veronikou Večeřovou 
představila také v roli svádějících  děvoček. Ušlápnutého staříka, Marfuš-
čina otce, hrál Ivo Císař, který opět prokázal, že není malých rolí. Nad 
všemi však vládl ctnostný, obětavý, ale poněkud roztržitý Mrazík Jiřího 
Hanáka.

Třetí skupinou byly četné zvířecí postavy. Ve hře se tak s velkým 
úspěchem představili Komár ( Jiří Hanák), pes Ťapka (Ondřej Lidmila), 
Kohout (Martin Kšica), Kočka ( Jitka Hledíková) a Čuník ( Jiří Hanák).

Celý pohádkový příběh provázela vyprávěčka - suverénní Hana 
Bravencová. Svižně provedené představení s řadou technicky náročných 
proměn doprovázel hudební doprovod Jiřího Jaroše a světelné efekty 
osvětlovače Bohumila Kšici.

Jestliže pravidelně s nadsázkou konstatujeme, že knínická soko-
lovna při ochotnických představeních praská ve švech, pak tentokrát to 
platilo doslova. Dvě sobotní představení zaplnilo rekordních bezmála 
500 diváků, domácích i přespolních, kteří hru sledovali z hlediště, galerie 
i bočních „lóží“. Rozzářené oči dětí v několika prvních řadách i rozesmáté 
tváře dospělých byly tou pravou odměnou za úsilí knínických ochotníků.  

       
          Lenka Špačková, Ivoš Hledík

Užitečné informace

Známka na popelnice
V městě Kuřimi je celkem 1560 odpadních nádob na ukládání ko-

munálního odpadu (popelnic) občanů bydlících v rodinných domech. 
Do konce března budou tyto nádoby označeny známkou svozové firmy 
Centra technických služeb Kuřim na rok 2013. 

Známky obdrží domácnosti v Kuřimi (všechny, které jsou evido-
vány v seznamu osob přihlášených do systému svozu a likvidace domov-
ního odpadu z předešlého období) buď výlepem přímo na odpadní nádo-
bu, nebo v označené obálce.

  Pro společenství vlastníků bytových domů budou známky po-
skytnuty správcům objektů prostřednictvím společností INVESTSER-
VIS RK s.r.o. a Stavební bytové družstvo Květnice, které jsou ochotné 
zajistit distribuci označení na kontejnery bytových domů ve své správě. 
Následující domy (Správa bytových domů a bytové domy bez služeb 
externího správce) musejí během února vyslat zástupce (za společenství 
vlastníků) pro osobní odběr známek na odpadní nádoby, a to na odbor 
životního prostředí, dveře č. 302 nejlépe v úřední dny, nebo po domluvě 
(tel  541 42 23 43) i v jiné pracovní dny:

Bezručova 838 Legionářská 194

Bezručova 839-844 Legionářská 816-817

Bezručova 845-847 Metelkova 1438

Bezručova 1101-1103 Metelkova 1439

Bezručova 1104-1106 Metelkova 1773

Bezručova 1107-1109 Metelkova 1774

Bezručova 1110-1112 Metelkova 1851

Bezručova 1113-1115 Metelkova 1852

Bezručova 1116-1118 Na Královkách 894-895

Bezručova 1119-1121 Na Královkách 896-897

Bezručova 1122-1124 Na Královkách 898-901

Dlouhá 1635 nám. Osvobození 818-819

Jungmannova 862-865 nám. Osvobození 821-823

Jungmannova 866-867 nám. Osvobození 824-825

Jungmannova 868-869 Školní 854-856

Jungmannova 870-871 U Stadionu 941

Jungmannova 872-873 Wolkerova 947

Jungmannova 874-875 Zborovská 820

Jungmannova 876-877 Zborovská 886

Jungmannova 878-879 Zborovská 828-830

Jungmannova 880-881 Zborovská 831-832

Jungmannova 911,912                                                    Zborovská 833-834

Jungmannova 918-919 Zborovská 820

Jungmannova 913
 
Nové známky  - v případě ztráty nebo nově přistěhovalých - vydává 

i během roku odbor životního prostředí, dveře č. 302.

Ing. Jitka Sikorová, odbor životního prostředí
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Placená inzerce

Puli bez pp plemen. Krásné černé štěňátko pejsek stáří 10 týdnů po 
rodičích s pp oba k vidění štěňátko je 2x vakcinované odčervené čipované 
europas + výbavička do nového domova pejsek je vymazlenej velmi živé a 
veselé povahy ideální rodinný společník.o s dredama. Tel.: 722 375 248.

Hledám paní na pravidelný úklid 1x týdně v RD v Čebíně (3 km 
od Kuřimi). Uklid v týdnu, nikoliv přes víkendy. Začátek ideálně od března 
2013. Tel.: 602 213 116.

Prodám RD 4 +1 se 2 koupelnami, garáží, sklepem, zimní zahra-
dou a přístřeškem pro parkování v lokalitě Kuřim, u sv. Jana. Celková plo-
cha pozemku 380 m2. Telefon 606722377 – po 18 hodině.

Bankovky (v perfektním stavu) a mince odkoupím hotově za katalo-
gové ceny. Není problém uhradit Vaše cestovné. Platné katalogy předložím. 
Telefon 602 741 507.

Koupím různé náhradní díly na VW Brouk. Tel.: 604 182 704.

občanská inzerce - zdarma

Zde mohla být i Vaše inzerce! 
e-mail: zlobice@zamekkurim.cz 

tel.: 541 231 349 
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Prodám zděný podkrov-
ní byt 2+kk v Kuřimi, Bezručova 
čtvrť. Byt je v osobním vlastnictví, 
s vlastním plynovým topením, s 
klimatizací a s komorou. Součástí 
bytu je vnitřní vybavení – kuchyň-
ská linka a vestavěné skříně. Cel-
ková plocha bytu je 54 m2. Tel.:  
725 808 736 nebo 724 216 310

Pronajmu v 2+1 velký pokoj 
+ balkon, zařízený, možnost vaření, 
koupelny + WC, nejraději ženě, Ku-
řim. Tel.: 728 315 567

Pronajmu byt 1+kk na Wol-
kerově v Kuřimi. Tel.: 606 086 
576.

Pronajmu zařízený byt 3+1 
v Kuřimi, ul. Nádražní – cena doho-
dou. Tel.: 734 334 490 (SMS)

Pronajmu byt 1+1 ( 2 lodžie 
) na ul. Popkova v Kuřimi, volný 
od 1.4.2013, nezařízený, měsíční 
nájemné 8.000,-Kč. Tel. : 608 707 
628 ve večerních hodinách

Pronajmu slunný byt 2+1 
67m2 v klidné části Kuřimi. Byt je 
částečně zařízen /dle domluvy/.Byt 
má ústřední topení a je po revitali-
zaci.Nájemné 7000 Kč + služby a 
energie cca 3000 Kč. Tel.: 721 141 
989, 530 330 794

Pronajmu zařízený pokoj 
/30 m2/ s vlastním vchodem v RD 
u nádraží v Kuřimi. Cena 5 000 Kč. 
Tel.: 777 552 126

Pronajmu garáž v Kuřimi U 
Vlečky, dolní část. Tel.: 721 247 772

Koupím byt nebo menší 
dům v Kuřimi a okolí. Akceptuji 
cenu do 4 500 000. Tel.: 731 173 
322

Prodám elektrickou poloho-
vací postel se šibenicí a matrací. Zá-
novní. Původní cena 1000 Eur. Nyní 
11 000 Kč.Dovezu, složím. Kuřim. 
Tel.: 777 552 126

Prodám velmi pěkný ma-
nažerský notebook, úhl. 36 cm, 
DVD, WiFi, Windows XP Profes-
sional, jako nový, jen 3900 Kč.  I na 
dobírku. Tel.:  604 961 269

Prodám hvězdářský daleko-
hled - teleskop pro začínající astro-
nomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:  604 
961 269

Prodám NOKIA 6070, 
barevný displej, MMS, fotoapa-
rát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s novou nab., 
stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, 
jen 800 Kč. I na dobírku.  Tel.:  604 
961 269

Prodám mobilní telefon No-
kia 3310, málo používaný, s nabí-
ječkou,  ve 100 % stavu, jednoduché 
ovládání, velká písmena – vhodný 
pro seniory, jen 500 Kč. I na dobírku. 

občanská inzerce - zdarmatábory

Tel. : 731 342 476
Prodám velmi levně sedací 

soupravu rozkládací s úložným 
prostorem. Tel.: 733 703 283.

Prodám lednici s mrazákem 
Calec 225 l rozměr 1080/590/600 
mm. Bezvadný stav. Původní cena 
4250 Kč, prodám za 1900 Kč. Ku-
řim. Tel.: 722 967 312

Prodám černý flaušový ka-
bát, vel. 50-52, jednou použitý, 
cena 1200 Kč. Dále prodám 2ks 
větší smaltované plechy na pečení, 
délka 48 cm, šířka 25 cm za 200 
Kč, rámečky na diáčky kinofilm. 
Tel.: 731 964 699

Nabízím zachovalou čalou-
něnou sedačku délka 1.20 m. Tel.: 
733 703 283

Prodám nové dámské ital-
ské kozačky na polovys. podpatku, 
kožené, černé, vel. 38 vhodné na 
štíhlou nohu (se zipem). Levně. 
Tel.: 530 506 575

Prodám běžky zn. Artis 190 
cm bez vázání. Cena dohodou, levně. 
Tel.: 604 182 704

Prodám levně starší ruční 
šlehač, hnětač a mixér zn. Zelmer. 
Tel.: 530 506 575

Prodám 4 kusy skla 63 ½ cm 
x 112 cm. Dále prodám větší množ-
ství zavařovacích sklenic 0,7l i s víč-
ky. Tel.: 606 086 576

Mladí manželé hledají 
veškeré vybavení domácnosti za 
rozumnou cenu za odvoz. Kuřim. 
Děkuji. Tel.: 728 898 334

Prodám nepromokavou 
plachtu na auto, lehká, pevná, odol-
ná proti větru, slunci  i mrazu, na 
všechny typy os. aut, zesílený okraj s 
kovovými oky, nepoužitá v orig. bale-
ní, cena pouze 390 Kč. Mohu zaslat i 
na dobírku. Tel.: 776 168 887

Prodám 2 nepromok. 
plachty 3x4m, odolné proti slunci 
i mrazu, ze silnější plast. hmoty, 
univerz. použití na stavbě, zahradě 
apod., úplně nové v orig. balení,  
290 Kč/ks. I na dobírku. Tel. : 731 
342 476

Prodám dalekohled 30 x 
60 mm, Russia, klasický binokulár, 
černý, s brašnou, výborný stav, úplně 
nový, jen 450 Kč. Zašlu i na dobírku. 
Tel.: 731 342 476

Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.
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U S N E S E N Í
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

01/2013 ze dne 3. 1. 2013

01/2013 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25517-1/
REG/2-2010 na movitý majetek - technické vybavení pro infor-
mační systém správních evidencí a registr silničních vozidel, který 
prodlužuje dobu výpůjčky movitého majetku do konce roku 2013 
vypůjčiteli (Město Kuřim) zapůjčeného Ministerstvem vnitra ČR 
k zabezpečení výkonu státní správy na úseku správních a doprav-
ních evidencí. Termín plnění: 15. 1. 2013 (KÚ)

02/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
bude pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsledků 
voleb prezidenta republiky konaných dne 11. 1. 2013 – 12. 1. 2013 
s firmou ProCad, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 
Brno – Medlánky, IČ 46979506, zastoupená Ing. Jiřím Dědkem 
– jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 58.760,- Kč. Termín 
plnění: 7. 1. 2013 (KÚ)

03/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
je nájem nebytového prostoru (restaurace) o výměře 190,49 m2 
umístěného v I. podzemním podlaží a ve II. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Ku-
řim, s panem Tomášem Plavcem, trvale bytem Brno, IČ 47941251, 
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 75,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční valorizací podle 
míry inflace. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP

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

U S N E S E N Í
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

02/2013 ze dne 10. 1. 2013

04/2013 RM ruší usnesení č. 672 / 2012 ze dne 5. 12. 2012 a schvaluje 
zahájení zadávacího řízení na dodávku fotovoltaického systému, 
dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a současně jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Ter-
mín plnění: 14. 1. 2013 (CTSK)

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

U S N E S E N Í
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

03/2013 ze dne 15. 1. 2013

05/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 9. 1. 2013 a prodlu-
žuje termín plnění usnesení č. 458/2006 do 31. 12. 2014, usnesení 
č. 29 až 41/2010 do 30. 6. 2014, usnesení č. 564/2010 do 31. 12. 

2015, usnesení č. 591/2010 do 31. 12. 2015 a č. 272/2011 do 31. 
12. 2015. Termín plnění: 16. 1. 2013 (KÚ)

06/2013 RM konstatuje, že zpráva předložená ředitelem ZŠ Tyršova Ku-
řim panem S. Plchotem v incidentu na pracovišti ZŠ Komenského 
ze dne 7. 12. 2012 je zcela nedostatečná. RM žádá přepracování 
této zprávy do 22. 1. 2013 se zaměřením především na tyto aspek-
ty: 

 - organizace výuky po dobu trvání pracovní neschopnosti paní uči-
telky P. Sýsové 

 - informovanost rodičů především ohledně zajištění výuky ve třídě 
paní učitelky P. Sýsové 

 - informaci o případných přijatých organizačních a personálních 
opatřeních 

 - informaci o případném projednání této záležitosti s Radou školy, 
především vzhledem ke klimatu na ZŠ 

 - informaci o šetření incidentu jako případného pracovního úrazu 
- informaci o dlouhodobých personálních vztazích na ZŠ Tyršova 
se zaměřením na pracoviště ZŠ Komenského. 

 RM dále žádá předložení zápisů s vysvětlením poskytnutým oso-
bami, které se incidentu zúčastnily nebo byly jeho svědky. Termín 
plnění: 22. 1. 2013 (ředitel ZŠ)

07/2013 RM ruší usnesení č. 228/2012, kterým bylo schváleno předlo-
žení žádosti o poskytnutí dotace z programu „Intelligent Energy 
Europe 2012“. Termín plnění: 16. 1. 2013 (KÚ)

08/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebyto-
vého prostoru (obřadní síň) umístěného v I. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808, k. ú. Kuřim, 
za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok občanskému sdružení K dur, se 
sídlem Tyršova 81, Kuřim, IČ 26563223, za účelem konání zkou-
šek pěveckého souboru K dur. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

09/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Voj-
těchem Gazsikem, trvale bytem Tišnov, a Veronikou Gazsikovou, 
trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky 
umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy v Kuřimi dohodou ke 
dni 31. 1. 2013. Termín plnění: 28. 2. 2013 (OMP)

10/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Vojtěchem 
Gazsikem, trvale bytem Tišnov, a Veronikou Gazsikovou, trvale 
bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi na dobu určitou do 
15. 6. 2014 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služ-
by. Termín plnění: 28. 2. 2013 (OMP)

11/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Ale-
nou Kořínkovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu v Kuřimi, umístěného ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu, a to dohodou ke dni 31. 1. 2013. Termín plnění: 
28. 2. 2013 (OMP)

12/2013 RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1811, k. ú. Kuřim 
o výměře 10 m2 umístěného v zahradě Kulturního domu Kuřim 
panu Karlu Pohankovi, trvale bytem Kuřim, IČ 12188379, za 
účelem umístění pojízdného prodejního stánku s rychlým občer-
stvením za nájemné ve výši 91,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby 
(podle výpočtového listu) s roční valorizací. Smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Termín 
plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

13/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem části pozemku parc. č. 1432 v k. ú. Kuřim o výměře 36 m2 
za účelem provozování „letní zahrádky“ s firmou SteSy Corporati-
on, s.r.o. se sídlem Drásov 318, IČ 28336453, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok 
s roční valorizací. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

14/2013 RM ukládá odboru majetkoprávnímu připravit soutěž na prodej 
pozemku parc. č. 294 a 293/1, k. ú. Kuřim. Termín plnění: 12. 3. 
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2013 (OMP)
15/2013 RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a 

povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřené 
dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu“ mezi městem Kuřim a majitelem vo-
dovodního řadu na ul. Knínická v Kuřimi firmou Dahlhausen CZ 
spol. s r.o., se sídlem Knínická 1577, 664 34 Kuřim, IČ 63493179.
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

16/2013 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu 
pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu“ pro objekt v majetku Města Kuřim - bývalá ko-
telna na ulici Popkova č. 1012, Kuřim, se společností Brněnské vo-
dárny a kanalizace, a.s. se sídlem Hybešova 254/16,657 33 Brno, 
IČ 46347275. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

17/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sta-
vební úpravy ZŠ – vestavba 2 tříd“ s firmou PRIVILEG, spol. s r.o., 
se sídlem Brno, Bezručova 17, IČ 47910976, který spočívá v pro-
vedení dodatečných stavebních prací. Termín plnění: 15. 2. 2013 
(OI) 

18/2013 RM schvaluje smlouvu o výpůjčce MPSV na movitý majetek 
- technické vybavení pro účely vykonávání činnosti v rámci pře-
nesené působnosti, která nahrazuje původní smlouvu o výpůjčce 
č. 111/2007 včetně jejich tří dodatků, jejíž platnost již vypršela, 
vypůjčiteli (Město Kuřim) zapůjčeného Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí. Termín plnění: 31. 1. 2013 (KÚ)

19/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu 
„Územní plán Kuřim - návrh“. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OI)

20/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 2 vývěsních skříněk 
na ul. Legionářská s Domem dětí a mládeže Kuřim, okres Brno – 
venkov, Jungmannova 1084, Kuřim, na dobu 4 let. Termín plnění: 
28. 2. 2013 (OI)

21/2013 RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v 
roce 2013 peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč. Termín plnění: 31. 3. 
2013 (OSVV)

22/2013 RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2013. Termín 
plnění: 16. 1. 2013 (OSVV)

23/2013 RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtu města Kuřimi 
na rok 2013. Termín plnění: 22. 1. 2013 (OF)

24/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 12. 12. 2012 v bodech č. 2, 3 a schvaluje 
bod č. 1. Termín plnění: 16. 1. 2013 (OI)

25/2013 RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 
2012. Termín plnění: 16. 1. 2013 (OSVV)

26/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Admi-
nistrace zadávacího řízení na výběr zakázky „Programová náplň in-
formačního kanálu TKR Kuřim“ a souhlasí s uzavřením mandátní 
smlouvy se společností Energy Benefit Centre a.s., Praha 6, Dejvi-
ce, Thákurova 531/4, IČ 29029210, která předložila nabídku v cel-
kové hodnotě 55.660,- Kč. Termín plnění: 30. 6. 2013 (1. MST)

27/2013 RM schvaluje žádost ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Stani-
slava Plchota, o čerpání prostředků z investičního fondu ve výši 
500.000,00 Kč za účelem stavební úpravy v budově školy na ulici 
Tyršova 1255 (vestavba 2 tříd). Termín plnění: 31. 1. 2013 (ředitel 
školy, KÚ)

28/2013 RM schvaluje body ze zápisu komise pro životní prostředí 
v bodě 2 a 3, bere na vědomí bod 1. Termín plnění: 15. 3. 2013 
(OŽP)

29/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 
m2 za účelem provozování „letní zahrádky“ s firmou AG CAFE 

s.r.o. se sídlem Ukrajinská 541/11, Bohunice, PSČ 625 00 Brno, 
IČ 29355346, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok s roční valorizací. Termín plně-
ní: 31. 3. 2013 (OMP)

30/2013 RM schvaluje „Smlouvu o roznášce informačních materiálů“ 
pro kulturní dům Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2013 (MKK)

31/2013 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Termín plnění: 31. 1. 2013 (OMP)

32/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní He-
lenou Štoudkovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytové jednotky umístěné ve II. nadzemním podlaží budovy 
v Kuřimi, dohodou ke dni 31. 1. 2013. Termín plnění: 28. 2. 2013 
(OMP)

33/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Helenou Štoud-
kovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného ve IV. nadzemním podlaží bytového domu v Kuřimi 
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy 
na služby. Termín plnění: 28. 2. 2013 (OMP)

34/2013 RM schvaluje požádat dopravce o úpravu JŘ ve smyslu, že Měs-
to Kuřim požaduje odjezd nočního spoje linky č. 91 do Kuřimi ve 
2:00 hod. z Brna. Termín plnění: 21. 1. 2013 (OI)

35/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 14. 
1. 2013 v bodě č. 3, schvaluje body č. 1, 2 a 4, neschvaluje bod č. 5. 
Termín plnění: 31. 1. 2013 (OI)

36/2013 RM doporučuje ZM souhlasit v souladu s § 52 odst. 3 písm. b) 
katastrální vyhlášky č. 26/2007 s opravou chyby v katastru nemo-
vitostí u pozemku parc. č. 712 v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 22. 1. 
2013 (OMP)

37/2013 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej bytové jednotky 
č. 1207/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné v V. NP byto-
vého domu č. p. 1206, 1207 na pozemcích p. č. 4295 a p. č. 4296 
vše k. ú. Kuřim v ulici Na Loučkách v Kuřimi obsazené nájemcem 
za cenu 851.000,- Kč. Podmínky převodu: 

 a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, 
 b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpoví-

dající dani z převodu nemovitostí, 
 c) kupující uhradí správní poplatky. Termín plnění: 22. 1. 2013 

(OMP)
38/2013 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 

486/2 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2897-258/2012 nově označený pako 
pozemek parc. č. 486/15 o vým. 15 m2, Aleši Kašparcovi bytem 
Kuřim, za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s 
převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponese kupující. Termín plnění: 22. 1. 2013 (OMP)

39/2013 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 
486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako 
parc. č. 486/13 o vým. 73 m2 manželům Josefu a Miluši Halovým 
(SJM id. ½) a Miluši Halové (id. ½) oba bytem Kuřim, za cenu 
500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozem-
ku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. 
Termín plnění: 22. 1. 2013 (OMP)

40/2013 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 
486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako 
parc. č. 486/14 o vým. 124 m2 Jitce Přikrylové bytem Kuřim, za 
cenu 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese ku-
pující. Termín plnění: 22. 1. 2013 (OMP)

41/2013 RM doporučuje ZM schválit na prodej části pozemku parc. č. 
486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. 
č. 486/9 o vým. 36 m2 manželům MUDr. Luďkovi Pluháčkovi a 
MUDr. Nině Pluháčkové oba bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/
m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
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úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Termín pl-
nění: 22. 1. 2013 (OMP)

42/2013 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 
486/2 v k. ú. Kuřim GP č. 1680-74/2003 nově označené jako 
parc. č. 486/8 o vým. 1 m2 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m2 (vlast-
ník Město Kuřim) za část pozemku parc. č. 486/1 v k. ú. Kuřim 
GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/6 o vým. 11 
m2 (vlastník Adéla Hýsková bytem 6440 Brunnen, Švýcarsko) s 
cenovým vyrovnáním ve výši 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré nákla-
dy spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti ponese Adéla Hýsková. Termín plnění: 22. 1. 2013 
(OMP)

43/2013 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města 
Kuřimi na projekt „Kuřim - vstupní byty k sociálnímu bydlení“ a 
souhlasit s dofinancováním investiční akce ve výši 2.200.000 Kč. 
Termín plnění: 22. 1. 2013 (OI)

44/2013 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Ku-
řimi z programu EFEKT 2013 na projekt „Revitalizace veřejného 
osvětlení města Kuřimi, 2. etapa“. Termín plnění: 22. 1. 2013 (OI)

45/2013 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Ku-
řimi z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na 
projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a 
souhlasit se zajištěním financování projektu v roce 2013. Termín 
plnění: 22. 1. 2013 (OI)

46/2013 RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 170.000,00 Kč s Alešem Kadlecem - KOTVA KA, 
664 34 Kuřim, IČ 11482907, na dokumentaci činností a akcí spol-
ků, sportovních a společenských klubů, školských zařízení všech 
stupňů, operativní informace obyvatelstvu“. Termín plnění: 22. 1. 
2013 (OF)

47/2013 RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2013 se 
změnami. Termín plnění: 22. 1. 2013 (OF)

48/2013 RM doporučuje ZM stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu 
následující položky: 

             ZŠ Jungmannova   4.500.000 Kč
            ZŠ Tyršova    5.400.000 Kč
            MŠ Zborovská    5.800.000 Kč
            Centrum sociálních služeb Kuřim  5.000.000 Kč
 Termín plnění: 22. 1. 2013 (OF)
49/2013 RM doporučuje ZM zmocnit RM k provádění rozpočtových 

opatření mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 
20 % rozpočtových výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
300.000,- Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi ak-
cemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). Termín 
plnění: 22. 1. 2013 (OF)

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

U S N E S E N Í
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

04/2013 ze dne 21. 1. 2013

50/2013 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 „ulo-
žení a provozu jednotných kanalizačních stok DN 300 a DN 600“ 
na pozemcích p. č. 2988, p. č. 2989/1, p. č. 2989/2, p. č. 2990 a p. 
č. 2991/3 vše v k. ú. Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene s firmou FUERTES DEVELOPMENT, 
s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, PSČ 664 00 Brno, IČ 26893223. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

51/2013 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 
„prodloužení vodovodního řadu“ na pozemku parc. č. 2990 v k. ú. 
Kuřim (dle GP 2885-2271/2012 nově označený jako pozemek p. 
č. 2990/1 k. ú. Kuřim). Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s firmou FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., se 
sídlem Tleskačova 1660, PSČ 664 00 Brno, IČ 26893223. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Termín pl-
nění: 31. 12. 2015 (OMP)

52/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch FUERTES 
DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, PSČ 664 00 
Brno, IČ 26893223 na pozemcích p. č. 2136, p. č. 2219/19, p. č. 
2988, p. č. 2989/2, p. č. 2990, p. č. 2991/2, p. č. 2994/16 vše k. 
ú. Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, pro tele-
fonní přípojku za 100,- Kč/bm, pro ostatní omezení bezúplatně. 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

53/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene k plynárenskému zaří-
zení ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích p. č. 2136, 
2208, 2988, 2989/1, 2989/2, 2990, 2994/1, 2994/16, 2991/3 a 
2989/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 s tím, že náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za 
běžný metr liniové stavby. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

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

Kuřimský masopust bude 9. 
února
Město Kuřim srdečně zve všechny občany na 4. ročník Kuřimského ma-

sopustu, který proběhne 9. února od 10 do 17 hodin na náměstí 
Osvobození a v Kulturním domě v Kuřimi. 

Těšit se můžete na zabíjačkové speciality a jiné dobroty. Pro děti je připra-
ven karneval s programem v sálu Kulturního domu
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Kuřimská policie připravila 
kurs sebeobrany pro úřední-
ky

Ve spolupráci Obvodního oddělení Kuřim Policie ČR a Městského 
úřadu Kuřim proběhly už dva půldenní kursy sebeobrany. Školení, které 
obsahovalo teoretickou i praktickou část, iniciovali a sestavili policisté z 
OO Kuřim pro radnici z důvodu množících se útoků na úředníky.

Účelem kursu bylo podle slov vedoucího oddělení OO PČR Ku-
řim npor. Alexandra Tomáše připravit zaměstnance MěÚ na případné 
stresové situace při výkonu jejich práce: „Připravili jsme kratší teoretický 
úvod a pak delší praktické ukázky a názorné předvedení technik sebeo-
brany, které lze uplatnit při výkonu zaměstnání, ale i v běžném životě.“ 
Podle slov Alexandra Tomáše, přišel s myšlenkou na pořádání kursu se-
beobrany policista Pavel Gazárek, který studuje sebeobranu na Fakultě 
sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nápad připravit kurs 
přímo pro úředníky byl podle Alexandra Tomáše nasnadě: „ V rámci vý-
borné spolupráce s Městským úřadem Kuřim jsem se rozhodl nabídnout 
tento kurs sebeobrany městu v rámci našich preventivních akcí. Pavel Ga-
zárek pak na základě svých policejních zkušeností a nastudovaných zna-
lostí připravil obsahovou náplň kursu a s pomocí svého kolegy policisty 
Tomáše Hrabce pak celý kurs zrealizovali.“  

Školení sebeobrany proběhla v budově Základní školy Jungman-
nova v Kuřimi, nejprve v jedné ze tříd teoretická část, která se často pro-
táhla díky množství dotazů účastníků, a praktické ukázky pak probíhaly 
v tělocvičně školy. V praktické části se školitelé zaměřili nejprve na různé 
techniky neverbálního i verbálního odvrácení konfliktu a pak následovaly 
konkrétní případy možných fyzických ataků a ukázky obranných technik. 
Všechny možnosti útoku a obrany si účastníci vyzkoušeli sami na sobě 
společně se svými kolegy za pomoci policistů. Podle npor. Alexandra To-
máše sice není možné, aby se účastníci v tak krátké době naučili a uměli 
hned používat všechny obranné techniky: „To není v silách školitelů ani 
účastníků vše probrat za jedno odpoledne, ale většina účastníků si může 

vyzkoušet konkrétní situace a vědět, že pro ně existuje několik řešení. 
Naším cílem je, aby účastníci získali po absolvování kursu také potřebné 
sebevědomí pro jednání ve vyhrocených situacích.“

Zaměstnanci radnice uvítali preventivní akci policie s nadšením a 
do kursu se jich přihlásila více než polovina. Jak konstatoval starosta Ku-
řimi Drago Sukalovský: „Bohužel se útoky na zaměstnance našeho úřadu 
vyskytují stále častěji. Naši zaměstnanci se sice snaží útokům předchá-
zet, ale když už dojde k fyzickému konfliktu, chceme, aby byli připraveni 
bránit se do doby, než přijde pomoc v podobě policie nebo inspektora 
veřejného pořádku. Pokud bude tyto kursy sebeobrany zájem, uvažujeme 
o jejich dalším pokračování.“

Kromě kursů sebeobrany pořádá Obvodní oddělení Kuřim PČR 
každoročně řadu preventivních akcí v domovech pro seniory nebo na 
základních školách ve svém obvodu. Při těchto akcích kuřimští policisté 
často spolupracují s MěÚ Kuřim, zejména s odborem dopravy a odbo-
rem sociálních věcí a prevence, nebo s preventivní informační skupinou z 
krajského ředitelství PČR.

Další kurs sebeobrany pro MěÚ Kuřim se koná ve čtvrtek 31. 1. od 
12 hodin v budově ZŠ Jungmannova v Kuřimi.

sš

Sebeobrana

Sem by se vešla určitě ještě jedna 
sportovní pozvánka. 

Sportujete, 
a potěšil by vás zájem publika?

Tak proč jste ji do Zlobice neposlali?
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Placená inzerce

Fitness Wellness Kuřim:

... každodenní život v pohybu

Přijďte vyzkoušet naše novinky nebo 
                                      si vyberte z množství dalších aktivit.

NOVINKAREHABILITACE

privátní péče

reflexní masáže a cvičení

diagnostika stavu organismu a pohybového aparátu

 “Myslete na své zdraví i preventivně“

TRX NOVINKA

jedinečný tréninkový systém                

síla, rovnováha, flexibilita

lekce s trenéry pro začátečníky i pro pokročilé

 “Uděláme Vám lekci na míru“

ORIGINAL TRX V KUŘIMI POUZE U NÁS!

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ 
POHYBOVKA

K2
založeno na principu přirozené chůze

obrovský výdej energie, kila letí dolů

zábava, dobrá hudba, nenáročná choreografie

 

 “Vhodné pro každého“

Fitness, kolektivní cvičení, masáže, sauna, přísadové koupele, privátní péče a další ...

Další aktivity Fitness centra:
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Mezinárodní závody Brněn-
ský tučňáček

Poslední lednový víkend jsme se zúčastnili dvoudenních meziná-
rodních závodů pro nejmladší žactvo v Brně na Lesné. Tyto závody jsou 
určené pro desetileté a devítileté plavce a plavkyně. Brněnský tučňáček 
nám dává každoročně možnost poměřit síly s kluby z České republiky, 
Slovenské republiky, tak i Maďarska. Letošního ročníku se zúčastnilo re-
kordních 346 dětí, které závodily ve 12 disciplínách každý den.

Kuřim reprezentovalo během celého víkendu celkem 6 plavců. 
Nejlepších výsledků v absolutním pořadí dosáhl Jakub Myslivec (2004). 
Na trati 25 VZ doplaval pro 28. místo ve skvělém čase 0:21,9. V disciplíně 
25 P si o jednu pozici polepšil a skončil na 28. místě. Jakub absolvoval 
maximální počet 4 individuálních závodů a ze všech si odnesl výrazně 
zlepšené osobní rekordy.

V kategorii pro devítileté děti je povolen start i pro mladší účast-
níky, a proto jsme tuto možnost využili pro sbírání cenných zkušeností 
pro naše nejmladší plavce. Mezi o rok starší chlapce přijel závodit Kryš-
tof Blechta, který zkusil poměřit svoje síly na trati 25 VZ a rozhodně se 
neztratil. Děvčata nás reprezentovaly celkem 4, a to ve složení Kristýna 
Podlucká, Eliška Konečná, Tereza Rašková a Aneta Weinlichová . Nejlep-
šího umístění dosáhla v disciplíně 25 M,  kde Kristýna Podlucká skončila 
celkově 33., avšak mezi ročníky 2005 na 9. místě. Na stejné trati doplava-
la Eliška Konečná pro 42. resp. 14. místo. Aneta Weinlichová se nejlépe 
umístila na 53. resp. 14. místě na trati 50P.

 

Závodníci reprezentující Kuřim na Brněnském tučňáčkovi

Na těchto mezinárodních srovnávacích závodech jsme si potvrdili 
stoupající výkonnost všech našich plavců, kteří se mohou směle měřit s 
plavci nejenom z klubů u nás, ale i s těmi zahraničními. 

Za Plavecký klub Kuřim
Jan Nováček

sport - Plavání

5 medailí z Hustopečí
Do nového roku jsme vstoupili na plaveckých závodech Hustopeč-

ský džbánek, který se konal již druhou lednovou sobotu. Kuřimské plavá-
ní reprezentovalo celkem 13 závodníků napříč všemi kategoriemi.

Mezi nejstarší účastníky patřil Marcel Smetana (1996), který ve 
své věkové kategorii vybojoval 2. místo na trati 100 VZ ve skvělém čase 
1:06,0. Těsně za stupni vítězů, na pátém místě, skončil v závodě 100 PZ.

 Marcel Smetana (vpravo) na 2. místě v závodě 100 VZ

Další medailové úspěchy jsme zaznamenali, jako již tradičně, v 
nejmladších kategoriích. V disciplíně 25 VZ vyhrála Podlucká Kristýna 
v čase 0:24,8 a na druhém místě skončila  Konečná Eliška, která také re-
prezentuje kuřimský klub. Pro nejmladší kategorii byl vypsán ještě závod 
na 25 Z, ve kterém jsme také nenašli přemožitele. Pouze si děvčata vymě-
nila místa na stupních vítězů. První skončila Konečná Eliška a na druhém 
místě Podlucká Kristýna.

 Stupně vítězů 25 Z: Konečná Eliška (uprostřed) na prvním místě, Podlucká 
Kristýna (vlevo) na druhém místě, Stránská Lucie (vpravo) z Komety Brno 

na třetím místě

Plavání
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Sport

Běh

Kuřimská běžecká liga 2013 
 

„seriál běžeckých závodů 
ro všechny, které baví běhat“

13. ročník
kbl.kurim.cz

Datum/kde název/čas  délka

so 23.2. XIII. Malá cena Zlobice

Orlovna Kuřim 10:00 - hlavní závod 7,3km

součást OBL od 8:45 - závody pro děti 0,1 - 1,3km

so 23.3. XIII. Aprílový „maratón“ Kuřim - 
Podlesí

ZŠ Tyršova Kuřim 10:00 - hlavní závod 6,3km

10:00 - dětský běh 2,9km

ne 12.5. XI. Běh kolem Babího lomu

hřiště u KD Pod-
lesí

10:00 - hlavní závod 8,7km

10:00 - dětský běh 2,6km

čt 27.6. XXI. Memoriál MUDr. Vališe

ZŠ Komenského 
Kuřim

18:00 - hlavní závod 4,8km

od 16:30 - závody pro děti 0,2 - 1km

so 31.8. XIII. Kuřimská hora

ZŠ Tyršova Kuřim 10:00 - hlavní závod 5,8km

10:00 - dětský běh 2km

říjen - bude upřes-
něno na Kuřimské 
hoře

XXXII. Kuřimská hodinovka

atletický stadion 
Kuřim

16:00 - hlavní závod hodinovka

od 14:00 - závody pro děti 8 a 12-mi-
nutovka

ne 3.11. XII. Běh na Babí lom

hřiště u KD Pod-
lesí

10:00 - hlavní závod 4km

10:00 - dětský běh 2,6km

Volejbal

DDM HIPPO Kuřim – volejbal

Krajský přebor juniorek

Úvodní část jarní skupiny o postup do I. ligy nezahájily juniorky 
nejlépe. Obě úvodní kola byla poznamenána mimovolejbalovou činností, 
a tak se ani není moc čemu divit, že na bodovém kontě je po čtyřech zápa-
sech nula. Tato skupina má skutečně vyšší úroveň než skupina podzimní a  
snad i naše výkony a vše kolem se v průběhu jara ještě zlepší.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Martina Böhmová, Veronika 
Štossová, Tereza Plíšková, Hana Šálená, Eliška Smrčková, Tereza Poláš-
ková, Michaela Schnirchová, Klára Netrefová, Tereza Vyorálková, Micha-
ela Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová, Eliška Smrčková

Krajský přebor kadetek

Úvodní dvě kola ukázala, že pro tým kadetek, nakombinovaný 
zpoloviny z žákyň, bude účast ve skupině bojující o I. ligu velkou ško-
lou.Ovšem hráčky se perou velmi statečně, týmu rozhodně nechybí bo-
jovnost a nasazení. V prvním dvojzápase dokázaly na hřišti DDM Brno 
vybojovat cenné vítězství a dokázaly si, že i na této úrovni to jde a je o 
co bojovat.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Polášková, Michaela 
Schnirchová, Michaela Šplíchalová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, 
Kateřina Šplíchalová, Tereza Lípová, Bára Lukešová
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Krajský přebor žákyň

V pátém kole nastoupily žákyně v Brně. Úvodní zápas s domácím 
týmem sice nezvládly, ale po mdlém začátku se dostaly do tempa a do-
kázaly svou kvalitu v následných dvou utkáních. Výkon týmu byl velmi 
dobrý, hráčky bojovaly a nebály se hrát útočně. V sestavě bez problému 
obstály hráčky z poháru 7. tříd Beata Olšarová a Lucie Tesařová, což je 
dobrým příslibem pro následující sezóny. Tým žákyň nakonec obsadil 
druhé místo.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Kamila Smrčková, Kateřina 
Šplíchalová, Bára Lukešová, Tereza Lípová, Beata Olšarová, Lucie Te-
sařová

Pohár 7. tříd.

V čtvrtém kole jsme opět nastoupily do třetí skupiny hrané v 
Brně. Tentokráte jsme se dobře připravily a zvládly první zápas, i když 
výkon nebyl z daleka optimální, ale nakonec se toto vítězství ukázalo 
velmi důležité. Ve druhém zápase jsme hrály velmi vyrovnanou partií a 
prohrály až ve třetím zkráceném setu. V posledním utkání jsme podlehly 
v koncovkách 0:2. Na hráčkách je vidět, jak se herně stále zlepšují a zís-
kávají na hřišti sebevědomí.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Lucie Tesařová, Tereza Šan-
cová, Tereza Bělušová, Beata Olšarová, Petra Štursová, Milan Hoplíček, 
Vít Walsberger

Házená - pozvánka

Sport  - volejbal

HÁZENÁ

PŘÍPRAVKA:
Kuřimská přípravka vyhrála domácí turnaj 
v Kuřim 13.1.2013.

Turnaje v nafukovací hale v Kuřimi se i přes propukající chřipko-
vou epidemii zúčastnily čtyři družstva – Sokol Telnice, HK Hodonín a 
dvě družstva domácích. Kuřimské áčko celý turnaj vyhrálo před silným 
družstvem Telnic a družstvem HK Hodoním. Kuřimské béčko složené z 
věkově nejmladších kluků obsadilo s jedním vítězstvím čtvrté místo. Tur-
naj se hrál dvoukolově. 

 Kuřim A+B tvořili tito hráči: 
Kuřim A: Horák, Šigut, Fojtík, Dupal, Sýs Va.
Kuřim B: Hirš, Mudroň, Sýs J., Sýs Vo., Běhavý, Schindler, 
 Tabulka: 1.Kuřim A, 2.Telnice, 3. Hodonín, 4. Kuřim B

 Výsledky kuřimských družstev: 

1.kolo Kuřim A: 10:19-Kuřim B, 20:15-Telnice, 30:16- Hodonín
Kuřim B: 19:10-Kuřim A, 8:22-Telnice, 6:11- Hodonín
2.kolo Kuřim A: 11: 4- Kuřim B, 9:5-Telnice, 17:1- Hodonín
Kuřim B: 4:11-Kuřim A, 5:9-Telnice, 0:6- Hodonín

DOROST:
Turnaj starších dorostenců v TELNICI

V sobotu 19.ledna zajížděli naši dorostenci v rámci herní přípravy 
na jaro do Telnice, kde se střetli s účastníky 2. ligových soutěží na Moravě 
a  Slovensku ,Hanball Královo Pole, HSC Maloměřice, Sokol Cífer a do-
mácí Sokol Telnice.Přesto, že jsme cestovali nekompletní, chyběli Něme-
ček, Kunický a Šťastný, kteří absolvovali lyžařský výcvik, umístnili se naši 
hráči na  3. místě.. Po nevydařeném úvodním utkání z celkem Hanball  
Královo Pole, který skončil nepříznivým výsledkem 3 : 17 zlepšeným vý-
konem hlavně v obraně jsme dosáhli těchto výsledků. S celkem Telnice 
jsme prohráli o 1. branku 15 :16, Celek HSC Maloměřice  jsme porazili 
18 : 12  a  Sokol Cífer po vyrovnané utkání 16 : 14.

Celkové výsledky: 

Vítězem se stal celek Hanball Královo Pole, druhý byl Sokol Tel-
nice třetí se umístil náš celek na čtvrtém místě hráči HSC Maloměřice a 
poslední Sokol Cífer  Na našem výsledku se podíleli tito hráči. : Kryštof 
Baďuřík,Petr Červenka, Jirka Horák, Franta Maňák, Honza Marek, Filip 
Mašek, Ondra Procházka, Kuba Sojka, David Ševčík, Honza Zelený, Dan 
Chromý, a Adam Kapoun. Trenérem družstva je ing. Jaroš, asistentem tre-
néra je p. Ševčík a odpovědným vedoucím Jura Mylbachr .

Dne 9. února pořádá oddíl házené Sportovního klubu Kuřim v 
městské nafukovací hale Zimní turnaj starších dorostenců za účasti sou-
peřů z Prahy Chodova , Nového Veselí. Telnice a našeho celku.

 Pojďme si nyní představit jednotlivé soupeře.

TJ Praha Chodov je házenkářský klub působící v našem hlavním 
městě, konkrétně na Praze 11 – Jižním městě. Díky své dlouholeté tradici 
a velmi kvalitní práci s mládeží se řadí mezi nejlepší kluby házené nejen v 
Praze, ale v celé České republice..

Po odehraném podzimu se družstvo, které je účastníkem druholi-
gové soutěže starších dorostenců v Čechách nachází na šestém místě .

Sokol Házená Nové Veselí je prvoligové družstvo mladších do-

Házená
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Pozvánka házená

Sport 

Turnaj číslo 3 a 4
V sobotu 8.12.2012 a 19.1.2013 proběhl třetí a čtvrtý turnaj série, 

jedenáctého ročníku, o Šipkového krále a královnu Kuřimi. Turnaje se 
konaly v Klubu Pohoda Kuřim.

Obou turnajů se zúčastnilo z hodně po 15 hráčích. Rozhodčím 
byla, tak jako  minule, Lenka Klašková, které se v turnaji č.4 jako jediné 
podařilo hodit bingo a stala nejlepší ženou turnaje.

Výsledky turnaje č. 3:  1.místo – R. Skopal
                                      2.            – A. Klaška ml.
                                      3.            –T. Sehnal
                                      4.           -  P. Cimbálník
                                      5.-6.       –J. Kessner,   - P. Kolář
                                      7.-8.      – M. Dulínek,  -  L. Klašková
                                      atd…
Výsledky turnaje č. 4:  1.místo – J. Kessner
                                      2.            – D. Šretr
                                      3.            –R. Skopal
                                      4.           -  A. Klaška ml.
                                      5.-6.       –L. Klašková, - T. Sehnal
                                      7.-8.      – P. Cimbálník, -  Z. Němcová
                                      atd…….    

Průběžné pořadí: viz tabulku.

Další turnaj proběhne opět v Klubu Pohoda Kuřim kulturní dům 
(vchod ze dvora) v sobotu 16.2.2013 v 19 :00hod.

Tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ se uskutečnil v úterý 25.12.2012

Do hry tohoto turnaje se zapojilo 10 dvojic  ,které se utkali mezi 
sebou systémem ,každý s každým.

Turnaj proběhl v přátelské vánoční atmosféře.
Výtězem tohoto turnaje se ve své podstatě staly všechny dvoji-

ce,protože v tom to klání nešlo o to kdo zvítězí,ale o dobrou náladu a po-
bavení se.Proto si každá dvojice odnesla cenu,aby to dokonalo bezvadnou 
atmosféru vánočního času.

PF: Tím bychom chtěli popřát hodně zdraví,štěstí a pracovních 
úspěchů v roce 2013, všem příznivcům šipkového sportu,a ne jenom 
jim,ale samozřejmě všem lidem.

                                           Za Klub Pohoda David Hedbávný

Tabulka pořadí
P.č. Jméno Celkem Turnaj číslo

bodů 1 2 3 4

1 R.Skopal 37 10 10 10 7

2 P.Cimbálník 25 7 8 6 4

3 A.Klaška ml. 24 5 5 8 6

 J.Kessner 24 5 4 5 10

5 T.Sehnal 18 6 7 5

6 L.Klašková 17 4 3 4 6

7 D.Hedbávný 9 7 2

8 D.Malík 8 8

M.Gotthans 8 3 2 3

L.Bačková 8 2 2 2 2

D.Šretr 8 8

12 F.Doležel 7 2 2 3

13 L.Hovorka 6 6

A.Klaška st. 6 3 1 2

A.Pospíšil 6 3 3

E.Bílková 6 1 3 2

P.Dvořáček 6 3 3

J.Hedbávná 6 3 3

19 R.Gregor 5 5

P.Kolář 5 5

21 M.Beranec 4 4

M.Malá 4 4

M.Dulínek 4 4

Z.Němcová 4 4

25 V.Smejkal 3 3

S.Malý 3 3

J.Žilka 3 3

J.Fussová 3 1 2

D.Čeloud 3 3

L.Žáček 3 3

31 D.Hovorka 1 1

K.Němcová 1 1

Šipky

rostenců z Vysočiny, sportovního oddílu s velkou tradicí a které se pyšní 
velmi dobrými výsledky ve výchově mládeže.V součastné době se nachází 
na pátém místě tabulky , dále z téhož oddílu družstvo starších dorostenců, 
účastník prvoligové celorepublikové soutěže. Po odehraných kolech je na 
desátém místě tabulky.

Sokol Telnice oddíl Házená je dalším naším soupeřem , z místa s 
velkou tradicí házené . Po několikaleté přestávce se znovu vrací do soutěží 
s cílem navázat na velmi dobré výsledky jejich předchůdců , kteří velmi 
dobře reprezentovali Moravu v tomto sportu.Toto družstvo je účastníkem 
druholigové soutěže na Moravě , které se skládá z hráčů okolních vesnic, 
Sokola Újezd u Brna a Sokolnic.V součastné době je na předposledním 
místě , před našim družstvem , které je poslední  a také posledním druž-
stvem tohoto turnaje. 

 V závěru zimní přípravy zajedeme na turnaj do Nového Veselí, kde 
se naši chlapci střetnou s velmi kvalitními soupeři.

Přijďte povzbudit naše chlapce , kteří jsou rozhodnuti změnit ne-
příznivý stav umístnění v tabulce v jarní části soutěže a na tomto turnaji 
předvést výborné výkony. 

 JM 

MUŽI:
Pozvánka na Zimní kuřimský pohár 2013 
dne 2.2.2013 

Rozpis utkání 
Utkání  Čas  Soupeři  Pozn. 
1.  9:00  SHC Maloměřice : SK Kuřim 
2.  10:05  Sokol Velké Meziříčí : TJ Nový Jičín 
3.  11:10  SK Kuřim : Sokol Velké Meziříčí 
4.  12:15  TJ Nový Jičín : SHC Maloměřice 
5.  13:20  SHC Maloměřice : Sokol Velké Meziříčí 
6.  14:25  TJ Nový Jičín : SK Kuřim 
16:00  Vyhodnocení turnaje 



ročník 20, číslo 2/ únor      ZLOBICE   35

sport - Fotbal

Jak se dařilo či nedařilo tý-
mům FC Kuřim v lednu:

Muži A
Přípravné zápasy

FK Blansko – FC Kuřim   2:1 (1:1)
Branka FC Kuřim : František Kuldan

FC Kuřim – Čechie Zastávka 6:1 (3:1)
Branky FC Kuřim: Jan Janda 3x, Libor Němec, Michal Plšek, Jan Feifer

Kam za přípravou A-mužstva v únoru

2.2.2013 – sobota -  13.30hod. Kuřim – Boskovice, ZT – hř. Boskovice
10.2.2013 – neděle – 14.00hod. Kuřim – Blansko, ZT – hř. Boskovice
17.2.2013 – neděle – 14.00hod. Kuřim – Mor. Třebová, ZT – hř. Bos-

kovice
23.2.2013 – sobota – 11.30hod. Kuřim – Rájec, ZT – hř. Boskovice

Mladší žáci A (2000)
19.1.2013 - Halový turnaj Křenovice 

Sestava: Fila - Pitel,Kozumplík,Kazda, Morkus J.,Paraska, Hajsler, Anto-
ňů

Výsledky FC Kuřim

Kuřim - Sparta Brno 1:3 (Hajsler, as. Pitel)
FC Kuřim - FŠ Třebíč 0:3
FC Kuřim - Vysočina Jihlava 1:3 (Pitel)
FC Kuřim - Kyjov 1:1 (Morkus J., as. Pitel)
FC Kuřim - Havl. Brod 2:3 (Morkus J. 2, as. Paraska 2)

Konečné pořadí turnaje:
1. Sparta Brno
2. FŠ Třebíč
3. Vysočina Jihlava
4. Havlíčkův Brod
5. FC Kuřim
6. FC 1919 Kyjov
26.1.2013 – Halový turnaj Blansko
Sestava: Fila -Morkus M., Morkus J., Paraska, Hečko, Pitel, Hajsler, Šťast-

ný
FC Kuřim - Blansko 3:1 (Morkus J., as. Hajsler, Hečko, Pitel as. Hečko)
FC Kuřim - Svitavy 2:1 (Hajsler as. Morkus J., Morkus J., as. Hečko)
FC Kuřim - Medlánky 2:0 (Paraska as. Hečko, Morkus J., as. Pitel)
Semifinále:
FC Kuřim - 1.FC Prostějov 4:2 (Hečko as. Šťastný, Morkus J., Morkus J., 

as. Morkus M., Morkus M., as. Morkus J.)
Finále:
FC Kuřim - Kohoutovice 1:3 (Morkus J., as. Hečko)

Konečné pořadí turnaje:
1. Kohoutovice
2. FC Kuřim
3. Blansko
4. 1.FC Prostějov
5. Medlánky
6. Svitavy
7. Boskovice
8. Holíč (SK)

27.1.2013 – Halový turnaj Bystřice nad 
Pernštejnem

Sestava: Nešetřil - Fila, Hečko, Paraska, Morkus J., Morkus M., Hajsler, 
Antoňů

Výsledky FC Kuřim

FC Kuřim - Bystřice n/P 2:2 (Morkus J., as. Fila, Morkus M.)
FC Kuřim - Okříšky 1:0 (Paraska as. Fila)
FC Kuřim - FŠ Třebíč 0:3

semifinále
FC Kuřim - Starý Lískovec 0:3

o 3. místo
FC Kuřim - FŠ Třebíč 2:1 (Morkus J. as. Hečko, Morkus J., as. Hajsler) 

Konečné pořadí turnaje:
1. Velké Meziříčí
2. Starý Lískovec
3. FC Kuřim
4. FŠ Třebíč
5. Vrchovina
6. Jihlava
7. Bystřice n/P
8. Okříšky

Mladší žáci B (2001):
5.1.2013 – Turnaj ml. žáků – nafukovačka 
Kuřim pro roč. 2001 a ml.

Druhý domácí turnaj nebyl tak úspěšný jako ten prosincový. I pře-
sto, že se turnaje zúčastnili kvalitní týmy, umístění našich dvou domácích 
mužstev včetně herního projevu rozhodně nelze považovat za úspěch. 
Výkonnost zejména týmu červených byla kolísavá a nevyrovnaná. Vět-
šinou chyběl důraz a chvílemi se vytrácela i přesnost přihrávek. Jakéko-
liv zaváhání trestali soupeři brankami a dostávali nás pod tlak. Rovněž 
tak se v obou týmech projevily nepřesnosti při rozehrávkách. V mnoha 
případech jsme se dostali do gólových šancí, které jsme však nedokázali 
proměnit, chybělo nám i kousek štěstí. Celkově chyběl zápal do hry. Kluci 
sice žádné utkání nevypustili, nicméně dnešní turnaj nepatřil k těm po-
vedeným. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Lukáš Šťastný se 14 
brankami, za tým bílých nastřílel nejvíc branek Jonáš Morkus (4). Snad 
se kluci z tohoto vystoupení co nejdříve oklepou a do příštího turnaje 
nastoupí s větší chutí do hry.

Radek Antoňů
Kuřim „červení“:
Sestava: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Hajsler, Šťastný, Kulibaba, Al-

Dury, Hruška
Branky: Šťastný 14x, Hajsler 4x, Al-Dury 2x, Vašíček, Kulibaba, 

Hruška
Výsledky FC Kuřim“červená“ :

 FC Kuřim červená – FC Kuřim bílá                          12 : 1   Šťastný 7, 
Hajsler 2, Vašíček, Al - Dury, Hruška  – Fürješ         

FC Kuřim červená – FC Žďas Žďár nad Sázavou   2 : 4   Šťastný 2x
FC Kuřim červená – Mor.Slavia Brno                        1 : 3   Šťastný 1x
FC Kuřim červená – 1.SC Znojmo                              7 : 6   Šťastný 3x, 

Hajsler 2x, Kulibaba, Al-Dury
FC Kuřim červená – Třebíč+V.Meziříčí                           0 : 5
FC Kuřim červená – FC Svratka Brno                            1 : 4   Šťastný
Kuřim „bílí“:
Sestava:  Matějů – Dvořák, Zavřel, Morkus J., Zabadal, Bábor, Für-

ješ
Branky: Morkus J. 4x, Fürješ , Zabadal , Zavřel 

Fotbal
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Mladší žáci C (2002):
Sobota 5.1.2013 - Halový turnaj (zimní sa-
telit) FC Sparta Brno pro roč.2002 a ml. 

Sestava: Winkler - Schlögl, Peňáz, Janáček, Vacula - Hégr D., Ples-
kač

Výsledky FC Kuřim:

FC Kuřim - SK Líšeň Brno 8:1                       Janáček 3x (Schlögl 
1x, Hégr 1x), Schlögl (Vacula), Hégr (Schlögl), Pleskač, Vacula (Peňáz), 
Peňáz (Vacula)

FC Kuřim - FC Sparta Brno „růžová“ 7:5     Vacula 3x ( Janáček 2x), 
Pleskač 2x (Vacula 1x),   Janáček, Peňáz

FC Kuřim - FC Zbrojovka Brno 1:8                Janáček (Schlögl)
FC Kuřim - FC Sparta Brno „černá“ 10:3      Vacula 3x (Peňáz 1x), 

Janáček 3x (Hégr 1x), Schlögl (Hégr), Hégr (Vacula), Peňáz, Pleskač

Sobota 5.1.2013 - Halový turnaj Telnice pro 
roč.2002 a ml. 

Pro nominované kluky turnaj splnil výborně naše představy. Vý-
konnost zúčastněných týmů dovolila hráčům, aby si v každém utkání (až 
na poslední) odehráli svoji porci herního času a měli ze svého počínání 
dobrý pocit.

Klíčovým se ukázal již ranní zápas s výběrem Břeclavska, kdy jsme 
využili zjevné nerozehranosti „jižanů“, kteří v dalších fázích turnaje byli 
jasně nejfotbalovějším týmem. V dalších utkáních jsme se již prezentovali 
dobrou hrou, která byla založena na stabilní obraně Šťovík / Felda s vyu-
žitím Vaškovy rychlosti. Oba Davidové zdatně sekundovali a svými kom-
binačními schopnostmi dotvořili solidní obraz naší hry. Pělda překvapil 
přítomné fanoušky a asi i sebe :-), že dokáže pěkně zatáhnout křídelní 
akce a k úplné spokojenosti chyběla jen finální přihrávka nebo střela. Alda 
dokázal, že také fotbal hrát umí. Zvlášť když mu soupeř dopřeje více času. 
V brance byl v klíčových situacích spolehlivý Míra. Pouze v posledním 
utkání jsme se dostali pod mírný tlak soupeře, ale z obrany jsme vyráželi 
do nebezpečných kontrů, ze kterých bohužel žádný neskončil brankou. V 
jediné vážnější situaci před naší brankou jsme měli i potřebné štěstí a tak 
se mohla po bezbrankové remíze radovat i tato „PARTIČKA“ z poněkud 
překvapivého, ale o to radostnějšího turnajového vítězství.

Tak nám ten „třináctej“ rok pěkně začal!!! 

Sestava: Lošťák - Fila, Laštůvka, Valášek, Otřísal - Miška, Pělucha, 
Katolický

Výsledky FC Kuřim:

FC Kuřim - OFS Břeclav 2:1 Otřísal 2x
FC Kuřim - Tatran Starý Lískovec Brno 2:1 Laštůvka 2x (Fila 1x) 
FC Kuřim - FK Moravská Slavia Brno 4:1 Valášek 2x (Laštůvka 1x, 

Otřísal 1x), Otřísal, Fila (Valášek)
FC Kuřim - FC Soběšice 2:0 Otřísal (Laštůvka), Valášek
FC Kuřim - SK Řícmanice 3:0 Valášek (Otřísal), Otřísal (Valášek), 

Katolický (Laštůvka)
FC Kuřim - FC Slovan Brno 2:0 Fila, Valášek (Otřísal)
FC Kuřim - Aritma Praha 0:0

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Kuřim
2. Aritma Praha
3. OFS Břeclav
4. FC Slovan Brno
5. Tatran Starý Lískovec Brno
6. FC Soběšice
7. FK Moravská Slavia Brno
8. SK Řícmanice

20.1.2013 -  Halový turnaj FC Svratka Brno 
– (hráno v Pohořelicích) pro roč.2002 a ml.

Výsledky FC Kuřim „bílá“:

FC Kuřim bílá – FC Kuřim červená                         0 : 7  Fürješ - Šťastný 
7, Hajsler 2, Vašíček,Al-Dury, Hruška

FC Kuřim bílá - Mor.Slavia Brno                         0 : 8
FC Kuřim bílá – 1.SC Znojmo                        2 : 2   Morkus J., Za-

badal
FC Kuřim bílá - Třebíč+V.Meziříčí                     1 : 8   Morkus J.
FC Kuřim bílá - FC Svratka Brno                        1 : 1   Morkus J.
FC Kuřim bílá - FC Žďas Žďár nad Sázavou  2 : 5   Morkus J., Za-

vřel

 Konečné pořadí turnaje:
1. Moravská Slavia Brno  
2. FC Žďas Žďár nad Sázavou
3. Třebíč+V.Meziříčí
4. 1.SC Znojmo 
5. FC Svratka Brno
6. FC Kuřim červená
7. FC Kuřim bílá

  
20.1.2013 - Halový turnaj ml.žáků Třebíč 
pro roč.2001 a ml.

Do turnaje v Třebíči kluci vstoupili velice solidním výkonem pro-
ti týmu Jihlavy. Rychlé dvougólové vedení však  promarnili zbytečnými 
chybami, což následně vyvrcholilo vítězným gólem soupeře. Nicméně 
celkový výkon v tomto utkání nebyl špatný a zdálo se, že by mohl být 
tým dobře naladěn pro další průběh turnaje. Nicméně opak byl pravdou. 
V dalších čtyřech utkáních se vytratil důraz, přesnost přihrávek a pohyb. 
Většinou se naše hra stala hrou individuálních pokusů jednotlivých hrá-
čů, ze kterých pramenily chyby, díky nimž jsme se často dostávali pod 
tlak. Na druhou stranu jsme si ale také vytvořili několik slibných gólových 
šancí, které jsme však nedokázali zužitkovat. A následovalo známé rčení 
„nedáš -  dostaneš“. Proměňování šancí bylo naším handicapem. Tepr-
ve v posledním utkání s týmem Předína kluci zahráli tak, jak se od nich 
očekávalo. Vítězstvím si zajistili konečné páté místo v turnaji. Nejlepším 
hráčem našeho týmu byl vyhlášen Ondřej Peřina.

Radek Antoňů
Sestava: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Hajsler, Kulibaba, Al-Dury, An-

toňů, Bábor, Zabadal
Branky: Hajsler 6x, Vašíček 3x, Peřina 2x

Výsledky FC Kuřim:

FC Kuřim  – FKM Vysočina Jihlava              2 : 3   Hajsler 2                       
 FC Kuřim  – FC Velké Meziříčí                     1 : 6   Hajsler
FC Kuřim  – FŠ Třebíč                                      0 : 3  
FC Kuřim  – 1.SC Znojmo                              0 : 5    
FC Kuřim  – HFK Třebíč                                 2 : 4   Hajsler 2x
FC Kuřim  – Sokol Předín                                   6 : 0   Vašíček 3x, Peřina 

2x, Hajsler     

Celkové pořadí turnaje:
1.FC Velké Meziříčí
2.FŠ Třebíč
3.FKM Vysočina Jihlava
4.1.SC Znojmo 
5.FC Kuřim
6.HFK Třebíč
7.Sokol Předín
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Sportovec roku

Na nepříliš herně povedeném turnaji lze kladně hodnotit jen to, 
že jsme úvodní tři duely dokázali výsledkově otočit v náš prospěch. V zá-
pasech s týmy Svratky jsme s „černými“ zcela vypadli z role, se „žlutými“ 
vybojovali remízu díky darované penaltě a výhra s „bílými“ byla vzhle-
dem k jejich kvalitám opravdu povinností. Po celý den se kluci nedostali 
do pohody a tím vázla naše souhra. Na rozdíl například od Ivančického 
„letiště“ nám to na tom Pohořelickém prostě nelítá. Tak snad vzlétneme 
někde jinde...

 Sestava: Winkler - Schlögl, Peňáz, Sláma, Laštůvka, Pleskač, Vacu-
la, Otřísal, Katolický

Výsledky FC Kuřim:

FC Kuřim - FC Slovan Brno 2:2 Schlögl (Peňáz), Vacula (Schlö-
gl)

FC Kuřim - FC Medlánky 4:2 Vacula 2x (Peňáz 1x, Winkler 1x), 
Laštůvka, Sláma (Otřísal) 

FC Kuřim - SK Tuřany 2:1 Schlögl (Vacula), Vacula (Sláma)
FC Kuřim - FC Svratka Brno „černá“ 2:4 Peňáz, Vacula (Laštův-

ka)
FC Kuřim - FC Svratka Brno „žlutá“ 1:1 Vacula (pen.)
FC Kuřim - FC Svratka Brno „bílá“ 6:0  Vacula 2x (Katolický 1x, 

Peňáz 1x), Katolický (Peňáz), Schlögl (Laštůvka), Pleskač (Vacula), Slá-
ma (Schlögl)

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Svratka Brno „černá“
2. FC Svratka Brno „žlutá“
3. FC Kuřim
4. FC Medlánky
5. FC Slovan Brno
6. SK Tuřany
7. FC Svratka Brno „bílá“

26.1.2013 – Miniturnaj Kuřim pro roč.2002 
a ml.

Sestava Kuřim „1“:  Lošťák - Schlögl, Peňáz, Pleskač, Haman, Va-
cula, alternace - Valášek (2 z.), Fila (1 z.), Otřísal (1 z.), Sláma (1 z.)

Sestava Kuřim „2“:  Winkler - Fila, Sláma, Hégr D., Otřísal, Kato-
lický, Pělucha, alternace - Pleskač (1 z.), Haman (1 z.)

FC Kuřim „1“ - FC Boskovice 02 7:0  Peňáz 2x (Vacula 1x, Schlögl 
1x), Vacula 2x (Schlögl 1x, Haman 1x), Pleskač, Sláma (Vacula), Schlögl

FC Kuřim „1“ - FC Kuřim „2“ 9:1  Vacula 2x, Valášek 2x, Peňáz 2x 
(Schlögl 1x), Pleskač (Schlögl), Haman (Vacula), Schlögl 

FC Kuřim „1“ - FC Boskovice 03 7:0  Vacula 4x (Peňáz 2x, Valášek 
1x), Otřísal, Schlögl (Vacula), vlastní (Haman)

FC Kuřim „2“ - FC Kuřim 03 8:2  Otřísal 3x (Hégr 2x, Sláma 1x), 
Fila 3x (Pělucha 1x), Hégr, Katolický (Sláma)

FC Kuřim „2“ - FC Kuřim „1“ 1:9  Fila (Sláma)
FC Kuřim „2“ - FC Boskovice 03 5:2  Fila 2x (Sláma 2x), Otřísal 

2x (Hégr 2x), Katolický
FC Kuřim „2“ - FC Boskovice 02 3:2  Hégr 2x (Otřísal 1x, Sláma 

1x), Haman

Mladší přípravka (2005)
 26.1.2013 -  Halový turnaj  (Drásov) 
O pohár místostarosty obce Čebín
Seznam zúčastněných týmů :

FC Čebín A, FC Ivančice, FC Kuřim, SK Pernštejn Nedvědice 
FC Čebín B, AFK Tišnov, SK Drásov, Lažánky  

FC Kuřim - FC Čebín A 1 : 3 Jakub S.
FC Kuřim - SK Pernštejn Nedvědice 0 : 1
FC Kuřim - FC Ivančice 1 : 2 Šimon M.

 Zápas o umístění : 
FC Kuřim - SK Drásov 4 : 1 Šimon M. 2, Jakub S., Michal P.
Konečné 7.místo

Děkuji klukům za výkon, který předvedli na hřišti. Dnešním vý-
konem bych určitě kluky zařadil na stupně vítězů. Příště si tedy nesmíme 
zapomenout vzít s sebou i trošku toho štěstí.

Levon Hovhannisjan

Anketa Sportovec roku 
Kritéria a postup ankety „Sportovec roku 
2012“ 

Město Kuřim vyhlašuje tradiční anketu „Sportovec města Kuřimi 
roku 2012“, ve které se oceňují nejlepší sportovci, sportovní týmy a také 
funkcionáři kuřimského sportu za loňský rok.

Podmínky k podávání návrhů do ankety zůstávají stejné jako v loň-
ském roce a jsou k nahlédnutí webové stránce Města Kuřimi www.kurim.
cz.

Představitelé sportovních oddílů a klubů, případně členové spor-
tovního výboru a zastupitelé města, podají do 21. února 2013, své no-
minace pro jednotlivé kategorie (na základě předcházejících bodů) na 
adresu tajemnice sportovního výboru - Městský úřad Kuřim, Hana Ko-
láčková, Jungmannova 968, Kuřim 664 34, nebo na email kolackovah@
radnice.kurim.cz<mailto:kolackovah@radnice.kurim.cz>.

Zásady hodnocení a podmínky účasti:

1. Podmínka účasti
- člen sportovního klubu nebo sdružení se sídlem v Kuřimi s vý-

jimkou mimořádného ocenění

2. Ocenění
A. Sportovec města Kuřimi
 za individuální sportovní úspěch a reprezentaci města

B. Sportovní tým města Kuřimi
 za sportovní výsledky kolektivu a reprezentaci města

C. Úspěšní trenéři města Kuřimi
za velmi dobré výsledky při vedení sportovních oddílů, zejména 

dětí a mládeže, 3 trenéři

D. Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu
za dlouhodobý přínos pro sportovní dění, za zajištění a organizaci 

úspěšných akcí v Kuřimi

E. Nejlepší sportovec klubu, sportovního odvětví – mládež (chla-
pec, dívka)

za nejlepší sportovní výsledky v daném sportovním odvětví (z 
mládežnických kategorií příslušných klubů)

F. Mimořádné ocenění
hendikepovaný sportovec, význačný sportovní úspěch kuřimské-

ho občana, fair play počin apod. (pouze příležitostné udělování)

3. Kategorie sportovců a týmů
3. A. Sportovec města Kuřimi:

a) talent roku – mládež hoši (mladší a starší žáci)
b) talent roku – mládež dívky (mladší a starší žákyně)
c) dorost – junioři do 18 let hoši (kadeti, junioři)
d) dorostenky – juniorky do 18 let dívky (kadetky, juniorky)
e) ženy
f) muži
g) veteráni a veteránky (dle výsledků)
3. B. Sportovní tým města Kuřimi: 
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sport

Příští, únorové číslo Zlobice vyjde v pátek 1. března 2013. 
Uzávěrka je v pátek 22. února, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 25. ledna.

Prosím o dodržení termínů.

Stolní tenis

Tabulky soutěží stolního tenisu 31.1.2013

Krajská soutěž II. třídy A
1. TTC Moravská Slavia Brno E 14 14 0 0 0 140:46 56
2. TJ Sokol Brno I C   14 12 0 2 0 130:67 50
3. TJ Holásky A   14 11 1 2 0 132:65 48
4. TJ Sokol Otnice A   14 9 1 4 0 122:76 42
5. SK Slatina - Brno C  14 8 1 5 0 105:96 39
6. TJ Cemo Mokrá A  14 7 1 6 0 103:111 36

a) mládež
b) dospělí

3. E. Nejlepší sportovec klubu:
a) mládež hoši
b) mládež dívky

4. Kritéria
a) sportovní výsledky v příslušném roce na mezinárodní a repub-

likové úrovni (Mistrovství světa, mistrovství Evropy, mezinárodní závody 
a soutěže, Mistrovství republiky, republikové soutěže atd.)

b) sportovní výsledky v příslušném roce na oblastní a krajské 
úrovni (Krajský přebor, oblastní soutěže a závody, krajské soutěže a závo-
dy)

c) ostatní sportovní výsledky v příslušném roce
d) také se přihlíží k druhu a náročnosti sportovního odvětví 

(olympijský, neolympijský sport atd.)
  

5. Nominace
Představitelé sportovních oddílů a klubů, případně členové spor-

tovního výboru a zastupitelé města, podají do 21. února 2013, své no-
minace pro jednotlivé kategorie (na základě předcházejících bodů) na 
adresu tajemnice sportovního výboru - Městský úřad Kuřim, Hana Ko-
láčková, Jungmannova 968, Kuřim 664 34, nebo na email kolackovah@
radnice.kurim.cz.

6. Vyhodnocení
Sportovní výbor vyhodnotí nominace na základě předložených 

návrhů klubů, případně dalších navrhovatelů a doporučí starostovi města 
udělení jednotlivých diplomů a ocenění za mimořádné sportovní výsled-
ky v daném roce a propagaci města. 

Pokud nebude pro příslušné ocenění a kategorii odpovídající ná-
vrh, může sportovní výbor rozhodnout o neudělení ocenění v příslušné 
kategorii. 

Za sportovní výbor
v.r.  PaedDr. David Holman

7. TJ Družstevník Hostěradice A 14 5 1 8 0 90:118 30
8. TJ ČKD Blansko C  14 4 2 8 0 95:118 28
9. SK Kuřim A   14 4 0 10 0 80:121 26
10. Orel Silůvky B   14 4 0 10 0 80:111 26
11. Orel Boskovice A  14 1 1 12 0 70:134 18
12. TTC Komořany B  14 1 0 13 0 52:136 17
        

Okresní přebor I. třídy o postup
1 Moravské Knínice A   14 11 1 2 0 117:100 165:87 48        
2 Nové Bránice A    14 10 0 4 0 104:112 149:103 44        
3 Radostice A    14 9 2 3 0 104:107 144:108 43        
4 Hrušovany A   14 9 1 4 0 127:91 143:109 42        
5 Rebešovice A    14 8 2 4 0 116:99 143:109 40        
6 Mokrá B    14 7 0 7 0 77:136 119:133 35        
             

Okresní přebor I. třídy o záchranu
1 Telnice A    14 5 3 6 0 112:97 120:132 32        
2 SK Kuřim B    14 5 2 7 0 103:102 100:152 31        
3 Nové Bránice B    14 4 2 8 0 110:97 117:135 28        
4 Rebešovice B   14 4 1 9 0 98:111 106:146 27        
5 Lažánky A    14 3 1 10 0 97:111 103:149 24        
6 Tišnov D    14 1 1 12 0 105:107 103:149 18        

Okresní přebor II. třídy o postup
1 Ivančice B    13 10 2 1 0 61:79 149:85 45        
2 Silůvky C    13 9 3 1 0 70:35 164:70 43        
3 Ostopovice A    13 8 2 3 0 76:42 127:107 39        
4 Nedvědice A    13 7 3 3 0 83:51 130:104 37        
5 Ořechov A    13 6 2 5 0 62:77 116:118 33        
6 Tvarožná A    13 5 2 6 0 33:37 113:121 30        
             

Okresní přebor II. třídy o záchranu
1 Prace A     13 6 3 4 0 95:37 129:105 34        
2 Mokrá C    13 5 3 5 0 76:60 124:110 31        
3 Sokol Kuřim A    13 4 3 6 0 70:78 113:121 28        
4 Oslavany A    13 4 2 7 0 85:46 121:113 27        
5 Radostice B    13 1 1 11 0 34:104 75:159 17        
6 Tišnov E    13 0 0 13 0 51:86 43:191 13

Okresní přebor III. třídy o postup
1 Prštice A    13 11 2 0 0 80:58 154:80 48        
2 Silůvky D    13 8 3 2 0 43:41 137:97 40        
3 Lažánky B    13 7 3 3 0 63:64 132:102 37    
4 Ostopovice B    13 7 3 3 0 32:32 143:91 37    
5 Nové Bránice C    13 6 3 4 0 57:73 123:111 34    
6 Říčany A    13 6 3 4 0 74:81 135:99 34    
             

Okresní přebor III. třídy o záchranu
1 Moravské Knínice B   13 7 1 5 0 97:40 123:111 35        
2 Rebešovice C    13 6 0 7 0 71:66 129:105 31        
3 Ostrovačice A    13 5 0 8 0 86:50 90:144 28        
4 Prace B     13 3 1 9 0 80:41 107:127 23        
5 Radostice C    13 2 1 10 0 19:104 72:162 20        
6 Sokol Kuřim B  1  3 0 0 13 0 43:95 59:175 13        
                                                           

  L.Vojanec 



Placená inzerce

Provádíme servis, lakýrnické a klempířské práce všech značek automobilů.

Nový Ford Fiesta 

vcik@rasino.cz 
tel.: 602 486 331
Rašino a.s., KUŘIM, Brněnská 1085

Ke každ
ému 

vozu dárek

Nejprodávanější
malý vůz v Evropě




