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leden

Ceny za kulturu uděleny 

Zlobice dvacetiletá

Součástí Mikulášského jarmarku letos 
bylo udělování cen za Kuřimské kulturní činy, 
kterým se zkráceně říká KuKuČ. Ty se letos 
udělovaly už potřetí. První rok to bylo v rámci 
Medových dní, loni před koncertem Hradišťa-
nu a letos jsme si tedy počkali až do prosince.

Ceny se udělují za uměleckou sezónu, 
tedy v tomto případě za období září 2012 - sr-
pen 2013 a to v různých kategoriích.

Ceny může navrhnout každý (osoba fy-
zická i právnická), kdo v Kuřimi působí, z no-
minací vybírá kulturní výbor a navrhuje adepty 
panu starostovi. Ten, stejně jako v předešlých 
dvou letech, všechny návrhy akceptoval a ceny 
slavnostně předával za asistence předsedy kul-
turního výboru. 

Komu je tedy pánové Drago Sukalovský 
a Ladislav Ambrož předali, se dočtete v této 

Zlobici na str. 17 a 20. 
Ze všech kategorií se vymyká jediná: 

Cena za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře. 
Ta jediná se nedává za to, co dotyčný či dotyč-
ná učinil za poslední rok, ale ohodnocuje jeho 
dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury v Kuřimi. 
Historicky třetím držitelem tohoto ocenění se 
po Jiřím Vichtovi a Nadě Chocholáčové stala 
Věra Štěpánová, vedoucí městské knihovny. 

Jiří Brabec

Paní Věra Štěpánová, vedoucí městské knihovny, děkuje za ocenění KuKuČem.

První číslo Zlobice vyšlo 14. ledna 
1994. To, že Zlobice vznikla je zásluhou 
mnoha lidí, kteří na jejím vzniku a rozvoji 
měli různě velké podíly. Myšlenka začít vy-
dávat v Kuřimi nezávislé noviny je někdy z 
roku 1992. 

Po prvních svobodných obecních vol-
bách v roce 1990 se do čela města dostala koa-
lice socialistů, moravistů a sociálních demokra-
tů a začala vydávat městský zpravodaj. Mnozí 
spíše pravicoví zastuitelé nebo prostě aktivní 
občané měli pocit, že informace ve zpravodaji 
jsou mnohdy tendenční, hovoří se jen o úspě-
ších a celkem je to nuda. A tak se začalo uva-
žovat o nezávislém, spíše pravicovém, médiu. 
První schůzky proběhly na podzim roku 1992 a 
zúčastnili se jich i Igor Poledňák a Vladislav Ze-
jda. Nakonec jsme zjistili, že rozjezd k 1. 1. 1993 
nestihneme, a dali jsme si na přípravy ještě rok. 

Přes veškerou úctu ke všem ostatním, 
myslím si, že důležitá byla spolupráce tří lidí: 
Davida Holmana, Draga Sukalovského a mne. 
Nikdo z nás neměl novinářské vzdělání, ale 
všichni jsme měli nějaké zkušenosti. David Hol-
man byl zaměstnancem inzertního oddělení 
Mladé fronty DNES v Brně. S počítačem to sice 
moc neuměl, ale už tehdy byl nqprostý profík v 
schůzování, organizování a plánování.

Drago Sukalovský měl počítač i s lase-
rovou tiskárnou. Z dob kdy pracoval pro sou-
kromníka měl zkušenosti nakladatelského re-

daktora, tedy jak se dostat od rukopisu ke knize. 
A spolu se mnou obýval pronajatou kancelář v 
Brně, kde jsme dělali v oblasti reklamy a propa-
gace, zejména různé reklamní tisky, ale i sazbu 
malonákladových časopisů.

Já jsem byl nejstarší, takže jsem logicky 
měl nejvíc opublikovaných článků, od roku 
1991 jsem byl redaktorem celostátního hudeb-

ního časopisu Folk & Country a díky tomu jsem 
absolvoval nějaké ty novinářské rychlokursy.

Když jsme už opravdu seriozně plánova-
li rozjezd novin, byl Igor Poledňák pracovně v 
Indii, Laďa Zejda slíbil občas něco namalovat, 
ale psát že nechce, ale objevili se další zájemci 
o novinařinu.

(Pokračování na str. 30)
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Z města

Stíny a polostíny

Na dohled od Zlobice

Město prodalo parcely na 
náměstí

Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na 
svém prosincovém zasedání prodej pozemků na 
náměstí 1. května v Kuřimi. Novým majitelem 
pozemků se stala společnost Čokoládovny Fi-
kar, s.r.o., která nabídla nejvyšší cenu ve výběro-
vém řízení, ve výši 10 211 Kč/m2.

Nová parní sauna na Well-
ness Kuřim 

Od 20. prosince je v provozu nová parní 
sauna na Wellness Kuřim. Jedná se už o dru-
hou kabinu parní sauny, která vznikla na místě 
dřívější místnosti pro občerstvení, která po 
otevření nového mokrého bistra nebyla tolik 
využívána. Díky vybudování další parní sauny, 
která stála Wellness Kuřim 1,2 milionu korun, 
se významně rozšíří kapacita této návštěvníky 
poptávané relaxační procedury.

Schváleno rozpočtové pro-
vizorium

ZM schválilo rozpočtové provizorium 
pro 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány 
ve výši 174 923 600 Kč, provozní výdaje ve výši 
124 425 000 Kč, přebytek po odečtení splátek 
úvěrů činí pro rok 2014 celkem 40 517 600 Kč, 
z této rezervy pak budou hrazeny Akce pro rok 
2014. Současně ZM schválilo rozpočtový vý-
hled města Kuřimi pro léta 2014 – 2018.

Přidělení dotací z programů 
podpory

Zastupitelstvo města schválilo přidělení 
dotací z „Programu finanční podpory sportovní 
činnosti ve městě Kuřim“ ve výši 1 565 000 Kč a 
dotací z „ Programu finanční podpory kulturní 
a spolkové činnosti“ ve výši 1 028 000 Kč pro 
rok 2014. Přehledy přidělených dotací najdete 
na webu města.

4×sš

Vypumpované traktory
nalezli zaměstnanci firmy z Jinačovic po 

noci ze dne 2. na 3. 12. 2013. Neznámí pachate-
lé překonali oplocení oreálu a odčerpali z nádrží 
tří traktorů 120 litrů motorové nafty za necelé 
4 tisíce Kč.

Octavie v ohrožení
V noci ze 3. na 4. 12 2013 se neznámí 

pachatelé pokusili v ulicích Kuřimi odcizit dvě 
Škody Octavie. Jednu z nich majitel na parko-
višti bohužel nenašel, druhou majitelka našla 
poškozenou s vypáčeným vnitřním mechanis-
mem spínací skříňky. Pachatelům se asi nepo-
dařilo vůz nastartovat.

Snad zloděj konkurent
si odvezl začátkem prosince 2013 z are-

álu firmy v Kuřimi 1 kus mobilní toalety a 72 
kusů odpadkových košů. Majiteli tak vznikla 
škoda 34 tisíc Kč.

Na mol opilý
byl muž, kterého dne 12. 12. 2013 za-

držela ostraha obchodního domu v Kuřimi. V 
batohu pronášel zboží za 500 Kč a přivolaná po-
licie mu naměřila 2,8 promile alkoholu v krvi.

Vykradači kovů ohrožují 
bezpečnost

Dne 12. 12. 2013 ohlásila na Policii ČR 
drážní kontrola odcizení 2 kusů měděných pro-
pojovacích lan a 16 kusů propojovacích drátů z 
kolejiště ve stanici ČD Kuřim. Dráze tak vznikla 
škoda 13 tisíc Kč.

Dne 29. 12. 2013 oznámil na Policii ČR 
zaměstnanec Města Kuřimi odcizení dvou za-
puštěných kanálových kovových roštů z ulice 
města.

Nebezpečný pád
Zlomeninu nohy si přivodil dne 26. 12. 

2013 starší cyklista z Kuřimi poté, co upadl na 
cyklostezce mezi Veverskou Bítýškou a Chud-
čicemi. Zřítil se ze šest metrů vysokého srázu k 
řece v lokalitě u Dolního mlýnu. Pravděpodob-
ně najel na velký kus mechu, na kterém kolo 
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Na dohled od Zlobice

Čisté světlouklouzlo. Byl hasiči transportován na člunu přes 
řeku Svratku. Na druhém břehu na něj čekala 
záchranná služba.

Bez zábran
musel být zloděj, který vnikl dne 29. 12. 

2013 za bílého dne v odpoledních hodinách do 
neuzamčeného domu v Kuřimi. Z toaletního 
stolku v ložnici odcizil majitelce šperky za 126 
tisíc Kč.

H.N.

Seznam prodejních míst 
Zlobice v Kuřimi
stánek u Elprumu
stánek Soukopová Jindřiška, vedle Cukrárny
Trafika Vintrová Alena, Legionářská 587
Trafika nádraží ČD
obchod KME – elektro, domací potř., Tyršova 16
Drogerie Marek, Legionářská 671
Večerka Brázda Roman, Jiráskova 358
Potraviny Fikar – Hypokredit, nám. 1 května 

1306
Potraviny DOKA, Jungmanova 908          
AB-OIL s.r.o., čerpací stanice Kuřim
JPD - potraviny,  nádraží ČD
Wellness Kuřim
Tabák, areál KIK

Skauti na Mikulášském jarmarku
Již tradičně jste si na Mikulášském jarmarku mohli zakoupit výrobky skautek a skautů z na-

šeho kuřimského střediska. Letošní výtěžek z prodeje jsme věnovali SOS vesničce v Brně - Medlán-
kách na materiálové vybavení bytu pro děti a jejich „tetu“.

Na konto SOS vesničky jsme poslali 3 353,-
Tímto děkujeme všem, kteří přispěli!

Středisko Junáka Kuřim
www.skautkurim.cz

Tísňová péče
Jednou z priorit 3. komunitního plánu 

sociálních služeb ORP Kuřim, týkající se cílové 
skupiny Senioři a osoby se zdravotním postiž-
ním, je zajištění sociální služby tísňové péče. 
Tísňová péče je sociální služba, jejímž hlavním 
cílem je ochránit zdraví a životy starších senio-
rů a zdravotně postižených osob. Dodává svým 
klientům pocit bezpečí při každodenním živo-
tě, doma i venku. Pomáhá tak žít i ve vysokém 
věku plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním 
prostředí.

Město Kuřim k zabezpečení této služby 
zakoupilo pro své občany 4 komunikační jed-
notky EMA – S v celkové hodnotě 19.200,- Kč.  
Službu tísňové péče bude poskytovat Kabelová 
televize CZ. Poplatek za využívání služeb tís-
ňové péče bude hradit Město Kuřim. Uživate-
lé uhradí pouze jednorázové nájemné ve výši 
826,- Kč bez DPH, tj. 999,- Kč s DPH, splatné 
při uzavření nájemní smlouvy na dobu neurči-
tou.

Použití „krabičky“ je snadné, po stisknu-
tí červeného tlačítka se během několika minut 
s vámi spojí operátor linky pomoci. Krabička 
EMA – S je navíc vybavena funkcí detekce ná-
hlého pádu.

Pro bližší informace kontaktujte odbor 
sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim: p. Bc. 
Taťánu Sojkovou, tel: 541 422 376 a Renátu 
Maláskovou, tel.: 541 422 377.

Novoroční ohňostroj v Kuřimi se konal 1. 
ledna v 17 hodin na parkovišti u Lidla za velkého 
zájmu přihlížejících diváků. Tradiční podvečerní 
ohňostroj na Nový rok opět pořádalo Město Kuřim 
a realizovala jej firma Cipytex. Město Kuřim tímto 
přeje všem svým občanům vše nejlepší do nadchá-
zejícího nového roku 2014.

užitečné informace

Upozornění pro 
prodejce a výrob-
ce tvrdého alkoho-
lu

Městský úřad v Kuřimi upozorňuje 
všechny prodejce a výrobce tvrdého alko-
holu, že došlo ke změně zákona, kterým se 
upravuje výroba a prodej tvrdého alkoholu 
na koncesovanou živnost. Všichni výrobci i 
prodejci tvrdého alkoholu by si tak měli co 
nejdříve zažádat o koncesi na odboru obec-
ního živnostenského úřadu, aby mohli i na-
dále tvrdý alkohol prodávat nebo vyrábět. 
Podání žádosti je bezplatné.

Změna se vztahuje na podnikatele, kteří 
provozují nyní koncesovanou živnost: „Výro-
ba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s 
výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a 
medoviny a ovocných destilátů získaných pěsti-
telským pálením) a prodej kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin“, která je upravena zák. 
309/2013 Sb., který novelizoval zák. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, s nabytí účin-
nosti od 17. 10. 2013.

Prodejci alkoholu (kvasný líh, konzum-
ní líh, lihoviny), kteří hodlají i nadále tuto ko-
moditu prodávat, musí požádat o tuto koncesi 
v částečném rozsahu: „Prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin“, výroba a úprava 
tvrdého alkoholu je náročnější na doklady i po-
stup v rámci udělení koncese. Koncese v částeč-
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placená inzerce

užitečné informace

ném rozsahu se týká také prodejců v obchodech, restauračních zařízeních 
i v dopravních prostředcích.

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

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

Nový kruhový objezd v provozu
V pátek 20. prosince byla zprovozněna kruhová křižovatka u Well-

ness Kuřim. Stavbu realizovala firma, která od města koupila pozemky 
pro stavbu budoucího supermarketu, který má vyrůst na protější straně 
od aquaparku. Oddychnout si tak mohou řidiči, kterým výstavba kruho-
vé křižovatky komplikovala pár týdnů projíždění po Blanenské ulici, kde 
je nyní už provoz plynulý. Díky výstavbě nového kruhového objezdu se 
zlepšil a stal bezpečnějším také příjezd k Wellness Kuřim.

Chodník a osvětlení za Li-
dlem jsou hotovy

Městu se v loňském roce podařila dotáhnout do konce velmi slo-
žitá jednání se zástupci obchodního řetězce Lidl a získalo povolení ke 
stavbě širšího chodníku a nového osvětlení na jeho pozemcích. Počátkem 
minulého prosince byla dokončena rozšířená pěší komunikace a instalo-
váno a zapojeno několik nových lamp napojených na veřejné osvětlení 
města. Všichni obyvatelé Kuřimi, kteří používají tuto trasu, tak nyní mají 
pohodlnější a bezpečnější cestu kolem této prodejny. 
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z města

Stěhování sochy sv. Jana Ne-
pomuckého

Na začátku prosince minulého roku byla z vodní kaple sv. Jana 
odvezena socha světce Jana Nepomuckého na restaurátorský průzkum. 
Účelem průzkumu je zjistit stav sochy a odhadnout výši nákladů na její 
zrestaurování.

Výběrové řízení na restaurátorský průzkum vyhrála firma Marston 
CZ, která se zabývá restaurováním soch a historických kamenných objek-
tů, a která už se podílela na obnově samotné stavby kaple, jež proběhla v 
létě minulého roku. V ateliéru restaurátorské firmy nyní probíhá důkladný 
průzkum sochy, jehož výsledkem by měla podrobná zpráva o jejím stavu. 

Z dobových pramenů není známo, z jakého materiálu vlastně so-
cha je, a ani bližší informace o jejím původu. V historii byly sochy sv. Jan 
Nepomuckého často stavěny u vod, zejména v místech brodů nebo mostů 
a studánek. Patronem vodních toků se tento světec stal kvůli způsobu své 
mučednické smrti, kdy bylo jeho tělo hozeno do řeky Vltavy. Jan Nepo-
mucký byl umučen na příkaz krále Václava IV., údajně kvůli tomu, že ne-
chtěl porušit zpovědní tajemství královy manželky Žofie, jejímž byl zpo-
vědníkem. Jiné prameny zase uvádějí, že král nechal Jana Nepomuckého 
mučit kvůli své hádce s tehdejším arcibiskupem, kterého Jan na jednání s 
králem doprovázel. Zajímavé je, že vodní kaple v Kuřimi byla Janu Nepo-
muckému zasvěcena už roku 1722, tedy hned rok po jeho blahoslavení a 
ještě sedm let před jeho prohlášením za svatého.  

V průběhu let procházel vodní kaple i socha sv. Jana pod Kuřim-
skou horou spíše laickou údržbou, největší opravy byly nutné realizovat 
po II. světové válce, kdy byla kaplička vážně poškozena při náletech. Teh-
dy se obrátili místní občané na tehdejší Národní výbor a dopisem s řadou 
podpisů včetně adres apelovali na opravu této historické stavby. V dalších 
dekádách se však režim o tento objekt přestal starat, vyjma toho, že byly 
zakázány bohoslužby konané v den svátku tohoto světce, který v tehdej-
ším kalendáři připadal na 16. května. V těchto dobách se o kapličku starali 
hlavně místní, v jejím okolí se tradují historky o starých babkách, které 
houževnatě každý rok studánku samy čistily i bílily vápnem.

Od revoluce pak prošla kaple i její okolí zásadnější rekonstrukcí až 
v posledních dvou letech, kdy město investovalo do oprav stavby i úprav 
okolí už přibližně půl milionu korun. Byl znovu vybudován drenážní sys-
tém pro svod vody do kaple, díky kterému je nyní voda ve studánce opět 
kvalitní, byla staticky zabezpečena, opravena a restaurována samotná 
stavba kaple a bylo znovu vydlážděno a upraveno i její okolí. Nová lavička 
i odpadkový koš budou zjara ještě doplněny novou výsadbou vhodné ze-
leně a úpravou a osetím trávníku. 

Výsledky restaurátorského průzkumu sochy by měly být k dispo-
zici v druhé polovině ledna a budeme o nich čtenáře Zlobice informovat. 
Podle vyjádření vedoucího investičního odboru kuřimské radnice pana 
Stanislava Bartoše bude po vyhodnocení výsledků vypsáno výběrové ří-
zení na restaurování sochy. Mezitím zůstane socha v ateliérech sochařství, 
které průzkum dělalo, protože její přesun je velmi náročný a při častém 
transportování by se mohla zbytečně poškodit. Po proběhnutí výběrové-
ho řízení tak poputuje rovnou k realizátorovi rekonstrukce a až potom se 
vrátí na své místo do kaple. 

Soňa Šmahelová

Zpracování Strategického 
plánu rozvoje města Kuřimi 
do roku 2020

Od prosince loňského roku město Kuřim zahájilo práce na přípra-
vě strategického plánu rozvoje města do roku 2020. Jedná se o dokument, 
jehož úkolem je jasně stanovit cíle rozvoje území města ve všech jeho as-
pektech (doprava, bydlení, infrastruktura, školství, kultura, cestovní ruch, 
sociální věci a zdravotnictví a další), strategii k dosažení vytýčených cílů 
a nástroje k dosažení těchto cílů (jednotlivé projekty, kterými budeme 
strategický plán realizován).

Součástí strategického plánu bude podrobné analytické šetření, 
jež bude zahrnovat také sběr informací v terénu od zástupců významných 
organizací a subjektů působících na území města.

Strategický plán je dále velmi důležitým materiálem pro všechny 
subjekty realizující zejména projekty zaměřené na pořízení investic na 
území města. Soulad se strategickým plánem je pro žadatele o dotace 
mnohdy jedním z důležitých kritérií, za které je možné pro projekt získat 
vyšší bodové ohodnocení.

Zapojení občanů města, zástupců místních podniků a nestátních 
neziskových organizací do přípravy strategického plánu bude zabezpeče-
no prostřednictvím realizace dotazníkového šetření, které bude zaměře-
no na zjištění postojů veřejnosti ve vztahu k připravovaným rozvojovým 
cílům strategie města Kuřim. Informace o způsobu, jak se do anketního 
šetření zapojit, budou v dostatečném předstihu zveřejněny.

Zakázku realizuje na základě uzavřeného výběrového řízení spo-
lečnost M.C.TRITON, spol. s r. o., která byla vybrána v rámci související 
veřejné zakázky. O harmonogramu dotazníkového šetření vás budeme 
informovat v nejbližších číslech Zlobice a také na webových a faceboo-
kových stránkách města. 

Soňa Šmahelová
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názor vladislava zejdy

Kuřimský tunel Blanka
Před několika roky jsem se rozhodl, že už nebudu více psát články 

do Zlobice. Důvod byl prostý – přestal jsem tento měsíčník považovat za 
seriozní a nestranný.

Nyní toto své rozhodnutí porušuji a do Zlobice v tomto předvá-
nočním čase posílám krátký příspěvek. Důvod je opět prostý – rád bych 
se touto cestou omluvil našim radním za to , že jsem je nařkl ze lži. Stalo se 
to na prosincovém zasedání městského zastupitelstva, na kterém se pro-
jednával mimo jiné plán investičních akcí na příští rok. Při projednávání 
tohoto dokumentu jsem uvedl, že jsou v něm uvedena lživá tvrzení. Beru 
tedy tato svá slova zpět, neboť jsem si uvědomil, že jsem na něj pohlížel 
očima investičního technika, stavaře a zejména zodpovědného zastupite-
le, který si je vědom svého poslaneckého slibu, kdežto předkladatelé jed-
nali navýsost politicky a jak známo politici zásadně nikdy nelžou, nýbrž 
pouze a jenom někdy předkládají nepřesné informace.

V čem tedy byly informace předložené ve zmíněném plánu ne-
přesné? Jednalo se o materiál který nám byl předložen opakovaně v x-té 
variantě, a jak už je tradicí, jednalo se o dokument, který lze bez nadsázky 
označit za diskutabilní a rozporuplný. Uvedu názorný příklad – pod pořa-
dovým číslem 4 je uvedena akce „Společenské a kulturní centrum v Kuři-
mi – kulturní dům, rekonstrukce a přestavba“. V kolonce odhad celkových 
nákladů je uvedena částka 65 mil. Kč. To mne poněkud zarazilo, protože 
se zúčastňuji výrobních výborů s projektantem, kde poslední předběžná 
částka uvedená v projektu pro územní řízení činí cca 96.700.000,-Kč. 
Shodou okolností v materiálech předložených na stejné jednání zastu-
pitelstva vedoucím odboru investičního je uvedena obdobná částka. Už 
jenom skutečnost, že na jednom zasedání zastupitelstva jsou předloženy 
dvě ceny na jednu a tutéž akci, které se liší o téměř o 32 mil. Kč je důvo-
dem pro to, abychom tyto informace označili za nepřesné. To však není 
vše – k uvedené částce je ještě potřeba připočítat cenu za tzv. inženýrskou 
činnost (cena projektu, autorský dozor, technický dozor…), která činí dle 
již uzavřených smluv 7,8 mil. Kč. Předpokládané náklady tedy v současné 
fázi projektové přípravy jsou cca 105 mil. Kč. Ne tedy 65 mil jak tvrdí 
předkladatel ing. Štarha. Konec konců ten se zmíněný rozpor snažil vy-
světlit tím, že se v dalších fázích projektové přípravy a zejména při vlastní 
realizaci podaří ušetřit tak, jak se to podařilo při stavbě Wellness Kuřim. 
Dovolím si tvrdit , že i tato informace je poněkud nepřesná. Podívejme 
se tedy jak to vlastně bylo s financováním této stavby.V době, kdy se roz-
hodovalo o schválení a odsouhlasení stavby Wellness – tedy v okamžiku, 

kdy byla zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení – nás 
ing. Štarha informoval, že předpokládané náklady budou cca 96 mil. Kč. 
Dále bylo řečeno, že stavba bude financovaná ze tří zdrojů – třetinu za-
platí Město Kuřim, třetinu soukromý investor a třetina bude hrazena z 
dotací. To znamená, že náklady města měly činit cca 32 mil.Kč. Na zákla-
dě těchto informací se tehdejší zastupitelé rozhodovali zda akci schválí. 
Jaká však byla skutečnost. Dle „Závěrečné zprávy o financování Wellness 
Kuřim“ z října 2011 byla celková cena díla 161 mil. Kč (bez DPH). Jen 
pro zajímavost konečná projektovaná cena byla cca 166 mil. Kč, ale po-
zor včetně DPH (bez DPH 139mil.Kč). Dotaci, kterou město obdrželo 
činila cca 54,5 mil. Kč a soukromý investor se samozřejmě nekonal. Suma 
sumárum nás stavba Wellness přišla na cca 106,5 mil Kč. To je tvrzení 
vedení města – já však musím konstatovat, že se opět jedná o nepřesnou 
informaci. Na stavbu si město vzalo úvěr a úroky z něj jsou vyčísleny na 
cca 21,6 mil.Kč. A ty je bohužel nutné připočítat ke zmíněné částce, neb 
je za nás nikdo neuhradí – výsledek je tedy takový, že zaplatíme 128,1 mil.
Kč. Porovnejme tedy tuto částku se slibovanými 32 miliony – kde je ta 
zmiňovaná úspora, a jedná se vůbec o nepřesnou informaci, nebo spíš o 
záměr, či manipulaci. Pokud vám uvedené skutečnosti připomínají dění 
kolem legendární pražské stavby tunelu Blanka tak se vám vůbec nedi-
vím. Jenom to měřítko je o něco menší – no, ale kdo by porovnával Kuřim 
s Prahou. 

Co také z uvedených faktů vyplývá. Ve zmíněném plánu investic 
jsou uvedeny další akce, které jsou svým rozsahem srovnatelné s těmi, 
které jsem zde rozebral. Jedná se o tyto stavby uvedené pod následujícími 
poř. čísly a s předpokládanými cenami :

 2. Sportovní hala Kuřim    – 80 mil. Kč
15. Rekonstrukce stadionu   – 20 mil. Kč
27. Čistírna odpadních vod Kuřim  – 70 mil. Kč 
Nevím do jaké míry jsou informace o jejích cenách přesné či ne-

přesné, ale zejména o poslední z nich lze s úspěchem pochybovat. Dle 
mých informací stavba čističky pro obec velikosti Kuřimi vychází zhruba 
na částku 150 mil. Kč. 

Na závěr mi zbývá pouze konstatovat, že pokud budou informace 
o těchto akcích předkládány tak jako doposud budu asi muset vzít svoji 
omluvu zpět.

V Kuřimi, prosinec 2013  
Vladislav Zejda
člen MZ Kuřim
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z regionu

Dva roky na cestách…
… aneb populárně-naučné stezky v Jinačo-
vicích a okolí

Vážení čtenáři,
pravidelně píši do Zlobice o populárně-naučných stezkách, které pořá-

dám za Obecní knihovnu Jinačovice. Do dnešního dne se jich konalo devět, v 
rozmezí od září 2011 do října 2013. 

Z těchto devíti se šest konalo přímo v obci Jinačovice a v nejbližším 
okolí, kam se dalo dojít pěšky. Další tři již byly motorizované, do vzdále-
nosti 25 km od obce. Jednalo se o vítání jara na Šmelcovně, brodění přes 
říčky v Kutinách a výstup na Babí lom.

Stezek se dohromady zúčastnilo 238 lidí, z toho 42 dětí. Věk účastníků 
byl od 10ti měsíců do 63 let, mnozí se účastnili pravidelně či opakovaně. Bylo 
zajímavé pozorovat nejmladšího účastníka, jak z krosničky, kde ho zpočátku 
rodiče nosili, začal nejdříve vyšlapovat a poté utíkat zcela sám.

Protože tento způsob seznamování se s historií a zajímavostmi 
nejen obce, ale i přilehlého okolí je originální (ač není ojedinělý), byla 
jsem pozvána na cestovatelský seminář, abych stezky prezentovala širší-
mu publiku – jednalo se zejména o knihovnice dětských knihoven. Tento 
seminář probíhal v Knihovně Jiřího Mahena v Brně dne 29. 5. 2013 a bylo 
mi velkou ctí, že jsem mohla vystupovat na stejném programu jako Pavel 
Helan nebo Jan Vlasák, oba z Moravských Knínic.

Za organizaci stezek, těchto organizovaných výletů s programem, 
soutěžemi a odměnami pro děti, byla naše knihovna nominována do sou-
těže Knihovna roku 2013, v kategorii „Významný počin v poskytování 
veřejných knihovnických a informačních služeb“. 

Výhru jsme sice nezískali, ale i nominace je prestižní záležitostí. Již 
v roce 2008 jsem měla možnost se slavnostního vyhlašování cen Knihov-
ny roku zúčastnit, a vím, že je to krásný oficiální akt v Klementinu v Praze, 
nabitý úžasnou atmosférou a předávání knihovnických zkušeností a nápa-
dů. Letos mi bohužel pracovní důvody nedovolily do Prahy odjet.

Krátce po této akci došel paní starostce obce Jinačovice, ing. Dvo-
řáčkové, e-mail z Moravské zemské knihovny (dále jen MZK), kde gra-
tulují k nominaci a zeména děkují za to, že přímo ona knihovnu nomi-
novala.

Paní Kratochvílová)* z MZK napsala mimo jiné toto: „ Velmi nás 
tato skutečnost potěšila, není pro knihovnu a pro knihovníka větší uzná-
ní, než když tuto činnost ocení sám zřizovatel. Dovolte, abychom Vám 
tímto poděkovali také jménem Mgr. Ladislava Zoubka)**, který nás o to 
požádal. Napsal, cituji: „Je to úžasné, když obec žije bohatým společen-
ským životem a když k tomu podstatnou měrou přispívá knihovna, resp. 
knihovnice - co víc si přát?“

Činnost knihovny v Jinačovicích připomínáme na poradách na-
šich knihovníků často, je příkladem velmi dobře pracující obecní knihov-
ny.  Jsme si také vědomi toho, že bez podpory obce by knihovna nemohla 
vykazovat tak dobrou činnost.

Děkujeme Vám tímto za Vaši podporu a také za uznání práce paní 
knihovnice.

Přejeme Vaší knihovně i do budoucna hodně úspěchů“. 
Na závěr bych ráda poděkovala svému otci, Břetislavu Bémovi, bez 

jehož plánování tras by stezky zřejmě byly (pro mě) bezpečnější, leč (pro 
děti) nudnější; a Petru Příborskému, webmasterovi, který vyhovuje mým 
četným úpravám a aktualizacím webové stránky a fotky ze stezek vystavu-
je v rekordně krátkém čase.

Za sebe musím říct, že jsem šťastná, že mohu pracovat zrovna v 
této knihovně a v této obci, i když jen příležitostně. 

Když mi bylo šest let, tvrdila jsem tehdejšímu knihovníkovi, p. Tr-
kanovi, že JEDNOU tu knihovnu povedu já. A je to jedna z mála věcí v 
životě, kdy jsem se skutečně nespletla. A jsem za to moc ráda.

Pozn.: 
)* Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, úsek výkonu regionálních 

funkcí, Moravská zemská knihovna v Brně
)** Mgr. Ladislav Zoubek je předseda celostátní hodnotící komise 

soutěže a ředitel Městské knihovny v Děčíně 

Za obecní knihovnu Jinačovice Šárka Ondrušková
Více informací o knihovně: na webu: www.jinacovice.cz/knihov-

na, na facebooku: Obecní knihovna Jinačovice, prezentace stezek: http://
www.knihovna.jinacovice.cz/ostatni/28/

zš tyršova
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školství

V měsíci květnu a září 2013 probíhaly na SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 
maturitní zkoušky absolventů maturitních ročníků studijních oborů škol-
ního roku 2012/13. Maturitní zkouška se opět skládala ze dvou částí. Ze 
společné státní části zadávané MŠMT pro všechny maturanty v ČR a z 
profilové části, kterou si předepisuje, zadává a vyhodnocuje každá škola 
sama. V podzimním termínu navíc škola plnila funkci spádové školy, tak-
že se maturitních zkoušek ve společné části účastnili i maturanti z jiných 
středních škol z okolí.

Ve společné části konali všichni žáci trojfázovou zkoušku z českého 
jazyka, tvořenou didaktickým testem, písemnou prací a ústní zkouškou. 
Dále si pak museli vybrat mezi jednofázovou zkouškou z matematiky, tvo-
řenou testem nebo trojfázovou zkouškou z cizího jazyka. Naši maturanti 
si volili z půli matematiku a z půli anglický nebo ruský jazyk. Výsledky ve 
společné části vyplývají z tabulky. Naše škola dosáhla oproti celostátní-
mu průměru v čisté neúspěšnosti velmi pěkného výsledku v matematice 

Úspěšné maturitní zkoušky 2013 na kuřimské střední škole
(9,1% proti 12,6% ČR) a v cizích jazycích (0% proti 3,7% ČR), kde ve 
zkoušce uspěli všichni. Mírně horšího výsledku dosáhla jen v českém ja-
zyce (4,4% proti 2,7% ČR). V roce 2014 tak čeká dva naše maturanty 
opravný didaktický test z českého jazyka a dva maturanty opravný test z 
matematiky.

V profilové části, která se liší dle odborného zaměření oboru 
(elektrotechnické, strojírenské, informatikové nebo ekonomické), konali 
maturanti 2 až 3 profilové zkoušky. U maturitních oborů SOU byla jed-
nou z profilových zkoušek i zkouška z odborného výcviku praktického 
charakteru, například vytvoření programu na zhotovení zadané součásti 
na CNC stroji a její následné vyrobení. 45 maturantů konalo celkem 101 
profilových zkoušek, z toho 5 zkoušek bylo neúspěšných. Jejich opravu 
maturanti vykonají v jarním termínu 2014.

Ing. Hana Novotná
ředitelka
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kultura zš jungmannova

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 30.1.2013 19:00 

Ukrutně šťastni
Kodaňský policista Robert právě vjíždí do provinčního městečka, 

aby zde krátkodobou službou odčinil nedávné profesionální selhání. V 
jižním Jutsku končí další z pomalu se ploužících polojasných dnů a v ne-
měnných tvářích místních obyvatel je příchod mladíka z hlavního města 
vítán podivně uspokojeným výrazem. Konstábl, jehož chování „podle 
příručky“ je záhy konfrontováno s lokálními zvyklostmi, začíná tušit, že 
za fasádou zdánlivě obyčejného maloměstského života se skrývají zne-
klidňující tajemství. Groteskně laděné drama se žánrovými odbočkami 
ke krimi, westernu či hororu, natočené podle románu Erlinga Jepsena 
(autora předlohy úspěšného Umění plakat), vyniká originální stylizací a 
poutavým vykreslením temné atmosféry obestírající podivně vyšinutou 
komunitu. Drama, mysteriózní, Dánsko, 2008, 105 min, režie: Henrik 
Ruben Genz. ČSFD 80%. 

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

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 školyMěstská knihovna Vás zve
Pondělí 20. ledna v 18.00 hodin

Wonderful KOPENHAGEN
Cestopisná přednáška Tomáše Černohouse nás zavede 
do Kodaně, hlavního města Dánska. Navštívíme Malou 
mořskou vílu, vodní kanál Nyhavn, zábavní park Tivoli, 

zámek Amelienborg, pivovar Carlsberg, dánský parlament 
Folketinget a mnoho dalšího. Povídáme se i na místa 

v okolí Kodaně – královský revír Dyrehaven, nejdelší most 
v Evropě přes Öresund či rybářské město Dragor,ze kterého 
se vydáme s místním rybářem v jeho lodi na lov. Přednáš-
ka představí Kodaň denní i noční, zimní i letní. Přijďte se 

nechat krásou tohoto severského města.

Vstup volný

Placená inzerce
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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 sedmnácté-
ho 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 historii, ale přinést zajímavé poodhalení bo-
hatého života našich předků. Proto budeme rádi, když budete na dané 
téma reagovat, doplníte jména a osobnosti z Vaší rodinné historie, za-
půjčíte fotografie či písemnosti, které budou pak uchovány v el. podobě 
v městském archivu. Tentokrát ukončujeme první, a také nejobsáhlejší 
téma, historii kuřimského pivovaru.

Konec kuřimského piva
Od roku 1914 pivovar na dalších šest let převzali dva brněnští 

giganti První brněnský akciový pivovar a sladovna a akciová společnost 
Moravia. Je zajímavé, že postupovali ve vzájemné shodě, což jistým způ-
sobem předznamenává fúzi obou podniků po krachu Moravie při vypuk-
nutí hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Oba pivovary byly 
aktivní okolo Brna. Najímaly okolní pivovary a sladovny, v mnoha přípa-
dech s patrnou snahou redukovat výrobu piva, aby tak podpořily prodej 
piva vlastního. 

Provozu kuřimského podniku ještě pomohla změna nájemce po 
první světové válce. Pivo se zde začalo vařit až v roce 1920. Krátce poté 
převzal provoz kuřímský sládek Josef Vlk, který pivovar vedl až do skonče-
ní výroby v roce 1928. Podle pamětníků měl podíl na akciovém pivovaru 
kuřimský starosta Filip Foukal, který po krachu pivovaru přišel o veškerý 
majetek. Podle kuřimské kroniky zemřel Filip Foukal, rolník a bývalý sta-
rosta, bydlící v č. p. 22, 6. září 1950 ve věku 82 let. Sládek Vlk po uzavření 
kuřimského pivovaru přešel do brněnského Novopramenu. 

Město Brno jako vlastník objektu uzavřelo v roce 1930 smlouvu se 
Starobrněnským pivovarem a pivovarem Moravia. Brno se zavázalo, že v 
pivovaru neobnoví výrobu ani jej za účelem výroby piva nikomu nepro-
najme. Brněnské pivovary za to měly po dobu 15 let platit 50.000 korun 
ročně. A tak se výroba piva v kuřimském pivovaru již nikdy neobnovila.

Budova pivovaru dál sloužila především jako sýpka brněnského pi-
vovaru, od 50. let jej využíval státní statek.  Na začátku šedesátých let mu-
sela být opravena zbořená část budovy, která sloužila pivovaru jako varna, 
proto už na rozdíl od dobových fotografií nikde na budově neuvidíme 
střešní párník či varní komín.  Pro toto tvrzení máme oporu v Kuřimské 
kronice, zápis z roku 1953 říká: „V březnu počala se upravovati střední 
zbořená část pivovaru a tím se značně rozšířilo skladiště Hospodářské-
ho družstva“. Přestavbu této části pivovaru lze vysledovat z rozdílného 
profilu střechy opravené budovy oproti sladovně. Na základě zápisu v 
Moravských zemských deskách z roku 1746 byla budova v roce 1991 v 
restituci vrácena městu Brnu, a to ji kompletně zrekonstruovalo na objekt 
depozitáře Archivu města Brna.

Dnes je původní určení někdejších pivovarských částí obtížné, 
protože celý objekt byl adaptován na potřeby úschovy archiválií a objekt 
pro bydlení. S jistotou lze říci, že pivovar využíval 4 patra sladovní a ječné 
půdy pro uskladnění obilí na celý rok. Sklepení sloužilo jako sladovnické 
humno, kde se namáčel ječmen v kádích (náduvníku/máčecím štoku), 
malá okna bývala co nejvíce zastíněna, příp. s modrým sklem, aby sem ne-
pronikalo slunce a tedy aby v obilí neprobíhala fotosyntéza (nezelenalo). 
Nad humnem (při pohledu z ulice levý blok od vchodu) byla sladovna 
(později sýpka). Základem této části stavby jsou ještě kamenné pilíře, po-
délné nosné obvodové stěny tvoří smíšené zdivo. Ve střední části objektu 
je dodnes patrný hvozd, již bez párníku. Varna pivovaru byla ve zbývající 
části objektu směrem k zámku s patrným odskokem ve struktuře střechy v 
pohledu z ulice. Na ni navazovala obytná část a spilka. Tato stavba, barev-
ně odlišená od hlavní části pivovaru, slouží k bydlení dodnes. 

Naproti pivovaru se nachází přes silnici objekt bednářství a palírny 
v č. p. 51. Budovy dnes slouží jinému účelu.                          

Domek pro vozky, který měl příruční pivovarský sklep, byl až u 
Kuřimky směrem na Jinačovice. Sklep je součástí zahrady rodiny Sehnalů 
na ul. Křížkovského, je vytesán do skály a zachoval si renesanční vzhled 
s odděleným předsklepením, ostěním druhých dveří, výklenků a větrání. 

Sudy zde při zasypání ledem mohly stát i rok, probíhalo v nich dokvášení. 
Za druhé světové války se zde schovávali lidé, proto je ve vyzdívce prora-
žena díra na kouřovod.            

V Kuřimi bylo několik stáčíren piva. Pro potřeby kuřimského pi-
vovaru sloužila stáčírna piva pana Josefa Vlka (posledního kuřimského 
sládka) na břehu Zámeckého rybníka v č. p.101 (dnes autoservis v ul. U 
rybníka, kde se říkalo u Klepárníků). Stáčírna černohorského piva byla 
v hospodářském stavení p. Šoustala kolem roku 1935 (na ul. Brněnská 
vedle provozovny Rašino a.s.) v jeho novém domě u tesárny. Pro nemoc 
však brzy této živnosti nechal. Stáčírna piva z pivovaru v Brně – Jehnicích 
patřila panu Antonínu Vitulovi v Koutě (od roku 1911 ji provozoval pan 
Karel Vojta). Zánik stáčíren souvisel s modernizacemi pivovarů, kdy si 
pivovary stáčely svá piva na linkách a zajišťovaly distribuci do místních 
hostinců (lahvové pivo se dříve dalo koupit jen tímto způsobem, až se 
zavedením pasterizace piv bylo možno prodloužit skladovací dobu a tím 
prodloužit dobu prodeje vhodnou i pro prodejny potravin). 

     

Foukal Filip, kuřimský starosta 1911-1918

Pivovar 1975_Soukromá sbírka Michala Jánského
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I když v Kuřimi už pivovar není, pivo se tu stále pije. Ódu na pivo 
tu již složil kuřimský rodák, veselý řečník a lidový filosof a zakládající člen 
Sokola Kuřim Josef Helán:

Blahoslavený sládek, který pivo vařil,
ale zlořečená šelma, který ho první platil.
A hospoda odpovídala:
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in  saecula saeculo-

rum.
Jitka Sikorová

(pokračování příště)

Fr. Vitula, fošna Helán, Antonín Filka Jan Vitula,1906, Archiv Kuřim

Pivovar před rekonstrukcí 1992, Archiv města Brna.
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Pivovar Holba, pivovarské muzeum, Hanušovice
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V našem seriálu o řemeslnících v Kuřimi jsme sice skončili s pi-
vovarem, ale až do června se na stránkách Zlobice můžete setkávat s 
řemeslníky, jakými byli mlynáři, pekaři, cihláři, řezníci, tesaři, kováři, 
ševci, …a dalšími zástupci řemesel, která už v Kuřimi asi neuvidíte. Na 
komentované prohlídce výstavy o Zaniklých řemeslech v Kuřimi, která 
byla otevřena pro žáky našich škol ihned po skončení Medových dní 
2013, jsme se od dětí dozvěděli, že řezník dostal název od toho, jak řeže 
dřevo… Abychom však nezkoušeli jen děti – víte, co vyráběla salajka?  
Pokud ne, a zároveň si to nechcete hledat na internetu nebo v encyklo-
pediích, vydržte až do konce našeho seriálu, neboť na závěr se budeme 
zabývat potašárnou, flusárnou nebo také salajkou….

Jitka Sikorová
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Poslední a první život se zvířaty

Co dělat při 
(proti) pora-
nění člověka 
psem? 

I když je Váš pejsek perfektně vychovaný a nikdy na nikoho ani 
nezavrčel, i přesto mohou nastat situace, kdy Vás nebo kohokoliv dalšího 
poraní (ve hře, při “vyřizování účtů” s jiným psem...). Jak se poté zacho-
vat? Pokousaná osoba by rozhodně měla navštívit lékaře, kousné rány 
bývají obvykle infikované a může být potřeba nasadit antibiotika. Další 
povinností Vás, jako chovatele, je navštívit veterináře a nechat pejska vy-
šetřit z důvodu vyloučení infekce vzteklinou. A to i v případě, že je pes 
řádně očkovaný. Jedná se povinnost vyplývající ze zákona o veterinární 
péči 166/1999 Sb., kde je v §4, odst.1 písm. h) uvedeno, že povinností 
chovatele je “zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném 
pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetře-
no zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu 
způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z one-
mocnění touto nákazou”. To v praxi znamená, že vyšetření zvířete, které 
poranilo člověka, se provádí v den poranění (nejpozději do 24 hodin po 
poranění) a následně 5. den po poranění. To je “vyšetření v rozsahu ne-
zbytně nutném”, neboť zvíře infikované vzteklinou může virus vylučovat 
(a tím šířit infekci) již několik dní před objevením klinických příznaků. 
Pokud by tedy zvíře bylo “infekční” již v době poranění, byly by klinické 
příznaky patrné již 5. den. Proto se volí pro vyšetření tento časový odstup, 
i když není v zákoně přímo vypsán. V průběhu této doby musí být zvíře 
pod kontrolou, nejčastěji majitele, který je odpovědný, že se se zvířetem 
dostaví ke druhému vyšetření.  Vyšetření není nijak náročné. Obvykle se 
jedná o změření teploty, posvícení do očí, abychom zjistili reakci zorni-
ček a vyloučení dalších nervových příznaků. Poté je vyplněn protokol o 
vyšetření. Stejně tak jako pravidelné očkování proti vzteklině, je i toto 
vyšetření povinné ze zákona. Neměli byste ho proto zanedbat. Chovatel 
při prohlídce předloží doklad, že pes byl očkován proti vzteklině. Pokud 
pes nebyl v předepsaném intervalu očkován, lze očkování provést až po 
uplynutí pozorovací doby. Povinností majitele psa, který pokousal, je též 
včas předat potvrzení od veterináře postiženému, který je předá svému 
ošetřujícímu lékaři.  

Ještě přidáváme několik praktických tipů:
Pokud je znám majitel psa, zjistěte si jeho totožnost. Nechce-li 

Vám majitel psa svoji totožnost sdělit, okamžitě přivolejte hlídku Policie 
České republiky nebo Městské policie, ti totožnost osoby zjistí a sdělí 
Vám ji, jelikož na její zjištění máte právní nárok.

 Není-li znám majitel psa, je velice důležité zamezit útěku psa a od-
chytit jej. Proto co nejdříve zavolejte Městskou policii, jejíž hlídka přijede 
psa odchytit. Je důležité, abyste do příjezdu hlídky setrvali na místě, po-
kud si Váš zdravotní stav nevyžaduje okamžitý převoz do nemocnice. Po-
kud pes z místa uteče před příjezdem hlídky, pokuste se ho vyfotografovat 
nebo alespoň co nejlépe zapamatovat pro jeho pozdější popis.

Co dělat, aby k napadení člověka psem nedošlo?
Vždy zachovejte klid, i když máte strach z kontaktu s cizími psy.
Nenechte se od okolí nutit do situace, kterou nejspíš nezvládnete, 

např. zásah do rvačky mezi psy.  Nikdy na cizí volně se pohybující psy ne-
používejte žádné fyzické ani verbální násilí. Tím se rozumí nedávat žádné 
povely, nekomunikovat zrakem, nehrozit rukou a ani klackem, nekopat, 
nepoužívat paralyzéry (nervové plyny, pepřové spreje, slzný plyn).  Pes 
instinktivně vede útok na nohy, třísla, dutinu břišní, prsní svalstvo, krk a 
obličej. Při pocitu, že na Vás již pes útočí, zachovejte klid, zpomalte a za-
stavte pohyb, postavte se bokem tak, aby útok psa nepoškodil životně dů-
ležitá místa třísla, dutinu břišní, prsní svalstvo, krk a obličej. Tímto posto-
jem dokážete odvrátit z 80 % útok. Nekřičte, nemávejte rukama, snažte se 
stát nehnutě a to i přesto, že do vás pes kouše! Pes se tímto konáním snaží 
vyprovokovat Vás k pohybu, aby mohl dál pokračovat v útoku. Jestliže se 
nebudete pohybovat „nejste kořist“ a pes na Vás nebude dále útočit. Pes 
nikdy sám o své vlastní vůli neútočí na nepohybující se „kořist“! 

Věříme, že tyto informace nebudete nikdy potřebovat a přejeme 
mnoho bezkonfliktních vycházek.

MVDr. Pavlína Řehořková
MVDr. Hana Lattenbergová

www.vet-kurim.wz.cz

Silvestrovský běh pobůhví-
kolikáté

Tradiční silvestrovské proběhnutí Kuřimí, od sokolovny na Podle-
sí, letos i v dešti přilákalo 26 běžců a běžkyň.

Sál na Podlesí jako vždy zaplnili také účastníci silvestrovských pro-
cházek. Tombola a bublostroj místo ohňostroje tak symbolicky uzavřely 
další rok Kuřimské běžecké ligy.  

Mezi muži doběhli současně na 1.-2. místě Filip Holman a Josef 
Obůrka, závod žen vyhrála Petra Korcinová. 

DH
Foto: běžci slavící konec sezóny na Podlesí - tombolou a bublostrojem  

Novoroční koncert s přípit-
kem starosty

Tradičně prvním koncertem v kalendářním roce je novoroční kon-
cert, který se letos uskutečnil 2. ledna. Moravské klavírní trio ( Jiří Jahoda 
– housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello) zahrálo a 
jejich pěvečtí hosté Marta Reichelová – soprán a Roman Hoza - baryton 
zapěli oblíbené melodie z oper i operet, pan starosta měl jako vždy ckrát-
ký a vtipný přípitek, publikum bylo hojné a aplaudující a sklenka víny pro 
všechny podzrhla slavnostní okamžik. 

Kuřimský Spolek přátel hudby si za ta léta vydobyl dobrou pověst 
u účinkujících a organizátoři z širokého okolí nám závidí vysoký počwt 
abonentů.

JmB
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školství

Nové závěrečné zkoušky a stipendia pro 
řemeslné obory na kuřimské střední škole

Nejen pro ukončování studijních oborů maturitní zkouškou je vy-
tvořeno MŠMT jednotné zadání.  I v oblasti řemeslných učebních oborů 
probíhá sjednocování závěrečných zkoušek jednotlivých oborů v rámci 
projektu „Nová závěrečná zkouška“, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Na rozdíl od maturitních 
zkoušek je účast škol v projektu dobrovolná. Jednotná zadání závěrečné 
zkoušky jsou vytvořena pro vybrané obory. Umožňují srovnatelnost ná-
ročnosti zkoušek a obsahu přípravy na povolání na jednotlivých školách. 
Jsou připravována pedagogy ve spolupráci s odborníky z praxe, aby zadá-
ní zohledňovalo požadavky na výkon profese.

Závěrečné zkoušky absolventů učebních oborů školního roku 
2012/2013 proběhly v roce 2013 částečně podle tohoto jednotného 
zadání a to v teoretické části: písemné a ústní zkoušce. Zkoušek se zú-
častnilo 11 žáků oboru Elektrikář, 9 žáků oboru Obráběč kovů a 9 žáků 
oboru Strojní mechanik. Celkově všichni obráběči kovů prošli zkouškami 
úspěšně, jeden elektrikář neuspěl v praktické zkoušce a jeden strojní me-
chanik neuspěl v ústní a písemné zkoušce. Oba proto čekají v roce 2014 
opravné zkoušky z neúspěšných částí. V roce 2014 ale už budou na SOŠ 
a SOU Kuřim, s.r.o. probíhat všechny závěrečné zkoušky dle jednotného 
zadání MŠMT.

Zavedení závěrečných zkoušek dle jednotného zadání v plném 
rozsahu nebude jedinou novinkou u učebních oborů na naší škole v roce 
2014. Od školního roku 2014/2015 bude škola vyplácet od I. ročníků 
žákům učebních oborů preferenční stipendia. Jejich výše bude záviset 
zejména na výsledcích v praktickém vyučování, které je pro budoucí po-
volání žáků nejdůležitější. Pokud bude žák hodnocen v praktickém vyu-
čování za pololetí stupněm 1 – bude stipendium činit 500 Kč měsíčně, 
stupněm 2 – bude stipendium činit 200 Kč měsíčně a stupněm 3 – 100 Kč 
měsíčně. Žák nesmí mít ale v pololetí zhoršený stupeň z chování a nesmí 
být za pololetí v teoretickém vyučování hodnocen z žádného předmětu 
nedostatečně. Věříme, že tato stipendia zvýší motivaci žáků v přípravě na 
jejich budoucí řemeslné povolání Obráběč kovů, Strojní mechanik nebo 
Elektrikář.

Ing. Hana Novotná
ředitelka
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kukuče

ZA VYTVÁŘENÍ KULTURY 
VŠEDNÍHO DNE:
Mateřskému a rodinnému centru KuřiMaTa 

za celoroční  činnost pro děti. KuřiMaTa v prvním pololetí roku 
2013 adaptovala pro činnost centra budovu na Farského ulici, prohlou-
bila koncepci a zvýšila nabídku činnosti pro rodiny s malými dětmi. V 
současné době nabízí širokou škálu aktivit pět dnů v týdnu. 

Lence Psotové s rodinou
Vlastními silami přispěli k realizaci dětského hřiště na ulici Bez-

ručova, dlouhodobě se o něj starají a udržují jej ve vzorném stavu.  Tato 
nenápadná činnost přesně odpovídá pojmu vytváření kultury všedního 
dne.

V kategorii TALENT:
Taneční skupina Magic Free Group Brno

Tato taneční skupina (street dance) obsadila  1. místo na ME ve 
Slovinsku, 1. místo na MS v Německu, 1. místo na MČR, 1. místo na mi-
strovství Jižní Moravy a Moravy a titul taneční skupina roku 2012. Členy 
skupiny jsou kuřimské děti Halová Nikola, Dohnalová Sabina, Neuma-
nová Julie, Ušel Patrik.

Flétnové duo Pavla Orálková, Barbora Pits-
mausová

Ve školním roce 2012-13 skvěle reprezentovaly město Kuřim v 
soutěži ZUŠ pořádné Ministerstvem školství  a v kategorii Komorní hra 
s převahou dechových dřevěných nástrojů získaly třetí místo v Jihomo-
ravském kraji.

 

Zuzana Homolová

Houslistka  Zuzana Homolová se v ZUŠ Kuřim dlouhá léta výbor-
ně připravuje, její  aktivita a všestrannost  jsou doplněny přátelským cho-
váním. Úspěšně se účastnila soutěží pořádaných Ministerstvem školství. 
Na jaře 2013 skvěle zahrála na svém absolventském koncertě Dvořákovu 
Sonatinu pro housle a klavír, kterou oslnila kuřimské publikum. Je člen-
kou úspěšné kuřimské skupiny Motýlí )d(efekt, která získala toto ocenění 
loni.

KONCEPČNÍ A DRAMATUR-
GICKÝ POČIN:
Handecfest

Nejvíce navštívený a všestranně úspěšný pořad léta 2013 v Kuřimi. 
Propojil oslavu významného jubilea sportovního oddílu se společenskou 
událostí, propagací sportu a kulturními zážitky. Cenu za tuto akci získává 
SK Kuřim, oddíl házené.

Jazzová mše Jaromíra Hniličky

Koncertní provedení slavné skladby v kuřimském kostele sv. Maří 
Magdalény v neděli 19. Května 2013 bylo zároveň koncertem k výročí 
osvobození Kuřimi. Na vystoupení se podílel mimo jiných i autor mše, 
Dechový symfonický orchestr brněnské Konzervatoř¬e (dir. Aleš Po-
da¬řil) a Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové z Kuřimi. Pořádala Agen-
tura TV Kotva. Cena byla udělena Aleši Kadlecovi jako producentovi a 
Pavlíně Zámečníkové, sbormistryni. 

Ceny KuKuČ 2012-13

Cenu přebírá Pavla Orálková
(Pokr. na str. 20)
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Pátek 3. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
�e Best hits 80.-90. & News DJ George

Párty s oldies 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 + Coca-cola za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 4. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Music Mix 90 & News DJ George

Párty 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 + Coca-cola za 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 7. ledna 9:00, Městská knihovna
Virtuální univerzita třetího věku

Astronomie
Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás“, který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity 
třetího věku (VU3V) - někdy též nazývané virtuální nebo elektronická - zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou 
práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.   Cyklus přednášek 
představuje výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Dále následuje představení slavných 
astronomů rudolfínské doby.
Na kurz je třeba se přihlásit a zaplatit kurzovné 150 Kč (za cyklus 4 přednášek). Cyklus Astronomie pokračuje 14. , 21. 
a 28. ledna 2014.

Čtvrtek 9. ledna 18:00, kostel

Tříkrálový bene�ční koncert
Účinkují: pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, pěvecký sbor přátel ZUŠ Kuřim, dětský pěvecký sbor Cantando ZUŠ 
Kuřim, folkový soubor ZUŠ Kuřim a sólisté. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu 
Tříkrálové sbírky 2014 pořádané Charitou České republiky. (www.charita.cz)

Pátek 10. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Oldies party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Božkov Spiced 20 Kč, 
s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 11. ledna 2014 17:00, kostel
Sváteční koncert v kuřimském kostele sv. Maří Magdaleny

F. X. Brixi: Missa Pastoralis
Společně účinkuje kuřimský pěvecký sbor K dur, Královopolský chrámový sbor a Tišnovský komorní orchestr. 

Vstupné dobrovolné.

Sobota 11. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 17. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
George Music Mix 80-90 a DJ Ivo Video Music Hits

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 17. ledna 20:00, KD Kuřim

Taneční zábava a koncert pro So�nku II.
Hrají skupiny Doga a Varan. Pásmo největších hitů Tomáše Kluse zahraje Tony Žák s přáteli. Veškerý výtěžek z akce 
bude věnován malé So�nce z Kuřimi. Vstupné dobrovolné.

Pátek 17. ledna 20:00, ZŠ Tyršova
22. školní ples

Hraje Tom Sawyer Band. Připraveno je občerstvení za příznivé ceny a bohatá tombola. Předprodej vstupenek je tradičně 
na vrátnici školy ZŠ Tyršova 1255 v Kuřimi, od 1.12.2013.

Sobota 18. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Jäger-
meister za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 20. ledna 18:00, Městská knihovna
Wonderful KOPENHAGEN

Cestopisná přednáška Tomáše Černohouse nás zavede do Kodaně, hlavního města Dánska. Navštívíme Malou moř-
skou vílu, vodní kanál Nyhavn, zábavní park Tivoli, zámek Amelienborg, pivovar Carlsberg, dánský parlament Folketin-
get a mnoho dalšího. Podíváme se i na místa v okolí Kodaně – královský revír Dyrehaven, nejdelší most v Evropě přes 
Öresund či rybářské město Dragor, ze kterého se vydáme s místním rybářem v jeho lodi na lov. Přednáška představí 
Kodaň denní i noční, zimní i letní. Přijďte se nechat unést krásou tohoto severského města. Vstup volný.

Čtvrtek 23. ledna 18:30, zámek Kuřim, Club Escape
Výstava fotogra�í z putování západem Kanady 

- Hynek Vermouzek
Vstupné je dobrovolné.

Pátek 24. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Electronic beats AnTroyd, Womec, Repeter, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou pro-
gressive/house a tentokráte i DnB muziku. Jako hlavní hosté se představí DJ’s z kookidirt.cz: AnTroyd, Womec, Repeter, 
Pete Ripe. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Předprodeje

Sobota 25. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
DJ Ivo - Dance Video Hits 80´s, 90´s & New Millenium Hits

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

Pondělí 27. ledna 18:00, Městská knihovna
Korálkování juniorky

Lednový  kurz bude jako obvykle věnován slavnostním šperkům na ples a do divadla. Šperky budeme vytvářet z brou-
šených ohňovek technikou ketlování, z drobných ohňovek můžete motat rokajové pružinky a nebo vytvářet bohaté 
náhrdelníky z lanek a zamačkávacího rokajlu.  Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail hrdinova.pavla@seznam.cz 
nebo 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

Úterý 28. ledna 8:30 a 10:00, KD
Divadelní představení pro MŠ

Hrají Kamarádi Brno. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup za 40 Kč.

Čtvrtek 30.ledna 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Ukrutně šťastni - filmový klub

Kodaňský policista Robert právě vjíždí do provinčního městečka, aby zde krátkodobou službou odčinil nedávné pro-
fesionální selhání. V jižním Jutsku končí další z pomalu se ploužících polojasných dnů a v neměnných tvářích místních 
obyvatel je příchod mladíka z hlavního města vítán podivně uspokojeným výrazem. Konstábl, jehož chování „podle 
příručky“ je záhy konfrontováno s lokálními zvyklostmi, začíná tušit, že za fasádou zdánlivě obyčejného maloměstského 
života se skrývají zneklidňující tajemství. Groteskně laděné drama se žánrovými odbočkami ke krimi, westernu či ho-
roru, natočené podle románu Erlinga Jepsena (autora předlohy úspěšného Umění plakat), vyniká originální stylizací a 
poutavým vykreslením temné atmosféry obestírající podivně vyšinutou komunitu. Drama, mysteriózní, Dánsko, 2008, 
105 min, režie: Henrik Ruben Genz. ČSFD 80%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 31. ledna 18:00
Korálkování dospělí

Lednový  kurz bude jako obvykle věnován slavnostním šperkům na ples a do divadla. Šperky budeme vytvářet z brou-
šených ohňovek technikou ketlování, z drobných ohňovek můžete motat rokajové pružinky a nebo vytvářet bohaté 
náhrdelníky z lanek a zamačkávacího rokajlu.  Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail hrdinova.pavla@seznam.cz 
nebo 606 570 008. Cena kurzu je 350 Kč.

Pátek 31. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Studentská párty DJ Flash

Tak tu pro Vás máme další studentskou párty na Escapu, tentokrát ve stylu oldies. Je potřeba pořádně oslavit, že je půl 
roku školy za námi. Ve sklepení naší školy na Vás zase budou čekat naše skvělé barmanky, úžasný DJ! Captain Morgan + 
Coca Cola 44 Kč. Vstup 30 Kč, studenti zdarma (s průkazkou).

úterý 4. února 19:30 - velký sál KD Kuřim
Sbory K dur a LSDa

Koncert Kuřimského sboru K dur a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDa) ve velkém sále KD nám umožní 
vidět a slyšet sbory, které jsou nápadité, kvalitní a svým repertoárem široce rozkročené od klasiky až po modernu a expe-
riment v akusticky vhodném prostředí a v přátelském setkání.

Pátek 31. ledna 20:00, KD
11. Orelský ples

Pořádá Orel Kuřim a KDU-ČSL. Hraje kapela Pohoda a cimbálová muzika Donava. Rezervace vstupenek mob. 607 909 
396. Srdečně zvou pořadatelé.

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

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

Pátek 28. února 20:00, KD
Ples města

Hraje Pavel Helan a kapela.  Bližší informace a datum zahájení předprodeje - samostatné plakáty.

Neděle 2. Března, náměstí Osvobození a KD
Masopust

Zabíjačka, další masopustní prodej, živá muzika a pro děti odpolední maškarní zábava v Kulturním domě. Bližší infor-
mace v příštím letáku a na samostatných plakátech. Pořádá město Kuřim.

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

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

Pátek 14. března
Bál přátel vína

Středa 12. března 19:30, KD Kuřim
Screamers

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

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

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

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 zakoupí. Vhodný dárek nejen k vánocům. Bližší informace a prodej v kanceláři Společenského centra.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 22.a čt. 23. ledna – 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 pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 a 
13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556, 
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu),  Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá: 
8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna 
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Plesová sezóna v KD Kuřim
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Pátek 3. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
�e Best hits 80.-90. & News DJ George

Párty s oldies 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 + Coca-cola za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 4. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Music Mix 90 & News DJ George

Párty 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 + Coca-cola za 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 7. ledna 9:00, Městská knihovna
Virtuální univerzita třetího věku

Astronomie
Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás“, který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity 
třetího věku (VU3V) - někdy též nazývané virtuální nebo elektronická - zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou 
práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet.   Cyklus přednášek 
představuje výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Dále následuje představení slavných 
astronomů rudolfínské doby.
Na kurz je třeba se přihlásit a zaplatit kurzovné 150 Kč (za cyklus 4 přednášek). Cyklus Astronomie pokračuje 14. , 21. 
a 28. ledna 2014.

Čtvrtek 9. ledna 18:00, kostel

Tříkrálový bene�ční koncert
Účinkují: pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, pěvecký sbor přátel ZUŠ Kuřim, dětský pěvecký sbor Cantando ZUŠ 
Kuřim, folkový soubor ZUŠ Kuřim a sólisté. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu 
Tříkrálové sbírky 2014 pořádané Charitou České republiky. (www.charita.cz)

Pátek 10. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Oldies party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Božkov Spiced 20 Kč, 
s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 11. ledna 2014 17:00, kostel
Sváteční koncert v kuřimském kostele sv. Maří Magdaleny

F. X. Brixi: Missa Pastoralis
Společně účinkuje kuřimský pěvecký sbor K dur, Královopolský chrámový sbor a Tišnovský komorní orchestr. 

Vstupné dobrovolné.

Sobota 11. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 17. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
George Music Mix 80-90 a DJ Ivo Video Music Hits

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 
zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 17. ledna 20:00, KD Kuřim

Taneční zábava a koncert pro So�nku II.
Hrají skupiny Doga a Varan. Pásmo největších hitů Tomáše Kluse zahraje Tony Žák s přáteli. Veškerý výtěžek z akce 
bude věnován malé So�nce z Kuřimi. Vstupné dobrovolné.

Pátek 17. ledna 20:00, ZŠ Tyršova
22. školní ples

Hraje Tom Sawyer Band. Připraveno je občerstvení za příznivé ceny a bohatá tombola. Předprodej vstupenek je tradičně 
na vrátnici školy ZŠ Tyršova 1255 v Kuřimi, od 1.12.2013.

Sobota 18. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Jäger-
meister za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 20. ledna 18:00, Městská knihovna
Wonderful KOPENHAGEN

Cestopisná přednáška Tomáše Černohouse nás zavede do Kodaně, hlavního města Dánska. Navštívíme Malou moř-
skou vílu, vodní kanál Nyhavn, zábavní park Tivoli, zámek Amelienborg, pivovar Carlsberg, dánský parlament Folketin-
get a mnoho dalšího. Podíváme se i na místa v okolí Kodaně – královský revír Dyrehaven, nejdelší most v Evropě přes 
Öresund či rybářské město Dragor, ze kterého se vydáme s místním rybářem v jeho lodi na lov. Přednáška představí 
Kodaň denní i noční, zimní i letní. Přijďte se nechat unést krásou tohoto severského města. Vstup volný.

Čtvrtek 23. ledna 18:30, zámek Kuřim, Club Escape
Výstava fotogra�í z putování západem Kanady 

- Hynek Vermouzek
Vstupné je dobrovolné.

Pátek 24. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Electronic beats AnTroyd, Womec, Repeter, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou pro-
gressive/house a tentokráte i DnB muziku. Jako hlavní hosté se představí DJ’s z kookidirt.cz: AnTroyd, Womec, Repeter, 
Pete Ripe. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Předprodeje

Sobota 25. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
DJ Ivo - Dance Video Hits 80´s, 90´s & New Millenium Hits

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

Pondělí 27. ledna 18:00, Městská knihovna
Korálkování juniorky

Lednový  kurz bude jako obvykle věnován slavnostním šperkům na ples a do divadla. Šperky budeme vytvářet z brou-
šených ohňovek technikou ketlování, z drobných ohňovek můžete motat rokajové pružinky a nebo vytvářet bohaté 
náhrdelníky z lanek a zamačkávacího rokajlu.  Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail hrdinova.pavla@seznam.cz 
nebo 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

Úterý 28. ledna 8:30 a 10:00, KD
Divadelní představení pro MŠ

Hrají Kamarádi Brno. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup za 40 Kč.

Čtvrtek 30.ledna 19:00, zámek Kuřim, Club Escape 
Ukrutně šťastni - filmový klub

Kodaňský policista Robert právě vjíždí do provinčního městečka, aby zde krátkodobou službou odčinil nedávné pro-
fesionální selhání. V jižním Jutsku končí další z pomalu se ploužících polojasných dnů a v neměnných tvářích místních 
obyvatel je příchod mladíka z hlavního města vítán podivně uspokojeným výrazem. Konstábl, jehož chování „podle 
příručky“ je záhy konfrontováno s lokálními zvyklostmi, začíná tušit, že za fasádou zdánlivě obyčejného maloměstského 
života se skrývají zneklidňující tajemství. Groteskně laděné drama se žánrovými odbočkami ke krimi, westernu či ho-
roru, natočené podle románu Erlinga Jepsena (autora předlohy úspěšného Umění plakat), vyniká originální stylizací a 
poutavým vykreslením temné atmosféry obestírající podivně vyšinutou komunitu. Drama, mysteriózní, Dánsko, 2008, 
105 min, režie: Henrik Ruben Genz. ČSFD 80%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 31. ledna 18:00
Korálkování dospělí

Lednový  kurz bude jako obvykle věnován slavnostním šperkům na ples a do divadla. Šperky budeme vytvářet z brou-
šených ohňovek technikou ketlování, z drobných ohňovek můžete motat rokajové pružinky a nebo vytvářet bohaté 
náhrdelníky z lanek a zamačkávacího rokajlu.  Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail hrdinova.pavla@seznam.cz 
nebo 606 570 008. Cena kurzu je 350 Kč.

Pátek 31. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Studentská párty DJ Flash

Tak tu pro Vás máme další studentskou párty na Escapu, tentokrát ve stylu oldies. Je potřeba pořádně oslavit, že je půl 
roku školy za námi. Ve sklepení naší školy na Vás zase budou čekat naše skvělé barmanky, úžasný DJ! Captain Morgan + 
Coca Cola 44 Kč. Vstup 30 Kč, studenti zdarma (s průkazkou).

úterý 4. února 19:30 - velký sál KD Kuřim
Sbory K dur a LSDa

Koncert Kuřimského sboru K dur a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDa) ve velkém sále KD nám umožní 
vidět a slyšet sbory, které jsou nápadité, kvalitní a svým repertoárem široce rozkročené od klasiky až po modernu a expe-
riment v akusticky vhodném prostředí a v přátelském setkání.

Pátek 31. ledna 20:00, KD
11. Orelský ples

Pořádá Orel Kuřim a KDU-ČSL. Hraje kapela Pohoda a cimbálová muzika Donava. Rezervace vstupenek mob. 607 909 
396. Srdečně zvou pořadatelé.

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

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

Pátek 28. února 20:00, KD
Ples města

Hraje Pavel Helan a kapela.  Bližší informace a datum zahájení předprodeje - samostatné plakáty.

Neděle 2. Března, náměstí Osvobození a KD
Masopust

Zabíjačka, další masopustní prodej, živá muzika a pro děti odpolední maškarní zábava v Kulturním domě. Bližší infor-
mace v příštím letáku a na samostatných plakátech. Pořádá město Kuřim.

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

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

Pátek 14. března
Bál přátel vína

Středa 12. března 19:30, KD Kuřim
Screamers

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

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

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

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 zakoupí. Vhodný dárek nejen k vánocům. Bližší informace a prodej v kanceláři Společenského centra.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 22.a čt. 23. ledna – 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 pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 a 
13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556, 
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu),  Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá: 
8:30 - 11:30  12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna 
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Plesová sezóna v KD Kuřim
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kukuče

ZA PROPAGACI KULTURY:
Kotva K. A. – Aleš Kadlec

V době, kdy dlouhodobě nefungoval Infokanál kuřimské televi-
ze, prokázal pan Aleš Kadlec schopnost informovat o kulturním dění ve 
městě prostřednictvím „svého“ kanálu kabelové televize. Zároveň se tím 
informace o kultuře v Kuřimi dostávaly do okolních obcí.

 

MECENÁŠ ROKU:
Společnost Pistoleto, s.r.o., obchodní 
značka Fofremnet – jednatel Ziegler Pavel 

FOFREM NET je obchodní značka společnosti Pistoleto, s.r.o., 
která provozuje rychlý internet pro domácnosti i firmy na Tišnovsku a 
v jeho okolí. Firma byla velmi významným sponzorem pro HANDEC 
FEST 2013. Přispěla tak k návštěvnickému úspěchu této akce konané na 
nádvoří kuřimského zámku. 

MIMOŘÁDNÉ KATEGORIE:
Antonín Žák - Koncert pro Sofinku

Koncert pro zdravotně postižené děvčátko z Kuřimi byl velkým 
úspěchem, když v listopadu roku 2012 přinesl rodině finanční pomoc ve 
výši přes 70.000 Kč. (Nevím, jestli není rozumné napsat jen ve značné fi-
nanční výši). Iniciátorem a hlavním organizátorem celé akce byl kuřimský 
muzikant pan Antonín Žák.

ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS 
KUŘIMSKÉ KULTUŘE:
Štěpánová Věra

Paní Věra Štěpánová začala v kuřimské knihovně pracovat od 1. 
února 1979, kdy byla kuřimská knihovna součástí okresní knihovny Brno 
venkov. Při reorganizaci systému knihoven v ČR se od 1. Ledna 2003 
stala vedoucí kuřimské Městské knihovny. Pod jejím vedením kuřimská 
knihovna zdárně prošla transformací knihovnického systému v ČR, byla 
modernizována a rozšířena přestavbou, stala se v rámci regionální působ-
nosti metodickou knihovnou pro více než sto obcí a rozšířila se o kulturní 
oddělení. Paní Štěpánová chápe knihovnu moderně jako komunitní cen-
trum obce, poskytující širokou škálu kulturních a společenských služeb, 
má respekt mezi knihovnickými profesionály a je oblíbená čtenáři. Letos 
se dožila životního jubilea.

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

činy v sezóně 2012-2013

Koncert se uskuteční 
v neděli 2. února 

ve velkém sále KD Kuřim.
Vystoupí skupina

Gajdoši Brno
(její členkou je Naďa Chocholáčová)

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

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

Tony Žák
Vstup volný
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kultura - úspěch

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 hnědý kabát na zip, 
uvnitř s kožešinou, vel. 40. Cena 
390,- Kč. Tel.: 739 593 437.

Prodám   dámský  tmavěhně-
dý  kabát,  vel.  38-40,  kapuce  lemo-
vanou kožešinu. Nenošený. Původní 
cena 13000,- Kč, nyní 3990,- Kč. 
Tel.: 739 593 437.

Ml. paní hledá veškeré vy-
bavení domácnosti, pouze za od-
voz, simbol. cenu. Děkuji Kuřim, 
tel.: 723 357 682 

Hledám pronájem v Kuřimi 
1 + 1, 2 + KK, dlouhodobě. Tel.: 
728 315 567

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

Nabízím pronájem garáže v 
areálu ul. Husova. 600 Kč / měsíc. 
Tel.: 608 120 447

Hledám ke koupi rodinný 
dům se zahradou v Kuřimi nebo v 
blízkém okolí. Tel.: 773 568 099

Hledám ke koupi byt v Ku-

občanská inzerce - zdarma

řimi. Osobní vlastnictví nebo druž-
stevní, ale s možností převodu do OV. 
Tel.: 732 590 995

Prodám málo jeté letní 
pneu Barum Brilantis, radiál, 82T, 
175/70/R13, výška dezénu 6mm. 
3ks včetně ráfků á 700 Kč, lks solo á 
450 Kč. Tel.: 721 229 200

Daruji za odvoz třídílnou 
zachovalou skříň. Tel.: 776 010 
098 

Koupím ruční mlýnek (i star-
ší) na strouhanku. Tel.: 724 472 
346

občanská inzerce - zdarma
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 37/2013 ze dne 27. 11. 2013
721/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 20. 11. 2013 

a ruší usnesení č. 377/2013 a 378/2013. Termín plnění: 27. 11. 
2013 (KÚ)

722/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Ro-
manou Gulkášovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytu umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. 
p. 947 v ul. Wolkerova, postaveného na pozemku p. č. 1418/1 vše 
v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 30. 11. 2013. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OMP)

723/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Romanou Gul-
kášovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117 a 1118 
v ul. Bezručova čtvrť, postaveného na pozemku p. č. 2131/2 vše v 
obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 14. 9. 2014 s možností pro-
longace za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

724/2013 RM schvaluje znění „Žádosti o pronájem bytu nebo o bytovou 
náhradu od Města Kuřimi“ dle přílohy s účinností od 1. 1. 2014. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

725/2013 RM schvaluje hranici 7 bodů pro umístění v Pořadníku žada-
telů o pronájem obecního bytu s účinností od 1. 1. 2014. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

726/2013 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 49/2000, jejímž 
předmětem je nájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o vým. 
23 m2 uzavřené s manž. Danou a Antonínem Kalovými, bytem 
Kuřim, IČ 15536998, a to dohodou ke dni 31. 12. 2013. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

727/2013 RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. 
ú. Kuřim o výměře 23 m2 paní Haně Maslaňákové, bytem Kuřim, 
za cenu 3.160,- Kč/m2/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou, s 
tříměsíční výpovědní lhůtou. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

728/2013 RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 
3117/12 o výměře cca 1.000 m2 HARD BIKERS Kuřim, se síd-
lem Komenského 667, 664 34 Kuřim, IČ 69707952, na dobu urči-
tou do 31. 12. 2018. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

729/2013 RM bere na vědomí dosavadní postup projednání územní stu-
die sportovního areálu I. etapa (Městská sportovní hala Kuřim). 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

730/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku MŠ Kuřim – konvektomat“ a souhlasí s uzavře-
ním kupní smlouvy se společností Čuda velkokuchyně, se sídlem 
Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ 26308436, která předložila nej-
vhodnější nabídku. Termín plnění: 31. 12. 2013 (MŠ)

731/2013 RM souhlasí se zněním odpovědi na petici „O zachování klubu 
Pohoda“. Termín plnění: 10. 12. 2013 (OSVV)

732/2013 RM schvaluje tvorbu a užití prostředků Sociálního fondu Měs-
ta Kuřimi pro rok 2014 se změnami. Termín plnění: 31. 12. 2014 
(KÚ)

733/2013 RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Kuřim dle 
přílohy. Termín plnění: 1. 12. 2013 (KÚ)

734/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných 
knihovnických služeb s obcí Běleč, Běleč 5, 679 23 Lomnice, IČ 
00532070. Termín plnění: 31. 12. 2013 (MKK)

735/2013 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 
12. 2013 dle zápisu. Termín plnění: 1. 12. 2013 (CSSK)

736/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 

13. 11. 2013 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 4 dle zápisu v příloze. Ter-
mín plnění: 27. 11. 2013 (OI)

737/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
18. 11. 2013 v bodu č. 1 a schvaluje body č. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OI)

738/2013 RM schvaluje zhotovitele na dodávku a montáž zakázky „Roz-
šíření systému tísňových osobních hlásičů v budově Městského 
úřadu Kuřim“ – pana Ronalda Graciase, se sídlem Malhostovice 
257, 666 03 Tišnov, IČ 67597025. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(KÚ)

739/2013 RM ruší usnesení RM č. 677/2013 ze dne 30. 10. 2013 týkající 
se uzavírání smluv o výpůjčce s uživateli komunikačních jednotek 
tísňové péče. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OSVP)

740/2013 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodování o uzaví-
rání nájemních smluv, jejichž předmětem bude nájem monitoro-
vacích jednotek EMA – S do kompetence Odboru sociálních věcí 
a prevence Městského úřadu Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OSVP)

741/2013 RM ruší usnesení č. 678/2013 ze dne 30. 10. 2013 ve věci poří-
zení světelného radaru na ul. Tyršova. Termín plnění: 27. 11. 2013 
(OI)

742/2013 RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi, 
předložit radě města zprávu se zdůvodněním bodů 1. – 3. dle zápi-
su, a to do 10. 12. 2013. Termín plnění: 18. 12. 2013 (KÚ)

743/2013 RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi, 
dát okresní metodičce prevence Mgr. Lence Cupalové posoudit 
správnost „Krizového plánu“ školy a jeho soulad s právními nor-
mami a posudek předložit radě města, a to do 15. 1. 2014. Termín 
plnění: 15. 11. 2014 (KÚ) 

744/2013 RM upozorňuje ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislava Pl-
chota na povinnosti vztahujících se k poskytování informací zři-
zovateli a souhlasí s návrhem výtky. Termín plnění: 11. 12. 2013 
(KÚ)

745/2013 RM souhlasí se zněním písemného sdělení paní Lence Valen-
tové a výzvy řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi 
dle návrhu se změnou. Termín plnění: 11. 12. 2013 (KÚ)

746/2013 RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organiza-
ce za školní rok 2012/2013“. Termín plnění: 27. 11. 2013 (MŠ)

747/2013 RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové or-
ganizace za školní rok 2012/2013“. Termín plnění: 27. 11. 2013 
(ZŠ)

748/2013 RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
za školní rok 2012/2013“. Termín plnění: 27. 11. 2013 (ZŠ)

749/2013 RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové 
odměnu za rok 2013 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 11. 12. 
2013 (KÚ)

750/2013 RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu 
Machovi odměnu za rok 2013 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 
11. 12. 2013 (KÚ)

751/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v ulože-
ní technického zařízení dráhy do pozemků parc. č. 375, 448/3 a 
519/1 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch Správy že-
lezniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1, Nové 
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 40/2013 ze dne 18. 12. 2013
760/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 11. 12. 2013. 

Termín plnění: 18. 12. 2013 (KÚ)
761/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 2 v 

objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 na pozem-
ku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od podpisu 
smlouvy do 31. 3. 2014 s Pavlem Richterem, trvale bytem 664 34 
Kuřim, za cenu 700,- Kč/měs. + DPH (poplatek za ubytování) + 
úhrada za služby. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

762/2013 RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Ku-
řim o výměře 23 m2 paní Haně Maslaňákové, bytem Kuřim, IČ 
72405333, za cenu 3.160 Kč/rok s roční valorizací, na dobu neur-
čitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OMP)

763/2013 RM ruší usnesení č. 697/2013 ze dne 13. 11. 2013 ve věci 
ukončení nájemní smlouvy č. 392/2000. Termín plnění: 31. 12. 
2013 (OMP)

764/2013 RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 3117/12 o 
výměře 1.000 m2 HARD BIKERS Kuřim, se sídlem Komenské-
ho 667, 664 34 Kuřim, IČ 69707952, na dobu určitou do 31. 12. 
2018. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

765/2013 RM schvaluje 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 po-
zemky 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 obhospodařo-
vání společnosti HERBASTAR, spol. s r.o., se sídlem Moravské 
Knínice 90, IČ 47915951, na dobu určitou do 31. 12. 2018 s valo-
rizací. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OMP)

766/2013 RM schvaluje 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, a parc. č. 507/4, 507/8, 507/9, 507/23, 507/24, 
507/29, 507/37, 524/13 a 524/17, vše v k. ú. Česká, 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: 31. 12. 2013 (OMP)

767/2013 RM ruší usnesení č. 683/2013 ve věci uzavření dodatku č. 1 ze 

Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, jako oprávněného z věc-
ného břemene v rozsahu dle přílohy. Do doby uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 31. 7. 2016 (OMP)

752/2013 RM ukládá odboru investičnímu bezodkladně připravit návrh 
opatření na odstranění závad uvedených v zápisu z tematické kon-
troly HZS JMK. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

753/2013 RM předkládá ZM ke schválení návrh rozpočtového provizo-
ria na rok 2014. Termín plnění: 10. 12. 2013 (OF)

754/2013 RM schvaluje ředitelce CSS Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 
příspěvková organizace, odměnu za rok 2013 ve výši dle zápisu. 
Termín plnění: 5. 12. 2013 (CSSK)

755/2013 RM uděluje souhlas se zhodnocením majetku města ze stra-
ny SK Kuřim, se sídlem U Stadionu 697/2, 664 34 Kuřim, IČ 
44947712. Termín plnění: 6. 12. 2013 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 38/2013 ze dne 3. 12. 2013
756/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby se 

společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 
473/8, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ 48150029, související s uží-
váním osobní mobilní monitorovací jednotky EMA-S koncovými 
uživateli. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OSVP)

757/2013 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení 
vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 2994/1 a přípojky dešťo-
vé kanalizace do pozemku parc. č. 2994/12 vše v k. ú. a obci Ku-
řim, LV č. 1, ve prospěch společnosti NÁBYTKÁR Česká repub-
lika, s.r.o., se sídlem Blanenská 1764/107, Kuřim, IČ 27661466, 
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavře-
na smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věc-
né břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH, náklady na jeho zřízení po-
nese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 
(OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 39/2013 ze dne 10. 12. 2013
758/2013 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění rozhodování o uzavírání nájemních 
smluv, jejichž předmětem bude nájem hrobového místa nebo 
kolumbária na hřbitově v Kuřimi do kompetence Odboru život-
ního prostředí Městského úřadu Kuřim a pověřuje podpisem 
těchto smluv Ing. Jaroslava Hamříka. Termín plnění: 11. 12. 2013 
(CTSK)

759/2013 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s dárcem – obcí Jina-
čovice, IČ 00281883, se sídlem Jinačovice 83, na dar ve výši 5.000 
Kč, poskytnutý městu Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2013 (KÚ)

Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Ing. Oldřich Štarha
starosta města    místostarosta města
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dne 30. 10. 2013 k SOD č. 2013/D/0040 z důvodů návrhu změny 
obsahového znění. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

768/2013 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k SOD č. 2013/D/0040 
se spol. CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvi-
ce, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822, který spočívá 
ve změně termínu předání dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

769/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2013/
O/0118 s Ing. Dagmar Hiršovou, bytem 664 34 Kuřim, IČ 
75354748, kterým se prodlužuje termín umístění 1 ks reklamní 
plochy na silničním zábradlí na nám. 1. května do 31. 3. 2014 za 
cenu 1.613,30 Kč. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

770/2013 RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2014. Termín 
plnění: 1. 1. 2014 (OSVV)

771/2013 RM bere na vědomí zprávu ředitele Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislava Plchota a souhlasí s jejím zasláním paní Lence Valento-
vé. Termín plnění: 31. 12. 2013 (ZŠ, KÚ)

772/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 9. 
12. 2013 v bodech č. 2 a 4, schvaluje body č. 1 a 3. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OI)

773/2013 RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na výběr zhotovi-
tele veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ ze dne 2. 12. 
2013. Termín plnění: 23. 12. 2013 (OŽP)

774/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o sběru oděvů, obuvi a tex-
tilu prostřednictvím kontejnerů společnosti REVENGE, a. s, se 
sídlem Za Mototechnou 1114/4, Praha 5, s provozovnou Dřevař-
ská 1418/7, Boskovice, IČ 28101766, s roční platbou za umístění 
každého kontejneru 1.500 Kč ve prospěch města Kuřimi. Termín 
plnění: 10. 12. 2013 (OŽP)

775/2013 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH pro JSDH Kuřim na rok 2013. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OSVP)

776/2013 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje na pokrytí mimořádných finančních 
prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povod-
ní v červnu 2013. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OSVP)

777/2013 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dohledu se Správcem že-
lezniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 
26, 611 43 Brno, IČ 70994234, na stavbě „Bezbariérový podchod 
žst. Kuřim ze severní části města“. Termín plnění: 19. 12. 2013 
(OI)

778/2013 RM souhlasí s odůvodněním méněprací a souhlasí s uzavřením 
Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 se zhotovitelem 
zakázky „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o. Termín plnění: 27. 12. 
2013 (OI)

779/2013 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, sou-
hlasí s pořízením běžeckého trenažéru dle objednávky v příloze. 
Termín plnění: 18. 12. 2013 (OI)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 09/2013 ze dne 10. 12. 2013
1183/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Iva Peřinu a Ing. 

Petra Němce. Termín plnění: 10. 12. 2013 (KÚ)
1184/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM MUDr. 

Renatu Procházkovou a Ing. Miluši Mackovou. Termín plnění: 10. 
12. 2013 (KÚ)

1185/2013 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 
10. 12. 2013 (KÚ)

1186/2013 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 2. 12. 2013, 
prodlužuje termín plnění usnesení č. 1006/2011 do 31. 12. 2015 
a usnesení č. 1067/2007, 1029/2011, 1035/2012, 1111/2012, 
1223/2012, 1096/2013, 1097/2013 do 28. 2. 2014. Termín plně-
ní: 10. 12. 2013 (KÚ)

1187/2013 ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/6 o velikos-
ti 2+1 s příslušenstvím umístěné ve III. NP bytového domu č. p. 
1122, 1123 a 1124 (ul. Bezručova čtvrť) postaveného na pozemku 
p. č. 2138/3 vše v obci a k. ú. Kuřim manž. Edvardu a Silvii Saroja-
novým, oba trvale bytem Kuřim, za cenu 792.000 Kč s tím, že veš-
keré náklady spojené s převodem bytové jednotky včetně úhrady 
daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Termín plnění: 31. 
3. 2014 (OMP)

1188/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 264/4 v k. ú. Ku-
řim dle GP č. 2828-100/2012 nově označený jako pozemek parc. 
č. 264/5 o vým. 2 m2, 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: 31. 12. 2013 (OMP)

1189/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Ku-
řim dle GP č. 857-3071/94 nově označený jako pozemek parc. č. 
4403 o vým. 19 m2, Josefu Jindrovi, bytem Kuřim, za cenu 650,- 
Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s pře-
vodem pozemku. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

1190/2013 ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2784/3 
v k. ú. Kuřim o výměře 110 m2 do vlastnictví Města Kuřimi od 
Dipl. Ing. Pavla Kučírka, bytem Kníničky, Brno. Náklady spojené s 
převodem pozemku uhradí nabyvatel. Termín plnění: 31. 1. 2014 
(OMP)

1191/2013 ZM schvaluje 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 s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí a s předkupním právem věcným. Termín plnění: 31. 
3. 2014 (OMP)

1192/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2208/1 o vým. 
cca 17 m2 v k. ú. Kuřim společnosti E.ON Distribuce, a.s., se síd-
lem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, 
IČ 28085400 za cenu 2.000 Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré ná-
klady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu nemo-
vitostí. Bude zřízeno předkupní právo věcné ve prospěch města. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní 
smlouva. Termín plnění: 31. 12. 2016 (OMP)

1193/2013 ZM schvaluje prodej částí pozemků p. č. 294 o výměře cca 
150 m2 a p. č. 293/1 o výměře cca 90 m2 vše v obci a k. ú. Ku-
řim společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 
1306, Kuřim, IČ 25529811, za cenu 10.211 Kč/m2. Termín plně-
ní: 31. 12. 2016 (OMP)

1194/2013 ZM si vyhrazuje projednání a odsouhlasení řešení každé 
územní studie, má-li být studie Úřadem územního plánování 
Městského úřadu Kuřim vložena do evidence územně plánovací 
činnosti. Termín plnění: 10. 12. 2013 (STA)

1195/2013 ZM bere na vědomí dosavadní postup projednání I. etapy 
územní studie sportovního areálu, která řeší umístění městské 
sportovní haly. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

1196/2013 ZM ruší usnesení č.1191/2007 ze dne 2. 10. 2007. Termín 
plnění: 10. 12. 2013 (OI)

1197/2013 ZM ruší usnesení č. 1022/2011 ze dne 8. 2. 2011. Termín 
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plnění: 10. 12. 2013 (OI)
1198/2013 ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním pláno-

vání a stavebním řádu, v platném znění Mgr. Ing. Draga Sukalov-
ského, jako určeného zastupitele pro projednávání návrhu Územ-
ního plánu Kuřim. Termín plnění: 10. 12. 2013 (OI)

1199/2013 ZM schvaluje zadání změny č. XIV Územního plánu sídel-
ního útvaru Kuřim, včetně přílohy č. 1 Vyhodnocení požadav-
ků uplatněných v rámci projednání návrhu zadání změny č. XIV 
Územního plánu sídelního útvaru Kuřim dle přílohy. Termín pl-
nění: 10. 12. 2013

1200/2013 ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové orga-
nizace. Termín plnění: 31. 12. 2013 (ZŠ, KÚ)

1201/2013 ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organiza-
ce. Termín plnění: 31. 12. 2013 (ZŠ, KÚ)

1202/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlou-
vě č. 2013/B/0077 o nabytí vodovodního řadu na pozemcích p. 
č. 4487/38, 2642/919 a 2642/553, vše k. ú. Kuřim, do majetku 
Města Kuřimi, od manželů Zdeňka Kučerovského, bytem 612 
00 Brno, a Jany Kučerovské, bytem 612 00 Brno, za kupní cenu 
ve výši 1.000 Kč. Vedlejším účastníkem smlouvy bude zhotovitel 
stavby společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 
000 Praha, IČ 26177005. Do doby uzavření kupní smlouvy bude 
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Termín plnění: 30. 
6. 2015 (OI)

1203/2013 ZM zmocňuje RM k zařazení nových dotací do rozpočtu 
města, budou-li získány do konce kalendářního roku 2013. Ter-
mín plnění: 31. 1. 2014 (OF)

1204/2013 ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu vý-
dělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální část-
kou 250 Kč/hod. Částka je platná pro rok 2014. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (OF)

1205/2013 ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 
2014 se změnami. Termín plnění: 21. 1. 2014 (OF)

1206/2013 ZM schvaluje rozpočtový výhled města Kuřimi pro léta 2014-
2018. Termín plnění: 10. 12. 2013 (OF)

1207/2013 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 2009/D/0088, 
kterým se mění splátkový kalendář, splátka č. 4 bude 28. 2. 2014. 
Termín plnění: 28. 2. 2014 (OF)

1208/2013 ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce s 
obcí Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, s rozšířením účelu 
čerpání na nákup techniky pro zimní údržbu. Termín plnění: 31. 
12. 2013 (OF)

1209/2013 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce 
se společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, Kuřim, IČ 
29213380, kterým se posouvá termín splatnosti této půjčky na 31. 
12. 2015. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OF)

1210/2013 ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí dotací z Pro-
gramu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi na rok 
2014 v bodech a částkách dle přílohy se změnou. Termín plnění: 
28. 2. 2013 (KÚ)

1211/2013 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Progra-
mu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v 
rámci výzvy roku 2014 v bodech a částkách podle přílohy. Termín 
plnění: 28. 2. 2014 (KÚ)

1212/2013 ZM volí jako přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro 
funkční období let 2013-2017 Ing. Františka Macka, bytem Ku-
řim. Termín plnění: 31. 12. 2013 (KÚ)

1213/2013 ZM schvaluje odprodej inženýrských sítí (kabelových tele-
vizních rozvodů) za cenu minimálně 8 mil. Kč formou veřejné ob-
chodní soutěže. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

1214/2013 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města 
na rok 2013, dle zápisu se změnami. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OF)

1215/2013 ZM ruší usnesení č. 1211/2013 ze dne 10. 12. 2013 ve věci 
uzavření smluv o poskytnutí dotací Programu finanční podpo-
ry kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 
2014. Termín plnění: 10. 12. 2013 (KÚ)

1216/2013 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Progra-
mu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti města Kuřimi v 
rámci výzvy roku 2014 v bodech a částkách podle přílohy se změ-
nou. Termín plnění: 28. 2. 2014 (KÚ)

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

placená inzerce



28      ZLOBICE ročník 21, číslo 1/ leden

Mikulášský jarmark - fotoreportáž soni šmahelové

ZUŠ Kuřim Vás zve
středa 22. ledna HUDEBNÍ VEČÍREK žáků
  Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin

středa 29. ledna TANEČNÍ VEČER žáků tanečního oboru ZUŠ  
  KUŘIM, 
  Kulturní dům Kuřim, začátek v 18 hodin

Sobotní  jóga v solné jeskyni:
Termíny a rozpis lekcí v lednu 2014: 4. 1. Relax jóga 11. 1. Jin jóga 

18. 1. Relax jóga 25. 1. Jin jóga
Pravidelný čas lekcí: 8:15 – 9:15
Místo konání: Solná jeskyně Kuřim www.jeskynekurim.cz
Cena: 150,- Kč / lekci V ceně je zahrnut vstup do Solné jeskyně a 

lekce jógy.
Rezervace: lenka_holubova@seznam.cz www.lenkaholubova.

webnode.cz
Místo konání: Solná jeskyně Kuřim www.jeskynekurim.cz

Čtvrteční jóga v solné jeskyni
Termíny a rozpis lekcí v lednu 2014: 9. 1. Hatha jóga 16. 1. Hatha 

jóga 23. 1. Hatha jóga 30. 1. Hatha jóga
Pravidelný čas lekcí: 18:15 – 19:15
Místo konání: Solná jeskyně Kuřim www.jeskynekurim.cz
Cena: 150,- Kč / lekci V ceně je zahrnut vstup do Solné jeskyně a 

lekce jógy.
Rezervace: lenka_holubova@seznam.cz www.lenkaholubova.

webnode.cz
Místo konání: Solná jeskyně Kuřim www.jeskynekurim.cz

pozvánky
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pozvánka
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noviny

Sport

ŠACH

Orelský šach
 Orelského šachového turnaje v Moutnicích se po roce opět zú-

častnila i kuřimská výprava. Letošní turnaj měl kvalitu, první čtyři nasaze-
ní hráči měli výkonost převyšující 2000Nrtg.

 Turnaj se hrál na 9 kol, s tempem 2x15 minut. Nejlepšího umís-
tění dosáhl Michael Vašek. Skončil celkově na 6. místě se ziskem 6bodů, 
přitom moc nechybělo a mohl být na stupních vítězů. Na 16. místě se 
ziskem 5 bodů skončil Pavel Sádlík, 20. se ziskem 4,5 bodu byl David Ně-
mec, který zároveň vyhrál svoji kategorii do 10let. Na 34. místě skončil se 
ziskem 3.5  bodu Michal Juračka. 

ps

Vymysleli jsme název, já udělal logo, které používáme dosud, ale 
museli jsme si říci, co si od toho kdo slibujeme. David Holman jasně řekl, 
že chce kadidovat v komunílních volbách a dostat se do zastupitelstva. 
Drago připustil, že to by také možná jednou mohl chtít, ale teď považu-
je za nejdůležitější nezávislé noviny, takže kandidovat nebude. Já jsem 
rovnou řekl, že do roku 2000 rozhodně nikam kandidovat nebudu a chci 
dělat místní noviny. 

S námi stáli na začátku Honza Kolařík, Pepa Pekárek a Miloš Ko-
tek. 

Scházeli jsme se v cukrárně u Kašparců, Pavel Kašparec dostal funk-
ci našeho obchodního zástupce, jeho dcery Soňa a Jana se staly elévkami 
redakce. Mapovali jsme si témata, o kterých budeme psát jako o hlavních 
v jednotlivých číslech, a než vyšlo první, měli jsme jich v seznamu asi pqt-
náct. Seznam vedl David v sešítku a tak byl šéfredaktor. Navíc bylo jasné, 
že pokud bude kandidovat do zastupitelstva, tak se mu pozice šéfredakto-
ra bude hodit do životopisu. Drago se stal vydavatelem, protože do toho 
byl ochoten dát své peníze (s mlhavou nadějí, že se mu třeba vrátí), no a já 
jsem opravoval chyby, zalamoval články a stejně jako ostatní psal.

Samotná výroba časopisu byla na hony vzdálena dnešní realitě. 
Příspěvky jsme dostávali psané rukou či na stroji, na disketách málokdy a 
i to bylo někdy dost strašně editováno. Digitální forografie nebyly, takže 
s filmem do labu, nechat vyvolat, pak za jiným majitelem počítače, který 
měl skener, vyrobit negativ na blánu, v sestavovaném čísle vyměřit pro ni 
místo a vynechat tam text, vyrobit maketu novin, vytisknout ji na blánu 
(to trvalo tak dlouho, že si člověk v klidu mohl dát oběd), vyrazit s tím 
do tiskárny. Když pan vydavatel Drago Sukalovský koupil skener, bylo to 
úžasné zrychlení procesu. O dva dny později vyzvednout papíry z tiskár-
ny (tiskli jsme na recyklovaný papír), dovézt do Kuřimi a pěkně ručně od-
poledne skládat noviny. Napočítat jednotlivé balíčky pro prodejce a roz-
vézt. Nejdřív jsme skládali v cukrárně, ale pak jsme se domluvili s Hankou 
Novotnou a skládali na kordech v TOSce. Chodila nám pomáhat školou 
povinná dítka – Klára a Vojta Novotní a dvojčata Prokopovy. 

Když jsme začali vycházet, překvapilo nás, jaký ohlas to mělo. 
Ovšem byla to dost fuška, ne všichni vydrželi. První odpadl Miloš Kotek, 
který byl pracovitý, ale zjistil, že všichni ostatní jsou daleko pravicovější 
než on a že tedy noviny vlastně reprezentují jiný názor než jeho. V pod-
zimních volbách se Igor Poledňák stal místostarostou, Holman i Zejda za-
stupiteli. Honza Kolařík i Pepa Pekárek kandidovali, ale neuspěli. Během 
roku ale naše řady rozšířil Petr Vodka (pozdější radní), který byl velmi 
užitečný zejména proto, že studoval práva a dokázal srozumitelně vysvět-
lit, jak po právní stránce funguje dmokracie v obci.

Po Holmanově zvolení do zastupitelstva jsem převzal funkci šéfre-
daktora a poměrně brzy se s ním rozešel i jako s přispěvatelem do Zlobice, 
protože jsem měl pocit, že bych nedokázal udržet nezávislost novin.

V roce 1995 odešli i Honza a Pepa, ale naopak se naše řady roz-
šířily o Martina Vičara (rovněž pozdější zastupitel) a jeho sestru Helu a 
Tomáše Novotného. 

Když se tedy podívám na první dva roky Zlobice, dojdu k překva-
pivému číslu, že za tu dobu se kolem ní pohybovalo celkem osm lidí, kteří 
se stali zastupiteli města, z toho dva starostové, dva místostarostové, dva 
radní. A to za různé strany. Takže ono to s konfliktem zájmů mezi novi-
nářskou profesí a komunální politikou bude asi nějak jinak, než se praví 
v učebnicích.

Jiří Brabec

Zlobice dvacetiletá
(pokr. ze str. 1)

Pozvánka na volejbal
Sobota 18. ledna 10:00, tělocvična ZŠ Jungmannova Kuřim
 Volejbal: Krajský přebor juniorek, DDM HIPPO Kuřim - VK Krá-

lovo Pole  

Neděle 26. ledna, 10:00, tělocvična ZŠ Jungmannova Kuřim
Volejbal: Krajský přebor kadetek, DDM HIPPO Kuřim - Volejbal 

Vyškov B

pf
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Plavání

sport 

Zimní pohár jedenáctiletých
Vrcholem druhé poloviny roku 2013 byl pro naše jedenáctileté 

plavce Zimní pohár ČR – Morava konaný v Opavě. Vrcholné soutěže se v 
plavání odehrávají ve více dnech, proto jsme strávili celý první prosincový 
víkend na bazénu. Z kuřimských plavců se nakonec na Pohár nominovali 
tři v celkem v osmi disciplínách.

Tomáš Masaryk lehce zaostal za svým nominačním časem z kraj-
ského přeboru na 100P, přesto jeho čas stačil na pěkné 26. místo. V dal-
ších disciplínách se umístil 26. na 50M a o jedno místo si pohoršil na 
trati 50VZ.  Anička Justová startovala také ve 3 disciplínách. Na 50VZ si 
výrazně vylepšila svůj osobní rekord, když zaplavala čas 0:36,1. Nepláno-
vaně nastoupila jako náhradnice i na 50M, kde si také vylepšila své osobní 
maximum. Nejlepšího umístění dosáhla na 100P, když doplavala ve velice 
kvalitním čase 1:41,8 na 21. místě. Posledním kuřimským reprezentan-
tem byl Adam Petrů, který se nominoval na závody na prsařskou stovku i 
dvoustovku. Na kratší trati Adam skončil o jedno místo za Tomášem, ale 
o to větší naděje jsme vkládali do dvojnásobné distance, protože Adamo-
vi svědčí spíše delší závody. Na 200P Adam vylepšil svůj osobní rekord o 
6 vteřin a doplaval na vynikajícím 14. místě.

Kuřimští reprezentanti na Poháru ČR jedenáctiletých v Opavě (zleva 
Anna Justová, Tomáš Masaryk, Adam Petrů)

Zimní pohár desetiletých
Na Pohár desetiletých se nominovala jedna kuřimská plavkyně a 

to Anežka Machotová. Bohužel jí těsně před závody postihlo, na začátku 
prosince velice rozšířené, silné nachlazení. Přesto se Anežce podařilo vý-
razně si vylepšit osobní rekord na 100P, když si jej zlepšila o čtyři vteřiny 
a doplavala na 31. místě. Jako svoji druhou disciplínu absolvovala oblíbe-
nou 50Z. Zde se již plně projevilo oslabení nemocí a Anežka doplavala 

spíše v tréninkovém čase 0:49,5. Bohužel se Anežce kvůli onemocnění 
nepodařilo prodat natrénované kilometry, ale o to větší má motivaci do 
dalších závodů následující rok.

Fego cup
Již tradiční zakončení závodní sezony se odehrává pro nejmladší 

plavce v Brně na bazéně na Lesné. Závodů se vždy účastní velký počet 
dětí, pro letošní rok jich bylo 223. Z Kuřimi jsme odjížděli v počtu 22 
závodníků ve všech věkových kategoriích.

Nejúspěšnějším závodníkem našeho klubu byl Jan Šťastný (2007), 
který si vyplaval dvě stříbrné (25P, 25Z) a jednu bronzovou medai-
li (25VZ). Zdatně ho doplňoval Adam Švaňhal (2007), který doplaval 
pro bronz na 25P. Mezi nejmladšími závodnicemi se dařilo Svobodové 
Karolíně (2008), když si odvezla tři zlaté medaile ze všech disciplín, kde 
startovala.

Mezi staršími závodníky se prosadila Aneta Weinlichová (2004), 
která si výrazně zlepšila osobní rekord na 25Z a skončila na krásném dru-
hém místě. Na trati 25VZ se dařilo i Jakubovi Myslivcovi (2004), když 
doplaval pro třetí místo v čase 0:18,3 a těsně mu unikly stupně vítězů na 
50M, kde skončil čtvrtý. Posledním kuřimskou medailistkou byla Klára 
Svobodová (2006) v disciplíně 25M, ve které doplavala na třetím místě. 

Kromě zmíněných medailistů jsme získali spoustu čtvrtých a 
pátých míst. Především v 25 metrových disciplínách znamenala i ztráta 
jedné desetiny vteřiny konec medailovým nadějím. V přepočtu na cenné 
kovy jsme si ze závodů odvezli celkem 13 medailí.  Všichni závodníci si 
zlepšili své osobní rekordy alespoň ve dvou disciplínách, ne-li ve všech. 
Doufáme, že si všichni plavci udrží svou formu i přes vánoce a budou 
moci v lednu navázat na svoje prosincové úspěchy. 

Kuřimští závodníci na Fego cupu v Brně na Lesné

Rekapitulace roku 2013
V minulém roce jsme s našimi závodníky vyrazili celkem na 24 zá-

vodů mimo náš bazén a uspořádali jsme již XXII. Velkou cenu Kuřimi u 
nás ve Wellness Kuřim. Kromě oficiálního závodu jsme uspořádali letní 
a zimní klubové přebory pro všechny účastníky našich kurzů, aby si kaž-
dý mohl zkusit poměřit síly s našimi zkušenějšími závodníky. Podařilo se 
nám také během letních prázdnin vyrazit na letní soustředění, na kterém 
jsme nabírali fyzickou kondici na kole a v bazénu pro druhou polovinu 
sezony. 

Za celý rok 2013 jsme celkem přivezli ze závodů 75 medailí. Zařa-
dili jsme se tak mezi sběratele všech cenných kovů, dohromady to bylo 23 
bronzových, 32 stříbrných a 20 zlatých medailí. 

Všem našim plavcům patří velká gratulace a zároveň poděkování 
za příkladnou reprezentaci našeho klubu a města. Přejeme jim, aby jejich 
plavecké nadšení přetrvávalo a aby měli v roce 2014 spoustu úspěchů v 
plavání i mimo něj.

 za Plavecký klub Kuřim
 Jan Nováček
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Volejbal DDM HIPPO Kuřim

sport

Příští, únorové číslo Zlobice vyjde v pátek 31. ledna. 
Uzávěrka bude ve středu 22. ledna. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 27. ledna.
Prosím o dodržení termínů.

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

Krajský přebor juniorek
O vánocích se dostal Krajský přebor juniorek do poloviny soutěže. 

V první části sehrály kuřimské juniorky šestnáct utkání. Z vítězství se těši-
ly šestkrát a v průběžné tabulce jsou na osmém místě. Soutěž je v letošním 
roce velmi vyrovnaná, neboť se nehrají jako v loňském roce podzimní roz-
řazovací skupiny, ale v jedné skupině hrají všechny týmy každý s každým 
dvě dvojutkání. V soutěži nastupují jak hráčky věkové kategorie juniorek, 
tak i hráčky kadetek. První polovina ukázala, že i s mladšími hráčkami 
dokážeme být konkurenceschopní. V jarních odvetách je cílem pro tým 
se prokousat ještě trochu výše v tabulce. 

Za juniorky dosud nastoupily: Tereza Plíšková, Tereza Vyorálková, 
Hana Šálená, Michaela Schnirchová, Veronika Štossová, Tereza Poláško-
vá, Simona Kahleová, Bára Lukešová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčko-
vá, Tereza Mojžíšová, Michaela Šplíchalová, Beata Olšarová, Kateřina 
Šplíchalová

Krajský přebor kadetek
Kadetky hrají v letošním roce klasický systém s podzimními roz-

řazovacími skupinami. Základní skupinu měly kadetky pětičlennou. V 
základní skupině odehrály šestnáct utkání, z nichž sedmkrát zvítězily. 
Skupina měla jasného favorita, tým Boskovic neztratil jediné utkání. Na 
opačném pólu tabulky zůstal tým Jehnic bez jediné výhry.  Kuřimské ka-
detky bojovaly o druhé postupové místo do jarní skupiny hrající o postup 
do I. ligy kadetek, ovšem nakonec na postupové místo nedosáhly, ve sku-
pině skončily  páté a zahrají si tak na jaře skupinu o sedmé až jedenácté 
místo.

Za kadetky dosud nastoupily: Tereza Polášková, Simona Kahleo-
vá, Bára Lukešová, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Tereza Mojžíšová, 
Michaela Šplíchalová, Beata Olšarová, Kateřina Šplíchalová, Alena Filko-
vá, Alena Vichtová, Tereza Šancová, Tereza Bělušová, Lucie Tesařová

IV. turnaj Krajský přebor žákyň
Ve čtvrtém turnaji nastoupily kuřimské žákyně ve třetí výkonnost-

ní skupině v Břeclavi. Všechny tři zápasy byly velmi vyrovnané a je vi-
dět, že tým žákyň doputoval do výkonnostní skupiny kam patří. Hráčky 
bojovaly a rychle se vyrovnaly se situací, kdy nebudou hladce vyhrávat 
jako v minulých kolech, ale budou muset máknout. Nakonec se žákyním 
podařilo zvítězit v jednom utkání, a tak si zajistily účast ve třetí skupině 
i v příštím kole.

Za tým žákyň nastoupily: Kateřina Šplíchalová, Tereza Šancová, 
Tereza Bělušová, Lucie Tesařová, Tereza Lípová, Zuzana Rubešová, Sa-
bina Jelínková

III. turnaj Pohár 7. tříd 
Ve třetím kole nastoupil tým Poháru 7. tříd v pětičlenné skupině v 

Brně. Na turnaji podával tým velmi dobrý výkon, první tři utkání vyhrál. 
Ve čtvrtém se ovšem dostavila nervozita z možného postupu a ta nám 
svazovala nohy. Začaly se kupit zbytečné chyby a poslední utkání jsme ne-
zvládli. Je to nováčkovská daň, musíme ještě nasbírat mnoho zkušeností, 
abychom dokázali udělat i poslední nejtěžší krok.

Za tým Poháru 7. tříd nastoupili: Vít Walsberger, Katharina Kočí, 
Kateřina Hrdinová, Renata Smíšková, Veronika Voženílková, Adriana Fil-
ková, Tereza Melcherová, Vendula Dvořáčková
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Stolní tenis

sport

XXXII.ročník Vánočního tur-
naje ve stolním tenisu v M. 
Knínicích 21.12.2013

 V advetním čase v předvečer Štědrého dne se sešlo letos na již XX-
XII. ročníku tradičního Vánočního turnaje ve stolním tenisu 42 vyzna-
vačů hry s nejmenším míčkem ze 13 oddílů Brno-venkova, Brno-města, 
Blanska, Vyškova a Šumperka. Turnaj se hrál systémem kombinací sku-
pinového systému, a dále vyřazovacím způsobem. Čtyřhry byly hrány 
na jednu porážku. K určení celkového pořadí ve dvouhře a čtyřhře bylo 
potřeba odehrát celkem 115 mnohdy dramatických utkání. Mezi množ-
stvím hodnotných věcných cen, které notně podpořily motivaci hráčů, 
byl turistický zájezd do Medvědí soutěsky v Rakousku věnovaný CK Lu-
ňáček Kuřim. Jak se již stalo tradicí v uplynulých ročnících, kromě pří-
jemně stráveného dne za zelenými stoly a štědrosti sponzorů, neodjížděl 
nikdo z hráčů bez věcné ceny.

Dvouhry: 1. Galla Martin Lažánky, 2. Vaněk Jan Ořechov, 3.-4. Šam-
šula Roman Vážany n. L. a  Tůma Karel, 5.- 8. Jaroušek Dušan M.Knínice, 
Němec Jaromír M.Knínice, Buchta Stanislav Techn.Brno,  Holčík Petr 
Slatina, 9.- 16. Vlček Dalibor M.Knínice, Juříček Petr M.Knínice, Baťa 
Jiří Slatina, Vodák Jiří Jestřebí, Blatná Alena M.S. Brno, Krška Rostislav 
Ostrovačice, Kafrda Ladislav Ořechov, Juračka Petr Slatina, 17.-22. Tun 
Karel M.Knínice, Pleskač Mirek M.Knínice, Kočka Miroslav Sok. Kuřim, 
Vávra Ivan Lomnička, Juračka Karel Slatina,  Sedláček Zdeněk Slatina … 
31.-38. mj. Klimešová Zd. Kuřim, Krebs Pavel Sok. Kuřim, Vasas Miro-
slav Sok. Kuřim, 39.-41. mj. Hýsek Jaroslav Sok. Kuřim 

Čtyřhry: 1. Vaněk J. - Vaněk J. Ořechov, 2. Tůma K. - Sedláček Z. 
Slatina, 3.-4. Němec J. - Buchta S. M.Knínice/Technika a Vodák J. - Vodák 
P. Jestřebí, 5.-8. Baťa J. - Ondruš M. Slatina, Galla M. - Sova J. Lažánky, 
Holčík P. - Čampa P. Slatina, Juračka P. - Juračka K. Slatina, 9.-16. Vojanec 
L.. - Pleskač M. M.Knínice, Vlček D. - Tun K. M.Knínice, Kučera M. - Bu-
rian L. M.Knínice/Lažánky, Svejkovský - Vávra I. M.Knínice/Lomnička, 
Šmíd B. - Kafrda L. Ořechov, Charvát R. - Novotný M. Jestřebí, Blatná 
A. - Klimešová Z. M.S.Brno/Kuřim, Stráněl O. - Šamšula R. Uničov/
Vážany n.L., 17.-20. Toldy J. - Krška R. M.Knínice/Ostrovačice, Kočka 
M. - Kočková A. Sokol Kuřim, Vasas M. - Krebs P. Sokol Kuřim, Tesařová 
D. - Hýsek J. PP Brno/Sokol Kuřim

Poděkování patří níže uvedeným sponzorům: CK LUŇÁČEK 
Kuřim Jaroslav a Blanka Luňáčkovi, CYKLOSPORT Kuřim Veselovský 
Vlastimil, HORTICENTRUM spol. s.r.o. Bc.Vlček Dalibor, SOKOLSKÁ 
ŽUPA PERNŠTEJNSKÁ Tišnov, SLÉVÁRNA ROUČKA Slatina Ing. 
Ondruš Milan, VEČERKA Kuřim Brázda Roman, CENTRUM KOM-
PLEXNÍ REGENERACE Brno MUDr.Toldy Karin, SPINMARKE-
TING Moravská Třebová, VODÁK Jiří Rájec – Jestřebí, KOHOUTOVI 
M.Knínice Vladimír a Jindřiška, PLESKAČ Ladislav Miňon M. Knínice, 
OBECNÍ ÚŘAD František Kšica

L.Vojanec 

Tabulky soutěží ve stolním tenisu 
po 1. půli ročníku 2013/2014

Krajská soutěž II. třídy B
1. SK Slatina - Brno D  11 11 0   0  110:32  44
2. KST Blansko C   11   9 0   2    97:41  38
3. TTC Komořany A   11   9 0   2  103:46  38
4. TJ Cemo Mokrá A  11   9 0   2    97:53  38
5. SK Kuřim A   11   6 0   5    79:79  29
6. TJ Sokol Otnice B   11   5 1   5    82:84  27
7. Sokol Moravské Knínice A  11   5 1   5    83:83  27
8. Orel Boskovice A   11   4 0   7    68:88  23
9. TJ Šošůvka A   11   3 0   8    55:99  20
10. STK Zbraslavec B  11   2 0   9    52:105  17
11. TJ Sokol Hlubočany B  11   2 0   9    53:101  17
12. TJ Vysočany A   11   0 0 11   42:110  11

Okresní přebor 1. třídy
1. Ivančice „B“   11 11 0   0  140:58  44
2. Tišnov „C“   11   8 0   3  117:81  35
3. Rebešovice „B“   11   7 0   4  113:85  32
4. Silůvky „C“   11   7 0   4  112:86  32
5. Lažánky „A“   11   6 1   4  106:92  30
6. Telnice    11   6 1   4  106:92  30
7. Mokrá „B“   11   6 0   5  107:91  29
8. Nové Bránice „B“   11   5 2   4    99:99  28
9. Radostice „A“   11   2 1   8    84:114  18
10. SK Kuřim „B“   11   2 1   8    83:115  18
11. Ořechov „A“   11   2 1   8    69:129  18
12. Řeznovice „E“   11   0 1 10    52:146  12

Okresní přebor 2. třídy
1. Nedvědice „A“   11   9 1   1  128:70  39
2. Tvarožná „A“   11   6 3   2  103:95  32
3. Oslavany „A“   11   6 2   3  115:83  31
4. Ostopovice „A“   11   5 3   3  104:94  29
5. Tišnov „D“   11   5 3   3  106:92  29
6. Prštice „A“   11   5 2   4  104:94  28
7. Mokrá „C“   11   5 0   6  107:91  26
8. Prace „A“   11   4 3   4  105:93  26
9. Lažánky „B“   11   3 2   6    85:113  22
10. Sokol Kuřim „A“  11  1 5   5    84:114  19
11. Silůvky „D“   11   2 2   7    74:124  19
12. Rebešovice „C“   11   1 2   8    73:125  16

Okresní přebor 3. třídy
1. Ivančice „C“   11 11 0   0  162:36  44
2. Ostopovice „B“   11   9 0   2  122:76  38
3. Oslavany „B“   11   7 0   4  110:88  32
4. Říčany „A“   11   6 2   3  107:91  31
5. Nové Bránice „C“   11   6 1   4  101:97  30
6. Neslovice   11   6 0   5  101:97  29
7. Moravské Knínice „B“  11   5 2   4  109:89  28
8. Prace „B“   11   5 1   5    92:106  27
9. Nedvědice „B“   11   4 0   7    87:111  23
10. Radostice „B“   11   2 0   9    78:120  17
11. Ostrovačice   11   0 3   8    72:126  14
12. Rebešovice „D“   11   0 1 10    47:151  12

Okresní přebor 4. třídy
1. Lomnička „A“   11 10 0   1  144:54  41
2. Ořechov „B“   11   9 0   2  124:74  38
3. D.H. Loučky „A“   11   8 1   2  108:90  36
4. Lažánky „C“   11   7 0   4  115:83  32
5. Střelice    11   6 1   4  107:91  30
6. Kanice    11   5 1   5  102:96  27
7. Mokrá „D“   11   4 0   7    92:106  23
8. Oslavany „C“   11   2 5   4    92:106  22
9. Sokol Kuřim „B“   11   3 1   7    81:117  21
10. Tvarožná „B“   11   3 1   7    89:109  21
11. Nosislav „A“   11   2 2   7    81:117  19
12. Rebešovice „E“   11   1 0 10   53:145  14

L.Vojanec
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sport

Atletika Fotbal

XIII. ročník Mikulášské laťky 
ve skoku do výšky

XIII.ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky pořádaný TJ So-
kolem Moravské Knínice jako akci Sokolské župy Pernštejnské, přilákal 
8. prosince 2013 do výškařského sektoru 24 soutěžících v 7 věkových 
kategoriích. 

Svoje umění nad vysokou laťkou přišli předvést předškolní děti, 
mladší a starší žáci, žákyně a muži z Kuřimi, Jinačovic, Tišnova, Černvíru, 
V.Bitýšky a domácích Moravských Knínic. Řada skokanských nadějí zde 
letos překonala mnohdy i svůj osobní rekord. Příjemně strávená druhá 
adventní neděle tak přinesla kromě hodnotných výsledků závodníků i na-
pínavé sportovní zážitky pro diváky. 

Výsledková listina:
Kategorie 3 – 4 let: 1. Sebera Matyas AK Tišnov 45 cm

Kategorie 5 – 6 let: 1. Seberová Aneta AK Tišnov 86 cm, 2. Černá Zuzana 
Jinačovice 75 cm, 3. Kozinová Adéla V.Bitýška 65 cm

Kategorie 7 – 8 let: 1. Mauerová Marie M.Knínice 111 cm 
Kategorie 9 – 10 let: 1. Vlček František Kuřim 130 cm, 2. Jelínek Šimon 

Kuřim 117 cm, 3. Pelikán Tomáš M.Knínice 90 cm
Kategorie dívky 11 - 12 let: 1. Blažková Michaela Kuřim 126 cm, 2. Foj-

tíková Eva Kuřim 120 cm, 3. Jelínková Eva M.Knínice 110 cm, 4. 
Slámová Jana M.Knínice 100 cm

Kategorie chlapci 11 – 12 let: 1. Večeřa Štěpán M.Knínice 125 cm
Kategorie chlapci 13 – 14 let: 1. Přikryl Jiří Kuřim 148 cmm 2. Havlát 

Petr AK Tišnov 138 cm, 3. Polák Martin M.Knínice 125 cm
Kategorie dívky 13 – 14 let: 1. Havlátová Markéta AK Tišnov 135 cm
Kategorie muží 15 a více let: 1. Ondriska Jakub Tišnov 155 cm, 2. Kozina 

David V.Bitýška 155 cm, 3. Jelínek Roman Kuřim 145 cm, 4. Si-
kora Vít AK Kuřim 145 cm, 5. Mikulica Zdeněk Černvír 125 cm, 
Kopečný Jan Tišnov 125 cm

Kategorie ženy 15 a více let: 1. Vlčková Ilona Kuřim 125 cm
L. Vojanec

Turnaj mladších žáků ročník 2001 a mladší 
pořádaný FŠ Třebíč 8. 12. 2013

Sestava FC Kuřim: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Hajsler, Šťastný, Za-
vřel, Hruška, Bábor, Fürješ.

Branky: Šťastný 8x, Vašíček 3x, Hajsler 2x, Fürješ 2x.
Výsledky: FC Kuřim – FŠ Třebíč + VM B 3 : 4 Šťastný 3x (Vašíček 

1x), FC Kuřim – FŠ Třebíč + VM A 1 : 3 Šťastný, FC Kuřim – Tatran 
ST.Lískovec 3 : 2 Šťastný (Hajsler), Zabadal (Al-Dury), Kulibaba, FC 
Kuřim – FC Slovan Havl.Brod 2 : 3 Fürješ (Zavřel), Šťastný (Peřina), FC 
Kuřim – HFK Třebíč 7 : 3 Šťastný 3x (Hajsler, Peřina), Vašíček, Hajsler

Pořadí: 1. FŠ Třebíč + VM A, 2. FŠ Třebíč + VM B, 3. FC Slovan 
Havl.Brod, 4. Tatran ST.Lískovec, 5. FC Kuřim, 6. HFK Třebíč

Do prvního utkání s týmem FŠ Třebíč + VM B jsme vstoupili ne-
očekávaně dobře. Kluci vlétli na soupeře a během pár minut jsme vedli 
rozdílem tří branek. Jenomže potom jakoby kluci soupeře podcenili a 
dovolili mu otočit skóre. Také další zápasy kluci odehráli na dobré úrov-
ni. Bohužel jsme často dopláceli na to, že jsme neproměňovali šance (na 
rozdíl od soupeřů), které jsme si v průběhu jednotlivých utkání vytvořili. 
O vyrovnanosti jednotlivých utkání svědčí i fakt, že pouze v jednom utká-
ní nás soupeř přehrál o dvě branky, ostatní utkání jsme prohráli o gól. V 
posledním utkání kluci nedali šanci týmu z HFK Třebíč a jednoznačným 
vítězstvím si zajistili pátou příčku. Předposlední místo sice není lichotivé, 
nicméně herní projev týmu nebyl špatný. Nejlepším hráčem našeho týmu 
byl vyhlášen gólman Petr Nešetřil.

Turnaj mladších žáků ročník 2001 a mladší 
pořádaný v Přibyslavi 14. 12. 2013

Sestava FC Kuřim: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Hajsler, Šťastný, Bá-
bor, Antoňů, Al-Dury, Zabadal.

Branky: Šťastný 5x, Hajsler 3x, Zabadal 2x, Vašíček, Al-Dury.
Výsledky v základní skupině: FC Kuřim – Žďár n.Sázavou B 1 : 0 

Al-Dury (Zabadal), FC Kuřim – Ždírec 4 : 1 Zabadal, Šťastný 3x (Vaší-
ček, Al-Dury, Antoňů), FC Kuřim – Bedřichov 0 : 2, FC Kuřim – Jimra-
mov 3 : 3 Zabadal, Hajsler (Šťastný), Vašíček 
Semifinále: FC Kuřim – Líšeň 1 : 3 Šťastný (Vašíček)
O třetí místo: FC Kuřim - Žďár n.Sázavou A 3 : 1 Hajsler 2x, Šťastný

Pořadí: 1. Líšeň, 2. Žďár n.Sázavou B, 3. FC Kuřim, 4. Žďár 
n.Sázavou A, 5. Ždírec, 6. Rad.Svratka, 7. Bedřichov, 8. Světlá, 9. Přiby-
slav, 10. Jimramov

Po nepovedeném turnaji v Třebíči byl naším cílem postup ze sku-
piny do semifinále. Kluci odehráli po herní stránce velice dobrý turnaj. 
V každém odehraném utkání měli kluci mnoho příležitostí ke skórování, 
nicméně naší slabinou na tomto turnaji bylo opět neproměňování šancí. 
Zářným příkladem naší nemohoucnosti bylo utkání s týmem Bedřicho-
va, kdy jsme soupeřovu branku ostřelovali, ale bez jediného úspěchu. 
Soupeři naopak postačilo minimum střel ke vstřelení dvou branek. Po 
tomto utkání musel ze zdravotních důvodů odstoupit brankář Petr Ne-
šetřil, což pro nás bylo citelným oslabením. Do dalších utkání nastoupil 
na jeho post obránce Vojta Bábor, který odchytal další utkání jak nejlépe 
mohl a zaslouží dík. V posledním remízovém utkáním ve skupině s tý-
mem Jimramova jsme přišli o dalšího zkušeného hráče Michala Antoňů, 
který pro zranění v utkání turnaj nedohrál. Remízou si kluci zajistili po-
stup do semifinále. I přes oslabení nadále kluci podávali skvělé výkony. 
V semifinálovém utkání proti Líšni jsme měli mnohem více ze hry, ale 
doplatili jsme na nízkou produktivitu. Naopak soupeř využil svých šancí 
dokonale a poslal nás do hry o třetí místo. V posledním utkání jsme se 
opět střelecky trápili, nicméně kluci hodně chtěli medailovou třetí příčku 
a bylo to na nich znát. Všichni hráli se zápalem a na hřišti každý z nich 
podával maximální výkon. Třetí místo je zasloužené a za výkon v turnaji 
zaslouží všichni poděkování. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen náš 
hráč Lukáš Šťastný, za což mu ještě jednou gratulujeme. 
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Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru 
Zaměření 

Vhodné 
pro 

Školné 
měsíčně 

10 v roce 

Možnost 
dalšího 
studia 

Charakteristika oboru 
Optimální  
průměr ze 

ZŠ 

Informační technologie  
18-20-M/01 
elektronické 
počítačové 

systémy 
 do 2,20 0 - 500 

Kč 
VOŠ 
VŠ  

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

Ekonomika a podnikání  
 63-41-M/01 

technická  
administrati-

va 
 do 2,40 0 - 500 

Kč 
VOŠ 
VŠ 

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

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

 do 2,40 0 - 350 
Kč 

VOŠ 
VŠ 

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

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

Kč 
VOŠ 
VŠ 

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

Tříleté učební obory zakončené vyučením se v oboru 
Strojní mechanik  

23-51-H/01   do 3,20 
školné 
není, 

stipendium 
až 500 Kč 
měsíčně 

nástav-
bové stu-
dium za-
končené 

MZ  

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

Obráběč kovů  
23-56-H/01   do 3,20 

školné 
není, 

stipendium 
až 500 Kč 

nástav-
bové stu-
dium za-
končené 

MZ  

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

Elektrikář 

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

školné 
není, 

stipendium 
až 500 Kč 
měsíčně 

nástav-
bové stu-
dium za-
končené 

MZ   

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

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

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

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

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

 
 

 
 


