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Kuřim na veletrhu Regiontour 2014

Jak pokračují investice města?

Další fotografie z Regiontour na str. 10.

(Pokračování na str. 6)

Lednové zastupitelstvo schválilo roz-
počet města na letošní rok a spolu s ním také 
plán investic. Podívejme se tedy po více než 
půl roce (naposledy Zlobice 7-8/2013) na to, 
v jakém stavu se jednotlivé akce nacházejí. 

V přehledu jsou zařazeny investiční akce 
města Kuřim nebo jiných investorů, na kterých 
se město spolupodílí finančně, případně jsou 
cizími investory financovány plně. Nejde o pře-
hled úplný. Tam, kde je to možné, jsou uvedeny 
projektové ceny a v případě dokončených nebo 
některých probíhajících staveb také ceny reali-
zační, které jsou vždy, a mnohdy výrazně, nižší. 
Je to dáno snahou města, aby byla, pokud mož-
no, jediným kritériem ve výběrových řízeních 
cena stavby. Všechny ostatní požadavky (termí-
ny, záruky, standardy ap.) jsou dány jako nutné 
podmínky do realizačních smluv. U mnoha akcí 
se také s dokončením vyšších stupňů přípravy 
změnily ceny, a to jak směrem dolů, tak i smě-
rem nahoru

V prvním pololetí loňského roku bylo 
dokončeno několik větších investičních akcí, 
mimo jiné rekonstrukce mostu Pod Záru-
bou, přechod pro chodce na ul. Legionářská u 
DDM, osvětlení komunikace pod viaduktem 
ČD v ul. Nerudova či fotovoltaická elektrárna 
na Centru technických služeb Kuřim. O nich 
jsme podrobněji informovali v již zmíněném 
prázdninovém vydání.

Některé investiční akce do-
končené v druhé polovině 
roku 2013
Fotovoltaické elektrárny na ZŠ Tyršova 

a Jungmannova
Fotovoltaické elektrárny na střechách 

školních budov na Tyršově a Jungmannově uli-
ci již jsou dokončeny a v ostrém provozu. Obě 
jsou o instalovaném výkonu 27,93 kW a posta-
vila je společnost Sunlux. Elektrárna na Tyršo-
vě stála 1.069 tisíc korun (rozpočtová cena byla 
1.192 tisíc korun). 

Elektrárna na Jungmannově stála 966 ti-
síc korun (rozpočtová cena 1.204 tisíc korun). 
Na Tyršově byla dražší, neboť bylo nutno po-
stavit složitější konstrukce na uchycení panelů. 
Elektrárny byly placeny z investičních prostřed-

ků škol. 

Oprava vodní kaple Sv. Jana 
Byla dokončena stavební část rekon-

strukce. Opraven byl přívod vody, kaple a upra-
veno i okolí. V letošním roce bude ještě zrestau-
rována socha sv. Jana. 

Úpravy komunikace za Lidlem 
Byl upraven vstup do sídliště Díly za sv. 

Janem za obchodním domem Lidl - rozšířen 
chodník, zavedeno veřejné osvětlení vč. přepo-
jení 2 světel na parkovišti ve vlastnictví Lidlu 
tak, aby se staly součástí veřejného osvětlení 
města, vytvořeno bezpečné místo na přechá-
zení pro chodce včetně speciálního přisvětlení 
a opraven pás kanálových vpustí příčného od-
vodnění na začátku ulice Dlouhé. Realizační 
cena byla 417.421 Kč.

V letošním roce se počátkem ledna měs-
to Kuřim opět prezentovalo na brněnském vele-
trhu Regiontour. Kuřim měla stánek společně s 
Tišnovem a Mikroregionem Kuřimka v pavilo-
nu P. Město se na veletrhu Regiontour prezen-
tuje v posledních letech každý rok za účelem 
rozvoje cestovniho ruchu v Kuřimi a okolí.
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Z města

Stíny a polostíny

Na dohled od Zlobice

Novinky o podchodu
Většina Kuřimanů už netrpělivě očeká-

vá zprovoznění prodlouženého podchodu pod 
vlakovým nádražím do severní části Kuřimi. V 
jaké fázi se nyní jeho stavba nachází, jsme se 
proto zeptali přímo starosty města Draga Suka-
lovského a jeho odpovědi najdete uvnitř tohoto 
vydání.

Zápisy do základních škol 
proběhly

V polovině ledna proběhly v Kuřimi zá-
pisy do obou základních škol. Dětí se přihlásilo 
186 a ZŠ Jungmannova otevře v příštím roce tři 
první třídy a ZŠ Tyršova dokonce čtyři první 
třídy. 

Farmářské trhy budou obno-
veny

Od února se do Kuřimi vrací Farmářské 
trhy. Na novém místě, na náměstí Osvobození, 
s novým pořadatelem, panem Kadlecem a no-
vými regionálními prodejci. První trh proběhne 
14. února.

Schválena žádost o dotace 
z JMK

ZM schválilo podání žádosti o dotaci 
města Kuřimi z programu „Dotace na zpracová-
ní územních plánů 2014“ na projekt „Zpracová-
ní nového návrhu územního plánu Kuřim“.

Rozpočet města pro rok 
2014

ZM schválilo rozpočet města Kuřimi pro 
rok 2014 ve výši 251 252 600 Kč, který je pro 
letošní rok vyrovnaný. Rozpočet byl schválen 
včetně příspěvků pro městské příspěvkové or-
ganizace: pro ZŠ Jungmannova 4, 5 mil. Kč, pro 
ZŠ Tyršova 5, 4 mil. Kč, pro MŠ Zborovská 5, 8 
mil. Kč a pro Centrum sociálních služeb ve výši 
4, 9 mil. Kč.

Investiční akce pro rok 
2014 schváleny

Zastupitelstvo města schválilo Návrh 
plánu investičních akcí na rok 2014. Kuřim 
čeká v tomto roce řada investičních akcí, jako 
jsou opravy komunikací, další etapa revitalizace 
veřejného osvětlení,  částečná oprava tribuny 
stadionu, přestavba bývalé kotelny na Popkově 
ulici na víceúčelový komunitní prostor, oprava 
mostu na ulici Komenského, osvětlení cesty 
mezi školou Komenského a ulicí Havlíčkovou, 
přestavba hřiště na Podlesí a mnoho dalších. 
Celková částka investičních akcí pro rok 2014 
se pohybuje ve výši zhruba 105 miliónů korun. 

Zrušení členství v Národní 
síti Zdravých měst 

Zastupitelstvo města zrušilo členství 
Kuřimi v Národní síti Zdravých měst, z důvodu 
zbytečných výdajů na neefektivní členství, které 
městu nic nepřináší. Členství stálo ročně Kuřim 
20 243 Kč.

7 × sš

Energie pro město
Město nakoupilo energie pro letošní rok 

opět přímo na komoditní burze – tentokráte ve 
spolupráci s Jihomoravským krajem. Elektřinu 
bude dodávat opětovně společnost EON za 
jednotkovou cenu 964 Kč za MWh, plyn spo-
lečnost Pragoplyn za jednotkovou cenu 704 Kč 
za MWh pro maloodběr a 698 Kč za MWh pro 
velkoodběr (všechny ceny jsou bez DPH). Po-
kud by město i v roce 2014 odebralo stejné ob-
jemy elektřiny a plynu, znamenalo by to úsporu 
asi 200 tisíc korun. 

Cena za IDS
Jako každoročně město Kuřim přispívá 

na provoz Integrovaného dopravního systému 
JM kraje. Pro rok 2014 to bude celkově 1 887 
746 korun, z čehož je 540 700 korun za tzv. 
standard (50 Kč za každého trvale bydlícího 
člověka v Kuřimi) a za nadstandard 1 347 046 
korun (např. za linku 71 do Brna, za noční auto-
busy z Brna a do Brna atd.).

2 × ds

Vykradači rodinných domů
Začátkem ledna 2014 v kuřimském mi-

kroregionu došlo k několika podobným vlou-
páním do rodinných domů. Zloději vnikali do 
domů vypáčením plastových oken nebo balkó-
nových dveří v odpoledních hodinách, v době 
nepřítomnosti majitelů. Odnášeli si výhradně 
finanční hotovosti a šperky. Dne 4. 1. způso-
bili majitelům RD v Čebíně škodu 78 tisíc Kč. 
Dne 9. 1. vykradli dva RD ve Veverské Bítýšce 
se škodou 57 a 45 tisíc Kč. Dne 10. 1. způsobili 
škodu 12 a 23 tisíc Kč majitelům dvou RD opět 
v Čebíně.

Zloději kovů
trvale pokračují ve své nekalé a často i 

životy ostatních ohrožující činnosti. V kuřim-
ském mikroregionu v měsíci lednu 2014 mizely 
zejména litinové poklopy. Z jedné ulice v obci 
Česká dne 6.1. odcizili zloději čtyři kanálové 
kryty v hodnotě 10 tisíc Kč. Od 9. 1. postrádají 
Brněnské vodárny a kanalizace osm šachetních 
poklopů z vírského odpadního vodovodu v Ji-
načovicích za 39 tisíc Kč. Vodárenská společ-
nost oznámila na Policii ČR dne 13. 1. zmizení 
dalších dvou litinových poklopů z areálu v Če-

bíně. Společně s poškozením oplocení areálu 
jí vznikla škoda 14 tisíc Kč. Majitele bude stát 
pořízení nových poklopů nemalé peníze, zatím-
co zloději dostanou ve sběrnách kovů pouze 
zlomek ceny.

Dne 12. 1. 2014 ohlásil na Policii ČR 
majitel rodinného domu z České krádež čtyř 
metrů měděných svodů.

Na některé zloděje kovů, ale přece jen 
dojde. Zvlášť když jejich drzost nezná mezí. 
Loni uprostřed prázdnin neznámý pachatel 
odcizil z areálu stavební firmy v Tišnově skoro 
dvě stovky fasádních hliníkových dílů. Ty ob-
ratem prodal v nedaleké sběrně kovů. Při kon-
trole sběrny narazila Policie ČR na podezřelou 
výkupku na skoro dva metráky hliníku. Cesta k 
pachateli pak byla jednoduchá a zloděj se bude 
ze svého činu zodpovídat.

Démon alkohol
V noci dne 6. 1. 2014 volal o pomoc na 

linku 158 muž, který se údajně ztratil. Policie 
ČR podle popisu vytipovala lokalitu u Tišnova 
a muže tam opravdu našla. Nešlo ale o pople-
teného člověka, ale o na mol s 4,36 promilemi 
opilého muže středních let. Ze své dezorientace 
se probíral v záchytné stanici.

Dne 18. 1. 2014 upozornila starostlivá 
vlaková cestující službu ČD v Kuřimi na zmate-
nou ženu jedoucí ve vlaku. Policií ČR přivolaný 
lékař konstatoval delirium tremens. Žena byla 
převezena do psychiatrické léčebny. Na druhý 
den ve večerních hodinách požádal Policii ČR 
o zásah majitel baru z Kuřimi. Silně podnapi-
lá, pomočená starší žena mu obtěžovala hosty 
a nechtěla odejít. Byla to tatáž bytost z přede-
šlého zásahu. S 3,25 promilemi alkoholu v krvi 
byla převezena opět do záchytné stanice.

Dne 17. 1. 2014 přivolal v dopoledních ho-
dinách Policii ČR muž z Kuřimi. Nevěděl si rady 
se svou přítelkyní, která měla vypít půl litru vodky. 
Nebyla schopna komunikovat, natož stát na no-
hou. V záchytné stanici jí naměřili 3,02 promile.

Roztržitý řidič
Dne 16. 1. 2014 ohlásila na Policii ČR 

újezd bez placení od benzínové pumpy v Če-
bíně tamní pumpařka. Po hodině ale oznámení 
zrušila. Řidič se k pumpě vrátil, tankování za-
platil. Své konání omluvil roztržitostí.

Krtci v akci
Dne 21. 1. 2014 ohlásil na Policii ČR v 

Kuřimi majitel domu ve Vranově odcizení jed-
noho kusu plašiče krtků vlastní výroby. Cení si 
ho na 1 tisíc Kč. Neznámý pachatel ho z neo-
bydleného objektu s nezajištěným vstupem od-
nesl neznámo kdy. 

Redakce Zlobice má podezření na sdru-
žení krtků, které bojuje za to, aby krtci při své 
podzemní činnosti nebyli rušeni.

H.N.
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Na dohled od Zlobice

Čisté světlo

užitečné informace

Od poloviny února bude na interneto-
vých stránkách města Kuřimi spuštěna nová 
aplikace, která umožní občanům objednat 
se k vyřízení dokladů a registraci vozidel 
po Internetu. Občanské průkazy, cestovní 
doklady, řidičské průkazy a agendu týkající 
se registru vozidel si tak nyní mohou obča-
né vyřídit bez dlouhého čekání. Služba bude 
dostupná i telefonicky přes podatelnu měst-
ského úřadu.

Internetové objednávání se bude týkat 
agend vyřizování dokladů, tedy občanských 
průkazů, cestovních dokladů, řidičských průka-
zů, a přepážek registru vozidel. Občan si může 
na internetových stránkách města v odkazu 
www. kurim.cz/objednavky objednat vyřízení 
vybrané agendy na určitou hodinu, která mu 
vyhovuje. Po zadání požadovaného dne a časo-
vého údaje mu bude na jím zvolený e-mail ob-
ratem zaslán PIN kód. Na městský úřad se pak 
občan dostaví v časovém rozmezí od 15 minut 
před objednaným časem do 15 minut po objed-
naném čase. Objednaný občan tak má celou půl 
hodinu času, během které může své záležitosti 
vyřídit.

Po příchodu na příslušné pracoviště 
si pak občan zvolí na dotykovém terminálu 
možnost „KLIENTI OBJEDNANÍ Z INTER-
NETU“ a zadá zaslaný PIN kód. Na terminálu 
obdrží pořadový lístek se speciální číselnou 
řadou, který bude automaticky předřazen před 
ostatní čekající. Občan objednaný přes Inter-
net tak bude obsloužen okamžitě v případě, že 
je přepážka volná, nebo v momentě kdy bude 
odbaven klient, který je právě na přepážce, a 
přepážka bude uvolněna.

Pokud se však klient dostaví mimo sta-
novenou dobu, nebude možné jeho zařazení do 
číselné řady a musí zvolit klasický způsob, tedy 
bude mu přiděleno nejbližší volné pořadové 
číslo. 

Objednávání přes Internet nebude nijak 
časově omezeno, takže pokud zjistíte, že jsou 
ještě volné termíny během dne, můžete jich vy-
užít pro objednání v kterýkoliv čas.

Prakticky to vypadá tak, že se občan 
objedná na vyřízení občanského průkazu na 
9. hodinu. Přijde tedy na městský úřad mezi 

Internetové objednávání na MěÚ Kuřim
8:45 a 9:15 hodin, na daném pracovišti zadá na 
terminálu PIN kód a bude, pokud je přepážka 
volná, ihned obsloužen, případně okamžitě po 
odbavení klienta, který momentálně něco na 
přepážce vyřizuje. Pokud se však občan zpozdí 
a přijde na úřad až v 9:30 hodin v případě, že 
byl objednán už na 9. hodinu, systém mu už 
neumožní PIN kód zadat a nemůže tedy být 
obsloužen přednostně. 

V případě telefonického objednávání, 
občan zavolá na podatelnu městského úřadu 
na tel. 541 422 311 a požádá referentku o ob-
jednání na určité pracoviště ve stanovený čas. 
Referentka jej v případě, že bude volno, do sys-
tému zaregistruje a sdělí mu přidělený PIN kód 
telefonicky.

Kuřimská radnice se zavedením nového 
internetového objednávání snaží rozšířit svoje 
služby. Nový systém internetového objednává-
ní umožní občanům vyřídit si osobní doklady a 
agendu na registru vozidel v čase, který si sami 
naplánují, a bez čekání.

Aplikace se nyní testuje a do ostrého pro-
vozu by měla být spuštěna od poloviny února. 
Aktuální informace o spuštění systému budou 
vyvěšeny na městských webových stránkách: 
www.kurim.cz a na facebooku: www.facebook.
com/Kurim.

Soutěžíme s 
Bridge

Snažení třídy SO2 v hodinách anglického 
jazyka přineslo první ovoce i mimo samotnou 
výuku. Studenti se od září účastní soutěží v ča-
sopise pro výuku angličtiny, Bridge, a v prosin-
ci se podařilo Marcelce Blažkové jednu z nich 
vyhrát. Žáci tak obdrželi opožděnou vánoční 
nadílku v podobě knížek ve zjednodušené ang-
ličtině pro celou třídu od nakladatelství Oxford 
Univerzity Press. Gratulujeme a přejeme plno 
dalších úspěchů nejen v anglickém jazyce.

Bc. Jana Šimíčková
Učitelka anglického jazyka SOŠ a SOU 

Kuřim, s.r.o.

Glosa
Ptali se mne lidé, jestli Zlobice přine-

se informace o tom, co je nového s případem 
pana místostarosty Koláčka a jeho soudní pří. 
Odpověděl jsem, že pochopitelně. Jen co bude 
něco podstatného. Pan Koláček už byl u soudu 
dvakrát, aby čelil podezření ze zneužívání úřed-
ního postavení a dalších činů. Podruhé v den, 
kdy finišuji s touto Zlobicí. Ale soud dosud 
neskončil. Což znamená jednak, že neměl prav-
du ten, kdo říkal, že je to celé nesmysl a soud 
to zamete pod stůl nebo hodí do koše za pět 
minut (pokud vím, podobná tvrzení pronášel 
i pan Koláček). Ale také to znamená, že neměl 
pravdu ani ten, kdo říkal, že je to jasné a bude 
rychle odsouzen.

Naopak bych řekl, že je skoro jasné, že 
pravomocného odsouzení se nedočkáme do 
konce volebního období. I kdyby nakrásně při 
příštím stání soudkyně rozhodla, že pan mís-
tostarosta se dopustil trestného činu, bude to 
někdy v březnu a on se pochopitelně odvolá. 
No, a to už se dá půl roku uhrávat.

Ptali se mne lidé, jestli bych měl ra-
dost, kdyby pana místostarostu uznali vinným. 
Upřímně řečeno, na to je těžké odpovědět. Žád-
ný normální člověk nemůže mít radost z toho, 
když se ve městě, kde bydlí, stane něco, co vede 
k obvinění někoho z vedení města. Vrhá to stín 
na nás všechny, na koaličního zastupitele a re-
daktora novin dvojnásob. Takže o radosti nejde 
mluvit. Na druhé straně pokud už k soudu do-
šlo, je pro mne přijatelnější představa, že žiji ve 
městě, kde chyboval místostarosta, než ve měs-
tě, kde se proti němu spiklo asi deset lidí, včetně 
mne (který si toho není vědom). Nicméně to 
nic neříká o tom, jaká je skutečnost. Musíme 
prostě počkat. A myslím si, že zastupitelstvo 
jedná uvážlivě, když neodvolává v této chvíli 
podezřelého. Otázka ovšem je, co bude uvážli-
vým chováním v okamžiku, kdy teoreticky soud 
první instance rozhodne o jeho vině. Myslím, že 
v tom okamžiku začne platit teze o tom, že u po-
litiků je presumpce viny, tedy by mělo k odvo-
lání místostarosty dojít, i kdyby to znamenalo 
obejít se po zbytek volebního období s jedním 
místostarostou. (Kdo by si tm chtěl jít sednout 
na pár měsíců.). Do konce volebního období se 
sejde zastupitelstvo ještě nejméně 4x.

Jiří Brabec
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Upozornění pro prodejce a 
výrobce tvrdého alkoholu

Městský úřad v Kuřimi upozorňuje všechny prodejce a výrob-
ce tvrdého alkoholu, že došlo ke změně zákona, kterým se upravuje 
výroba a prodej tvrdého alkoholu na koncesovanou živnost. Všichni 
výrobci i prodejci tvrdého alkoholu by si tak měli co nejdříve zažá-
dat o koncesi na odboru obecního živnostenského úřadu, aby mohli 
i nadále tvrdý alkohol prodávat nebo vyrábět. Podání žádosti je bez-
platné.

Změna se vztahuje na podnikatele, kteří provozují nyní konce-
sovanou živnost: „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, 
ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským 
pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, která je 
upravena zák. 309/2013 Sb., který novelizoval zák. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání, s nabytí účinnosti od 17. 10. 2013.

Prodejci alkoholu (kvasný líh, konzumní líh, lihoviny), kteří hod-
lají i nadále tuto komoditu prodávat, musí požádat o tuto koncesi v čás-
tečném rozsahu: „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, vý-
roba a úprava tvrdého alkoholu je náročnější na doklady i postup v rámci 
udělení koncese. Koncese v částečném rozsahu se týká také prodejců v 
obchodech, restauračních zařízeních i v dopravních prostředcích.

Žádost o koncesi v tomto půlročním období se týká všech pod-
nikatelů, kteří doposud prodávali předmětný alkohol v rámci živnosti 
volné: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten-
ského zákona“, obor č. 48 - „Velkoobchod a maloobchod“ nebo v rámci 
živnosti řemeslné „Hostinská činnost“.

Nová koncese nepodléhá správnímu poplatku a nevyžaduje žád-
nou odbornou způsobilost, ani vyjádření Ministerstva zemědělství ani 
schválení provozovny. Podnikatel přijde pouze s občanským průkazem 
a požádá o koncesi, zaměstnanec odboru živnostenského úřadu elektro-
nicky zpracuje žádost, podnikatel ji překontroluje a podepíše. Následovat 
bude správní řízení a vydání rozhodnutí o udělení koncese. Po nabytí 
právní moci rozhodnutí bude podnikateli vydán Výpis ze Živnostenské-
ho rejstříku s novou koncesí a se všemi živnostmi, které podnikatel vlast-
ní, jako průkaz živnostenského oprávnění, kterým se bude v podnikání 
nadále prokazovat.

Farmářské trhy v Kuřimi bu-
dou obnoveny

Už 14. února proběhnou v Kuřimi na náměstí Osvobození 
nové Farmářské trhy. Předchozí provozovatel trhů se s městem ne-
dohodl a nezajistil dostatečné množství prodejců a rozmanitost 
sortimentu. Navíc většina prodávajících byla často ze vzdálených 
regionů. Město Kuřim proto hledalo nového provozovatele, nejlépe 
z regionu se znalostí místního prostředí. Akce se chopil pan Aleš Ka-
dlec, nabídka z radnice ho oslovila, a jelikož měl s pořádáním akcí 
podobného charakteru už nějaké zkušenosti, pustil se do toho. Co 
nás čeká, kdy a kde a co všechno na trzích vlastně bude, jsme se ze-
ptali právě jeho.

Jaká bude tedy nová podoba Farmářských trhů v Kuřimi?
Farmářské trhy letos budou, oproti minulosti, na náměstí Osvobo-

zení. Částečně je to i ovlivněno větším prostranstvím, kde se trhy nebu-
dou tak tísnit s parkujícími automobily zákazníků Albertu. Částečně to 
ovlivnilo i autobusové spojení s tržištěm. Hned vedle něho je zastávka au-
tobusu oběma směry, takže tržiště bude dostupné i pro méně pohyblivé 
lidi, co pojedou z Dílů či Louček. Pěší projdou pod tunýlkem na Havlíč-
kovu a kolem školy na Komenského ulici, ale ne všichni mohou takovou 
dálku chodit nebo dojet autem. Ale na trhy budou moci i lidé i z Podlesí, 
Lipůvky, Lažan, Svinošic, ale i Moravských Knínic a podobně. S trhem u 
Alberta tuto možnost neměli, protože na všechny autobusové zastávky je 
to odevšud daleko.

Jak často trhy budou?
Zatím jednou za měsíc podle klíče každý druhý pátek v měsíci, ale 

výjimku to bude mít v květnu a prosinci. To bude až třetí, aby to bylo 
uprostřed měsíce. Někteří prodejci mě řekli, že by to mělo být častěji, 
alespoň jednou za 14 dní. Řekl jsem jim, že se musí nějak začít a v létě, v 
případě zájmu, to může být i jednou za 14 dní. 

Jak se Vám podařilo prodejce do Kuřimi nalákat, co jste jim slíbil?
Ani jsem prodejce nelákal. A nic jsem jim nesliboval. Řekl jsem 

jim, že pokus je to pro nás všechny. Jak organizátory, tak zákazníky a pro-
dejce. Prostě jsem jim vyložil, jak se věci mají, co mohou očekávat, jaký 
může být budoucí vývoj trhů či jarmarků. Hlavně jsem je ujistil, že na to 
které jejich hlavní zboží nebudou mít velkou konkurenci, protože vybí-
rám a zvu pouze prodejce, aby si co nejméně konkurovali. Samozřejmě, 
že některými produkty se budou s jinými překrývat, ale tak už to je. Vím, 
že je to dnes pro stánkaře s českým zbožím boj o holé přežití. Takhle jim 
mohu alespoň ovlivnit naději na jejich nějaký obrat. 

Kolik budou za pronájem platit? A koho to bude vlastně příjem? 
Jsou už určena trhová pravidla a s těmi jsme je seznámili. Za účast 

je stovka a za zábor jako takový je cca 20 Kč za metr čtvereční. Za použití 
elektřiny je paušální poplatek 50 Kč za den a spotřebič. Řekli mně větši-
nou, že to ujde. Když jsem jim ale řekl, že peníze z pronájmů budu použí-
vat hlavně na podporu občasných dětských účinkujících, jen se většinou 
sympaticky usmáli.  

Proč jste si dohodli páteční odpolední prodejní dobu?
Ty minulé trhy byly hlavně dopoledne. Takže byly především pro 

důchodce a rodiče s malinkými dětmi, které nechodí do školky nebo 
školy. Ti však nepředstavují hlavní kupní sílu. Po poledni byli prodejci už 
naštvaní, že měli malou tržbu, tak se většinou sbalili a odjeli kolem třetí 
domů. Kolem čtvrté odpoledne začali chodit ti, co chodí do práce. A těch 
je v Kuřimi většina. Patří mezi ně o moji kamarádi. A trhovci už zde ne-
byli. Takhle trh začne ve dvě, to přijdou důchodci a rodiče s dětmi, kolem 
čtvrté se začnou trousit dospělí s větší kupní silou. O šesti se skončí, ale v 
létě trhovce vyhazovat nebudeme, když budou mít komu prodávat.

Jací prodejci zde budou? 
Na první trhy se nám podařilo zajistit asi 15 prodejců. Pozvánku 

na Kuřimský farmářský trh v únoru 2014 přijali Agrodružstvo Brťov Li-
půvka - jablka, chlazená drůbež. Bar Pohoda - cukrová vata, balónky. Bio 
farma Osová Bítýška - vejce, zelenina. Čokoládovny Fikar Kuřim - čoko-
ládové výrobky. Farma rodiny Němcovy Osová Bítýška - mléčné výrobky, 
zelenina, ovoce, nápoje. Glass Breznický sklárna Strání - sklářské výrobky 
a objednávkové služby. Holá Vladimíra Křoví - ruční výroba pletených 
výrobků. Koření a kořenící směsi Svitávka. Levné knihy Robert Glos, 
Brno Královo Pole. Michal Böhm Zdravá výživa a poradenství Morav-
ské Knínice. Perníky Švandrlíkovi. Stanislav Dubský, Troubsko - langoše, 
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trdelníky, medovina. Vinetum Kuřim - tichá a svařená vína z Hnanic u 
Znojma, objednávky vína. Řeznictví Hadač a Zapletal Rosice - výroba a 
prodej masa a masných výrobků. Výroba smažených brambůrků a vaře-
ní kávových nápojů. Výroba lázeňských oplatek Pozlovice - Luhačovické 
oplatky. Zahradnictví, Zahrada Ing. Chytrý Lipůvka – bio hnojiva, zdravá 
výživa, rostlinná výroba, poradenství. Z různých příčin účast však nepo-
tvrdili i další, mohou se zde však nečekaně objevit. 

A to může přijet kdokoliv, kdo prodává s vlastním stánkem či přívě-
sem? 

Může, ale musí respektovat tržní podmínky. Samozřejmě s vlast-
ním Živnostenským listem a buď bude mít jiný sortiment vlastních vý-
robků, než jsou trhovci pozvaní, nebo bude respektovat desetinásobek 
nájemní plochy a místa. Jinak prodejci se zbožím, na jehož výrobě se zčás-
ti nebo zcela nepodíleli, například zboží z velkoskladů či z druhé ruky, 
zde prodávat vůbec nebudou, neboť je náš trh nebude podporovat. Nejde 
nám totiž jen o prodej produktů českého původu, ale hlavně těch, které i 
výroba zaměstnává, neboť je sami vyrábí. Je to trochu jako sociálka, ale je 
to tak. Ale pokud se tady ukáží zahrádkáři a prodejci vlastních zeměděl-
ských nebo medonosných produktů, mohou si je prodat. Malopěstitelé z 
Kuřimi nebudou ani platit základních sto korun za místo. V únoru si však 
budou moci lidé v sálu kulturního domu, v rámci tak zvaně Blešího trhu, 
vyměnit si či prodat různé oblečení, obuv, lyže, sáně, brusle, kočárky.    

Je pravdou, že součástí nových Farmářských trhů bude i kulturní pro-
gram, co přesně chystáte?

Je to pravda. Vidíme tu atmosféru kulturně se projevujících spo-
luobčanů na Masopustu, Svátku vína, Mikulášském jarmarku. Plánujeme 
občasné vystupování dětí, mládeže, ale i ostatních kulturních aktivit z 
Kuřimi a okolí, neboť i oni nesou svoji kůži na trh. Byť v umělecké tvor-
bě nebo alespoň bohulibé iniciativě. Vybrané peníze z pronájmu trhů a z 
dobrovolného vstupného budou použity na jejich podporu a režie, které 
v souvislosti s jejich zajištěním vzniknou. V únoru v pátek ve 20 hodin 
večer potom bude pořádán v sále kulturního domu swingový jazzový 
koncert s Aritmic bandem ZUŠ Kuřim a big bandem The Young Pekáč 
Mojmíra Bártka. 

Děkujeme za rozhovor.
sš

Nové možnosti vzdělávání v 
knihovně

Jak jistě víte, Městská knihovna Kuřim je tradičním místem 
vzdělávání pro kuřimské občany.

Oddělení pro děti pořádá pravidelné programy pro školky i školy, 
které jsou doplněním jejich vyučování. A tak každé dítě v rámci své výuky 
navštíví knihovnu a seznámí se s jejím prostředím.

Dospělé oddělení pracuje spíše volnočasově, záleží tedy jen na 
konkrétním člověku, jestli bude chtít do knihovny přijít a za jakým úče-
lem. Zda-li si půjde vybrat a půjčit nějakou knihu (k pobavení či ke vzdě-
lání) nebo jestli se účastní některého z nabízených programů.

V minulém roce jsme pro naše uživatele připravili přednášky v 
Cyklu zdraví, ve kterém se odborníci věnovali problémům fyzické i psy-
chické vitality. 

Rok 2014 je v Městské knihovně ve znamení Virtuální univerzity 
třetího věku. Jelikož početná část našich čtenářů je z řad starších lidí, roz-
hodli jsme se jim poskytnout možnost vzdělání, které je prioritně určeno 
pro seniory 55+. Tato forma vzdělávání je v současnosti velmi oblíbená, mo-
mentálně se takto vzdělává asi 40 tisíc zájemců po celé České republice.

Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje zájemcům zájmové, 
neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. To znamená, že předná-
šející jsou vyučujícími na akreditovaných programech MŠ. U3V funguje 
při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. 
Forma virtuálního vzdělávání je určena především pro seniory, kteří se z 
různých důvodů prezenčních přednášek nemohou zúčastnit (vzdálenost, 
zdravotní a časové důvody, finanční náročnost dopravy).

Virtuální U3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému 
studiu všem seniorům v rámci celé České republiky bez rozdílu místa 
bydliště. Je založena na využití nových komunikačních technologií a in-
ternetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky 
přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Vzdělání probíhá formou videopřednášek, které studující shléd-
nou ve „středisku“ (Městská knihovna Kuřim), dále jsou jim poskytnuty 
textové materiály a přístup do systému, kde již probíhá samostudium. Je-
den semestr je naplněn šesti přednáškami, ze kterých studenti nejdříve 
společnými silami a poté také samostatně u svých počítačů skládají testy. 
Virtuální U3V je placená forma vzdělávání, za semestr se platí 200 Kč až 
300 Kč (dle druhu kurzu).

V Kuřimi se formou Virtuální U3V začalo vzdělávat 11 seniorů. 
Tato označení, možná u někoho vzbuzuje setkání vetchých, senilních 
starců. Ovšem není tomu tak, frekventanti přednášek jsou ve velmi dobré 
kondici a často se aktivně podílejí na společenském a sportovním dění v 
Kuřimi. V současnosti jsme uzavřeli kurz Astronomie. Pilotní kurz obsa-
hoval 4 přednášky, které byly věnovány slunečním hodinám v antice, stře-
dověku, renesanci i současnosti a významným evropským, astronomům. 
Jednotlivá setkání účastníků kurzů vyvolávala diskuze nad probíranými 
tématy, či případné tipy na výlety, kde se dají najít zajímavé sluneční hodiny.

Kurz navštěvuje osm dam a tři pánové, proto je možná trochu ne-
čekané téma, které si pro další semestr odhlasovali. Vybrali si totiž Kou-
zelnou geometrii, přestože název zní velmi technicky jeho tematická ná-
plň je velmi slibná. K nahlédnutí uvedu například přednášky: 
Využití kruhu a kružnice (v antickém umění, esoterice, gotickém umění)
Mnohoúhelníky (využití v architektuře v zahraničí i u nás) 
Geometrie a architektura (pochopíme mnohé epochy i národy) 
 Ornamenty (využití ve výtvarném umění)
 Geometrie v živé přírodě (struktury květů a listů).

Kurz Kouzelná geometrie zahajujeme 11. února 2014. Pokud zau-
jal i Vás, přidejte se mezi seniorské studenty a přijďte si co nejdříve vypl-
nit přihlášku do Městské knihovny.

Jestli ovšem toto není „Vaše“ téma, třeba se najdete v pestré nabíd-
ce přednášek, jako jsou: Etiketa, Lesnictví, Historie a současnost české 
myslivosti, Vývoj a současnost Evropské unie, Vývoj informačních tech-
nologii, Hudební nástroje, Dějiny oděvní kultury, Osobní finance, Lid-
ské zdraví, Život a dílo Michelangela Buonarroti, Umění rané renesance 
v Itálii, Evropské kulturní hodnoty, Potraviny a spotřebitel. Podrobnější 
informace o jednotlivých kurzech najdete na www.e-senior.cz

Věříme, že Vás zaujalo nejedno téma a že na Virtuální univerzitu 
třetího věku brzy zavítáte do Městské knihovny Kuřim.

Mgr. Eva Jourová

knihovna
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Zateplení ZŠ Komenského a MŠ Komenského a Jungmannova
ZŠ Komenského zateplila společnost Privileg Brno. Zatímco roz-

počtová cena akce byla 9.800 tisíc korun, realizační 5.256 tisíc korun. Na 
akci jsme získali dotaci ve výši 3.914 tisíc korun. Na Komenského bude v 
letošním roce ještě nutno sanovat zdivo základů budovy (vizte dále).

MŠ Komenského zateplila rovněž firma Privileg Brno, která na-
bídla nejnižší cenu, a to 3.482 tisíc korun. Rozpočtová cena byla přitom 
7.100 tisíc korun, dotace činí 2.259 tisíc korun.

MŠ Jugmannova zateplila společnost Vispo z Kyjova, která zvítě-
zila s cenou 3.082 tisíc korun. Rozpočtová cena byla 6.800 tisíc korun, 
dotace 1.808 tisíc korun.

Zavedení orientační čísel 
Proces vydávání orientačních čísel se blíží ke konci. Zbývá ještě 

čísla přidělit ulicím na Podlesí. Přidělená čísla si ještě část majitelů nemo-
vitostí nevyzvedla, případně vyzvedla a nepřipevnila. 

Rekonstrukce tribuny a zázemí na fotbalovém stadionu 
– I. etapa

Tribuna fotbalového stadionu stojí již 60 let, s výjimkou zakrytí 
bývalé tribuny směrem k TOS Kuřim bez výraznější rekonstrukce. Tech-
nický stav budovy je však již velmi zanedbaný – problémy jsou s kanaliza-
cí, stavem oken, vysokou vlhkostí v objektu atd. 

V loňském roce byla vyasfaltována silnice před tribunou, proběhl 
kamerový průzkum kanalizace a následné čištění a rekonstrukce někte-
rých částí. Dále byly připevněny bezpečnostní mříže na okna, které mají 
zabránit rozbití oken a tím i případnému zranění. Dále byly opraveny in-
teriéry šaten. Průběžné opravy budou pokračovat i v letošním roce.
 

Rekonstrukce radnice - 1. podlaží
V prvním podlaží byla dokončena vestavba nové podatelny a in-

formací. Současně bylo částečně rekonstruováno pracoviště odboru 
dopravy. Vznikla nová čekárna a spuštěn byl číselný odbavovací systém 
pro odbor dopravy a pracoviště pasů a občanských průkazů ve 2. podlaží. 
Rovněž bylo zrekonstruováno pracoviště pasů a občanských průkazů a 
opraveny podlahy v některých kancelářích, které jsou ve velmi špatném 
stavu. 

Opravy radnice budou pokračovat i v letošním roce.

Rekonstrukce sportoviště ZŠ Jungmannova
ZŠ Jungmanova dostala do užívání nové multifunkční hřiště s po-

vrchem z umělé trávy, sprinterskou dráhu s tartanovým povrchem, sektor 
pro skok daleký, několik venkovních posilovacích strojů a další venkovní 
prvky. V roce 2012 navíc bylo zrekonstruováno dětské dopravní hřiště, 
které je součástí areálu.

Rozpočtová cena byla 7.443.000 Kč, realizační cena 5.500 tisíc Kč. 
Stavbu provedla firma Swietelski. Na stavbu jsme získali dotaci z Regio-
nálního operačního programu Jihovýchod ve výši 70 %. 

Jak pokračují investice města?
(pokr. ze str. 1)

ská, Blanenská (chodník do průmyslové zóny sever – areál TOS a naproti 
TOS) a další, silnice Luční, U Stadionu, K AMP, vjezdy k domům na Bez-
ručově, cesta od Sprku směrem k Čebínu atd.

Investiční akce, přecházející z loňského 
roku a nové akce, připravované k zahájení 
v roce 2014
Prodloužení podchodu pod nádražím a další úpravy nádraží ČD

Stavba prodloužení podchodu již začala. Provádí ji společně firmy 
HABAU CZ a Held a Francke Baugesellschaft, které zvítězily ve výběro-
vém řízení s cenou 11.800.347 Kč (projektová cena byla 13.935 tis. Kč). 
Na tuto akci jsme získali dotaci ve výší cca 85 procent. Více informací 
přinášíme na str. 11.

Rekonstrukce kanalizace v ul. Hybešova
Před deseti lety povolilo město výstavbu několika nových rodin-

ných domků v horní části ulice Hybešova pod železniční tratí. V ulici 
Hybešova však nebyla v té době připojena kanalizace k čističce a splašky 
odtékaly do Mozovského potoka. Podmínkou povolení výstavby domků 
bylo, že do deseti let musí město kanalizaci rekonstruovat tak, aby od-
povídala platným předpisům. Vznikne tedy nová oddílná kanalizace, kdy 
splašková část bude napojena na čističku odpadních vod, dešťová kana-
lizace bude svedena do zatrubněného Mozovského potoka a současně 
bude opraven celý veřejný prostor včetně komunikace, parkovacích míst 
a chodníků. 

Rozpočet akce je 23.968 tisíc korun, městu byla přislíbena dotaci ve 
výši 4.799 tisíc korun. Podmínkou dotace však je nové výběrové řízení na pro-
vozovatele kanalizace, což by znamenalo zdržení celé akce nejméně o rok až 
rok a půl současně další náklady ve výši až 2 miliony korun. O dalším postupu 
musí nyní v co nejkratší době rozhodnout zastupitelstvo města. 

Sportovní rekreační plocha Díly za Sv. Janem
Připravovaná sportovně rekreační plocha mezi ulicí Dušínovou a 

Mozovským potokem je ve fázi projektu pro územní řízení. Jeho součástí 
je pumptracková dráha, sportovní hřiště a dětské herní prvky. 

Projektová cena je 4,063 milionu korun a v rozpočtu je počítáno s 
celou touto částkou.

Oprava mostu přes železnici na ul. Hybešova
Z mostu ve vlastnictví města opadávají části betonové konstrukce, což 

ohrožuje vlakovou dopravu. Je nutno opravit mostní římsy, vyměnit stávající 
zábradlí za nové, rekonstruovat ochranu proti dotyku trolejí a provést další 
práce. Podle projektu je cena rekonstrukce mostu 3.700 tisíc korun, z čehož 
však 2.820 tisíc korun tvoří poplatky SŽDC za výluku na trati.

Rekonstrukce měla začít již v roce 2013, přičemž z důvodů zlevně-
ní stavby chtělo město využít výluk, které měly být vyvolány rekonstrukcí 
koleje č. 2 mezi Maloměřicemi a Kuřimí. Tato rekonstrukce však byla pře-
ložena na letošní rok. Pokud opravdu začne, potom by zahájila i oprava 
mostu tak, aby byla opravena jeho polovina nad kolejí č. 2. Zbylá část by 
byla opravena následně, opětovně podle výluk v režii SŽDC. Tímto způ-
sobem by se dalo ušetřit zřejmě až 2 miliony Kč. 

V rozpočtu 2014 je na akci uvolněno 1,5 milionu Kč.

Rekonstrukce kotelny Popkova na multifunkční kulturně-
společenský sál

Hřiště u ZŠ Jungmannova

Opravy chodníků a místních komunikací
Do oprav místních silnic a chodníků bylo investováno 6.400 tis. 

korun. Opraveny byly chodníky např. na ulici Jungmannova, Legionář-
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Připravuje se přestavba na multifunkční sál, který by sloužil po-
třebám kultury a spolkového života ve městě, mj. městské knihovně, 
společenskému centru a různým občanským sdružením. Momentálně je 
zpracován projekt. 

V rozpočtu města je na akci vyčleněno 6 milionů Kč. 
 

Odbočovací pruh na Podlesí
Nejde o investici města Kuřim, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Rekonstruována je křižovatka silnice I/43 (svitavská) s připojením Pod-
lesí. Stavba již začala, má však zpoždění a je přes zimu zakonzervovaná. 
Dle informací ŘSD Brno by měla být dokončena v květnu až červnu. 

Město se bude na akci spolupodílet příspěvkem na nové veřejné 
osvětlení, a to částkou 200 tisíc korun. 

Autobusová zastávka Díly – směr od Brna
Podařilo se dořešit všechny majetkové záležitosti a je hotový pro-

jekt pro územní řízení. Zastávka bude vybudována před kruhovým objez-
dem ve směru od Brna. 

Probíhají jednání se Správou a údržbou silnic JmK, která by zastáv-
ku mohla vybudovat jako součást plánované rekonstrukce silnice II/385 
v úseku mezi kruhovým objezdem a Českou – UP závody. V tomto přípa-
dě by ji zřejmě hradil investor rekonstrukce – tedy Správa a údržba silnic 
JmK. Zatím však není jasné, kdy bude tato rekonstrukce provedena – zda 
v letošním roce, nebo později. Je tedy otevřená i možnost, že by město 
zastávku vybudovalo na své náklady.

Projektová cena zastávky je cca 3,5 milionu Kč – její součástí je to-
tiž vybudování mostku s novým příjezdem k zahrádkám, vlastní zastávky, 
opravy přiléhající silnice, přebudování dělicího ostrůvku před kruhovým 
objezdem, opěrná zeď na přístupovém chodníku a další práce. 

Zateplení hasičské zbrojnice
Je zpracována projektová dokumentace a připravuje se žádost o 

dotaci. S realizací akce se v letošním roce počítá pouze v případě získání 
dotace. Rozpočtová cena je 3.065.161 Kč.

Rekonstrukce společenského a kulturního centra v Kuřimi
Momentálně se dokončuje projekt pro územní řízení. Ten počítá se 

s rekonstrukcí a rozšířením stávající budovy tak, aby výsledkem byl velký 
sál (přibližně ve stávající podobě), malý sál s elevací (tedy stupňovitým 
hledištěm) a výbavou na promítání digitálních filmů, variabilně uspořáda-
telný malý sál, restaurace (přibližně v současné podobě), obřadní síň, hu-
dební zkušebny, klubový prostor (např. pro mateřské centrum) a prostor 
pro kavárnu nebo klub. Samozřejmostí jsou bezbariérové úpravy včetně 
výtahu pro návštěvníky a důkladné odhlučnění a zateplení celé budovy. 
Zásadní rekonstrukcí projde střecha objektu, neboť stávající je nejenom 
zcela tepelně propustná, ale problematická i z hlediska stavu a únosnosti. 
Zvažuje se i úprava prostoru před kulturním domem včetně zvýšení počtu 
parkovacích míst. 

Momentálně se náklady na stavbu odhadují podle projektu na cca 
104 milionů Kč, bude však nutné tyto náklady snížit. V ideálním případě 
může být rekonstrukce zahájena letos na podzim. V rozpočtu města je 
zatím vyhrazeno 7 milionů Kč na dokončení projektu a další inženýrskou 
činnost. 

Rekonstrukce ulic Tyršova a Tišnovská 
Jde o rekonstrukci povrchu vozovky včetně lokálních oprav pod-

loží tak, aby byla snížena hlučnost a otřesy, způsobené dopravou. Akci 
financuje Správa a údržba silnic JmK, její zahájení je plánováno na rok 
2014. Předcházet ji budou opravy kanalizační a vodovodní sítě z pro-
středků Brněnských vodovodů a kanalizací a částečně města Kuřim. 

V této souvislosti město připravuje navazující opravy a úpravy, pře-
devším rekonstrukci veřejného osvětlení (nové kabely), chodníků, par-
kovišť a veřejné zeleně. Před dokončením je projekt těchto úprav. Odha-
dovaná cena za realizaci se pohybuje kolem 15 milionů korun, se kterou 
počítá i rozpočet města.

Část rekonstrukce, jejíž investorem je město, by se pochopitelně 
realizovala pouze v případě, že celou akci zahájí SÚS JmK. Ta chce re-
konstrukci zaplatit z dotačních programů EU. Je tedy otázkou, zda rekon-
strukce skutečně začne v letošním roce, nebo v roce příštím. 

Most přes Kuřimku na ul. Komenského a řešení dopravní 
situace před ZŠ Komenského

Zpracovává se investiční záměr na nový most přes Kuřimku u ZŠ 

Komenského, který je ve velmi špatném technickém stavu a bude nutno 
ho strhnout. Zároveň je nutno vyřešit neuspokojivou dopravní situaci u 
ZŠ, zvláště při ranní špičce, kdy rodiče vozí své děti do školy automobily. 

Odhadované celkové náklady jsou 4 miliony Kč, přičemž v letoš-
ním roce počítá rozpočet s částkou 2,5 milionu Kč na nový mostek a čás-
tečné úpravy. Stavba by měla být zahájena ještě letos.

Rekonstrukce hřiště na Podlesí
Je hotov projekt pro stavební povolení. Bude vybudováno klasické 

hřiště o čistých rozměrech 40 x 20 metrů s povrchem z umělé trávy. Pro-
jektové náklady jsou 3,2 milionu korun, necelých 100 tisíc již bylo zapla-
ceno. Rozpočet počítá s celou zbývající částkou, tedy 3,1 milionu korun. 
Akce by měla být zahájena i dokončena letos.

Rekonstrukce komunikace ul. na Zahrádkách/Bezručova 
čtvrť

Momentálně se aktualizuje deset let starý projekt. Podle něj bude 
lokálně opravena kanalizace, opraveny silnice a chodníky a postavena par-
koviště. 

Celková výše nákladů je odhadována na 12,5 milionu korun. Re-
alizace bude rozdělena na etapy (přesnější dělení určí projekt) , ta první 
by měla být zahájena ještě v letošním roce a rozpočet počítá s částkou 5 
milionů korun. 

Revitalizace zeleně v Kuřimi
Projekt by měl být zahájen v letošním roce. Je zpracována projek-

tová dokumentace a bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Pro-
jektová cena je 2,457 milionu Kč, přičemž by mělo být 2,304 milionu Kč 
uhrazeno z dotace. 

Revitalizace toku a nivy Lučního potoka
Cílem revitalizace je upravit Luční potok a jeho okolí tak, aby se 

přiblížil přírodnímu stavu a sloužil tak jako vhodné místo pro rostliny 
a živočichy, stejně jako přírodní protipovodňová překážka. Je připraven 
projekt, zatím však ještě nejsou dořešeny všechny potřebné majetkové 
převody. 

Cena podle projektu je 3,15 milionů Kč, dotace by činila 2,252 
milionu Kč. Projekt však bude možno zahájit pouze v případě včasného 
dořešení majetko-právních záležitostí.

Protierozní úpravy krajiny pod Cimperkem
Jde o protierozní a protipovodňové úpravy zemědělské krajiny pod 

kopcem Cimperk. 
Je hotov projekt, který stanovil cenu na 1,13 milionu korun. Oče-

kávaná dotace je 417 tisíc Kč. I v tomto případě platí, že akce bude zaháje-
na pouze v případě včasného vyřešení majetko-právních záležitostí.

Nové veřejné osvětlení v ulici Pod Vinohrady – Hybešova
V této lokalitě připravuje společnost EON uložení rozvodů elek-

třiny do země. Budou zrušeny sloupy, které dnes nesou lampy veřejného 
osvětlení a bude tedy nutno postavit sloupy nové.

Je hotov projekt, který počítá s částkou 400 tisíc korun, stejně vy-
sokou částku uvolňuje i rozpočet města.
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Placená inzerce

Sociální ubytování Tišnovská
Město získalo byt v lokalitě Tišnovská – za hřbitovem v domě, kde 

jsou ve vlastnictví města i všechny zbývající byty. Nově získaný byt bude 
upraven pro potřeby bydlení osob v sociální nouzi, nikoliv však osob so-
ciálně nepřizpůsobivých. Vznikne zde bytová jednotka 2+1 a jeden sa-
mostatný pokoj se sociálním zařízením. Náklady jsou odhadovány na cca 
400 tisíc korun.

Výměna výloh v obchodech na nám. Osvobození
Město je vlastníkem obchodních prostor v domech na náměstí 

Osvobození. Výlohy a dveře v těchto objektech jsou z velké části ještě pů-
vodní, více než 50 let staré a je nutno je vyměnit v návaznosti na pokraču-
jící opravu celého domu z prostředků družstva vlastníků. Předpokládané 
náklady jsou 1 milion Kč.

Sanace základů budovy ZŠ na Komenského ulici
Po zateplené této budovy je nutno ještě sanovat základy, které 

jsou špatně odizolované a v nedobrém technickém stavu. Předpokládané 
náklady jsou 900 tisíc korun a budou uhrazeny z investičního fondu ZŠ 
Tyršova.

Opravy a zabezpečení radnice
Opravy budovy radnice budou pokračovat i v letošním roce. Opra-

veno bude 2. podlaží a bude také vylepšeno zabezpečení prostor objektu. 
Předpokládané náklady jsou 2,3 milionu Kč.

Veřejné osvětlení mezi ulicemi Havlíčkova a ZŠ Komenského
Součást projektu Bezpečná cesta do školy. Cesta mezi ZŠ Komen-

ského a ulicí Hybešova je velmi frekventovaná, navíc zde chodí mnoho 
dětí jak do základních škol, tak také do základní umělecké školy. V loň-
ském roce byl osvětlen tunel mezi ulicí Havlíčkovou a Nerudovou, letos 
by měl být osvětlen zmíněný úsek a ve zvyšování bezpečnosti a komfortu 
chceme pokračovat i nadále.

Předpokládaná cena je 500 tisíc korun, realizace je zatím podmíně-
na získáním dotace, případně úsporami při jiných investičních akcích (ty 
jsou, vzhledem k tomu, že realizační náklady u stavebních prací se nám 
Daří snižovat o 20 – 40 % velmi pravděpodobné).

Revitalizace veřejného osvětlení
Revitalizace veřejného osvětlení se zapojením dotačních progra-

mů se daří městu Kuřim již několik let. V letošním roce by měla proběh-
nout příprava, případně realizace třetí etapy. Náklady jsou odhadovány 
na 2,5 milionu korun. Na přípravu akce byla schválena částka 200 tisíc. 
Samotná realizace bude schválena až po získání dotace.

Opravy komunikací
Na letošní rok je na opravy silnic a chodníků ve městě připraveno 

5,5 milionu Kč. Konkrétní plán obnovy a rekonstrukcí bude připraven po 
zimě tak, aby reflektoval aktuální stav.

Připravované projekty se zahájením v roce 
2015 a dalších letech

Výstavba Městské sportovní haly 
Architektonická kancelář Cuboid z Prahy, zastupovaná Ing. arch. 

Vítem, pracuje na projektu pro územní řízení. Současně je hotova studie 
sportovního areálu, která řeší okolí haly, parkoviště, příjezdové cesty atd. 
Náklady na stavbu jsou odhadovány mezi 70 – 80 miliony korun, termín 
zahájení výstavby nebyl stanoven. V letošním roce je na akci vyčleněno 
3,5 milionu korun na přípravu projektů až do fáze stavebního povolení.

Rekonstrukce ulice Legionářská vč. nám. Osvobození
Opět jde o rekonstrukci vozovky a související infrastruktury, ob-

dobně, jako u ulic Tyršova a Legionářská jako společné investiční akce 
Správy a údržby silnic JmK a města Kuřim. Zahájení stavby se předpo-
kládá v roce 2016.

Cyklostezka Kuřim – Lipůvka vč. obsluhy průmyslové zóny 
sever (TOS)

Zatím nejsou známy náklady na stavbu ani termín zahájení. Stavba 
této cyklostezky se předpokládá pouze tehdy, podaří-li zajistit dotace ve 
výši minimálně 60 % z celkové ceny díla.

Okružní křižovatka Podlesí - ul. Šmeralova
Bude pokračovat projekční příprava až do fáze udělení stavebního 

povolení. Výstavba nejdříve v roce 2015. V letošním roce je na akci schvá-
leno 200 tisíc korun.

Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova u žel. tunelu
Jde o přechod, který je součástí projektu Bezpečná cesta do školy. 

Je zpracována studie, dořešeny byly nákupy pozemků. Odhadované ná-
klady jsou 514.752 Kč.

Drago Sukalovský
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Co pořádala Trampská osa-
da Llano Estacado ke konci 
loňského roku

V sobotu 30.listopadu, trochu s předstihem uspořádala spolu se 
Sokolem Kuřim v sokolovně Mikulášské odpoledne, kterého se zúčastni-
lo přes sto dětí s rodiči či prarodiči.

Za zvuků reprodukované hudby mohli všichni tancovat a bavit se 
při občasném bombónovém dešti, to byly na parket rozházeny plné hrstě 
bombónů, které děti rychle sebraly. Dětských her se účastnili i dospělí, 
což Ti malí velmi uvítali a o to více se snažili. V každé hře byli všichni vždy 
odměněni sladkostmi.

 Ke konci se přihnal otrhaný organizátor v patách s čerty a ne-
beskými vyslanci. Mikulášovi s andělem většina dětí řekla básničku či pís-
ničku do mikrofonu a všichni od něj dostali balíček sladkostí, s ovocem a 
malým dárečkem.

 Další akcí byly cestopisné přednášky s promítáním, kterých se 
zúčastnilo kolem čtyř stovek zájemců. Zajímavé i poučné byly všechny 
večery. Byla i tombola, kterou si připravil přednášející Milan Štourač. Pro-
cestovali jsme zemi českou a slovenskou, Afriku, Asii i Ameriku. Mnohdy 
veselé byly příběhy na cestách našich dobrodruhů, neboť nejsou jen lehké 
chvilky na cestách po světě. Díky jim, že si udělali čas a přišli se podělit o 
své zážitky.

A poslední akcí osady v roce byl již tradiční „Malý Silvestr“ uspo-
řádaný tentokrát na „Klopené louce“ v Níhově, kde osada pořádá i své po-
tlachové ohně. Čtyřicet kamarádů přijelo předposlední den v roce 30. 12. 
oslavit odchod starého roku. Díky kamarádům z kapely Trampská sešlost 
- pozůstalost byla navozena perfektní nálada. V poledne jsme si přiťukli a 
popřáli jako o půlnoci, zasoutěžili při házení šavle, zimu zaháněli svařá-
kem a na večer se rozjeli domů.

Chtěli bychom touto cestou všem popřát, teď už do tohoto roz-
běhnutého roku, hodně sluníčka, pevný krok a samozřejmě pevné zdraví, 
štěstí a lásku. 

za T.O.Llano Estacado Mojša
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Pozvánka

Tunel Blanka, nebo tunel 
Laďa?

V lednovém vydání novin Zlobice se objevil článek kuřimské-
ho opozičního zastupitele Vladislava Zejdy, zabývající se přípravou 
městských investic. V úvodu se nás snaží pan Zejda přesvědčit, že se 
na uvedenou problematiku dívá očima „investičního technika, stava-
ře a zejména zodpovědného zastupitele, který si je vědom svého po-
slaneckého slibu“. To vedení radnice plány předkládá nikoliv odbor-
ně, ale politicky. Přeloženo do češtiny, mává ciframi a fakty jak se mu 
to zrovna hodí. Zkrátka – podezřelé, podivné a odsouzeníhodné.

Dále nás odborník Zejda informoval o různých připravovaných 
investičních akcích argumentuje tím, že se jejich ceny liší od cen uvádě-
ných dříve či jsou, podle jeho názoru, nerealisticky nízké. Poněkud opo-
míjí fakt, že každá větší investice se během přípravy v čase vyvíjí a tedy 
jsou odhadované náklady v různém stupni přípravy různé. Srovnává tedy 
nesrovnatelné a vznikl tak dokonalý mišmaš, ve kterém jsou srovnávány 
stavby o kterých se uvažuje, a v současnosti existují pouze na úrovni roz-
pracované studie, se stavbou, která již roky stojí a funguje.

Od technika, za kterého se pan Zejda považuje především, bych 
očekával, že se dle názvu rozepíše o nějaké dopravní stavbě vedoucí pod 
zemí, ale u pisatele zvítězil politik, a proto použil tunel v názvu ve smyslu 
metafory pro označení hospodářského podvodu. 

Nejpodrobněji se v článku zabývá stavbou kuřimského Wellne-
ss. Jedná se o historicky největší stavbu města a vzbudila proto velkou 
pozornost. Tato stavba byla postavena v relativně krátké době a termín 
dokončení byl dodržen. Cena stavby se opravdu během přípravy v čase 
měnila, ale to je přirozené. Důležitá však byla cena konečná, před podpi-
sem smlouvy s dodavatelem stavby. O té také zastupitelé hlasovali s plnou 
znalostí její výše a všech souvislostí. Cena také byla dodržena a nemuse-
la se navyšovat. Netřeba dodávat, že vše schválilo zastupitelstvo města. 
Toto jsou velmi důležitá fakta, protože na stavbu byla poskytnuta dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod ve výši 40 %. 
Pokud by se kritéria nedodržela, nemohly by se čerpat dotace a došlo by k 
tzv. korekci, to znamená, že by se nárok na dotace procentuálně snižoval. 
K ničemu takovému ovšem nedošlo, protože všechny podmínky výstavby 
byly dodrženy.

Dnes kuřimské wellness funguje již čtvrtým rokem a za tu dobu se 
stalo jakýmsi symbolem našeho města, který Kuřimi okolí závidí. Stavba 
byla oceněna nominací na Bazén roku a zvítězila v soutěži Stavba roku 
Jihomoravského kraje za rok 2010. Těžko ji tedy srovnávat s tunelovým 
komplexem Blanka, který se začal stavět v roce 2007 a měl být dokon-
čen v roce 2011. Tuto stavbu provázení technické problémy v podobě 
vážných propadů půdy a termín dokončení této stavby je v nedohlednu. 
Taktéž cena z původní smlouvy se z 21,2 miliard Kč. dostala na zatím 
předpokládaných 36 miliard Kč.

Pan Zejda nejenom tedy že srovnává nesrovnatelné, ale navíc tímto 
přirovnáním šlápnul na velmi tenký led. Měl by se více starat více o vlastní 
hříchy. Z doby své dvojjediné role koaličního zastupitele a dvorního do-
davatele projektů pro město jich existuje řada. Připomeňme alespoň stav-
bou Adaptace prádelny na moštárnu na Tišnovské ulici z roku 2000. Tam 
byla původní cena za rekonstrukci v již uzavřené smlouvě 460.497 Kč vč. 
DPH. Ovšem po dokončení se cena stavby vyšplhala a město zaplatilo 
622.463,30 Kč vč. DPH, tedy nárůst o 35 procent. Že by tunel Laďa? Slo-
žitost rekonstrukce jednoduché budovy moštárny s rekonstrukcí wellne-
ss centra plného technologií je přitom neporovnatelná. A mohli bychom 
takto pokračovat. Kde byl onen investiční technik, stavař a zejména zod-
povědný zastupitel, který si je vědom svého poslaneckého slibu?

Článek Kuřimský tunel Blanka toho čtenáři moc přesného neřek-
ne, ale upozorní, že začíná rok 2014, který bude rokem volebním i do 
kuřimského zastupitelstva. Zde je tedy potřeba hledat vysvětlení náhlé 
pisatelské aktivity pana Zejdy.

Oldřich Štarha, Drago Sukalovský

Polemika

Umění od 17. do počátku 19. století ze sbírek Muzea Brněnska
4. 2. – 30. 3. 2014 
Autoři výstavy / Lukáš Koval, Martina Šviková, Kurátorka výstavy 

/ Martina Šviková, Vernisáž výstavy / 2. 2. 2014 ve 14:30 hodin, Úvodní 
slovo: Lukáš Koval, Martina Šviková

Hudební program: Martin Hroch, cembalo
Soubor více než 80 maleb, kreseb, grafických listů a dřevěných 

plastik z doby od 17. do počátku 19. století představuje výběr nejlep-
ších děl ze sbírek čtyř poboček Muzea Brněnska (Podhoráckého muzea, 
Muzea v Ivančicích, Muzea ve Šlapanicích a Památníku písemnictví na 
Moravě v Rajhradu). Vystavená díla zachycují výjevy z antické mytolo-
gie, ze Starého a Nového Zákona a ze života světců. Zastoupeny jsou také 
portréty, krajinomalby, žánry, historické mapy a knihy i drobné doklady 
lidové zbožnosti. 

Většina z vybraných děl moravské, české, německé, rakouské, 
vlámské, italské i francouzské provenience bude veřejnosti prezentována 
vůbec poprvé. 

Otevřeno denně kromě pondělí 8:00–12:00, 12:30–16:00 hodin 
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investice k dur

Placená inzerce

Dokončení podchodu je na 
dohled

Od začátku prací na dostavbě podchodu pod kuřimským vla-
kovým nádražím už pár měsíců uplynulo a stavba se na pohled hodně 
pohnula. Kuřimští občané tak už netrpělivě čekají, kdy se podchod 
bude moci začít užívat. Zeptali jsme se proto starosty Kuřimi Draga 
Sukalovského, jaká je v souvislosti s podchodem současná situace a 
co nás čeká.

Jaký je stav stavebních prací na podchodu, co všechno se do současnosti 
podařilo stihnout?

Byla dokončena nejdůležitější část prodloužení podchodu – vlast-
ní most, dobetonovány ostatní základní nosné konstrukce a opětovně 
položeny koleje č. 5 a 6. Most už je od konce prosince v půlročním zku-
šebním provozu. Dokončení mostu bylo důležité, protože každý den, kdy 
nebyly v provozu pátá a šestá kolej, znamenal pro město jako investora 
stavby platby za výluku provozu. A to nejsou úplně malé peníze.

Jak budou postupovat další práce a v jakém časovém harmonogramu?
Práce jsou momentálně zastaveny, a to především proto, že bylo 

nutno upravit projekt tak, aby bylo na mostní konstrukci prodloužení 
podchodu v budoucnu zřídit protihlukovou stěnu. V průběhu stavebních 
prací byl totiž dokončen projekt ochrany před hlukem, který ukázal nut-
nost zřízení stěny i v prostoru vyústění podchodu. Další harmonogram 
prací bude hlavním tématem jednání s dodavatelem poslední lednovou 
středu. Dodavatel deklaruje, že chce s pracemi začít co nejdříve, jakmile to 
dovolí počasí. Kompletní prodloužení podchodu musí být podle smlou-
vy hotové nejpozději v červenci, vypadá to však na dokončení dříve. 

Jak to vypadá s ostatními pracemi na podchodu a s rekonstrukcí ná-
dražní budovy?

Pořád platí, že výsledkem rekonstrukce by měl být kompletně 
zrekonstruovaný podchod s výtahy na všechna nástupiště a opravená vý-
pravní budova. Opravu podchodu a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupiště 
chystá Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na jaro. Oprava budovy 
je připravena projekčně včetně stavebního povolení, České dráhy, které 
objekt vlastní, ho však převádějí na SŽDC a zastavily všechny investice, 
včetně té kuřimské. Oprava tedy začne zřejmě až po převodu, který ovšem 
musí schválit nová vláda. Zároveň SŽDC chystá opravy kolejiště, nástu-
pišť, mostu přes ulici Legionářskou a další protihluková opatření. S prace-
mi by se mělo začít, alespoň podle představitelů SŽDC, do dvou let. 

A teď to nejdůležitější, kdy se podchod bude moci začít užívat pro běž-
ný provoz?

To se dozvíme v nejbližších dnech. Budeme tlačit na co nejrychlej-
ší dokončení podchodu a jeho uvedení do provozu. 

Děkujeme za rozhovor.
sš

Pěvecký sbor K dur – turné s Brixim
Abychom uvedli titulek článku na pravou míru, malé vánoční 

a novoroční turné po okolních městech a jedné brněnské části ne-
absolvoval sbor K dur se slavným českým skladatelem Františkem 
Xaverem Brixim (to bychom se ostatně museli přesunout v čase o 
nějakých 250 let nazpět), ale s jeho slavnou mší Missa pastoralis. Ale 
pěkně popořádku.

Na podzim loňského roku jsme si domluvili spolupráci s Tišnov-
ským komorním orchestrem (TIKO) a Královopolským chrámovým 
sborem a společně vybrali k nastudování Brixiho krásnou sváteční mši. Ta 
pak tvořila páteř koncertů, se kterými jsme společně vystoupili v Tišnově, 
Kuřimi, Velké Bíteši a Králově Poli. Na každém z koncertů se krátkým 
samostatným programem představil vždy Tišnovský komorní orchestr 
a jeden z účinkujících sborů. Sólové party v Brixiho Missa pastoralis na 
dvou koncertech zazpívali sólisté z kuřimského sboru K dur a na dvou 
koncertech najatí profesionální zpěváci. A nutno dodat, že ti kuřimští se 
ve srovnání s profesionály rozhodně neměli za co stydět.

Bylo velmi zajímavé sledovat, jak zní stejná skladba v akustice růz-
ných kostelů. V tomto směru bylo pro nás pomyslnou třešničkou na dor-
tu poslední vystoupení v Králově Poli. Nejenže jsme se po předchozích 
třech koncertech všichni vzájemně opravdu dobře sladili a konečně spl-
nili všechna přání dirigenta i v těch posledních detailech, ale také zpívat 
pro tak velký kostel, zaplněný posluchači až po kúr a boční kapli, byl velmi 
silný zážitek. Nadšená odezva publika pak byla příjemnou odměnou za 
naše společné úsilí.

Ovšem nejen hudbou živ je člověk a tak po vystoupeních vždy při-
šla neméně příjemná část gastronomická, kdy nás čekalo milé pohoštění a 
mohlo tak lépe dojít k bližšímu seznámení s hudebníky z ostatních těles. 

Naše turné je tedy úspěšně za námi, ale už se těšíme na další 
vystoupení, na které bychom vás rádi pozvali - na koncert pěveckých 
sborů pořádaný Spolkem přátel hudby v úterý 4. února od 19:30 v 
KD. Těšit se můžete na Lomnický sbor disharmonických amatérů, 
který se zaměřuje především na jazz, a na náš sbor K dur, který se 
představí s průřezem svého repertoáru - od klasiky, přes písně lido-
vé, až po populární hudbu.

Nicola Šimonová, www.k-dur.cz
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život se zvířaty

Úrazy oka u psů
Tímto článkem začneme krát-

ký seriál o onemocněních očí, které 
se nejčastěji vyskytují u psů, event. i 
koček. Prvním tématem budou úrazy 
oka.

Oční trauma mohou způsobit 
tupé nebo ostré předměty, které se do-
stanou do přímého kontaktu s okem. Při poranění tupým předmětem vět-
šinou dojde k traumatu oka bez průniku do oční bulvy. Tyto otřesové síly 
ale mohou mít za následek pohyb oka vpřed z kostní očnice (proptosis), 
posunutí čočky (luxace), krvácení do přední komory oční (hyphema), 
odchlípení sítnice, zlomeniny kostí v okolí očí a prasknutí a zhroucení 
oční bulvy.

Poranění ostrým předmětem dochází např. při potyčce psa a koč-
ky, kdy kočka poraní oko drápem, při procházkách může dojít k poranění 
trny, větvemi, doma pak psacími potřebami, ostrými hračkami, nebo ma-
lými poletujícími předměty. Dochází k porušení víček, rohovky, spojiv-
ky a skléry, krvácení do přední oční komory, posunutí čočky a k úrazům 
očnice.

K poranění oka může dojít v jakémkoliv věku psa. U mladších psů 
dochází např. velmi často k poranění kočkou škrábnutím do oka, když si 
štěně chce s kočkou hrát. U mladých psů je také větší riziko, že odběhnou 
od svých majitelů a může dojít ke zranění jinými zvířaty, nebo se mohou 
stát účastníky dopravní nehody. Pracovní psi jsou také náchylnější k oč-
ním traumatům, protože se více pohybují v lesích a v přírodě. Hrozí zde 
proto větší riziko poranění oka ostrým předmětem, jako jsou větve, trny, 
osiny.

Klinické příznaky drobného očního poranění:
• zvýšen mrkání, mžourání, otírání oka a slzení 
• otok oční štěrbiny
• zarudnutí oka 
• zákal rohovky 
• krvácení z očí nebo očních víček 
• podlitiny obličeje a hlavy 
• prolaps třetího víčka 

Klinické příznaky u většího úrazu oka: 
• známky extrémní bolesti, bolest při dotyku na hlavě 
• uzavřená víčka 
• zvýšený výtok z očí (slzení, krvácení) 
• významné krvácení do oka s následnou slepotou 
• významné změny barvy oka, jako jsou zakalení rohovky a zvýšené za-

rudnutí 
• deformace tvaru oka nebo struktury kolem očí 
• letargie, nechuť k jídlu nebo pití 
• případně známky traumatu jiných oblastí těla

Diagnóza zahrnuje diagnostické testy, které určují závažnost a roz-
sah zranění. Patří sem:
• anamnéza – zjištění, zda došlo ke zranění tupým, nebo ostrým před-

mětem
• klinické vyšetření hlavy a ostatních částí těla, zda nedošlo k souběžnému 

zranění, které by mohlo ohrožovat život zvířete, nebo které vyža-
duje okamžitou stabilizaci, například trauma hrudníku a břicha

• důkladné oční vyšetření, které zahrnuje posouzení všech struktur oka 
a okolních tkání 

• obarvení rohovky fluoresceinem pro posouzení poškození rohovky
• neurologické vyšetření ke zjištění přítomnosti jakéhokoli neurologické-

ho poškození u zvířat s poraněním hlavy
• RTG vyšetření k vyloučení přítomnosti zlomenin lebky, nosu nebo če-

listi
• ultrazvukové vyšetření oka v případě, že je oko neprůhledné, nebo ultra-

zvukové vyšetření očnice, je-li podezření, že za okem je trauma
• počítačová tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MRI), ze-

jména je-li podezření na poranění mozku         

Léčba závisí na rozsahu a závažnosti očního poranění. Léčba může 
zahrnovat medikamentózní (kapky, masti) nebo chirurgickou interven-
ci zaměřenou na stabilizaci očního, ale i celkového zranění. Při poranění 
očí je vždy nutné navštívit veterinárního lékaře. Doma by měl pes být na 

klidném, bezpečném místě, aby se zamezilo dalšímu zraňování. Z důvodu 
zamezení nadměrného otírání se zvířeti nasazuje ochranný, tzv. alžbětin-
ský límec. V případě závažného postižení Vás může Váš ošetřující lékař po 
základní stabilizaci odkázat na specializované pracoviště, a to buď přímo 
k veterinárnímu oftalmologovi, nebo chirurgovi, v závislosti na daném 
typu zranění.

Zdroj: www.petplace.com
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková

regiontour 2014 objektivem soni Šmahelové
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z města

Vyjádření k existenci inže-
nýrských sítí

Pro stavebníky 
i pro veřejnost je k dis-
pozici nová bezplatná 
služba, která usnad-
ní podání žádosti o 
vyjádření k existenci 
inženýrských sítí. Lze 
získat také informace 
o tom, kteří správci 
inženýrských sítí mají 
svá zařízení na území 
města Kuřim a ostat-
ních obcí ve správním 
obvodu Kuřim.

Na webových stránkách města Kuřim (www.kurim.cz) byl zřízen 
odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, ve které je občan systema-
ticky veden k vyplnění formuláře „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. 
Vyplněný formulář v podobě elektronické žádosti žadatel rozešle všem 
správcům inženýrských sítí, kteří přijímají žádosti touto formou. Pro 
ostatní správce inženýrských sítí jsou vytvořeny PDF soubory, které stačí 
jen vytisknout a doručit poštou. Vytvořená žádost je v souladu s platnou 
legislativou a obsahuje veškeré informace potřebné pro vystavení vyjád-
ření správce.

Do služby je zapojeno přes 65 měst z celé ČR, v jihomoravském 
kraji např. Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Rajhrad, Rosice, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod. Ve spolupráci s provozovatelem služby 
firmou HRDLIČKA spol. s r.o. byl pro působnost stavebního úřadu sesta-
ven tzv. registr správců, tedy aktuální seznam správců, jejichž inženýrské 
sítě se na území ORP Kuřim vyskytují. Registr slouží jako přehled správ-
ců sítí, jejichž vyjádření je nutné doložit k příslušnému řízení.

pozvánka

Třídit odpady se vyplatí měs-
tu i občanům

Měsíc leden je vhodný k bilancování uplynulého roku, je dobré se 
ohlédnout a připomenout si, co bylo dobré a co je třeba ještě zlepšit. Není 
žádnou novinkou, že v Kuřimi třídíme odpad (papír, sklo, plasty, železo, 
bioodpad, stavební suť, elektrospotřebiče, baterie, zářivky, nebezpečný 
odpad a textil). Jak si ale stojíme ve srovnání s ostatními městy? Jihomo-
ravský kraj provedl srovnání obcí a měst obdobné velikosti (my jsme v 
kategorii nad 10 000 obyvatel tím nejmenším městem) v třídění plastu, 
papíru a skla. Z deseti měst - při přepočtu na obyvatele a vytříděné odpa-
dy ve volně dostupných kontejnerech - jsme se umístili na čtvrtém místě 
se sklem, na pátém místě v papíru a sedmé až osmé místo jsme obsadili 
ve třídění plastu. Z grafu srovnání je Kuřim mírně nad průměrem těchto 
deseti měst ve sběru papíru a skla a mírně ztrácí v plastu. 

V loňském roce se textilu a obuvi (do již zavedených bílých kontej-
nerů firmy REVENGE a.s.) vybralo 26 844 kg. Novinkou pro rok 2014 je 
přidání dalších dvou kontejnerů na textil, a to v ulici Nádražní a na Pod-
lesí. Doufáme, že rozšíření míst pro třídění se brzy zaběhne a oba kontej-
nery budou plněny.

V roce 2013 se na sběrných dvorech v Kuřimi odevzdalo 19.933 kg 
televizí a počítačových monitorů a 6.795 kg drobného elektromateriálu 
(k třídění slouží i červené kontejnery po městě). Protože jsme ve sběru 
drobného elektroodpadu vysoce nad průměrem Jihomoravského kraje, 
získá město Kuřim za uplynulý rok od společnosti ASEKOL bonusovou 
částku 6.000 Kč. V loňském roce město Kuřim spolu s Asekolem vyhlá-
silo soutěž pro základní školy ve sběru vyřazených mobilních telefonů. 
Kromě dobrého pocitu, že stovky mobilů neskončí na skládce, tato soutěž 
přinesla i dárky pro nejlepší „sběrače“ a nejúspěšnější školu. 

V loňském roce se město Kuřim se také pustilo do větších investic 
na sběrném dvoře Havlíčkova. Kromě zpevnění ploch byl dvůr nově oplo-
cen. Spolu se sběrným dvorem na Podlesí tak po mnoha letech – úpravách 
a postupném vybavování - již splňuje podmínky pro takováto zařízení. Žel 
stejně jako pro dvůr na Podlesí bude v budoucnosti jeho největším pro-
blémem velikost – nedostatečná kapacita na rozšíření možného třídění 
odpadů. Podařil se nám ale zvýšit se počet kontejnerů na tříděný odpad 
po městě, a to dotací od firmy EKO-KOM, která bezplatně zapůjčila 8 ks 
kontejnerů na papír, 8 ks kontejnerů na plast, 10 ks kontejnerů na sklo.

Myslím, že kuřimští občané mohou být - po přečtení předchozích 
čísel v oblasti třídění odpadů - na sebe hrdi. Jistě, pořád bude co zlepšo-
vat, doufáme například, že při výstavbách nových ulic architekti nebudou 
zapomínat na místa pro třídění odpadu a na těch stávajících budou stát 
nepoškozené kontejnery s čistě druhově vytříděnými odpady. Ale celko-
vě nás výsledky minulého roku těší a přejeme sobě i všem občanům, aby 
se trend zvyšování třídění odpadů potvrdil i v roce 2014. 

Ing. Jitka Sikorová, odbor životního prostředí

Kontejner na textil a obuv na ulici Nádražní
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školství

Filmový klub v Clubu Escape
čtvtek 13. 2. 19:00 Jasmíniny slzy

Jasmine (Cate Blanchett) je 
elegantní, okouzlující a zhýčkaná 
dáma, která má vše, nač si vzpome-
ne. Její zdánlivě idylické manželství s 
bohatým podnikatelem Halem (Alec 
Baldwin) i bezstarostný život se v 
jediný okamžik rozpadnou na kous-
ky. Jasmine se stěhuje ke své sestře 
Ginger (Sally Hawkins), která má 
skromný byt v San Francisku. Jenže 
útěk z pohádkového stereotypu není 
tak jednoduchý. Jasmine s nechutí přijímá práci recepční v zubní ordina-
ci, kde přitahuje nechtěnou pozornost svého šéfa (Michael Stuhlbarg). 
Přes všechno si hodlá i nadále zachovat aristokratické způsoby, i když je 
emocionálně na dně a jejím nejlepším přítelem je koktejl antidepresiv a 
alkoholu. Když potkává Dwighta (Peter Sarsgaard), šarmantního diplo-
mata, který je uchvácen její krásou, oduševnělostí a stylem, má dojem, 
že nachází novou životní cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého života 
opravdu čeká? Komediální drama Jasmíniny slzy vypráví o důsledcích, 
které mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kte-
rou nechtějí vidět. Drama, komedie. USA, 2013, 98 min. Režie/scénář: 
Woody Allen.

čtvrtek 27. 2. 19:00 Rivalové 
Závratná rychlost, adrenalin 

proudící v žilách, krásné dívky a ne-
zkrotná touha po vítězství. Závody 
Formule 1 jsou místem, kde jediná 
chyba může znamenat smrt. Na těch-
to okruzích spolu soupeří dva odvěcí 
rivalové. James Hunt je neřízená stře-
la, neodolatelný playboy a brilantní 
řidič. Niki Lauda je dokonalý profe-
sionál, vždy precizní a disciplinova-
ný. Film Rivalové vypráví skutečný 

příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skuteč-
ném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden pro druhého inspira-
cí. Přes jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je 
žene ke stále riskantnějším výkonům. Titul mistra světa může získat jen 
jeden... Drama, životopisný, sportovní, akční. USA, Německo, V.B., 2013, 
123 min. Režie: Ron Howard. ČSFD 92%, 8. nejlepší film! 

Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.

neděle 2. 3. 19:00 Punkový syndrom - cyk-
lus Jeden svět

V Clubu Escape můžete zhlédnout malou pozvánku a ochutnávku 
z filmového festivalu Jeden svět, který bude 17.3. - 25. 3. 2014 v Brně.

Snímek mapuje vzestup punkové kapely od společných zkoušek 
a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Skrze svou hudbu čtyři ka-
marádi boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž 
mentálně hendikepovaní. 

Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hudební skupiny Perrti Kurrik-
ka‘s Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, „punkovým syndromem“. 
Přemýšleli jste někdy, o čem by byly texty punkových písní, kdyby členy 
kapely byli lidi s mentálním hendikepem? Punkový syndrom je odpově-
dí! Jako správní punkeři prožívají silné emoce, milují, hádají se (třeba o 
přední místo v autobusu), nadávají, smějí se, popíjejí a tráví spoustu času 
v nahrávacím studiu a na turné. Jejich texty se věnují celospolečenským 
problémům i každodenním zážitkům hudebníků: jak strašně nanic je cho-
dit na pedikúru nebo žít v chráněném bydlení. Pořád bojujete s předsud-
ky vůči lidem s mentálním hendikepem? Nebojte, punk-rockeři z Pertti 
Kurikan Nimipäivät se o vás už postarají! ČSFD 83%. Dokumentární, 
hudební. Finsko, Norsko, Švédsko, 2012, 85 min. Vstup zdarma. 

Markéta Fidrmucová
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Koncert laureátů KuKuČ
zveme Vás všechny na koncert laureátů ocenění za kulturní 

činy v sezóně 2012-2013

Koncert se uskuteční 
v neděli 2. února 

ve velkém sále KD Kuřim.
Vystoupí skupina

Gajdoši Brno
(její členkou je Naďa Chocholáčová)

která zde pokřtí nové CD Písničky z Brněnska
Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové

Flétnové duo Pavla Orálková, Barbora Pitsmausová
Zuzana Homolová a Motýlí )d(efekt

Tony Žák
Vstup volný

Pozvánka 
na únorové akce ZUŠ Kuřim
středa 5. února začátek v 17 hodin, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Hudební večírek žáků 

čtvrtek 6. února začátek v 17 hodin, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební večírek žáků 

čtvrtek 6. února od 17 hodin, sál pobočky Vev. Bítýška
Hudební večírek pobočky Vev. Bítýška

úterý 11. a středa 12. února od 9 hodin do 12 hodin,
Komorní sál ZUŠ Kuřim

Školní kolo Národní soutěže ZUŠ 
ve hře na klavír 

   
čtvrtek 13. února od 9 hodin do 12 hodin, 

Komorní sál ZUŠ Kuřim
Školní kolo Národní soutěže ZUŠ 

ve hře na smyčcové nástroje 

Srdečně vás zve ředitelství ZUŠ
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Sobota 1. února, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Captain Morgan + 
Coca Cola 44 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.  Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, 
www.clubescape.cz

Neděle 2. února 16:00, velký sál KD
Kuřim sobě

Koncert laureátů cen za Kuřimské kulturní činy. Vystoupí: houslistka Zuzana Homolová, skupina Motýlí )d(efekt, �étnistky Pavla 
Orálková a Barbora Pitsmausová, pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, Tony Žák, a jako host brněnská skupina Gajdoši, která pokřtí 
své nové CD „Písničky z Brněnska“. Vstupné dobrovolné.

Úterý 4. února 19:30, velký sál KD Kuřim
Sbory K dur a LSDa

Koncert Kuřimského sboru K dur a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDa) ve velkém sále KD nám umožní vidět a slyšet 
sbory, které jsou nápadité, kvalitní a svým repertoárem široce rozkročené od klasiky až po modernu a experiment v akusticky vhod-
ném prostředí a v přátelském setkání.Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky za 100 Kč.

Čtvrtek 6. února 18:30, zámek Kuřim, Club Escape 
Cestopisná přednáška Kanada - Hynek Vermouzek

Povídání nad krásnými fotkami z putování západem Kanady spojené s dražbou fotoobrazu ve prospěch sbírky Oči dokořán (www.
ocidokoran.cz). Hynek Vermouzek. Vstupné je dobrovolné.

Pátek 7. února 18:00, Městská knihovna
Gladiátoři

Antičtí Římané byli velmi podobní lidem naší doby. Známe mnohé jejich hry a kratochvíle a jednou z nejoblíbenějších aktivit relaxu-
jícího římského občana, byla návštěva bojových arén. Přijďte i vy zjistit, co skrývaly krvavé písky gladiátorských škol.  Přednášet bude 
Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný. 

Pátek 7. února 20:00, KD Kuřim
 1. skautský ples

Kuřimští skauti Vás srdečně zvou na první skautský ples do velkého sálu Kulturního domu. K tanci hraje kapela ARCUS z Blanska. 
Těšit se můžete na ukázku skotských tanců, vystoupení břišních tanečnic a bohatou tombolu. Předprodej vstupenek - kamca.macko-
va@gmail.com. Cena: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč.

Pátek 7. února, zámek Kuřim, Club Escape
�e Night Out: �omazz B, Fitch, Ian In Run, Wa�ronic

Ian In Run B-DAY EDITIONs Ian In Run. Wa�ronic /Panda‘s Crew/ electro, house * �omazz B /Panda‘s Crew/ electro house * Ian 
In Run electro, house * Fitch /Panda‘s Crew/ trance. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 8. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Video Hits 80´s, 90´s & New Millenium Hits DJ Ivo

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou 
sobotu zdarma.

Pondělí 10. února 18:00, Městská knihovna
Výtvarný kurz  - Plstěná bižutérie

Výroba především plstěných broží a náušnic. Taková brož se hodí teď v zimě na kabát nebo na kabelku. V menším provedení potom také na 
čepici nebo na sako pro oživení. Náušnice mohou být velmi originálním šperkem. Na kurz je třeba je přihlásit na mail lektorky Lucie Tribulo-
vé (Lucie.Tribulova@seznam.cz). Popřípadě na facebookovou stránku (www.facebook.com/haluzbrno). Cena kurzu je 200 Kč. 

Úterý 11. února 9:30, Městská knihovna
Kouzelná geometrie 

Virtuální univerzita třetího věku – 2. cyklus
Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z 
nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky. První přednáška je 
11. února 2014, následuje pět dalších,  vždy jednou za čtrnáct dní. Přihlášky do kurzu je třeba vyplnit v knihovně před první přednáš-
kou. Cena kurzu je 300 Kč za semestr (tedy 6 přednášek).

Čtvtek 13. února 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Jasmíniny slzy - �lmový klub

Jasmine (Cate Blanche�) je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství s 
bohatým podnikatelem Halem (Alec Baldwin) i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Jasmine s nechutí přijí-
má práci recepční v zubní ordinaci, kde přitahuje nechtěnou pozornost svého šéfa (Michael Stuhlbarg). Přes všechno si hodlá i nadále 
zachovat aristokratické způsoby, i když je emocionálně na dně. Když potkává Dwighta (Peter Sarsgaard), šarmantního diplomata, 
má dojem, že nachází novou životní cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého života opravdu čeká? Komediální drama Jasmíniny slzy 
vypráví o důsledcích, které mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět. Drama, komedie. USA, 
2013, 98 min. Režie/scénář: Woody Allen. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 14. února 14:00-18:00, náměstí Osvobození
Farmářské trhy

Pořádá Aleš Kadlec a město Kuřim. 

Pátek 14. února 20:00, kulturní dům
Swingový jazzový koncert 

Hrají Aritmic band ZUŠ Kuřim a big band �e Young Pekáč Mojmíra Bártka. Koncert je doprovodnou akcí Farmářských trhů.  
Vstupné dobrovolné.

Pátek 14. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Valentýn oldies party DJ Flash

Speciální edice (nejen) pro zamilované. Soutěž o nejromantičtější, nejsladší, nejvalentýnštější pár. O luxusní šampaňské Cinzano 
Asti. Romantické, ale i řízné hity. Drink Zetko + Coca-cola + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko + Coca-cola + dárečky. Vstup 
jako každou sobotu zdarma.

Výstavy

Předprodeje

Pondělí 17. února –pátek 21. února, DDM

Zima v Kocourkově
Příměstský tábor. Budeme tvořit, hrát hry, v úterý a ve čtvrtek pojedeme na výlet. Cena: 750 Kč zahrnuje: oběd, pitný režim, pojiš-
tění, pedagogický dozor, materiál na tvoření, jízdné a vstupné. Každý den od 9°° do 15°° na DDM Jungmannova. Tam vyzvedněte i 
přihlášky do 10. února 2014. Tel. 541 230 763. 

Pátek 21. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Techno Wars Dazy & Nee‘ o, Fitch, Naker, Wolf 

Název akce hned napoví, že Moravanku, tento pátek neuslyšíte. Čekejte řízné techno až do rána. Dazy předvede set společně Nee`em. 
Fitch a Naker vám ukážou, jak hraje Panda´s crew. Nakonec taky očekávejte klasické techno od Wolfa. Captain Morgan + dárečky. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč

Sobota 22. února 19:30, sokolovna
Country bál

Pořádá T.O: Llano Estacado. Hraje country kapela Ranch. Občerstvení, soutěž, tombola, výstava. Vstupné 120 Kč. Předprodej Moj-
mír MOjša Kohoutek, čtvrtky po 19:00 v country baru Sokolovna, případně u ostatních členů osady.  

Sobota 22. února, zámek Kuřim, Club Escape 
George Music Mix 80-90 a DJ Ivo Video Music Hits

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Captain Morgan + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Neděle 23. února 17:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Expediční kamera - Filmový festival

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážit-
cích i sportech.  Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičkových �lmů, úspěšných na mezinárodních �lmových 
festivalech. Uvidíte 6 �lmů a k tomu i nějaký ten bonus. :-) Konkrétně se můžete těšit na tyto �lmy: Cave unicycling, Down the line, 
Honnold 3.0., Pygmejové - děti džungle, Tatry bez limitov, �e Empty Quarter. Více jak čtyřapůlhodinové �lmové pásmo o dobro-
družství. Podrobnosti o �lmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Pondělí 24. února 18:00, Městská knihovna
Libanon

Bývalá starověká Fenicie.  Symbolem země byl a stále je cedr, jenž se dovážel do Egypta i Izraele. Libanon leží při březích Středozem-
ního moře, je to malá země se třemi národními parky. Z celkového počtu 4 milionů obyvatel je 60% muslimského  a 11% křesťanského 
vyznání. Nejdůležitější historické památky jsou zapsané na seznamu Unesco.  Libanon  nabízí také výborná vína, která zrají v sudech 
v bývalých římských sklepích. Přednáší Milan Štourač. Vstup volný. 

Středa 26. února 8:30 a 10:00, velký sál KD Kuřim
Pat a Mat jedou na výlet

Divadelní představení pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 27. února 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Rivalové - filmový klub

Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná 
chyba může znamenat smrt. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, 
vždy precizní a disciplinovaný. Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve sku-
tečném životě. P Přes jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Drama, 
životopisný, sportovní, akční. USA, Německo, V.B., 2013, 123 min. Režie: Ron Howard. ČSFD 92%, 8. nejlepší �lm! Vstup studenti 
40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 28. února 20:00, KD Kuřim

XIX. Reprezentační ples města Kuřimi
Hraje Pavel Helan a kapela.  Vystoupení taneční a stepové školy R+P Bartůňkových. Aritmic band ZUŠ Kuřim. Bohatá tombola. 
Vystupenky v ceně 250 Kč v předprodeji v KD Kuřim od 3. února.

Pátek 28. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and bass Break trip Mania, Fil White, Eski 

DJka MANIA – hraní se věnuje od roku 2011, od ní můžete zaslechnout Techstep, Neuro Funk, Darkstep. Tahle na první pohled 
něžná kráska Vám od začátku doslova vytře zrak. * Fil White /trenikl sound system/ - brnněnský sekáč, nenechá jedno tričko suché * 
Eski /Basstronic Control Crew/ Blansko. Božkov 20 Kč s Colou za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Neděle 2. března 10:00-17:00 nám. Osvobození a KD
5. kuřimský masopust

12:30-17:00 Tony Žák a Akcent (unplugged) (Vystoupení na náměstí ve stanu)
14:30 – 17:00 Karneval s klubem Pohoda. Vstup v maskách zdarma. Soutěže o sladké ceny, rej masek, zábava. Zabíjačkové speciality 
a jiné zboží na náměstí 10:00 - 17:00.

Neděle 2. března 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Punkový syndrom - cyklus jeden svět

Dnes můžete zhlédnout malou pozvánku a ochutnávku z �lmového festivalu Jeden svět, který bude 17.3. - 25. 3. 2014 v Brně.
Perrti, Toni, Kari a Sami z �nské hudební skupiny Perrti Kurrikka‘s Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, „punkovým syndro-
mem“.  Snímek mapuje vzestup kapely od společných zkoušek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Skrze svou hudbu čtyři 
kamarádi boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují 
celospolečenským problémům i každodenním zážitkům. ČSFD 83%. Dokumentární, hudební. Finsko, Norsko, Švédsko, 2012, 85 
min. Vstup zdarma.

Pátek 7. března a sobota 8. března, KD
IX. Disco – Rocko – Erotický ples 

Hraje Kreyson a Láďa Křížek a Varan. DJ Boris. Pánský i dámský striptýz. Soutěžní tombola. Pořádá Slávek Bednář, předprodej vstu-
penek na 776 761 281.

Pátek 14. března, KD
Bál přátel vína

Úterý 4. února až pondělí 10. března, Městská knihovna
Výstava :   HaLuZ – originální hand made výrobky 

Prodejní výstava mladé brněnské výtvarnice Lucie Tribulové, která bude v prostorách knihovny prezentovat svoje výrobky. Většinou 
se bude jednat o plstěné brože a šperky, korálkové náramky, nákupní tašky, přání, organzové brože, drátkované předměty,  keramické 
sošky. Výstava je přístupná v  prostorách knihovny od 4. února do 10. března 2014. Vstup volný.

Středa 12. března 19:30, KD Kuřim
Screamers

Naše nejpopulárnější travesti show v novém pořadu. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 15. ledna.

Středa 19. března 19:30, KD Kuřim
Zora Kostková - Z louže pod okap

Divadelní představení (Fanny agentura). Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolinová a Filip Tomsa. Vstupné 250 
a 200 Kč. Předprodej od 15. ledna.

Úterý 1. dubna 19:30, KD
 Hana a Petr Ulrychovi a Javory a Javory Beat

Jubilejní koncert v mimořádné sestavě. Vstupné 300 a 250 Kč. Předprodej od 3. února.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: čt. 6. února Opatex, út. 11. února Hamax.. Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce 
tohoto letáku neručíme. 

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: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556, 
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu),  Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá: 
8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna 
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Plesová sezóna v KD Kuřim
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Sobota 1. února, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Captain Morgan + 
Coca Cola 44 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.  Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, 
www.clubescape.cz

Neděle 2. února 16:00, velký sál KD
Kuřim sobě

Koncert laureátů cen za Kuřimské kulturní činy. Vystoupí: houslistka Zuzana Homolová, skupina Motýlí )d(efekt, �étnistky Pavla 
Orálková a Barbora Pitsmausová, pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, Tony Žák, a jako host brněnská skupina Gajdoši, která pokřtí 
své nové CD „Písničky z Brněnska“. Vstupné dobrovolné.

Úterý 4. února 19:30, velký sál KD Kuřim
Sbory K dur a LSDa

Koncert Kuřimského sboru K dur a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDa) ve velkém sále KD nám umožní vidět a slyšet 
sbory, které jsou nápadité, kvalitní a svým repertoárem široce rozkročené od klasiky až po modernu a experiment v akusticky vhod-
ném prostředí a v přátelském setkání.Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky za 100 Kč.

Čtvrtek 6. února 18:30, zámek Kuřim, Club Escape 
Cestopisná přednáška Kanada - Hynek Vermouzek

Povídání nad krásnými fotkami z putování západem Kanady spojené s dražbou fotoobrazu ve prospěch sbírky Oči dokořán (www.
ocidokoran.cz). Hynek Vermouzek. Vstupné je dobrovolné.

Pátek 7. února 18:00, Městská knihovna
Gladiátoři

Antičtí Římané byli velmi podobní lidem naší doby. Známe mnohé jejich hry a kratochvíle a jednou z nejoblíbenějších aktivit relaxu-
jícího římského občana, byla návštěva bojových arén. Přijďte i vy zjistit, co skrývaly krvavé písky gladiátorských škol.  Přednášet bude 
Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný. 

Pátek 7. února 20:00, KD Kuřim
 1. skautský ples

Kuřimští skauti Vás srdečně zvou na první skautský ples do velkého sálu Kulturního domu. K tanci hraje kapela ARCUS z Blanska. 
Těšit se můžete na ukázku skotských tanců, vystoupení břišních tanečnic a bohatou tombolu. Předprodej vstupenek - kamca.macko-
va@gmail.com. Cena: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč.

Pátek 7. února, zámek Kuřim, Club Escape
�e Night Out: �omazz B, Fitch, Ian In Run, Wa�ronic

Ian In Run B-DAY EDITIONs Ian In Run. Wa�ronic /Panda‘s Crew/ electro, house * �omazz B /Panda‘s Crew/ electro house * Ian 
In Run electro, house * Fitch /Panda‘s Crew/ trance. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 8. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Dance Video Hits 80´s, 90´s & New Millenium Hits DJ Ivo

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou 
sobotu zdarma.

Pondělí 10. února 18:00, Městská knihovna
Výtvarný kurz  - Plstěná bižutérie

Výroba především plstěných broží a náušnic. Taková brož se hodí teď v zimě na kabát nebo na kabelku. V menším provedení potom také na 
čepici nebo na sako pro oživení. Náušnice mohou být velmi originálním šperkem. Na kurz je třeba je přihlásit na mail lektorky Lucie Tribulo-
vé (Lucie.Tribulova@seznam.cz). Popřípadě na facebookovou stránku (www.facebook.com/haluzbrno). Cena kurzu je 200 Kč. 

Úterý 11. února 9:30, Městská knihovna
Kouzelná geometrie 

Virtuální univerzita třetího věku – 2. cyklus
Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z 
nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky. První přednáška je 
11. února 2014, následuje pět dalších,  vždy jednou za čtrnáct dní. Přihlášky do kurzu je třeba vyplnit v knihovně před první přednáš-
kou. Cena kurzu je 300 Kč za semestr (tedy 6 přednášek).

Čtvtek 13. února 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Jasmíniny slzy - �lmový klub

Jasmine (Cate Blanche�) je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství s 
bohatým podnikatelem Halem (Alec Baldwin) i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Jasmine s nechutí přijí-
má práci recepční v zubní ordinaci, kde přitahuje nechtěnou pozornost svého šéfa (Michael Stuhlbarg). Přes všechno si hodlá i nadále 
zachovat aristokratické způsoby, i když je emocionálně na dně. Když potkává Dwighta (Peter Sarsgaard), šarmantního diplomata, 
má dojem, že nachází novou životní cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého života opravdu čeká? Komediální drama Jasmíniny slzy 
vypráví o důsledcích, které mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět. Drama, komedie. USA, 
2013, 98 min. Režie/scénář: Woody Allen. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 14. února 14:00-18:00, náměstí Osvobození
Farmářské trhy

Pořádá Aleš Kadlec a město Kuřim. 

Pátek 14. února 20:00, kulturní dům
Swingový jazzový koncert 

Hrají Aritmic band ZUŠ Kuřim a big band �e Young Pekáč Mojmíra Bártka. Koncert je doprovodnou akcí Farmářských trhů.  
Vstupné dobrovolné.

Pátek 14. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Valentýn oldies party DJ Flash

Speciální edice (nejen) pro zamilované. Soutěž o nejromantičtější, nejsladší, nejvalentýnštější pár. O luxusní šampaňské Cinzano 
Asti. Romantické, ale i řízné hity. Drink Zetko + Coca-cola + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko + Coca-cola + dárečky. Vstup 
jako každou sobotu zdarma.

Výstavy

Předprodeje

Pondělí 17. února –pátek 21. února, DDM

Zima v Kocourkově
Příměstský tábor. Budeme tvořit, hrát hry, v úterý a ve čtvrtek pojedeme na výlet. Cena: 750 Kč zahrnuje: oběd, pitný režim, pojiš-
tění, pedagogický dozor, materiál na tvoření, jízdné a vstupné. Každý den od 9°° do 15°° na DDM Jungmannova. Tam vyzvedněte i 
přihlášky do 10. února 2014. Tel. 541 230 763. 

Pátek 21. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Techno Wars Dazy & Nee‘ o, Fitch, Naker, Wolf 

Název akce hned napoví, že Moravanku, tento pátek neuslyšíte. Čekejte řízné techno až do rána. Dazy předvede set společně Nee`em. 
Fitch a Naker vám ukážou, jak hraje Panda´s crew. Nakonec taky očekávejte klasické techno od Wolfa. Captain Morgan + dárečky. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč

Sobota 22. února 19:30, sokolovna
Country bál

Pořádá T.O: Llano Estacado. Hraje country kapela Ranch. Občerstvení, soutěž, tombola, výstava. Vstupné 120 Kč. Předprodej Moj-
mír MOjša Kohoutek, čtvrtky po 19:00 v country baru Sokolovna, případně u ostatních členů osady.  

Sobota 22. února, zámek Kuřim, Club Escape 
George Music Mix 80-90 a DJ Ivo Video Music Hits

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Captain Morgan + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Neděle 23. února 17:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Expediční kamera - Filmový festival

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážit-
cích i sportech.  Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičkových �lmů, úspěšných na mezinárodních �lmových 
festivalech. Uvidíte 6 �lmů a k tomu i nějaký ten bonus. :-) Konkrétně se můžete těšit na tyto �lmy: Cave unicycling, Down the line, 
Honnold 3.0., Pygmejové - děti džungle, Tatry bez limitov, �e Empty Quarter. Více jak čtyřapůlhodinové �lmové pásmo o dobro-
družství. Podrobnosti o �lmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Pondělí 24. února 18:00, Městská knihovna
Libanon

Bývalá starověká Fenicie.  Symbolem země byl a stále je cedr, jenž se dovážel do Egypta i Izraele. Libanon leží při březích Středozem-
ního moře, je to malá země se třemi národními parky. Z celkového počtu 4 milionů obyvatel je 60% muslimského  a 11% křesťanského 
vyznání. Nejdůležitější historické památky jsou zapsané na seznamu Unesco.  Libanon  nabízí také výborná vína, která zrají v sudech 
v bývalých římských sklepích. Přednáší Milan Štourač. Vstup volný. 

Středa 26. února 8:30 a 10:00, velký sál KD Kuřim
Pat a Mat jedou na výlet

Divadelní představení pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 27. února 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Rivalové - filmový klub

Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná 
chyba může znamenat smrt. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, 
vždy precizní a disciplinovaný. Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve sku-
tečném životě. P Přes jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Drama, 
životopisný, sportovní, akční. USA, Německo, V.B., 2013, 123 min. Režie: Ron Howard. ČSFD 92%, 8. nejlepší �lm! Vstup studenti 
40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 28. února 20:00, KD Kuřim

XIX. Reprezentační ples města Kuřimi
Hraje Pavel Helan a kapela.  Vystoupení taneční a stepové školy R+P Bartůňkových. Aritmic band ZUŠ Kuřim. Bohatá tombola. 
Vystupenky v ceně 250 Kč v předprodeji v KD Kuřim od 3. února.

Pátek 28. února, zámek Kuřim, Club Escape 
Drum and bass Break trip Mania, Fil White, Eski 

DJka MANIA – hraní se věnuje od roku 2011, od ní můžete zaslechnout Techstep, Neuro Funk, Darkstep. Tahle na první pohled 
něžná kráska Vám od začátku doslova vytře zrak. * Fil White /trenikl sound system/ - brnněnský sekáč, nenechá jedno tričko suché * 
Eski /Basstronic Control Crew/ Blansko. Božkov 20 Kč s Colou za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Neděle 2. března 10:00-17:00 nám. Osvobození a KD
5. kuřimský masopust

12:30-17:00 Tony Žák a Akcent (unplugged) (Vystoupení na náměstí ve stanu)
14:30 – 17:00 Karneval s klubem Pohoda. Vstup v maskách zdarma. Soutěže o sladké ceny, rej masek, zábava. Zabíjačkové speciality 
a jiné zboží na náměstí 10:00 - 17:00.

Neděle 2. března 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Punkový syndrom - cyklus jeden svět

Dnes můžete zhlédnout malou pozvánku a ochutnávku z �lmového festivalu Jeden svět, který bude 17.3. - 25. 3. 2014 v Brně.
Perrti, Toni, Kari a Sami z �nské hudební skupiny Perrti Kurrikka‘s Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, „punkovým syndro-
mem“.  Snímek mapuje vzestup kapely od společných zkoušek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Skrze svou hudbu čtyři 
kamarádi boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují 
celospolečenským problémům i každodenním zážitkům. ČSFD 83%. Dokumentární, hudební. Finsko, Norsko, Švédsko, 2012, 85 
min. Vstup zdarma.

Pátek 7. března a sobota 8. března, KD
IX. Disco – Rocko – Erotický ples 

Hraje Kreyson a Láďa Křížek a Varan. DJ Boris. Pánský i dámský striptýz. Soutěžní tombola. Pořádá Slávek Bednář, předprodej vstu-
penek na 776 761 281.

Pátek 14. března, KD
Bál přátel vína

Úterý 4. února až pondělí 10. března, Městská knihovna
Výstava :   HaLuZ – originální hand made výrobky 

Prodejní výstava mladé brněnské výtvarnice Lucie Tribulové, která bude v prostorách knihovny prezentovat svoje výrobky. Většinou 
se bude jednat o plstěné brože a šperky, korálkové náramky, nákupní tašky, přání, organzové brože, drátkované předměty,  keramické 
sošky. Výstava je přístupná v  prostorách knihovny od 4. února do 10. března 2014. Vstup volný.

Středa 12. března 19:30, KD Kuřim
Screamers

Naše nejpopulárnější travesti show v novém pořadu. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 15. ledna.

Středa 19. března 19:30, KD Kuřim
Zora Kostková - Z louže pod okap

Divadelní představení (Fanny agentura). Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolinová a Filip Tomsa. Vstupné 250 
a 200 Kč. Předprodej od 15. ledna.

Úterý 1. dubna 19:30, KD
 Hana a Petr Ulrychovi a Javory a Javory Beat

Jubilejní koncert v mimořádné sestavě. Vstupné 300 a 250 Kč. Předprodej od 3. února.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: čt. 6. února Opatex, út. 11. února Hamax.. Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce 
tohoto letáku neručíme. 

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: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556, 
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu),  Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá: 
8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna 
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Plesová sezóna v KD Kuřim
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kulturní pozvánky

Expediční kamera - Filmový 
festival

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

Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičko-
vých filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. Zhléd-
nout ho můžete v kuřimském Clubu Escape v neděli 23. 2. od 17:00.

Podrobnosti o filmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: stu-
denti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Konkrétně se můžete těšit na tyto filmy (+ k tomu i nějaký ten bo-
nus. :-):

Honnold 3.0
Alex Honnold patří k nejznámějším lezcům této generace. Co ho 

činí jedinečným je to, že většinu svých výstupů podniká sólo a bez jaké-
hokoliv jištění. Alex zvládá vysoké bouldery, přelezy těžkých stěn i rych-
lostní rekordy. Mnoho lidí ho považuje za šílence, který riskuje se svým 
životem. Ale tento snímek vás přesvědčí, že Alex zvládá extrémní lezení s 
chladnou hlavou a moc dobře ví, co dělá.

Nyní se Alex chystá na další velký kousek - přelézt Trojici (velké 
stěny v Yosemitském národním parku Mt. Watkins, El Capo a Half Dome) 
za méně než 24 hodin. Uspěje? A s jakým časem?

Ocenění: Nejlepší lezecký film - Banff mountain film festival 2013. 
Nejlepší horolezecký film - Mezinárodní horolezecký festival Teplice nad 
Metují 2013.

Režie: Peter Mortimer, Josh Lowell, USA, 2012, 32 minut

Into the Empty Quarter
Inspirováni významným 

britským objevitelem a spisovate-
lem Wilfred Thesigerem se dobro-
druzi Alastair a Leon vydávají na 
cestu do nitra jedné z největších 
pouští na světě, do pusté končiny 
Rub al-Chálí (The Empty Quar-
ter) na Arabském poloostrově. Na 
rozdíl od obdivovaného hrdiny si 
nemohou dovolit velbloudy, ale se-
staví si vlastní vozík, na kterém přes 
písčitou a vyprahlou poušť táhnou 
náklad o váze 300 kg.

Přesto, že se od dob Thesige-
ra ledacos změnilo, mnoho zůstává 
neměnné. Vedro, hlad a žízeň, duny 
a pláně, ticho a noci plné hvězd, 
místní pohostinnost. Vše Alastair 
a Leon sdíleli s Thesigerem na je-
jich 1 600 kilometrovém treku přes 
Arabský poloostrov. Into the Empty Quarter je moderní pojetí klasického 
cestovatelského příběhu.

Režie: Alastair Humphreys, Leon McCarron, Velká Británie, 2013, 
20 minut

Pygmejové - děti džungle
Fotograf Ivan Bulík přešel Afriku skrz na skrz. Jeho sen je však stále 

v nedohlednu: touží najít a zachytit život a zvyky nejmenších lidí plane-
ty - civilizací neposkvrněných Pygmejů. Začíná hledat ve Středoafrické 
republice, kde ho místní domorodci převedou přes hranice válkou zmí-
taného Konga.

Při dobrodružném přechodu se vyhýbá místním rebelům, pozoru-
je pralesní slony i nížinné gorily.

Nakonec se mu sen plní. Hluboko v džungli se spřátelí s kočující-
mi Pygmeji, kteří ho zaučí do tradičního způsobu života lovců a sběračů. 
Jejich radost z hudby, tance a života se zdá nekonečná.  Jsou to skutečné 
nahé děti džungle ohrožované nejen jedním z největších válečných kon-
fliktů od dob II. světové války, ale i naší civilizací, která necitlivě válcuje 
všechno tradiční...

V ještě nedávné minulosti byli bráni do otroctví, za válek ještě před 
deseti lety byli loveni jako zvěř pro kanibalské rituály a dodnes jsou vyhá-
něni ze svého domova, kterým je obvykle deštný prales.

Ocenění: MFOF 2012 - Grand Prix
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, 2011, 52 minut

Cave unicycling
Jeskyňaření a 

jednokolka? Že vám 
toto spojení nejde 
dohromady? Britové 
Steffan Thomas a Tho-
mas Lupton jezdí na 
jednokolce již mnoho 
let a oba jsou také zku-
šení jeskyňáři, ale tepr-
ve nedávno se rozhodli 
spojit své dvě vášně do 
nového bizarního a riskantního sportu. Jedni to nazývají „Cave Unicyc-
ling“, jiní „Unicaving“, ale většina tomu říká šílenství. Podívejte se na bláz-
nivé kousky, které předvádí se svými jednokolkami v nitru jeskyní. Nebojí 
se úzkých prostorů, bahna ani tmy.

Ocenění: filmový festival Kendal 2013 
Režie: Michael Gerrett, Katie Garrett, Velká Británie, 2013, 7 mi-

nut

Down the line
Hrstka oddaných Kanaďanů přináší nový sport do svých místních 

hor, sport, který byl zatím spojován výhradně s Utahem a Alpami: canyo-
ning. Navzdory všem očekáváním okolí Vancouveru nabízí úžasná místa 
pro kaňonáře. Na rozdíl od klasických destinací žádný z těchto kaňonů 
nebyl nikdy prozkoumáván. Nikdo ani neví, kde všude jsou. Dokumen-
tární snímek sleduje Damiena a Lucii v jejich úsilí o “první generaci” 
průzkumníků kaňonů v horách Squamish, sleduje jejich cestu hlubokými 
tůněmi a nádhernými vodopády. Jejich láska k objevování je nebezpečná 
a neuvěřitelně zavazující. Poté, co jste v kaňonu, jediná cesta ven je cesta 
dolů.

Režie: Francois-Xavier“Fix” De Ruydts, Kanada, 2012, 22 minut 

Tatry bez limitov
Parta slovenských vrcholových sportovců přijímá výzvu, aby 

přepsali dějiny extrémních sportovních výkonů ve Vysokých Tatrách. 
V drsném počasí se 
snaží uspět ve své dis-
ciplíně. Podaří se jim 
zdolat zimní přelez 
legendární tatranské 
stěny. Snow kayak 
exhibice dramaticky 
končí v nemocnici, 
zimní bouldering je 
po mnohých pádech 
nakonec korunovaný 
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Glosa

úspěchem.
Při historicky prvním B.A.S.E. jumpu ve Vysokých Tatrách z 2633 

metrů vysokého Lomnického Štítu tuhla krv v žilách každému členovi 
týmu. Síla lidské vůle a touha po zdolávaní překážek je ale silnejší než 
to nejhorší horské počasí a v kritických podmínkách se rodí autentické 
přátelství. Ve filmu vystupují tito sportovci: lezci Martin Krasňanský a 
Tomaš Greksák, basejumper Roman Dubský, freestyle kajakáři Peter 
Csonka a Nina Csonková.

Režie: Josef Pálenik, Slovensko, 2012, 24 minut 

pozvánky

Česká asociace chen taiji

Škola Davida Pirochty
Milí čtenáři Zlobice, i začátkem tohoto školního pololetí se na Vás 

obracím s pár informacemi o cvičení taiji (též tajči, tchaj-t´i) ve Vašem 
městě.

Systém taiji quan je staletími prověřená metoda k dosažení dlou-
hověkosti, životní spokojenosti i schopností (sebe)obrany. Jedná se o tzv. 
„vnitřní systém“, což znamená, že se mu můžeme začít věnovat v jakém-
koli věku a do jisté míry nehledě na zdravotní stav. Cvičení taiji se stalo v 
posledních dekádách velice populárním po celém světě, především kvůli 
neexistenci věkové hranice začínajícího studenta a díky svým hlubokým 
přínosům na celkový zdravotní stav člověka. Taiji sice pochází z Číny, 
není však nijak nábožensky či jinak vázáno na zemi původu. Je plně uni-
versální, může se mu věnovat kdokoli. Zvláště styl chen je přitažlivý i pro 
mladé lidi, neboť lze sestavy provádět i v rychlejším tempu a s výbušnými 
pohyby.

Další výhodou je nenáročnost na vybavení a prostory: potřebuje-
me pouze pohodlné oblečení a obuv a jakkoli velký prostor, nic více. Taiji 
lze cvičit po celý rok, venku i uvnitř. 

V neposlední řadě bych ještě pro Vaši motivaci zmínil, že se již mír-
ně pokročilí studenti mohou začít učit velice esteticky povedenou sestavu 
s vějířem, později pak sestavu s čínským mečem.

Po letech cvičení ve Wellness centru Kuřim se stěhujeme na Ko-
mendu, čas tréninku zůstává stejný: Pá., 19.30 – 21.00. Kursovné jsme 
snížili na 1900,-/21.2. – 27.6. 2014 (první trénink, ať už přijdete kdykoli, 
si můžete přijít vyzkoušet zdarma). Více informací na www.chen-brno.cz

V další Zlobici se můžete těšit na příspěvek MUDr. J. Rašovského, 
jenž se taiji v mé škole věnuje dlouhodobě a pravidelně.

Krásné zimní dny a budeme se těšit na shledání! David Pirochta 
a instruktoři.

Souvislosti
V lednu zastupitelstvo schválilo rozpočet, a to celkem bez dis-

kusí. Pak i přehled investičních akcí, zde ovšem s diskusemi. Největ-
ší se točily kolem tří největších investic. Rekonstrukce kulturního 
domu, výstavba sportovní haly a čistička odpadních vod. Každá z 
těchto investic je ve zcela jiném postavení. 

Čistička je ve stádiu prvotních úvah. Má si ji město postavit? Což 
přeloženo do normálního jazyka znamená: vyplatilo by se to? Kanalizaci 
nám spravuje brněnský BVaK, vybírá z lidí i firem stočné a městu platí asi 
sedm milionů ročně, což městu nestačí do nutných investic do kanalizace. 
Pravděpodobně by mohli platit víc, vydělávají na tom. Což ještě nutně 
neznamená, že by na tom vydělalo město, kdyby do čističky investovalo. 
Navíc jde o investici dlouhodobou, a kdo ví, jak se změní technologie. 
Třeba bychom teď do čističky vrazili sto milionů a za pět let dvacet? Nebo 
by se třeba vyplatilo rozloučit se s BVaKem a svěřit naše kanály a stoky 
jiné firmě. Každopádně informací je málo a jejich verifikace bude složitá.

U haly se pracuje na projektu a všichni, sportovci i nepřátelé spor-
tu (existují-li), se shodnou na tom, že Kuřim by halu mít měla. A to v 
dohledné době. Stejně tak s rekonstrukcí kulturního domu. Otázka tak 
do velké míry zní: co napřed a co potom. A zase spousta pochybností. Co 
když se pro jednu z těch staveb rozhodneme, zainvestujeme ji a příští rok 
se ukáže, že kdybychom ten rok počkali, přišla by dotace v řádu desítek 
milionů a takhle se nás netýkají? A na druhé straně není čekání na dotace 
čekáním na Godota (Kulturně vzdělaní chápou, pro sportovce příchod 
Godota je stejně pravděpodobný jako ofsajd ve volejbalu). 

Trochu v tom zapadl prostý fakt. Když se před více než třemi lety 
utvořila současná koalice, řekla jasně, že je tu šance na konci volebního 
období jednu z těch akcí rozjet a tu druhou pak v období 2014-2018. Že 
na obě nemáme, a pokud chceme jednu z nich zvládnout, musíme konso-
lidovat finance. Za tři roky se dluh města snížil o více než dvě desítky mi-
lionů, další desítky milionů jsou přebytkem hospodářství za toto období. 
Asi proto nebyl s rozpočtem hlasovací problém.

A asi by se opravdu jedna ta akce rozjet měla. Já jsem z pochopitel-
ných důvodů pro kulturní dům. Myslím, že mám silné argumenty, ale to 
si zastánci priority haly myslí také. 

Jeden argument je ale odlišný. Sportovci budou do zbudování haly 
dál sportovat po tělocvičnách a nafukovače, doba budování haly bude 
radostným obdobím, kdy při vyklusávání za stadionem budou sledovat, 
jak jim to krásně roste, nebude pro ně znamenat žádné omezení. Doba 
přestavby Kulturního domu naopak bude obdobím těžkého provizória, 
kdy bude dočasně pro kulturu méně prostoru než teď. Po celé období 
nepůjde (s výjimkou letní open air scény na zámku) možné dělat velké 
koncerty, divadla, ani ty Screamers. A to nemluvím o bálech. Jasně to řekl 
pan Herman: „My potřebujeme nejpozději v březnu vědět, jestli může-
me s kulturákem počítat na hody v říjnu.“ Jako dramaturg Společenského 
centra poznamenávám, že i já bych rád věděl, mohu-li na podzim objed-
nat umělce. 

A ještě jeden osobní povzdech. Doba, kdy dosáhnu důchodového 
věku, se blíží. Měl-li bych být renovovanému kulturáku co platný, měl by 
být opraven nejpozději dva roky před tím, než půjdu do důchodu. Jinak 
nemá cenu, abych ho po opravě rozjížděl. Je třeba včas přepřáhnout. A 
přesluhovat nehodlám. Je tolik mladých, kteří by měli dostat příležitost k 
práci. Nějaký krátký úvazek, možná, plný pracovní poměr nikoliv. 

Jiří Brabec
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placená inzerce

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.

Prodám garáž v Kuřimi, na 
ulici Sv. Čecha /pod policií/. Ga-
ráž v dobrém technickém stavu. 
Cena 180 000,-Kč včetně všech 
poplatků ohledně přepisu. Tel.: 
725 446 722

Mladá rodina hledá levný 
byt 2+1 ke koupi v Kuřimi nejlépe 
na ulicích: Jungmannova, Královky, 
U Stadionu, atd. Tel.: 605 504 975, 
email:  AIT.HOC@seznam.cz

Koupí¬m byt 3+1 v Kuřimi 
do 1,5 mil. Kč, opravy možné, ne 
přízemí. Nejlépe v původní cihlo-
vé zástavbě ale možno i levná no-
vostavba. Přijedu osobně na pro-
hlídku.  Platba v hotovosti. Tel.: 
602 642 963

Hledám do pronájmu byt 
1+1, 2+kk, 2+1 v Kuřimi, dlouho-
době, děkuji. Tel.: 728 315 567

Koupím jednopokojový byt 
v Blansku. Tel.: 606 086 576

Seniorka hledá byt v Kuřimi, 
větší 1+1 nebo malý 2+1. V dobrém 
stavu k brzkému nastěhování. Rea-
litky nevolat. Tel.: 607 792 311 po 
10 hodině

Hledám ke koupi rodinný 
dům se zahradou v Kuřimi. Dům 
může být i k menším opravám, na-
bídněte prosím. Tel.: 773 568 099

Koupím pozemek nebo za-
hradu pro výstavbu rodinného domu, 
nebo rodinný dům. Nejraději Kuřim 
a okolí. Tel: 777 773 618, email: 
zden.kouril@email.cz

Hledám podnájem v Ku-
řimi pro pět osob od 1.7.2014 do 
31.8.2014. Tel.: 604 228 115

Prodám kávovou koženku 
1,30 x 4 m. Tel.: 606 086 576

Prodám novou nepoužitou 
pekárnu zn ETA. Nevhodný dárek. 
Cena 1800,- Kč. Tel.: 777 773 610, 
email: denny61@post.cz

Prodám pumpu zn. SIGMA. 
Tel.: 725 424 924

Mladá paní shání veškeré 
vybavení domácnosti za odvoz, 
min. cenu. Děkuji. Kuřim. Tel.: 
723 357 682

občanská inzerce - zdarma

Koupím zachovalý VW 
Passat B4 combi nebo Golf 3 combi, 
jen s motorem tdi 1,9, s doklady a 
minimem koroze. Možno i s vadným 
motorem tdi. Tel.: 604 182 704

Prodám jídelní stůl, barva 
třešeň, šířka 65 cm, délka 121 cm, 
výška nastavitelná – zlatožluté ko-
vové nohy. Tvar: u zdi rovný, do 
místnosti ovál. Cena 1000 Kč. Tel.: 
602 692 972.

Prodám patrovou postel 
KUBO v zachovalém stavu z masivu, 
s pevným laťovým roštem v ceně. Ve-
likost matrace 80 x 200 cm (matrace 
nejsou v ceně). Šířka postele je 94 cm, 
výška 154 cm a délka 206 cm. Cena 
4000 Kč. Tel.: 602 692 972

Prodám bílé peřináče s vý-
klopnými dvířky, 2 ks, rozměry: 
šířka 88 cm, výška 61 cm a hloub-
ka 42 cm. Cena za kus 600 Kč. Tel.: 
602 692 972

Prodám běžky 190 cm bez 
vázání. Levně. Tel.: 604 182 704

Prodám šedé lyžařské boty 
38 ½ za 250 Kč. Tel.: 604 557 303

Hledám někoho na doučení 
syna z ČJ 8. třída. Děkuji. Tel.: 604 
236 059

Potřebujete zaopatřit dítě 
ve věku od 0 do 10 let - teta/chů-
va s vysokoškolským vzděláním, 
pedagogickými a výchovnými 
zkušenostmi se vám o ně postará. 
Možnost pravidelně i nárazově. V 
případě zájmu naučím vaše dítě 
dovednostem, které se vám zatím 
nedaří. Tel: 604 520 019, e-mail: 
i.jiraskova@seznam.cz

Pronajmu garáž s elektřinou 
na ul. Svatopluka Čecha. Volná od 
března 2014. Tel.: 773 664 346

Pronájmu garáž dole u ryb-
níka za 800,- bez elektřiny. Tel.: 
733 315 507.



24      ZLOBICE ročník 21, číslo 2/ únor

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

01/2014 ze dne 8. 1. 2014
01/2014 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města na rok 

2013. Termín plnění: 8. 1. 2014 (OF)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

02/2014 ze dne 15. 1. 2014
02/2014 RM doporučuje ZM schválit řešení územní studie „Sportovní-

ho areálu“ dle návrhu Ing. arch. J. Kynčla. Termín plnění: 21. 1. 
2014 (OI)

03/2014 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 8. 1. 2014 a pro-
dlužuje termín plnění usnesení č. 306/2012, 700/2012, 161/2013, 
400/2013, 500/2013, 614/2013, 686/2013, 713/2013, 752/2013, 
768/2013, 774/2013 do 28. 2. 2014. Termín plnění: 15. 1. 2014 
(KÚ)

04/2014 RM schvaluje pronájem bytové jednotky č. 1491/10 paní Janě 
Weinlichové, trvale bytem 664 34 Kuřim. Termín plnění: 31. 1. 
2014 (OMP)

05/2014 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu práv a povin-
ností spojených s členstvím v družstvu“ mezi manž. Ing. Helenou 
a Bc. Romanem Janouškovými, oba trvale bytem 664 34 Kuřim, 
a manž. MUDr. Lucií Valouškovou, trvale bytem 621 00 Brno, a 
Ing. Janem Valouškem, trvale bytem 756 63 Krhová, a schvaluje 
budoucí pronájem bytové jednotky č. 1469/6 členům Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 
34 Kuřim, IČ 26277212 – manž. MUDr. Lucii Valouškové, trvale 
bytem 621 00 Brno, a Ing. Janu Valouškovi, trvale bytem 756 63 
Krhová. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OMP)

06/2014 RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m2 
umístěné v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) 
postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou do 30. 9. 2014 za nájemné 40 Kč/m2/měs. panu Bo-
huslavu Bednářovi, trvale bytem Kuřim, za účelem konání zkoušek 
hudební skupiny. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OMP)

07/2014 RM schvaluje záměr na pronájem místnosti o výměře 12 m2 
umístěné v I. podzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) 
postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou do 30. 9. 2014 za nájemné 40 Kč/m2/měs. panu 
Martinovi Pospíšilovi, trvale bytem Kuřim, za účelem konání 
zkoušek hudební skupiny. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OMP)

08/2014 RM schvaluje slevu z nájemného za období od 24. 9. 2013 do 
30. 11. 2013 v celkové výši 7.140 Kč vztahující se k bytu č. 817/2 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817, 
818 a 819 v ul. Legionářská a nám. Osvobození v Kuřimi - České 
republice, Vězeňské službě ČR, se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 
4, IČ 00212423. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OMP)

09/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností Se-
znam.cz, a. s., IČ 26168685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, 
dle přílohy. Termín plnění: 31. 1. 2014 (KÚ)

10/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při organizaci far-
mářských trhů v roce 2014 s Alešem Kadlecem, se sídlem Nová 
1057/4, Kuřim, IČ 11482907. Termín plnění: 31. 1. 2014 (KÚ)

11/2014 RM schvaluje změnu užití Sociálního fondu dle zápisu. Termín 
plnění: 31. 1. 2014 (KÚ)

12/2014 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovite-

le veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v Kuřimi“, schvaluje výzvu 
k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise a 
komise pro otevírání obálek. Termín plnění: 20. 2. 2014 (OŽP)

13/2014 RM schvaluje pokračování v revitalizačních projektech za ryb-
níkem Srpek, tj. výkupu pozemků pro realizaci projektů s přislíbe-
nou dotací. Termín plnění: 30. 1. 2014 (OMP, OŽP, OI)

14/2014 RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v 
roce 2014 peněžitý dar ve výši 5.000 Kč. Termín plnění: 31. 3. 
2014 (OSVV)

15/2014 RM bere na vědomí zprávu ředitele Základní školy Kuřim, Tyr-
šova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, o vyho-
tovení inventarizace, ukládá řediteli školy do 31. 1. 2014 předložit 
inventarizaci k 31. 12. 2013 včetně účetní závěrky, a ukládá interní 
auditorce MěÚ Kuřim do 31. 3. 2014 provedení kontroly všech 
příspěvkových organizací. Termín plnění: 31. 1. 2014 (ZŠ, KÚ)

16/2014 RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 
2013. Termín plnění: 15. 1. 2014 (OSVV)

17/2014 RM schvaluje Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou uni-
verzitou v Praze na vzdělávání seniorů v rámci Virtuální Univerzity 
třetího věku. Termín plnění: 15. 2. 2014 (MK)

18/2014 RM schvaluje dodatek k mandátní smlouvě pro „Výkon inže-
nýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do 
vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“ a sou-
hlasí s přehledem skutečně vynaložených finančních nákladů za 
rok 2013 dle stavu a znalostí ve srovnání s náklady plánovanými 
v: „Roční plán investic – seznam svěřených staveb pro rok 2013“. 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

19/2014 RM ukládá odboru majetkoprávnímu připravit a podat žádosti 
o zkrácení vázací doby u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ter-
mín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

20/2014 RM schvaluje uzavření „Smlouvy o přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. 13001816“ mezi Městem Kuřim, se sídlem Jungman-
nova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 00281964, a provozovatelem dis-
tribuční soustavy E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280854000, předmětem 
smlouvy je přeložka zařízení distribuční soustavy z důvodů pře-
stavby kotelny na víceúčelový sál na ul. Popkova č.p. 1012, parc. č. 
2086/2. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

21/2014 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 
2. 2014 dle zápisu. Termín plnění: 1. 2. 2014 (CSSK)

22/2014 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 14. 
1. 2014 a schvaluje body č. 2.2, 3, 4, 5 a neschvaluje bod č. 1 dle 
zápisu v příloze. Termín plnění: 15. 1. 2014 (OI)

23/2014 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 13. 
1. 2014 a schvaluje bod č. 1. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OI)

24/2014 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu 
města na rok 2014 se změnou. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OF)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

03/2014 ze dne 21. 1. 2014
25/2014 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Ka-

tarínou Markovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem obecního bytu č. 1260/57 umístěného ve XII. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 1260 postaveného na pozemku p. č. 
382/3 vše k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 27. 1. 2014. Termín plnění: 
31. 1. 2014 (OMP)
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26/2014 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Katarí-
nou Markovou, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném za byt č. 1260/57 umístěný 
ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 postavené-
ho na pozemku p. č. 382/3 vše k. ú. Kuřim ve výši xxxxx Kč. Výše 
splátek bude činit částku xxxx Kč/měs. Termín plnění: 31. 1. 2014 
(OMP)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Jiří Filip Koláček, MBA
starosta města    1. místostarosta města

placená inzerce

Řemeslníci v panství Kuřim
„…Trikrát jsem panáčka prosil, pod pažů klobůček nosil,
aby mě odpustil, čeho jsem se tejto noci dopustil…“

Toto číslo Zlobice přináší další díl seriálu o historii řemesl-
ných dílen a řemeslníků v Kuřimi, resp. na Kuřimském panství od 
sedmnáctého století do první poloviny století dvacátého. Tento se-
riál je připraven z materiálu výstavy Zaniklá řemesla v Kuřimi, kte-
rá proběhla na zámku v rámci Medových dní 2013. Tato zastavení v 
minulosti nemají za cíl bezchybně mapovat naši historii, ale přinést 
zajímavé poodhalení bohatého života našich předků. Proto budeme 
rádi, když budete na dané téma reagovat, doplníte jména a osobnosti 
z Vaší rodinné historie, zapůjčíte fotografie či písemnosti, které bu-
dou pak uchovány v el. podobě v městském archivu. Po historii kuři-
mského pivovaru pokračujeme v dalších řemeslech.

Nejprve si musíme vysvětlit, pro koho a kde naši řemeslníci praco-
vali. Některá řemesla měla vyloženě jen místní uplatnění, jiná byla natolik 
specifická, že byli řemeslníci žádáni i mimo své rodiště resp. panství, kde 
se jedině mohli vyskytovat do konce feudálního zřízení (1848). Vlastní-
kem Kuřimského panství bylo město Brno, proto v případě nouze mohli 
být řemeslníci vyžádáni i tam (jak nám např. dokládá pochvalné uznání 
kuřimským tesařům na záchraně Brna před vpádem švédských vojsk). 
Kuřimské panství mělo rozdílné geografické podmínky v dolní a horní 
části panství, což byly částečně důvody pro vznik i odlišných řemesel.  
Horní panství bylo chudší, blíže podmínkám českomoravské vysočiny, 
Kuřim a okolí měla naopak úrodnou půdu v rovinatém území. Také to, že 
Kuřim byla správním místem panství a ležela na dohled od Brna, zřejmě 
určilo podporu výnosných „řemeslných dílen“ jakými byla palírna, pota-
šárna nebo pivovar přímo v Kuřimi.

Historie - seriál

Pohlednice kuřimského zámku, meziválečné období, zapůjčil Martin 
Pleva
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Cizí řemeslníci
Pokud nebyl řemeslník v místě, nebylo neobvyklé využít služeb 

„vandrovních“ řemeslníků“ (např. kočovní Romové dříve Cikáni se spe-
cializovali na drátenictví, brousili nože, usedlí Romové pak byli cestáři 
apod.), nebo se využili řemeslníci „specialisté“ z větších měst jako byli 
sedláři, truhláři, kotláři, řemenáři, kamnáři, zámečníci apod. Tento 
princip platil po celou dobu vývoje řemesel, až do raného socializmu 50. 
let 20. století u nás.

Kroniky a záznamy z panství o romských rodinách usedlých v Ku-
řimi mlčí, je možné, že se tu žádné nenacházely. V meziválečném období 
byla Kuřim přiřazena do Tišnovského okresu, tam se zachoval záznam ze 
zprávy Okresního úřadu pro ministerstvo vnitra o trvalém usídlení ciká-
nů ze dne 8. 7. 1941 v Tišnově (Vydal Okrašlovací spolek pro Lomnici a 
okolí 2013), z něhož citujeme:

Pohlednice z roku 1907, z Cimperku na Kuřimskou horu, statek a ko-
tel, zapůjčil Jiří Vašíček

Zámek - správní centrum kuřimského panství
Správa kuřimského panství a zabezpečení jeho hospodářských 

aktivit si vyžadovala zaměstnání nemalého počtu lidí, včetně pracovní-
ků vzdělaných v nějakém řemesle. Např. na kuřimském panství působili 
hajní: většinou dva kuřimští a dva lelekovičtí. Myslivci bývali většinou 
čtyři, v některých letech však byli na panství jen dva nebo naopak až šest. 
V zámku byla stálá kuchařka s jednou, případně dvěma děvečkami, záro-
veň zde hlídal vrátný, po určitou dobu si zámek vydržoval i zahradníka. 
Stálý plat měl také mistr kominík (v záznamech kominář). Pro zámek 
pracovali i řemeslníci  - dnes s již kuriózními názvy povolání - jakými byli 
např. deskaři nebo mazači podlah. Ale např. hrnčíř na kuřimském pan-
ství nebyl zastoupen, tady vypomáhal tišnovský hrnčíř Mikuláš Kavka, 
který kromě hrnců a jiných nádob dělal i kamna. Na podzim roku 1651 
zhotovil troje kamna v pokojích kuřimského zámku.

Romský košíkář, 1917, Uhry. Pohlednice, autor neznámý,muzeum 
romnské kultury

Romští kotláři, 1910, Uhry. Pohlednice, autor neznámý,muzeum rom-
ské kultury

„Podávám zprávu, že ve zdejším okrese je usazeno 7 rodin cikánských 
v počtu 52 cikánů. Z nich je 10 mužů od 18 let a 11 žen od 18 let. Dětí školou 
povinných je 13. Cikáni jsou rozděleni ve 3 obcích (Svatoslav, Čebín, Tišnov). 
V 79 obcích cikánů není. V katastru obce Čebína je ubytováno nejvíce cikánů, 
a to 38.

ad 2) Cikáni jsou zaměstnáni jednak příležitostně u místních rolníků a 
jednak provozováním živnosti brusičské (opravou a zhotovováním deštníků). 
S cikány, kteří jsou zaměstnáni v zemědělství, jsou zaměstnavatelé spokojeni.

3 cikáni se vyhýbají práci a spáchali v poslední době řadu krádeží 
(Svatoslav).

ad 3) Cikáni jsou ubytováni jednak ve vlastním domku (jedna rodina) 
a jednak v nouzovém baráku v Tišnově a v cikánských vozech (Čebín). Ti, 
kteří jsou ubytováni ve vlastním domku a v nouzovém baráku, udržují v bytě 
pořádek a mají slušné bytové zařízení. Ostatní neudržují pořádek v bytě.

Většina cikánů projevuje snahu přiblížiti se bytové a životní situaci 
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místních obyvatel.
ad 4) Usedlí cikáni posílají děti řádně do školy. Děti se chovají ve škole 

řádně a učí se dobře. Jejich poměr ke spolužákům je dobrý. Mimo školu není 
cikánským dětem věnována taková péče, jakou by potřebovaly.

ad 5) Okresní úřad udržuje bezpečnostními orgány cikány v dosa-
vadních bydlištích a donucuje tyto častou kontrolou ke zdržování se na svých 
místech. Přes tato opatření stávají se případy, že cikáni se občas soustřeďují na 
některých místech, páchají krádeže, opíjí se a vyvolávají mezi sebou různice a 
rvačky. Zejména se to stává v Čebíně, kde je usazen větší počet cikánů a kam 
také cikáni z okolních míst docházejí.

Navrhuji za účelem zamezení těchto závad, aby takovíto cikáni, kteří 
jinak nedbají nařízení úřadu a bezpečnostních orgánů, byli dodáni do kár-
ných pracovních táborů.“

Připomeňme dramatické následky druhé světové války - většina 
internovaných spoluobčanů, ať romské nebo židovské národnosti, se z 
koncentračních táborů už nevrátila. Víme, že v Kuřimi se důsledek rasové 
diskriminace během druhé světové války dotkl 14 osob židovského pů-
vodu. 

Brusič s přenosnou nášlapnou bruskou, Frýdek-Místek, 60. - 70. léta. 
20. století. Autor E. Davidová,Muzeum romské kultury

Romka vyrábí kartáč, Velké Leváre Slovensko, 1972. Autor neznámý,-
Muzeum romské kultury

Stará řemesla
Mezi nejběžnější kuřimské řemeslo patřilo, a to zcela jistě dříve než 

máme písemné zprávy ze 17. st., řemeslo tesařské, zednické a kovářské, 
dále naši předci často byli  tkalci a soukeníci (tkalci vyráběli plátno z 
rostlinných materiálů, soukeníci využívali ovčí rouno na výrobu sukna). 
Ústup soukenického řemesla je zaznamenán už od počátku 16. st., i když 
se v Kuřimi ovce chovaly, sukno se již zpracovávalo jen pro potřeby vel-
kostatku, stejně jako další  řemeslné produkty (např. dřevěné pokrývky 
střech od šindelářů). Jelikož v Kuřimi byl pivovar a palírna, rybník a mlýn, 
tak tu najdeme také sládky, chmelaře, rybáře, mlynáře a vinopalníky 
(zpočátku pálily kořalku kuchařky ze zámecké kuchyně, těm se pak říkalo 
vinopalky nebo pivopalky, neboť tvrdší alkohol se pálil ze špatného piva 

nebo kvasnic z pivovaru), ledař se staral o dodávky ledu pro chlazení piva 
a pro řezníky (jedna z ledáren stávala na hrázi zámeckého rybníka). Pro 
chod pivovaru byly zapotřebí i sudy, které vyráběl bednář, který pracoval 
naproti pivovaru v č. p. 51. Na zámku se sepisovaly smlouvy a řešily spo-
ry, k řešení hrdelních zločinům byli zapotřebí i obecní drábi a kati (10. 
června 1729 bylo v Kuřimi zrušeno hrdelní právo, trestní právo těžkých 
zločinů se tak přesunulo do Brna).      

Dokud v Kuřimi byla živočišná výroba, byli tu pasáci krav a vep-
řů a ovčáci, také husopasky, řezači řezanky a samotní řezníci (byli v 
Lelekovicích, Lipůvce, Deblíně, České a Kuřimi). Řezníci byli nejprve u 
hospod, o samostatném masném krámu v Kuřimi víme z prodeje  v roce 
1784, kdy jej koupil Jiří Jedlička, pak v roce 1793 Jan Růžička a ten jej 
prodal Matyáši Matouškovi). 

Rozmach řemesel 
V 18. st. pak nastupuje rozmach řemesel, kdy se z ekonomických 

a ochranných důvodů řemeslníci sdružují do jednotlivých cechů. Kuřim-
ští řemeslníci náleželi k cechům svého panství, někteří později, jiní hned 
po založení cechů veverskobítýšských, vstoupili do jejich řad (ojediněle 
vstoupili i do brněnských cechů). Ve Veverské Bítýšce byl cech kovář-
ský, obuvnický, sklenářský a řeznický. Některé živnosti se slučovaly do 
společných cechů – v Bítýšce byl cech mlynářů, pekařů a stolařů, také 
cech zedníků, tesařů a hrnčířů nebo cech obuvníků a punčochářů; 
cech kožešníků, sedlářů a řemenářů; cech tkalců a provazníků a cech 
krejčích a soukeníků. 

A právě cech krejčích a soukeníků ve Veverské Bítýšce podal v roce 
1819 stížnost na Matěje Hlusku a Martina Odehnala, mistry z Kuřimi, 
že nezaplatili za své mistrovství. V Brně zase dlužil kuřimský mistr kovář 
Wolf v roce 1734. 

Z této doby máme záznamy především o prodejích a koupích dí-
len: V roce 1763 prodala Hospodářská správa královského města Brna 
Bernardu Štětinovi a jeho manželce Dorotě Štětinové kovárnu položenou 
u Lelekovic; v roce 1773 byla prodána (opět městem Brnem) Ondřeji 
Bindrischovi kovárna v Kuřimi (jeho potomci zůstali v Kuřimi jako ko-
váři až do druhé světové války, jen podoba jména se změnila na Pindryč), 
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podobné zápisy se váží také ke kovárnám v Lipůvce, Miloticích, Heralti-
cích, Křižínkách, Deblíně, Svinošicích a České.  

Z prodeje pozemků se pak dozvídáme, že v Kuřimi bydlel ovčák 
František Fejfaš, jeho manželka Mariana si v roce 1797 zakoupila stavební 
místo pro dům č. p. 144.  Ovčáků bylo více, z prodeje vrchnostenské půdy 
v roce 1789 víme o synu kuřimského ovčáka Jana Böhma. Podle matrič-
ních záznamů víme, že ovčáci často bydleli v č. p. 1. V České se usadil 
barvíř pan František Kredis, když si zakoupil domek č. p. 4 od Václava 
Miliona. 

Kromě řemesel, která byla nezbytná pro chod panství (viz 17. st. a 
začátek 18. st.), se v Kuřimi objevil i sklenář ( Jan /Johanes/ Steckebauer, 
sklenářský mistr žijící v č.p. 146, který si v roce 1802 zakoupil od městyse 
Kuřimi místo na 2 zahrádky za 4 zl. a roční činži 15 zl.). Další živnos-
ti, které si dnes už skoro nedovedeme ani představit a přeci se v Kuřimi 
nebo jejím okolí její představitelé nacházeli, byli jircháři nebo koželu-
zi (jirchář zpracovával kůži hliněnými solemi, jejich produkty potřebují 
řemenáři nebo rukavičkáři; koželuh vyčiňuje kůže tříslovinami, ty pak 
kupují sedláři a ševci). Koželuh patrně býval až na okraji Kuřimi směrem 
na Moravské Knínice u Kuřimky. Mohli tu být i barvíři (nelze s jistotou 
tvrdit, že přímo v Kuřimi barvení látek nebo kůží probíhalo, ale také se to 
nedá vyloučit vzhledem k tomu, že pod pivovarem fungovala potašárna, 
jejíž produkt /potaš neboli draslo/ se k bělení plátna – tedy suroviny pro 
barvení látek - také používalo).

Jitka Sikorová
(pokračování příště)

placená inzerce

příběh

Jak vás může pošťák odstě-
hovat

Stalo se to mé známé, kterou znám už více než dvacet pět let. Bydlí 
v Kuřimi a na rozdíl ode mne si nechává posílat složenku k platbě SIPO 
každý měsíc do schránky, a pak ji platí (asi internetem nebo ráda chodí 
na poštu). Chce mít zřejmě kontrolu nad tím, jestli jí tam někdo nějakým 
podfukem nepřidal nějakou platbu navíc. Ostatně vždy byla samostatná, 
pečlivá a uvážlivá. Vše fungovalo až do chvíle, kdy obvyklý termín probě-
hl, schránka zela prázdnotou a kontrolní otázka po sousedech ji utvrdila v 
podezření, že něco není v pořádku, protože oni složenku všichni dostali.

A tak vzala telefon, vyťukala číslo na poštu a dostala na ucho přímo 
svou doručovatelku. Než jí mohla pořádně popsat, o co jde, doručova-
telka převzala iniciativu. Začala chrlit něco jako nemáte tam schránku, 
nemáte ji popsanou, v těch schránkách je bordel. Známá jí vstoupila do 
řeči a snažila se klidně namítnout, že bydlí na stejném místě deset let, za 
celých deset let se z místa nehnula ani schránka, kterou má řádně popsa-
nou, a zatím vždy SIPO dostala, takže nechápe, v čem je problém. A že tu 
složenku prostě chce. Na to jí ovšem doručovatelka sdělila, že složenka už 
je poškrtatá a odeslané zpět jako nedoručitelná. Známá ovšem (s jistým 
přemáháním, jak sama říká „s pěnou u úst“) zachovala klidný tón a řekla, 
že jí argumenty doručovatelky nezajímají a ona prostě chce mít ještě té-
hož dne složenku ve schránce, nebo si bude stěžovat.

A ejhle! Stalo se. SIPO se ve schránce objevilo. Zepředu poškrtané 
a zezadu opatřeno úředním sdělením od pošty, že se adresátka odstěhova-
la. Opatřeno úředním razítkem pošty a podpisem. 

Ono to vypadá jako drobná lapálie, ale promyšleno do důsledků 
to může být začátek pěkné šlamastyky. Kdyby pošta trvala na tom, že do-
tyčná se odstěhovala a začala vracet i další korespondenci, mohla by se z 
ní stát ne vlastní vinou neplatička, jednoho krásného dne by jí odstřihli 
elektřinu, plyn a vodu a pak by třeba přišel osobně exekutor. Když si ně-
kdo nevyzvedává poštu, tak se přece považuje za doručenou. Vymahač by 
našel schránku, byt i moji známou a třeba začal zabavovat. No a třeba by 
se z ní nakonec stal bezdomovec, takže by pošta měla přece jen pravdu.

Prostě bylo experimentálně ověřeno, že vás může odstěhovat i poš-
ťák.

Na druhou stranu se dá předpokládat, že teď už pošťačka ví, že se 
opravdu neodstěhovala a schránku si vybírá.

Jiří Brabec
PS. Kopii té SIPO složenky jsem viděl.
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WU-SHU

Stolní tenis

sport

Tabulky soutěží ve stolním tenisu po 14. 
kole ( k 31.1.2014)

Krajská soutěž II. třídy B
1. SK Slatina - Brno D  14 14  0   0  0   140:33   56
2. KST Blansko C   14 12  0   2  0   127:47   50
3. TJ Cemo Mokrá A  14 11  1   2  0   126:67   48
4. TTC Komořany A   14 11  1   2  0   132:59   48
5. SK Kuřim A   14   8  0   6  0   101:96  38
6. Sokol Moravské Knínice A  14   6  1   7  0   100:108 33
7. TJ Sokol Otnice B   14   5  1   8  0     86:114 30
8. Orel Boskovice A   14   4  0 10  0    82:118 26
9. TJ Šošůvka A   14   4  0 10  0    73:124 26
10. STK Zbraslavec B  14   4  0 10  0    72:130 26
11. TJ Sokol Hlubočany B  14   3  0 11  0    69:122 23
12. TJ Vysočany A   14   0  0 14  0    50:140 14

Okresní přebor I. třídy o postup
1 Ivančice B   14 13  1  0  0   609:364   176:76    54
2 Silůvky C   14   9  1  4  0   557:441   147:105  42
3 Tišnov C   14   8  1  5  0   517:487   138:114  39
4 Rebešovice B   14   8  1  5  0   509:468   137:115  39
5 Lažánky A   14   7  2  5  0   523:470   133:119  37
6 Telnice A   14   6  2  6  0   507:509   125:127  34
 
Okresní přebor I. třídy o záchranu
1 Mokrá B   14   8  0   6   0  535:442   146:106   38
2 Nové Bránice B   14   6  3   5   0  508:461   133:119   35
3 Radostice A   14   4  2   8   0  472:519   115:137   28
4 Ořechov A   14   3  3   8   0  418:573     97:155   26
5 SK Kuřim B   14   3  1 10  0  424:549  102:150 24
6 Řeznovice E   14   0  1 13  0  332:628      63:189   15

Okresní přebor II. třídy o postup
1 Nedvědice A   14  12  1  1  0   574:385   169:83     51
2 Tišnov D   14    8  3  3  0   505:428   140:112   41
3 Oslavany A   14    8  2  4  0   534:413   148:104   40
4 Tvarožná A   14    6  4  4  0   498:490   123:129   36
5 Ostopovice A   14    5  4  5  0   496:500   124:128   33
6 Prštice A   14    5  2  7  0   441:496   118:134   31
 
Okresní přebor II. třídy o záchranu
1 Prace A    14   7  3    4  0   540:438   147:105   38
2 Mokrá C   14   7  0    7  0   473:443   129:123   35
3 Silůvky D   14   4  2    8  0   424:532   108:144   28
4 Lažánky B   14   4  2    8  0   435:517   109:143   28
5 Sokol Kuřim A   14   2  5    7  0   456:546  109:143  25
6 Rebešovice C   14   1  2  11  0   390:578     88:164   19 

Okresní přebor III. třídy o postup
1 Ivančice C   14 14  0  0  0   651:273   204:48    56
2 Ostopovice B   14 10  2  2  0   553:410   152:100  46
3 Oslavany B   14   8  0  6  0   476:445   131:121  38
4 Říčany A   14   7  3  4  0   482:451   133:119  38
5 Neslovice A   14   7  0  7  0   462:484   120:132  35
6 Nové Bránice C   14   6  2  6  0   477:466   125:127  34
 
Okresní přebor III. třídy o záchranu
1 M. Knínice B   14   7  2    5  0   513:446   140:112   37
2 Prace B    14   7  1    6  0   465:490   122:130   36
3 Nedvědice B   14   6  0    8  0   448:497   114:138   32
4 Radostice B   14   5  0    9  0   444:473   118:134   29
5 Ostrovačice A   14   0  3  11  0   343:552     88:164   17
6 Rebešovice D   14   0  1  13  0   297:624     65:187   15

Okresní přebor IV. třídy o postup
1 Lomnička A   14  13  0  1  0   603:331   178:74    53
2 Ořechov B   14  11  1  2  0   538:403   155:97    48
3 D.H. Loučky A   14    9  1  4  0   509:442   134:118  42
4 Lažánky C   14    8  0  6  0   510:446   142:110  38
5 Střelice A   14    7  1  6  0   488:457   129:123  36
6 Kanice A   14    5  2  7  0   453:486   124:128  31
 
Okresní přebor IV. třídy o záchranu
1 Oslavany C   14   4  5    5  0   480:491   123:129   31
2 Tvarožná B   14   5  2    7  0   459:500   123:129   31
3 Mokrá D   14   5  1    8  0   445:491   118:134   30
4 Nosislav A   14   4  2    8  0   433:530   107:145   28
5 Sokol Kuřim B   14   4  1   9   0   443:518  111:141  27
6 Rebešovice E   14   1  0 13   0   351:617     68:184   17

Okresní soutěž o postup
1 Tvarožná D   14  11  1  2  0   549:412   157:95    48
2 Řeznovice F   14  11  1  2  0   590:362   167:85    48
3 Tvarožná C   14  11  0  3  0   572:374   162:90    47
4 N. Bránice D   14    9  2  3  0   517:434   145:107  43
5 Lažánky D   14    7  1  6  0   495:457   129:123  36
6 M. Knínice C   14    6  1  7  0   492:458   136:116  33
 
Okresní soutěž
1 Říčany B   14   8  4    2  0   526:417   148:104   42
2 Nosislav B   14   4  1    9  0   463:475   120:132   27
3 D.H. Loučky B   14   4  1    9  0   403:523   102:150   27
4 Lomnička B   14   4  1    9  0   398:532   100:152   27
5 Hrušovany B   14   2  1  11  0   364:527     95:157   21
6 Řeznovice G   14   0  0  14  0   242:640     51:201   14

 L.Vojanec

ROK HADA (2013)
Pro Kuřimský oddíl čínského bojového umění, WU-SHU, to byl 

rok úspěšný, rok zlatý. Junioři dovezli z celostátních soutěží několik stří-
brných a bronzových medailí. Dalibor Máslo a Dan Strnad se ve svých 
kategoriích drželi vždy mezi prvními pěti soutěžícími.  I z českého poháru 
na konci roku přivezl Dan jeden bronz. Své zastoupení měla Kuřim také 
na Mistrovství české republiky, kde Hela Vičarová vybojovala stříbro za 
sestavu se zbraní a zlato za pěstní formu v kategorii ženy.

ROK KONĚ  (2014)
Již po sedmé přivítáme nový lunární rok exhibičním vystoupe-

ním. Tentokrát se bude konat 11. 3. 2014 od 18:30 v tělocvičně na ZŠ 
Jungmannova. Uvidíte vystoupení všech žáků i trenérů kuřimského WU-
SHU, pěstní sestavy, zbraně i boj. Jako host se představí SebeRevolta 
Workout Kuřim.

Všechny srdečně zveme.
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Hustopečský džbánek
Na první závod v novém roce jsme vyrazili do Hustopečí. Za náš 

klub bylo celkem přihlášeno 23 plavců ve věku 7 – 14 let. Na závody jsme 
odjížděli s jasným cílem, a to získat alespoň stejný počet medailí jako na 
loňském ročníku, tehdy jsme odvezli celkem 5 medailí.

U starších plavců jsme bohužel nedosáhli na medailové umístění a 
skončili vždy těsně na čtvrtém místě. Dočasné zklamání ale plně vynahra-
dily zaplavené časy. Aničce Justové (2002) se podařilo poprvé zaplavat 
pod 1:20 na 100VZ. Tomáš Masaryk (2002) za tímto časem zaostal o 
pouhou jednu desetinu. Petra Kuklínková (2001) si na stejné trati vylep-
šila výrazně osobní rekord a čas dokázala již stlačit na 1:14,6. 

Nejbohatší sbírku medailí si ze závodů odvezla Aneta Weinlichová 
(2004), když skončila ve všech svých startech (50P, 50VZ, 50Z) celko-
vě na druhém místě. O jednu stříbrnou medaili méně si vyplaval Jakub 
Myslivec (2004), který ve svém třetím startu skončil na čtvrtém místě. 
Až Václav Just (2004) narušil stříbrnou medailovou linii, když po svém 
prvním stříbru (50Z) získal bronzovou medaili na 50P. Na bronzovou 
medaili dosáhla i Tereza Rašková (2005) ve svém startu na 50M.

Mezi nejmladšími plavci, kteří startovali na 25 metrových tratích, 
jsme měli také dva medailisty. Svobodová Klára (2006) si doplavala pro 
stříbro na 25P a konečně získala i zlato pro Kuřim na trati 25 VZ, kde 
nenašla konkurenci. Stejný medailovým zápisem se může pochlubit Jan 
Šťastný (2007), který získal zlato na 25P a stříbro na 25VZ. Jeho umístě-
ní jsou o to cennější, protože svá umístění vybojoval mezi o rok staršími 
plavci.

 
Jan Šťastný se svojí sbírkou medailí

 
Klára Svobodová na 1. místě na 25 VZ (2. místo Vlasáková – OSP 

Hodonín, 3. místo Dobešová – Kometa Brno)
Náš cíl, se kterým jsme odjížděli na závody, jsme splnili, odvezli 

jsme zpět do Kuřimi 12 medailí z Hustopečí. Pro příští rok jsme si nasadili 
laťku již poměrně vysoko, ale o to větší máme motivaci do tréninků.

Mezinárodní závody Brněn-
ský tučňáček

Pro nejmladší žactvo se uskutečnil o víkendu 25.1. – 26.1. již 15. 
ročník mezinárodních závodů Brněnský tučňáček konaný v Brně na Les-
né. Celkem bylo přihlášeno ke startům 346 závodníků z 34 oddílů (Česká 
republika, Slovenská republika, Maďarsko). V loňském roce jsme odjíž-
děli na závody se šesti plavci a pro letošní rok jsme jeli již s deseti repre-
zentanty, a rozhodně jsme se neztratili. 

Nejlepšího individuálního umístění dosáhla Kristýna Podlucká 
(2005), která doplavala na trati 25M na vynikajícím 8. místě ze 45 účast-
níků. Kristýnce se dařilo i na 25Z, kde doplavala taky na velice pěkném 
20. místě z 89 plavkyň. Na krátké znakařské trati zaplavala ještě o vteřinu 
rychleji Eliška Konečná (2005) a vyneslo jí to až na 10. místo. O jedno 
místo si Eliška pohoršila na 25P, přesto její čas 25,7 je velmi kvalitní. Pro 
Terezu Raškovou (2005) bylo nejlepší umístění 24. místo v disciplíně 
50M.

Plavci ročníku 2006 spadají do stejné kategorie jako 2005. S tímto 
malým handicapem se velmi úspěšně poprala Klára Svobodová (2006). 
Na trati 50M dokonce zaostala pouze o jedno místo za Terezou a dopla-
vala tak v čase 0:26,5.

V kategorii nejstarších tj. devítiletých plavců jsme měli mezi 
chlapci tři závodníky. Nejvýraznějšího zlepšení dosáhnul Jakub Myslivec 
(2004) na trati 50Z, když si svůj dosavadní osobní rekord vylepšil o 6 
vteřin na čas 0:48,1. Nejlepší umístění získal na 50P, kde v čase 0:51,1 
skončil na skvělém 14. místě z 63 závodníků.

Václav Just (2004) zaplaval svůj standardní výkon, který mu vyne-
sl 22. místo na jeho oblíbené 50P. A na trati 50Z pouze lehce zaostal za 
svým osobním rekordem.

Aneta Weinlichová (2004) byla ve své kategorii jedinou zástupky-
ní Kuřimi, ale o to lepší výsledky se jí podařilo dosáhnout. Vše začala 22. 
místem na 50Z, následně se o pět míst zlepšila na 50P, kde skončila na 
17. místě. V disciplíně 50VZ se poprvé podařilo Anetě stlačit čas pod 40 
vteřin. A ve svém posledním startu, ač ne úplně oblíbené, 50M suverénně 
vyhrála svoji rozplavbu v čase 0:48,2 a dokázala se posunout o 17 míst ve 
výsledkové listině oproti kvalifikačnímu času na konečné 16. místo.

Absolutně nejlepší výsledek pro Kuřim byl ze štafetových závodů 
děvčat na 4x25VZ. Ke štafetě slečny nastoupily ve složení Rašková, Svo-
bodová, Konečná, Podlucká. V napínavém závodě děvčata ve finiši pora-
zila o vteřinu Považskobystrický plavecký oddiel a skončila v rozplavbě 
na třetím místě. Díky lepšímu času z předchozí rozplavby nás bohužel z 
medailového umístění odsunuly reprezentantky České Třebové. Přesto je 
čtvrté místo velkým úspěchem děvčat a mohou se pochlubit i skalpem 
slovenské oddílu ze Žiliny nebo maďarského BAJAI SPARTAKUS S.C.

Po loňském ročníku jsme byli nadšení, že dokážeme vychovat 
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sport

Fotbal

plavce, kteří se mohou směle měřit s konkurencí a končit v první polovi-
ně výsledkové listiny. Letos jsme zjistili, že můžeme nakouknout i mezi 
nejlepších deset závodníků na mezinárodních závodech. A pro příští rok 
se necháme překvapit, kam až můžeme dosáhnout dobrou tréninkovou 
pílí. 

Turnaj mladších žáků ročník 2001 a mladší 
pořádaný v Kuřimi.

Sestava FC Kuřim A: Lošťák – Laštůvka, Sláma, Bábor, Fürješ, Za-
vřel, Fila, Schlögl, Vacula

Výsledky:
FC Kuřim A – FC Kuřim B 1 : 5 Vacula, FC Kuřim A – FC Me-

dlánky 2 : 2 Vacula, Sláma, FC Kuřim A - Sokol Předín 3 : 1 Fürješ 2x 
(Schlögl), Sláma, FC Kuřim A – FC Svratka Brno 2 : 5 Schlögl 2x (Vacu-
la), FC Kuřim A – 1.SC Znojmo 3 : 2 Fürješ, Sláma, Vacula (Bábor), FC 
Kuřim A – FA Bratislava 3 : 0 kontumačně

Sestava FC Kuřim B: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Hajsler, Antoňů, 
Al-Dury, Zabadal, Morkus J., Kulibaba.

Výsledky:
FC Kuřim B – FC Kuřim A 5 : 1 Hajsler 2x, Zabadal, Vašíček, Mor-

kus, FC Kuřim – FC Medlánky 1 : 2 Hajsler (Morkus), FC Kuřim – Sokol 
Předín 8 : 1 Antoňů (Hajsler), Morkus (Hajsler), Kulibaba, Morkus, An-
toňů (Hajsler), Morkus (Hajsler), Hajsler (Morkus), Vašíček, FC Kuřim 
– FC Svratka Brno 5 : 3 Peřina, Hajsler (Vašíček), Morkus (Vašíček), Ku-
libaba, Hajsler, FC Kuřim B – 1.SC Znojmo 1 : 3 Hajsler, FC Kuřim – FA 
Bratislava 3 : 0 kontumačně

Pořadí: 1.SC Znojmo, 2. FC Kuřim B, 3. FC Svratka Brno, 4. FC 
Medlánky, 5. FC Kuřim A, 6. Sokol Přednín, 7. FA Bratislava

Domácího turnaje se zúčastnily dva týmy domácích hráčů. Tým 
„A“ byl složený z kluků ročníku 2001 a 2002. Tým „B“ potom z kluků roč-
níku 2001. Malým zádrhelem byla neúčast týmu z Bratislavy, který se na 
turnaj nedostavil a proto byla všechna naplánovaná utkání s tímto soupe-
řem zkontumována. Nicméně turnaj proběhl ve sportovním duchu a bez 
dalších potíží. Tým „B“ se umístil na pěkném druhém místě, nicméně hru 
často doprovázely nepřesnosti a malý důraz v osobních soubojích. Kluci 
však žádné utkání nevypustili a vždy bojovali až do konce zápasu. Tým 
„A“ se naopak neumístil na medailových pozicích, zaslouží však pochvalu 
za nezměrnou bojovnost a důraz především v utkání s vítězem turnaje 
týmem Znojma. Jako jediný tým dokázal vítěze turnaje porazit. Kluci 
dohrávali oslabeni bez zraněného Jakuba Laštůvky a Tomáše Schlögla. 
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen brankář Svratky Brno Marek 
Žemla, nejlepším střelcem turnaje potom ze stejného týmu Adam Fiala. 

RA

Turnaj mladších žáků ročník 2001 a mladší 
pořádaný v Kuřimi.

Sestava FC Kuřim: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Antoňů, Kulibaba, 
Fürješ, Hruška.

Výsledky: 
FC Kuřim – SK Moravská Slavia Brno 2 : 5 Hruška, Fürješ, FC 

Kuřim – FC Boskovice 3 : 6 Kulibaba (Nešetřil), Hruška (Antoňů), Kuli-
baba (Antoňů), FC Kuřim – SK Moravská Slavia Brno 3 : 6 Fürješ (Anto-
ňů), Vašíček, Antoňů, FC Kuřim – FC Boskovice 3 : 3 Vašíček (Antoňů), 
Kulibaba (Peřina), Antoňů 

Pořadí: SK Moravská Slavia Brno, 2. FC Boskovice, 3. FC Kuřim 
Další miniturnaj kluci sehráli v domácím prostředí. Turnaje se zú-

častnily kromě našeho týmu také týmy FC Boskovice a SK Moravské Sla-
vie Brno. Vzhledem k počtu účastníků se hrálo 1x 20 minut a dvoukolově. 

Náš tým se umístil až na posledním třetím místě. Soupeři sice byli kvalit-
ní, ale od kluků se očekával alespoň vyší bodový zisk. Výkony týmu však 
byly nevyrovnané. Ve dvou utkáních jsme vedli o dva a jednou dokonce o 
tři branky, nicméně nedokázali jsme tato utkání dotáhnout do vítězného 
konce. Kluci hráli hodně dopředu a často zapomínali na zadní vrátka. Za 
týden nás čeká další turnaj v Pohořelicích. Pokud tam budeme chtít hrát 
o slušné umístění, musíme na sobě zapracovat. 

RA

Turnaj mladších žáků ročník 2001 a mladší 
pořádaný Svratkou Brno v Pohořelicích

Sestava FC Kuřim: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Šťastný, Kulibaba, 
Zabadal, Fürješ, Zavřel, Bábor. Branky: Šťastný 7x, Kulibaba 5x, Zabadal 
5x, Fürješ 2x, Zavřel 2x.

Výsledky: 
FC Kuřim – Bílovice 6 : 5 Šťastný 2x (Vašíček), Kulibaba 2x (Va-

šíček, Šťastný), Zabadal 2x, FC Kuřim – FC Svratka Brno 1 : 3 Zavřel 
(Zabadal), FC Kuřim – FK SK Bosonohy 7 : 1 Šťastný 4x (Kulibaba, Pe-
řina), Zabadal 2x (Nešetřil), Fürješ, FC Kuřim – FC V.Mez.+FŠ Třebíč 6 
: 1 Šťastný (Neštřil), FC Kuřim – FC Soběšice 3 : 2 Kulibaba 2x (Šťastný, 
Peřina), Zabadal, FC Kuřim – MFK Břeclav 3 : 2 Zavřel (Fürješ), Fürješ 
(Zavřel), Kulibaba

Pořadí: 1. FC Velké Meziříčí+FŠ Třebíč, 2. FC Svratka Brno, 3. FC 
Kuřim, 4. TJ Sokol Bílovice, 5. FC Soběšice, 6. MFK Břeclav, 7. FK SK 
Bosonohy

Vstup do turnaje proti týmu Bílovic se podobal přestřelce o čemž 
hovoří i samotný výsledek. Po celou dobu utkání jsme se se soupeřem pře-
tahovali o vedení. Měli jsme však větší štěstí a rozhodujícím gólem Kryš-
tofa Zabadala jsme získali první tři body. Mnohem těžším soupeřem byla 
Svratka Brno, která nás přehrála hned v následujím utkání. Proti týmu z 
Bosonoh kluci předvedli dobrý výkon, nicméně v dalším zápase nás opět 
přehrál zkušený tým z FŠ Třebíč s Velkým Meziříčím. Do utkání s týmem 
Soběšic kluci nastoupili ve velmi vlažném tempu a o výsledek museli 
hodně zabojovat. V posledním utkání jsme hráli již o medailové umístě-
ní, nicméně výkon týmu tomu opět neodpovídal. Kluci museli soupeře 
dotahovat, což se nakonec podařilo a o gól jsme zvítězili a tím si zajistili 
třetí příčku. V tomto turnaji jsme dost často dopláceli na nevyrovnané vý-
kony, neproměňování šancí a často jsme nezodpovědnou hrou soupeřům 
umožňovali ohrožovat naši branku. Několikrát nás podržel gólman Petr 
Nešetřil. Na druhou stranu můžeme vyzdvihnout bojovnost týmu, který 
i přes uvedené nedostatky ukázal povedenými akcemi, že fotbal hrát umí. 
Nejužitečnějším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Leonid Kulibaba. 

RA

Příští, březnové číslo Zlobice vyjde v pátek 28. února. 
Uzávěrka bude ve středu19. února. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 24. února.
Prosím o dodržení termínů.

Harmonogram na celý rok najdete na 
http://www.zamekkurim.cz/index.php/ostatni2/zlobice
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Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru 
Zaměření 

Vhodné 
pro 

Školné 
měsíčně 

10 v roce 

Možnost 
dalšího 
studia 

Charakteristika oboru 
Optimální  
průměr ze 

ZŠ 

Informační technologie  
18-20-M/01 
elektronické 
počítačové 

systémy 
 do 2,20 0 - 500 

Kč 
VOŠ 
VŠ  

Čtyřletý obor slaboproudé elektrotechniky zaměřený do oblasti informačních technologií.  
Jako absolvent(-ka) tohoto oboru budeš schopen(-na) navrhovat a sestavovat osobní počítače, využívat prostředky 
elektronické komunikace, vytvářet a spravovat webové stránky, zvládat tvorbu a úpravu grafických objektů a prezen-
tací, vytvářet jednoduché programy pro PC a jednočipové mikroprocesory. Uplatnění na trhu práce je možné napří-
klad na pozici technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správ-
ce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií. 

Ekonomika a podnikání  
 63-41-M/01 

technická  
administrati-

va 
 do 2,40 0 - 500 

Kč 
VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý ekonomický obor s technickým minimem. 
Jako absolvent(-ka) tohoto oboru budeš schopen(-na) pracovat s počítačem, psát na stroji, vyřizovat obchodní kore-
spondenci, naučíš se základy účetnictví, teorii obchodu, teorii řízení firem a osob, seznámíš se s právními podklady 
podnikání a získáš přehled o technických výrobcích. Uplatníš se na trhu práce především v ekonomické sféře na 
pozicích ekonom, mzdový referent, účetní, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, 
pracovník marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích. 
Ve firmách i živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele. 

Mechanik elektrotechnik  
26-41-L/01 
číslicově ří-
zené stroje  

 do 2,40 0 - 350 
Kč 

VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý elektrotechnický obor s teoretickou a praktickou přípravou. 
Tento obor se zabývá elektrosložkou strojů a zařízení. Absolvent se uplatní při navrhování, výrobě, montáži, údrž-
bě, oživování, zkoušení, servisu, opravách a obsluze zejména obráběcích strojů, obráběcích center a linek s NC a 
CNC řízením, dalších elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických auto-
matizačních systémů. Díky našemu zaměření se uplatní také jako dnes velmi žádaný programátor CNC strojů. 

Mechanik seřizovač  
23-45-L/01  do 2,40 0 - 350 

Kč 
VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý strojírenský obor s teoretickou a praktickou přípravou. 
Obor tě připraví pro seřizování, kontrolu, obsluhu a údržbu obráběcích strojů, obráběcích center a linek s NC a CNC 
řízením. Osvojíš si zásady obrábění od základních obráběcích strojů, přes jejich programově řízené provedení, po 
moderní automatizované výrobní celky. Naučíš se navrhovat technologické postupy a řídící programy pro číslicově ří-
zené stroje a zařízení. Uplatníš se v technickohospodářských funkcích na pozicích mistr, dispečer, technolog, pro-
gramátor CNC strojů. Můžeš pracovat jako montér, seřizovač i jako obsluha konvenčních a CNC strojů. 

Tříleté učební obory zakončené vyučením se v oboru 
Strojní mechanik  

23-51-H/01   do 3,20 
školné 
není, 

stipendium 
až 500 Kč 
měsíčně 

nástav-
bové stu-
dium za-
končené 

MZ  

Tříletý obor zaměřený na montáž strojů a zařízení a ruční kovodělné práce.  
Stroje a zařízení. Někdo je vymyslí, někdo vyrobí jejich jednotlivé části. Absolvent tohoto oboru je dokáže z jednotli-
vých částí sestavit. Kromě sestavování strojních celků a zařízení podle technické dokumentace, jejich zkoušení, 
údržby, oprav a demontáže se naučíš i ruční a základy strojního opracování kovových a nekovových součástí, včetně 
jejich povrchových úprav. Absolvent najde uplatnění při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojí-
renských výrobků, strojů a zařízení jako montér, mechanik, zámečník, opravář a údržbář. 

Obráběč kovů  
23-56-H/01   do 3,20 

školné 
není, 

stipendium 
až 500 Kč 

nástav-
bové stu-
dium za-
končené 

MZ  

Tříletý obor zahrnující práce na soustruzích, frézkách, bruskách a dalších strojích.  
Soustruhy, frézky, brusky, vrtačky, vyvrtávačky,... stroje, jejichž cena se pohybuje od jednoho do desítek milionů. Jsou 
stále přesnější a dokonalejší. Byly by ale mrtvou hmotou, kdyby nebylo těch, kteří je budou obsluhovat. Po vyučení v 
oboru můžeš pracovat jako obráběč kovů - soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených ob-
ráběcích strojů. 

Elektrikář 

 26-51-H/02 
silnoproud   do 3,00  

školné 
není, 

stipendium 
až 500 Kč 
měsíčně 

nástav-
bové stu-
dium za-
končené 

MZ   

Tříletý obor zaměřený na elektromontáž a údržbu strojů a zařízení. 
V lidském těle roznáší energii krev. Krví strojů a zařízení je elektrická energie. Absolvent oboru vyrábí, sestavuje, 
montuje, udržuje a zkouší elektrickou výzbroj strojů a zařízení. A nejen to. Oživuje elektrické stroje a zařízení, provádí 
jejich elektroopravy a elektroúdržbu, zkouší a měří elektroveličiny. Provádí instalaci rozvodných zařízení vně strojů a 
zařízení, včetně oprav a údržby. Po absolvování oboru se uplatníš jako elektromontér, elektromechanik, elektro-
údržbář, elektrikář. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  
Kuřim, s.r.o. nabízí tyto obory vzdělání: 

www.zamekkurim.czwww.zamekkurim.cz  Školu můžete po telefonické domluvě navštívit kdykoliv. 
tel.: 541 231 038, e-mail: skola@zamekkurim.cz, Křížkovského 48, Kuřim 664 34  

Preferenční stipendium: Škola poskytuje žákům tříletých oborů preferenční  
stipendium 500 Kč měsíčně, pokud je žák hodnocen za pololetí v praktickém vyučování známkou 1; 200 Kč  

měsíčně, při známce z p.v. 2; 100 Kč měsíčně, při známce z p.v. 3. Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za 
pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.  

 
 

 
 


