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Na zastupitelstvu města dne 5. 11. 2013 
jsem při projednávání návrhu obecně závazné 
vyhlášky (OZV) se strašným názvem „o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů“ navrhl změnu 
parametrů poplatku, který je touto OZV stano-
ven. Lidově se mu říká poplatek za odpad nebo 
za popelnici.   

V letošním roce činí poplatek za odpad 
500,- Kč/osobu a rok. K tomu jsou stanoveny 
osvobození a úlevy. Nejznámější jsou pro 70ti 
leté  a starší seniory a na třetí a další dítě do 18 
let věku. Tak tomu bude i v roce 2014.

Můj návrh spočíval ve zvýšení poplatku 
na 552,-Kč/osobu a rok se slevou pro uvedené 
seniory.  Další již existující slevy pro malé děti a 
úlevy ponechat beze změn. Pro návrh bylo 6 za-
stupitelů, 10 se zdrželo a jedna zastupitelka ne-
byla přítomna. Návrh nebyl schválen. I někteří 
opoziční zastupitelé, ke kterým patřím, mají na 
výši poplatku jiné názory než já a proto po opo-
ziční diskuzi jsme si dali k tomuto bodu progra-

O místním poplatku za odpad 
mu „volné hlasování.“ To znamená, že každý si 
mohl hlasovat, jak chtěl. Koaliční zastupitele 
jsem o spolupráci nežádal.  

Nechtěl jsem, aby se poplatek zvýšil pří-
liš, jak bylo navrhováno pro rok 2013, což činilo 
750,- Kč/osobu a rok, se zvýšenými slevami pro 
seniory a třetí a další dítě. Tento návrh ani poně-
kud mírnější varianty v roce 2012 nebyly schvá-
leny. Nelze však občanům zaručit, že po volbách 
v roce 2014 nedojde i k razantnímu zvýšení to-
hoto poplatku, nejspíše však od 1. 1. 2016.

Pokoj lidem, dobrá vůle

Živý betlém po kuřimsku. Letos jej můžete navštívit 20. prosince v 17 hodin u DDM na Jungmannově.

Touto Zlobicí naše noviny dovršují 20 
let své existence. Důvodem jejich vzniku a je-
jich posláním bylo zlepšit politické poměry v 
Kuřimi a podpořit vznikající občanskou spo-
lečnost.

Shlédnete-li záznam ze zasedání za-
stupitelstva z 5. listopadu 2013, asi nabudete 
dojmu, že politická kultura ve městě za mno-
ho nestojí. Soudně stíhaný první místostaros-
ta obvinil starostu z trestného činu (asi aby v 
tom nebyl sám), jeden radní říká, že si jistého 
zastupitele nevážil a nikdy vážit nebude, další 
radní oznamuje, že opouští koalici, ale funkce 
si nechává, osobní útoky jsou ze všech stran 
běžnou formou jednání.

Podíváte-li se ale na to, co zastupitelstvo 
schválilo a odhlasovalo, zjistíte kupodivu, že si 
nepočínalo méně rozumně než jindy. 

Co se týče občanské společnosti, je to 
myslím celkem dobré. I v této Zlobici najde-
te zprávy o úspěších kuřimských sportovců i 
umělců, články od mnoha lidí o tom, co dělaly 
v uplynulých týmech jejich spolky, pozvání na 
spoustu akcí. 

Zlobice děkuje všem, kteří neco užiteč-
ného dělají a zejména těm, kteří o své činnosti 
našim prostřednictvím informují spoluobčany. 
Děkujeme inzerentům i čtenářům a všem obča-
nům Kuřimi přejeme spolu s andělem ono bib-
lické: „A na Zemi pokoj lidem, dobrá vůle.“

Jiří Brabec, šéfredaktor
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Stíny a polostíny

2014/2015

Na dohled od Zlobice

Naháč v paneláku
Dne 2.11.2013 ve večerních hodinách 

přivolala Policii ČR občanka z Kuřimi do pane-
lového domu. Na chodbě se pohyboval nahatý 
muž. Policie neshledala u muže přítomnost al-
koholu nebo jiné návykové látky. Muž byl pře-
vezen do psychiatrické léčebny.

Musel přijet s náklaďákem
neznámý pachatel, který si odvezl v roz-

mezí 5. až 8.11.2013 z areálu firmy v Čebíně 90 
kusů dřevěných palubek. Majiteli tak vznikla 
škoda 55 tisíc Kč.

Ukradená auta
V měsíci listopadu 2013 byla ukradena v 

kuřimském mikroregionu tři motorová vozidla. 
Přes noc ze 7. na 8.11.2013 neznámý pa-

chatel odcizil z ulice v Kuřimi osobní auto Ško-
da Octavia. Majiteli vznikla škoda 200 tisíc Kč.

V nočních hodinách dne 13.11.2013 
zmizelo v Chudčicích vozidlo VW Transporter. 
Ve vozidle se navíc nalézalo nářadí a osobní do-
klady řidiče. Majiteli tak byla způsobena škoda 
113 tisíc Kč.

Další auto Škoda Octavia bylo odcizeno 
opět v nočních hodinách dne 17.11.2013 z ulice 
v Kuřimi. Celková škoda činí 219 tisíc Kč.

Vloupání do rodinných 
domů

Dne 8.11.2013 v ranních hodinách ozná-
mila na Policii ČR majitelka rodinného domu 
z Kuřimi, že byla přes noc okradena. Neznámý 
pachatel vnikl do domu přes neuzamčené, pou-
ze „zabouchlé“ dveře a odcizil ženě z chodby 
kabelku s doklady, platební kartou a finanční 
hotovostí.

V noci ze dne 16. na 17.11.2013 po vy-
páčení neuzamčených dveří vnikl neznámý pa-
chatel do rodinného domu v Čebíně. Odnesl si 
mobil, dva notebooky, fotoaparát, peněženku s 
doklady a platebními kartami.

Ve stejném časovém pásmu došlo k vlou-
pání do rodinného domu tentokrát v Chudči-
cích. Vypáčenými neuzamčenými dveřmi vnikl 
pachatel dovnitř a odcizil peněženku s doklady, 
platebními kartami a notebook.

Dne 18.11.2013 série vloupání pokračo-
vala v Moravských Knínicích. Zloděj nezvaně 
navštívil dva rodinné domy a odnesl si finanční 
hotovost, doklady a drobné věci.

Zdá se, že by už mohla být učiněna sérii 
vloupání na brněnsku z posledních dvou měsí-
ců přítrž. Policie zajistila pětadvacetiletou ženu 
z Brna, která si na mateřské dovolené vloupá-
ním do rodinných domů „přivydělávala“. Cel-
kem způsobila škodu přibližně za 600 tisíc Kč 
a hrozí jí až osm let vězení.

Loupežné přepadení
Dne 15.11.2013 ve večerních hodinách 

došlo k loupežnému přepadení rodinného 
domu v Rozdrojovicích. Čtyři muži v bundách 
s logem firmy E-on, s kuklami na hlavách za-
zvonili u dveří domu. Doma byla přítomna jen 
starší žena. Otevřela dveře poté, co se jí na vý-
zvu „kdo je“ představil jeden z mužů jménem 
souseda. Muži ženu svázali, s namířenou hlavní 
pistole se dožadovali informací o ukrytém ma-
jetku. Prohledali celý dům a odnesli si šperky a 
ve spacím pytli zabalené dvě lovecké brokovni-
ce manžela. Ženu se svázanýma rukama před 
odchodem zamčeli do suterénní technické 
místnosti domu. Žena si oknem přivolala po-
moc přes kolemjdoucího.

Neopatrnost se nevyplácí
Dne 9.11.2013 byla okradena v obchod-

ním domě v Kuřimi zákaznice o peněženku s 
doklady, které si nechala ve volně položené ka-
belce v nákupním vozíku.

Dne 23.11.2013 nenašel majitel svůj 
batoh v nákupním vozíku obchodního domu 
v Kuřimi poté, co se od něj na chvíli vzdálil. 
Postrádá tak doklady, menší finanční hotovost, 
stravenky a fotoaparát.

Inovace čertů?
Dne 25.11.2013 nachytala ostraha ob-

chodního domu v Kuřimi zloděje, který si od-
nášel 42 kusů čokolád za více než 1 tisíc Kč. 
Možná mají letos čerti v plánu rozdat na Miku-
láše čokolády místo uhlí.
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Na dohled od Zlobice

Zbytečná smrt
Ve večerních hodinách dne 24.11.2013 

z nepochopitelných důvodů přecházela čtyř-
proudovou frekventovanou komunikaci poblíž 
obce Česká starší žena. Přestože přes komuni-
kaci vede nedaleko most s chodníkem, žena si 
asi chtěla cestu o kousek zkrátit. V jednom smě-
ru se jí to podařilo, ale ve druhém směru vběhla 
pod kola projíždějícího automobilu. Výsledek 
srážky je tragický. Žena na místě zemřela.

H.N.

Čisté světlo

Sbírka Projektu 
Šance

Během dne 6.11.2013 jste mohli potkat 
na střední škole na zámku Kuřim a v ulicích 
města Kuřimi dvojice studentů Střední odbor-
né školy a Středního odborného učiliště Kuřim 
s kasičkou a propiskami  Projektu Šance (www.
sance.info). Prováděly veřejnou sbírku ve pro-
spěch Pracovní dílny pro „děti ulice“, která pů-

sobí v Domě Šance. Laskavým přispěvatelům za 
obnos 20,- Kč předávaly propisky.

Pracovní dílna se snaží pomáhat mladým 
lidem, kteří shodou různých životních okolností 
ztratili své rodinné zázemí a svůj život prožívají 
na okraji společnosti a často na ulici. V pracov-
ní dílně získávají pracovní návyky a odměnu za 
zhotovování různých předmětů, například pro-
pisek. Tato činnost se pro ně stává impulsem k 
hledání si práce na pracovním trhu.

Celkem byly vybrány 3000 Kč a rozdáno 
150 kusů propisek. Všem ochotným přispěva-
telům a organizátorům za Projekt Šance děku-
jeme.

Mgr. Miroslava Strnadelová 

Změny jízdních 
řádů

15. 12. dojde ke změně jízdních řádů vla-
ků a autobusů. Níže uvádíme přehled nejdůle-
žitějších změn.

Vlaky
Odjezdy vlaků do Brna se posouvají o 1 

minutu dříve. Pondělní rychlík v 5:41 do Prahy 
a rychlík v 14:59 v pracovních dnech z Prahy, 
který přijížděl do Kuřimi v 18:21 už nebudou v 
Kuřimi zastavovat.

Nově bude v Kuřimi zastavovat rychlík v 
6:39 do Prahy hl.n. a zůstane i odjezd rychlíku 
v 18:00 z Prahy hl. n. , který přijíždí do Kuřimi 
v 21:24. Oba rychlíky pojedou denně včetně 
všech svátků.

Autobusy:
Linka 71 Kuřim, žel. st. – Brno, Králo-

vo Pole, žel. st.
V ranní špičce pracovních dnů byly při-

dány 2 páry spojů a to v 7:12 a 8:42 z Kuřimi žel. 
st. do Králova Pole, současně se posouvá spoj z 
6:37 na 6:42 a v opačném směru z Králova Pole 
do Kuřimi byly přidány spoje v 6:42 a 8:12.

Byly zřízeny přípoje od kulturního domu 
linkou 302 na nádraží k přestupu na linku 71.

Nově jsou zajištěny přípoje od kulturní-

ho domu linkami 302, nebo 310 k nádraží na 
linku 71: v pracovní dny: 5:44, 6:17, 6:45, 7:15, 
7:47, 9:47, 11:47, 14:17, 14:47, 16:17, 17:14, 
18:17, 19:47, 22:17 a o víkendu: 7:47, 12:47, 
15:47 a 19:47.

Podobný systém je zajištěn i v opačném 
směru. Přípoje k TOS linkou 302 nebo 310 
mají spoje odjíždějící z Králova Pole v pracovní 
dny v 5:08, 6:42, 7:12, 7:42, 9:42, 11:42, 13:12, 
13:42, 14:12, 14:42, 15:42, 17:12, 17:42, 18:43 
a o víkendu: 7:43, 9:43, 11:43, 13:43, 15:43, 
17:43 a 19:43.

Linka 302 Kuřim – Brno, Bystrc, ZOO
Na lince došlo k výrazným změnám. Před 

cestou si zjistěte nové spoje. Všechny spoje, kte-
ré jedou z Kuřimi od TOS mají v pracovní dny 
na nádraží přípoj na linku 71 do Králova Pole. 

Linka 310
Spoj  s odjezdem v 16:11 od nádraží do 

Podlesí je nově uspíšen na 15:53 a vyčká příjez-
du vlaků z Brna a Žďáru nad Sázavou. 

Pozor na změny o vánočních svátcích 
a na Silvestra:

Při cestování o vánočních svátcích a na 
Silvestra dejte pozor na řadu omezení. Spoje v 
těchto dnech pojedou jako ve svátek s omezení-
mi. Poslední vlak z Kuřimi do Brna jede na Štěd-
rý den v 18:41, 25.12. a na Silvestra 19:41. Po-
slední vlak z Brna hl.n. do Kuřimi jede na Štědrý 
den v 18:52, 25.12. a na Silvestra v 19:53.

Autobusová doprava bude v těchto 
dnech končit provoz podle jednotlivých linek 
již od 15. hod.

Miloš Kotek

Změna úřední doby MěÚ 
Kuřim během Vánoc

Městský úřad Kuřim informuje obča-
ny, že během vánočních svátků dojde v ně-
které dny ke změně úřední doby. V pondělí 
23. 12. a 30. 12. 2013 bude úřední den do  17 
hodin. V pátek  27. 12. 2013 a v úterý 31. 12. 
2013 bude na radnici celoúřadová dovolená. 
Děkujeme tímto za pochopení.
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Vánoce

Husitské boho-
služby o Vánocích 

22. XII. 4. neděle adventní   
Kuřim 9:00 
Lelekovice 13:30

24. XII. Půlnoční 
Kuřim 22:00

25. XII.  Boží hod vánoční  
Lelekovice 9:00 
Borač 9:00

26. XII. Prvomučedník Štěpán 
Kuřim 9:00

29. XII.  Neděle po Vánocích 
(Rodiny Páně) 
Kuřim 9:00

1.I. Oktáv Narození  
Kuřim 9:00 
 Lelekovice 13:30

5. I. Zjevení Páně 
Borač 9:00  
Kuřim 17:00

12. I. Křtu Páně 
Kuřim 9:00 
Lelekovice 13:30

Bližší informace na faře Farského 349, Kuřim 
(u nádraží); tel, 541231460 a 

na www.husitekurim.cz .
 

Srdečně zveme na vánoční bohoslužby 
a všem přejeme 
požehnané Vánoce 
a všechno dobré do nového roku Páně 2014.

Náboženská obec Církve čs. husitské v Kuřimi

Katolické bohoslužby

Tříkrálova sbírka 
2014

Po celé České republice a také po našem 
městě budou opět v období svátků Tří králů cho-
dit malí i velcí koledníci s koledou, malým dár-
kem a pokladničkou a budou vybírat příspěvky 
na charitativní účely. Znovu se totiž bude konat 
Tříkrálová sbírka – veřejná sbírka, s cílem po-
moci v nouzi bližním u nás i v zahraničí. Sbírka 
je již čtrnáctým rokem organizována Českou 
katolickou charitou s povolením Ministerstva 
vnitra a ve spolupráci s městskými a obecními 
úřady. Tříkrálová sbírka každoročně přináší po-
moc mnoha lidem v nouzi. Celorepublikově se 
sbírka uskuteční od 1. do 14. ledna. V Kuřimi i 
v Kuřimi – Podlesí se tedy bude koledovat oba 
dva víkendy (4.-5. ledna a 11.-12. ledna) a všed-
ní dny mezi těmito víkendy.

Pátek 20. prosince 17:00, hřiště u DDM Jungmannova 1084

Živý betlém
Pořádá Dům dětí a mládeže Kuřim. 
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placená inzerce

vánoce

Placená inzerce
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vánoce

Novoroční ohňostroj
Město Kuřim zve všechny občany na tradiční novoroční ohňo-

stroj, který se uskuteční ve středu 1. ledna 2014 v 17 hodin na prostranství 
u prodejny Lidl. Jako každoročně ohňostroj připravuje firma Cipytex a 
hudební doprovod bude zajišťovat město Kuřim.
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pozvánka
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Názory P. Němce volná místa

A těch 552,- Kč je proto, že se jedná o mírně zvýšené náklady na 
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu zprůměrované na počet 
obyvatel a staveb k rekreaci v Kuřimi v roce 2012, což je 537 Kč. Tyto 
náklady je nutné mít na mysli při stanovení poplatku. Navrhovaná částka 
(552 Kč) je  malým zvýšením, v němž je zahrnuta i  inflace za roky 2012 
- 2014. Inflace 2 – 3% ročně je prý docela ekonomicky „zdravá“, když po-
mocí ní léčí v současnosti národní hospodářství i naše domácnosti Česká 
národní banka. Někdy také ironicky říkám, že zlo (zvyšování cen) působí-
cí v malých dávkách neškodí ani ve velkém množství (v delším období). 
Měl jsem na mysli i necitlivý přístup rady města při stanovení poplatku 
za hroby a služby na městském hřbitově, který vyvolal u řady občanů po-
bouření a poplatek musel být následně snížen. To, že se jedná o vhodně 
dělitelné číslo pro rozpočítání poplatku, nebudu ani příliš objasňovat. 
Dále jsem si byl vědom, že v Kuřimi je poplatek 500,- Kč již od roku 2007 
a nemohl být zvýšen, protože jeho výše byla regulována zákonem, který 
se změnil až s účinností od 1. 1. 2013.  V současné době je maximální 
zákonná hranice poplatku 1000,- Kč. 

Poplatek za odpady může být i nulový. Z velkých měst je tomu tak 
v Teplicích. Z menších, a Kuřimi blízkých, ve Šlapanicích. Samozřejmě 
náklady na komunální odpad nejsou nulové a město je musí  z něčeho 
zaplatit. Ve Šlapanicích se rozhodli zvýšit místní koeficient daně z nemo-
vitosti na číslo čtyři (z pěti možných, v Kuřimi je hodnota koeficientu jen 
dva) k získání peněz na investice. To je odvážné rozhodnutí představující 
vysokou finanční zátěž pro občany i společnosti na území města a v něm 
nulový poplatek za odpady je jakási náhrada za toto zvýšení. Takový po-
stup neschvaluji, protože každá činnost má náklady a je podle mne lepší 
a průhlednější je pokrývat zisky ze stejné činnosti. Jen výjimečně hledat 
peníze jinde. Protože odpady produkují občané jako prvotní původci 
odpadů a město je původcem odpadů od okamžiku, kdy je převezme a 
pomáhá jim s jejich likvidací, měly by se o náklady podělit. Jak? To určí 
převládající názory zastupitelů na hospodaření města. Lidově se tomu 
říká, že to určí politici. 

Několik čísel. Likvidace směsného odpadu (vše možné v popel-
nici) ve spalovně v Brně stojí město Kuřim 760,- Kč/tuna. Uložení na 
skládce je za 1000,- Kč/tuna. Stavení suť se ukládá na nádraží v Čebíně 
za 360,- Kč/tuna, za bioodpad se platí v Blansku 350,- Kč/tuna. Větve na 
štěpkování se berou zadarmo  a na tuně odpadního dřeva  město vydělá 
300,-Kč/tunu. 

Protože odpady se mohou využít i jako druhotné suroviny, ve měs-
tě se třídí do městských kontejnerů. V roce 2012 utržilo město za tříděný 
odpad celkem 280 945 korun. Za plasty (zejména PET láhve a další) 77 
571 korun, PE folie 3 005 korun, smíšený papír 126 048 korun, kartony 
– 32 181 korun, sklo bílé -  30 445 korun, sklo barevné – 11 685 korun. 
Něco málo ještě město utržilo za železo.

Nakládání s odpady má nejen náklady, ale i výnosy, které se dají 
zlepšit tříděním odpadů. Ve třídění odpadů mají občané města ještě velké 
rezervy. Je to věštění z odpadové koule, ale třídění je podle mne tak na 
50 % toho, co by šlo dělat. Podle mne někteří občané schválně netřídí, 
když vše nebo alespoň většinu odpadu hází do směsného odpadu. Jinak si 
nedokáži představit proč jsou v něm kusy a balíky papíru, tašky nacpané 
PET lahvemi, sklo, polystyren a o různých obalech, které by se také měli 
třídit, ani nemluvě. Přitom  kontejnery ke třídění jsou často jen několik 
metrů od těch na směsný odpad. Tady jsou možnosti držet poplatek za 
odpady na nízké úrovni. Další jsou potom na stálém ekonomickém hod-
nocení této městské služby. 

Jak to vypadá s poplatky za odpady v jiných městech v blízkosti Ku-
řimi v roce 2013? Tišnov, Rosice, Ivančice mají poplatek 500,- Kč, Blan-
sko 540,-Kč, Brno 670,-Kč. Tuto částku vždy doprovázejí různá osvobo-
zení a úlevy a na straně druhé sankce za neplacení poplatku. 

P. Němec

PS: Jak říká starosta města, v mých článcích je vždy nějaké poučení. 
Snažím se o to. Zejména  starší občané budou vědět, na co narážím, když při-
pomínám: „Občané, mám vás rád, třiďte odpady, je to prospěšné.“

O místním poplatku za odpad 
(pokračování ze str. 1)

Oznámení o vyhlášení výbě-
rového řízení VŘ - 07/2013

Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ale o zaměstnání na zástup na dobu překážek v práci dočas-
ně nepřítomného zaměstnance (za mateřskou a rodičovskou dovole-
nou). Předpoklad délky zaměstnání do února 2017. 

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim
Druh práce: referent(ka) odboru životního prostředí Městského 

úřadu Kuřim - lesní hospodářství, myslivost a rybářství 
Místo výkonu práce: Kuřim
Zákonné předpoklady uchazeče:
splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:
* fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popří-

padě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České 
republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk

* dosažení věku 18 let
* způsobilost k právním úkonům
* bezúhonnost
* ovládání jednacího jazyka

Jiné požadavky:
vzdělání: vysokoškolské vzdělání – absolventi lesnických fakult se zamě-

řením studia na hospodaření v lese
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se za-

měřením na lesnictví, rybářství, myslivost
praxe: při výkonu správních činností výhodou

požadujeme:
* základní znalost: 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 zákon č.   99/2004 Sb., o rybářství
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 další zákony související s pracovní náplní, vše v aktuálním znění

* zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti působnosti odbo-
ru výhodou, jinak získání do 18 měsíců od nástupu do pracovního 
poměru 

* absolvování vstupního vzdělávání úředníků (výhodou)

požadované dovednosti a schopnosti: 
 komunikativnost, samostatnost, vstřícnost

 schopnost jednat s občany a institucemi
 schopnost stálého vzdělávání se
 znalost práce na PC - Microsoft Office, el. pošta, Internet. 
 znalost speciálních programů pro tuto pozici: ASPI, Codexis,  

 GINIS, Evidence myslivosti, myslivecké a rybářské průkazy,  
 Heletax výhodou.

 řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla.
 Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po  

 pracovní době.

Platové podmínky:
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
platová třída 9.

Náležitostí přihlášky:
název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo na-

rození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; 
telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis. 

K přihlášce připojte:
* strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu 

práce z posledních dvou zaměstnání
* originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
* ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplo-
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volná místa

placená inzerce

mu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení nemusí 
být ověřeno)

* souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely 
tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad 

Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně 
úřadu nejpozději do pátku 03. 01. 2014 do 9:00 hod. Označte ji nápisem 
Výběrové řízení – referent OŽP za MD.

Kontaktní pracovníci:
Ing. Jitka Sikorová, tel. 541 422 325, e-mail: sikorova@radnice.kurim.cz 
Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@radnice.kurim.cz

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: únor 2014 nebo 
podle dohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v 
jeho průběhu.

Mgr. Alena Zimmermannová
tajemnice úřadu

Vyvěšeno: 18. 11. 2013

Oznámení o vyhlášení výbě-
rového řízení

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim
Druh práce: referent/ka odboru investičního
 příprava a realizace stavebních investic města 
Místo výkonu práce: Kuřim

Zákonné předpoklady uchazeče:
splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších před-
pisů:
* fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popří-

padě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České 
republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk

* dosažení věku 18 let
* způsobilost k právním úkonům
* bezúhonnost
* ovládání jednacího jazyka

Jiné požadavky:
vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-

kou se zaměřením na stavebnictví
vysokoškolské vzdělání – absolventi stavebních fakult

praxe: ve stavebnictví v oblasti investic, v oblasti veřejné správy na 
odborech zabývajících se investiční činností  - výhodou
požadujeme:

* základní znalost: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
 zřízení)
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

 (stavební zákon)
 další zákony související s pracovní náplní
 - vše v aktuálním znění
Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pra-

covní době.
požadované dovednosti a schopnosti: 
 komunikativnost, samostatnost, spolehlivost

 schopnost pozitivně jednat s občany 
 psychická odolnost, loajalita  
 schopnost stálého vzdělávání se
 velmi dobrá znalost práce na PC 
  (operační systém Windows XP, Microsoft Office)
 řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla
Platové podmínky:
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
platová třída 9.

Náležitostí přihlášky:
název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo na-

rození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; 
telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis. 

K přihlášce připojte:
* strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu 

práce z posledních dvou zaměstnání
* originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
* ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplo-

mu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení nemusí 
být ověřeno)

* souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely 
tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim nebo pře-

dejte na podatelně úřadu nejpozději do pátku  03.01.2014 do 9:00 hod. 
Označte ji nápisem Výběrové řízení – referent OI

Kontaktní pracovníci:
Mgr. Alena Zimmermannová, tel. 541 422 369, e-mail: zimmermanno-

va@kurim.cz
Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: únor 2014 nebo 
podle dohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v 
jeho průběhu.

Mgr. Alena Zimmermannová
tajemnice úřadu

Vyvěšeno: 25. 11. 2013
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Kuřimata

Mateřské a rodinné centrum Farského 
481, Kuřim

KuřiMaTa
Pogram v MRC KuřiMaTa bude probíhat do pátku 

20.12.2013.
Všem členům a příznivcům přejeme pohodové a radostné Vá-

noce  a těšíme se na společná setkávání opět od 6.1.2014

Program prosinec
Pondělí 10:00 – 11:30

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)
Organizované cvičení, tanečky a výtvarka.
Vstupné 30 Kč na dítě.

Pondělí 18:00-19:30 9.12. 
(následující Čtvrtek 17:00-18:30 19.12.)

Psychologický seminář o rodičích a dětech 
Informace z vývojové psychologie, klinické psychologie a jejich 

využití v běžném životě. Podrobněji k tématům viz web.
Vstupné 90 Kč

Pondělí 18:45-19:45 (9.12. se necvičí)
Jóga

70 Kč/lekce

Úterý 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 
Hrátky s KuřiMáTky

Volné hraní. K dispozici hračky, stavebnice, odrážedla a výtvarné 
potřeby. Vstupné 20 Kč na dítě. 

Úterý večer
Výtvarná dílna pro dospělé

10. 12. 2013 19:00-21:00 Keramika 
(každé druhé úterý v měsíci)
V keramické dílně pro dospělé se budeme tentokrát věnovat výro-

bě anděla ze šamotové hlíny, nebo svícnu v podobě kapříka. Cena dvou-
hodiny je 150,- Kč. Svícen je možné dodatečně oglazovat za příplatek 
50,- Kč.

Ukázkove foto na našem webu.
Přihlášky na kurz zasílejte na adresu jitka.ruf@seznam.cz do 9.12.

12. 12. 2013 Pozor vyjímečně čtvrtek! 
19:00-21:00 Vánoční dekorace

Večer vánočního tvoření opět s Darjou. Tentokrát si vyrobíme 
„Stormeček z nití“, který může být pěknou dekorací nejen na vánoční stůl. 
Předpokládaná cena kurzu je 70 Kč. K dispozici Vám bude veškerý mate-
riál, formu i zbylé nitě si odnesete domů k tvoření dalších stromečků. V 
případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do neděle 8. 12. 
2013 na emailové adrese: DHalvova@seznam.cz

Středa odpoledne
Program pro těhulky ve spolupráci s Agenturou Větrník 

Podrobnější informace a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz a 
nasem webu. Registrace předem nutná! V případě zájmu bude probíhat 
od ledna 2014.

Cvičení v těhotenství
Cvičení s prvky gravidjógy, kalanetiky, aerobiku, zdravotní tělesné 

výchovy, břišních tanců, relaxačních technik a dechových cvičení.
Vhodné od 16.týdne do porodu

Kurz pro těhotné:Komplexní psychoprofylaktická příprava na 
porod a mateřství (kojení a péče o novorozence)

Kurz v délce 15ti týdnů, zahájení kurzu dle zájmu.
Jde o ucelený blok cvičení a přednášek. Vhodný začátek je v 16.-

24. týdnu těhotenství.

Čtvrtek 11:00-12:00
Angličtina pro maminky

Lehká dopolední konverzace v angličtině, kde si můžete osvěžit 
své znalosti a naučit se něco nového. Nemusíte řešit hlídání, vezměte své 
děti s sebou.

Pohrají si v herničce a budete je mít pod dohledem.
Kontakt: Mgr. Jana Škrobová Tel: 776 841 843 jana.rudolfova@

volny.cz

Čtvrtek 15:30-16:15
Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců

Společná setkávání těch nejměnších - pohádky, písničky, básnič-
ky, rytmika. Pokud chcete, vezměte i staršího sourozence. Dle zájmu do 
17:00 volné hraní.

Vstupné 30 Kč za celou rodinu. 

Pátek 9:40-10:10
Keramika (pro děti 2-5 let)

Od 11.10.- 20.12.2013
Kurzovné 500 Kč za 10 lekcí, v ceně je materiál a vypálení výrob-

ků.
Nový kurz začne na přelomu ledna/února. Zájemci mohou přijít 

vyzkoušet některou prosincovou hodinu (50 Kč/lekce).
Kurz vede paní Růžičková z Lelekovic, která vede také kurzy kera-

miky v kuřimských školkách. Přítomnost rodiče na kurzu možná.

Pátek 15:00-15:45
Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)

200Kč/pololetí
Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové. Nezapomeňte na 

sukýnku a vhodnou obuv. Chlapci také vítáni! 

Kontakt:
kurimata@googlegroups.com
htpp://kurimata.webnode.cz/
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užitečná informace Pozvánka

Placená inzerce

Koncese na výrobu a prodej 
tvrdého alkoholu

Od 17. října došlo ke změně zákona, kterým se upravuje výroba a 
prodej tvrdého alkoholu na koncesovanou živnost. Všichni výrobci i pro-
dejci tvrdého alkoholu si mohou bezplatně zažádat o koncesi na odboru 
obecního živnostenského úřadu ve lhůtě půl roku od změny zákona.

Jedná se o koncesovanou 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 zís-
kaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin“,  která je upravena zák. 309/2013 Sb., který novelizoval zák. 
455/1991 Sb., o živnostenském 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 podni-
katelů, kteří doposud prodávali předmětný alkohol v rámci živnosti volné: 
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
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. Následo-
vat 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.

Národní parky jihozápadu 
USA

Jak za tři týdny navštívit osm národních parků a čtyři velkoměs-
ta? Jde to i bez cestovní kanceláře. Vladimír Dokoupil se s vámi podělí o 
dojmy, zážitky a zkušenosti z cesty, kterou s přáteli podnikli v roce 2012. 
Hory a pouště této části USA patří k nejkrásnějším, nejrozmanitějším a 
nejpůsobivějším místům na světě.

Shlédnete fotografie jedinečných scenérií z národních parků v Ka-
lifornii, Nevadě, Utahu a Arizoně.

Přednáška se koná ve středu 11. 12. od 17:30 hod v ZUŠ Kuřim 
na Zahradní ulici.

Miloš Kotek

Úterý 31. prosince 19:00, Pension U mostu

Silvestrovská 
diskotéka

Pořádá restaurace Pension U mostu. 
Tel.: 541 23 04 62. Předprodej vstupenek v restauraci.

Pozvánka
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K dur

Pěvecký sbor K dur 
Báječné bálování

Podzimní čas je pro členy pěveckého sboru K dur již pátým 
rokem obdobím horečných příprav a organizace Báječného bálu.  
Ten se letos konal v sobotu 9. listopadu v Kulturním domě. Bylo dva 
týdny po parlamentních volbách, což nás inspirovalo k volební téma-
tice letošního bálu, ovšem s nadhledem a jistou dávkou ironie. Pro 
zjednodušení „politické“ situace také měli naši „voliči“ - hosté volbu 
jedinou a sice K dur. Velký sál jsme tak vyzdobili našimi volebními 
hesly, většinou parodiemi na ta skutečná z letošních voleb, a zařadili 
jsme v pozdější části večera také volební závod. Cílem závodu bylo 
co nejrychleji absolvovat trasu plnou nástrah: například spořádat 
předvolební párek, převléknout kabát, z hlasovacích lístků vybrat tu 
správnou tóninu K dur a tento lístek vhodit do volební urny. 

Letos jsme opět pozvali kapelu 4 Sýkorky ze Žďáru nad Sázavou, 
která nás po celý večer provázela.  Tato volba (když už jsme u tématu 
bálu) se osvědčila a návštěvníci si hudbu nesmírně pochvalovali. Pěvecký 
sbor K dur vystoupil během večera ve dvou blocích. Na začátku toho dru-
hého se zpěváci převlékli do blyštivých paruk a doplňků, aby si při písnič-
ce Dancing Queen zahráli na skupinu ABBA a také vystoupení doplnili 
stylovou taneční choreografií. 

Jedním ze zlatých hřebů programu se stala výuka tance, tentokrát v 
podání lektorky z „Francouzské školy klasického baletu v moderním poje-
tí“ a jejích dvou asistentů Jeana a Valjeana. Pro hosty si připravili „moder-
ní baletní kus, který se již stihl stát klasikou“ a sice Gangnam style. Plný 
sál tančících hostů zvládl tento velmi svižný tanec opravdu bravurně a jak 
pravila paní lektorka s patřičným francouzským přízvukem, „jistě se již 
nebudou na žádném plese v opěře či jiné taneční akci cítit retardovaní“.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem sponzorům, kteří 
se finančně nebo věcnými dary podíleli na zajištění celého večera. Děku-
jeme i vám, našim hostům, kteří jste pomohli vytvořit neopakovatelnou 
atmosféru Báječného bálu.

PS: Pro zájemce, kteří by chtěli volit K dur i v příštím roce, přiklá-
dáme náš volební program:
1. Prosadíme desetitónovou stupnici
2. Jsme pro zrušení všech křížků a béček
3. Podporujeme zavedení povinného sborového zpěvu do školních 

osnov
4. Zajistíme do každé domácnosti klavír zdarma
5. Jsme proti evropské normě na velikost taktovky
6. Prosadíme píseň Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země 

jako hymnu Evropské unie
7. Zavedeme povinné půlhodinové přestávky po každých třiceti mi-

nutách sborové zkoušky
8. Uzákoníme pevnější stupínky pro zadní řady
9. Požadujeme stanovení maximální délky sóla pro jednoho zpěváka
10. Zasadíme se o nižší zdanění osob s větším hlasovým rozsahem
11. Jsme pro převedení všech skladeb do tóniny K dur

Během listopadu vystoupil pěvecký sbor K dur ještě na velmi pří-
jemné kuřimské akci Svátek vína a   zazpíval také v Lipůvce během hodů 
konaných u příležitosti oslav svátku svaté Cecílie, které je zasvěcen místní 
kostel. 

Protože se k vám toto číslo Zlobice dostává v čase adventním, do-
volte nám, abychom vás již nyní pozvali na některý ze série našich vánoč-
ních koncertů, které pořádáme ve spolupráci s Tišnovským komorním 
orchestrem a  Královopolským chrámovým sborem. Hlavním bodem 
programu všech koncertů bude MISSA PASTORALIS od F. X. Brixiho. 
Termíny koncertů jsou:

•	 čtvrtek	26.	12.	2013,	17:00,	Tišnov,	kostel	sv.	Václava
•	 neděle	5.	1.	2014,	16:00,	Velká	Bíteš,	kostel	sv.	Jana	Křtitele
•	 sobota	11.	1.	2014,	17:00,	Kuřim,	kostel	sv.	Maří	Magdaleny
•	 neděle	12.	1.	2014,	16:30,	Brno-Královo	Pole,	kostel	Nejsvě-

tější Trojice

Na závěr mi dovolte popřát vám za všechny členy pěveckého sdru-
žení K dur radostné a pokojné Vánoce. A hlavně si během nich nezapo-
meňte zazpívat, protože zpěv je ten nejlepší lék na stres a splín a zároveň 
nejlepší recept na vytvoření dobré nálady. Věřte nám, něco o tom víme... 
Budeme se těšit na setkávání s vámi i v příštím roce.

Nicola Šimonová, www.k-dur.cz

Shora: Švédský pěvecký sbor K(ABBA) dur
Výuka tance
Start volebního závodu
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z regionu Fotoreportáž

Obecní knihovna Jinačovice 
pořádala devátou populár-
ně-naučnou stezku! 

Protože nám podzimní počasí neuvěřitelně přálo, setkali  jsme se 
po měsíci od poslední stezky znovu. Devátá naučná stezka se konala v 
neděli, 20. 10. 2013. Sešli jsme se o půl desáté dopoledne před knihov-
nou, v počtu 10 dospělých, 11 dětí a pěti aut. Vyjeli jsme do Lelekovic, 
odkud začínal náš výlet. Šli jsme pěknou podzimní přírodou, nejdříve na 
rozhlednu na Babím lomu a potom po hřebenech až na nejvyšší bod. 

Na rozhledně jsme si dali svačinku, děti měly za úkol hledat stra-
šidýlka (protože skutečné strašidlo tam tentokrát nebylo), dostaly straši-
delné bonbóny a hrůzostrašné razítko na ruku. 

Na nejvyšším bodě jsme se podepsali do vrcholové knihy a děti 
tam dostaly medaile ve tvaru strašidýlek. Cestou zpátky jsme šli přes Lel-
kovadlo. Vysvětlila jsem dětem, co to jsou lelci, proč se říká „chytat lelky“, 
děti rovněž měly za úkol nějaké lelky (rozházené po lese) nachytat (najít) 
a potom jsem je všechny „odlelkovala“ (tj. zbavila lenosti nejméně na je-
den další rok). 

Cestou zpět jsme neplánovaně houbařili, po návratu k autům jsme 
si tam proto odložili nalezené houby a šli jsme pak ještě malý kousek, 
podívat se na zříceninu lelekovického hradu, resp. na zbytky obvodových 
zdí. Tam se dětem hrozně líbilo a ani se jim nechtělo jít domů. 

Tahle stezka byla hodnocena dětmi a hlavně rodiči jako jedna z 
nejzdařilejších. 

Stezky jsou určeny všem zájemcům, rodinám, jednotlivcům, seni-
orům, každému, kdo má zájem strávit půl dne ve společnosti ostatních, 
které pojí láska k přírodě a mají soutěžního ducha… Účast na stezkách je 
zdarma, pro děti jsou nachystané úkoly, soutěže a drobné odměny. Více 
informací na www.jinacovice.cz/knihovna 

Za Obecní knihovnu Jinačovice Šárka Ondrušková, bemovasar-
ka@email.cz 

Co je to lelkovadlo? 
Dřevěné lelkovadlo postavil v Babím lomu sochař Jan Novák v 

roce 2001 na počest čtyřicátého výročí od otevření nové rozhledny. Je to 
past na lelky. Slouží lidem, kteří často chytají lelky a chtějí se této neřes-
ti zbavit. Socha je registrovaná v muzeu kuriozit v Pelhřimově. Starosta 
Lelekovic Jaroslav Diviš doporučuje používat lelkovadlo aspoň jednou 
ročně. 

Zdroj:http://brnensky.denik.cz/serialy/po-babim-lomu-chodi-
strasidlo-s-bublifukem20120105.html 

Co jsou to lelkové? 
Lelkové je řád ptáků, kteří žijí skrytě v jehličnatých lesích. Mimo 

Antarktidy jsou zástupci rodu rozšíření po celé zeměkouli. V Evropě žijí 
dva druhy: lelek lesní a lelek rudokrký. V České republice hnízdí pouze 
lelek lesní, který žije v borových lesích. Lelkové hnízdí na zemi a snášejí 
dvě vejce. Tito ptáci se živí hmyzem, který chytají do výrazně širokého 
zobáku. Loví v noci, kdy je také možno je slyšet. 

V dobách, kdy se ještě chytalo na lep, vzniklo úsloví „chytat lelky“, 
které vyjadřuje nesmyslnost, popř. pošetilost takovéhlo konání a zname-
ná zahálet, lenošit…. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lelkov%C3%A9 

Sarka Ondrušková
bemovasarka@email.cz

Kuřimský svátek vína
V sobotu 16. listopadu proběhl na náměstí 1. května v Kuřimi tra-

diční Svátek vína. Kromě obvyklých ochutnávek nejen svatomartinského 
vína ho letos provázel i mimořádně bohatý kulturní program.  Na úvod 
vystoupila hudební skupina z kuřimské ZUŠ Motýlí )D(efekt, pak násle-
dovaly oba kuřimské pěvecké sbory K dur a Pěvecký sbor Pavlíny Zámeč-
níkové, cimbálka a další vystoupení zpěváků a skupin probíhala i v krytém 
stanu. Počasí celé akci mimořádně přálo, návštěvnost byla značná a lidé se 
rozcházeli až za úplné tmy.

sš

Účinkovali (shora dolů)
Motýlí )d(efekt
K dur
Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové
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ZŠ JUNGmannova

1. Sněm Dětského Parla-
mentu 2013

Na první Dětský Parlament jelo z Kuřimi 16 dětí. Z toho 8 členů 
parlamentu ze základní školy Jungmannova a 8 členů parlamentu ze zá-
kladní školy Tyršova. Měla nás na starost paní učitelka Mikelová.

Sněm se konal na střední škole politologické  Jílová v Brně. Při re-
gistraci jsme zjistili, že se sešlo celkem 25 škol z Jihomoravského kraje. 
Poskytli nám přednáškový sál, který se mohl rozdělit na tři místnosti. Na 
zahájení se nám představili členové různých středoskolských parlamentů, 
kteří nám přednášeli o práci celorepublikového a krajského  parlamentu 
dětí a mládeže.

Při prezentaci parlamentu základní školy jsme se dozvěděli, jak by 
měl školní parlament fungovat, jak volit členy, jaké můžeme organizovat 
akce. 

Po krátké přestávce jsme se rozdělili do tří pracovních skupin. Hle-
dali jsme inspiraci, náměty a nápady pro práci pro školní parlament.

Na závěr jsme měli exkurzi po politologické škole. Je moc hezky 
opravená /mají novou  jídelnu, tělocvičnu, posilovnu, odborné učebny 
apod./ Myslím, že tam bylo spoustu užitečných rad, které můžeme využít 
při  práci pro Dětský paralment v  Kuřimi.

Za Dětský Parlament ZŠ Jungmannova 
David Ondroušek, 7.B

Jungmannka zase čte a pomáhá
V tomto kalendářním roce měla naše škola díky dotaci města Kuři-

mi možnost zakoupit do školní knihovničky nové knižní tituly.
Výběr knih se neobešel bez diskusí a dlouhého rozhodování.
Pro žáky na 1. stupni jsme zakoupili sadu třiceti knih pro společné 

čtení ve třídě.  Titul Lichožrouti spisovatele  Pavla Šruta získal Cenu Mag-
nesia Litera za rok 2008.

Na 2. stupni jsme se rozhodli pro nákup více titulů po jednom 
kusu. Knihy si žáci půjčují domů. Snažili jsme se vybrat některé klasické 
autory (W. Shakespeare, Jan Werich, Ota Pavel), knížky o válečné době 
(Anne Franková, V šedých tónech), ale i romány současných autorů (Iva 
Procházková, Ivona Březinová). 

Využili jsme také vzácné návštěvy naší kuřimské spisovatelky Ka-
teřiny Tučkové a nechali si napsat věnování do jejích románů Vyhnání 
Gerty Schnirch a Žítkovské bohyně.

Při výběru samozřejmě hrálo roli také to, jestli jsou knihy zařazeny 
do projektu Čtení pomáhá. Zvlášť teď před Vánoci jsme chtěli přispět na 
mnohé charitativní projekty a to se nám myslím úspěšně podařilo. 

Prostřednictvím četby jsme si opět připomněli, že mnozí lidé ko-
lem nás nemají to štěstí být zdraví nebo jim schází rodina.

Největší radost jsem měla, když se na některé tituly doslova psaly 
pořadníky a knížky byly přečteny za dva dny:-)

Ještě jednou děkujeme městu Kuřim za podporu našich čtenář-
ských aktivit a přejeme všem, aby našli pod stromečkem nějakou hezkou 
knížku. 

Za ZŠ Jungmannova Eva Altmannová

Zkus si to 
Na ZŠ Jungmannova

Ve čtvrtek 14.11.2013 si to zkusili hráči fotbalové Zbrojovky Brno. 
I když tentokrát nešlo o klasickou hodinu, dokázali se naši hosté i ve čty-
řech před žáky pěkně zapotit. Jak nám slíbili, na jaře si to zkusí znovu – po 
jednom.

To je škoda, že za Zbrojovku nechytá Petr Čech, litoval malý ku-
řimský školák

 
Mládežnické soutěže na podzim většinou skončily, ale zdaleka u 

konce nejsou zbrojovácká setkání se školou povinnou mládeží. Ve čtvrtek 
proběhla beseda na základní škole na Jungmannově ulici v Kuřimi. A bylo 
to velmi vydařené odpoledne!

Mezi školáky zavítali ti hráči, kteří kvůli zranění nemusí podstupo-
vat současný dvoufázový trénink týmu v době reprezentační přestávky. A 
tak moderátor besedy Petr Opletal, kantor tělocviku na této škole a tre-
nér žáků v našem klubu v jedné osobě mohl na „své“ škole přivítat Aleše 
Schustera, Marka Kaščáka, Muamera Avdiče a Davida Jukla z juniorky, 
který doléčuje zraněná záda.

Ještě než tato čtveřice dorazila do školní tělocvičny, vyzvídal malý 
prvňáček, kdo vlastně na tuto besedu přijde. „Prosím vás, pane, chytá za 
Zbrojovku Petr Čech? Já bych si od něj chtěl nechat podepsat balon,“ roz-
veselil přítomné klučina. Ne, Venca Hladký se bát nemusí, konkurenci z 
Chelsea mu na Srbskou určitě v zimě nepřivedeme…

Nebyl to však jediný dotaz, který obveselil publikum. „Jak dlouho 
se musí hrát fotbal, aby se to umělo?“ ptala se malá slečna. „A kolik bere-
te peněz?“ vyzvídal už pragmatičtěji uvažující školák. I na takové otázky 
se ale odpověď našla. Než ji Marek Kaščák vyřkl, sklidil potlesk za to, že 
jedenkrát reprezentoval Slovensko. „Musíte se snažit být vždycky nejlep-
ší. Dělat fotbal na sto procent. Pak se fotbal naučíte a třeba budete mít 
štěstí a můžete se tím živit. Ale bez tvrdé práce to nepůjde,“ řekl Marek 
a přítomní kantoři mu souhlasně pokyvovali. Kaščák také sklidil největší 
potlesk za to, že se mu líbí fotbal Barcelony, za ním skončil Alda Schuster, 
fanoušek Chelsea a pak Jukl s Avdičem, příznivci Manchesteru United. 
Posledně jmenovaný bosenský marod byl zase rád, že nemusel odpovídat 
na otázku, jakou známku měl na škole z češtiny…

Následná autogramiáda a „penaltové“ kopy na malou bránu, kte-
rou střežili brněnští fotbalisté, jen v příjemné atmosféře završila vydařené 
odpoledne na ZŠ Jungmannova v Kuřimi.

Základní škola Kuřim Jungmannova  

Termín zápisu pro školní rok 
2014/2015

Vážení rodiče,
zveme Vás a budoucí prvňáčky na Zápis do první třídy pro školní 

rok 2014/2015 a zároveň na Dny otevřených dveří.
Zápis do prvních tříd se uskuteční v pondělí 15. ledna 2014 od 
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životní prostředí

14:00 do 19:00. Pokud někdo z budoucích prvňáčků v tomto termínu 
nemá možnost k zápisu přijít, nechť nás kontaktuje -  po vzájemné doho-
dě bude stanoven náhradní termín.

Dny otevřených dveří
Pokud se chcete přijít podívat do školy – prosím. Pouze se infor-

mujte na ředitelství školy tel. 739573397 u paní zástupkyně Mgr.Ilony 
Mikelové. Rádi Vás v naší škole uvítáme.

Proč právě naší školu?
Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům. Naše 

škola si klade za cíl především to, abychom našim žákům zajistili kvalitní 
přípravu pro další vzdělávání a vybavili je pozitivním přístupem ke vzdě-
lávání vůbec, neboť v dnešní době stále vzrůstá význam celoživotního 
vzdělávání. Individuálním přístupem k našim žákům přispíváme k jejich 
rozvoji. Uvědomujeme si rozdíly mezi našimi žáky, identifikujeme jejich 
vzdělávací potřeby a zařazujeme příslušné metody a formy práce.

Ke kvalitnímu vzdělávání naši učitelé zajišťují odpovídající pod-
mínky. V prostředí školy se naši pedagogové snaží vytvořit svým žákům i 
sobě bezpečné klima. Velký důraz klademe na preventivní opatření proti 
sociálně patologickým jevům a snažíme se vytvářet podmínky pro zdravý 
životní styl našich žáků (pitný režim, přestávky na čerstvém vzduchu, ly-
žařské výcviky, školy v přírodě, vyučovací hodiny mimo školní budovu) 
s důrazem na ekologickou výchovu (sběr papíru, třídění odpadu, šetření 
s energií a vodou).

Ke správným vztahům mezi učiteli a žáky přispívá bohatá nabíd-
ka mimoškolních činností. Naše škola byla oceněna Zlatým certifikátem 
společnosti SCIO za dlouhodobou a rozsáhlou péči věnovanou kontrole 
výsledků vlastní činnosti.

Paní třídní učitelky pro školní rok 2014/2015
Paní učitelka Mgr. Dana Bémová a paní učitelka Mgr. Jindřiška 

Dvořáková. 
Více o naší škole na www.zskj.cz.
Rádi Vás přivítáme na našem stánku na Mikulášských trzích. Přijď-

te se podívat na naše žáky a jejich vystoupení  Křídla vánoc a Ladovská 
zima.        

Richard Mach – ředitel školy

365 „DNŮ“ Země                                                           
Za poslední rok se v Kuřimi mnohé změnilo: postavil se Kik, na 

vlakovém nádraží se vylepšuje podchod, v plánu je výstavba Tesca, do-
konce jsme zaslechli něco i o novém kruhovém objezdu. A tak jsme se i 
my na „Jungmannce“ rozhodli, že půjdeme novinkám vstříc.

Na začátku toho všeho byl školní projekt s všeobsahujícím názvem 
365 „DNŮ“ Země, na který se naší škole podařilo získat finanční podpo-
ru z Jihomoravského kraje. A jak dává sám název tušit, byl tento projekt 
zaměřen především na přírodu a na ekologickou problematiku.

Náš projekt probíhal od února do listopadu a byl rozdělen do tří 
částí: Školní biofarma, Den Země a Farmářské trhy. Projekt zahájila Škol-
ní biofarma a my se s vervou pustili do pěstování rostlin. Každá třída si 
vybrala nějaký druh zeleniny, voňavých bylinek, či okrasných květin. Žáci 
na celé škole vysévali, zalévali a pozorovali vyrůstající rostlinky, jak se pyš-
ně chlubí svojí zelení. A co se sazeničkami, až budou větší a na školní okna 
už se nevejdou? Pak je nejlepší prodat je obyvatelům Kuřimi, ať je zasadí 
na svých zahrádkách. A aby bylo tyto krásné rostlinky v čem prodávat, 
malovali jsme na květináče vzory berušek, slunečnic, motýlků a všeho, co 
popisuje krásu přírody.

Důležitý okamžik pro nás všechny nastal 27. 4. To jsme se pokou-
šeli prodat naše výpěstky široké kuřimské veřejnosti. Jarní farmářské trhy 

se nesly ve znamení bylinek, sazenic rajčat, dýní, ale i kramářských písní.
Naše škola se také připojila k celosvětovým oslavám Dne Země. 

Při jeho přípravě nám pomohl Český svaz ochránců přírody, který nám v 
rámci kampaně „Ukliďme svět“ bezplatně poskytl pytle na sběr odpadků. 
A tak jsme mohli vyrazit do okolí Kuřimi vyzbrojeni pytli a rukavicemi s 
cílem zbavit město toho, co tíží přírodu nejvíce – odpadků. Víte třeba, jak 
dlouho se rozkládá igelitová taška, plechovka nebo třeba polystyrén? Co 
kdyby vám někdo řekl, že spousta odpadků se nerozloží nikdy? My už to 
víme, a proto budeme tuto akci opakovat a čekat, až to zjistí i ostatní. Sa-
mozřejmě se tato akce neobešla bez fotografií a malého testu k prověření 
našich znalostí ohledně třídění odpadků. A jelikož fotografie byly moc 
povedené, byly ty nejlepší oceněny krásným dortem.

A protože se Farmářské trhy všem líbily, proč je nezopakovat na 
podzim? Tentokrát jsme zpracovali podzimní úrodu a mohli jsme si po-
chutnat na dýňové polévce, ovoci pečeném na másle nebo si osladit život 
čerstvými křížalami.

V průběhu školního roku jsme také obnovili školní sad a vysadi-
li řadu nových ovocných stromků. Vedle zcela běžných druhů, jako jsou 
třeba hrušně, se na naší školní zahradě objevil i neprávem opomíjený mo-
rušovník.

Všechny tato akce nám zajímavým způsobem zpestřily výuku a my 
všichni věříme, že si něco podobného zase brzy zopakujeme.

Kateřina Šplíchalová, 9. B
ZŠ Kuřim  – Jungmannova 813

foto: farmářské trhy
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Zaniklá řemesla v Kuřimi
Toto číslo Zlobice přináší další díl seriálu o historii řemeslných dílen a 

řemeslníků v Kuřimi, resp. na Kuřimském panství od sedmnáctého století do 
první poloviny století dvacátého. Tento seriál je připraven z materiálu výstavy 
Zaniklá řemesla v Kuřimi, která proběhla na zámku v rámci Medových dní 
2013. Tato zastavení v minulosti nemají za cíl bezchybně mapovat naši his-
torii, ale přinést zajímavé poodhalení bohatého života našich předků. Proto 
budeme rádi, když budete na dané téma reagovat, doplníte jména a osobnos-
ti z Vaší rodinné historie, zapůjčíte fotografie či písemnosti, které budou pak 
uchovány v el. podobě v městském archivu. Pokračujeme v prvním, a také nej-
obsáhlejším tématu, v historii kuřimského pivovaru.

Pivovar (pokračování)
V dnešním zastavení u kuřimského pivovaru budou hrát důležitou 

roli čísla. Rentabilita pivovaru a celého panství byla bedlivě sledována. 
Dokonce lze téměř jistě říci, že jedna z nařízených kontrol hospodaření 
kuřimského panství stála za rozhodnutím důchodního písaře (tehdejšího 
účetního) Matěje Kolovrátka ukončit život 19. března roku 1827 v zá-
meckém rybníku…

Produktivita kuřimského pivovaru
Z prodeje piva plynula největší část čistého zisku panství, z něhož 

se pak průměrně 90 % odvádělo do Brna. Panství se tedy snažilo být co 
nejziskovější, aby mohlo uspokojit požadavky brněnské vrchnosti.  Nej-
problematičtější bylo období po třicetileté válce, kdy byl vypálen také pi-
vovar a 15 usedlostí se stalo opuštěnými, ale také velké klimatické ochla-
zení na konci 17. st., které se odrazilo v nízké produkci obilovin a tím 
také v nízké produkci piva. Další krizí pro produkci piva byl vstup napo-
leonských vojsk a povinné dodávky obilí pro vojsko v letech 1803 – 1805 
a Pruská válka, která Kuřimí prošla v roce 1866. Na postupné snižování 
nájmu za pivovar z důvodu malé poptávky po pivu si stěžuje kronikář v 
roce 1905. 

Průměrně tři čtvrtiny produkce piva byly vyšenkovány, a to v  Ku-
řimi, Lelekovicích, Lipůvce, Deblíně, a dalších vsích panství. Vrchnost 
ostře sledovala, aby se na jejím území nešenkovalo cizí pivo ani kořalka. 
Někdy poddaní pivo získávali za pšenici – kdo neměl peníze na koupi 
zlatavého moku, mohl pivo zaplatit obilím. Část se samozřejmě vydala k 
různým účelům (zejména dělníkům a řemeslníkům jako část platu). 

Do Brna se z Kuřimi začalo pivo odvádět až v roce 1674. To se 
šenkoval v hostinci Černý medvěd na ulici Běhounské. 

Rok (sezona) Výstav v hl
1648 346
1674 1 731
1685 1 443
1691 2 405
1880 1 710
1898-90 10 800
1900-1 10 737 (PL)
1901-2 12 351 (PL)
1902-3 11 040 (PL)
1903-4 11 414 (PL)
1904-5 10 400
1906-7 13 600
1912-13 3 924
1914-20 výroba zastavena
1921-22 4 000
1922-23 12 500
1923-24 12 600
1928 provoz zastaven
1930 pivovar zrušen
PL - statistiky uvedené v Pivovarských listech 

Po třicetileté válce začínal pivovar na produkci 144 sudů piva (s 
velkou pravděpodobností se jednalo o rakouský pivní sud, který obsaho-
val 240,552 l). V roce 1674 pivovar uvařil 36 várek piva po 20 sudech. 
Produkce stoupala až k 800 sudům ročně, ale v roce 1685 došlo k prud-
kému poklesu (stejně jako u pšenice a dalších komodit vlivem chladného 
počasí). Jak se odrážela hospodářská situace statku na produkci pivovaru 
je možné posoudit z tabulky výstavů Kuřimského pivovaru.

Pivovar postupně prošel několika podstatnými rekonstrukcemi, 

současná budova pivovaru na ul. Křížkovského pod zámkem pochází z 
období baroka. V roce 1858 byl přestavěn sladovnický hvozd, v roce 1883 
byla postavena nová sladovna a v roce 1893 byla zřízena lednice a rozší-
řen sklep nákladem 11.000 zlatých. Většinou platilo, že si nájemci sami 
museli udržovat budovy v dobrém stavu, což je typické pro většinu ná-
jemních pivovarských smluv druhé poloviny 19. století. Jak ale vzrůstala 
konkurence mezi pivovary, končily právě ty, jejichž majitelé neinvestovali 
do nových technologií. V Kuřimi se to nestalo, opravy na sebe převzalo 
město Brno. Pivovar tehdy koncem 19. století vařil kolem 10.000 hekto-
litrů piva ročně.                                                     

Podle statistik zveřejněných v Pivovarských listech bylo v sezóně 
1900 - 1901 na Moravě celkem 54 pivovarů, jejichž roční výstav byl vyšší než 
10.000 hektolitrů. Kuřim je na samotném chvostu tohoto žebříčku s 10.737 
hektolitry hned za Slavkovem, Vsetínem nebo Kyjovem. Naopak na vrcholu 
byli dva brněnští giganti - pivovar na Starém Brně s 244.000 hektolitry a Mo-
ravia se 110.000 hl. Celkem bylo v té době na Moravě 121 funkčních pivovarů 
a dalších 27, které byly mimo provoz. V rámci všech 121 pivovarů na Moravě 
se kuřimský provoz držel v první polovině pomyslného žebříčku na přelomu 
předminulého století, tedy 28 let před svým zánikem.  

 První čtvrtina 20. st. s hospodářskou krizí po první světové válce 
se pak kuřimskému pivovaru stala osudnou. Od 1. 6. 1914 do 1. 6. 1920 
byl pivovar pronajat Prvnímu brněnskému akciovému pivovaru a akciové 
společnosti Moravia v Brně. V roce 1921 ještě převzal pivovar a palírnu 
Josef Vlk z Kuřimi za roční nájem 6 000 Kč na dobu 25 let, nedokázal však 
splnit nájemní podmínky a převedení pivovaru na brněnské konkurenty 
pak vedlo k zániku kuřimského pivovaru.        

Protokol městských radních o postavení sklepů a ledárny v souladu s plá-
ny,1893,Archiv města Brna.

Suroviny pro výrobu piva
K výrobě piva v Kuřimi se používal zprvu zejména pšeničný slad, 

ale po třicetileté válce jeho množství zřejmě nebylo pro potřeby kuřim-
ských dostatečné, a tak se dostal ke slovu také ječmenný slad a žitný slad. 

Na výrobu piva je potřeba chmel, a ten se na panství pěstoval na 
dvou chmelnicích: kuřimské a lelekovické. Lelekovická chmelnice byla 
menší než kuřimská, navíc nevíme, kde v Lelekovicích přesně byla, za-
tímco v Kuřimi se nacházela nejprve na poli za hospodářským dvorem, 
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později je zakreslena pod pivovarem směrem na Moravské Knínice pod 
silnicí naproti firmám Dalhausen a MCAE. Nezanedbatelná část úrody 
chmele byla prodávána nebo odváděna jako dávka do brněnského pivo-
varu, kolik chmele zůstalo na samotný provoz kuřimského pivovaru, tolik 
bylo základem pro objem vařeného piva. Je ovšem nutné připomenout, 
že chmel dříve nesloužil jen k výrobě piva, ale také jako zelenina – z jeho 
výhonků se připravovaly například polévky či omelety. Věřilo se také v 
jeho léčebné účinky. Chmel se také dával jako platba žencům, aby si mohli 
vyrobit několik beček domácího piva. 

Chmelnice 1826, Císařské otisky stabilního katastru. Půdorys pivního sklepa s chlazením,Archiv města Brna

Rozvod vody a kanalizace vc roce 1894, Archiv města Brna.

      Další důležitou surovinou pro výrobu piva byla voda. Jakost 
vody rozhoduje o kvalitě piva, důležitá je také její dostupnost, množství. 
Z kupních smluv známe jméno vodáka (dovážel vodu do pivovaru) Fran-
tiška Peška, který si v roce 1846 zakoupil stavební místo pro domek č.p. 
172. Ale už v roce 1897 si zámek a pivovar přiváděly vodu potrubím z 
Remarky. Stavbu vodovodu provedl inž. Absolon z firmy Pittel a Brau-
sewetter z Brna nákladem 6 750 zl 25 kr. Tento vodovod měl rezervoár v 
Hoře. V Kuřimi existoval ještě jeden vodovod (původně dřevěný, později 
olověný), který vedl vodu ze Špihlíka do dvora, údajně tento vodovod byl 
v provozu od konce 16. st. a vedl do zámku a pivovaru.

Rozhodující pro úspěšný průběh hlavního kvašení či ležení ve skle-
pích pivovarů byly přiměřeně nízké teploty, které byly zajištěny v teplej-
ších měsících roku chlazením ledem. Vytěžení ledu z přírodních zdrojů Fotografie odsekávání ledu na rybníce, pivní muzeum Holba, Hanušovice

a vhodné uskladnění bylo činností ledařů. Chlad byl potřeba nejen při 
skladování piva v pivovarech, ledem se zásobovaly také odběratelské hos-
tince. Ledaři v zimě vysekávali ledové bloky ze zamrzlých vodních ploch 
a  převážely je do sklepních prostor pivovarů (lednic). 

Jak to při sekání ledu chodilo na Zámeckém rybníku v Kuřimi oči-
ma Leoše Prušvice se nám zachovalo díky zápisu učitele Josefa Fikejse:

„…Ledaři měli sekere a na tupůrkách klínový sekáče, keréma nasekali 
z ledo kre. Te dutáhle hákama, jaký majó hasičí, na břeh k Hrazdiluvém, keří 
bévali v malé chalópce na krajo rebníka a měli muc děcek, takži se říkalu: „Je 
vás jak ho Hrazdilů.“

Na břeho led rosekali na menší kóske, abe je muhli nalužit sedlákuvi 
du kurbe.

Me klocí sme měli přitem take zábavo.Vuzili sme se na krách a nehdy 
sme hodělali he námuřní válko mezo dvóma krama. Vudstrkuvali sme se laťa-
ma, kerý sme velámali z farskýho pluto a jeli pruti subě. Při srážce se nekerá 
kra ruzlumila a pak padli bujuvnící du vode a skópali se. Prutuže měli strach 
jít dumka, abe je matka neveplatila, sošili se vubyčejně ho Slaninů…“

Pro chlazení pivních sudů ve sklepení se začaly stavět samostatné sklepní 
místnosti – ledové sklepy, lednice. Do lednice byl led vkládán oknem (vrchním 
otvorem). Po naplnění lednice byla okna zaplněna slámou a opět zazděna. Do 
lednice bylo pak možno vstoupit pouze otvorem ze sklepa a v létě odseknout po-
třebné množství ledu pro chlazení piva. Čím jemněji byl led roztlučen, tím více se 
ho do lednice vešlo.

Další uplatnění vody při výrobě piva bylo zbavení se všech nečistot ve vý-
robním procesu (např. při vymývání sudů). Organické znečištění odpadní vody 
z pivovaru bylo zřejmě značné a neúnosné pro množství vody v Kuřimce. Město 
Brno proto nechalo postavit podle plánku z roku 1895 usazovací nádrže, které 
měly funkci „malé čistírny odpadních vod“. Pro vyvločkování „kyselých“ odpad-
ních produktů pivovaru se už tehdy používala metoda míchání s vápenným mlé-
kem. Po této čistírně ale v terénu nenalezneme žádné stopy. 

Jitka Sikorová
(pokračování příště)
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Náš seriál
Na sérii článků, které by mohly zajímat nejen mladé maminky, jsme 

se domluvili s Pavlou Hájkovou. Pavla Hájková je porodní asistentkou pro 
region Kuřim a okolí v rámci okresu Brno-venkov. Cvičí s těhotnými a vede 
předporodní kurzy, dále přípravu pro budoucí rodiče a po narození dítěte pak 
kurzy od 2. měsíce kojence pro jejich všestranný rozvoj a poskytuje podporu 
rodinám s malými dětmi. Pracuje jak ve skupinách, tak i individuálně a to od 
roku 2005.

Rodič jako manažer
Nedávno mi kamarádka připomněla, co si přála prababička pro 

svou ještě nenarozenou vnučku v úžasném seriálu Taková normální ro-
dinka. 

Aby byla “dírkovaná inženýrka”. Kdo si pamatuje děrné štítky? Slo-
vy dnešní doby programátorka, IT odborník. Nutno říct, že se v žádném 
případě nepletla, toto je obor součastnosti i budoucnosti.

I dnes naše úvahy “na co dát dítě” začínají velmi brzo. U výběru 
kroužků a sportovních aktivit už od raného věku. Povětšinou svěřujeme 
děti odborníkům ve sportovních a úměleckých odvětvích. Ale vzpomeň-
me si na své dětství nebo dětství svých rodičů, kteří většinu svého času 
trávili s kamarády v okolí bydliště. Spíše šlo o pohybové aktivity a navazo-
vání vztahů v rodinách kamarádů v období docházky na základní školu.

To mě přivádí k zvláštímu úkazu v Kuřimi. Přistěhovalých je 
mnohdy víc než starousedlíků. V kurzu pro kojence se sešlo 6 maminek 
a shodou okolností 4 z jedné ulice. Do Kuřimi se přistěhovali v různou 
dobu, ale nikdy se nepotkaly, až v tomto kurzu úplně poprvé. A to už s 
kočárky brázdili ulice asi 2 měsíce.

Kamarádství v rámci lokality je velmi potřebné. Kuřim je možná 
trochu “přestupní stanice”, ale pro mnohé představuje skutečný nový do-
mov, kde vytváří vlastní rodinu. 

Jeden příběh z mé rodiny. Dlouhých 13 let jsme bydleli v domě ve 
kterém prožil dětství i dospělost můj manžel. Při jedné rozmíšce dětí na 
dvorku se manžel musel vložit do problému s míčem, který byl odebrán 
našim dětěm. Jeho úkol byl snadný. Šel do rodiny kde byla maminka jeho 
známou z her na společném dvorku a tak po 2 větách bylo vše vyřešené a 
míč byl vrácen. Zafungovala dlouholetá společná minulost.

Co tedy k rodičovskému managementu určitě patří? Předat vlast-
ní znalosti a schopnosti těm, kteří chtějí a mohou. Seznamovat děti od 
nejmenších, dokonce v těhotenství, s hudbou kterou mám rád. Pokud 
možno ji aktivně provozovat a zpívat.

Přiznám se, že jedny z nejkrásnějších zážitků jsem měla z mateřské 
centrum v Tišnově a pak v Moravských Kninicích, kde jsem si v kroužku 
maminek mohla od srdce zazpívat jako jedna z nich. Měla jsem štěstí na 
zpěvumilovné lidi, myslím, že i oni museli mít štěstí na někoho, kdo jim 
lásku ke zpěvu předal. 

Síla společného zpěvu je známá těm, kteří zpívali ve sboru nebo u 
táboráku. Je to nejen o schopnosti a dovednosti zpívat a příjemné barvě 
hlasu, ale mít i společné písničky-společnou řeč.

A tak národní, trampské písně nebo renesanční polyfonie jsou 
hudbou mého srdce. 

A moje děti mi dnes pouštějí hudbu, která se líbí jim. 
Jsem ráda že i vážná hudba může být u kojenců v oblibě.

Pavla Hájková

děti

Pátek 13. prosince 17:00, velký sál KD

Michal je kvítko
Pořad s Michalem Nesvadbou pro děti. 
Pořádá pragokoncert. Vstupné 155 Kč, 

děti do dvou let možno vzít na klín zdarma. 

Předprodej už probíhá v kanceláři 
Společenského centra Kulturní dům.

  

Placená inzerce

život se zvířaty

Dilatační kardiomyopatie 
psů

Seriál o srdečních onemocněních psů 
zakončíme onemocněním srdce, které patří k 
velmi často se vyskytujícím u velkých plemen 
psů. Jedná se o dilatační kardiomyopatii. 

Dilatační kardiomyopatie - je onemoc-
nění srdečního svalu, které se projevuje zesla-
bením stěn, zvětšením objemu srdečních dutin 
a sníženou funkcí srdečních oddílů. Typicky a 
nejčastěji vzniká u  boxerů,  dobrmanů a dalmatinů, kde je jednoznačně pro-
kázána dědičná dispozice přenášená po linii rodu. Dále jsou často postižena 
všechna velká až obří plemena, zejména německé dogy, irští vlkodavové, ně-
mečtí ovčáci, novofoundlandští psi, retrívři a molosoidní plemena. Z malých 
a středních plemen je častější výskyt u španělů (zvláště Amerických kokršpa-
nělů, Kavalír King Charles španělů), bulteriérů a anglických buldoků. K pro-
jevům onemocnění může docházet v každém věku, nicméně se zvyšujícím se 
věkem riziko onemocnění stoupá.

Příčina vzniku tohoto onemocnění je často neznámého původu. Mezi 
předpokládané příčiny patří např. virové a bakteriální infekce (borelióza), 
vliv určitých hormonů, toxinů a léčiv. Významně se podílí již zmíněný vliv 
dědičnosti. U španělů je prokázána nutriční podstata, kdy tělu chybí příjem 
specifických nezbytných aminokyselin. 

Na srdci dochází ke zvětšení srdečních dutin a zeslabení stěn. Nejprve 
vzniká postižení levého srdce, později se srdce většinou rozšíří celé. Při vel-
kém objemu dutin a tenkých stěnách se snižuje schopnost stažlivosti srdeč-
ního svalu a snižuje se srdeční výdej. Tím krev v těle obíhá pomaleji, takže se 
méně prokrvují všechny orgány. Z důvodu pomalého návratu krve do srdce 
se hromadí tekutina uniklá z cév v mezibuněčných prostorech všech tkání a 
vznikají systémové otoky a edém plic.

Při mírných stupních postižení se pozorují pouze nespecifické pří-
znaky jako je snížená tolerance zátěže a celková slabost. Následkem nepra-
videlného rytmu a nedokrvení mozku často vznikají krátkodobé mdloby a 
kolapsy. Selhávání srdce dále pak provázejí zejména otoky plic projevující se 
dušností a kašláním. Tekutina se hromadí i uvnitř dutiny břišní, která se zvět-
šuje, vystupuje hřbet a pes celkově ztrácí kondici.

Klinicky se onemocnění projeví jen po krátkou dobu. Dlouhodobě 
probíhá bez výrazných klinických projevů. U postiženého psa můžeme zjis-
tit horší výživný stav, bledší sliznice, slabší puls, dušnost a většinou rychlejší 
tepovou frekvenci. Často se v pokročilejších stádiích odhalí srdeční arytmie. 
Někteří psi mohou umřít náhle na selhání srdce. 

Mezi nejčastější vyšetření při podezření na toto onemocnění patří 
RTG a EKG vyšetření, ale především echokardiografické (sonografické) vy-
šetření. Pokud je příčina problémů odhalena včas a léčena, lze vývoj onemoc-
nění zpomalit, jelikož čím dříve se problém podchytí a podrobně vyšetří, tím 
přesněji a efektivněji se může léčit. Na druhou stranu, pokud se onemocnění 
diagnostikuje až ve stadiu, kdy se se naplno projeví příznaky srdečního selhá-
ní, není už prognóza vývoje onemocnění příliš příznivá a dlouhodobá.

Při jakémkoliv podezření na toto onemocnění neváhejte kontakto-
vat Vašeho veterinárního lékaře. 

Příjemně strávené Vánoce a do nového roku především zdraví přejí
 MVDr. Hana Lattenbergová 
a MVDr. Pavlína Řehořková
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kultura - pozvánky

Úterý 17. prosince 19:30, velký sál KD
Prapůvodní Kamelot & 
Roman Horký a Pozdní sběr

Dvojkoncert, ve kterém ve představí téměř kompletní původní 
sestava legendární brněnské kapely a zároveň nejnovější projekt jejího 
frontmana se sestavou mimořádných muzikantů vedených Jiřím Paře-
zem. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 1. 11. 

Pondělí 9. prosince 19:30, velký sál KD
Jitka Zelenková 
– Vánoční koncert “Splněná přání”
Jitka Zelenková, s doprovodem klavíru, kytary, kontrabasu a perkusí

- koncert, který sklízí velký úspěch u publika. Jitka se při výběru 
repertoáru zaměřuje na písničky s neopakovatelnou intimitou vánoční 
nálady, které nazpívala na albu Moje Vánoce. 

V programu publikum osloví znamenitými texty Eduarda Pergne-
ra, Eduarda Krečmara a Pavla Vrby. Pořad ozdobí i blokem svých největ-
ších hitů a baladických, šansonově laděných písní. Předprodej od 1. listo-
padu. Vstupné 250 a 200 Kč.
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Každé úterý 19:00, zámek Kuřim, club Escape
Hospodský kvíz

Club Escape Vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. O co jde? Sestavíte s kamarády tým o maximálním 
počtu 8 lidí (ale pokud si věříte, můžete hrát třeba jen sami za sebe), dostavíte se k nám, pohodlně se usadíte, dostanete do ruky papír a 
tužku a budete společně se svým týmem psát odpovědi na celkem 51 otázek, které na Vás budou v průběhu večera vychrleny. Můžete 
se těšit na otázky ze všech různých odvětví, na které jen člověk může pomyslet. Výsledky budou průběžně vyhodnocovány, na závěr 
přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy. Místo obyčejného tlachání u piva tedy máte možnost poměřit své znalosti 
s ostatními lidmi a týmy a ještě se u toho pobavit a něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, 
www.clubescape.cz

Úterý 3. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ
Adventní večírek 

žáků hudebního a literárně dramatického oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 4. prosince 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách a taneční zábava

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

Středa 4. prosince 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Recitál: Vladislav Bláha - kytara

Po koncertě v Londýně byl Vladislav Bláha prestižním anglickým časopisem Music Opinion označen za jednoho z nejlepších českých 
kytaristů a německým tiskem po koncertě na festivalu v Iserlohn za vůdčího českého kytaristu. Koncert je součástí abonmá Spolku 
přátel hudby Kuřim pro sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Pátek 6. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Narozeniny 5 let s Clubem Escape

Už jsme s Vámi pět let. Jako poděkování jsme pro vás připravili narozeninovou oslavu, kde nadělujeme dárky my! Je připraven bohatý 
program: welcome drink, dárky ke vstupence pro prvních 60 návštěvníků, ovocné mísy, narozeninový dort, tombola, zábava s těmi 
největšími hity až do rána pod vedením DJ Flashe! Cuba libre 40 Kč. Frisco bílé hrozny-lotos 25 Kč. Vstup 40,- Kč.

Sobota 7. prosince, prostranství před KD Kuřim

Mikulášský jarmark
Vystoupení dětí ze základních i mateřských škol a DDM Kuřim, prodej předvánočního a vánočního zboží, občerstvení a přijde i 
Mikuláš. Vstup zdarma. Program: 

12:00 - ZŠ Jungmannova - Křídla Vánoc, 
12:30 - MŠ Kuřim - Nastává kouzelný vánoční čas, 

13:00 - DDM - Vánoční strom, 
13:30 - MŠ Kuřim - Rolničky cinkají, 

14:00 - ZŠ Tyršova - Vánoční pohlazení, 
14:30 - ZŠ Jungmannova - Ladova zima, 
15:00 - vyhlášení cen KuKuČ 2013, 

15:30 - DDM – Rolničky. 
16:00 - přijde Mikuláš...

Sobota 7. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Drum and Bass Break trip Fil White, KaOn, Payrex + ?

Fil White z trenikl sound system je prostě osvědčený brněnský sekáč. Payrex je už naprosto osvědčená místní ikona, která níkdy 
nezklame a přiveze sebou jedno překvapení. Dále přijedou velkobítešští KaOn, které tvoří Yuriakos Kadakos a ONny. Prostě tradiční 
Break Trip v Clubu Escape. Božkov 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 9. prosince 19:30, velký sál KD 
Jitka Zelenková – Vánoční koncert “Splněná přání”

Jitka Zelenková, s doprovodem klavíru, kytary, kontrabasu a perkusí. Koncert, který sklízí velký úspěch u publika. Jitka se při výběru 
repertoáru zaměřuje na písničky s neopakovatelnou intimitou vánoční nálady, které nazpívala na albu Moje Vánoce. V programu 
publikum osloví znamenitými texty Eduarda Pergnera, Eduarda Krečmara a Pavla Vrby. Pořad ozdobí i blokem svých největších hitů 
a baladických, šansonově laděných písní. Spoluvystoupí dětský pěvecký sbor Cantando ZUŠ Kuřim. Vstupné 250 a 200 Kč.

Úterý 10. prosince 8:30 a 10:00, velký sál KD
Předvánoční čas - Divadlo Slunečnice Brno

Představení pro mateřské školy. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé osoby rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Pátek 13. prosince 17:00, velký sál KD 
Michal je kvítko

Pořad s Michalem Nesvadbou pro děti. Pořádá pragokoncert. Vstupné 155 Kč, děti do dvou let možno vzít na klín zdarma. 
Předprodej probíhá v kanceláři Společenského centra Kulturní dům.

Pátek 13. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
DJ George Music Mix... (�e Best hits 80.-90.)

Párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. K tomu party video hity na plátně, hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Drink Zetko 25 Kč + Coca-cola za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. prosince 17:00, velký sál KD
Taneční představení 

poboček Lelekovice a Veverská Bítýška. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 14. prosince, 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, které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle 
se na ně paří! Drink Zetko 25 Kč + Coca-cola za 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 16. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ
Sáně pod postelí

Divadelní představení nastudovali žáci literárně dramatického oboru, scénář a režie A. Jarůšek. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dob-
rovolné.

Úterý 17. prosince 19:30, velký sál KD 
Prapůvodní Kamelot & Roman Horký a Pozdní sběr

Dvojkoncert, ve kterém se představí téměř kompletní původní sestava legendární brněnské kapely a zároveň nejnovější projekt jejího 
frontmana se sestavou mimořádných muzikantů vedených Jiřím Pařezem. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 1. 11.

Předprodeje

Čtvrtek 19. prosince17:00, komorní sál ZUŠ 
Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

s vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. prosince 15:00, velký sál KD
Zadáno pro ABC Vital

Sledujte samostatné plakáty.

Pátek 20. prosince 17:00, hřiště u DDM Jungmannova 1084
Živý betlém

Pořádá Dům dětí a mládeže Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
DJ 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. Nejvyšší čas pro váš vánoční večírek. Semtex za 24 
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Christmas Warm Up DJ George

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat a odreagovat se před Štědrým dnem. Budeme hrát 
písničky na přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ George. Semtex za 24 Kč. Vstup zdarma.

Úterý 24. prosince - Štědrý den, zámek Kuřim, club Escape 
máme otevřeno

Máme otevřeno od 20:30 a před (nebo po) půlnoční se můžete stavit zahřát a posedět.

Středa 25. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Christmas party DJ Flash

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Neseďte s kaprem v břiše doma. Hity na vaše přání. Párty s největšími hity z různých 
stylů. Noc se skvělou muzikou jen pro Vás. Jägermeister za 29 Kč. Vstup zdarma.

Čtvrtek 26. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Christmas party DJ Flash

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Přijďte si zatancovat, zapařit! Hity na vaše přání. Párty s největšími hity z různých 
stylů. Jägermeister za 29 Kč. Vstup zdarma.

Pátek 27. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Friday for house music Dazy, Alexx, Pete Ripe, Cruz, Fitch, Wolf

Nová párty podruhé v Escapu. Přijede rezident klubu Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě, který se v 
současné době vyznačuje hlavně energičností svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí zabrousit i do odlišných stylů 
klubové scény. Dalším pozvaným je DJ - Cruz. Třetím je DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho podmanivý taneční house 
či tech-trance. Dál se ukáže DJ Fitch z Panda Crew. Celou akci bude korunovat DJ Dazy s DJem Wolfem. Čekejte pohodovou akci. 
Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
DJ Ivo Video Music Hits Silvestr Warm up

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát hlavně taneční hity, které 
okořeníme promítáním na plátno. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 31. prosince 19:00, Pension U mostu
Silvestrovská diskotéka

Pořádá restaurace Pension U mostu. Tel.: 541 23 04 62. Předprodej vstupenek v restauraci.

Společenské centrum Vám děkuje za �ízeň, 
kterou jste mu věnovali v roce 2013, 

a �eje mnoho štěstí, zdraví a kulturních zážitků v roce 2014.
Kancelář společenského centrum kulturní dům bude ve dnech 18. prosince až 1. ledna uzavřena z důvodů čerpání dovolené. 
Poslední výlep plakátů proběhne v úterý 17. prosince, další v mimořádném termínu až ve čtvrtek 2. ledna.

Středa 1. ledna 17:00, u Lidlu

Tradiční novoroční kuřimský ohňostroj
Čtvrtek 2. ledna 19:30, komorní sál ZUŠ

Novoroční koncert s přípitkem
Tradiční první koncert v roce v podání Moravského klavírního tria ( Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha 
– violoncello) s pěveckými hosty: Marta Reichelová – soprán a Roman Hoza - baryton a repertoárem plným oblíbených operních 
i operetních árií i duet. Koncert je součástí abonmá SPH Kuřim na sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo na 
místě po 100 Kč.

Čtvrtek 9. ledna 18:00, Kostel sv. Maří Magdalény, Kuřim
Tříkrálový bene�ční koncert 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Do 31. prosince 2013, Městská knihovna 
Vánoční výstava

Výrobky z dílny Práh (občanského sdružení, které pomáhá lidem s psychotickým onemocněním). Za příznivou cenu můžete nakou-
pit dárečky pro své blízké v podobě textilních hraček, maňásků, textilních kabelek, peněženek, bižuterie, košíků. Popřípadě si můžete 
pořídit krásné dárkové krabičky. Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny od 15. listopadu do 31. prosince 2013.

Neděle 1.– 8. prosince  2013 denně 9:00 – 18:00, malý sál KD v Kuřimi
Výstava paličkované krajky a dalších rukodělných prací

Pořádá Dům dětí a mládeže Kuřim pod záštitou města Kuřim. Vernisáž v sobotu 30. listopadu v 15:00. Vstup volný.

Kulturní kredity v prodeji
Společenské centrum zavedlo prodej dárkových poukázek – Kulturní kredit. Můžete si vybrat sumu, na kterou poukázka bude (500 
až 2000 Kč), obdarovaný si vybere libovolné pořady do konce roku 2014 a libovolné množství vstupenek na ně, které za kredit zakou-
pí. Vhodný dárek nejen k vánocům. Bližší informace a podej v kanceláři Společenského centra.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 3. prosince Horáček - textil, obuv st. 11.a čt. 12. prosince – Etcimex (textil). Za odřeknutí 
prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

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

Výstavy

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.
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Každé úterý 19:00, zámek Kuřim, club Escape
Hospodský kvíz

Club Escape Vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. O co jde? Sestavíte s kamarády tým o maximálním 
počtu 8 lidí (ale pokud si věříte, můžete hrát třeba jen sami za sebe), dostavíte se k nám, pohodlně se usadíte, dostanete do ruky papír a 
tužku a budete společně se svým týmem psát odpovědi na celkem 51 otázek, které na Vás budou v průběhu večera vychrleny. Můžete 
se těšit na otázky ze všech různých odvětví, na které jen člověk může pomyslet. Výsledky budou průběžně vyhodnocovány, na závěr 
přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy. Místo obyčejného tlachání u piva tedy máte možnost poměřit své znalosti 
s ostatními lidmi a týmy a ještě se u toho pobavit a něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, 
www.clubescape.cz

Úterý 3. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ
Adventní večírek 

žáků hudebního a literárně dramatického oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 4. prosince 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách a taneční zábava

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

Středa 4. prosince 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Recitál: Vladislav Bláha - kytara

Po koncertě v Londýně byl Vladislav Bláha prestižním anglickým časopisem Music Opinion označen za jednoho z nejlepších českých 
kytaristů a německým tiskem po koncertě na festivalu v Iserlohn za vůdčího českého kytaristu. Koncert je součástí abonmá Spolku 
přátel hudby Kuřim pro sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Pátek 6. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Narozeniny 5 let s Clubem Escape

Už jsme s Vámi pět let. Jako poděkování jsme pro vás připravili narozeninovou oslavu, kde nadělujeme dárky my! Je připraven bohatý 
program: welcome drink, dárky ke vstupence pro prvních 60 návštěvníků, ovocné mísy, narozeninový dort, tombola, zábava s těmi 
největšími hity až do rána pod vedením DJ Flashe! Cuba libre 40 Kč. Frisco bílé hrozny-lotos 25 Kč. Vstup 40,- Kč.

Sobota 7. prosince, prostranství před KD Kuřim

Mikulášský jarmark
Vystoupení dětí ze základních i mateřských škol a DDM Kuřim, prodej předvánočního a vánočního zboží, občerstvení a přijde i 
Mikuláš. Vstup zdarma. Program: 

12:00 - ZŠ Jungmannova - Křídla Vánoc, 
12:30 - MŠ Kuřim - Nastává kouzelný vánoční čas, 

13:00 - DDM - Vánoční strom, 
13:30 - MŠ Kuřim - Rolničky cinkají, 

14:00 - ZŠ Tyršova - Vánoční pohlazení, 
14:30 - ZŠ Jungmannova - Ladova zima, 
15:00 - vyhlášení cen KuKuČ 2013, 

15:30 - DDM – Rolničky. 
16:00 - přijde Mikuláš...

Sobota 7. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Drum and Bass Break trip Fil White, KaOn, Payrex + ?

Fil White z trenikl sound system je prostě osvědčený brněnský sekáč. Payrex je už naprosto osvědčená místní ikona, která níkdy 
nezklame a přiveze sebou jedno překvapení. Dále přijedou velkobítešští KaOn, které tvoří Yuriakos Kadakos a ONny. Prostě tradiční 
Break Trip v Clubu Escape. Božkov 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 9. prosince 19:30, velký sál KD 
Jitka Zelenková – Vánoční koncert “Splněná přání”

Jitka Zelenková, s doprovodem klavíru, kytary, kontrabasu a perkusí. Koncert, který sklízí velký úspěch u publika. Jitka se při výběru 
repertoáru zaměřuje na písničky s neopakovatelnou intimitou vánoční nálady, které nazpívala na albu Moje Vánoce. V programu 
publikum osloví znamenitými texty Eduarda Pergnera, Eduarda Krečmara a Pavla Vrby. Pořad ozdobí i blokem svých největších hitů 
a baladických, šansonově laděných písní. Spoluvystoupí dětský pěvecký sbor Cantando ZUŠ Kuřim. Vstupné 250 a 200 Kč.

Úterý 10. prosince 8:30 a 10:00, velký sál KD
Předvánoční čas - Divadlo Slunečnice Brno

Představení pro mateřské školy. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé osoby rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Pátek 13. prosince 17:00, velký sál KD 
Michal je kvítko

Pořad s Michalem Nesvadbou pro děti. Pořádá pragokoncert. Vstupné 155 Kč, děti do dvou let možno vzít na klín zdarma. 
Předprodej probíhá v kanceláři Společenského centra Kulturní dům.

Pátek 13. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
DJ George Music Mix... (�e Best hits 80.-90.)

Párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. K tomu party video hity na plátně, hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Drink Zetko 25 Kč + Coca-cola za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. prosince 17:00, velký sál KD
Taneční představení 

poboček Lelekovice a Veverská Bítýška. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 14. prosince, 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, které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle 
se na ně paří! Drink Zetko 25 Kč + Coca-cola za 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 16. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ
Sáně pod postelí

Divadelní představení nastudovali žáci literárně dramatického oboru, scénář a režie A. Jarůšek. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dob-
rovolné.

Úterý 17. prosince 19:30, velký sál KD 
Prapůvodní Kamelot & Roman Horký a Pozdní sběr

Dvojkoncert, ve kterém se představí téměř kompletní původní sestava legendární brněnské kapely a zároveň nejnovější projekt jejího 
frontmana se sestavou mimořádných muzikantů vedených Jiřím Pařezem. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 1. 11.

Předprodeje

Čtvrtek 19. prosince17:00, komorní sál ZUŠ 
Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

s vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. prosince 15:00, velký sál KD
Zadáno pro ABC Vital

Sledujte samostatné plakáty.

Pátek 20. prosince 17:00, hřiště u DDM Jungmannova 1084
Živý betlém

Pořádá Dům dětí a mládeže Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
DJ 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. Nejvyšší čas pro váš vánoční večírek. Semtex za 24 
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Christmas Warm Up DJ George

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat a odreagovat se před Štědrým dnem. Budeme hrát 
písničky na přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ George. Semtex za 24 Kč. Vstup zdarma.

Úterý 24. prosince - Štědrý den, zámek Kuřim, club Escape 
máme otevřeno

Máme otevřeno od 20:30 a před (nebo po) půlnoční se můžete stavit zahřát a posedět.

Středa 25. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Christmas party DJ Flash

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Neseďte s kaprem v břiše doma. Hity na vaše přání. Párty s největšími hity z různých 
stylů. Noc se skvělou muzikou jen pro Vás. Jägermeister za 29 Kč. Vstup zdarma.

Čtvrtek 26. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Christmas party DJ Flash

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Přijďte si zatancovat, zapařit! Hity na vaše přání. Párty s největšími hity z různých 
stylů. Jägermeister za 29 Kč. Vstup zdarma.

Pátek 27. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
Friday for house music Dazy, Alexx, Pete Ripe, Cruz, Fitch, Wolf

Nová párty podruhé v Escapu. Přijede rezident klubu Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě, který se v 
současné době vyznačuje hlavně energičností svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí zabrousit i do odlišných stylů 
klubové scény. Dalším pozvaným je DJ - Cruz. Třetím je DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho podmanivý taneční house 
či tech-trance. Dál se ukáže DJ Fitch z Panda Crew. Celou akci bude korunovat DJ Dazy s DJem Wolfem. Čekejte pohodovou akci. 
Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. prosince, zámek Kuřim, club Escape 
DJ Ivo Video Music Hits Silvestr Warm up

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát hlavně taneční hity, které 
okořeníme promítáním na plátno. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 31. prosince 19:00, Pension U mostu
Silvestrovská diskotéka

Pořádá restaurace Pension U mostu. Tel.: 541 23 04 62. Předprodej vstupenek v restauraci.

Společenské centrum Vám děkuje za �ízeň, 
kterou jste mu věnovali v roce 2013, 

a �eje mnoho štěstí, zdraví a kulturních zážitků v roce 2014.
Kancelář společenského centrum kulturní dům bude ve dnech 18. prosince až 1. ledna uzavřena z důvodů čerpání dovolené. 
Poslední výlep plakátů proběhne v úterý 17. prosince, další v mimořádném termínu až ve čtvrtek 2. ledna.

Středa 1. ledna 17:00, u Lidlu

Tradiční novoroční kuřimský ohňostroj
Čtvrtek 2. ledna 19:30, komorní sál ZUŠ

Novoroční koncert s přípitkem
Tradiční první koncert v roce v podání Moravského klavírního tria ( Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha 
– violoncello) s pěveckými hosty: Marta Reichelová – soprán a Roman Hoza - baryton a repertoárem plným oblíbených operních 
i operetních árií i duet. Koncert je součástí abonmá SPH Kuřim na sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo na 
místě po 100 Kč.

Čtvrtek 9. ledna 18:00, Kostel sv. Maří Magdalény, Kuřim
Tříkrálový bene�ční koncert 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Do 31. prosince 2013, Městská knihovna 
Vánoční výstava

Výrobky z dílny Práh (občanského sdružení, které pomáhá lidem s psychotickým onemocněním). Za příznivou cenu můžete nakou-
pit dárečky pro své blízké v podobě textilních hraček, maňásků, textilních kabelek, peněženek, bižuterie, košíků. Popřípadě si můžete 
pořídit krásné dárkové krabičky. Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny od 15. listopadu do 31. prosince 2013.

Neděle 1.– 8. prosince  2013 denně 9:00 – 18:00, malý sál KD v Kuřimi
Výstava paličkované krajky a dalších rukodělných prací

Pořádá Dům dětí a mládeže Kuřim pod záštitou města Kuřim. Vernisáž v sobotu 30. listopadu v 15:00. Vstup volný.

Kulturní kredity v prodeji
Společenské centrum zavedlo prodej dárkových poukázek – Kulturní kredit. Můžete si vybrat sumu, na kterou poukázka bude (500 
až 2000 Kč), obdarovaný si vybere libovolné pořady do konce roku 2014 a libovolné množství vstupenek na ně, které za kredit zakou-
pí. Vhodný dárek nejen k vánocům. Bližší informace a podej v kanceláři Společenského centra.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 3. prosince Horáček - textil, obuv st. 11.a čt. 12. prosince – Etcimex (textil). Za odřeknutí 
prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

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

Výstavy

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.
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placená inzerce

Přejeme všem spoluobčanům, 
ať se v Kuřimi 

co nejlépe orientují.
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po uzávěrce

Aukce energií pro občany 
úspěšná

Obyvatelé Kuřimi se zapojili do e-aukce podporované městem a 
ušetřili tak 414 tisíc korun. V příštích dvou letech nakoupí energie lev-
něji.  Ve středu 30. 10. proběhla další z elektronických aukcí energií. Spo-
lečnost eCENTRE, pořadatel elektronických aukcí, tak pomohla ušetřit 
25,741 milionů korun 2942 domácnostem z měst a obcí napříč Českou 
republikou. Šlo o více než 13 milionů korun na zemním plynu a 12 milio-
nů korun na elektrické energii.  Občané tak ušetří až 25,27 %. 

 
Celkem se do elektronické aukce sdružilo 85 měst a obcí z České 

republiky. Domácnosti, které se do aukce zapojily, vytvořily poptávku v 
celkovém objemu 102 milionů 65 tisíc Kč. Úspora, kterou tyto domác-
nosti ušetří, je přes 25 milionů Kč.  Občané pořadatelské firmě neplatí za 
zprostředkování e-Aukce. Aukční poplatek hradí firmě po ukončení aukce 
dodavatel, který v e-aukci zvítězil.

Aukce se zúčastnily také domácnosti  města Kuřimi, celkem přes 
100 zájemců, u kterých se povedlo sdružit 99 smluv o dodávkách el. 
energie a zemního plynu. Ostatní nemohli být do říjnové aukce zařaze-
ni vzhledem k termínům vypověditelnosti jejich smluv se stávajícím do-
davatelem. Budou společností eCENTRE osloveni ihned, jakmile bude 
možné stávající smlouvy vypovědět. Občané mohli sledovat celou aukci 
online, a to na stránkách pořadatelské společnosti. 

V září společnost eCENTRE zahájila sběr dat a začala fakticky pra-
covat na tom, aby mohli občané Kuřimi ušetřit. Výsledkem prvního kola 
aukce pro domácnosti v Kuřimi byly úspory až 25,27 % z neregulované 
části ceny energií. Vzhledem k vysoké míře úspory jednotlivých domác-
ností a s přihlédnutím k tomu, že první kolo bylo spíše „oťukávací“, bude 
druhé kolo elektronické aukce, a to na jaře příštího roku. 

O termínu jarní aukce a dalších detailech, budeme naše spoluob-
čany informovat na internetových stránkách města Kuřim, na Facebooku, 
prostřednictvím rozhlasu a časopisu Zlobice. 

eCENTRE

Noční zloděj dopaden
V říjnu si někteří obyvatelé Kuřimi prožili krušné chvíle, když zjis-

tili, že byli v noci vykradeni. Újma všech poškozených byla vedle hmotné 
ztráty umocněna ještě tím, že se zloději nijak neštítil vykrádat domy obsa-
zené jejich spícími majiteli.

Policie naštěstí zloděje poměrně brzy dopadla. Velkým překvapení 
však byla jeho totožnost, když se ukázalo, že oním zlodějem bez zábran 
byla mladá žena, která má v péči malé dítě. Kriminalisté navíc zjistili po-
měrně šokující věc a to, že žena kradla proto, aby si finančně „přilepšila“ 
k mateřské dovolené. 

Podle policejního mluvčího Pavla Švába žena kradla nejen v Ku-
řimi, ale i jinde na Brněnsku, na Vyškovsku a také v Brně. Zaměřovala 
se na nemovitosti, kde jejich majitelé na noc nezamykali dveře, pouze je 
nechali zabouchnuté: „Z domků zmizelo zlato, elektronika, obrazy, jízdní 
kola, nářadí, peníze, platební karty i doklady. Několikrát byla při akci vy-
rušena svědky, vždy si kupodivu vystačila s pohotovou výmluvou, že ně-
koho hledá a stihla z místa urychleně zmizet.“ Podle mluvčího se dokonce 
žena snažila přes své známé zpeněžit klíčky od dvou vozů, které v domech 
ukradla. Její známí však byli policií záhy dopadeni. Celkem způsobila zlo-
dějka škodu 600 000 korun a hrozí ji až osm let vězení. 

I přes dopadení zlodějky OO Kuřim Policie ČR stále doporučuje 
občanům obezřetnost při zabezpečování jejich nemovitostí, což se týká 
především důsledného zamykání dveří a také zavírání oken.

sš

U Lidlu se dokončuje
Nový chodník za Lidlem už je téměř dokončen, čeká se ještě na 

nové lampy veřejného osvětlení a bezpečnější a pohodlnější cesta pro pěší 
bude hotova.

Hřiště na Jungmannce je zkolaudováno
Nové školní hřiště při ZŠ Jungmannova bylo v minulých dnech 

zkolaudováno. Místo dřívějšího asfaltového povrchu je zde nyní umělý 
povrch, sprinterská dráha a doskočiště a nově je zde nainstalováno šest 
posilovacích strojů. Celková cena hřiště je 4 727 801 Kč.

Nové kontejnery na tříděný odpad
V minulých dnech byly po městě rozmístěny další sběrné kontej-

nery pro třídění odpadu. Jedná se o kontejnery na papír, plast a bílé a ba-
revné sklo. Po Kuřimi už tak nyní je celkem 46 míst,  kde jsou rozmístěny 
kontejnery na tříděný odpad. 
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Čtvrtek 2. ledna 19:30, komorní sál ZUŠ

Novoroční koncert s přípitkem
Tradiční první koncert v roce v podání Moravského klavírního 

tria ( Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – vio-
loncello) s pěveckými hosty: Marta Reichelová – soprán a Roman Hoza 
- baryton a repertoárem plným oblíbených operních i operetních árií i 
duet. Koncert je součástí abonmá SPH Kuřim na sezónu 2013-14. Zbylé 
vstupenky v předprodeji v KD nebo na místě po 100 Kč.

Kultura - pozvánka

užitečná informace

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 družstevní byt 
3+1, 62 m2 na ul. Brněnská, mož-
no převedení do OV, bez RK, cena 
k jednání 1 500 000 Kč. Tel.: 604 
517 273.

Prodám garáž v ulici u Vleč-
ky 323, 30 metrů od ekodvora, 100 
metrů od policejní stanice. Zaveden 
el. proud. Cena 170 000 Kč. Tel.: 
777 072 032.

Prodám garáž na Lipůvce 
bez elektřiny. Cena 75 000 Kč. 
Tel.: 602 149 136 po 20. hodině.

Pronajmu 2+kk / 2 lodžie 
dlouhodobě, jen solidní nájemník – 
případně na ½, Kuřim, Wolkerova. 
Tel.: 733 122 827 po 19 hodině.

V Kuřimi pronajmu zateple-
ný RD 3+1 po rekonstrukci, kuch. 
linka, sporák, jinak nezařízený. 
Dvě parkovací stání, dvorek. Cena 
10 000,- + inkaso, bez účasti RK. 
Tel.: 777 157 847.

Pronajmu   nezařízený byt 
1+1 ( 2 lodžie )  na ul. Popkova v 
Kuřimi. Cena  je 7.500,-Kč měsíčně 
včetně inkasa. Tel.: 608 707 628 v 
odpoledních hodinách. 

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v Kuřimi v OV, bez RK, platím ho-
tově. Tel.: 731 893 405.

Seniorka naléhavě hledá byt v 
Kuřimi, nejlépe 2+1 nebo větší 1+1. 
Ihned k bydlení, malé opravy nejsou 
na závadu. Cena dohodou podle 
stavu bytu. Děkuji za zavolání. Tel.: 
607 792 311.

Hledáme byt 1+1 – 2+kk k 
pronájmu dlouhodobě. Tel.: 728 
315 567.

Hledám rodinný dům v Ku-
řimi dlouhodobě k pronájmu. Tel.: 
728 315 567.

Prodám Škoda Felicia 1,3 
MPi, rok výroby 1998, najeto 146 
159 Km, 2 majitel, autorádio, ml-
hovky, střešní okno, nové baterie, 
nové páté dveře, včetně ojetých 
zimních pneu, foto zašlu. Cena 
19.900 Kč. Tel.: 776 234 446. 
Email: peter.jerabek@seznam.cz

Prodám videorekordér profe-
sionální VHS, S-VHS a projektor 16 
mm MEOCLUB, plně funkční, cena 
dohodou. Tel.: 604 804 982.

Prodám dětské carvingové 
lyže zn. Dynastar, délka 110 cm, 
cena 2000 Kč a dětské přezkáče 
zn. Nordica, č. 35, málo použité, 
červenobílé, cena 1500 Kč. Tel.: 
731 893 405.

Koupím staré pohlednice do 
r. 1950, dále vyznamenání , řády – i 
socialist. Tel.: 608 420 808.

Prodám obrázky žánr ar-
chitektura a příroda – fotografie v 
rámečcích 10 x 10 cm. Vhodný vá-
noční dárek. Tel.: 604 804 982.

občanská inzerce - zdarma

Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, 
DVD, WiFi, Windows XP Professio-
nal, výborný stav, jen 3900 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 604 961 249.

Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět 20. stol., pou-
ze dohromady, 3 Kč za ks. Na do-
bírku. Tel.: 723 509 549.

Prodám elektrický paralyzér 
- vzhled mobilu -  výkon 1200000V 
- nepostradatelný ochránce na večer-
ních procházkách, na cestě z práce 
apod. Nový, nepoužitý, s vestavěnou 
svítilnou. Orig. balení, cena 390 Kč. 
Zašlu i na dobírku. Tel.:  723 509 
549.

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

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

Klasický silný dalekohled 
16x50 za výhodnou cenu ! Pro-
dám zcela nový kvalitní německý 
dalekohled, je určen zejména pro 
myslivce a k pozorování přírody. 
Cena jen 1900 Kč. Na dobírku. 
Vhodné i jako pěkný dárek. Tel.: 
723 509 549.

Prodám větší množství suku-
lentů – netřesků, vhodné do skalek a 
nádob – levně. Tel.: 604 804 982.

Rozvedená hledá různé věci 
do domácnosti včetně nábytku. 
Tel.: 605 335 943.

Koupím lištovou / bubnovou 
sekačku MF 70, VARI s příslušen-
stvím, to není podmínkou. Koupím i 
poškozené nebo nekompletní. Děkuji. 
Tel.:  731 487 850.

Koupím horní skříňky ku-
chyně Mokka v dobrém stavu. 
Tel.: 606 723 622.

Koupím malotraktor Vari/
Tera včetně příslušenství. Nabídněte 
prosím. Tel.: 731 487 850.

Nabízím pořezání dřeva 
motorovou pilou dle Vašich poža-
davků. Tel.: 604 804 982.
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kultura - úspěch

Motýli vzlétli vysoko
Porotcem v celostátním kole Brány, hudební soutěže určené pro 

děti do 18 let, jsem už patnáct roků. I letos jsem poslední listopadový 
víkend, tedy v sobotu 23. listopadu usedl s šesti kolegy z celé republiky 
do sálu Sýpka v Brně Medlánkách a sledoval celý den tu velkolepou pře-
hlídku talentů. Dopoledne patřilo dětem do patnácti let, odpoledne pak 
těm starším v kategorii 15 - 18. Sál byl plný, publikum tvořily především 
ostatní výpravy z celé republiky. Je specifikem této soutěže, že si účinkují-
cí opravdu od srdce fandí navzájem. 

Takže někdy před třetí přivítal potlesk i kuřimské želízko v ohni 
- skupinu Motýlí )d(efekt. Pan učitel Tonda Jarůšek ještě zkontroloval, 
jestli jsou mikrofony tam, kde mají být a nechal je na pódiu samotné. Za-
hráli skvěle. Zvukaž Saša Nagy se svým týmem je náležitě ozvučil (ostatně 
zvučil je i týden před tím na Svátku vína), čtyři mladé dámy a kluk vystu-
povaly bez náznaku trémy, sestry Homolovy u houslí si dokonce vystřihly 
hezkou synchronizovanou choeografii. Závěrečný potlesk publika po je-
jich vystoupení mi vyhnal slzy do očí.

Porota jim přiřkla konečné druhé místo. U některých porodců byli 
i první, nakonec vyhrály čtyři velmi dobře sezpívané slečny Day Before ze 
Slovácka. Ale výtečnou rockovou partu JunkAspect z Jablonce nechali za 
sebou a dalších osm kapel s ní. 

Nevím, jestli si kuřimští motýli, kteří se touto soutěží rozloučili s 
mládežnickou kategorií, víc cení vavřínů od poroty nebo od publika, kte-
ré jim přiřklo první místo. Správná kapela by měla mít oboje. Uznalé po-
chvaly od odborníků, kteří se nenechají opít rohlíkem, i podporu publika, 
kterému se jejich tvorba líbí. K tomu pochopitelně i podporu v rodinách 
i ve škole a městě. 

Motýlí )d(efekt je správná kapela.
Jiří moravský Brabec

placená inzerce
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

33/2013 ze dne 30. 10. 2013
663/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 23. 10. 2013. 

Termín plnění: 30. 10. 2013 (KÚ)
664/2013 RM bere na vědomí v souladu s § 706 OZ přechod nájmu k 

bytu č. 894/7, ul. Na Královkách 894, Kuřim, ve prospěch paní 
Jany Krejčí, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 11. 2013 
(OMP)

665/2013 RM schvaluje pronájem bytové jednotky č. 1534/9 panu Ing. 
Mgr. Vlastimilu Burkartovi, trvale bytem 664 34 Kuřim. Termín 
plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

666/2013 RM souhlasí s provedením stavebních úprav v koupelně bytu 
č. 906/3 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. 
p. 906 v ul. Jungmannova v Kuřimi, které provede na svůj náklad 
a bez nároku na úhradu vložených finančních prostředků podná-
jemce bytu paní Hana Velecká, trvale bytem Brno. Termín plnění: 
30. 11. 2013 (OMP)

667/2013 RM ruší usnesení č. 591/2013 ze dne 11. 9. 2013. Termín pl-
nění: 30. 10. 2013 (OMP)

668/2013 RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2940/14 v k. 
ú. Kuřim o výměře 880 m2 panu Petru Dufkovi, bytem Kuřim, za 
cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za účelem zřízení obslužné komunikace s tím, že všechny 
náklady na zřízení a údržbu cesty ponese nájemce. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OMP)

669/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „ulo-
žení a provozu dešťové kanalizace“ na pozemku parc. č. 2642/205 
v k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 
11. 2009, který vlastní manželé Ing. Jan Halm a Ing. Jana Halmová, 
oba bytem 664 34 Kuřim, jako povinní z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
ve výši 289 Kč. Náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. Ter-
mín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

670/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch měs-
ta Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „ulože-
ní a provozu dešťové kanalizace“ na pozemku parc. č. 2642/104 v 
k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP číslo 2551 – 208/2009 ze dne 19. 11. 
2009, který vlastní manželé Miloslav Šmerda a Alena Šmerdová, 
oba bytem 664 34 Kuřim, jako povinní z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 
ve výši 1.280 Kč. Náklady na jeho zřízení ponese město Kuřim. 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

671/2013 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 
Termín plnění: 31. 10. 2013 (OMP)

672/201 RM souhlasí s uzavřením objednávky na zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti pro vy-
řízení stavebního povolení, pro akci „Sportovně rekreační plocha 
Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ se společností 7points, s.r.o., Tišnovská 
305, 664 34 Kuřim, IČ 283 23 793, v hodnotě 99.946 Kč s DPH. 
Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

673/2013 RM schvaluje dohodu mezi panem Kučerovským, společností 
COLAS CZ, a.s., a Městem Kuřim o zachování záručních lhůt na 
budování sjezdů, nájezdů a přípojek inženýrských sítí společností 

COLAS CZ, a.s., na pozemku parc. č. 4487/4, k. ú. Kuřim, a to i v 
případě, že budované sjezdy, nájezdy a přípojky inženýrských sítí 
budou přemístěny. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

674/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 554/2012 
ze dne 10. 10. 2012 se společností DR. OPTIK Moravia s.r.o., se 
sídlem Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, IČ 
27251349, kterým se prodlužuje termín umístění 1 ks reklamních 
ploch na nám. 1. května do 30. 10. 2014 se změnou. Termín plně-
ní: 30. 12. 2013 (OI)

675/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se spo-
lečností AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, jejímž 
předmětem je poskytnutí licence a služeb k programu FISO pro 
příspěvkové organizace. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OF)

676/2013 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.500 
Kč paní Simoně Kadlecové, trvale bytem Kuřim, na krmivo pro 
asistenčního psa určeného a vycvičeného pro pomoc tělesně po-
stiženým občanům. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OSVP)

677/2013 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodování o uzaví-
rání smluv o výpůjčce, jejichž předmětem bude výpůjčka moni-
torovacích jednotek EMA – S, do kompetence odboru sociálních 
věcí a prevence Městského úřadu Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OSVP)

678/2013 RM schvaluje vyčlenění částky 40.000 Kč z drobných investic 
na pořízení světelného radaru na ul. Tyršova. Termín plnění: 30. 
11. 2013 (OI)

679/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
14. 10. 2013 v bodech č. 3, 4, 8, schvaluje body č. 1, 2, 5, 6, 9 a 
neschvaluje bod č. 7 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 30. 10. 
2013 (OI)

680/2013 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 
11. 2013 dle zápisu. Termín plnění: 1. 11. 2013 (CSSK)

681/2013 RM bere na vědomí znění odpovědi na dopis paní Lenky Va-
lentové, bytem 664 34 Kuřim, dle návrhu. Termín plnění: 31. 10. 
2013 (KÚ)

682/2013 RM souhlasí s odůvodněním méněprací a souhlasí s uzavřením 
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 se zhotovitelem 
zakázky „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 
České Budějovice, IČ 48035599. Termín plnění: 4. 11. 2013 (OI)

683/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k SOD č. 2013/D/0040 
se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 
- Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který 
spočívá ve změně termínu vyhotovení dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

684/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu 
na služby „Dopracování návrhu ÚP Kuřim“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností KNESL + KYNČL s.r.o., Brno – Po-
nava, Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481, která před-
ložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 668.500 Kč bez 
DPH. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

685/2013 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovi-
tele veřejné zakázky MŠ Kuřim - konvektomat, schvaluje výzvu k 
podání nabídky, návrh kupní smlouvy a jmenuje členy a náhradní-
ky hodnotící komise. Termín plnění: 31. 12. 2013 (MŠ)

686/2013 RM souhlasí s uzavřením Dohody o centralizovaném zadávání 
mezi Ministerstvem vnitra české republiky, se sídlem Nad Štolou 
936/3, Praze 7, Holešovice, IČ 00007064, jejímž jménem jedná 
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., a městem Kuřim. Termín plnění: 15. 
11. 2013 (KÚ)

687/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
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věci uložení přípojky NN v rozsahu dle GP č. 2972-42/2013 na 
pozemku parc. č. 1311/1 v k. ú. a obci Kuřim, který ve je vlastnic-
tví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5 Brno, IČ 
70888337, jako povinného z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 4.000 Kč bez DPH 
na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

699/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0112 s Jiřím Peňázem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, 
ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 28. 2. 2014. Termín plnění: 30. 
11. 2013 (OMP)

700/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0113 s Ivanou Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení 
na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 28. 2. 2014. Termín plnění: 
30. 11. 2013 (OMP)

701/2013 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/
O/0028 s Josefem Křížem, trvale bytem 664 72 Jinačovice, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi do 28. 2. 2014. Termín plnění: 30. 11. 2013 
(OMP)

702/2013 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2013/O/0018 
s Janem Krichem, trvale bytem 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu 
lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. 
Malhostovice do 28. 2. 2014. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

703/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení cenových nabídek na zakázku malého rozsahu na služ-
by zpracování PD změny č. XIV ÚPN SÚ Kuřim a schvaluje uza-
vření smlouvy o dílo se společností KNESL + KYNČL s.r.o., Brno 
– Ponava, Šumavská 416/15, PSČ 602 00 Brno, IČ 47912481, 
která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 96.500 
Kč bez DPH, tj. 116.765 Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OI)

704/2013 RM schvaluje uvolnění částky 26.200 Kč z „drobných investic“ 
na pořízení sportovního a technického materiálu pro sportovní 
areál v Kuřimi - dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2013 (TAJ)

705/2013 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhoto-
vitele 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: 14. 11. 2013 
(OŽP)

706/2013 RM souhlasí se zněním odpovědi na Petici „Žádost o změnu 
rozhodnutí o přidělení bytu Na Královkách 895“. Termín plnění: 
30. 11. 2013 (OSVV)

707/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o vystoupení cimbálové mu-
ziky na kuřimském Svátku vína dne 16. 11. 2013 do výše 9.500 Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 16. 11. 2013 (KÚ)

708/2013 RM zřizuje nové pracovní místo investičního referenta na od-
boru investičním, Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový 
počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřa-
du Kuřim na 71, a to od 1. 12. 2013. Termín plnění: 1. 12. 2013 
(KÚ)

709/2013 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města na 
rok 2013. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OF)

710/2013 RM ukládá starostovi města připravit odborné a cenové pod-
klady pro rozšíření SW GINIS s cílem zajištění plnění dikce záko-
na 320/2001 Sb. o finanční kontrole (zvláště v oblasti objednávek) 
a tyto předložit RM města do 31. 1. 2014 tak, aby následná reali-
zace proběhla nejdéle do 30. 6. 2014. Současně RM ukládá zajistit 
okamžitá nápravná opatření v objednávkovém systému. Termín 
plnění: 30. 6. 2013 (STA)

711/2013 RM schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odbo-

nájem nebytového prostoru o výměře 10,40 m2 umístěného v I. 
nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na 
pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s paní Michaelou Bar-
tuňkovou, bytem Kuřim, IČ 72512954, za nájemné ve výši 90 Kč/
m2/měs. + zálohy na služby, s roční valorizací na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

688/2013 RM schvaluje užití loga města Kuřim paní Naděždě Chocholá-
čové, bytem 664 34 Kuřim, na CD skupiny Gajdoši Brno. Termín 
plnění: 1. 11. 2013 (KÚ)

689/2013 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, 
s. r. o., uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápi-
su. Termín plnění: 20. 11. 2013 (OF)

690/2013 RM souhlasí s koupí vozu vozidla Škoda Fabia dle zápisu. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2013 (KÚ/OD)

Jiří Filip Koláček, MBA   Ing. Oldřich Štarha
1. místostarosta města   místostarosta města

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

34/2013 ze dne 5. 11. 2013
691/2013 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup ojetého osob-

ního vozu Škoda fabia 1,2TSI, za cenu 189.000 Kč vč. DPH, od 
Růženy Suchomelové, bytem 666 01 Svatoslav. Termín plnění: 30. 
11. 2013 (KÚ)

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

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

35/2013 ze dne 13. 11. 2013
692/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 6. 11. 2013. 

Termín plnění: 13. 11. 2013 (KÚ)
693/2013 RM bere na vědomí v souladu s § 707 a 708 občanského zá-

koníku přechod nájmu bytu č. xxx/xx v ulici Nádražní, Kuřim, na 
paní Katarínu Markovou, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 30. 
11. 2013 (OMP)

694/2013 RM schvaluje prominutí ½ poplatku a úroku z prodlení z dluž-
ného nájemného k bytu č. xxx/x ve výši xxxxxx Kč manž. Emilu a 
Miluši Sadílkovým, oba trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 15. 
11. 2013 (OMP)

695/2013 RM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 
1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ 
byt č. 832/8, umístěný ve III. NP bytového domu č. p. 831 a 832 
v ul. Zborovská, postaveného na pozemku p. č. 1849, vše v obci a 
k. ú. Kuřim, manž. Emilu a Miluši Sadílkovým, oba trvale bytem 
Kuřim, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 
28. 2. 2014 s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/
měs. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

696/2013 RM schvaluje prominutí části úroku z prodlení ve výši xxxxx 
Kč panu Juliu Husárovi, bytem Kuřim. Právním titulem pohledáv-
ky města je dohoda o narovnání ze dne 29. 6. 2011. Termín plnění: 
30. 11. 2013 (OMP)

697/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000, je-
jímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1809 v k. ú. Ku-
řim o vým. 9 m2 uzavřené s Danou Kalovou, bytem Kuřim, IČ 
15536998, a to dohodou ke dni 31. 12. 2013. Termín plnění: 31. 
12. 2013 (OMP)

698/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve 
prospěch Města Kuřimi, jako oprávněného z věcného břemene ve 
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ru umění, literatury a knihoven MK – v programu VISK3 pro rok 
2014. Termín plnění: 13. 11. 2013 (MKK)

712/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování přístupu k ČSN 
ve formátu PDF prostřednictvím služby „ČSN online“ s organizač-
ní složkou státu - Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví, se sídlem Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, IČ 
48135267, za roční cenu 5.500 Kč. Termín plnění: 30. 11. 2013 
(KÚ)

713/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy k programovému vybavení na 
pořízení a evidenci materiálů RM a ZM „Konsiliář a EHS Pabliko“ 
se společností Lenka Šrubařová – HDMedia, se sídlem Lutopec-
ny-Měrůtky 72, 767 01 Kroměříž, IČ 75927756, v celkové poři-
zovací hodnotě 139.284 Kč s roční technickou podporou ve výš 
3.750 Kč. Termín plnění: 30. 11. 2013 (KÚ)

714/2013 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2. 
Termín plnění: 15. 12. 2013 (OŽP)

715/2013 RM souhlasí s uzavřením dohody o započtení pohledávek se 
společností PS-MSI, a.s., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 760 
01 Zlín, IČ 64507939, kterou zaniká pohledávka ve výši 65.000 Kč 
bez DPH, a trvá pohledávka ve výši 53.719 Kč bez DPH, za prove-
dení nátěru hřbitovní zdi. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

716/2013 RM schvaluje harmonogram přípravy a projednávání návrhu 
Plánu investičních akcí na rok 2014 a výhledu na rok 2015-2016 - 
dle zápisu. Termín plnění: 21. 1. 2014 (TAJ)

717/2013 RM ukládá komisím rady města projednání návrhu Plánu in-
vestičních akcí na rok 2014 a výhledu na rok 2015-2016. Termín 
plnění: 30. 11. 2013 (TAJ)

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

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

36/2013 ze dne 18. 11. 2013
718/2013 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemků parc. č. 

2759/1 o vým. 8 615 m2, 3062/12 o vým. 520 m2, 3062/13 o 
vým 229 m2, 3062/199 o vým. 3 135 m2, 3062/201 o vým. 
968 m2 a celé pozemky parc. č. 3062/14, 3062/15, 3062/16, 
3062/19, 3062/34, 3062/35, 3062/36, 3062/37, 3062/85, 
3062/87, 3062/93, 3062/94, 3062/95, 3062/96, 3062/98, 
3062/99, 3062/192, 3062/193, 3062/195, 3062/197, 3062/202, 
3062/204, 3117/12, 3431/6, 3062/86, 3062/88, 3062/90, 
3062/191, 3062/198, 3062/203, 3431/17, 3062/91, 3062/92, 
3062/194, 3062/196, 3062/200, 3416/4, 3431/5, 3510, 3519/3, 
3519/4, 3519/5, 3519/6, 3520, 3522/20, 3707/19, 3707/21, 
3707/22, 4522/3, 4522/5, 4522/6, 4522/7, 4722/8, 4590, 4592, 
4593, 4594, 4595, 3062/97, 3062/189, 3062/190 a 3062/123 vše 
v k. ú. Kuřim za cenu 0,1276 Kč/m2/rok za účelem zemědělského 
obhospodařování společnosti HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem 
Moravské Knínice 90, IČ 47915951, na dobu určitou do 31. 12. 
2018 s valorizací. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

719/2013 RM schvaluje záměr na pronájem části pozemků parc. č. 2918/5 
o vým. 2 884 m2, 2940/14 o vým. 1 630 m2, 3198/1 o vým. 28 
371 m2, 3740/11 o vým. 2 035 m2, 2918/67 o vým. 600 m2 a celé 
pozemky parc. č. 2630/16, 2630/62, 2681/5, 2681/9, 2700/24, 
2700/25, 2773/9, 2773/21, 2773/23, 2904/21, 2904/22, 2916/6, 
2916/7, 2918/4, 2927/10, 2940/13, 3005/9, 3005/10, 3005/11, 
3005/12, 3019/1, 3019/2, 3022/21, 3022/41, 3022/46, 3058/29, 
3058/31, 3058/32, 3058/33, 3058/34, 3058/43, 3058/46, 
3058/47, 3058/48, 3058/49, 3058/65, 3058/66, 3058/72, 
3058/73, 3118/13, 3118/14, 3132/10, 3132/11, 3132/12, 
3204/1, 3204/106, 3204/126, 3204/127, 3538/15, 3538/43, 
3538/60, 3538/61, 3693/2, 3714/10, 3714/11, 3718/3, 3718/5, 

3718/6, 3718/7, 3734/8, 3734/16, 3756/13, 3058/74, 3058/139, 
3058/140, 3058/141, 3005/42, 2957/2, 2700/53 a 3625/23 vše v 
k. ú. Kuřim za cenu 0,1276 Kč/m2/rok za účelem zemědělského 
obhospodařování společnosti AGROSTYL, spol. s.r.o., se sídlem 
Kuřim, Zámecká 959, IČ 46902627, na dobu určitou do 31. 12. 
2018 s valorizací. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

720/2013 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na 
rok 2013. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OF)

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

Usnesení 
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 08/2013 ze dne 5. 11. 2013
1135/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. Michaelu Ka-

linovou a Jiřího Brabce. Termín plnění: 5. 11. 2013 (KÚ)
1136/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Ros-

tislava Hanáka a Zdeňka Kříže. Termín plnění: 5. 11. 2013 (KÚ)
1137/2013 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 

5. 11. 2013 (KÚ)
1138/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ve 

výši 120.000 Kč z rozpočtu města Kuřimi pro Mateřské a rodin-
né centrum KuřiMaTa, o.s., Metelkova 1494/7, 664 34 Kuřim, IČ 
22687467, na úhradu nájemného za prostory na ul. Farského v r. 
2014. Termín plnění: 31. 12. 2013 (STA)

1139/2013 ZM schvaluje pořízení 40 ks stanových podsad do limitu 
110.000 Kč. Termín plnění: 31. 1. 2014 (STA)

1140/2013 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 25. 10. 2013. 
Termín plnění: 5. 11. 2013 (STA)

1141/2013 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 264/4 
v k. ú. Kuřim, GP č. 2828-100/2012 nově označený jako parc. č. 
264/5 o vým. 2 m2 panu Tomáši Kyankovi, bytem Kuřim, za cenu 
1.000 Kč/m2, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem po-
zemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupují-
cí. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

1142/2013 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 3458 v 
k. ú. Kuřim, GP č. 857-3071/94 nově označený jako parc. č. 4403 v 
k. ú. Kuřim o výměře 19 m2 Josefu Jindrovi, bytem Kuřim, za cenu 
650 Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s 
převodem pozemku. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

1143/2013 ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 868/3 o velikosti 
2+1 s příslušenstvím umístěné ve II. NP bytového domu č. p. 868, 
869 (ul. Jungmannova) postaveného na pozemku p. č. 1854, vše v 
obci a k. ú. Kuřim, panu Jiřímu Studenému, trvale bytem Kuřim, 
za cenu 1.160.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
bytové jednotky včetně úhrady daně z převodu nemovitosti pone-
se pan Jiří Studený. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

1144/2013 ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1123/6 v 
ul. Bezručova čtvrť, 2+1 s příslušenstvím, umístěné ve III. NP by-
tového domu č. p. 1122, 1123 a 1124, postaveného na pozemku p. 
č. 2138/3 vše v obci a k. ú. Kuřim za cenu 792.000 Kč. 

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

dající dani z převodu nemovitostí,
 c) kupující uhradí správní poplatky.
 Termín plnění: 10. 11. 2013 (OMP)
1145/2013 ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 434/2 o výměře 1 m2 v 

k. ú. Kuřim za cenu 9.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem pří-
slušné kupní smlouvy s Ing. Milanem Pangrácem, bytem Vohančice. 
Náklady správního řízení uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí 
bude hrazena dle zákona. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)
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1146/2013 ZM ruší záměr na prodej částí pozemků p. č. 294 a p. č. 293/1, 
vše k. ú. Kuřim, ze dne 25. 6. 2013. Termín plnění: 5. 11. 2013 
(OMP)

1147/2013 ZM schvaluje záměr na prodej částí pozemků p. č. 294 o vý-
měře cca 150 m2 a p. č. 293/1 o výměře cca 90 m2, vše v obci a k. 
ú. Kuřim, za minimální kupní cenu 7.400 Kč/m2. Nabídky musí 
být doručeny nejpozději dne 29. 11. 2013 do 13 hod. Termín pl-
nění: 31. 12. 2013 (OMP)

1148/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 2077/3 v k. ú. Kuřim o 
výměře 54 m2 z vlastnictví Mgr. Jana Vituly, bytem Kuřim, do ma-
jetku Města Kuřimi za celkovou cenu 9.558 Kč. Náklady spojené s 
převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1149/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vy-
pořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komu-
nikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/22 v k. ú. Kuřim 
o výměře 56 m2 z vlastnictví Slavomíra Maláska (id. 4/10), by-
tem Drásov, Aleny Mylbachrové (id. 18/60) Kuřim, a Miroslava 
Švaňhala (id. 18/60) bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za 
celkovou cenu 10.080 Kč. Náklady spojené s převodem nemovi-
tosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1150/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vy-
pořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komu-
nikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 248 v k. ú. Kuřim o 
výměře 58 m2 z vlastnictví Vlastimila Veselého, bytem Kuřim, do 
majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 10.440 Kč. Náklady spo-
jené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1151/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/27 v k. ú. Kuřim o 
výměře 65 m2 z vlastnictví Libora Gambolise, bytem Mostkovice, 
do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 11.700 Kč. Náklady 
spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovi-
tostí uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1152/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vy-
pořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komu-
nikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/7 v k. ú. Kuřim 
o výměře 80 m2 z vlastnictví Věry Biskupové (id. 5/6), bytem 
Bystrc, a Zbyňka Heřmana (id. 1/6), bytem Brno – Husovice, do 
majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 14.400 Kč. Náklady spo-
jené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1153/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 247/2 v k. ú. Kuřim o 
výměře 87 m2 z vlastnictví Věry Klodové, bytem Kuřim, do majet-
ku Města Kuřimi za celkovou cenu 16.008 Kč. Náklady spojené s 
převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1154/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/25 v k. ú. Kuřim o 
výměře 45 m2 a parc. č. 519/11 v k. ú. Kuřim o výměře 140 m2 
z vlastnictví Věry Kvankové, bytem Moravská Ostrava, do majet-
ku Města Kuřimi za celkovou cenu 34.225 Kč. Náklady spojené s 
převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí 
nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1155/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1247/2 v k. ú. Kuřim o 

výměře 11 m2 z vlastnictví Marcely Kučerové, bytem Kuřim, do 
majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 2.046 Kč. Náklady spo-
jené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1156/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 1246/3 v k. ú. Kuřim o 
výměře 51 m2 z vlastnictví Květoslavy Románkové (id. ½), bytem 
Kuřim, a Aleny Řehůřkové (id. 1/2), bytem Kuřim, do majetku 
Města Kuřimi za celkovou cenu 9.485 Kč. Náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí na-
byvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1157/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/19 v k. ú. Kuřim o 
výměře 53 m2 z vlastnictví manželů Pavla a Ivany Chýlkových, oba 
bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 9.856 
Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z pře-
vodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Smluvními stranami budou 
také oprávnění z věcného břemene a to manželé František a Hana 
Mühlpacherovi, oba bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OMP)

1158/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vy-
pořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komu-
nikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 519/6 v k. ú. Kuřim 
o výměře 57 m2 z vlastnictví Miloše Sedláčka, bytem Kuřim, do 
majetku Města Kuřimi za celkovou cenu 10.600 Kč. Náklady spo-
jené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1159/2013 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komuni-
kacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 2310/3 v k. ú. Kuřim o 
výměře 93 m2 a parc. č. 2924/4 v k. ú. Kuřim o výměře 6 m2 z 
vlastnictví Ing. Miloše Boleslava (id. ½), bytem Lobzy, Plzeň, a Ja-
roslava Hýska (id. ½), bytem Kuřim, do majetku Města Kuřimi za 
celkovou cenu 18.411 Kč. Náklady spojené s převodem nemovi-
tosti včetně daně z převodu nemovitostí uhradí nabyvatel. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1160/2013 ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2642/838 
v k. ú. Kuřim o výměře 24 m2 do vlastnictví Města Kuřimi od 
manželů Zdeňka Kučerovského, bytem Brno, a Jany Kučerovské, 
bytem Brno. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí naby-
vatel. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

1161/2013 ZM schvaluje záměr na prodej pozemku parc. č. 283/2 o vým. 
9 m2 v k. ú. Kuřim společnosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v 
Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 
28085400, za cenu 18.000 Kč Nabyvatel uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
Bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch města. Termín 
plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

1162/2013 ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na výdaje na výstroj a výzbroj, opravu 
techniky, náhradní díly k dýchacím přístrojům pro JSDH Kuřim 
na rok 2013. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OSVP)

1163/2013 ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na pořízení navijáku na CAS T 815 
4x4 pro JSDH Kuřim na rok 2013. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OSVP)

1164/2013 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 
2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Termín plnění: 1. 1. 2014 (OF)

1165/2013 ZM schvaluje prominutí části pohledávky ve výši 49.509 Kč 
za neuhrazenou fakturu č. 1200041 za energie ze dne 10. 2. 2012 
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občanskému sdružení SK Kuřim, U Stadionu 697/2, Kuřim, IČ 
44947712. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OF)

1166/2013 ZM schvaluje Statut sociálního fondu města Kuřimi. Termín 
plnění: 1. 1. 2014 (KÚ)

1167/2013 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi z oblasti sportovní činnosti, v rámci výzvy roku 2013 v bo-
dech a částkách podle přílohy. Termín plnění: 20. 11. 2013 (KÚ)

1168/2013 ZM schvaluje Program finanční podpory sportovní činnosti 
ve městě Kuřimi. Termín plnění: 5. 11. 2013 (KÚ)

1169/2013 ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na 
podporu sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 2014 s termí-
nem uzávěrky příjmu žádostí pro 1. výběrové řízení ve středu 20. 
11. 2013 včetně, a schvaluje harmonogram projednání a zveřejně-
ní dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2013 (KÚ)

1170/2013 ZM schvaluje vyčlenění částky 1.680.000 Kč pro financování 
Programu na podporu sportovní činnosti ve městě Kuřimi pro rok 
2014. Termín plnění: 5. 11. 2013 (KÚ)

1171/2013 ZM schvaluje vyčlenění částky 1.120.000 Kč pro financování 
Programu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuři-
mi pro rok 2014. Termín plnění: 5. 11. 2013 (KÚ)

1172/2013 ZM bere na vědomí závěry z jednání sportovního výboru ze 
dne 18. 9. 2013 a 30. 10. 2013. Termín plnění: 5. 11. 2013 (KÚ)

1173/2013 ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro kulturu a 
spolkový život ZM Kuřimi ze dne 16. 9. 2013. Termín plnění: 20. 
11. 2013 (KÚ)

1174/2013 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové činnosti, v rámci výzvy roku 
2013 v bodech a částkách podle přílohy. Termín plnění: 20. 11. 
2013 (KÚ)

1175/2013 ZM schvaluje Program finanční podpory kulturní a spolkové 
činnosti ve městě Kuřimi se změnami. Termín plnění: 5. 11. 2013 
(KÚ)

1176/2013 ZM vyhlašuje Výzvu na poskytnutí dotací z Programu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi pro rok 2014 
s termínem uzávěrky příjmu žádostí ve středu 20. 11. 2013 včetně, 
a schvaluje harmonogram projednání a zveřejnění dle zápisu. Ter-
mín plnění: 20. 11. 2013 (KÚ)

1177/2013 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města ke dni 30. 9. 
2013, s přebytkem hospodaření ve výši 38.879.299,05 Kč. Termín 
plnění: 5. 11. 2013 (OF)

1178/2013 ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání s Mgr. Rado-
vanem Indrou, Čechyňská 16, Brno, IČ 71331654 (insolvenční 
správce dlužníka Correct okna s.r.o., se sídlem Přadlácká 40/2, 
Brno, IČ 25581058), jehož předmětem je uznání pohledávky měs-
ta ve výši 450.790 Kč. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OMP)

1179/2013 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p. č. 4541, k. ú. Ku-
řim, o výměře 1288 m2 ze spoluvlastnictví Ing. Miloše Boleslava, 
bytem Plzeň – Lobzy, a Jaroslava Hýska, bytem Kuřim, do majetku 
města za cenu 257.600 Kč. Náklady spojené s převodem včetně 
daně z převodu nemovitostí uhradí město. Termín plnění: 31. 1. 
2014 (OMP)

1180/2013 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2208/1 
o vým. cca 17 m2 v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, za cenu 2.000 Kč/m2. Nabyvatel uhradí veš-
keré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí. Bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch 
města. Termín plnění: 30. 11. 2013 (OMP)

1181/2013 ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze 
dne 31. 10. 2013. Termín plnění: 5. 11. 2013 (OF)

1182/2013 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na 
rok 2013, dle zápisu se změnami. Termín plnění: 30. 11. 2013 
(OF)

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

Vážení spoluobčané, 
s příchodem Adventu a Vánoc bych vám chtěl popřát co možná 

nejklidnější prožití tohoto období. Současně si dovolím popřát Vám pří-
jemně strávený poslední den roku 2013 a hodně štěstí, zdraví a osobní 
spokojenosti v roce příštím.

Drago Sukalovský
starosta města

PF
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Tenis

Dětský tenisový turnaj
Dne 5. 10. 2013 se na kurtech TJ Sokol Kuřim konal dětský te-

nisový turnaj Župy Pernštejnské. Turnaje se zúčastnily 2 děti v kategorii 
babytenis a 12 dětí v kategorii mladší žák/ žákyně. Tato kategorie byla 
rozdělena na 2 skupiny po 6 hráčích. V každé kategorii se hrálo systémem 
každý s každým.

K vidění byly krásné a dlouhé výměny i rychlá zakončení. Děti 
hrály s radostí a chutí vybojovat vítězný míč. Počasí bylo velmi příznivé a 
prohřáté nadmíru teplým říjnovým sluncem.

Výsledky:
Babytenis:
1. Kučerová Saša
2. Janáková Agáta

Mladší žáci - I. skupina:
1. Vitula Tomáš
2. Svoboda Michal
3. Al-Dury Sami

Mladší žáci – II. skupina:
1. Hégr Dominik
2. Miška David
3. Hégr Tadeáš

Děkujeme dětem za krásné a kvalitní výkony a přejeme jim hodně 
dalších tenisových úspěchů. Dále děkujeme rodičům za jejich podporu a 
za sponzorské dary pro tento turnaj.

Budeme se těšit na setkání při dalším turnaji.
TO

sport

Áčko znovu doma prohrálo a 
je předposlední 

Zatímco čtyři družstva přípravky zahájily naplno své soutěže, 
ostatní soutěže už naopak směřují do konce podzimní části. A-tým mužů 
se nadále herně trápí. Po nadějné domácí výhře nad Sokolnicemi násle-
dovalo zklamání po domácí prohře s Velkým Meziříčím, které odsunulo 
družstvo na předposlední pozici tabulky. Družstvo v reakci na výsledky 
opustil trenér Libor Kubíček, který bude působit u žákovských družstev. 
Na řešení výsledkové krize prvního týmu mužů tak vedení oddílu pra-
cuje. 

2. liga muži
TJ STM Olomouc - SK Kuřim 34:25 (18:10)

Utkání, ke kterému zajížděli do hanácké metropole hráči A-týmu, 
bylo již v prvním poločase téměř rozhodnuto. Zkušenější soupeř, který 
loni hájil své barvy v první lize, od začátku předváděl učebnicovou há-
zenou, která byla na naši defenzivu více než platná. Zatímco naši se na 
každou branku v útoku nadřeli, domácí postupně navyšovali svůj náskok 
hlavně díky přesné střelbě spojek. První polovina tak byla plně v rukou 
olomouckých házenkářů, kteří odešli do šaten s luxusním osmibranko-
vým náskokem. 

Kuřimští se však nevzdávali a chtěli se nadále prát o výsledek. Dru-
há půle už byla o poznání vyrovnanější. Zrychlením přechodu do útoku 
naši začali pomalu ukrajovat brankové manko a cítili naději na zvrat vý-
sledku. Bohužel, vždy po technických chybách soupeř Kuřim vrátil noha-
ma na zem a svůj náskok opět vrátil na původní hodnotu.

V posledních minutách, kdy už byl zápas jednoznačně rozhodnut, 
tak dostali prostor i hráči dorostu, kteří si odbyli svoji mužskou ligovou 
premiéru, za což si vysloužili pochvalu. Přes nepříznivý výsledek na palu-
bovce takto zkušeného soupeře herní projev A-týmu naznačil zlepšení. 

Sestava a branky: Mašek Filip - Mylbachr Petr 5, Chýlek Pavel 4, 
Dlapa Michal 4, Kopřiva Vojtěch 3, Kašparec Martin 2, Kopřiva Jan 2, 
Pišťák Martin 2, Audy Jan 1, Kvasnica Pavel 1, Kunický Jakub 1, Kašparec 
Michal, Marek Tomáš a Ševčík David.

SK Kuřim - Sokol Sokolnice 42:36 (20:17)
V předposledním domácím utkání podzimní části, ve kterém zaví-

tal do kuřimské nafukovačky celek z tradiční házenkářské bašty Sokolnic, 
se hrála velmi ofenzivně laděná házená. Obě družstva se prosazovala ze 
všech pozic. Skóre utkání tak narůstalo raketovým tempem. Obrana Ku-
řimi však byla v některých ohledech pozornější. Díky tomu si od začátku 
Kuřim udržovala několikabrankové vedení.

Do konce poločasu zvládli domácí vsítit soupeři dvacet branek, a 
zajistili si tak poločasové vedení o tři branky. Druhá půle měla prakticky 
totožný vývoj. Střelecké hody na obou stranách pokračovaly a brankový 
účet utkání směřoval k neuvěřitelným hodnotám. Díky střelecké úspěš-
nosti všech hráčů Kuřimi se nakonec stav utkání zastavil na hodnotě 
42:36. A-tým Kuřimi si tak konečně mohl připsat první domácí body. 

Sestava a branky: Mašek Filip - Chýlek Pavel 8, Mylbachr Petr 7, 
Audy Jan 6, Dlapa Michal 6, Kopřiva Vojtěch 3, Marek Tomáš 3, Slavíček 
Michal 3, Kopřiva Jan 2, Kvasnica Pavel 2, Mikel Jiří 2, Kašparec Michal, 
Sowiňski Jakub a Zelený Jan. 

HK Ivančice - SK Kuřim 34:25 (17:11)
Nedůslednost v defenzívě a špatná hra v útoku. Tak by se dal krátce 

shrnout sobotní zápas v Ivančicích, odkud si odvezla Kuřim devítibranko-
vou porážku. Družstvo A-týmu se na podzim nadále potýká se špatným 
herním projevem v útoku, zejména velice nepozornou obranou. Díky 
tomu se krčí na spodu tabulky se čtyřmi body. „Bohužel, nikdo nám však 
nedá nic zadarmo a tento zápas toho byl čirým důkazem,“ komentoval 
rozčarování týmu Jan Kopřiva. 

Soupeř přehrával kuřimské hráče na všech postech a  jednodu-
chou, kombinační házenou pohodlně navyšoval svůj náskok po celý prů-
běh utkání. Jediným světlým momentem týmu Kuřimi byla poslední pěti-
minutovka první poloviny, kdy byla naše obrana tvrdší než za celý zbytek 
poločasu a soupeř tento tlak dost pocítil. Po poločasové pauze už Kuřim 

Házená
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na tuto hru nenavázala a po velice nepřesvědčivém výkonu si z Ivančic 
odváží výprask o devět branek.

Sestava a branky: Mašek Filip - Chýlek Pavel 11, Dlapa Michal 3, 
Kopřiva Vojtěch 3, Marek Tomáš 3, Mylbachr Petr 2, Slavíček Michal 2, 
Audy Jan 1, Kašparec Michal, Kopřiva Jan, Kvasnica Pavel, Mikel Jiří a 
Pišťák Martin.

SK Kuřim - Sokol Velké Meziříčí 29:36 (11:18)
Ve svém posledním letošním představení na domácí půdě nedoká-

zali hráči A-týmu Kuřimi navzdory odhodlání zvítězit. Nad jejich síly byl 
tentokrát soupeř z Velkého Meziříčí, jehož spojky si u nás doslova otevře-
ly střelnici do kuřimské sítě.

O utkání bylo prakticky rozhodnuto už v prvním poločase. Zatím-
co na straně Kuřimi výsledek narůstal jen sporadicky, hosté s chirurgic-
kou přesností vymetali rohy domácí branky, a navyšovali tak bezpečně 
svůj náskok. Výrazně tomu napomohl i skvělý výkon hostujícího branká-
ře, který svůj tým podržel řadou pěkných zákroků.

Do druhé poloviny tak Kuřim vstupovala se sedmibrankovou 
ztrátou. Tu se ani přes zlepšenou defenzívu, kterou Kuřimští postavili na 
eliminaci soupeřových spojek, nepodařilo smazat. I přes viditelně lepší 
herní projev tak na domácí půdě opět „áčko“ nebodovalo. 

Sestava a branky:  Mašek Filip – Chýlek Pavel  7, Kopřiva Vojtěch 
4, Mylbachr Petr 4, Kopřiva Jan 3, Slavíček Michal 3, Kvasnica Pavel 2, 
Marek Tomáš 2, Audy Jan 1, Dlapa Michal 1, Pišťák Martin 1, Čermák Jiří 
1, Kašparec Martin a Jeřábek Lukáš.

Tabulka 2. liga házená muži 
1. Hustopeče  324:276 18
2. Olomouc   292:245 17
3. Kostelec na Hané 259:224 17
4. Maloměřice  274:256 13
5. Ivančice  259:242 11
6. Velké Meziříčí 274:273 11
7. Sokolnice  298:305   7
8. Prostějov  257:280   7
9. Sokol Brno Jul. 250:271   7
10. Telnice  268:307   5
11. Kuřim  291:320   4
12. KP Brno „B“ 245:292   3

2. liga dorostenci
HK Ivančice - SK Kuřim 24:20 (11:12)

I přes výrazně herně lepší a kolektivnější výkon oproti předchozím 
utkáním, nedokázali naši dorostenci v Ivačicích zvítězit. Především díky 
lepší hře v útoku dokázali během první poloviny odehrát se soupeřem 
vyrovnanou partii, a před koncem dokonce obrátit výsledek ve svůj pro-
spěch na 11:12. 

Kvůli několika nakupeným chybám na začátku druhé poloviny si 
soupeř vzal vedení opět na svou stranu, a tento stav vydržel až do konce 
utkání. Smolná prohra o čtyři branky mrzí o to víc, že v případě výhry 
mohla být vzpruhou pro trenéra Kohouta, kterého v současné chvíli trápí 
zdravotní stav, a vedení tréninků a utkání se nemůže zúčastnit.

Sestava a branky: Mašek Filip - Zelený Jan 7, Macek Štěpán 6, Ko-
houtek Jan 4, Kunický Jakub 2, Šťástný Tomáš 1, Hradský Dalibor, Jeřá-
bek Lukáš a Procházka Ondřej. 

Povedená premiéra kuřim-
ských házenkářských mini-
žákyň 

V domácím turnaji A-tým minižáků potvrdil roli favorita a celý 
turnaj vyhrál. Naše minižákyně zabojovaly a dokonce porazily B-tým 
chlapců. Ten byl tvořen převážně novými hráči, ale také naše nejmenší 
naděje zaslouží pochvalu za bojovnost. Přípravka kluků Kuřim „D“ byla 
rovněž tvořena převážně nově začínajícími nadějemi. Soupeři se tentokrát 
zaměřili na bránění našeho nejlepšího střelce Vojty Sýse. Svoji úspěšnou 
premiéru v kuřimskému dresu si odbyli Marek Holík a Vojta Večeřa, kte-

rý dokonce vsítil 3 branky. Naše nově utvořené družstvo ze začínajících 
dívek Kuřim „E“ také prošlo křestem soutěžních zápasů a proti chlapcům 
sehrálo některá vyrovnaná utkání. Svoji premiéru v kuřimském dresu si 
úspěšně odbyla Míša Hanáková. V dresu holek se nejvíce prosadila Zuzka 
Cvrkalová.

Sestavy a branky Kuřim D: Sýs J. , Sýs V. 3, Vařecha, Schindler 5, 
Blažek, Vaněrka, Eremiáš, Holík, Tyl J., Tyl Š. a Večeřa 3. Výsledky Kuřim 
D: Kuřim D dívky 5:3, Telnice 6:9, Maloměřice 2:7.

Sestava a branky Kuřim E (dívky): Cvrkalová 3, Matyášová ,  Běha-
vá, Ciencalová K., Moskalová 1,  Juránková, Hanáková. Výsledky Kuřim 
E (dívky):  Kuřim C 3:5, Telnice 1:11, Maloměřice 0:11.

Náš A-tým minižáků nastoupil v kompletním složení a turnaj suve-
rénně vyhrál před Telnicí a Maloměřicemi. Ze soupeřů mu nejvíc zatopily 
naše dívky Kuřim C, kde dlouho držely s A-týmem krok. Kluci rozhodli 
o výsledku až v druhé polovině zápasu. Týmu holek výborně zachytaly 
obě brankářky, jak Večeřová, která vychytala ostrostřelce L. Horáka, kdy 
mu chytla 5 jasných brankových příležitostí a ještě sedmičku, tak Kuk-
línková, která dobře zachytala zase v posledním zápase. Svoji premiéru v 
kuřimském dresu prožil Martin Zich, který dal svoji první branku a také 
on dobře holkám zachytal. Náš B-tým složený převážně z nově začínají-
cích hráčů podal zlepšený výkon zejména v útočné činnosti. Z B-týmu se 
nejvíce prosadil Jakub Mušálek s 9 brankami.

Sestavy:  Kuřim A - Hirš 24, Horák 31, Hromádko 4, Fojtík 17, 
Huvar 1. Kuřim B - Pelikán, Ondroušek, Matyáš 4, Mušálek 9, Soukop 
6 a Mudroň 1. 

Kuřim C (dívky) -  Ciencalová A. 8, Blažková 12, Fojtíková 6, Kuk-
línková, Večeřová a Zich 1.

Výsledky Kuřim A:  Kuřim B 27:4, Telnice 19:4, Maloměřice 15:3, 
Kuřim C 17:5. 

Výsledky Kuřim B:  Kuřim A 4:27, Telnice 8:13, Maloměřice 2:15, 
Kuřim C 6:10.

Výsledky Kuřim C (dívky):  Kuřim A 5:17, Telnice 8:15, Malomě-
řice 4:7, Kuřim B 10:6 

-po-,- jk-
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Házená

Na prvním místě je základna 
mládeže

Do vrcholového sportu z 
Kuřimi přesahuje hned několik 
více či méně známých sportov-
ních osobností. Přinášíme roz-
hovor s jedním z nich, Micha-
lem Hanákem, který několik 
let zastává roli extraligového a 
interligového rozhodčího a patří 
dnes mezi nejlepší sudí házené 
v České republice. Dlouhodobě 
působil také jako funkcionář 
výboru kuřimské házené. Od 
dubna letošního roku je Michal 
Hanák (32 let) předsedou oddí-
lu házené SK Kuřim.

Jak byste zhodnotil působení oddílu v posledních letech a v jakém roz-
položení přebíráte šéfování oddílu?

Vždycky je co zlepšovat, ale myslím, že házená v Kuřimi je celkově 
ve výborné kondici. Má nejen své pevné kořeny, ale oddíl patří zejména 
poslední dekádu svou členskou základnou mezi největší na Jižní Moravě. 
Oddíl má deset družstev od nejmenší drobotiny až po dvě družstva mužů. 
V letošní sezóně máme 171 aktivně zaplacených registrací startovného 
do soutěží.

Až na drobné výjimky se snažíme u mládežnických družstev dlou-
hodobě pokrýt všechny kategorie chlapců. Máme pravidelné zastoupení 
nejen v krajských, ale také celostátních soutěžích, kde nás ve druhé lize 
reprezentují družstva staršího dorostu a mužů „A“. Po uplynulé sezóně 
jsme měli možnost postoupit do 1. ligy mužů, ale bohužel nám v Kuřimi 
chybí klasická sportovní hala.

Celkově zahrnujeme do evidence i s bývalými hráči na tři stovky 
členů, takže jsme docela silná komunita, což se ukazuje třeba při oslavách 

výročí 70 let založení kuřimské házené.
Je tedy hlavní problém chybějící sportovní hala?
Pro nás to možná není takový problém jako třeba pro florbal a jiné 

sporty. Přesto je to pro nás existenční záležitost, zejména ve smyslu jakési 
vnitřní energie všech lidí v oddílu. Organizujeme házenou ve svém vol-
ném čase a v amatérských podmínkách s nadějí, že svoje sny dokážeme 
zrealizovat. Jsme tomu v Kuřimi ale už blízko a všichni sportovci tomu 
věříme. Na radnici je projekt ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí 
a příští rok bude stavební povolení. 

Za dva až tři roky bychom tak mohli mít v Kuřimi novou sportovní 
halu, která pojme 300 diváků. Stát by měla do 60 milionů korun a vyroste 
v sousedství dnešního sportovního areálu stadionu, aquaparku a wellness 
centra. Pomůže to také rozvoji dalších aktivit na stadionu, kde s fotbalem 
sdílíme prostory, jak se dá.

Věříme, že se financování projektu podaří dotáhnout ke zdárnému 
konci a finální rozhodnutí bude na příštím zastupitelstvu. Kuřim posílila 
rozpočet díky novému rozpočtovému určení daní a novým zdrojem jsou 
také příjmy z loterií, které dříve byly směřovány právě na sport. Jako spor-
tovci bychom se měli starat, aby město tyto peníze nepromarnilo na nic 
neplánovaného. Hala je v rozvojovém plánu města už hodně dlouho. V 
jednání okolo dotační podpory nás podporuje také Aleš Pospíšil z pozice 
prezidenta ČSH. Sportu ve městě dnes slouží pouze dosluhující provi-
zorní nafukovací hala, která skončila svou dobu životnosti. Tu je reálné 
udržet možná dva tři roky.

Zmíněné výročí jste oslavili nepřehlédnutelně, Handec Fest přitáhl na 
dva tisíce lidí. Co jste si ale popřáli do dalších let? 

Do dalších let jsme si popřáli především energii a elán, bez kte-
rého se tato dobrovolnická činnost nedá dělat a také spoustu mladých 
házenkářů a házenkářek, aby se naše kuřimská házenkářská rodina dále 
rozrůstala. Pořádání Handec Festu bylo zaměřeno právě s cílem komuni-
kovat záměr obnovy ženské házené. Kuřimská házená, dříve jako Spartak 
Kuřim, přitom v minulosti hrála druhou nejvyšší soutěž žen. Do loňské 
sezony jsme vychovávali jen mužskou složku, od letoška zakládáme druž-
stvo mini žákyň a chtěli bychom navázat na dlouholetou práci se ženskou 
složkou, kterou jsme od roku 1993 přerušili. Proto také příští léto Handec 
Fest kvůli podpoře základny určitě zopakujeme. 
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Vysočina cup
První sobotu v nabité listopadové termínovce jsme se vypravili do 

Žďáru nad Sázavou na závody Vysočina cup. Závody se odehrávaly v krás-
ném prostřední nově vybudovaného Relaxačního centra, které je obdo-
bou našeho Wellness Kuřim. Celkem se zúčastnilo závodů 9 plaveckých 
oddílů, které do Žďáru přijely např. z Třebíče, Znojma, Pardubic nebo z 
Jihlavy.

Na závody jsme vyjeli s celkem 11 plavci v kategoriích mladšího a 
nejmladšího žactva. Mezi naše největší adepty na medaile patřili v žácích 
Václav Just a Jakub Myslivec. Tentokrát byl úspěšnější Vašek, když zapla-
val druhý nejrychlejší čas na trati 50Z ze všech závodníků. Díky výraz-
nému zlepšení na 50P, kde se mu podařilo posunout svůj osobní rekord 
na 52,6 s, nenašel v této disciplíně přemožitele a nechal tak za sebou na 
druhém místě Pavla Havránka ze Žďáru a Matěje Zdražila z Jihlavského 
plaveckého klubu. Jakub si vylepšil osobní rekord na 50VZ a především 
díky němu doplaval na této trati na druhém místě. Bohužel se mu nepo-
dařilo zopakovat výkon z Městského přeboru na 50P a skončil „až“ na 
pátém místě.

V žačkách jsme měli také několik úspěšných plavkyň. Anežce 
Machotové se podařilo zaplavat velmi dobře na 50P, když doplavala na 
druhém místě před svou bronzovou oddílovou kolegyní Pavlínou Trnčá-
kovou. Obě slečny se dokázaly zlepšit ve všech disciplínách, což je velmi 
dobrým znamením před nadcházejícími krajskými přebory. 

Mezi nejmladšími žačkami jsme získali také jednu medaili. Aneta 
Weinlichová doplavala na krásném druhém místě na 50P. Ve své další dis-
ciplíně se jí podařilo smazat jednu vteřinu z osobního maxima, ale bohu-
žel to nestačilo na medailové umístění. 

I ostatní naši plavci si vylepšili svoje osobní rekordy. Pokud jim zů-
stane jejich tréninková píle, tak je jenom otázka času, kdy jim také „cinke“ 
nějaká ta mediale.

 Anežka Machotová (vlevo) a Pavlína Trnčáková (vpravo) na stup-
ních vítězů v disciplíně 50 metrů prsa.

 Václav Just zvítězil na trati 50P před Pavlem Havránkem ze Žďáru a 
Matějem Zdražilem z Jihlavy.

Plavání

Co stavíte na první místo, je to tedy mládež? 
Na prvním místě máme jednoznačně mládež. Vzhledem k nové-

mu životnímu stylu městské mládeže jsme rádi za každého, kdo projeví o 
házenou zájem. Pravidelně děláme nábory ve školách ve městě i okolí. Le-
tos zavádíme novinku, kdy zajišťujeme autobusem svoz dětí z přilehlých 
měst a vesnic na tréninky přípravky a žactva. Děláme školní ligu. 

Vše závisí také na lidech, kteří se o to mohou starat a na pokrytí 
provozních nákladů. O trenérskou a funkcionářskou práci se bezplatně 
stará okolo 30 dobrovolných nadšenců. Snažíme se jim zajišťovat pravi-
delné školení, které krajský svaz nebo ČSH pořádají. V oddíle se snažíme, 
aby trenéři žactva měli maximální podporu ze strany výboru. Organizu-
jeme výměnu zkušeností s trenéry mládeže v partnerství s extraligovým 
Královým Polem.
 

Jaké jsou současné cíle a plány „A“ mužstva mužů?
U nás máme takové nepsané heslo „házená je radost“ a podle něj 

házenou hrajeme pro radost a je jedno jestli jde o muže nebo žáčky. Sa-
mozřejmě nezastírám, že úspěchy nás těší. Pokud jde o A-tým mužů, tak 
možnost postupu do první ligy nás potěšila na srdci, ale hlavním cílem 
je kvalita mládežnické základny. Tam se potřebujeme dlouhodobě dostat 
o úroveň výše ve spolupráci se školami. Pokud budou podmínky, tak je 
reálné vybudovat v Kuřimi sportovní centrum mládeže s tomu odpoví-
dající výkonností mládeže. Pokud se nám ale podaří hráčský kádr u mužů 
doplnit o stabilní brankáře a doplnit dorostenci, nebude problém ani v 
dalších letech navázat na úspěšnou loňskou sezonu.

A nepomýšlejí samotní hráči na první ligu? 
Letošní výsledky A-týmu tomu vůbec neodpovídají. Ale proč by 

nemohli na ni pomýšlet? Dočkáme se. Samozřejmě základem je finanční 
zajištění a také hala, kterou v současnosti nemáme, ale věříme, že za pár let 
bude realitou. Odchovanci Kuřimi dnes i v minulosti hráli a hrají nejvyšší 
soutěž - extraligu, členové oddílu jsou rozhodčími pro extraligu, Kuřim 
má své zastoupení také mezi prvoligovými trenéry. Bereme to pozitivně. 
Nahlédnou do jiného prostředí a všichni nám vracejí nazpátek načerpa-
nou zkušenost.  

Děkuji za rozhovor.
-po-

foto oddílu házené: MadMenMedia.cz
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MUŽI A
13. kolo KP mužů: 

FC Kuřim – FC Ivančice 3:0 (2:0)
Branky. Jan Janda, Robert Bílý, Boris Stříž
Sestava: Prosecký, Kupský, Kozumplík, Mejtský, Karásek – Hudec, 

Hanus, Šenkýř J., Bílý – Malásek, Janda
Střídající: Kučera L., Kučera V., Stříž, Peřina, Skoumal T., Klimeš
Důležité utkání se soupeřem z Ivančic jsme začali lépe. Už ve 4. 

minutě se trefil uzdravený J. Janda a za 10 minut se fotbalovou parádou 
představil R. Bílý. Po přestávce pojistil zasloužené vítězství svojí první 
brankou v sezóně B. Stříž. V naší brance tentokrát stál P. Prosecký a jeho 
dobrý výkon dokládá vychytaná 0. 

14. kolo KP mužů: 
TJ Sokol Novosedly – FC Kuřim 2:0 (2:0)

Sestava: Prosecký – Stříž, Kozumplík, Mejtský, Karásek – Skoumal 
T., Hanus, Plšek, Bílý- Janda, Malásek 

Střídající: Kučera L., Hovhannisjan, Hájek, Peřina T., Šenkýř J. 
Domácí tým nastoupil do utkání s větším nasazením a už v 7. mi-

nutě vedl po naší špatné komunikaci při bránění standardní situace. V 
průběhu prvního poločasu jsme hru vyrovnali a vytvořili si i šance. K naší 
smůle se nám nepodařilo je proměnit. Po přestávce jsme si vypracovali 
mírnou herní převahu, ale opět nám nevyšla koncovka. Závěr utkání se 
změnil z naší strany v nakopávanou. Soupeř tak o svém vítězství rozhodl 
5 minut před koncem, kdy přidal druhý gól. Zklamáním je přístup někte-
rých hráčů. Nedokážou do utkání přenést agresivitu, se kterou absolvují 
tréninkové hry. V této herní složce máme stále ještě velké rezervy. 

16. kolo KP mužů: 
FC Kuřim – FK Baník Ratíškovice 2:1 (1:1)

Krajský přebor mladšího 
žactva

Zimní krajské přebory pro mladší žactvo (10 a 11 let) se jako vždy 
konaly v Blansku. Bohužel na poslední chvíli před závody onemocněla 
téměř polovina našich závodníků, jeli jsme tedy reprezentovat ve skrom-
nějším počtu 5 závodníků.

Nejlepší umístění získal Tomáš Masaryk na 100P, když doplaval 
na pěkném šestém místě. Výrazného zlepšení dosáhnul na 50VZ, když 
posunul svoje osobní maximum na 35,8 vteřiny. Oba dva předvedené vý-
kony mu zajistily kvalifikaci na Pohár ČR jedenáctiletých. Mezi chlapci 
se prosadil také Adam Petrů, když na trati 200P doplaval v kvalitním čase 
3:54,5 na 9. místě.  Zaplavaný čas jej posunul také mezi kvalifikované na 
Pohár ČR. Jeho nominace je o to hodnotnější, jelikož se na 200 metrové 
tratě kvalifikuje pouze 24 nejlepších plavců. 

Mezi jedenáctiletými slečnami nejvýraznějšího úspěchu dosáhla 
Anna Justová na trati 50VZ, kde zaplavala v čase 0:37,5 na osmém místě. 
Anička se díky tomuto času stala první náhradnicí pro trať 50VZ na Po-
háru ČR, ale přímo se kvalifikovala do hlavního závodu na 100P. Anežka 
Machotová se soustředila hlavně na znakařské a prsařské tratě. Na znaku 
se jí tolik nedařilo, ale vynahradila si to na 100P, kde se také předvedeným 
časem nominovala na Pohár ČR desetiletých.

Na letní Pohár ČR se nám podařilo nominovat po 15 letech dva zá-
vodníky, tehdy jsme to považovali za velký úspěch pro kuřimské plavání. 
To jsme ještě netušili, že na zimní Pohár ČR se kvalifikujeme s dvojnásob-
ným počtem závodníků. Všichni naši plavci si zaslouží velkou pochvalu 
za příkladnou reprezentaci Kuřimi a budeme jim držet palce v nejvyšší 
soutěži v České republice. 

Svatomartinské sprinty – 12 
medailí

Na konci listopadu se již tradičně konají v Hodoníně závody pře-
devším na kratších tratích. Na závody jsme vyrazili s 21 plavci a doufali 
jsme, že alespoň dovezeme stejný počet medailí jako loni, když se nám 
podařilo dovézt čtyři medaile.

Po příjezdu na bazén jsme zjistili, že získávání medailí nebude tak 
jednoduché, protože se celkem účastnilo 215 závodníků. Největší nadě-
je jsme vkládali do medailistů z předešlých závodů. Anetě Weinlichové 
(2004) se podařilo získat stříbrnou medaili na 50P a doplnila ji ještě 
bronzem z 50Z. Ve stejné věkové kategorii se podařilo Vaškovi Justovi 
získat také 2 medaile a to v úplně totožných disciplínách jako Anetě. Těs-
ně za stupni vítězů skončila Kristýna Podlucká, když doplavala na 50Z 
pro čtvrté místo.

Mezi staršími plavci vybojovala Petra Kuklínková (2001) třetí mís-
to v disciplíně 50Z. Byla to už čtvrtá medaile ze znakových tratí, na kte-
rých se poslední dobou velmi dobře prosazujeme. Petra přidala k bronzu 
ze znaku i dvě 5. místa na 50VZ a 100PZ. Na pátém místě doplavala také 
Anna Justová (2002) v disciplíně 50VZ, kde si vylepšila osobní rekord na 
velmi kvalitní čas 0:36,4 a zanechala za sebou dalších 13 závodnic. Další 
naší medailistkou byla Kocmanová Kristýna, když získala ve své věkové 
kategorii celkem tři zlaté medaile. Její úspěch jí usnadnily soupeřky, které 
tyto závody vypustily ze svého programu, to ovšem nesnižuje její dobré 
zaplavané časy. 

Na závody jsme se vypravili i s našimi nejmenšími plavci. Pro vět-
šinu z nich se jednalo o první zkušenost s plaveckými závody, přesto se s 
nimi velmi dobře vypořádali. Jan Šťastný (2007) vyplaval pro Kuřim další 
2 stříbrné medaile na trati 25 metrů prsa a volný způsob. Klára Svobodová 
(2006) se postavila na start jako zkušená závodnice a oba dva své starty 
proměnila v zisk bronzové medaile.

Nakonec jsme si z Hodonína odvezli do Kuřimi 12 medailí a 
spoustu zaplavaných kvalitních časů. Všem závodníkům patří velká gratu-
lace za předvedené výkony.

 za Plavecký klub Kuřim
Jan Nováček

Petra Kuklínková (vpravo) na 3. místě na trati 50Z

Jan Šťastný (vlevo) na 2. místě na trati 50P.

Plavání



ročník 20, číslo 12/ prosinec     ZLOBICE   39

sport 

Branky: Jan Janda, Robert Bílý
Sestava: Kučera L. – Mejtský, Stříž, Kozumplík, Karásek – Skou-

mal T., Hanus, Losenický, Hudec – Janda, Hájek
Střídající: Malásek , Hovhannisjan, Peřina T., Prosecký, Plšek, 

Bílý 
V posledním utkání podzimní části sezóny jsme soupeři z Ratíško-

vic vrátili porážku z prvního kola. V prvním poločase jsme hráli spíše na 
honičku než fotbal. Přesto jsme se dostali do vedení po rohovém kopu, 
kdy se před brankou prosadil J. Janda. Hosté zaslouženě vyrovnali těsně 
před odchodem na přestávku. Ve druhém poločase nám dobře zafungo-
vali střídající hráči. Po 3 neproměněných šancích se v 85. minutě trefil 
R.Bílý. Soupeři tak na vyrovnání zbývalo málo času a navíc naše defenziva 
v závěru utkání pracovala zodpovědně. Výsledkem 2:1 tak utkání skonči-
lo a do tabulky přineslo 3 důležité body.

 

MUŽI B
13. kolo III. třída muži

 TJ Sokol Senorady – FC Kuřim B 3:3 (1:1)
Branky: David Řehoř 2x, Martin Čuhel 
Sestava: Homoláč – Řehoř, Beránek, Juchelka, Hovhannisjan- 

Dančák, Vítek Čuhel, Kyjovský- Trtílek, Kovařík
Střídal: Cholek
Senorady byly prvním mužstvem, které nás přehrálo a bylo po vět-

šinu utkání lepším týmem. Zčásti to bylo dáno nemocemi a zraněnými v 
obou našich týmech, ale to nechci omlouvat náš výkon, to je spíš konsta-
tování. Většina týmu odvedla výkon na úrovni toho, co má natrénováno.

První branku vstřelili domácí v 19. minutě, když předtím měli ještě 
dvě šance. My jsme udělali chybu na naší levé straně, nechali jsme se od-
táhnout na střed a domácí hráč na levém kraji měl cestu do brány volnou 
a když ještě udělal kličku brankáři, nebyl pro něj problém zakončit do 
prázdné brány. Naše odpověď přišla už ve 26. minutě, když standardku, 
kterou by každý jiný tým z dvaceti metrů řešil přímou střelou na branku, 
Čuhy rozehrál do pravého kraje kam si zběhl David Řehoř a ukázkově na-
šel pod sebou nikým neobsazeného Kydžu, který si připsal premiérovou 
trefu za muže. Moc pěkná akce.

Druhý poločas jsme začali lépe my. Čuhy vystihl pomalejší roze-
hrávku domácích a z hranice šestnáctky nás poslal do vedení. To nás až 
moc uklidnilo, a domácí nás zatlačili do těžké defenzivy. V této době jsme 
nebyli schopni kombinovat, a vůbec nějakým způsobem se dostat k ohro-
žení domácích. Z toho vyplynulo vyrovnání v 70. minutě, když přetažený 
centr domácích opět z naší levé strany poklidil na zadní tyči nikým neob-
sazený hráč domácích. A nebylo všemu konec, domácí dál tlačili a my se 
jen bránili. V 87. minutě šli domácí do vedení, když na potřetí po naší levé 
straně se protáhl hbitý útočník domácích, přihrál pod sebe, kam nabíhal 
jeho spoluhráč a my jsme prohrávali 3:2.

Kluci se ale vzchopili a v poslední minutě jsme vyrovnali Davidem 
Řehořem a jeho tečovanou střelou na 3:3.

Musím přiznat, že za bod jsme byli rádi a je otázkou, zda jsme si ho 
za předvedenou hru zasloužili.

Ještě bych chtěl zmínit výkon hlavního rozhodčího, mladý kluk, 
který pískal fantasticky, nad úroveň této soutěže. Přeji mu rychlý postup 
výš do krajských soutěží.

14. kolo III. třída muži 
TJ Sokol Prštice – FC Kuřim B 2:4 (0:2)

Branky: Viktor Kučera 2x, Zdeněk Vítek, Michal Trtílek
Sestava: Homoláč- Juchelka, Beránek, Čuhel, Vítek-Hudec, Skou-

mal Lukáš, Hanzl, Kyjovský- Kovařík, Kučera
Střídali: Klimeš, Trtílek, Adday
Škoda, že se fotbal nehraje jen na první poločas. To bychom měli 

za celou sezonu minimálně o šest bodů více, ale hlavně ušetřené nervy.
Utkání jsme začali ve velkém stylu a už v první minutě jsme dali 

branku, jenže pro faul nebyla uznána. Kluci se snažili a produkovali velmi 
pohlednou hru, plnou kombinací, narážeček a snad jediné, co chybělo, 
byla střelba ze střední vzdálenosti. Zaslouženého vedení jsme se dočkali 
ve 34. minutě, když po průniku Hudyho po pravé straně našel ve váp-
ně Vikiho, který nezaváhal a vstřelil svou premiérovou branku za Béčko. 
Chvíli nato, psala se 41. minuta, rozehráli kluci roh na krátko. Skoumi 
centroval a opět Viki nadvakrát zavěsil. Do kabin se šlo s dvoubrankovým 

vedením a bohužel i s jistým klidem, jelikož soupeř hrozil jen z nakopáva-
ných míčů a ze své výškové převahy.

O přestávce jsme udělali jednu změnu v sestavě, moje trenérská 
chyba, vystřídal jsem Ondru, který nehrál vůbec špatně. Ale hlavně jsem 
klukům neměl moc co vytknout, asi nám chyběl řev a kartáč, jelikož do 
druhého poločasu nastoupila snad úplně jiná sestava, plná minimálně 
vítězů Champions League nebo mistrů světa. Tedy alespoň si to o sobě 
museli myslet, protože to, co jsme předvedli druhý poločas, nemělo s 
fotbalem pranic společného. Hlavy měli někde v oblacích slávy, jenže na 
zem nedohlédli. Chyběl nám pohyb bez míče, přesnost přihrávek, museli 
jsme díky tomu nakopávat a to byla pro nás klinická smrt, jelikož soupeř 
vyrovnal. Probudilo nás až vyloučení domácího hráče a dodalo nám na-
ději na vítězství. V 85. minutě nás poslal do vedení Zdenek po rohu, když 
svým důrazem dotlačil míč za čáru se vším, co mu stálo v cestě. Vítězství 
pečetil v poslední minutě Vápno, který proměnil průnik a centr Hudyho 
ve čtvrtý gól.

Před utkáním jsem měl obrovskou radost z velmi mladé sestavy, 
která se dala nazvat juniorkou. O poločase jsem byl velmi potěšen předvá-
děnou hrou, jenže po utkání moje nadšení spadlo pod bod mrazu.

Pozitivní je, že pokud kluci vydrží hrát celé utkání v plném tempu a 
nasazení, nemusíme mít v Kuřimi strach o budoucnost fotbalu. Potenciál 
mají obrovský, jen změnit myšlení a neuspokojovat se dílčími úspěchy. 

 

Dorost
13. kolo I.třída dorostu 

FC Kuřim – TJ Sokol Otnice 6:3 (3:3)
Sestava: Hýsek – Homolka (58. Doležal), Juchelka, Uherek, Musil 

- Valent (75. Hečko), Obůrka, Skoumal, Dančák (84. Luzar) - Los(86. 
Šimek), Kučera

Branky, asistence: 7. Kučera 1:0 Obůrka, 15. 1:1, 18. 1:2, 28. Obůr-
ka 2:2 Kučera, 38. Juchelka 3:2 Skoumal, 42. 3:3, 73. Kučera 4:3 Obůrka, 
75. Dančák 5:3 Musil, 77. Dančák 6:3 Musil

14.kolo I. třída dorostu 
FC Kuřim – SK Sokol Lipovec 3:0 (1:0)

Branky: Viktor Kučera 3x

Starší žáci
10. kolo 1.tř. JmKFS-starší žáci 

MKZ Rájec-Jestřebí – FC Kuřim 0:4 (0:3)
Branky: Morkus M. 3x, Pitel
Sestava: Hýsek – Hajsler, Hečko, Kozumplík, Fila – Dobiáš, Ne-

vím, Pitel, Dančák – Morkus M., Morkus J. – Musil, Kazda, Jahoda, Pá-
nek.

Celkem jednoduchý zápas, který jsme odehráli za hezkého po-
časí na dobrém hřišti.  Náš tým bez větších potíží zúžitkoval celoplošní 
převahu a nenechal domácí, kteří stoupají tabulkou, zamotat dění v naší 
skupině.

Mladší žáci A
11. kolo I.tř. JmKFS mladší žáci

FC Kuřim – FC Svratka Brno B 4:1 (1:0)
Branky: Šťastný, Antoňů, Schlögl, Morkus J. 
Sestava: Nešetřil – Zabadal, Vašíček, Bábor, Antoňů, Šťastný, Haj-

sler, Schlögl, Kulibaba, Morkus J., Zavřel, Peřina
Poslední utkání podzimní části sezóny jsme sehráli na domácí 

půdě s týmem Svratky Brno B. Oproti předchozím utkáním jsme se uja-
li vedení my a to ve třetí minutě brankou Lukáše Šťastného. V prvním 
poločase již gól nepadl. Kluci hráli s nasazením, několikrát se dostali do 
zakončení, ze kterých se však nepodařilo skórovat. I přesto, že jsme měli 
mírnou převahu, díky nedůrazu před vlastní brankou jsme dovolili sou-
peři připravit nám horké chvíle před vlastní brankou. Soupeř spoléhal 
především na rychlé protiútoky, které postupně kluci dokázali včas eli-
minovat. Nástup do druhého poločasu nám vyšel nad očekávání velmi 
dobře. Nejprve se již v první minutě druhého poločasu trefil Michal An-
toňů, ve třetí přidal branku Tomáš Schlögl a ve čtvrté Jonáš Morkus. Asi 
čtyři minuty před koncem utkání jsme však nedokázali zabránit vstřelení 
branky do naší sítě.
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Volejbal DDM HIPPO Kuřim

sport

DDM HIPPO Kuřim
Krajský přebor žákyň II. kolo

Druhým turnajem ve Znojmě Přímětcích pokračoval letošní Kraj-
ský přebor žákyň ve volejbale. Žákyně DDM HIPPO Kuřim sehrály na 
turnaji tři utkání, která všechna vyhrály s přehledem 2:0. Hráčky soupeř-
ky přehrávaly zejména podáním a útokem. Díky kvalitnímu podání jsme s 
dalším průběhem výměny neměly nejmenší potíže a s velkým náskokem 
vše vyhrály. Z tohoto turnaje žákyně zaslouženě postoupily do turnaje 
čtvrté výkonnostní skupiny. Na závěr bych rád poděkoval paní Tesařové 
za pomoc s dopravou na turnaj, děkujeme.

Na turnaji nastoupily: Kateřina Šplíchalová, Tereza Šancová, Lucie 
Tesařová, Tereza Bělušová, Zuzana Rubešová, Tereza Lípová a Katharina 
Kočí.

Krajský přebor žákyň III. kolo
Třetí kolo Krajského přeboru jsme hrály v Kuřimi. Na turnaji žáky-

ně sehrály opět tři utkání. Navázaly na výkon z předešlého turnaje a opět 
zvítězily bez ztráty setu. Základ svojí výhry položily žákyně opět kvalit-
ním servisem, kdy další průběh výměny byl pak již pevně v naší režii. Tur-
naj žákyně opět se značným náskokem vyhrály a znovu tedy postoupily 
tentokráte do III. výkonnostní skupiny. 

Na turnaji nastoupily: Kateřina Šplíchalová, Tereza Šancová, Lucie 
Tesařová, Tereza Bělušová, Zuzana Rubešová, Tereza Lípová a Barbora 
Fikesová

Pohár 7. tříd I. kolo
V prvním kole sehrál tým DDM HIPPO Kuřim velmi dobrý turnaj 

v Brně. První dva zápasy tým vyhrál a to po celkem hladkém průběhu, kdy 
soupeře herně převyšoval pohybem v poli i herním projevem. Poslední 
utkání s VK Královo pole Brno D  bylo krásnou volejbalovou bitvou, kte-
rá se rozhodovala až ve třetím zkráceném setu. Více dovedností předvedly 
sice hráčky z Brna, ovšem výkon kuřimského týmu byl výborný a slova 
chvály si naše hráčky a hráči vyslechli po zápase i od trenéra soupeře. Na 
turnaji obsadil kuřimský tým druhé místo a zanechal velmi dobrý dojem.

Na turnaji nastoupili: Katharina Kočí, Renata Smíšková, Vendula 
Dvořáčková, Adriana Filková, Tereza Melcherová, Veronika Voženílková 
a Vít Walsberger.

Pohár 7. tříd II. kolo
Druhé kolo se hrálo opět v Brně. Do turnaje přibyl dodatečně 

nový tým, a tak se hrály tentokráte čtyři zápasy. První dva tým zvládl s 
přehledem a po dobrém výkonu hladce přehrál oba soupeře. Třetí zápas 
s novým týmem byl nad naše síly, ovšem nutno dodat, že pokud by tento 
nový tým prošel kvalifikací, bude se jistě pohybovat ve vyšších patrech 

soutěže. V posledním zápase jsme si vybrali nováčkovskou daň z nezkuše-
nosti. V prvním setu jsme soupeře bez problému přehráli a vše vypadalo 
velmi dobře. Ve druhém jsme ovšem polevili a soupeř dokázal naší nepo-
zornosti využít a, i když jsme se ke konci setu opět zkoncentrovali, už to 
na korekci skóre nestačilo. I tak ale kuřimský tým obsadil druhé místo na 
turnaji a v příštím kole budeme opět patřit k favoritům na postup.

Na turnaji nastoupili: Katharina Kočí, Adriana Filková, Tereza 
Melcherová, Veronika Voženílková, Kristýna Pelclová, Kateřina Hrdino-
vá a Vít Walsberger.

Minivolejbal I. kolo
V letošní sezóně zahájil minivolejbal hned velkým turnajem pro 

všech pět barevných kategorii v Brně. Do turnaje se přihlásilo devět týmů 
DDM HIPPO Kuřim a zastoupení jsme měli ve všech pěti kategorii. V 
modré kategorii nastoupily hráčky, které již mají zkušenosti z jiných ba-
revných kategorii. Na turnaji sehrály několik dobrých zápasů a ukázaly 
svoje možnosti. V zelené kategorii nastoupily dva týmy složené z hráček, 
které již barevný minivolejbal hrály. Oba zelené týmy si vedly velmi dob-
ře a zejména B. tým vyhrál všechny zápasy a skončil na prvním místě. V 
červeném minivolejbale mastoupila trojice nováčků z letošního náboru 
a na turnaji se teprve rozkoukávala, i tak jejich výkon nebyl špatný. V ka-
tegorii oranžových nastoupily dva týmy, složené z loňské žluté kategorie, 
všichni bojovali a zvykali si na nové prvky ve hře. V nejmladším žlutém 
minivolejbalu nastoupily tři týmy, složené z nováčků z letošního náboru. 
Ty podaly také velmi dobrý výkon a byla na nich vidět chuť si zahrát. Tur-
naj byl velmi povedený a všichni odjížděli s dobrou náladu. Na turnaji si 
všichni dobře zahráli. A to je tady mnohem důležitější, než jaké mají číslo 
na diplomu. 

Na turnaji nastoupili:
MODŘÍ: Sára Henešová, Kristýna Pelclová, Adéla Steinhausero-

vá, Michaela Vintrová 
ZELENÍ: Amálie Svobodová, Lucie Šmardová, Jana Bušová, Vero-

nika Košťálová, Tereza Kolaříková, Markéta Drápalová 
ČERVENÍ: Petra Kalábová, Anežka Mauerová, Irena Kahleová 
ORANŽOVÝ: Kryštof Svoboda, František Buš, Tereza Šmardová, 

Ludmila Richterová, Anna Walsbergerová 
ŽLUTÍ: Karolína Jízdná, Magdaléna Simonová, Amélie Šimono-

vá, Ludmila Hlucháňová, Natálie Košťálová, David Walsberger
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Stolní tenis

Šach

sport

Zlato a stříbro do Kuřimi!
Na letošním přeboru Moravy a Slezska žáků jednotlivců v šachu, 

získaly děti z Kuřimi dvě medaile.
Kategorii do 10 let vyhrál suverénně Matěj Tajovský a kromě po-

háru, medaile a diplomu si vybojoval i postup na mistrovství ČR, které se 
uskuteční na jaře příštího roku. 

Konečná tabulka po 9 kolech první desítky hráčů.  

  
 
Na fotce je vítězný Matěj Tajovský první zleva.

V kategorii do 12 let vybojoval David Němec skvělé stříbro a rov-
něž postup na mistrovství ČR!

 

Druhý David Němec na fotce uprostřed.
Kromě těchto veleúspěšných hráčů získala ještě další řada našich 

zástupců více než 50% možných bodů a tím se zařadila na listinu talentů 
jihomoravského kraje, jmenovitě: Tomáš Keprt, Šimon Tajovský v kate-
gorii do 10 let, Tomáš Kříž v kategorii do 12 let, Mirek Bauer, Jakub Ně-
mec do 14 let a Martin Liška do 16 let. 

Závěrem chci popřát oběma našim borcům hodně úspěchů na Re-
publice a třeba bude i postup na mistrovství Evropy či světa! 

Předseda ŠK Kuřim Majer J.st.

Tabulky soutěží ve stolním tenisu po 9. 
kole ( 24.11.2013) :
Krajská soutěž II. třídy B
1. SK Slatina - Brno D  9 9 0 0 0 90:22 36
2. TJ Cemo Mokrá A  9 8 0 1 0 83:38 33
3. TTC Komořany A   9 8 0 1 0 87:32 33
4. KST Blansko C   9 7 0 2 0 77:36 30
5. Sokol Moravské Knínice A  9 5 1 3 0 74:63 25
6. SK Kuřim A   9 4 0 5 0 59:68 21
7. Orel Boskovice A   9 4 0 5 0 56:68 21
8. TJ Sokol Otnice B   9 3 1 5 0 62:75 19
9. TJ Šošůvka A   9 3 0 6 0 46:79 18
10. STK Zbraslavec B  9 2 0 7 0 48:85 15
11. TJ Sokol Hlubočany B  9 0 0 9 0 33:90 9
12. TJ Vysočany A   9 0 0 9 0 31:90 9

Minivolejbal II. kolo
Druhý turnaj v minivolejbale byl stejně jako v loňském modelu 

pouze pro kategorie modrý a zelený. V kategorii modrých nastoupil jeden 
tým a zejména v pohybu po hřišti jsme zaostávaly za soupeři, proto náš 
výsledek nebyl lepší. V zelené kategorii nastoupily dva týmy a složení se 
oproti minulému turnaji změnilo převážně na nové hráčky. Úvod turna-
je byl spíše rozkoukávací, v průběhu se výkon stále lepšil. Důležité bylo 
opět, že na konci byly všechny hráčky  spokojeny, že si dobře zahrály.

Na turnaji nastoupily:
MODŘÍ: Kristýna Pelclová, Adéla Steinhauserová, Michaela Vin-

trová 
ZELENÍ: Amálie Svobodová, Lucie Šmardová, Markéta Drápalo-

vá, Monika Obůrková, Adéla Bělušová, Anežka Mauerová, Irena Kahle-
ová
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sport

Příští, lednové číslo Zlobice vyjde v pátek 10. ledna. 
Uzávěrka bude ve středu 1. ledna. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 6. ledna.
Prosím o dodržení termínů.

Harmonogram na celý rok najdete na 
http://www.zamekkurim.cz/index.php/ostatni2/zlobice

Šipky

Turnaj číslo  10
V sobotu 28.9.2013 proběhl desátý a zároveň poslední turnaj sé-

rie,jedenáctého ročníku, o Šipkového krále a královnu Kuřimi.Turnaj se 
konal v Klubu Pohoda Kuřim. Turnaje se  zúčastnilo  9 hráčů. Rozhod-
čím   byla Lenka Klašková. Nejlepší ženou turnaje se stala L. Klašková, 
která skončila na  třetím  místě. Šipkovým králem Kuřimi se pro sezonu 
2012-2013 stal Roman Skopal a Šipkovou královnou Kuřimi pro sezonu 
2012-2013 se stala Lenka Klašková.

Výsledky turnaje č.10: 1.místo R. Skopal, 2. P. Cimbálník, 3. L. 
Klašková, 4.  M. Dulínek, 5.-6. L. Bačková a E. Bílková, 7.-8. A. Klaška st. 
a A. Pospíšil, 9. F. Doležel.

Konečné pořadí: 1. R.Skopal 86, 2. J.Kessner 62, 3. P.Cimbálník 
57, 4. A.Klaška ml. 49, 5. L.Klašková 47, 6. A.Pospíšil 32, 7. L.Žáček 29, 8. 
A.Klaška st. 24, 9. D.Hedbávný 20, 10. T.Sehnal 18.

Pozvánka na vánoční turnaj
Tradiční šipkový  Vánoční turnaj proběhne opět v Klubu Poho-

da Kuřim kulturní dům (vchod ze dvora) ve čtvrtek  26. 12. 2013 v 19 
:00hod.

David Hedbávný

Pozvánka

Silvestrovský běh na Podlesí
V úterý 31. prosince 2013 se uskuteční tradiční Silvestrovský běh 

na Podlesí. Start je ve 14 hodin na přechodu u Sokolovny a po doběhnu-
tí do restaurace na Podlesí bude následovat posezení v sálu restaurace a 
oblíbená tombola. Silvestrovský běh na Podlesí lze pojmout i jako pro-
cházku a dojít na Podlesí volnějším tempem. Důležité je, vzchopit se od 
silvestrovských chlebíčků, a vyrazit na vzduch trochu se provětrat.

Okresní přebor 1. třídy
1. Ivančice „B“   9 9 0 0 0 110:52 36
2. Tišnov „C“   9 6 0 3 0 95:67 27
3. Rebešovice „B“   9 6 0 3 0 93:69 27
4. Mokrá „B“   9 6 0 3 0 93:69 27
5. Silůvky „C“   9 6 0 3 0 86:76 27
6. Telnice    9 5 1 3 0 88:74 25
7. Lažánky „A“   9 5 0 4 0 87:75 24
8. Nové Bránice „B“   9 4 2 3 0 83:79 23
9. SK Kuřim „B“   9 2 1 6 0 69:93 16
10. Radostice „A“   9 2 0 7 0 75:87 15
11. Ořechov „A“   9 1 0 8 0 50:112 12
12. Řeznovice „E“   9 0 0 9 0 43:119 9

Okresní přebor 2. třídy
1. Nedvědice „A“   8 7 0 1 0 95:49 29
2. Tvarožná „A“   9 5 3 1 0 86:76 27
3. Prštice „A“   9 5 1 3 0 88:74 25
4. Ostopovice „A“   8 5 2 1 0 83:61 25
5. Tišnov „D“   9 4 2 3 0 84:78 23
6. Oslavany „A“   9 4 2 3 0 88:74 23
7. Mokrá „C“   9 4 0 5 0 88:74 21
8. Prace „A“   9 3 3 3 0 89:73 21
9. Lažánky „B“   9 3 2 4 0 76:86 20
10. Sokol Kuřim „A“  9 1 3 5 0 66:96 15
11. Silůvky „D“   9 1 2 6 0 54:108 14
12. Rebešovice „C“   9 0 2 7 0 57:105 11

Okresní přebor 3. třídy
1. Ivančice „C“   8 8 0 0 0 116:28 32
2. Oslavany „B“   9 7 0 2 0 100:62 30
3. Ostopovice „B“   9 7 0 2 0 95:67 30
4. Říčany „A“   9 5 2 2 0 89:73 26
5. Neslovice   9 5 0 4 0 89:73 24
6. Moravské Knínice „B“  9 4 1 4 0 89:73 22
7. Nové Bránice „C“   9 4 1 4 0 77:85 22
8. Prace „B“   8 4 1 3 0 70:74 21
9. Nedvědice „B“   9 3 0 6 0 72:90 18
10. Radostice „B“   9 2 0 7 0 64:98 15
11. Ostrovačice   9 0 2 7 0 55:107 11
12. Rebešovice „D“   9 0 1 8 0 38:124 10

Okresní přebor 4. třídy
1. D.H. Loučky „A“   9 8 0 1 0 91:71 33
2. Ořechov „B“   9 7 0 2 0 100:62 30
3. Lomnička „A“   8 7 0 1 0 102:42 29
4. Střelice    9 5 1 3 0 88:74 25
5. Kanice    9 5 0 4 0 85:77 24
6. Lažánky „C“   9 5 0 4 0 91:71 24
7. Tvarožná „B“   9 3 1 5 0 73:89 19
8. Mokrá „D“   9 3 0 6 0 79:83 18
9. Oslavany „C“   8 2 3 3 0 67:77 17
10. Sokol Kuřim „B“  9 2 1 6 0 68:94 16
11. Nosislav „A“   9 1 2 6 0 61:101 14
12. Rebešovice „E“   9 1 0 8 0 49:113 12

Okresní soutěž
1. Řeznovice „F“   9 7 1 1 0 107:55 31
2. Tvarožná „C“   9 7 0 2 0 107:55 30
3. Lažánky „D“   9 6 1 2 0 96:66 28
4. Tvarožná „D“   8 6 1 1 0 87:57 27
5. Nové Bránice „D“   9 5 2 2 0 96:66 26
6. Moravské Knínice „C“  9 5 1 3 0 99:63 25
7. Říčany „B“   9 4 4 1 0 100:62 25
8. D.H. Loučky „B“   9 4 0 5 0 66:96 21
9. Nosislav „B“   9 3 0 6 0 82:80 18
10. Hrušovany „B“   9 0 1 8 0 54:108 10
11. Lomnička „B“   8 0 1 7 0 36:108 9
12. Řeznovice „G“   9 0 0 9 0 24:138 9
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PROSINEC 2013

PROSINEC

PÁTEK

20I12
21:30

SOBOTA

14I12
21:00

PÁTEK

13I12
21:30

PROGRESSIVE
HOUSE/
TRANCE

MIX
&
OLDIES

KVÍZ?

JEŽÍŠEK

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

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

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

Rezervujte si včas 
klub na vánoční 
večírky.
Kontakty vlevo.

DRUM &
BASS

Nabízíme večírky, oslavy narozenin, srazy, rauty, catering.

DISCO
OLDIES
MIX

SOBOTA

7I12
21:00

PÁTEK

6I12
21:30

ČTVRTEK

26I12
21:00

STŘEDA

25I12
21:00

Christmas party DJ Flash Neseďte s kaprem 
v břiše doma. Přijďte si zatancovat. Jägermeister za 29 Kč. Vstup zdarma.

Christmas party DJ Flash Párty s vánoční 
náladou, s hity na přání. Jägermeister za 29 Kč. Vstup zdarma.

SOBOTA

21I12
21:00

MIX
&
OLDIES

MIX
&
OLDIES

Drum and Bass Break trip 
Fil White, KaOn, Payrex, Cassien Tradiční Break Trip
v Escapu. Božkov 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dance Hits 90&News DJ George 
Párty s tanečními disco hity. Drink Zetko 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup zdarma.

Dance Hits DJ George + DJ Ivo Video Hits 
Párty s tanečními hity z 80. let až do dneška. Semtex 24 Kč. Vst. 0/30 Kč.

DJ George Music Mix (The Best hits 80.-90.)
Drink Zetko 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Christmas Warm Up DJ George
Přijďte do Clubu nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat 
a odreagovat se před Štědrým dnem. Semtex za 24 Kč. Vstup zdarma.

Každé úterý od 19:00 Hospodský kvíz!
Fenomén, který dobyl Evropu, bavte se s přáteli!

PÁTEK

27I12
21:00

Narozeniny 5 let s Clubem Escape 
Připravili jsme narozeninovou oslavu, kde nadělujeme my! Čeká Vás bo-
hatý program: welcome drink, dárky ke vstupence pro prvních 60 návště-
vníků, ovocné mísy, narozeninový dort, tombola, zábava až do rána pod 
vedením DJ Flashe! Cuba libre 40 Kč. Frisco lotos 25 Kč. Vstup 40 Kč.

ÚTERÝ

24I12
20:30

Friday for house music Dazy, Alexx,
Pete Ripe, Cruz, Fitch, Wolf Čekejte poho-
dovou akci. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Štědrý den - máme otevřeno od 20:30

SOBOTA

28I12
21:00

DISCO
OLDIES
MIXDJ Ivo Video Hits Silvestr Warm up

Vyzkoušejte  oslavu Nového roku nanečisto. Amundsen 25 Kč. Vst. zdarma.


