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Jaké byly Farmářské trhy a co nás čeká příště

(Pokračování na str. 6)

V únoru se konaly první obnovené 
Farmářské trhy v Kuřimi, tentokrát na ná-
městí Osvobození. Už v minulém vydání 
Zlobice jsme vám přinesli rozhovor se spolu-
pořadatelem trhů panem Alešem Kadlecem 
a i tentokrát jsme se ho zeptali na pár otázek. 
Zajímalo nás zejména, co se osvědčilo, a co 
bude pro příště ještě lepší. Připomínáme, že 
další termín Farmářských trhů bude v pátek 
14. března od 14 do 18 hodin na náměstí 
Osvobození.

Jak jste spokojen s průběhem prvních obno-
vených Farmářských trhů v únoru v Kuřimi?

Farmářské trhy jsem organizoval 14. 
února letošního roku poprvé. Nelze jednoznač-
ně říci, zda jsem nebo nejsem spokojen. V prvé 
řadě jsem očekával dost problémů spojených s 
vlastním zajištěním trhu a tržiště, v čemž jsem 
se tedy nezklamal. Potvrdilo se, že Kuřim sku-
tečně nemá vhodnou plochu na občasnou trž-
nici, jako je tomu na náměstí v Tišnově. Dole 
na náměstí 1. května nejsou k dispozici pro tr-
hovce WC a tekoucí voda pro hygienu. Což zde 
na náměstí Osvobození je vyřešeno kulturním 
domem. Takže nelze uvažovat náměstí 1. května 
pro využití k tomuto účelu. V případě zpevněné 
plochy kolem pomníku na náměstí Osvobo-
zení se mi potvrdilo, že je dost malá. Je nutné 
některé stánkaře umístit na travnaté plochy. Ale 
co s jejich automobily, kterými přiváží nejen 
svoje zboží, ale i vlastní stánky. S těmi je velký 
problém. Těm jsem nedovolil umísťovat je na 

travnatých plochách, i když je někdy prodejci 
využívají jako sklady zásob pro prodej. Je mi 
známo, že se připravuje rekonstrukce náměstí 
Osvobození, ale nevím, zda investor, tedy měs-
to Kuřim, uvažuje o jeho praktickém využívání 
občany města pro pulsující život, nebo to bude 
zase jen další park pro odpočívající a dříve na-
rozené občany, kteří by jinak mohli odpočívat 
v parku například u nádraží ČD, v lesoparku 
Záruba nebo ve vnitroblocích jejich bytových 
domů. Částečně jsem to v únoru řešil umísťo-
váním doprovodných dodávkových automo-
bilů trhovců kolem a za pomníkem vojáka, na 
vydlážděných plochách.

B) Využití plochy před schodištěm do 
kulturního domu je využíváno jako parkoviště. 
Pan Žáček osadil parkoviště již dva dny předem 
dopravními značkami „zákaz zastavení“ s do-
datkovou tabulkou od kdy do kdy. Ale marně. 
Podle mého soudu auty zde plochu blokujícími, 
přijeli lidé, kteří asi nevlastní řidičské oprávnění 
a tudíž nemusí znát ani dopravní značení, nebo 
si ze zákazů nic nedělají a prostě ho neberou v 
potaz. A když už jsme po odjezdu těch, co zde 
parkovali, jimi uvolněná místa ohlídali, měli 
bohužel trhovci dost často snahu na uvolněná 
místa svoje auta odstavit. 

Pozorný čtenář si jistě všiml, že v nad-
pisu tohoto článku je chyba. Přímo hrubka. 
A teď si říká, že pokud to sám vím, tak to 
vlastně možná není jen tak chyba, ale něco s 
nějakým dalším záměrem. Dovolím si ho ale 
ještě chvíli napínat.

Když jsem do lednové Zlobice napsal 
článek o našem dvacetiletí, dopustil jsem se 
omylu, za který se hluboce omlouvám. Napsal 
jsem, že Petr Vodka se stal redaktorem Zlobice 
až v průběhu roku 1994, ale on jím byl od po-
čátku. Paměť je potvora zrádná. Takže, jak to s 
Petrem bylo. Petr byl už u toho, když jsme se 
začínali domlouvat v roce 1992. A říkal, že do 

Dvacet let Zlobyce
toho s námi jde. A my mu zase říkali něco jako: 
„Petře, to je moc fajn, ale my tě vlastně nepo-
třebujeme jako řadového redaktora. Ty jediný z 
nás máš právní povědomí, takže budeš takový 
náš právní poradce. 

(Pokr. na str. 35)
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Z města Stíny a polostíny

Na dohled od Zlobice

užitečné informace

Kuřim letos slaví 50 let
Kuřim letos slaví 50. výročí povýšení z městyse na město. Už v 

tomto čísle vám přinášíme zprávu o plánu oslav a i v dalších číslech přine-
seme více informací a zajímavostí, které se váží k tomuto výročí.

Internetové objednávání v provozu
Objednat se k vyřízení dokladů nebo na registr vozidel nyní snad-

no můžete na kuřimské radnici přes Internet. Služba je dostupná na www.
kurim.cz/objednavky  a od poloviny února už funguje v ostrém provo-
zu. Objednat se mohou občané i po telefonu prostřednictvím podatelny 
MěÚ Kuřim na tel.: 541 422 311.

První občánek roku 2014
Prvním občánkem města Kuřimi v roce 2014 se stala Adéla Ne-

topilíková, která se narodila 8. ledna 2014. Jako každoročně bude první 
občánek slavnostně přivítán starostou města a obdrží od města Kuřimi fi-
nanční dar ve výši 5 000 korun. První vítání občánků v letošním roce pro-
běhne v Kuřimi v sobotu 15. března v Obřadní síni Kulturního domu.

Farmářské trhy v novém pokračují
Zdá se, že se nový formát Farmářských trhů, které společně s měs-

tem Kuřim pořádá pan Aleš Kadlec, osvědčil. Další Farmářské trhy se ko-
nají v pátek 14. března od 14 do 18 hodin opět na náměstí Osvobození.

Bezplatná WiFi síť na radnici 
Od začátku února bylo na kuřimské radnici spuštěno bezdrátové 

připojení k Internetu zdarma. Bezplatná Wifi síť tak nyní pokrývá celou 
budovu radnice. Občané, kteří přijdou na úřad, se mohou zdarma a volně 
připojit na chodbách při čekání v celé budově radnice. Síť hledejte pod 
názvem MU KURIM.

Nezapomeňte si vyzvednout orientační čísla
Město Kuřim v současné době dokončuje rozesílání dopisů o 

přidělení orientačních čísel. Ti občané, kteří už rozhodnutí o přidělení 
orientačních čísel obdrželi, si mohou svoje orientační čísla vyzvednout 
kterýkoliv úřední den a po domluvě i v ostatní dny. Vzhledem k tomu, že 
většina rozhodnutí už byla odeslána, radnice tímto žádá majitele a správ-
ce domů, aby si své tabulky s orientačními čísly přišli na městský úřad 
vyzvednout co nejdříve.

6×sš

Manželka místo záchytky
 Dne 1.2.2014 byla přivolána Policie ČR v odpoledních hodi-

nách na nádraží ČD v Čebíně k silně opilému a znečistěnému muži, který 
se válel po zemi. Bylo mu naměřeno 2,8 promile alkoholu. Po kontakto-
vání si ho odvezla manželka.

Kartu i s PINem
nosil při sobě starší muž z Kuřimi. To se mu dne 4.2.2014 nevypla-

tilo. Když popíjel v jedné z kuřimských restaurací, odskočil si pro peníze 
do blízkého bankomatu. Toto si všiml jiný host restaurace. Podnapilému 
muži kartu ukradl. Protože majitel karty měl na obalu poznamenán PIN, 
nebylo pro zloděje těžké vybrat si 30 tisíc Kč.

Prodavačka mimo provoz
 Dne 8.2.2014 kolem poledne přivolal anonymní telefonát Po-

licii ČR do obchůdku v Kuřimi. Policie zde našla na podlaze ležící pro-
davačku, která nebyla schopna komunikace ani chůze. S 2,1 promilemi 
alkoholu v dechu byla převezena do záchytné stanice.

Újezd od benzínové pumpy
 ve Veverské Bítýšce bez placení ohlásili zaměstnanci dne 

9.2.2014. Černé BMW natankovalo plnou nádrž a ujelo. Skutečnost, že si 
personál zapsal poznávací značku, nepomohla. Značka byla vedena jako 
ukradená. Pumpě tak vznikla škoda 2 tisíce Kč.

H.N.

Čisté světlo
Pro Sofinku

V lednu proběhl v KD Kuřim už v pořadí druhý charitativní kon-
cert a taneční zábava. Výtěžek celé akce byl určen jako dar pro rodiče těž-
ce postiženého kuřimského děvčátka. Pořadatelé doufali, že se jim velkou 
měrou pomůže přispět na speciální autosedačku, kterou zdravotní pojíš-
tění nehradí, a která stojí přes 130.000 Kč. Dobrá věc se podařila a díky 
úsilí pořadatelů a štědrosti dárců se vybralo přes 150.000. Peněžní dar už 
byl rodičům předán.

Soutěž měst a obcí Zlatý erb 2014
Město Kuřim se při-

hlásilo do soutěže Zlatý erb 
2014, ve které města a obce 
vzájemně soutěží o nejlepší 
oficiální internetové stránky a 
elektronickou službu. Soutěž 
bude probíhat dvoustupňově, 
nejprve se uskuteční krajská 
kola pod patronací jednotli-
vých krajských úřadů, ze kte-
rých postoupí ti nejlepší do 
celostátního kola. Od 3. úno-
ra může v krajských kolech 
hlasovat také veřejnost a podpořit tak své město či obec. V následujícím 
odkazu můžete pro Kuřim hlasovat i vy: http://zlatyerb.obce.cz/index.
asp. Soutěž Zlatý erb byla založena v roce 1999 jako nástroj pro podporu 
modernizace místních samospráv.
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Doprava

Editorial

Změny jízdních 
řádů 
IDS JMK na linkách 301, 
302, 310, 311, 312 a 313

 Od neděle 2. března 2014 dojde ke 
změnám v jízdních řádech autobusových linek 
Integrovaného dopravního systému Jihomorav-
ského kraje (IDS JMK). Od tohoto data budou 
platit upravené jízdní řády na všech „třístovko-
vých“ linkách, které obsluhují Kuřim – tedy na 
linkách 301, 302, 310, 311, 312 a 313. Následu-
jící přehled stručně shrnuje hlavní novinky.

Na linkách 302, 311 a 312 bude uprave-
no vedení jednotlivých spojů do severní oblasti 
Kuřimi v pracovních dnech. Prodloužení vybra-
ných spojů od železniční stanice směrem ke kul-
turnímu domu a k TOS bude zachováno i na-
dále, avšak dojde ke změnám v časech odjezdů 
některých spojů. Hlavním smyslem této změny 
je nabídnout častější spojení v tomto úseku tak, 
aby byly spoje lépe rozloženy v průběhu celého 
dne – namísto souběžných jízd několika spojů 
v obdobných časech. Souvisejícím opatřením je 
pak zlepšení návazností u kuřimského nádraží 
mezi linkami 71, 302, 311 a 312. Fungující mo-
del návazností mezi linkami 71 a 302 a mezi lin-
kami 311 a 312 bude v ranní a odpolední špičce 
pracovních dnů rozšířen na všechny tyto linky 
vzájemně a v obou směrech.

 Na lince 312 z Veverské Bítýšky dojde 
v pracovní dny ráno k zařazení nových spojů a 
zkrácení intervalu mezi spoji na 15 minut. Zna-
mená to, že např. cestující z oblasti u zámku mo-
hou ráno mezi 5:02 a 7:32 hod. pohodlně dojet 
autobusem ke každému vlaku do Brna bez nut-
nosti přemýšlení, kdy autobus jede a kdy ne.

 Cestující z Podlesí určitě ocení nové 
jízdní řády linek 301 a 310. Na lince 301 do-
chází k výraznějšímu zkrácení intervalu v odpo-
lední špičce pracovních dnů, takže autobusy z 
Brna, Králova Pole pojedou od 14 do 17 hodin 
nově každých 10-20 minut. Do jízdního řádu 
linky 310 budou kromě dalších dílčích úprav 
vloženy zcela nové spoje s odjezdy v pracovních 
dnech v 6:13 a 8:25 hod. z Podlesí směrem do 
centra Kuřimi s návazností na vlaky a další au-
tobusové linky.

 Poslední, avšak určitě ne bezvýznamnou 
změnou, pak bude rozšíření čím dál více využí-
vaného nočního spojení. Poprvé v noci na ne-
děli 2. března vyjedou nově noční spoje na auto-
busových linkách 302 a 313 a budou v provozu 
vždy v noci před nepracovním dnem (soboty, 
neděle, svátky). Linka 302 zajistí noční spojení 
z oblasti brněnské přehrady, Rozdrojovic či Ji-
načovic, odkud bylo dosud možné dojet v noci 
pouze složitě přes centrum Brna. Noční spoje 
budou vyjíždět ze zastávky Brno, Kníničky, U 
Luhu, což je konečná linky N89 a právě v této 
zastávce bude zajištěna obousměrná přestupní 
návaznost mezi linkami N89 a 302. Linka 302 
doplní ve směru z Brna vlak S3 a autobus N91 v 
časech, kdy tyto linky nejedou. Mimo jiné bude 
takto nově zajištěna noční obsluha zastávek 
Kuřim, golfové hřiště a Kuřim, zámek. Spoje-
ní s Kuřimí v noční době získá i Lipůvka, kam 
zamíří nové noční spoje linky 313. Noční spoje 
linek 302 a 313 zajistí dopravce ČSAD Tišnov 

efektivně – bude zde nasazen malý autobus. 
Jak tedy spoje nově v noci z Brna do Ku-

řimi pojedou? Linky S3 a N91 se nemění, ale i 
tak jejich odjezdy připomeneme. V noci před 
pracovním dnem jede vlak S3 z Brna ve 23:01 
hod. a poté následují odjezdy noční linky N91 s 
odjezdy v 1:00 a 3:00 hod. od brněnského hlav-
ního nádraží. V noci před nepracovním dnem 
pak vlaky S3 z Brna odjíždějí ve 23:01 a 0:36 
hod. Autobusy N91 pak vyrážejí z „rozjezdů“ u 
hlavního nádraží v 1:00, 3:00 a 5:00 hod., při-
čemž spoj v 1:00 hod. z Brna jede až na Podlesí. 
A konečně na linku N89 s odjezdy od brněnské-
ho hlavního nádraží v 0:00 a 2:00 hod. navazuje 
v Kníničkách linka 302 do Kuřimi, která bude 
mít odjezdy ze zastávky U Luhu stanoveny na 
0:30 a 2:30 hod. s tím, že zde vyčká příjezdu 
linky N89. 

 Věříme, že vás změny potěší a že i nadále 
zachováte přízeň IDS JMK. Podrobnosti nalez-
nete na vývěskách autobusových zastávek a na 
www.idsjmk.cz. Připomeňme na závěr, že IDS 
JMK slaví v letošním roce už 10 let své existen-
ce. K tomuto výročí se ještě vrátíme v některém 
z dalších čísel Zlobice.

Michal Hlaváček , Kordis

Přehled nočního spojení 
z Brna do Kuřimi od 2.3. 
2014:
Odjezdy z Brna hl. n. do Kuřimi žel. st.:

Noc před pracovním dnem:
1:00 linka 91, spoj směr Kuřim , Tyco
3:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco

Noc před sobotou, nedělí a svátkem:
0:00 linka 89 směr Brno, Kníničky, U luhu, kde 

je přestup na linku 302 do Kuřimi, žel. st
0:36 vlak, linka S3 směr Kuřim, Tišnov
1:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Podlesí, rozc.
2:00 linka 89 směr Brno, Kníničky, U luhu, kde 

je přestup na linku 302 do Kuřimi, žel. 
st.

3:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco
5:00 linka 91, spoj směr Kuřim, Tyco

Odjezdy z Kuřimi, žel. st. do Brna hl.n.:
Noc před pracovním dnem:

3:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý 
Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno 
hl.n.

4:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý 
Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno 
hl.n

4:41 vlak S3 směr Břeclav
Noc před sobotou, nedělí a svátkem:

0:13 linka 302 směr Brno, Kníničky, U Luhu, 
kde je zajištěn přestup na linku 89 směr 
Brno,   hl.n. – Letiště Tuřany, terminál

2:13 linka 302 směr Brno, Kníničky, U Luhu, 
kde je zajištěn přestup na linku 89 směr 
Brno,   

        hl.n. – Letiště Tuřany, terminál
2:25 linka 91 jede z Podlesí, rozc. směr Brno, 

Starý Lískovec, Labská přes Řečkovice 
a Brno hl.n.

4:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Starý 
Lískovec, Labská přes Řečkovice a Brno 
hl.n.

4:41 vlak S3 směr Brno, hl.n.
5:41 vlak S3 směr Břeclav
6:25 linka 91 jede od Tyca směr Brno, Kr. Pole, 

Semilaso. V zastávce Řečkovice je zajiš-
těn řestup na tramvaj č.1 směr Brno hl.n., 
- Brno, Bystrc

Noční spojení Kuřim – Lipůvka a zpět 
od 2.3. 2014:

Všechny spoje jedou jen v noci před so-
botou, nedělí a svátkem.
Linka 313 z Kuřimi, žel. st. do Lipůvky: 
1:30, 3:30 (oba spoje vyčkají příjezdu linky 91 

z Brna)
Linka 313 z Lipůvky do Kuřimi: 

1:58 (v Kuřimi, žel. st. navazuje na linku 302 do 
Bystrce a 91 do Brna), 

4:08 (v Kuřimi, žel. st. navazuje na linku 91 do 
Brna).

Miloš Kotek

Volby se blíží
Nejde mi ani tak o ty Evropské, těmi se 

asi Zlobice moc zabývat nebude, ale o ty ko-
munální. Nějak mám pocit, jestli nebude třeba 
zavést nějaká opatření proti účelovým příspěv-
kům. 

Pana Němce si vážím. Z opozičních 
zastupitelů (a možná nejen z nich) chodí na 
jednání nejlépe připraven a do Zlobice píše 
pravidelně. I když se s jeho článkem o čističce 
dá polemizovat, souhlasím s tím, že rozhodně 
nelze uspěchat jakékoliv rozhodnutí v této in-
vestici. V článku píše o dinosaurech v zastupi-
telstvu. Nevím, jsem-li zařazen do jejich počtu, 
ale musím říci, že než jsem se stal zastupitelem, 
byl on už tajemníkem, takže se zúčastnil schůzí 
zastupitelstva i rady a věděl o tom, jak se zde co 
probírá, více než já.

Pan Zejda k dinosaurům patří. Spolu s 
pány Poledňákem, Hermanem a Kotkem jsou v 
zastupitelstvu nepřetržitě déle než já. Pan Zejda 
do Zlobice nepsal. Teď píše. Jeho článek není 
chytrý, šlo by ho vyvrátit celkem snadno. Jenže 
je nějak posílá těsně před uzávěrkou, a to už se 
nedá stihnout. Takže mám na vybranou měsíc 
jej zdržet a pak napsat, v čem je to hloupé, a 
poslouchat, že jsem ho neotiskl, nebo ho ne-
chat zasmradit prostor. Rozhodl jsem se pro to 
druhé. Ostatně čtenář asi pochopí sám, že jeho 
logika má skuliny, které by potopily Titanic.

Jiří Brabec
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Oslavy 50. výročí povýšení 
Kuřimi na město

V letošním roce oslaví Kuřim padesát let od povýšení z městyse 
na město. V kronice z roku 1967 je tento počin zapsán jen jednou větou: 
„Nejvýznačnější událostí pro Kuřim je povýšení městyse na město, a to 
od 1. 7. 1964 z rozhodnutí Rady Jihomoravského krajského národního 
výboru.“ Dobová kronika se dále zabývá volbami, jak do národních vý-
borů, tak prezidentskými, lety do vesmíru, úmrtím cizích státníků nebo 
oslavami MDŽ, vše v duchu budování socialismu, ale zmiňuje i jiné zají-
mavé informace třeba o tom, že první sněženky v roce 1964 rozkvetly až 
28. března, že k datu povýšení na město zde bylo zřízeno první obvodní 
oddělení Veřejné bezpečnosti nebo že v Kuřimi bylo ke konci roku 1964 
hlášeno 207 osobních aut a 1 252 televizorů.

Zajímavé momentky z Kroniky města z roku 1964 i z dalších zná-
mých zdrojů, které byly vydány v tomto pamětném roce, vám budeme 
přinášet i v dalších vydáních Zlobice v průběhu letošního roku. Vraťme se 
ale do současnosti a podívejme se, jak Kuřim své výročí letos oslaví. 

V rámci letošního roku proběhne celá série akcí, kterými město 
Kuřim svou „padesátku“ oslaví. První z akcí k tomuto významnému vý-
ročí město věnovalo společně s panem Alešem Kadlecem hudebnímu 
koncertu, který se konal 14. února po obnovených Farmářských trzích 
v Kulturním domě. Starosta města Kuřimi Drago Sukalovský zde předal 
Čestné uznání starosty města Rudolfu Kondeiovi za dlouholeté působení 
v hudební formaci Modrá hvězda a Čestné uznání starosty města MgA. 
Josefu Kolářovi za dlouholetý přínos pro hudební vzdělání dětí z Kuři-
mi.

V průběhu celého roku bude výročí povýšení Kuřimi na město 
ještě věnována celá řada kulturních, sportovních a společenských akcí. 
Největším oslavám bude věnován prodloužený víkend krátce před samot-
ným výročím. Od pátku 13. června až do neděle 15. června 2014 se po 
celém městě i blízkém okolí uskuteční několik stěžejních akcí.

V pátek 13. června odstartuje sportovní dopoledne na Wellness 
Kuřim plaveckými závody „Kuřimská padesátka“ pořádanými ve spolu-
práci s Plaveckým klubem Kuřim. Soutěžit mezi sebou budou žáci kuřim-
ských základních škol. Odpoledne pak bude pro Kuřimany pokračovat ve 
znamení sportu. Na oválu stadionu bude připraveno velké sportovní od-
poledne, na kterém se budou podílet sportovní kluby působící v Kuřimi. 
Každý návštěvník si bude moci vyzkoušet různé sportovní aktivity.  Spor-
tovní den bude odpoledne pokračovat také na Wellness Kuřim v podobě 
dne otevřených dveří ve Fitness centru. Večerní program zakončí Hudeb-
ní večer v restauraci Wellness Kuřim. Návštěvníkům budou během oslav 
rozdávány zvýhodněné vstupy do Wellness Kuřim.

V sobotu 14. června se uskuteční známý pochod Kuřim – Veverská 
Bítýška po zrušené železniční trati, ovšem tentokrát v opačném směru, 
tak aby účastníci pochodu došli do cíle v Kuřimi. Všichni účastníci po-
chodu obdrží pamětní razítko vydané pouze u příležitosti výročí 50 -ti 
let města a zvýhodněný vstup do Wellness Kuřim. Odpoledne a večer nás 
čeká kulturní program na nádvoří zámku v Kuřimi. Návštěvníci se mohou 
těšit na pestrou paletu hudebních a divadelních vystoupení pro dospělé 
i pro děti. Doprovodné akce proběhnou také v budově kuřimské fary a v 
kostele sv. Maří Magdaleny. V galerii kuřimského zámku bude probíhat 
výstava obrázků dětí z kuřimských základních a mateřských škol.

Oslavy zakončí 15. června v komornějším duchu nedělní odpoled-
ne v zahradě Základní umělecké školy Kuřim s vystoupením pěveckých 
sborů a dalších umělců. V areálu školy proběhne vernisáž s představením 
výtvarných děl žáků výtvarného oboru ZUŠ Kuřim. V zahradě ZUŠ bu-
dou připraveny také soutěže pro děti. 

Na všech akcích bude zajištěno občerstvení. Předpokládáme, že 
postupně budou přibývat další části programu oslav, o kterých vás bu-
deme informovat zde ve Zlobici, na webu i facebooku města a program 
oslav bude vyvěšen na plakátovacích plochách po městě.

Soňa Šmahelová

MĚSTO KUŘIM
vyhlašuje
KONKURS

na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 

příspěvkové organizace 
Rada města Kuřimi ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní 
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace.

Požadavky:
•	 předpoklady	pro	výkon	činností	ředitele/ředitelky	školy	stanove-

né § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, v platném znění,

•	 odborná	kvalifikace	odpovídající	§	6	zákona	č.	563/2004	Sb.,	o	pe-
dagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 
znění,

•	 délka	pedagogické	praxe	v	souladu	s	§	5	odst.	1	písm.	a)	zákona	č.	
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, v platném znění (3 roky),

•	 znalost	školské	problematiky	a	školských	předpisů,
•	 osobní	předpoklady	pro	pracovní	místo	ředitele/ředitelky	mateř-

ské školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační 
a řídící schopnosti).

K přihlášce přiložte:
•	 úředně	ověřené	 kopie	 dokladů	o	nejvyšším	dosaženém	vzdělání	

(diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně 
doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující 
kvalifikační předpoklady,

•	 doklad	o	průběhu	zaměstnání	 a	délce	pedagogické	praxe	včetně	
pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem,

•	 strukturovaný	profesní	životopis	s	uvedením	kontaktní	adresy	pro	
doručování, telefonním číslem a případně i adresu elektronické 
pošty,

•	 písemnou	 koncepci	 rozvoje	 a	 řízení	 školy	 (maximální	 rozsah	 5	
normostran),

•	 výpisu	z	evidence	Rejstříku	trestů	(ne	starší	3	měsíců),
•	 čestné	prohlášení	podle	§	4	odst.	3	zákona	č.	451/1991	Sb.,	ve	zně-

ní pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 
1971),

•	 originál,	popř.	ověřená	kopie	lékařského	potvrzení	o	způsobilosti	k	
výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců)

•	 písemný	souhlas	se	zpracováním	osobních	údajů	pro	účely	tohoto	
konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Ředitel/ředitelka mateřské školy bude na základě konkursního ří-
zení jmenován/a na období 6 let.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky mateř-
ské školy je od 01. 08. 2014.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 10. 03. 2014 17:00 
hod. na adresu Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo 
přímo na podatelnu Radnice Kuřim.

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě 
k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude 
uchazeči vrácena bez dalšího projednávání. 

Obálku označte slovy: KONKURS - NEOTVÍRAT!

Vyvěšeno: 06. 02. 2014
Sňato:       
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Informace o konkursu na obsazení pra-
covního místa ředitele/ředitelky kuřimské 
mateřské školy, aplikace § 166 školského 
zákona.

Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, účinnou od 01. 01. 2012, došlo ke změně § 166, a to v 
oblasti jmenování a odvolávání ředitele školy, školského zařízení.

V minulých letech byl ředitel školy, školského zařízení na základě 
výsledků konkursního řízení jmenován zřizovatelem na pracovní místo 
na dobu neurčitou. Novela školského zákona však nyní stanovuje, že zři-
zovatel jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlá-
šeného konkursního řízení na období 6 let, tedy na dobu určitou. Blíže je 
toto specifikováno v přechodných ustanoveních, čl. II bod 5, kde se řeší 
postavení ředitelů, kteří byli jmenováni podle školského zákona účinné-
ho do 31. 12. 2011, a to takto:

„Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, řediteli 
příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu nebo její 
součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti 
ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 
561/2004 Sb. nepřetržitě

a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním 
místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012,

b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním 
místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2013,

c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracov-
ním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014.

Toto ustanovení se nepoužije, pokud výkon práce na daném pra-
covním místě vedoucího zaměstnance skončí dříve. Další pracovní zařa-
zení zaměstnance se řídí zákoníkem práce.“

V zájmu správné aplikace tohoto přechodného ustanovení vzni-
kl právní výklad MŠMT, podpořený stanoviskem legislativní rady vlády 
(LRV), který uvádí, že ustanovení § 166 odst. 3 školského zákona se na 
dosavadní ředitele použije analogicky. Záleží na zřizovateli, zda vyhlásí v 
daném termínu (do 30. 4.) na konkrétní místo ředitele školy konkurs. Vy-
hlásí-li konkurs, přestává dosavadní ředitel vykonávat práci na vedoucím 
pracovním místě ředitele ke stanovenému dni (k 31. 7.). Nedojde-li ke 
konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci a jeho pracovní poměr se 
mění na dobu určitou v trvání 6 let. V obou případech musí dojít k nové-
mu jmenování, protože stávajícímu řediteli končí výkon práce na daném 
pracovním místě ke dni uvedenému v přechodných ustanoveních.

V Kuřimi se bod a) přechodných ustanovení týkal v roce 2012 
obou ředitelů základních škol a v roce letošním se týká bod c) přechod-
ných ustanovení ředitelky kuřimské mateřské školy. V případě všech tří 
ředitelů kuřimských škol se rozhodla Rada města Kuřimi vyhlásit kon-
kursní řízení na obsazení pracovního místa. Oba ředitelé základních škol 
v roce 2012 své pozice obhájili a byli nově jmenování na pracovní místa 
na dobu určitou 6 let.

Rada města Kuřimi uvítá a počítá s tím, že se stávající ředitelka 
mateřské školy do konkursu přihlásí a svoji pozici obhájí. Tím by jí začalo 
nové šestileté období, které je stanoveno zákonem. Toto se však bude ře-
šit až po konkursním řízení a jeho výsledku. 

I když je vyhlášen konkurs, zůstává ředitelka mateřské školy dále ve 
funkci až do 31. 07. 2014. Nové šestileté období započne 01. 08. 2014.

Konkursní komisi jmenuje Rada města Kuřimi dle platné vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komi-
sích, v platném znění. Konkursní komisi tvoří dva zástupci zřizovatele 
(jeden je předsedou KK), zástupce odboru školství KrÚ Jihomoravského 
kraje, zástupce České školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, jeden 
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, zástupce 
pedagogických pracovníků školy.

Dle výsledků vlastního jednání (pohovor s uchazeči) určí konkurs-
ní komise pořadí uchazečů a doporučí radě města jmenování vítězného 
uchazeče. Výsledek konkursu má pouze doporučující charakter, konečné 
jmenování je v kompetenci rady města.

V Kuřimi dne 12. 02. 2014
Jiří Filip Koláček, MBA

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 
školy a pro jejich umisťování na jednotli-
vá pracoviště platná pro školní rok 2014 
/2015

1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro 
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupo-
vat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí sta-
novenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů 
podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem 
bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.

Kritéria      Body
1. Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 01. 09. 2013 
 do 31. 08. následujícího kalendářního roku a dětí 
 s odkladem povinné školní docházky.
 (§ 34 odst. 4 školského zákona)   10
2. Trvalý pobyt dítěte – přednostně ve městě Kuřimi  9
3. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole.  8
4. Děti narozené od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010.  7
5. Děti narozené od 01. 09. 2010 do 30. 09. 2011.  6
6. Děti narozené od 01. 10. 2011.   0
7. Nástup dítěte do mateřské školy od 01. 09. 2014  5

Upozornění:
1. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají 

a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných 
kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku 
podání žádosti, tj. k 05. 03. 2014.

2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude 
pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum 
narození dítěte (starší má přednost před mladším).  

3. Jako dispoziční rezerva ředitelky mateřské školy se vyhrazují 2 místa. 
4. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podro-

bilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném zně-
ní).

5. Žádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává pouze 
na jednom pracovišti.
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte 

vyzvednout na všech pracovištích MŠ, a to od 12. 02. 2014 do 05. 03. 
2014 od 6.00 do 16.30 hodin. Formulář žádosti je také zveřejněn na www 
stránkách školy - www.mskurim.cz.

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou 
přijímány ve středu 05. 03. 2014 od 13:00 do 17:00 hod. na všech praco-
vištích MŠ Zborovská 887. Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s 
sebou přinesou potvrzený evidenční list, rodný list dítěte a OP.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním se-
znamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném 
místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské ško-
ly, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zá-
konným zástupcům dítěte doručeno do vlastních  rukou  do pátku 02. 
04. 2014. 

Mgr. Lenka Slámová
ředitelka MŠ

V Kuřimi dne 12. 02. 2014
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A když jsme jim to vysvětlovali, proč je zábor prováděn, mnohdy 
nám odpověděli, že to je v Kuřimi bo…l. A že příště už na trhy nepřije-
dou, protože jinde takové potíže s organizátory trhů nemají. A když jim 
ani nedokáži zajistit plochu, kam by si auta odstavili, tak příště už do Ku-
řimi nepřijedou. Fakt je ten, že je třeba rozlišovat, kdo je zde žádán a zván 
za nějakým městem sledovaným účelem a kdo sem do Kuřimi jen přijel z 
vlastního záměru či úvahy.  Takže dobré pověsti města bychom za těchto 
okolností asi moc Farmářskými trhy nepřispěli.

C) Plocha kolem pomníku vytvořila jednu část tržiště, několik 
pojízdných prodejen mezi odstavenými zaparkovanými auty před kultur-
ním domem vytvořilo jakési druhé tržiště s několika málo prodejnami na 
kolech. Bohužel díky nedisciplinovanosti řidičů z parkujících aut to bylo 
chaotické druhé tržiště, což spokojenosti veřejnosti i prodejcům určitě 
nepřispělo. Je více než nutné, aby tržiště tvořilo jeden celek, ne aby bylo v 
tomto duchu roztaženo do dvou.

Zaznamenali jsme mezi lidmi poptávku po širším sortimentu čerstvých 
potravin, některým zde chyběly například pekárenské výrobky, objeví se na 
trzích někdy?

Někteří prodejci z různých příčin nepřijeli. Na poslední chvíli se 
někteří omluvili, ale někteří se ani neobtěžovali něco říci. Prodej peká-
renských výrobků je nabídka zboží, která je ve vývoji. V Kuřimi v ulici 
Dlouhá peče velmi dobré koláče jedna naše obyvatelka Kuřimi s rodinou, 
která zde ale v únoru nemohla být. Všiml jsem si u prodejkyně z Přerova, 
že po jejích frgálech se jen zaprášilo. Paní Pěluchová z Dlouhé ulice v Ku-
řimi sice frgály nedělá, ale dělá stejně velké a dobré koláče, kterým se ale 
nemůže říkat frgály, neboť jde o chráněnou značku. Ale nabídne i svateb-
ní koláčky, různé menší koláče, nebo i trubičky, které sama v pekárně na 
Dlouhé ulici vyrábí. Jinak běžné pečivo a koláče jsou v Kuřimi k dostání 
v soukromých maloobchodech na Jungmannově ulici, nebo na Popkově 
či hned naproti na náměstí Osvobození, kde mají pro zákazníky běžné 
pečivo denně čerstvé. Vozí je ze soukromých pekáren Věchnova, Čebína, 

Jaké byly Farmářské trhy a co nás čeká příště
(pokr. ze str. 1)

nebo z velkopekárny v Zábrdovicích. Ale i to je ve vývoji.
Pstruhaři z Blanska neměli technické možnosti přijet, už je však 

vyřešili a 14. března přijedou. Přivezou svoje ryby ve vakuovém balení a v 
ledu. Rozhodně tedy se kupující nemusí bát, že budou honit živé ryby po 
Legionářské nebo po náměstí.

Čokoládové výrobky pana Fikara zde nebyly proto, že nemají vlast-
ní stánek. Je to škoda, ale při povaze jejich výroby je chápu. Tato situace 
prodejců by se ale případně dala řešit s připravovanou rekonstrukcí ná-
městí Osvobození, že by se někde na kraji náměstí na tyto případy pa-
matovalo.

Kořenář také nepřijel, ovšem bez omluvy. Takže zde již dotyčný 
nebude. Hledal jsem dalšího a našel jsem nejen Davídkovo kořenářství, 
které disponuje nesrovnatelně větším sortimentem než ten původní ko-
řenář, ale i dalších bylin, na jejichž výrobě se sami podílí. A věřte, po za-

trhy
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koupení několika jejich vzorků se mě doma provoněla kuchyň tak, jak 
doposud nikdy předtím. Ryby mě pomohlo si udělat skutečně mňam.

Budou zde i dvě nové firmy ze Slovenské Žiliny a Banské Bystrice. 
Jedna přiveze vlastní pojízdnou prodejnou slovenské sýry všeho druhu. 
Budou však mít i uzeniny a slaninu. Druhá firma potom bude nabízet 
nakládaný česnek do různých bylin na mnoho různých způsobů, a kte-
rý není třeba jen pro vaření. Nevěřil jsem, ale sám jsem si ho zkusil dle 
jejich doporučení k vínu, a věřte, oboje chutnalo výborně. Ale přivezou 
také kvašené vážené ručně nakládané zelí vlastní výroby. Jedna ze dvou 
biofarem bez omluvy nepřijela a tak už jsem je podruhé ani nepozval. Při-
jede místo nich biofarma Pospíšilových z Holubí Zhoři u Velké Bíteše a 
doveze biosirupy, bioobilniny a bioluštěniny. Pokud budou jezdit příště, 
budou dovážet i zeleninu a ovoce.

Posledně zde nebylo ani Agrodružstvo Brťov Lipůvka, tentokráte 
už přijedou a přivezou jablka a chlazenou drůbež vlastní produkce. Od 
jejich kooperující firmy budou prodávat i vejce.

Pan Böhm z Moravských Knínic těsně před Farmářským trhem 
onemocněl, ale nyní už je zase zdráv, takže přijede se Zdravou výživou a 
bude i radit, jak zdravě jíst. Naopak pan Zapletal z Chudčic tu bude opět s 
medem a medovinou, rodinná firma Kadlecových Vinetum Kuřim bude 
nabízet vína ze Znojemské oblasti a bude dělat svařáky pro dobrou chuť i 
pro zahřátí. Opět zde budou langoše, smažené brambůrky, cukrová vata, 
nafukovací balónky, nakládaná zelenina z Hané, klobásy a uzená masa jak 
z Hané, tak ze Slovenska, tlačenka, jitrnice, jelita, maso z Rosic u Brna. 
Přijede i kandované a sušené ovoce ze Staré Paky, a tentokráte přivezou i 
vlašské ořechy. Reakce Kuřim by měla dodat i skákací hrad pro děti. Mo-
raviaplet pana Hemzala, starosty téměř vedlejších Lažan bude prodávat 
bavlněné ponožky vlastní výroby.

 Jaká byla odezva u prodejců, měli v Kuřimi dobré tržby?
Většina z prodejců projevila zájem přijet znovu. Byli zde však i ta-

koví, kteří neprodali téměř, nebo také vůbec nic. Například paní Holá s 
vlastními pleteninami z Křoví, či sklář pan Braznický ze Strání, ale i bižu-
térie z Kuřimi. Největší obrat měli řezníci Hadač a Zapletal z Rosic, ale i 
biofarma Machových z Osové Bítýšky. Jestli měli dobré tržby? Nevím, ne-

zjišťoval jsem si to, jen odhaduji podle zájmu zákazníků kolem stánků. Vi-
netum Kadlecových tam prodávalo víno a svařák. Mohu tedy odpovědně 
říci, že výdělek úrovně Martinského svátku vína, Mikulášského jarmarku 
a Masopustu nedosahoval ani do třetiny. Ale to pramení právě z povahy a 
dne v týdnu, u toho kterého jarmarku či trhu.

 Budete opět organizovat nějaký kulturní doprovodný program po 
skončení březnových trhů?

Ne, nebudu. Poslední trh mi nastínil zkušenost, že k velké kultuře 
není v průběhu Farmářského trhu nejen prostor, ale ani zájem nakupují-
cích. Poznal jsem, že ono je to trochu jiné, je-li trh či jarmark o víkendu, 
nebo ve všední den. Lidé se chovají trochu jinak. Takže pokud se nebu-
dou blížit nějaké svátky, jako například velikonoce nebo Vánoce, nebude 
mít asi velký smysl něco dělat. Pokud by zde někdo hrál, musel bych mu 
zaplatit gáži, jenže na ni asi nevydělám. Alespoň tak se mi to nyní po prv-
ním trhu v praxi jeví.

Pro kulturu jsem si v praxi ověřil, že v této podobě Farmářského 
trhu není k dispozici kulturní prostor. Kultura v sále KD pro tržiště je v 
podstatě o ničem, protože jedno s druhým musí souviset a podporovat 
se. Je to podobné, jako problematika dvou, byť nedaleko od sebe ležících 
center Farmářského trhu.

Účinkování na schodišti do kulturního domu, podobně jako při 
Mikulášském jarmarku, nenabízí totéž volné hlediště před kulturním do-
mem. Je obsazeno a zabráno nedisciplinovanými řidiči se zaparkovanými 
auty, mezi která musím vklínit i nějaké pojízdné prodejny a další automo-
bily trhovců. A pokud jich zde má být více pro větší nabídku zboží, potom 
úměrně k tomu stoupne i potřeba parkování vozidel trhovců.

U pomníku to v této podobě trhů a za těchto podmínek také nelze. 
Zde byli účinkující před několika lety při Mikulášském jarmarku. V ná-
stupních prostorách účinkujících, kolem pomníku a za ním, jsou odstave-
na dodávková auta trhovců. Pokud však chce někdo namítnout, že by si je 
mohli dát jinam, jedním dechem odpovím, že jsem si minule 14. 2. ověřil, 
že nemohli. Zjistil jsem, že je potřebují na podporu prodejů, protože v 
nich mají část svého zboží a sklad, a tedy ho musí mít při ruce. To jsou 
hlavní důvody, proč jsem zatím od pořádání kultury při Farmářských tr-
zích odstoupil. Za těchto podmínek to prostě nejde. Dá se o tom uvažovat 
na Vánoce, kdy budou trhy trochu jiné a budou po dva dny. Ale to stačí 
řešit až po letních prázdninách.

Děkujeme za rozhovor.
sš
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Čistička odpadních vod v Kuřimi
Městské investice se projednávaly na zastupitelstvu města (ZM) v 

prosinci 2013 a lednu 2014 a psalo se o nich v lednové i únorové Zlobici. 
Můžeme v psaní pokračovat.

Velice jsem se podivil, když jsem v materiálech prosincového 
zastupitelstva uviděl mezi investicemi akci s názvem „ČOV – zahájení 
projektové přípravy (v roce 2014) – odhad celkových výdajů 70 milionů 
korun, výdaje v roce 2014 na předběžnou studii proveditelnosti 650 000 
Kč.“ Nebyl jsem zdaleka sám a zejména nás překvapily výdaje v uvedené 
výši. V diskuzi na jednání ZM jsem žádal, aby uvedená položka z plánu 
investic zmizla a případné výdaje byly pokryty z jiné k tomu určené po-
ložky. Neuspěl jsem. Ba co víc, v lednových materiálech se tato akce obje-
vila znovu, jen částka na „studie“ byl snížena na 200  tisíc korun. Mě šlo o 
něco jiného a proto jsem se na jednání ZM v lednu 2014 až trochu emo-
tivně o této investici hádal a dokonce vyhrožoval, což je v tomto volebním 
období jakýsi místní politický folklor. Jednalo se mi o to, aby bylo zastu-
pitelům řádně vysvětleno, proč najednou potřebujeme v Kuřimi čističku 
odpadních vod (ČOV), jak se bude dále v této věci postupovat a aby byla 
částka 70 milionů v této fázi úvah o investiční akci odstraněna. 

Jak mne upozornili staří kuřimští političtí dinosauři, takto prý začí-
nají všechny velké investiční akce. Nenápadně, někde vzadu, nevšímavě se 
schválí investice spolu s ostatními řádně  odůvodněnými a promyšlenými 
akcemi a potom se již říká:…vždyť jste to již schválili, vždyť to již máme v 
plánu, bylo by škoda v tom nepokračovat atd. Protože nebyly k investiční 
akci předloženy řádné argumenty, můžu dále spekulovat, vždyť v tomto 
okamžiku jsem zejména dopisující občan do místních novin. 

Položme si několik otázek, které by mohly naznačit, jak v této zá-
ležitosti pokračovat:

1. Město Kuřim má smlouvu s Brněnskými vodárnami a kanaliza-
cemi, a.s. (BVK) o,… nazvěme to stručně, „čištění vod“. Byla tato smlou-
va po více jak 10 letech naplňování vyhodnocena, jak dalece je výhodná 
pro město Kuřim? Smlouva je v podstatě o penězích, které jsou vybírány 
za vodné a stočné v Kuřimi a nějaká část z nich je zpětně investována do 
kanalizace přímo ve městě. Otázek a odpovědí by bylo mnoho, třeba na 
jeden samostatný článek ve Zlobici. V tomto bodě je třeba začít a od něho 
postupovat dále. Nebylo uděláno nic.

2. Je na městském úřadě nějaké upozornění BVK, že třeba od roku 
2020 nebude pro město čistit odpadní vody? Zastavuje ČOV v Modřicích 
čas od času „odběr“ splašků apod.?  Nikdo o ničem neví. To by byl vážný 
impuls pro budování ČOV. Nebojte se. Nejde ze dne na den zastavit čiš-
tění, pokud žijeme v právním státě. To bych právě v tomto článku nechtěl 
probírat.

3. Jsou nějaké problémy vyjádřené nespokojeností občanů, kteří si 
stěžují, píší petice, demonstrují, pálí pneumatiky na náměstí? Valí se  Ku-
řimí splašky odpadních vod za strašného smradu atd.? Jistě nějaké problé-
my jsou, jako v každé takové infrastruktuře, ostatně stále probíhají opravy 
i rekonstrukce. Já však o ničem konkrétním nevím a neví to ani rada ani 
zastupitelstvo města. 

4. Jsou nějaké důvody, spočívající  třeba v rozvoji Kuřimi, pro stav-
bu ČOV? Prý ano. Když se staví nový dům či bytový dům, jsou problémy 
s BVK v připojení na kanalizaci. Zde je na místě otázka, jestli již Kuřim 
nedosahuje nějakých omezení brzdících další rozvoj. Jedním z nich je jistě 
doprava. Řešení dopravy je úkol krajský i vyšší. Další překážkou může být 
čištění odpadních vod, potom je to záležitost kuřimská. Budoucí výstavba 
na Záhoří si asi tuto potřebu vyžádá. Tato výstavba,  v plném rozsahu 3 - 5 
tisíc obyvatel, si také vyžádá zřejmě stavbu velké školy, určitě několika 
mateřských škol a kdoví čeho ještě. Odborník na úvahy o budoucí Kuřimi 
je zastupitel D. Holman, ten má plno argumentů, co všechno vyvolá další 
masivní výstavba v Kuřimi. To by se Kuřim „pěkně protočila“, kdy tyto 
stavby a jistě i další, měla financovat. Tyto bariéry jsou v budoucnosti za 
jiné situace jistě překonatelné. Jak je ta budoucnost vzdálená či blízká, 
nevím.

5. Je možno získat na stavbu ČOV dotaci? Takovéto investice jsou 
dosti dotovány, jak státem, tak Evropskou unií. V tomto případě je k dis-
pozici první písemná informace dokonce projednaná radou města. Je ne-
gativní. Kuřim by s velkou pravděpodobností dotaci nedostala, protože 
čištění odpadních vod je v Kuřimi zajištěno. Nedostala již náhodou mod-
řická ČOV dotaci i se započítáním obyvatel a podniků v Kuřimi? Vypadá 

to, že by se muselo stavět v plném rozsahu za městské peníze.
6. Snad za nejkurióznější, ale podle mne současně za nejblbější,  

lze považovat nápad, že by Kuřim na ČOV mohla vydělávat. Asi tak, že 
by se občanům předepsalo velké vodné a stočné. Mám lepší nápad. Stačí, 
aby devět zastupitelů zvýšilo místní koeficient daně z nemovitosti na pět, 
zvýšilo poplatek za popelnici na 1000,- Kč, nájem v bytech postupně zvy-
šovalo až na komerční úroveň, tedy o 100%, a vůbec všechny poplatky za 
psy, hroby, zábor veřejného prostranství, cirkusům a stánkařům. Prostě 
všechno, co lze zvýšit. Odhadem by to dalo ročně možná i více jak 50 mi-
lionů korun. Náklady jsou jen na několik stránek papíru na novou obecně 
závaznou vyhlášku. Tak tady by už asi ty barikády hořely jako v Kyjevě.

7. Jaká by mohla být cena ČOV? Tak kvůli této otázce vlastně tento 
článek vznikl. Žádné číslo se nemělo ještě asi tak 2-3 roky objevit. Zatím 
se objevilo 70 milionů, 115 milionů a 150 milionů korun. Tak tato čísla 
jsou dosti spekulativní. Jen připomínám, že město má 90 milionů korun 
dluhu, rekonstrukce kulturního domu má stát kolem 100 milionů, spor-
tovní hala kolem 70 milionů korun  - tak si ta čísla všechna spojte. 

8. Nejvíce mi vrtá v hlavě, proč se k takové investiční akci zásad-
ně nevyjádřila rada města. Ta sice projednávala jakýsi materiál, v němž 
je uvedeno, že by město asi nedostalo dotaci a cena ČOV by mohla být 
115 milionů bez DPH (to je ještě plus 21%), ale nestanovila odpovědnost 
za tuto akci, nehlasovalo se o ní a nejsou známy postoje členů rady. To 
je jasný pokus vykličkovat z odpovědnosti, co kdyby se náhodou něco 
nepovedlo nebo to byla blbost. Divím se také místostarostovi O. Štarho-
vi, do jehož odpovědnosti patří investice obecně, že zvolil právě takový 
postup pro tuto investici. Souhlasit s napsáním částky 70 milionů korun 
podle jakéhosi odhadu. Už bych se jen opakoval, kdybych napsal, že staří 
kuřimští političtí dinosauři………….

9. Nyní ještě zůstávají k zodpovězení takové otázky, jak se ke stavbě 
čističky postaví město Brno a Povodí Moravy, protože vyčištěná voda by 
tekla do Brněnské přehrady, atd. Zatím to dopadlo tak, že zmíněných 70 
milionů z návrhu této investiční akce bylo vyškrtnuto, prý zatím. Alespoň 
něco.

Ovšem krk bych za to dal, i když proto nemám jediný důkaz, ale 
spíše intuici, že nápad postavit v Kuřimi ČOV přišel z venku, ale nechci 
nikoho podceňovat, možná na to přišel někdo z Kuřimi. Spíše bych v tom 
viděl, že si chce někdo natáhnout z našeho města nikoli kalovod na  splaš-
ky, ale penězovod a odvést z města peníze. Již zmiňovaní političtí dinosau-
ři míní, že právě toto je hlavní důvod pro ČOV v Kuřimi. 

Je to také kritika toho, jak se  nemají věci vybavovat odzadu, byť 
by se to někomu i líbilo, ale  dělat je zepředu, prostě od začátku. Být také 
velice opatrný, i když hospodařím s majetkem, který  mi nepatří. Ale v 
tom to asi bude.

Na závěr poučení, jak říká starosta města. Co s tím? Odpovědět na 
položené otázky, další možná ještě důležitější otázky a třeba stovku ma-
lých otázek a přijít s návrhem, co dělat, tím se rozumí i nedělat. Potom 
teprve velice opatrně jen naznačit, kolik by to mohlo stát. Prostě nejít na 
to zezadu. Je to práce, tak na 2-3 roky. Vždyť třeba rekonstrukce kulturní-
ho domu se připravuje více než šest let. 

Já jsem také pro stavbu čističky, třeba univerzální, která by dokáza-
la vyčistit i všechny špinavosti, jichž se někteří členové koalice dopustili v 
tomto volebním období. Spustit tuto čističku budete mít vážení občané, 
možnost koncem října letošního roku. 

P. Němec
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Tunel nad Podlesím
Tak jsem to zase jednou schytal, ale dobře mi tak. Dovolil jsem si 

totiž napsat článek do prosincového čísla ZLOBICE o tom, jakým způso-
bem jsou zastupitelé informováni při rozhodování o realizaci investičních 
akcí. V lednovém čísle jsem se od dvou nejvyšších představitelů města do-
četl, že jsem vlastně nic moc přesného neřekl, srovnávám nesrovnatelné a 
že se jedná z mé strany pouze o předvolební kampaň.

Co k tomu říci. Na nešvary při přípravě investičních akcí upozor-
ňuji nepřetržitě a neustále na zasedáních Městského zastupitelstva i při 
jednáních komise výstavby – bohužel marně. A tak jsem se o tom rozhodl 
napsat – nic víc. Co se týká předvolební kampaně – ano, uvědomuji si, že 
rok 2014 je rokem volebním, a můj příspěvek může být chápán jako sou-
část předvolební kampaně. No a co? Je snad předvolební kampaň něco 
nezákonného, nemravného či neslušného? Konec konců Drago Sukalov-
ský  ji provozuje nepřetržitě a pernamentně už téměř osm let. První čtyři 
roky ve funkci radního a zároveň tiskového mluvčího radnice. (Což byl 
mimo jiné nevídaný unikát – člen politického uskupení podílejícího se na 
vedení města byl zároveň jeho mluvčím - samozřejmě nestranným). Další 
čtyři roky už ve funkci starosty. Jeho nadstandardní vztahy s mediálním 
světem jsou všeobecně známy. Předpokládám, že co jest dovoleno staros-
tovi, jest dovoleno i mně – nebo to snad neplatí???

  Ale vraťme se ke zmíněným článkům. Přiznám se, 
že jsem očekával ostrou reakci – proto také jsem ten poněkud provoka-
tivní text sesmolil - ale nakonec jsem byl trošku zklamaný. Zejména od D. 
Sukalovského jsem čekal odpověď sofistikovanější obsahující více argu-
mentů než konstatování, že se jedná o nic neříkající a dokonalý mišmaš. 
Závěr článku mne dokonce pobavil, neboť mi svým stylem a obsahem 
připomněl způsoby a metody legendárního Rádia Jerevan. Pro později 
narozené - jednalo se o virtuální propagandistické rádio, jehož redaktor 
reagoval na otázku amerického novináře „ co je pravdy na tom, že v So-
větském svazu je kritický nedostatek masa?“ slovy „a vy zase bijete černo-
chy!“. Ještě jednou – podstata mého článku spočívala v tom, že jsem kriti-
zoval vedení města za špatné a nedostatečné informování nás zastupitelů, 
a to zejména v souvislosti s plánováním a přípravou mnohamilionových 
akcí. Asi jsem se vyjádřil nejasně a málo srozumitelně. Pokusím se to na-
pravit a podrobněji ilustrovat na jiné kauze – nazval jsem ji „tunel nad 
Podlesím“.  To proto, abych vyhověl doporučení kolegů Sukalovského a 
Štarhy, abych se příště věnoval problematice nějaké dopravní stavby ve-
dené pod zemí. 

  Během roku 2010 vyrostl nad Podlesím (vedle oba-
lovny) podivný útvar připomínající důlní výsypku. Začal jsem se pídit, o 
co se vlastně jedná a s hrůzou jsem zjistil, že v tom mám prsty i já, neb se 
jedná o protihlukový val, jehož výstavbu jsem odsouhlasil coby zastupi-
tel. Nehodlal jsem se s tím smířit a pátral jsem dál.  K čemu jsem dospěl, 
se pokusím ve stručnosti popsat. 

  Výstavbou tzv. protihlukové ochrany Podlesí se za-
obírala dvě usnesení zastupitelstva. První ze dne 13. 7. 2007 znělo násle-
dovně „ MZ pověřuje místostarostu L. Ambrože řešením problematiky 
týkající se hluku z obalovny firmy Silnice Brno“. Tohoto hlasování jsem 
se nezúčastnil. Druhé usnesení ze dne 15. 4. 2008 konstatovalo „V přípa-
dě, že bude schválena výstavba protihlukového valu, Silnice s.r.o. budou 
bezúplatně zabezpečovat samotnou výstavbu valu (od vytýčení pozemku 
stavby až po konečné zatravnění), projektovou dokumentaci a všechny 
potřebné podklady pro vydání územního rozhodnutí zajistí Městský úřad 
Kuřim“. Pro toto usnesení jsem na základě v té době dostupných infor-
mací ruku zvedl.  Samozřejmě jsem předpokládal, že o dalším postupu 
přípravy stavby a jejím konečném schválení budeme informováni jak na 
zastupitelstvu, tak i v komisi výstavby.  Bohužel se tak nestalo a žádné 
další informace nám nebyly poskytnuty. Ale co se mezitím dělo dál. Spo-
lečnost Silnice s.r.o. se přetransformovala na spol. Eurovia a.s. Město Ku-
řim zadalo vypracování hlukové studie, geologického posudku podloží a 
vlastní projektovou dokumentaci, zajistilo územní rozhodnutí a předalo 
staveniště. Cena zmíněných dokumentů byla cca 110 000,-Kč. Po prostu-
dování veškeré dostupné dokumentace a dalších materiálů, které jsem si 
musel zajistit sám, jsem objevil zajímavé skutečnosti. Pro informaci uve-
du jen několik.

Hluková studie mimo jiné konstatuje:
- Zasažení hlukem Kuřimi Podlesí nepřesahuje hranici 50dB, 

nedochází tedy k překračování stanovených limitů, a proto provozovatel 

obalovny není povinen řešit situaci s nadměrným hlukem.
- Místní část Kuřim Podlesí je více ohrožovaná a obtěžovaná 

hlukem z komunikace 1/43 než hlukem z provozu obalovny.
- Pokud přesto bude protihlukové opatření realizováno, dopo-

ručuje hluková studie následující řešení – stěnu z panelů SPIROLL vyso-
kou cca 8,0m, zemní val vysoký cca 12,0m , nebo vegetační stěnu.

Účelem geologického posudku bylo vyšetření geologických, hyd-
rogeologických a základových poměrů staveniště pro posouzení možnos-
ti výstavby protihlukového zemního valu o předpokládané výšce 12m. V 
posudku se mimo jiné konstatuje, že v části stavby je podloží nevhodné 
pro násyp výšky 12m.

Projektová dokumentace předkládá návrh protihlukového valu o 
výšce 20,0m až 30,0m.

Těch informací je samozřejmě víc, ale nechci vás jimi zatěžovat. 
Ale i z toho, co uvádím lze vyvodit několik otázek – např.:

- Proč došlo k budování protihlukového valu, když hluková stu-
die konstatuje, že nedochází k překračování hygienických limitů ze strany 
obalovny?

- Když už došlo k budování protihlukového valu, proč nebylo 
dodrženo doporučení z hlukové studie týkající se výšky valu? Tedy proč 
místo 12m je výška  dvojnásobná  a objem tak čtyřnásobný? Projevuje se 
zde jasná snaha maximalizovat množství navezeného materiálu?

- Zabezpečovala spol. EUROVIA výstavbu opravdu bezúplatně 
a nezjištně?

Nabízí se několik odpovědí – uvedu pouze dvě. Tak za prvé, ve-
doucím manažerům firmy EUROVIA se opravdu zželelo občanů Podlesí 
a učinili vskutku chvályhodný počin a stavbu valu zajistili skutečně nezišt-
ně.  

Druhé vysvětlení je trošku komplikovanější. V době výstavby pro-
tihlukového valu prováděla firma Eurovia jako jeden z dodavatelů stavbu 
tunelového komplexu v Brně – Dobrovského tunely. Jak je známo, když 
se kope díra do země, zbude z toho zemina, která se musí někam odvézt 
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názory

Placená inzerce

ddm zve

a uložit.  Za odvezení a potažmo uložení zeminy na skládku se platí. Ceny 
za uložení jedné tuny zeminy se v roce 2010 pohybovaly v rozmezí od 
156,- Kč do 274,-Kč, např. na nejbližší skládce v Brně-Černovicích stálo 
uložení 172,- Kč za 1 tunu.  Vynásobíme-li touto částkou 160 000 tunami 
(tolik váží odhadem halda nad Podlesím), vyjde nám 27 520 000,-Kč. Co 
je tedy lepší?  Vyvézt tuto zeminu zadarmo nad Podlesí a deklarovat to 
jako budování protihlukového valu nebo ji vyvézt přes půl Brna do Čer-
novic a zaplatit za to bezmála 28 milionů?

 Pokud platí první varianta, tak nezbývá než konstatovat, že ve-
dení firmy EUROVIA je když ne neschopné, tak přinejmenším naivní, 
pokud nevyužilo možnosti ke snadnému zisku.

Pokud platí druhá varianta, jsme za hlupáky my všichni, kteří jsme 
dopustili to, že spol. EUROVIA tento zisk tak snadno realizovala a stav-
bu provedla sakra zištně. A proč také ne, když Město Kuřim poskytlo 
bezplatně pozemek a zaplatilo 110 000,- Kč za dokumentaci a nakonec 
si celou haldu za 100,- Kč koupilo. Kolik bude stát údržba haldy, nikdo 
zatím nevyčíslil.

Částečnou omluvou pro mne a ostatní zastupitele, kteří hlasovali 
pro tuto stavbu, budiž to, že o výše uvedených skutečnostech nevěděli 
(na rozdíl od těch, kteří stavbu organizovali) a netušili, co způsobí tím, 
když zvednou ruku pro usnesení MZ ze dne 15. 4. 2008. Já za sebe mohu 
konstatovat, že kdybych měl všechny informace, které jsem zde zmínil, 
nikdy bych pro toto ruku nezvedl. 

Na závěr mne napadá ještě jedna otázka – kolik sponzorských darů 
a v jaké výši poskytla spol. EUROVIA v posledních letech např. našim 
sportovcům, místní kultuře či školským zařízením?

Vladislav Zejda
člen městského zastupitelstva

Protihluková stěna nebo skládka zeminy?
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Telefonní seznam MěÚ Kuřim k 1. 3. 2014

Tel.: 541 422 3+klapka
Fax: 541 230 633

e-mail: posta@radnice.kurim.cz, prijmeni@radnice.kurim.cz 

Název odboru 
jméno     klapka  mobil   funkce
Starosta Sukalovský Drago, Ing.   01  775 978 326 
1. místostarosta Koláček Jiří Filip, MBA  02  608 708 961 
Místostarosta Štarha Oldřich, Ing.  05  775 307 291 
Interní audit Ondrášková Silvie, Ing.  47  607 037 298  Interní auditorka
Tajemník Zimmermannová Alena, Mgr.  03  777 608 237 

kancelář úřadu (KÚ)
 Glosová Petra    38  777 363 601  Asistentka starosty a místostarostů
 Koláčková Hana    04  777 363 602  Personalistka
 Němcová Hana, Mgr.   41  723 364 152  Školství
 Svoboda Marek    27  777 307 294  Informatik
 Jízdný Radek    28  777 254 338  Informatik

Odbor majetkoprávní (OMP) 
Kavka Petr, Mgr.    74  777 363 608  Vedoucí odboru, smlouvy
 Janoušková Alena    45  777 363 605  Byty, nebytové prostory
 Chaloupková Jitka, Bc.   06   777 363 605  Zahrádky, výpisy z katastru nemovitostí
 Fidrmucová Vladimíra, Ing.   17    Nájem pozemků, převody nemovitostí
 Rejda Jaroslav    19  608 852 469  Údržbář
 Lošťáková Eva       Uklízečka

Odbor správní a vnitřních věcí (OSVV)
 Krejčová Lenka, Mgr.   09  777 363 606  Pověřená vedením, matrika
 Hlouchová Zina    08    Evidence obyvatel
 Novotná Ivana    26  774 072 931  Občanské průkazy
 Vanková Kateřina, DiS.   61    Cestovní doklady
 Schneiderová Lenka    68    Přestupky, výpisy z rejstříku trestů
 Mrkosová Jana    40    Czech Point, ověřování
 Jarošová Marie    11    podatelna

Odbor finanční (OF) 
Varmužka Aleš, Ing.    23  777 363 600  Vedoucí odboru
 Kolaříková Naďa    22  777 363 615  Hlavní účetní
 Axmannová Soňa    72    Účetní
 Hamerníková Martina, Bc.   21  727 804 234  Poplatky za komunální odpad
 Kratochvilová Dana    24    Místní poplatky – psi, VHP
 Havlínová Draha    59    Mzdová účetní
 Špačková Alena, Ing.   07    Pokladna

Odbor životního prostředí (OŽP) 
Sikorová Jitka, Ing.    25  608 819 455  Vedoucí, ochrana přírody
 Střítežská Šárka, Mgr.   43  777 363 613  Zem. půdní fond
 Vávra Ivan, Ing.    43    Odpady, ovzduší
 Hamřík Jaroslav, Ing.   18  608 819 451  Čistota a údržba města
 Prosecký Milan, Ing.    42    Lesy, myslivost, rybářství

Odbor - obecní živnostenský úřad (OŽÚ) 
Trtílková Alena, Mgr.   48  777 363 604  Vedoucí, registrace živností
 Jeřábková Zuzana    48    Registrace živností
 Šafář Martin, Mgr.    15    Právník, kontrolor, evidence zem. podnikatele
 Rousová Pavla    39  775 072 932  Kontrolorka

Odbor stavební a vodoprávní (OSVO)
 Macek František, Ing.   13  775 577 826  Vedoucí odboru
 Lekešová Jana, Ing.    14  775 072 933  Povolování staveb, památková péče
 Brothánková Marie    14  777 363 607   Povolování staveb
 Ošlejšková Dagmar    12    Podatelna odboru
 Gibalová Martina, Ing.   20    Vodoprávní úřad
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Odbor dopravy (OD) 
jméno     klapka  mobil   funkce

Kovář Jiří, Ing.    35  777 363 610  Vedoucí, spec. stavební úřad, sil. správ. úřad
 Folvarčík Marian, Bc.   37  775 441 895  Dopravní přestupky
 Režný Miroslav    36  777 722 194  Technik, přestavby vozidel
 Matějíček Pavel, Mgr.   69  777 363 616  Zkušební komisař
 Sobotková Silvie    33  777 722 194  Evidence vozidel
 Šinkorová Helena    63  777 722 194  Evidence vozidel
 Křivanová Jitka    32  777 307 292  Řidičské průkazy
 Babincová Dana    34    Řidičské průkazy

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 
Sojková Taťána, Bc.    76  775 716 082  Vedoucí odboru
 Navrátilová Jitka    54  777 363 603  Sociální pracovnice
 Malásková Renáta    77  773 771 736  Soc. pracovnice, komunitní plán. soc. služeb
 Musilová Lenka, Bc.    78  774 004 652  Kurátorka pro mládež
 Niederhafnerová Lenka, Mgr.   53  775 716 084  OSPOD
 Chromková Adéla, Bc.   79  775 716 083  OSPOD
 Hunkesová Zdeňka, DiS.   46  607 037 300  OSPOD
 Němcová Kristýna, DiS.   67  777 363 611  OSPOD
 Novák Radim, Mgr.    29  725 111 395  Krizové řízení
 Žáček Milan    50  774 600 989  Dohled nad veřejným pořádkem

Odbor investiční (OI) 
Bartoš Stanislav    73  606 705 879  Vedoucí odboru, investiční akce
 Šiblová Naděžda, Ing.   52  777 363 612  Projektová manažerka
 Honců Jindřiška, Ing.   57  777 363 614  Investiční akce
 Kubová Pavla, Ing.    75  777 072 934  Vodovody, kanalizace, veř. osvětlení
 Montagová Dagmar, Mgr.   30  777 494 467  GIS
 Indrová Vlasta, Ing.    10  774 072 934  Územní plán
 Svobodová Radka    71  777 494 468  administrativa
 Ševčíková Dagmar, Ing.   16  776 072 931  Investiční akce
 Kiesslingová Klára, Mgr.   52  731 189 694  projekt Meziobecní spolupráce

Úřad práce Brno-venkov Tel: 950 105 399 
Lipnerová Jana, Bc.    51  jana.lipnerová@bo.mpsv.cz 950 105 399
 Novotná Milada    51  milada.novotna@bo.mpsv.cz 
 Malá Lenka Mgr.    55  lenka.mala@bo.mpsv.cz 
 Vitulová Kateřina, Bc.   56  katerina.vitulova@bo.mpsv.cz 

Odbor obecního živnostenského úřadu upozorňuje všechny 
prodejce tvrdého alkoholu, že mají už jen omezenou dobu na vyříze-
ní koncese pro jeho prodej. Bez koncese nebudou moci podle záko-
na tvrdý alkohol dále prodávat. Vyřízení koncese je bezplatné. 

Jedná se o koncesovanou živnost: „Výroba a úprava kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou 
piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů zís-
kaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin“,  která je upravena zák. 309/2013 Sb., který novelizoval zák. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, s nabytí účinnosti od 17. 10. 
2013.

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

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

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

Kontakty pro vyřízení koncese:
MěÚ Kuřim, Odbor obecní živnostenský úřad, vedoucí odboru 

Mgr. Alena Trtílková, tel.: 541 422 348, e-mail: trtilkova@radnice.kurim.
cz

Doba pro vyřízení koncese na 
prodej tvrdého alkoholu se 
krátí
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Život se zvířaty pozvánka

Šedý zákal u psů
Šedý zákal je zákal čočky oka. 

Normální čočka je průsvitná, čirá a 
přenáší a zaměřuje světlo na sítnici v 
zadní části oka. Šedý zákal na čočce 
může blokovat přenos světla na sít-
nici, a tím zhoršuje vidění psa. 

Existuje mnoho příčin šedé-
ho zákalu. Nejběžnější forma šedé-
ho zákalu u psů je genetický, vroze-
ný typ. U tohoto typu šedého zákalu záleží stáří psa při nástupu problému 
a závažnosti postižení a liší se u různých plemen psů. K často postiženým 
plemenům patří bígl, sibiřský husky, malamut, belgický ovčák, bernský 
salašnický pes, německý ovčák, kokršpaněl, barzoj, afgánský chrt, zlatý a 
labradorských retrívr, west highland white teriér, bobtail, boston teriér, 
malý knírač, standardní pudl, pointr, kavalír, jezevčík, bernardýn, rhodés-
ký ridgeback, staffordshirský bulteriér, irský setr, německá doga, jorkšír, 
lhasa apso, kolie, rotvajler, a také vipet. U tohoto typu zákalu se před za-
řazením do chovu dle podmínek jednotlivých chovatelských klubů do-
poručuje nebo nařizuje zvířata na toto onemocnění testovat a postižená 
zvířata nezařazovat do chovu.

Šedý zákal se může také rozvinout následkem traumatu oka, dále 
v souvislosti s metabolickými chorobami, jako je cukrovka, poruchou vý-
živy u štěňat, onemocněním matky v průběhu březosti, nebo sekundárně 
po jiném očním onemocnění. Velmi často k tomuto onemocnění dochá-
zí spontánně ve stáří (jezevčíci, pudli, kokři). Zřídka se šedý zákal může 
rozvinout po expozici některými léky, toxiny, nebo po úrazu elektrickým 
proudem. Šedý zákal způsobuje různé úrovně zrakového postižení a 
může vést až ke slepotě. 

Co můžeme pozorovat u postiženého zvířete: 
Namodralá, šedá nebo bílá barva uvnitř oka 
Tendence narážet do věcí 
Neochota používat schody nebo vyskočit na objekty 
Váhavost v neznámém prostředí 
Jiné příznaky slepoty 
Zánět nebo zarudnutí 
Bolest a mžourání

Diagnóza:
Diagnostické testy jsou nutné pro vyloučení jiného onemocnění. 

Testy většinou zahrnují:
-Kompletní anamnéza a klinické vyšetření 
-Kompletní oční vyšetření u veterinárního oftalmologa za použití odpoví-

dajících přístrojů, např. štěrbinové lampy nebo očního mikrosko-
pu.

-Krevní testy pro zjištění jiných onemocnění
-Ultrazvukové vyšetření oka 
-Elektroretinogram 

Léčba:
Šedý zákal, který je dědičný nebo nekomplikovaný jiným očním 

onemocněním může být chirurgicky odstraněn. Šedý zákal spojený s jiný-
mi chorobami očí, jako je zánět (uveitida), nemůže být řešen chirurgicky, 
dokud není zánět oka pod kontrolou. Zda pes je kandidátem na operaci 
šedého zákalu může být určen pouze veterinárním očním lékařem. Léče-
ny musí být také všechna ostatní onemocnění způsobující zákal, jako je 
cukrovka, atd. Šedý zákal způsobený věkem se ve většině případů neléčí.

Domácí péče a prevence
U psů, kteří nepodstoupí operaci šedého zákalu, musí majitel po-

moci psovi při adaptaci na jeho slepotu. Je velmi vhodné nepřemisťovat 
předměty doma, ani venku. Je potřeba omezit pohyb psa na oploceném 
dvoře nebo na vodítku a neměnit trasu vycházek. Většina slepých psů fun-
guje ve známém prostředí velmi dobře.

 Zdroj: www.petplace.com

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková
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Řemeslníci v panství Kuřim
Toto číslo Zlobice přináší další díl seriálu o historii řemeslných dílen a 

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

Před dvěma sty lety a 
méně….

19. st. přineslo rozmach řemesel a 20. st. pak především průmyslo-
vé výroby.  V téměř každé obci našeho současného správního obvodu měli 
řezníka (podle Chytilova úplného adresáře z roku 1924 to byli v Čebíně 
Jan Dvořák, Jan Kocián, Ferdinand Pivečka, Eduard Rašovský, Klement 
Rašovský a Leopold Tunkr; ve Hvozdci František Trilla; v Chudčicích 
Josef Navrátil; v Kuřimi Josef Orátor, Vladislav Orátor, Ondřej Popek, 
Antonín Sehnal a Eduard Stojar; v Moravských Knínicích Josef Bárta; v 
Jinačovicích Antonín Bém; v Lelekovicích František Chalupa a František 
Nesrsta; v Rozdrojovicích Miloš Haluza, Julius Machat a Antonín Mo-
tyčka; Ve Veverské Bítýšce byli řezníky: Vincenc Doležal st., Jan Chlubný 
ml., Cyril Rozkošný a Alois Valeš). 

                       
Byla to doba, kdy bylo třeba koní, a tak známe jména sedlářů – o 

jednom máme zmínku v obecní kronice:  v roce 1802 si zakoupil staveb-
ní místo mistr sedlářský Augustin Studený za 5 zl. a 2 zl. roční činže od 
městečka Kuřím.  Jan Röhringer – sedlářský mistr bydlel podle úmrtní 
matriky v domě č. p. 36 mezi roky 1812 – 1813. Ve Veverské Bítýšce byl 
sedlářem Jan Kučera a Rudolf Ficka (ten byl i řemenář), v Kuřimi měl 
tuto živnost v roce 1924 František Vašek a pan Všianský. Posledním kuři-
mským sedlářem byl pan Jan Malášek (1908 - 1988) z č. p. 69. Jeho syn 
Miroslav se ještě vyučil sedlařině, ale v době komunismu už pro malý po-
čet koní nebylo toto řemeslo potřeba. Řemenáři byli specializovaní sedlá-
ři, v Kuřimi jimi na začátku 19. století byli Josef Maša a Josef Blaška.

Formani nebo povozníci zajišťovali odvoz, většinou to byli drobní 
rolníci, kteří si formanstvím jen přivydělávali – např. pan Vlk z ulice U 
Rybníka nebo pan František Popek.

Jedna z nejrozšířenějších živností bylo hokynářství (prodej smí-
šeného zboží, především potravin). Zatímco v první polovině 19. století 
známe pouze 4 obchodníky  (z toho  Jan Kohl a Jan Pink byli obchod-
níci s tabákem a pouze Jan Ptáčník a pozdější první starosta Kuřimi 
Karel Schlesinger byli  dle kuřimských úmrtních matrik „obchodníci“),  
ve století dvacátém známe 29 jmen obchodníků v Kuřimi!  Namátkově 
vzpomeňme alespoň obchod Adolfa Hamříka (prodával i střelný prach) 
nebo Františka Jurky (obě prodejny byly na ul. Tišnovská, za křižovatkou 
napravo směrem ke kostelu), obchod s lahvovým pivem a výrobu kořalky 
studenou cestou Františka Kazdy nebo obchod Leopolda Kučery či Ma-
rie Veselé, která prodávala smíšené zboží v obchodě „U Blažků“.   
       
                            

                       
Šenkýři a šenkýřky měli svou hospodu, nebo si ji pronajímali. Starý 

„šenkovní dům“ byl položen u zámku, měl č.p. 49. „Panskou nálevnou“ 
byla vybavena i pálenice naproti pivovaru. Velmi stará kuřimská hospoda 
byla v budově č. p. 18, té se říkalo panská nebo vrchnostenská, později 
Orátorova. Je o ní zmínka po roce 1300 v souvislosti s Petrem z Koříma. 
Po několik generací ji vlastnila rodina Orátorů. Byla to zájezdní hospoda, 
to znamená, že se zde stavovali formani se svými koňskými potahy a zbo-
žím přepravovaným do Brna a dále. Tomu odpovídala rozloha a vybavení 
tohoto hostince. V roce 1949 všechny hospodářské objekty hospody uží-

Jan Votava Krejčí, Legionářská 101.,Archiv Kuřim

Sedlář Jan Malášek s nerozlučnou harmonikou, zapůjčila p. Malášková

Obchod Adolfa Hamříka,ul.Tišnovská



ročník 21, číslo 3/ březen     ZLOBICE   17

historie - náš seriál

valo JZD a hospoda byla uzavřena. Spolu s demolicí domů na náměstí 1. 
května zmizela i tato stará hospoda, ve které prý přespal i král Bedřich II. 
při pruských válkách a  za napoleonských válek francouzský velitel Mu-
rat. 

Ještě v roce 1911 uvádí Chytilův adresář v Kuřimi 5 hospod: 
1. Hospoda a řeznictví Josefa Orátora (zmíněná vrchnostenská 

hospoda v č.p. 18 na nám 1.května)
2. Obecní hostinec a řeznictví (nájemce Ondřej Popek) „Radnice“ 

v č. p. 22 na nám 1.května (v místech dnešního Alberta)
3. Hospoda Josefa Dvořáčka (dnes hospoda u Mertů na Láznisku 

č. p. 224)
4. Hospoda a řeznictví Jana Poláčka (Tišnovská č.p. 149, vedle 

panské pekárny na rohu ul. Buďárkové)
5. Restaurace a hotel Jana Vlka (Legionářská 281, až do postavení 

sokolovny se zde odehrávaly všechny hudební a divadelní večery sokol-
ských dobrovolníků včetně promítání filmů)

Bradýři či lazebníci (kromě holení brad měli na starosti i pouštění 
žilou a jiné drobné „zdravotnické služby“) se v tomto období proměnili 
na holiče (v Kuřimi byli holiči Antonín Cápal – pod kostelem, Jan Popek 
– na náměstí, pan Chronc  - u Motyčků a Jan Studený – u dělnického 
domu). Naopak se vyčlenili ranhojiči (od roku 1808 Josef Valenta, pozdě-
ji František Essenther). Hrobníci (kromě současného hřbitova byl v Ku-
řimi hřbitov přímo u kostela a v době morové rány taky v místech dnešní 
Malé České; v době druhé světové války se pak pohřbívali zajatci z tábora 
na Podlesí „Pod Slavičkou“, jejich ostatky v 90.tých letech minulého sto-
letí byly pietně převezeny). Kati už v Kuřimi nebyli, protože 10. června 
1729 bylo v Kuřimi zrušeno hrdelní právo.

Hamerníci, šmelcíři, taviči, uhlíři (řemeslníci spojení s rozvojem 
železářského průmyslu - výstavbou hamrů na Bílém potoce ve Veverské 
Bítýšce) tu zřejmě nebydleli, ale mohli se v Kuřimi přechodně nacházet. 
Mohli tu být lamači kamene, kameníci, vápeníci (v Lelekovicích a blízko 
Lažánek probíhala těžba vápence. Na Opálence byl kamenolom, známým 
střelmistrem byl pan Sedláček z ul. Nerudova). 

Obchod rodiny Veselých, archiv Kuřim

Před orátorou hospodou od E. Filky, Archiv Kuřim

Krejčí, kloboučníci, ševci, punčocháři a kožešníci se starali o náš 
oděv. Jan Studený mistr krejčovský si zakoupil v roce 1802 pozemek od 
Františka Laukoty. Vystavěl si domek s č. p. 155. Dalšími krejčími přede-
vším začátku 20. st. byli: František Dvořák, Josef Hubený, Antonín Matěj, 
František Šoustal, Jakub Toman, Linhart Vermouzek, František Vlk, Va-
lentýn Vlk, Jan Votava, p. Přerosta a p. Vlček. Ludmila Zavřelová z Legi-
onářské 401 byla modistkou, kloboučnicí. Švadlen bylo více, jmenujme 
alespoň paní Krejčovou, Špidlovou, Holcmanovou. Kožešníkem byl pan 
Šojat a Vlk, v roce 1831 je ještě vzpomínán Karel Schaumann.  
   

V Lipůvce byla na silnici erární dědičná pošta (do roku 1876, kdy 
byla vystavěna železniční trať Praha - Brno). Poštmistr lipůvský byl „mi-
lostpánem v celém kraji“, neboť kdo u něj dělal postilion, nemusel sloužit 
ve vojsku. Dědičná pošta byla v rodině Markociusů (sloužila před zavede-
ním dráhy, později byly zřízeny poštovní úřady). V Kuřimi pak stará pošta 
byla v ulici Kout.

V Kuřimi žil studnař pan Čeněk Boleslav, kominicí byla pí. Anna 
Hermannová a mistrem kamnářem Rudolf Hanák. Václav Popek byl ko-
čím; Josef Malášek, František Císař a Karel Mařa byli koželuhy; Fratišek 
Dřeza byl rukavičkář, František Vlk kotlářem; Kašpar Votava čalouníkem, 
pan Kříž, Jan Homolka, Josef Dřeza a František Helán byli koláři; Zik-
mund Odehnal a Jan a Josef Ondráškovi punčocháři. Kuřim měla i své 
pohodné,  ti bydleli v č. p. 102 (podle kuřimských úmrtních matrik první 
poloviny 19. st. to byli  Karel Lahoda, Filip Krüber  a Augustin Herz). Dů-
ležitou živností byly porodní asistentky. V Kuřimi to byly např. Matylda 
Brychtová, Anna Wlková nebo pí. Kubová. Lelekovice měly i kartáčníka 
a ladiče ( Jana Albrechta). Pan Cyril Picka z Veverské Bítýšky se zabýval 
výrobou valašských papučí a paní Marie Grulichová z Lipůvky si zavedla 
živnost na podplétání punčoch. 

Dále tu mohli žít pracovníci cukrovaru, protože v roce 1838 vznikl 
v Bítýšce pod Veveřím  cukrovar (ten pak od Kristiána Daniele Satzegera 
koupil v roce 1865 majitel panství – Šimon svob. pán Sina) nebo pracov-
níci prachárny nebo kaolinových závodů taktéž z Bítýšky. 

Ještě v roce 1910 jsou jmenováni mezi poplatníky na důchod s 
Kuříma: hospodští (40 zl.), řezníci (20zl), kolář (5 zl), pekař (15zl) a la-
zebník (25 zl.).

Cihelna
Svůj k svému
Havran k vráně
Cihlář k cihle
Cihlář k cihlářce

Cihla ze staku v Kuřimi, konec 19 až zač.20.st
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O stavební materiál pro zedníky a pokrývače se starali cihláři (ně-
kde nazývaní cihlaři nebo truplaři). Z kvalitní dobře vypracované a ule-
želé hlíny vyráběli hned několik druhů cihel. Cihlářskou hlínu na podzim 
před zamrznutím nakopali do zásoby, přes zimu nechali vyzrát a na jaře z 
ní začali pracovat. Cihly zdící byly podlouhlé, rovnoboké, cihly k vyzdívá-
ní studní mívaly oble vyříznuté boky, aby po sestavení tvořili potřebnou 
dutinu, cihly ke klenbám bývaly klínovité, tzv. klenáky. 

Poloha panské cihelny za zámeckou zahradou dle mapy z roku 1781, Archiv 
města Brna

Cihly dláždicí (dlažky nebo dlažbice), byly ploché, čtyř, pěti i šes-
tiboké. Cihly pro krytí střech byly různě tvarované. Těm rovným se říka-
lo tašky nebo taky kořky. Se zahnutím se jmenovaly háky nebo křidlice. 
Luxusnější provedení pak bylo s glazurou, aby byly silnější a nepraskaly 
mrazem. K hotovení hliněných okapů sloužily žlabkovice nebo vejžlabky. 
Všechny uvedené druhy cihel se vyráběly pomocí dřevěných forem. Po 
vyklopení se usušily na vzduchu a nakonec se vypalovaly v cihlářských 
pecích. Nejlevnější formou cihel pak byly cihly nepálené, které se užívaly 
běžně. Za kvalitu a provoz odpovídal cihlářský mistr, který většinou pod-
le smlouvy s vrchností dostával kromě platu i část výrobků, které mohl 
volně prodat.

Nejstarší cihelna v Kuřimi byla tzv. „panská cihelna“ a nacházela se 
v nynější  zámecké zahradě. Měla 3 pece a 2 kolny na sušení cihel. Od 1. 
ledna 1851 byla pronajata až do 31. října 1862 nájemci kuřímského dvora 
a veverskému cukrovarníkovi C. D. Satzgerovi za 400 zl. ročně, později 
pak byla vedena ve vlastní režii až do 1. listopadu 1874, kdy zanikla. V 
roce 1864 směnila obec Kuřim s Františkem Tesařem pole top. čís. 4463 v 
Seslicích, aby mohla postavit obecní cihelnu. V roce 1865 obecní cihelna 
vyrobila 28 750 ks pálených cihel, 3 700 ks nepálených cihel, 6 800 ks 
křidlic, 1 450 ks pokrývky a 158 ks horýtek. V roce 1893 prodala Kuřim 
svou obecní cihelnu za 1 000 zl. panu Eduardu Orátorovi z č. p. 82. Tu 
pak provozovala Ludmila Orátorová, která ji pronajímala Aloisi Sovovi. 
Přímo v budově cihelny bydlela rodina Říhova. Provoz cihelny v Kolébce 
byl v roce 1932 zastaven, a v květnu 1952 byla budova upravena na slepičí 
farmu. Vytěžený pozemek cihelny pak byl postupně zasypáván odpady, v 
roce 1997 zde proběhla rekultivace, takže další budovy cihelny je možné 
vidět pouze v katastrální mapě, ve skutečnosti po nich v terénu nezůstala 
ani památka. 

Také rolník Jan Mičánek z č. p. 204 si postavil pod hřbitovem v 
roce 1906 cihelnu, ta však ukončila svoji činnost už v roce 1936. Jeho syn 
Jan Mičánek narozený v roce 1929 si už jen vzpomíná na dřevěné haly, 
které jim jako klukům sloužily za úkryty. Mistr pokrývač, který snad pou-
žíval výrobky ještě z kuřimské cihelny byl pan Huška a nepochybně jeho 
předchůdce Ignác Jänd, pokrývač z č. p. 147, který zemřel v roce 1813 ve 
věku 65 let. V č. p. 101 ještě v roce 1810 bydlel Jan Flon, cihlář z Třemešné 
v Čechách.

Jitka Sikorová
(pokračování příště)

Jan Mičánek majitel cihelny, zapůjčil p. Mičánek

Orátorova cihelna upravena na drůbežárnu po roce 1952,Archiv Kuřim

historie - náš seriál
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Kuřimata

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, 
Farského 481, Kuřim

PROGRAM BŘEZEN
Pondělí 10:00 – 11:30

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi 
(1,5-3 roky)

Organizované cvičení, tanečky a výtvarka.
Vstupné 30 Kč na dítě.

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

Volné hraní. K dispozici hračky, stavebnice, odrážedla a výtvarné 
potřeby. Nově úžasný molitanový vláček!!! Vstupné 20 Kč na dítě. 

Úterý večer

Výtvarná dílna pro dospělé

11. 3. 2014 19:00-21:00 Keramika pro do-
spělé

(každé druhé úterý v měsíci: 11.3.,8.4.,13.5. a 10.6.2014)
Na březnové hodině keramiky se budeme věnovat výrobě ozdob-

ného talíře nebo misky z kuliček a válečků. Vyrábět budeme ze světlé 
hlíny a dle domluvy glazovat  bílou nebo hnědou glazurou. Cena dvou-
hodiny je 150,- Kč 

Ukázkové foto na našem webu.
Přihlášky na kurz zasílejte na adresu jitka.ruf@seznam.cz do 9.3.

18.3.2014 19:00-21:00 Velikonoční pedig
Velikonoční výzdoba a dekorace. Cena cca 100Kč dle spotřebova-

ného materiálu. Sebou ručník, malé nůžky a pokud máte tak i šídlo.
Přihlášky na kurz zasílejte na adresu zuzana.hluchanova@cent-

rum.cz do 16.3.

Středa odpoledne
Program pro těhulky ve spolupráci s Agen-
turou Větrník 

Podrobnější informace a přihlášky na www.agenturavetrnik.cz a 
našem webu. Registrace předem nutná! 

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

výchovy, břišních tanců, relaxačních technik a dechových cvičení.
Vhodné od 16.týdne do porodu
Kurz pro těhotné:Komplexní psychoprofylaktická příprava na po-

rod a mateřství (kojení a péče o novorozence)
Kurz v délce 15ti týdnů, zahájení kurzu dle zájmu.
Jde o ucelený blok cvičení a přednášek. Vhodný začátek je v 16.-

24. týdnu těhotenství.

Čtvrtek 10:00-10:45
Hudební škola Yamaha 

Čtvrtek 11:00-12:00

Angličtina pro maminky
Lehká dopolední konverzace v angličtině, kde si můžete osvěžit 

své znalosti a naučit se něco nového. Nemusíte řešit hlídání, vezměte své 
děti s sebou.

Pohrají si v herničce a budete je mít pod dohledem.
Kontakt: Mgr. Jana Škrobová  jana.rudolfova@volny.cz

Čtvrtek 15:30-16:15

Cvičení pro miminka ve věku 4-12 měsíců
Společná setkávání těch nejměnších - pohádky, písničky, básnič-

ky, rytmika. Pokud chcete, vezměte i staršího sourozence. Dle zájmu do 
17:00 volné hraní.

Vstupné 30 Kč za celou rodinu. 

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

Od 7.2.- 18.4.2014 
Kurzovné 500 Kč za 10 lekcí, v ceně je materiál a vypálení výrob-

ků.
Zájemci mohou přijít vyzkoušet první hodinu (50 Kč/lekce).
Kurz vede paní Růžičková z Lelekovic, která vede také kurzy ke-

ramiky v kuřimských školkách. Přítomnost rodiče na kurzu možná. Po 
kurzu je možné zůstat v herně do 11:30.

Pátek 10:10-11:30

Hrátky s KuřiMáTky
Volné hraní. K dispozici hračky, stavebnice, odrážedla a výtvarné 

potřeby. Nově úžasný molitanový vláček!!! Vstupné 20 Kč na dítě. 

Pátek 15:00-15:45
Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)
Od 7.2. zápis do druhého pololetí
200Kč/pololetí
Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové. Nezapomeňte na 

sukýnku a vhodnou obuv. Chlapci také vítáni! 

Kontakt:
kurimata@googlegroups.com
htpp://kurimata.webnode.cz/
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Sobota 1. března, zámek Kuřim, club Escape
3. Dance Video Hits DJ Ivo

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Božkov 20 Kč s Colou za 35 Kč. Vstup jako kaž-
dou sobotu zdarma. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Neděle 2. března nám. Osvobození a Kulturní dům

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

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

Dnes můžete zhlédnout malou pozvánku a ochutnávku z �lmového festivalu Jeden svět, který bude 17. 3. - 25. 3. 2014 v Brně. Perrti, 
Toni, Kari a Sami z �nské hudební skupiny Perrti Kurrikka‘s Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, „punkovým syndromem“.  
Snímek mapuje vzestup kapely od společných zkoušek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Skrze svou hudbu čtyři kamarádi 
boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují celospolečen-
ským problémům i každodenním zážitkům. ČSFD 83%. Dokumentární, hudební. Finsko, Norsko, Švédsko, 2012, 85 min. Vstup 
zdarma. 

Pondělí 3. března 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Úterý 4. března od 9:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Soutěž je veřejnosti přístupná. Vstup volný.

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

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

Pátek 7. března, zámek Kuřim, club Escape
 Music Mix 80-90 DJ George a DJ Ivo Video Music Hits

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Drink Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč + dárečky. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 8. března, 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! Drink Zetko 25 Kč s 
Coca-colou 35 Kč + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 10. března 18:00, Městská knihovna
Vraťme rodičům jejich čas

V rámci celosvětové propagace Národního týdne trénování paměti „ Týden uvědomění si mozku“.
Pamatujete si, když jsme jako malí čekali sami doma, než se vrátí rodiče z práce? Když nám po celodenním shonu pomáhali s úkoly 
nebo s námi šli na procházku? Věnovali nám svůj volný čas bez nároku na odměnu!!! Nyní jsou naši rodiče v podobné situaci, jsou 
doma celý den bez možnosti popovídat si s blízkým člověkem. Nemohou jít do kavárny nebo na procházku, nemají totiž s kým, pro-
tože my nemáme čas. Nemyslíte si, že našim rodičům něco dlužíme? Zkusme jim vrátit jejich čas. Témata semináře: teoretický úvod 
do problematiky stáří a jeho příznaků, možnosti rozvoje a udržitelnosti mentální a fyzické stránky rodičů, praktické trénování paměti. 
Seminář pod vedením certi�kované trenérky III. stupně Martiny Čížkové. Vstup volný.

Úterý 11. března 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Romantické violoncello

Violoncellový recitál. Martin Švajda – violoncello, klavírní doprovod Pavel Kratochvíl. (A. Dvořák, J. Suk, L. Janáček, O. Nedbal, J. 
Sibelius, G. Fauré, F. Bridge) Představení je součástí abonmá SPH Kuřim. Zbylé vstupenky na místě za 100 Kč.

Středa 12. března 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncert vítězů školního kola Národní soutěže ZUŠ s předáním cen 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 12. března 19:30, Společenké centrum KD

Screamers – Šest statečných
Naše nejpopulárnější travesti show v novém pořadu. Vstupné 250 a 200 Kč. 

Čtvrtek 13. března 19:00, zámek Kuřim, club Escape 
	ajsko-Laos-Kambodža 

Přednáška a výstavka Milana Štourače
„Rozlišnost vjemů na cestách je v těchto končinách mimořádná, věru nepoznal jsem za života krajů tak lákavých pro poutníka.“  Staro-
věký čínský poutník Fa-Sien. Impozantní chrámy a města severního �ajska, plavba po veletoku Mekongu do laoského města Luang 
Prabang, symboly Kambodže – chrámy Ankor Wat, Phi Phi ostrov a další letoviska jižního �ajska. Vstupné dobrovolné.

Pátek 14. Března od 9:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Soutěž je veřejnosti přístupná. Vstup volný.

Pátek 14. března, zámek Kuřim, club Escape 
Electronic Beats: Alex K, Dave Legato, Alexx, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/
trance muziku. Line-up Vám tentokráte předvede tyto hosty: Alex K, Dave Legato, Alexx, Pete Ripe. Becherovka Lemond 25 Kč. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. března, 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! Becherovka Lemond 
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Výstava

Pondělí 17. března 18:00, Městská knihovna
Brněnské podzemí

Jaké jsou nejzajímavější objevy v brněnském podzemí? Povídat se bude o labyrintu pod Zelným trhem nebo o evropském unikátu – 
kostnici u sv. Jakuba. Nebo o posledních nálezech -  kasematy pod Benešovou ulicí, prašná věž na Solniční a most pod Českou ulicí.  
Přednášku povede Ing. Aleš Svoboda, autor knih Brněnské podzemí I- III.  K vidění bude bohatá fotodokumentace nálezů, archivní 
snímky včetně schémat a plánků podzemí. Vstup volný. 

Úterý 18. března 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební večírek 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 19. března 19:30, Společenké centrum KD

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. 

Čtvrtek 20. března 8:30 a 10:00, Společenké centrum KD
Honza Nebojsa 

Představení Divadla Kuba pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 20. března 19:00, zámek Kuřim, club Escape 
Gravitace - filmový klub

Sandra Bullock hraje ve �lmovém trháku roku 2013 doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi. 
George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Ma�a Kowalskyho, který velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. 
Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, 
odkázáni jeden na druhého a směřujíce dál do temného vesmíru. Hluboké ticho dává oběma jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení 
se Zemí... a tím i jakoukoli šanci na záchranu. Strach se pomalu mění v paniku, zejména když si oba uvědomí, jak málo kyslíku jim zbý-
vá. Přitom paradoxně jediný možný způsob návratu je pokračování v cestě do hlubokého vesmíru. ČSFD 84%. Drama, �riller, Sci-Fi. 
USA, V.B., 2013, 90 min. Režie: Alfonso Cuarón. Hrají: Sandra Bullock, George Clooney,.. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 21. března, 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 a Božkov Spiced 22 Kč. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

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

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Božkov a Božkov Spiced 22 Kč. Vstup jako kaž-
dou sobotu zdarma.

Pondělí 24. března 18:00, Městská knihovna
Altaj - nejkrásnější hory Sibiře 

… Telecké jezero – magické scenérie největšího jezera Altaje… Adrenalinová plavba po rozbouřeném jezeře, svéráz národního trans-
portu… Kouzelné údolí Čulyšman – Grandkaňon Altaje… Působivá panorámata sedla Katu-Jaryk… Pazyrycké kurgany aneb dě-
dictví bohaté altajské kultury… Pohádková krajina tisíce jezer na Ulaganském plató… Legendární Čujský trakt aneb „cesta do pekel“ 
postavená vězni se Sibiřských lágrů… Nádherné podzimní putování hřebenem Severočujských Bělek – barevná tajga, ledovcové 
vrcholy, tyrkysová jezera – v království Mečty, Skazky a Krasavice… Nezapomenutelné scenérie sibiřské „Aljašky“… Audiovizuální 
diashow plnou poutavého vyprávění o pohoří Altaj provede MUDr. Roman Janusz. Vstup volný.

Středa 26. března 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncert pedagogů ZUŠ Kuřim, při příležitosti Dne učitelů

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 27. března 20:00, zámek Kuřim, club Escape 
Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ) - Escape Live music
Top modern vocal jazz. Elisabeth Lohninger (USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA) – klavír, klávesy, Petr Dvorský – kontrabas, Jiří 
Stivín Jr. – bicí. V USA působící, původem rakouská jazzová zpěvačka Elisabeth Lohninger vydala již devět alb. V její hudbě je možno 
vnímat vlivy hudebníků jako Bobby McFerrin, Kate McGarry, Sting nebo Joni Mitchell, ale všechny tyto vlivy jsou přetaveny do vlast-
ního pohledu na hudbu a okolní svět. Koncertně působí na publikum svými na míru ušitými vlastními kompozicemi a bezmeznou 
radostí ze zpěvu a hudby. Její texty jsou hluboké a optimistické, a unášejí posluchače na cestu do míst mimo čas a prostor. „Nesčetně 
barev a možností“ – to vám přijde na mysl, pokud se budete snažit popsat hlasové umění zpěvačky Elisabeth Lohninger. Zapůsobila 
na publikum a kritiky svými groovy zdůrazňujícími originály a její bezmeznou radostí ze zpívání. Navíc její texty jsou hluboké a 
posilující; berou posluchače na cestu do míst mimo čas a prostor. www.lohninger.net + www.myspace.com/lohninger. Cena 100 Kč 
pro abonenty, 120 Kč na místě.

Pátek 28. března, zámek Kuřim, club Escape 
Techno Wars: Peter Pea, Dazy, 	omazz B, Wolf, Naker, Cruz

Tento díl vystoupí celkem 6 skvělých DJs. Hlavním tahákem je ostřílená brněnská techno stálice Peter Pea. Dále dorazí blanenský DJ 
Cruz. Doplněn bude o zástupce Panda´s crew Nakera a �omazze B. Nebudou chybět klasicky ani rezidenti akce Techno Wars, Dazy 
a Wolf. Captain Morgan 27 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. března, zámek Kuřim, club Escape 
 Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Captain Morgan 27 
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 31. března 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování – juniorky

Velké jarní korálkování pro děvčata od 9 do 15 let.  Budou si moci vyrobit náhrdelník z velkých barevných lentilek, k dispozici budou 
dřevěné korálky nebo si budou moci vyrobit náušnice z měděných drátků.  Přednost mohou dát velkým dřevěným květům nebo 
drobnému rokajlu.  Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.
pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

Úterý 1. dubna 19:30, KD

Hana a Petr Ulrychovi a Javory a Javory Beat
Jubilejní koncert v mimořádné sestavě. Vstupné 300 a 250 Kč. Předprodej od 3. února.

Pátek 4. dubna 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé

Velké jarní korálkování pro dospělé! Chcete si na jaro pořídit náhrdelník z velkých barevných lentilek, hravé dřevěné korálky nebo  
náušnice z barevných měděných drátků? Dáte přednost velkým dřevěným květům, nebo droboučkému rokajlu? Velký výběr stylů a 
technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 
570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pondělí 17. března až 25. dubna, Městská knihovna
Jaro se blíží

Jarně laděná prodejní výstava výrobků Jitky Růžičkové z Lelekovic. Výtvarnice se již 10 let zabývá tvorbou z keramiky, textilu, smalto-
váním a nově také prací se sklem. Keramice se věnuje kromě vlastní tvorby také na kroužcích s dětmi a dospělými. V posledních dvou 
letech zaměřuje svou pozornost na výrobu předmětů z nízkotavitelného skla a dichroického skla, které je díky několika vrstvám kovů 
velice efektní svými metalickými odlesky.  Na výstavě je možné si  prohlédnout či zakoupit některé z těchto prací.  v půjčovní době 
knihovny od 17. března do 25. dubna 2014. 

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 4. března Krachkotex, st. 26. března Etcimex. Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce 
tohoto letáku neručíme.

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

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

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Božkov 20 Kč s Colou za 35 Kč. Vstup jako kaž-
dou sobotu zdarma. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, 
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Neděle 2. března nám. Osvobození a Kulturní dům

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

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

Dnes můžete zhlédnout malou pozvánku a ochutnávku z �lmového festivalu Jeden svět, který bude 17. 3. - 25. 3. 2014 v Brně. Perrti, 
Toni, Kari a Sami z �nské hudební skupiny Perrti Kurrikka‘s Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, „punkovým syndromem“.  
Snímek mapuje vzestup kapely od společných zkoušek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Skrze svou hudbu čtyři kamarádi 
boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují celospolečen-
ským problémům i každodenním zážitkům. ČSFD 83%. Dokumentární, hudební. Finsko, Norsko, Švédsko, 2012, 85 min. Vstup 
zdarma. 

Pondělí 3. března 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Úterý 4. března od 9:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Soutěž je veřejnosti přístupná. Vstup volný.

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

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

Pátek 7. března, zámek Kuřim, club Escape
 Music Mix 80-90 DJ George a DJ Ivo Video Music Hits

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Drink Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč + dárečky. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 8. března, 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! Drink Zetko 25 Kč s 
Coca-colou 35 Kč + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 10. března 18:00, Městská knihovna
Vraťme rodičům jejich čas

V rámci celosvětové propagace Národního týdne trénování paměti „ Týden uvědomění si mozku“.
Pamatujete si, když jsme jako malí čekali sami doma, než se vrátí rodiče z práce? Když nám po celodenním shonu pomáhali s úkoly 
nebo s námi šli na procházku? Věnovali nám svůj volný čas bez nároku na odměnu!!! Nyní jsou naši rodiče v podobné situaci, jsou 
doma celý den bez možnosti popovídat si s blízkým člověkem. Nemohou jít do kavárny nebo na procházku, nemají totiž s kým, pro-
tože my nemáme čas. Nemyslíte si, že našim rodičům něco dlužíme? Zkusme jim vrátit jejich čas. Témata semináře: teoretický úvod 
do problematiky stáří a jeho příznaků, možnosti rozvoje a udržitelnosti mentální a fyzické stránky rodičů, praktické trénování paměti. 
Seminář pod vedením certi�kované trenérky III. stupně Martiny Čížkové. Vstup volný.

Úterý 11. března 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Romantické violoncello

Violoncellový recitál. Martin Švajda – violoncello, klavírní doprovod Pavel Kratochvíl. (A. Dvořák, J. Suk, L. Janáček, O. Nedbal, J. 
Sibelius, G. Fauré, F. Bridge) Představení je součástí abonmá SPH Kuřim. Zbylé vstupenky na místě za 100 Kč.

Středa 12. března 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncert vítězů školního kola Národní soutěže ZUŠ s předáním cen 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 12. března 19:30, Společenké centrum KD

Screamers – Šest statečných
Naše nejpopulárnější travesti show v novém pořadu. Vstupné 250 a 200 Kč. 

Čtvrtek 13. března 19:00, zámek Kuřim, club Escape 
	ajsko-Laos-Kambodža 

Přednáška a výstavka Milana Štourače
„Rozlišnost vjemů na cestách je v těchto končinách mimořádná, věru nepoznal jsem za života krajů tak lákavých pro poutníka.“  Staro-
věký čínský poutník Fa-Sien. Impozantní chrámy a města severního �ajska, plavba po veletoku Mekongu do laoského města Luang 
Prabang, symboly Kambodže – chrámy Ankor Wat, Phi Phi ostrov a další letoviska jižního �ajska. Vstupné dobrovolné.

Pátek 14. Března od 9:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Soutěž je veřejnosti přístupná. Vstup volný.

Pátek 14. března, zámek Kuřim, club Escape 
Electronic Beats: Alex K, Dave Legato, Alexx, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/
trance muziku. Line-up Vám tentokráte předvede tyto hosty: Alex K, Dave Legato, Alexx, Pete Ripe. Becherovka Lemond 25 Kč. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. března, 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! Becherovka Lemond 
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Výstava

Pondělí 17. března 18:00, Městská knihovna
Brněnské podzemí

Jaké jsou nejzajímavější objevy v brněnském podzemí? Povídat se bude o labyrintu pod Zelným trhem nebo o evropském unikátu – 
kostnici u sv. Jakuba. Nebo o posledních nálezech -  kasematy pod Benešovou ulicí, prašná věž na Solniční a most pod Českou ulicí.  
Přednášku povede Ing. Aleš Svoboda, autor knih Brněnské podzemí I- III.  K vidění bude bohatá fotodokumentace nálezů, archivní 
snímky včetně schémat a plánků podzemí. Vstup volný. 

Úterý 18. března 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební večírek 

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 19. března 19:30, Společenké centrum KD

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. 

Čtvrtek 20. března 8:30 a 10:00, Společenké centrum KD
Honza Nebojsa 

Představení Divadla Kuba pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 20. března 19:00, zámek Kuřim, club Escape 
Gravitace - filmový klub

Sandra Bullock hraje ve �lmovém trháku roku 2013 doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi. 
George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Ma�a Kowalskyho, který velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. 
Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, 
odkázáni jeden na druhého a směřujíce dál do temného vesmíru. Hluboké ticho dává oběma jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení 
se Zemí... a tím i jakoukoli šanci na záchranu. Strach se pomalu mění v paniku, zejména když si oba uvědomí, jak málo kyslíku jim zbý-
vá. Přitom paradoxně jediný možný způsob návratu je pokračování v cestě do hlubokého vesmíru. ČSFD 84%. Drama, �riller, Sci-Fi. 
USA, V.B., 2013, 90 min. Režie: Alfonso Cuarón. Hrají: Sandra Bullock, George Clooney,.. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. 

Pátek 21. března, 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 a Božkov Spiced 22 Kč. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

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

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Božkov a Božkov Spiced 22 Kč. Vstup jako kaž-
dou sobotu zdarma.

Pondělí 24. března 18:00, Městská knihovna
Altaj - nejkrásnější hory Sibiře 

… Telecké jezero – magické scenérie největšího jezera Altaje… Adrenalinová plavba po rozbouřeném jezeře, svéráz národního trans-
portu… Kouzelné údolí Čulyšman – Grandkaňon Altaje… Působivá panorámata sedla Katu-Jaryk… Pazyrycké kurgany aneb dě-
dictví bohaté altajské kultury… Pohádková krajina tisíce jezer na Ulaganském plató… Legendární Čujský trakt aneb „cesta do pekel“ 
postavená vězni se Sibiřských lágrů… Nádherné podzimní putování hřebenem Severočujských Bělek – barevná tajga, ledovcové 
vrcholy, tyrkysová jezera – v království Mečty, Skazky a Krasavice… Nezapomenutelné scenérie sibiřské „Aljašky“… Audiovizuální 
diashow plnou poutavého vyprávění o pohoří Altaj provede MUDr. Roman Janusz. Vstup volný.

Středa 26. března 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncert pedagogů ZUŠ Kuřim, při příležitosti Dne učitelů

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 27. března 20:00, zámek Kuřim, club Escape 
Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ) - Escape Live music
Top modern vocal jazz. Elisabeth Lohninger (USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA) – klavír, klávesy, Petr Dvorský – kontrabas, Jiří 
Stivín Jr. – bicí. V USA působící, původem rakouská jazzová zpěvačka Elisabeth Lohninger vydala již devět alb. V její hudbě je možno 
vnímat vlivy hudebníků jako Bobby McFerrin, Kate McGarry, Sting nebo Joni Mitchell, ale všechny tyto vlivy jsou přetaveny do vlast-
ního pohledu na hudbu a okolní svět. Koncertně působí na publikum svými na míru ušitými vlastními kompozicemi a bezmeznou 
radostí ze zpěvu a hudby. Její texty jsou hluboké a optimistické, a unášejí posluchače na cestu do míst mimo čas a prostor. „Nesčetně 
barev a možností“ – to vám přijde na mysl, pokud se budete snažit popsat hlasové umění zpěvačky Elisabeth Lohninger. Zapůsobila 
na publikum a kritiky svými groovy zdůrazňujícími originály a její bezmeznou radostí ze zpívání. Navíc její texty jsou hluboké a 
posilující; berou posluchače na cestu do míst mimo čas a prostor. www.lohninger.net + www.myspace.com/lohninger. Cena 100 Kč 
pro abonenty, 120 Kč na místě.

Pátek 28. března, zámek Kuřim, club Escape 
Techno Wars: Peter Pea, Dazy, 	omazz B, Wolf, Naker, Cruz

Tento díl vystoupí celkem 6 skvělých DJs. Hlavním tahákem je ostřílená brněnská techno stálice Peter Pea. Dále dorazí blanenský DJ 
Cruz. Doplněn bude o zástupce Panda´s crew Nakera a �omazze B. Nebudou chybět klasicky ani rezidenti akce Techno Wars, Dazy 
a Wolf. Captain Morgan 27 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. března, zámek Kuřim, club Escape 
 Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Captain Morgan 27 
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 31. března 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování – juniorky

Velké jarní korálkování pro děvčata od 9 do 15 let.  Budou si moci vyrobit náhrdelník z velkých barevných lentilek, k dispozici budou 
dřevěné korálky nebo si budou moci vyrobit náušnice z měděných drátků.  Přednost mohou dát velkým dřevěným květům nebo 
drobnému rokajlu.  Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.
pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

Úterý 1. dubna 19:30, KD

Hana a Petr Ulrychovi a Javory a Javory Beat
Jubilejní koncert v mimořádné sestavě. Vstupné 300 a 250 Kč. Předprodej od 3. února.

Pátek 4. dubna 18:00, Městská knihovna
Kurz korálkování pro dospělé

Velké jarní korálkování pro dospělé! Chcete si na jaro pořídit náhrdelník z velkých barevných lentilek, hravé dřevěné korálky nebo  
náušnice z barevných měděných drátků? Dáte přednost velkým dřevěným květům, nebo droboučkému rokajlu? Velký výběr stylů a 
technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 
570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pondělí 17. března až 25. dubna, Městská knihovna
Jaro se blíží

Jarně laděná prodejní výstava výrobků Jitky Růžičkové z Lelekovic. Výtvarnice se již 10 let zabývá tvorbou z keramiky, textilu, smalto-
váním a nově také prací se sklem. Keramice se věnuje kromě vlastní tvorby také na kroužcích s dětmi a dospělými. V posledních dvou 
letech zaměřuje svou pozornost na výrobu předmětů z nízkotavitelného skla a dichroického skla, které je díky několika vrstvám kovů 
velice efektní svými metalickými odlesky.  Na výstavě je možné si  prohlédnout či zakoupit některé z těchto prací.  v půjčovní době 
knihovny od 17. března do 25. dubna 2014. 

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 4. března Krachkotex, st. 26. března Etcimex. Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce 
tohoto letáku neručíme.

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

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

ještě před stoletím mluvilo kuřimským dialektem.
Ten byl značně odlišný od jiných nářečí a neměl nic společného 

s brněnským „hantecem“, který převzal některé názvy z němčiny. Naše 
kuřimské nářečí se velmi lišilo od spisovné češtiny, takže by mu dnešní 
Kuřimané asi ani nerozuměli.

Ještě dnes ho ovládají staří kuřimští rodáci, i když ho už ve své 
mluvě nepoužívají. Posledními znalci tohoto nářečí byli učitelé na místní 
škole. Byli to Bohuslav Filka a Josef Fikejs, oba již dnes zesnulí. Zejména 
Bohuslav Filka byl velmi aktivní a vydal za pomoci svého syna v roce 1999 
spisek „ Obrázky ze starší Kuřimi a okolí“. V kapitole „Náš dialekt a veselá 
mysl“ vzpomíná na starousedlíky z Kuřimi 2, části města na sever od že-
lezniční tratě, za přejezdem pod tratí (dnešním železničním mostem). V 
této části města stálo do první světové války 21 rodinných domů rozklá-
dajících se kolem polní cesty Kuřim – Lipůvka, jež se stala okresní silnicí 
v letech 1912-1914 a zanikla výstavbou závodu TOS. Jen její zbylou část 
bychom dnes našli za dnešním závodem Prefa. A právě lidé z této části 
mluvili kuřimským nářečím.

Z této publikace ještě vezměme příklad našeho kuřimského nářečí 
ve vzpomínce Bohuslava Filky: V naší obci byl holičský mistr Jan Popek. A 
jako jeden z prvních prováděl tehdy novou módu, trvalou ondulaci. Zákaznic 
měl dost z místa i okolí. Stalo se, že pan Beránek šel do Kuřimi pro peníze za 
odvoz klád. …Na poloviční cestě potká tři děvčata z Lipůvky. Zastaví je, vyn-
dá doutník, poděkuje za pozdrav a: „Kdepak ste bele, děvčata, nastrujený?“ 
„V Kuřimi, nechaly jsme se ondulovat.“ „ A kdepak ste se nechale ondulírovat?“ 
„U Popka, kdepak jinde.“ „Tak ho popka a já tróba staré sem se meslíl, že na 
hlavě.“ Děvčata se smějí, až se prohýbají a:  „My to na Vás řekneme vaší paní-
mámě. Uvidíte!“ „Já bech vám dal cu prutu,“ hrozí prstem, „ve jedny štěbetavý 
řehotilke.“ I já sám jedenkráte jsem byl zvědav a táži se: „Pane Beránek, kolik 
je vám roků?“ „Ani žádné žebřík nemá tulik sprošlů a vůbec vud loňska mně 
de na drohé ruk, ale ať z tuhu nemám nejaký vupletačke“.

Kuřimský dialekt – nářečí není podobné ani nářečí na Jižní Moravě 
nebo Slovácku ovlivněném slovenštinou ani samostatné hanáčtině, ale je 
tvrdší, je podobné spíše nářečí horňáckému.

Kuřim byla až do dvacátého století především vsí sedláků. Tak jak 
mají Eskymáci 20 odlišných výrazů pro sníh, tak i v Kuřimi měli něko-
lik názvů pro vůz, podle účelu, pro který byl používaný – fasuňk, plaťák, 
brečka, hnojňák, žebřiňák, béčák, plachťák, léta.

Vůz pak měl lušňu, voje, váhu, brce, štajf, pracna, rozvoru, držák, 
pózu, pózňák, šéstrok, čelo, boky a samozřejmě čtyři kola s železnéma ráf-
ama, která se mazala na kozi šmérem.

Kůň měl na sobě futro, chomót, postraňke, pobřišník, pohřbetník, 
někdy podvocasník, vohlávku maštalovou s vazákem nebo vozové udidlo 
normální či pákové, které se zauzmovalo. Koně se řídili vupratima, povely 
byly vijó, vje krok, pr, hot, tihy, curyk. Kůň byl sedlové nebo područák. 
Voli se řídili špagátem za rohama. Dobytek žil v maštali a žral z hrantu. 
Kočí měl bič se střapcem většinou na chomotě v kabelce. Voli neměli cho-
mouty, jen krpadla na hřbetě.

Páni ze statku se vozili v kočáře otevřeném nebo krytém landaueru, 
místo chomoutu měli koně pruskšír, anglický chomout a pákové udidlo.

Koně se pucovali hřeblem a kartáčema, na nohách měli pudkove 
letní nebo zimní se štulnama přibité 7 pudkovákama. Když byl sníh, vy-
měnily se vozy za saně, zejména na vyvážení hnoje.

Sedláci měli parádní saně a jezdili ve volných dnech na šlitáš (pro-
jížďku na saních s rodinou).

V kuřimské hospodě u Orátora bylo možno vyslechnout, jak si 
kuřimští sedláci zpívají dnes už zapomenutou písničku „Tutu je, tutu je 
putěšení muje, že ta naša kubela přiskakuje vuje. Přiskučila vuje ruvnéma no-
hama, copak je tu má milá, cu je meze nama. Přiskučila vuje, pulámala brce, 
deť te nemáš pru mě hani kósek srce“. Anebo na tancovačce vyzval chlapec 
děvče: „Hanča puť se cásat“. A děvče odpovědělo: „Cu be né, deť hrajó. 
Dé ale puzúr, hať mě nazašošníš kurdolo“. Na starém kuřímském nádraží, 
kde jezdila parní „tišńovka“, jsem zaslechl také: „Čočim, čočim, fajo v čoni 
ha vlak je foč“.

Jak vzpomíná B. Filka: „ ..Tak již víte, všichni pisálkové, včetně mě, 
proč se píše někdy i a jindy y. ...My staří Kuřimáci jsme se vyňatým slovům 
ani učit nemuseli. Bývalý pan nadučitel Eduard Rozkošný říkával: „Děti, tam 
kde ve slovech vaši rodiče říkávají e,é, napište y,ý - Reba, péř, mlén, stréc, bék 

atd“. Znalost kuřimského dialektu starého praktika byla velkou výpomocí pro 
školáky. Náš místní dialekt zanikl a dnešním žákům zůstal nerovný boj s i a 
y…“

Jako většina dialektů, kromě záměn samohlásek oproti spisovné 
češtině, obsahovala kuřimská mluva celou řadu nespisovných slov: např: 
pliskéř (puchýř), čočet (dívat se), hópl (skočil), šabala (vězení). Některá 
slova zaměňovala neznělou souhlásku – pobříslo (povříslo) nebo si na za-
čátku slova přidávala souhlásku h - hóvrati (ouvratě). Následující tabulka 
ukazuje rozdíly mezi spisovnou češtinou a kuřimským dialektem:

Spisovná čeština  Kuřimský dialekt Příklad
Y  E  Ryba - Reba
Ý  É  Mlýn - Mlén
U  O  Kuře- Koře
E (v první slabice) I  Že - Ži
O (na začátku slova) VU  Oře - Vúře
O, A (na začátku slova)HO, HA  Ano - Hano
J (na začátku slova) HI  Jiný - Hiný
Í (na konci slova) Ó  Hrají - Hrajó
OU  Ó  Louka - Lóka

Ne všechny odchylky v kuřimském nářečí od spisovné češtiny se 
ale dají nazvat pravidelnými. Uživatelé kuřimského dialektu se často řídili 
svým citem pro řeč. 

Tento dialekt byl rozšířen nejen v Kuřimi, ale i v okolí. Ústy tehdej-
šího rodáka to bylo v Kenicích, Betýšce, Šebruvě, Hinačuvicích, Lepůvce, 
Lažanech a dalších.

Původní kuřimská mluva zanikla, ale zůstaly malé zbytky odlišnos-
tí od spisovné češtiny, které prozradí při hovoru každého rodilého Kuři-
mana (i když ten si to sám nemusí ani uvědomit). Kromě jazyka, zvyků, 
kroje tento kraj přišel i o své písně. Vše se urychlilo postavením továren a 
příchodem a usídlením obyvatel z jiných oblastí. Je to normální jev unifi-
kace našeho národa, ale minulost je třeba zachytit alespoň ke vzpomínce 
a studiu.

Milan Mrkos
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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 byt 1+kk na Wol-
kerově ulici. Cena 850 000 Kč vč. 
všech poplatků a právníka. RK 
nevolat, mám svého makléře. Tel.: 
601 560 217

Prodám garáž na Lipůvce 
bez elektřiny. Tel.: 602 149 136 po 
20. hodině

Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1, U Stadionu, Kuřim.3.p. Tel: 
777 251 304

Pronajmu byt 2+1 Na Louč-
kách. Vhodný k dlouhodobému pro-
nájmu. Tel.: 606 893 860

Hledám k pronájmu byt 
2+1 nebo 1+1 v Kuřimi. Spěchá. 
Tel.: 728 315 567

Pronajmu garáž v areálu Hu-
sova ulice. Zn. ihned. Tel.: 777 148 
392

Pronajmu garáž v Kuřimi U 
vlečky, naproti MěÚ (ne k podni-
kání). Tel.: 773 690 347

Koupím byt 2+1 v Kuřimi. 
Stěhování duben - květen 2014. Tel: 
732 590 995

Koupím dům v Kuřimi - 
ne novostavbu. Možno i  okolí na 
Brno. Tel.: 604 522 898

Koupím byt v Kuřimi na in-
vestici. Tel.: 731 305 863

Koupím byt 2+1 v Kuřimi. 
Bez RK. Tel.: 722 709 812

Naléhavě hledám byt v Kuři-
mi 2+1, ne přízemí a poslední patro. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 775 667 
214

Hledám ke koupi byt v Ku-
řimi. Bez RK prosím. Tel.: 731 986 
278

Starší paní hledá menší byt 
v Kuřimi. V dobrém stavu ihned k 
nastěhování. Realitní kanceláře ne-
volat. Tel.: 607 792 311  od 10 do 
18 hodin

Poskytnu pronájem reklam-
ní plochy na zavedené trafice na 
frekventovaném místě v Kuřimi. 
Tel.: 774 044 673

Prodám výkonnou míchačku 
v dobrém stavu. Buben na 3 kolečka. 
Napětí 400V. Motor je napojen na 
buben přes převodovku s olejovou 

občanská inzerce - zdarma

náplní. Místo převzetí v Kuřimi. Na-
víc k míchačce 10m napájecí kabel 
jako bonus ZDARMA! Cena doho-
dou. Tel: 724 260 016

Prodám osobní automobil 
OPEL CORSA CA 111 1.0 12V, 
pětidvéřový, rok výroby 2001, 
najeto 108895 km, barva stříbrná 
– metal. Cena dohodou. Tel.: 733 
467 760

Nabízím hlídání dětí školní-
ho i předškolního věku. Pedagogické 
i andragogické vzdělání. Možná vý-
pomoc osobám důchodového věku. 
Tel.: 607 819 487 volat v odpoled-
ních hodinách

Rozvedená paní hledá veš-
keré věci do bytu za odvoz nebo 
symbolickou cenu v Kuřimi. Tel.: 
605 335 943

Prodám lyže (běžky) společ-
ně s botami (vel. 4) za 300 Kč. Tel.: 
736 635 921

Prodám parní odšťavňova-
cí hrnec na ovoce za 250 Kč. Tel.: 
736 635 921

Prodám masážní křeslo (čer-
ná koženka) s mnoha vibračními 
funkcemi. Cena dle dohody. Tel.: 
736 635 921

Prodám 2 prošívané péřové 
deky – růžová barva, obě za 2000 
Kč. Tel.: 736 635 921

Prodám dvoukřídlá garážo-
vá vrata – zateplená pro panelovou 
garáž Prefa Cena 3500,- Tel.: 603 
834 401. 

Pronájmu garáž u rybníka 
za 700,- bez elektřiny. Tel.: 733 
315 507
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Ženy a T. G. Masaryk
* 7.3.1850 Hodonín † 14.9.1937 Lány

Důležitou roli v životě T. G. Masaryka hrály ženy. Zejména 
matka Tereza Masaryková, manželka Charlote Garrique a dcera Ali-
ce Masaryková. 

Matka T. G. Masaryka – panímáma Masaryková, jak ji nazývaly její 
sousedky, chodila za mlada v Hustopečích do německé školy. Česká škola 
tam nebyla, přesto, jak se tehdy říkalo, „po moravsku“ pěkně hovořila. Její 
tatínek Kropáček pocházel z Hané a v Hustopeči řezničil.

V mládí sloužila u majetných pánů a také ve Vídni. Tam se sezná-
mila s Josefem Masarykem, kočím, za kterého se provdala. Po svatbě žili 
v Kopčanech na Slovensku, v rodišti mužově, kde jeho předkové i fojty 
bývali. V chudém kraji se těžko shánělo živobytí. Při setkání s přáteli se 
dozvěděli o možnosti panské služby v Hodoníně. Při jistém deputátu 
usoudili, že jim tam bude lépe než v Kopčanech.

Domluvili se – manželé Josef a Terezka a šli do Hodonína. Tam na 
den svatého Tomáše, usmál se na ně jejich první synáček, kterému na křtu 
dali jméno „co si sám přinesl“, jak říkávala panímáma Masaryková. Ma-
minka Tomáška vzala z poličky tlustý kancionál a na zadní stranu pevnou 
– pracovitou rukou švabachem napsala „Tomášek se narodil v Hodoníně 
na den svatého Tomáše 7. března léta Páně 1850. Dej mu Pán Bůh hojně 
zdraví. Ať roste k radosti naší i patrona“.

rá ji okouzlila. Věřila, že lid, který žije na půdě země zrodivší tyto tóny, 
může být jen dobrý. Její nesmlouvavý charakter a smysl pro spravedlnost 
– pravdu a sociální cítění byly Masarykovi nejbezpečnější ochranou. Díky 
své milé povaze neměla nouzi o české přátele. Pečlivě studovala češtinu. 
Svojí pílí, skromností a snahou být uvědomělou, vzdělanou členkou ná-
roda, který nadevše milovala, ač byla rodem Američanka, s úspěchem vše 
zvládla.

Charlotta Garigue Masaryková

Terezie Masaryková se syny Tomášem a Ludvíkem (stojící)

Se svou budoucí manželkou američankou Charlotou Garrique se 
T. G. Masaryk seznámil po studiích v Lipsku, kde pracoval jako soukromý 
učitel. S tou milou a vzdělanou ženou se v roce 1877 zasnoubil a v násle-
dujícím roce 1878 v jejím rodném městě New Yorku ji pojal za manželku. 
Z lásky a úcty k jejím osobním vlastnostem přijal její příjmení jako sou-
část svého jména Tomáš Garrique Masaryk.

Slečna Charlie Garriková před setkáním s Masarykem neznala 
Čechy, ale již dlouho se zaposlouchávala do krás Smetanovy hudby, kte-

Příjemným vystupováním a soustavným hájením všeho dobrého 
získal Masaryk důvěru lidu – národa, který ho zvolil poslancem do říšské-
ho sněmu. Měl však i řadu odpůrců a často býval znechucen i veřejným 
životem. Za to, že vytrval, vděčí své ženě. „Charlie tradicí přijala krásné 
zvyky a potřebu svobody i čestnosti. Zevnějškem byla krásná, měla vý-
bornou hlavu, lepší než já. Byla naprosto nekompromisní a nikdy nelhala. 
Její pravdivost a nekompromisnost měly velký vliv na mne. Američanka 
se stala Češkou mravně i politicky. Věřila v genialitu našeho národa. Po-
máhala mně v mých bojích a v celé mé politické činnosti“.

Když profesor Masaryk v šedesáti čtyřech letech opustil Prahu, 
aby v cizině pracoval pro český národ – osvobození vlasti – zakusila jeho 
rodina od Němců protivenství nepřeberného. Jeho churavá žena byla 
týrána rakouskými úřady a milovaná dcera Alice vězněna a dokonce k 
smrti odsouzena. O této zprávě se dovídá Masaryk v Londýně z novin. 
Několikrát si předčítá toto strašné místo, kde tučně vytištěno: „Dr. Alice 
Masarykova, dcera universitního profesora a vůdce českého odboje proti 
Rakousku ve světové válce, byla pro špionáž odsouzena k smrti. Poprava 
se vykoná v brzké době“. Po této zprávě Masarykovy oči zvlhly: „Tak přece 
vídenští kati uchvátili moji dcerku. Uchvátili ji jako sup slabého ptáčka“. 
Ze zamyšlení ho vyrušil příjemný hlas přítele – novináře Steeda : „Zarazi-
la vás ta strašná zpráva, pane profesore, o vaší dceři Alici? Surová pravda! 
Ale Amerika je již vzhůru. Americké ženy už zasypaly protesty rakouské 
velvyslanectví. Němec je drzý, ale přece dobrý obchodník. Proto myslím, 
že poprava provedena nebude“. Masaryk odpověděl: „Jsem na vše připra-
ven, vím co podnikám a jaké ztráty mne mohou stihnout. Věřím, jako že 
je Bůh, že i pravda jeho zvítězí a že český národ bude samostatný. Pravda 
vítězí! Veritas vincit!“
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Alice Masaryková s matkou Charlottou v roce 1911

Dr. Alice Masaryková

Masaryk byl velký demokrat. Američané jej nazvali největším 
demokratem světa. Byl demokracií prodchnut, měl ji v krvi. Demokra-
cie znamenala pro Masaryka politické, sociální a mravní uskutečňování 
lásky k bližnímu. Věřil v člověka, v jeho hodnotu. „Pravá demokracie je 
uskutečňování božího řádu na zemi: Demokracie potřebuje vůdců – ne 
pánů. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem, ale vzájem-
nou službou.“

 Je potřeba připomínat spravedlivý život, odevzdání se národu 
prvního presidenta naší republiky „presidenta Osvoboditele“. Navázal 
na tradici našich buditelů a jejich sen – osvobození vlasti, proměnil ve 
skutečnost. Bylo to obrovské dílo, které vyplnilo celý jeho dlouhý život. 
Bude nám na věky mravním vůdcem, jenž věřil v lidství – spravedlnost – 
demokracii a bojoval za ně veškerou silou své osobnosti.

Boj o demokracii a spravedlnost nekončí – jde dál. Musíme znovu 
a znovu bojovat za svobodu člověka a sociální jistotu našich občanů. Je to 
velký odkaz, jemuž věrni zůstaneme.

Hejmala Zdeněk 89 r.
(zkráceno redakcí)
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Escape Live Music
čtvrtek 27. 3. 20:00 Elisabeth Lohninger 
Quartet (USA/CZ) 

Špičková sestava hrající top modern vocal jazz. Elisabeth Lohnin-
ger (USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA) – klavír, klávesy, Petr Dvor-
ský – kontrabas, Jiří Stivín jr. – bicí.

V USA působící, původem rakouská jazzová zpěvačka Elisabeth 
Lohninger vydala již devět alb. V její hudbě je možno vnímat vlivy hudeb-
níků jako Bobby McFerrin, Kate McGarry, Sting nebo Joni Mitchell, ale 
všechny tyto vlivy jsou přetaveny do vlastního pohledu na hudbu a okol-
ní svět. Koncertně působí na publikum svými na míru ušitými vlastními 
kompozicemi. Její texty jsou hluboké a optimistické, a unášejí posluchače 
na cestu do míst mimo čas a prostor. „Nesčetně barev a možností“ – to 
vám přijde na mysl, pokud se budete snažit popsat hlasové umění zpě-
vačky Elisabeth Lohninger. Zapůsobila na publikum a kritiky svými gro-
ovy zdůrazňujícími originály a její bezmeznou radostí ze zpívání. www.
lohninger.net + www.myspace.com/lohninger. 

Walter Phishbacher je Rakušan původem, Newyorčan volbou. 
Jazzový pianista a klávesista, jehož hudba je hluboce ovlivněna syntezá-
torovým zvukem. Phishbacher se věnuje vlastní tvorbě, která sice vychází 
z jazzu, ale nebrání se ani stylům, jako je funky, rock, latin, drum and bass 
a další a další.

Cena 100 Kč pro abonenty a v předprodeji, 120 Kč na místě. Před-
prodej v Clubu Escape a Kulturním domě. Počet míst omezen! 

Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Ku-
řimi.

www.clubescape.cz.

Filmový klub v Clubu Escape
čtvrtek 20. 3. 19:00 Gravitace

Sandra Bullock hraje ve filmovém trháku roku 2013 doktorku 
Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi. 
George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který 
velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. Jenže během 
zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a 
Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého 
a směřujíce dál do temného vesmíru. Hluboké ticho dává oběma jasně 
najevo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí... a tím i jakoukoli šanci na zá-
chranu. Strach se pomalu mění v paniku, zejména když si oba uvědomí, 
jak málo kyslíku jim zbývá. Přitom paradoxně jediný možný způsob ná-
vratu je pokračování v cestě do hlubokého vesmíru. ČSFD 84%. Drama, 
Thriller, Sci-Fi. USA, V.B., 2013, 90 min. Režie: Alfonso Cuarón. Hrají: 
Sandra Bullock, George Clooney,..

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

Festival Jeden svět 2014 
bude o práci
17. – 25. března, www.jedensvet.cz/brno

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Je-
den svět  (17. – 25. března) opět míří do Brna. Široká nabídka dokumen-
tů z ČR a zahraničí bude doplněna pestrým doprovodným programem. 

Kulaté, patnácté, výročí festivalu upozorňuje na tématiku práce.  
Tu řeší všichni – ti, kdo ji hledají, ti, kdo se bojí, že o ni přijdou, i ti, kdo v 
ní musí trávit příliš času a přicházejí o svůj soukromý život.

A tak v letošní kampani mluví o svém vztahu k práci skuteční lidé 
způsobem, jako by hovořili o významné osobě svého života. Mladá žena 
s titulkem „Snad spolu zůstanem“ se o práci bojí. Pán s nápisem „Střídám 
je“ poukazuje na svá tři zaměstnání, jimiž se snaží uživit rodinu. Muž pů-
vodem z Indonésie říká „Hledám ji“, zatímco vietnamská podnikatelka ji 
našla a „vděčí jí za hodně“. 

Hlavní téma práce zastupují dokumenty, které se zaměřují na do-
pady nezaměstnanosti, na život rodin v konkrétních zemích, šikanu v za-
městnání, ale i dětskou práci na kakaových plantážích. Z filmové nabídky 
letošního ročníku zaujme také příběh důchodkyně stopující po světě, in-
timní pohled do hospice,  jak telenovely mění postavení žen v arabském 
světě, portrét Olgy Havlové nebo dokumenty z Tibetu, Konga či Sýrie. I v 
letošním roce je  silně zastoupena česká tvorba a tak si z filmové nabídky  
vybere každý. 

Promítané dokumenty budou tradičně doprovázeny debatami s 
tvůrci a odborníky.  Program obohatí výstavy (Bhútan), divadlo (Listo-
vání – Slovo boží), jarmark neziskových organizací či diskuse s ředitelem 
Člověka v tísni Šimonem Pánkem.  Žáky a studenty čeká pod záštitou 
SVČ Lužánky, speciálně vybraná nabídka filmů pro základní a  střední 
školy a gymnázia.

Divákům festival již tradičně nabízí možnost nákupu vstupenek 
v kamenném i online  předprodeji, nákup festivalové karty pro možnost 
polovičního vstupného a volný vstup pro pedagogický doprovod na škol-
ní projekce.

Kateřina Petrášová, Koordinátorka festivalu Jeden svět v Brně
www.jedensvet.cz/brno
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 04/2014 ze dne 29. 1. 2014
27/2014 RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 na pojištění majetku měs-

ta se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group, Templová 747, 110 01 Praha, IČ 47116617. Termín plně-
ní: 31. 1. 2014 (OF)

28/2014 RM schvaluje Provozní řád hřiště v areálu ZŠ Jungmannova, 
Kuřim, se změnami. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OF)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 05/2014 ze dne 5. 2. 2014
29/2014 RM schvaluje záměr prodloužit do 30. 9. 2014 nájemní smlouvu 

č. 29/2004 uzavřenou se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ 
s.r.o., se sídlem Ruská 8, Praha 10, IČ 48150029, jejímž předmě-
tem je pronájem televizních kabelových rozvodů v Kuřimi. Termín 
plnění: 28. 2. 2014 (OMP)

30/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se Správou a údrž-
bou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se 
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581, jejímž 
předmětem je vymezení vzájemných práv a povinností při reali-
zaci projektu „II/385 Kuřim průtah“. Termín plnění: 31. 3. 2014 
(OMP)

31/2014 RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Marinou Pokor-
nou, bytem 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části po-
zemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 96 m2 na dobu neurči-
tou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 1,60 
Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

32/2014 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. Ter-
mín plnění: 28. 2. 2014 (OMP)

33/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Brněnské vodár-
ny a kanalizace, a.s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, je-
jímž předmětem je nákup odbočení a uzávěrů pro nově zřizované 
vodovodní přípojky, připojované na vodovod pro veřejnou potře-
bu ve vlastnictví města. Termín plnění: 28. 2. 2014 (OI)

34/2014 RM schvaluje příspěvek Společenství vlastníků domu č. p. 
1110,1111,1112 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, se sídlem Kuřim, 
Bezručova čtvrť 1110, IČ 26296691, na opravu 2 m kanalizační 
přípojky v Bezručově čtvrti před vchodem do objektu č. p./č. o. 
1111/22, spočívající v sanaci potrubí ve výši 7.000 Kč. Termín pl-
nění: 28. 2. 2014 (OI)

35/2014 RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2014/2015. Termín 
plnění: 30. 6. 2014 (MŠ, KÚ)

36/2014 RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 
školy a pro jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro 
školní rok 2014/2015“. Termín plnění: 30. 6. 2014 (MŠ, KÚ)

37/2014 RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Br-
no-venkov, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí pro škol-
ní rok 2014/2015 dle přílohy. Termín plnění: 30. 6. 2014 (MŠ, 
KÚ)

38/2014 RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to 
v době od 11. 8. 2014 do 29. 8. 2014. Termín plnění: 31. 5. 2014 
(MŠ, KÚ)

39/2014 RM souhlasí, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s 
vyhlášením konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředi-
telky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace, zřizované Městem Kuřimí s předpokláda-
ným nástupem na pracovní místo 1. 8. 2014. Termín plnění: 30. 5. 
2014 (1. MST, KÚ)

40/2014 RM pověřuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zně-
ní, 1. místostarostu pana J. F. Koláčka, MBA, a referentku odbo-
ru kancelář úřadu – školství Mgr. H. Němcovou k jednání ve věci 
organizace konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitel-
ky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace, zřizované městem Kuřimí a ukládá jim 
bezodkladně činit potřebné kroky k realizaci konkursu. Termín 
plnění: 30. 5. 2014 (1. MST, KÚ)

41/2014 RM vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, konkurs na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, s předpokládaným 
nástupem na pracovní místo 1. 8. 2014. Termín plnění: 30. 5. 2014 
(1. MST, KÚ)

42/2014 RM pověřuje starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského požádat 
ředitelku Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ředitelku České 
školní inspekce Jihomoravský inspektorát, příslušnou mateřskou 
školu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise. Ter-
mín plnění: 30. 5. 2014 (1. MST, KÚ)

43/2014 RM stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení dle 
přílohy. Termín plnění: 30. 5. 2014 (1. MST, KÚ)

44/2014 RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonávání dotačního 
managementu na zakázku „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
žst. Kuřim ze severní části města“ se společnosti AQE advisors, 
a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ 26954770, jímž se 
upravují fakturační období. Termín plnění: 15. 2. 2014 (OI)

45/2014 RM schvaluje Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí 
knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2014. Termín plnění: 20. 
2. 2014 (MKK)

46/2014 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 15. 
2. 2014 dle zápisu. Termín plnění: 15. 2. 2014 (CSSK)

47/2014 RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru správního a 
vnitřních věcí za rok 2013. Termín plnění: 28. 2. 2014 (OSVV)

48/2014 RM bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 
2013. Termín plnění: 26. 2. 2014 (OD)

49/2014 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení 
vyústění dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 2635/1 v k. ú. a 
obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch společnosti HUNSGAS, s.r.o., 
se sídlem Franzova 125, 614 00 Brno, IČ 25277715, jako opráv-
něného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 
5.000 Kč bez DPH. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

50/2014 RM schvaluje Dlouhodobou smlouvu o zajištění odborné pra-
xe studentů Vyšší odborné školy Brno. Termín plnění: 15. 2. 2014 
(MKK)

51/2014 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě č. 
492120825 programového vybavení Codexis se společností AT-
LAS consulting spol. s r. o., IČ 465 78 706, se sídlem Výstavní 
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292/13, Ostrava – Moravská Ostrava, kterým se systém rozšiřuje 
o komentáře, za jednorázovou cenu 18.150 Kč a navýšení servisní-
ho poplatku o 6.050 Kč/rok. Termín plnění: 10. 2. 2014 (KÚ)

52/2014 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se Základní uměleckou 
školou, Kuřim, okres Brno - venkov, Zahradní 1529, 664 34 Ku-
řim, jejímž předmětem prodej pianina zn. Petrof za cenu 1.000 Kč 
vč. DPH. Termín plnění: 28. 2. 2014 (OMP)

53/2014 RM zřizuje nové pracovní místo na odboru sociálních věcí a 
prevence Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet za-
městnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim 
na 72, a to od 10. 2. 2014. Termín plnění: 10. 2. 2014 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 06/2014 ze dne 19. 2. 2014
54/2014 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 12. 2. 2014. 

Termín plnění: 19. 2. 2014 (KÚ)
55/2014 RM schvaluje zařazení provedení stavebních úprav stávajícího 

chodníku na pozemku města u bytového domu nám. 1. května 
1304, parc. č. 293/1 v k. ú. Kuřim do oprav komunikací v roce 
2014. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

56/2014 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu práv a po-
vinností“ mezi panem Michalem Pirklem, trvale bytem Brno, PSČ 
621 00 a panem Mgr. Miroslavem Novotným, trvale bytem Tiš-
nov, PSČ 666 03, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
č. 1467/6 členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se síd-
lem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – panu Mgr. 
Miroslavu Novotnému, trvale bytem Tišnov, PSČ 666 03. Termín 
plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

57/2014 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem místnosti o výměře 12 m2 umístěné v I. podzemním pod-
laží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 
1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Bohuslavem Bednářem, 
trvale bytem Kuřim, za nájemné ve výši 40,- Kč/m2/měs. na dobu 
určitou do 30. 9. 2014. Termín plnění: 28. 2. 2014 (OMP)

58/2014 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem místnosti o výměře 12 m2 umístěné v I. podzemním pod-
laží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 
1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Martinem Pospíšilem, tr-
vale bytem Kuřim, za nájemné ve výši 40,- Kč/m2/měs. na dobu 
určitou do 30. 9. 2014. Termín plnění: 28. 2. 2014 (OMP)

59/2014 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0112 s Jiřím Peňázem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, 
ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2014. Termín plnění: 28. 
2. 2014 (OMP)

60/2014 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0113 s Ivanou Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního byd-
lení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2014. Termín 
plnění: 28. 2. 2014 (OMP)

61/2014 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Janem Krichem, tr-
vale bytem 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty 
ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice na dobu 
určitou od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014. Termín plnění: 28. 2. 2014 
(OMP)

62/2014 RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Janem a 
Lenkou Pěničkovými, oba bytem 664 34 Kuřim, jejímž předmě-
tem je pacht části pozemku parc. č. 2752 k. ú. Kuřim o výměře 

179 m2 – zahrádka v lokalitě „ul. Tišnovská“ v Kuřimi na dobu 
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 
1,60 Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

63/2014 RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Petrem Gregorem, 
bytem 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 1863 k. ú. Kuřim o výměře 24 m2 – zahrádka v lokalitě „za 
domem č. p. 816-819 na ul. Legionářská“ v Kuřimi na dobu neur-
čitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 1,50 
Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

64/2014 RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Jiřím a 
Veronikou Svobodovými, oba bytem 664 34 Kuřim, jejímž před-
mětem je pacht části pozemku parc. č. 1859 k. ú. Kuřim o výměře 
40 m2 – zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 868-869 na ul. Jung-
mannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou za cenu pachtu ve výši 1,60 Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 
3. 2014 (OMP)

65/2014 RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Vlastimi-
lem a Jaroslavou Augustovými, oba bytem 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je pacht části pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim o 
výměře 226 m2 – zahrádka v lokalitě „za stadionem“ v Kuřimi na 
dobu určitou do 30. 9. 2014 za cenu pachtu ve výši 1,50 Kč/m2/
rok. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

66/2014 RM schvaluje výši pachtovného u pozemků využívaných jako 
zahrádka ve výši 2,- Kč/m2/rok s účinností od 19. 2. 2014. Termín 
plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

67/2014 RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1718 
k. ú. Kuřim o výměře 221 m2 - zahrádka v lokalitě „za domem č. 
p. 912 na ul. Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šesti-
měsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 2,- Kč/m2/rok 
Kláře Gehringerové, bytem 664 34 Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 
2014 (OMP)

68/2014 RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1594 
k. ú. Kuřim o výměře 34 m2 – zahrádka v lokalitě „za domem č. 
p. 862-865 na ul. Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 2,- Kč/m2/
rok. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

69/2014 RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1863 
k. ú. Kuřim o výměře 30 m2 – zahrádka v lokalitě „za domem č. 
p. 831-832 na ul. Zborovská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šesti-
měsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 2,- Kč/m2/rok. 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP)

70/2014 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnos-
ti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 
2648/1, 2654/2 a 2654/3 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 
1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břeme-
ne. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 30. 6. 2016 
(OMP)

71/2014 RM bere na vědomí Zprávu o vymáhání pohledávek k datu 31. 
12. 2013. Termín plnění: 19. 2. 2014 (OF)

72/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru majetkoprávní-
ho MěÚ Kuřim za rok 2013. Termín plnění: 19. 2. 2014 (OMP)

73/2014 RM schvaluje ceník služeb Městské knihovny Kuřim podle pří-
lohy s účinností od 1. 3. 2014 se změnami. Termín plnění: 19. 2. 
2014 (MKK)

74/2014 RM ruší usnesení č. 63/08 ze dne 6. 2. 2008 ve věci podpisu krát-
kodobých nájemních smluv. Termín plnění: 19. 2. 2014 (MKK)

75/2014 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění rozhodování o uzavírání krátkodo-
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bých nájemních smluv, jejichž předmětem bude nájem nebyto-
vých prostor v budově č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 
k. ú. Kuřim do kompetence Odboru majetkoprávního Městského 
úřadu Kuřim a pověřuje podpisem těchto smluv vedoucího Odbo-
ru majetkoprávního Městského úřadu Kuřim s účinností od 1. 3. 
2014. Termín plnění: 1. 3. 2014 (OMP)

76/2014 RM určuje do konkursní komise na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ředitele Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace, zřizované Městem Kuřimí 
za zřizovatele tyto dva členy: Jiří Filip Koláček, Drago Sukalovský, 
z nichž pan Drago Sukalovský bude předsedou konkursní komise. 
Termín plnění: 31. 5. 2014 (KÚ)

77/2014 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovite-
le veřejné zakázky „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. eta-
pa“ a „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“, 
schvaluje výzvu k podání nabídky, a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise a komise pro otevírání obálek se změnou. Ter-
mín plnění: 13. 3. 2014 (OŽP)

78/2014 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek a protokolu o jed-
nání hodnotící komise na zhotovitele „Projekt revitalizace zeleně v 
Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Ing. 
Pavel Švec, realizace a údržba zeleně, Na Kopečku 214, Rajhradice, 
p. Rajhrad 664 61, IČ 60358742, za celkovou cenu 972.185.000 
Kč včetně DPH. Termín plnění: 30. 3. 2014 (OŽP)

79/2014 RM souhlasí s poskytnutím dotace organizaci MAS Brána Br-
něnska, o. s., IČ 22712372, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 
34 Kuřim, na realizaci projektu s názvem „Technické školky“ ve 
výši 13.500 Kč a schvaluje uzavření smlouvy. Termín plnění: 5. 3. 
2014 (OI)

80/2014 RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s Lenkou Tomáš-
kovou, bytem Šumperk, a Jakubem Sowiňským, bytem 664 34 Ku-
řim, jejímž předmětem je vyplacení částky ve výši 9.423 Kč jako 
náhrada škody způsobené na automobilu reg. zn. 5M0 4073 na 
pozemku p. č. 2111, k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2014 (KÚ)

81/2014 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 10. 
2. 2014 v bodech č. 1.1, 3.2 a schvaluje body č. 1.2, 2, 3.1, 4, 5 dle 
zápisu v příloze. Termín plnění: 19. 2. 2014 (OI)

82/2014 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2. Ter-
mín plnění: 15. 3. 2014 (OŽP)

83/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti Odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Kuřim. Termín plnění: 19. 2. 2014 (OŽP)

84/2014 RM schvaluje uzavření smlouvy s agenturou Mgr. David Ně-
meček, Kachlíkova 5, Brno, IČ 62178695, jejím předmětem je 
koncert sourozenců Ulrychových a skupiny Javory a Javory Beat. 
Termín plnění: 1. 4. 2014 (MKK)

85/2014 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 12. 
2. 2014 v bodech 1, 2, schvaluje body 3 – 7. Termín plnění: 28. 2. 
2014 (OI)

86/2014 RM schvaluje závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 2. 
2014 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 19. 2. 2014 (OI)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 01/2014 ze dne 21. 1. 2014
1001/2014 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Němce a 

Jiřího Brabce. Termín plnění: 21. 1. 2014 (KÚ)
1002/2014 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Mgr. 

Ladislava Ambrože a Jana Hermana. Termín plnění: 21. 1. 2014 
(KÚ)

1003/2014 ZM schvaluje program jednání se změnami. Termín plnění: 
21. 1. 2014 (KÚ)

1004/2014 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 13. 1. 
2014, prodlužuje termín plnění usnesení č. 1044/2011 do 30. 6. 
2015 a usnesení č. 1011/2013 do 31. 12. 2014 a ruší usnesení č. 
1219/2012 a č. 1012/2013. Termín plnění: 13. 1. 2014 (STA)

1005/2014 ZM volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro 
funkční období let 2014-2018 paní Janu Markovou, bytem Kuřim. 
Termín plnění: 31. 1. 2014 (KÚ)

1006/2014 ZM volí jako přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro 
funkční období let 2014-2018 paní Magdalenu Poláškovou, bytem 
Kuřim. Termín plnění: 31. 1. 2014 (KÚ)

1007/2014 ZM schvaluje dle § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu, Pokyny pro zpracování nového 
návrhu Územního plánu Kuřim (dále jen „2. návrhu“ Územního 
plánu Kuřim) dle přílohy se změnou. Termín plnění: 21. 1. 2014 
(OI)

1008/2014 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z pro-
gramu „Dotace na zpracování územních plánů 2014“ na projekt 
„zpracování nového návrhu územního plánu Kuřim. Termín plně-
ní: 31. 12. 2014 (OI)

1009/2014 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. 123/2004 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, o zajištění 
financování systému Integrovaného dopravního systému Jihomo-
ravského kraje dle přílohy. Termín plnění: 30. 6. 2014 (OI)

1010/2014 ZM schvaluje rozpočet města na rok 2014, se změnami. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2014 (OF)

1011/2014 ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující 
položky:

ZŠ Jungmannova 4.500.000 Kč
ZŠ Tyršova 5.400.000 Kč
MŠ Zborovská 5.800.000 Kč
Centrum sociálních služeb Kuřim 4.900.000 Kč
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OF)
1012/2014 ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpoč-
tových výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000 Kč. 
Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z 
rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OF)

1013/2014 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na 
rok 2014 se změnami. Termín plnění: 31. 1. 2014 (OF)

1014/2014 ZM ruší členství města Kuřimi v asociaci Národní síť Zdra-
vých měst ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, IČ 61385247. Ter-
mín plnění: 21. 1. 2014 (KÚ)

1015/2014 ZM souhlasí s řešením územní studie sportovního areálu za 
poliklinikou Kuřim, ze které vyplývá umístění Městské sportovní 
haly Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2014 (OI)

1016/2014 ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze 
dne 16. 1. 2014. Termín plnění: 21. 1. 2014 (OI)

1017/2014 ZM bere na vědomí postup příprav prodeje televizních kabe-
lových rozvodů Kuřim. Termín plnění: 21. 1. 2014 (OMP)

1018/2014 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z pro-
gramu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 
2014“ na projekt „Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého“. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (OI)

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

JUBILEUM

Dne 23.2.2014 oslavila paní Sýko-
rová Františka své 84. narozeniny. K tomu-
to životnímu jubileu jí z celého srdce gra-
tuluje celá rodina a do dalších let jí přeje 
hodně zdraví. Máme tě rádi.

 

 

 

VZPOMÍNKA

Uběhly už 4 roky kdy nás 12.3.2010 
opustil pan Sýkora Ladislav. Moc nám tu 
chybíš. Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku. Děkujeme.

společenská kronika

pozvánka

Dvacet let Zlobyce
(pokr. ze str. 1)

Budeš psát články o tom, jak po právní stránce ta demokracie fun-
guje, jaká jsou pravidla a o čem rozhodují místní orgány. A budeš překlá-
dat jejich usnesení do srozumitelného jazyka. K reportérské činnosti je 
nás dost. Ale tohle je tvoje role.“

Brzy po začátku Zlobice Petr ještě vyfasoval rubriku Stínů a polo-
stínů, která má také základ v právním posuzování činů. Ale ukázalo se, že 
Petr chtěl i novinařit a docela mu to šlo. Například udělal v dubnu roz-
hovor s Igorem Poledňákem po jeho návratu z Indie. Nebo psal o našich 
letcích za války v Anglii. A tak se v mých očích stal plnokrevným redakto-
rem. Jak jsem ale zjistil z tiráže, formálně jím byl od počátku.

Málem se stalo, že než začala Zlobice vycházet, stali se ze mne a 
Draga Sukalovského novináři v mladé frontě DNES. MF sháněla nové 
redaktory do rozšiřující se brněnské redakce a vypsala konkurs. My jsme 
si s Dragem řekli, že se nechceme stát redaktory, ale nebylo by od věci se 
do konkursu přihlásit a tím pádem se s novináři seznámit. Konkurs měl 
být dvojkolový, takže jsme si dali za úkol projít prvním kolem, upozor-
nit na sebe, ale pak odmítnout zaměstnání a nabídnout spolupráci. Tedy, 
pokud se vůbec v tom konkursu nějak prosadíme. První kolo byl docela 
nářez. Přihlásilo se asi šedesát lidí. Dostali jsme za úkol napsat v časovém 
limitu nějaké články, bylo dáno téma, rozsah a žánr (glosa, zpráva…). Do 
druhého kola nás mělo postoupit asi deset, ze kterých si chtěli nakonec 
vybrat dva, po té, co nás nechají projít postupně dvouměsíční stáží v no-
vinách.

Nakonec do druhého kola vybrali jen čtyři uchazeče, Drago a já 
jsme byli mezi nimi. Na druhé kolo přijel sám Martin Komárek, dnes 
poslanec a tehdy jedna z největších novinářských hvězd. Pohovořili jsme 
spolu, splnili další úkoly a oznámili mu k radosti ostatních účastníků kon-
kursu, že redaktory být nechceme, ale spolupracovat, to jo. Takže jsme 
nakonec i leccos pro MF dělali, třeba přílohu k Invexu, nebo jsem byl na 
pár tiskovkách za MF dnes.

Martin Komárek měl pověst novináře pohotového a velmi vtipné-
ho. Kromě jiného do magazínu MF každý týden psal jeden celostránkový 
mystifikující příspěvek „objev“. Což se stalo velmi čtenou a oblíbenou 
rubrikou. Ale takovéto mystifikační články k novinám patřily i dříve. Ze-
jména na apríla a Silvestra v denících vždy byla zpráva k nachytání čte-
nářů.

I řekli jsme si, že i Zlobice by občas měla něco takového přinést. A 
já šel vzorem a hned v prvním čísle zveřejnil takovou mystifikaci. Tehdy 
se objevily na dveřích mnoha obchodů cedule, že se vykupují pouze lah-
ve od piva zakoupeného v tomto obchodě. Údajně proto, že lidi vraceli 
tolik lahví, že se nevešly do přepravek. Mně to připadalo blbé a odporu-
jící zákonu zachování hmoty, protože každý občas lahve rozbije, takže se 
vlastně má vracet méně lahví, než bylo prodáno. I napsal jsem takovou 
minireportáž, jak nepřátelé demokracie v podzemí kopce Zlobice mají 
tajnou výrobnu lahví a pouštějí je do oběhu, aby ohrozili naši ekonomiku. 
Přišlo mi to docela legrační - asi tak tři dny. Pak jsem se dozvěděl o prvním 
případu občanky našeho města, která po něm roztrušovala, že tu tajnou 
padělánu lahví objevila. Pod vraty prosvítalo světlo, a bylo slyšet cinká-
ní lahví na pásu. Dodnes nevím, jestli se geniálně připojila k mystifikaci, 
nebo to sežrala i s navijákem.

Mělo mi to stačit, abych přestal blbnout, ale nestačilo. V březnu 
jsem napsal větší aprílovou reportáž o stavěném metru z Brna do Kuřimi. 
Tehdy se zrovna nějak opravovaly kanály mezi Kuřimí a Českou, čili se 
tam kopalo. Bál jsem se ovšem, že někteří neprohlédnou můj vtip, tudíž 
jsem nechal spoustu indicií, že jde o apríl. Funkcionáři se jmenovali Helcl 
a Morák (v ODS v Brně tehdy funkcionařili Mencl a Horák), a dokonce 
jsem do záhlaví té stránky umístil pozměněné logo novin. Ano, tehdy vy-
šla Zlobyce, nad kterou místo sluníčka zářila úsměvem pěticípá hvězda. 
I přes tato opatření několik spoluobčanů nezávisle na sobě vyrazilo na 
radnici zjistit, kudy to metro povede, kde bude zastávka a jestli jim nepo-
praskají základy domů, až se bude dolovat pod Kuřimí.

Myslím, že dnes už by mi na to nikdo neskočil, že jsme přece jen 
žurnalisticky gramotnější. Ale radši to nezkouším.

Jiří Brabec
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ZUŠ Kuřim

Soutěž ZUŠ
Kuřimští sólisté na klavír a smyčcové nástroje soutěžili ve 

školním kole Národní soutěže základních uměleckých škol
Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje svým žákům – klaví-

ristům, houslistům a violoncellistům k úspěšnému zvládnutí školního 
kola Národní soutěže ZUŠ, které  jako každoročně vyhlásilo Ministerstvo 
školství vyhlásilo, letos pro obory hra na klavír, smyčcové nástroje, hra na 
kytaru, kytarová komorní hra, hra jazzových orchestrů, výtvarný a literár-
ně dramatický obor.

Školní kola v kuřimské ZUŠ ve hře na housle a smyčce již proběhla, 
a to ve dnech 11., 12. a 13. února, školní kolo ve hře na sólovou kytaru a 
kytarovou komorní hru se koná 4. března. Z celkového počtu 43 klavíris-
tů, 13 houslistů a 5 violoncellistů se do okresní soutěže probojovalo cel-
kem 27 soutěžících a my rádi zveřejňujeme jména těch nejúspěšnějších:

Hra na klavír
0. kategorie
1. cena s postupem do okresního kola: Martin Cabejšek, Petra Škarabe-

lová (ze třídy Mgr. Markéty Milkové), Viktor Dosedla (uč. Petr 
Jedlička)

stříbrné pásmo: Karolína Baxová, Filip Burkart, Tomáš Cacek, Adam 
Frank, Lucie Laštůvková, Jan Machourek, Eliška Šindýlková 

bronzové pásmo: Kateřina Boháčová, Tereza Ondriášová, Ondřej Spilka
1. kategorie
1. cena: Viktorie Volfová (pedagog MgA. Pavel Kratochvíl)
2. cena: Filip Donert, Sára Komosná, Nela Lukáčová, Veronika Jelenová
3. cena: Magdalena Heroudková
2. kategorie
1. místo s postupem do okresního kola: Eliška Kerdová (pedagog MgA. 

Peter Kučera)
2. místo: Daniel Burkart, Lenka Strašáková
3. místo: Daniela Sasková, Renata Sasková
3. kategorie
1. místo s postupem do okresního kola: Michael Svoboda (pedagog 

MgA. Peter Kučera)
1. místo: Anna Jelenová (pedagog MgA. Pavel Kratochvíl)
3. místo: Denisa Matějů, Adéla Pešková
čestné uznání: Kateřina Doležalová, Adéla Dosedlová
4. kategorie
2. místo: Marie Konečná, Katharina Kočí, Jakub Laštůvka
3. místo: Lucie Kalendová, Sabina Dohnalová
čestné uznání: Simona Veselá, Veronika Gašparová, Marta Gašparová
6. kategorie
1.místo s postupem do okresního kola: Bára Baumannová (pedagog 

MgA. Zdeněk Brož)
7. kategorie
2. místo: Radek Veverka
8. kategorie
1. místo s postupem do okresního kola: Patrik Šudák (pedagog MgA. Pa-

vel Kratochvíl)
9. kategorie
1. místo s postupem do okresního kola: 
Gabriela Štětková, Ondřej Findura (pedagog Iva Hrbáčková)

Hra na housle 
účast v okresním kole Národní soutěž si vybojovali všichni 

houslisté, pedagogicky je vedou MgA. Magdalena Graffová a MgA. 
Štěpán Graffe 
1. kategorie
Klára Graffová, Terezie Graffová, Anna Punčochářová, Klára Slancová, 
Tereza Vítková, Amélie Šimonová 
2. kategorie
Petra Sklenářová 
3. kategorie
Kateřina Bártková
4. kategorie
Karel Trnavský

6. kategorie
Tereza Homolová
8. kategorie
Hana Sklenářová
9. kategorie
Anna Hrbáčková, Petr Konečný

Hra na violoncello
všichni violoncellisté se umístili na 1. místě a postoupili do 

okresní soutěže, pedagogické vedení MgA. Dagmar Barašová
1. kategorie
Patrik Prachár, Barbora Strará
2. kategorie
Sofie Kryštofová
4. kategorie
Dorothea Kytnerová, Jan Trnavský

 Školní kolo ve hře na kytaru a kytarové komorní hře proběhne 
4. března dopoledne v Komorním sále ZUŠ Kuřimi.

Okresní kola: 
Hra na klavír: 5. a 6. března v ZUŠ Střelice
Hra na smyčcové nástroje: 7. března ZUŠ Modřice 
Hra na kytaru: ZUŠ Kuřim

Blahopřejeme všem soutěžícím a postupujícím přejeme hodně 
úspěchů v okresním kole!

N. Ch.
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ZUŠ Laureáti

nahoře: houslistka Tereza Homolová
vlevo shora dolů: violoncellistka Sofie Kryštofová
violoncellistka Dorothea Kytnerová
klavírista Patrik Šudák

Dogdancing Čebín
Postupové zkoušky + neoficiální závod

22. 3. 2014
Odpovědná osoba: Kateřina Vašíčková

Diváci vstup zdarma
Více na www.dogdancingcebin.webnode.cz

Pozvánka

sobota 15.3.2014, Krajský přebor juniorek, DDM HIPPO Kuřim - 
TJ Minerva Boskovice ,  tělocvična ZŠ Tyršova Kuřim, začátek 10:00

 neděle 16.3.2014, Krajský přebor kadetek, DDM HIPPO Kuřim - 
Volejbal Vyškov C ,  tělocvična ZŠ Tyršova Kuřim, začátek 10:00

 sobota 29.3.2014, Krajský přebor juniorek, DDM HIPPO Kuřim 
- SK Nový Lískovec ,  tělocvična ZŠ Tyršova Kuřim, začátek 10:00

 neděle 30.3.2014, Krajský přebor kadetek, DDM HIPPO Kuřim - 
TJ Sokol Brno - Husovice ,  tělocvična ZŠ Tyršova Kuřim, začátek 10:00

Pozvánka - volejbal
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sport

Fotbal
Turnaj mladších žáků ročník 2001 a mladší 
pořádaný v Jedovnicích dne 8.2.2014.

Sestava FC Kuřim: Nešetřil – Peřina,Vašíček, Kulibaba, Fürješ, Za-
badal, Hajsler, Al-Dury, Šťastný.

Výsledky: FC Kuřim – SK Svratka 4 : 2 Peřina, Šťastný (Hajsler), 
Fürješ (Zabadal), Al-Dury (Kulibaba), FC Kuřim – TJ Sokol Čechovice 
0 : 5, FC Kuřim – FC Svratka Brno 1 : 4 Šťastný, FC Kuřim – SK Řečko-
vice 4 : 1 Šťastný (PK), AL-Dury (Šťastný), Al-

 Dury, Šťastný (Al-Dury), FC Kuřim – FC Mediánky 3 : 2 Šťastný 
3x, FC Kuřim - FC Soběšice 4 : 1 Al-Dury (Šťastný), Šťastný 3x (Fürješ, 
Zabadal, Al-Dury), FC Kuřim – SK Líšeň 4 : 1 Al-Dury 2x (Šťastný, Vaší-
ček), Šťastný 2x (Nešetřil)

Pořadí: 1. TJ Sokol Čechovice, 2. FC Kuřim, 3. FC Mediánky, 4. 
FC Svratka Brno, 5. SK Líšeň, 6. SK Svratka, 7. SK Sečkovice, 8. FC So-
běšice

Turnaje v Jedovnicích se zúčastnilo 8 týmů. Do prvního utkání 
jsme vstoupili velmi dobře ziskem prvních tří bodů, když jsme porazili 
tým SK Svratka. Další utkání s týmem TJ Sokola Čechovic bylo naopak 
velmi nevydařené. Soupeř nás držel neustále pod tlakem a tím eliminoval 
naše pokusy o rozehrávku. Pod tlakem jsme vytvářeli individuální chyby 
a ty soupeř nekompromisně trestal. Následující utkání se Svratkou Brno 
jsme sice také nezískali ani bod, nicméně asi v polovině utkání jsme se 
herně zvedli a vytvořili si několik brankových příležitostí. Bohužel jsme 
je nedokázali proměnit a utkání prohráli. V dalších utkáních nás potrápil 
už jen tým FC Medlánek, který nás zaskočil, nicméně kluci rychle po-
chopili, že pokud chtějí hrát o medailové umístění, musí zvýšit obrátky. 
A to se podařilo. Od utkání s týmem Svratky Brno šli kluci výkonnostně 
nahoru a během dalších utkání bylo k vidění spoustu pěkných akcí. Celý 
tým působil na hřišti velmi sehraně. Během turnaje musel odstoupit pro 
zranění obránce Ondra Peřina. Nejužitečnějším hráčem celého turnaje 
byl vyhlášen náš hráč Lukáš Šťastný. V konečném pořadí jsme obsadili 
druhé místo. 

Tipy na výlet
Kamélie na zámku v Rájci

Od 7. do 16. března proběhne na zámku v Rájci výstava Kamélií. 
Interiéry zámku vyzdobí kvetoucí keře kamélií staré až 50 let spolu s his-
torickými i novodobými květinovými aranžmá. 

V době výstavy bude otevřeno také zámecké zahradnictví. Volně 
přístupná bude galerie Kruh a zámecký park. 

Výstava je otevřena Út – Pá od 9 do 16:30 hod, o víkendech od 9 
do 17 hod. 

Vstupné 120 Kč, snížené 80 Kč.
K návštěvě zámku je možné z Kuřimi využít integrovanou dopra-

vu. Doporučené spojení o víkendech: z Kuřimi, žel. st. autobusem 162 ve 
13:30 do Černé  Hory, kde je zajištěn přestup na linku 235 směr Blansko. 
V Rájci-Jestřebí je třeba vystoupit na zastávce pošta, odkud je to na zámek 
cca 15 min. pěšky.

Zpět jede ze zastávky Rájec, náměstí (cca 12 min. pěšky od zám-
ku) v 16:44 linka 234 do Blanska, kde je zajištěn přestup na linku 152 do 
Kuřimi. 

Pro cestu tam přes Černou Horu je třeba jízdenku na 5 zón za 42 
Kč, pro cestu zpět přes Blansko jízdenku na 4 zóny za 34 Kč. Pokud po-
jedete s rodinou, můžete si koupit celodenní jízdenku pro všechny zóny 
kromě 100 a 101 za 150 Kč, na kterou mohou o víkendu cestovat 2 osoby 
nad 15 let + až 3 děti do 15 let.

Vítání jara na Šmelcovně
Každoročně se první jarní neděli, což letos je 23. března koná vítá-

ní jara na Šmelcovně. Kulturní program dětí ze ZŠ v Javůrku zde začíná v 
11:30 hod., následuje upálení smrtky, která bude vhozena do potoka, což 
symbolicky znamená konec zimy a příchod jara.

Doporučené trasy: Tam: Autobusem do Maršova, odkud je to po 
červené turistické značce 2,5 km, cca 40 min. chůze. Zpět se můžete vrátit 
stejnou cestou, ale doporučujeme pokračovat údolím Bílého potoka po 
modré tur. značce až do Veverské Bitýšky, což je cca 9 km a 2,5 hodiny 
chůze.

Doporučené spojení: Tam autobusem 312 z Kuřimi žel. st. v 8:23, 
nebo 10:23 do Maršova. Odjezdy autobusů 312 zpět do Kuřimi z Maršo-
va: 12:59, 15:03, 16:59 a 19:03, z Veverské Bitýšky v 15:15, 17:15, 19:15 
a 21:15.

Pro cestu do Maršova je potřeba z Kuřimi jízdenka na 3 zóny za 27 
Kč, do/z Veverské Bitýšky na 2 úseky za 16 Kč.

Miloš Kotek

Taj ji očima lékaře
Každý den se v praxi setkávám s problémy svých pacientů, které 

mají úzký vztah k jejich pohybové aktivitě, jejich životnímu stylu, pra-
covnímu zařazení. Předpokládá se, že je to jen vrcholek ledovce, protože 
mnozí se snaží tyto problémy řešit sami a nechodí s nimi ani do ordina-
ce.

Lékařská veřejnost považuje tento problém za velmi závažný a již 
léta bubnuje na poplach. Problém těchto nemocí - z přetěžování na jedné 
straně a z hypoaktivity na straně druhé - se den za dnem stává závažněj-
ší. Mediální kampaň zdůrazňující zdravý životní styl je sice pěkná věc, 
dennodenně jsme zahlcováni množstvím informací a reklam na zdravou 
výživu a zdravý tělocvik, který vás zaručeně zbaví všech problémů, ale 
vyznat se v tom je neřešitelný oříšek. Ti, co chtějí hubnout, nechtěně nao-
pak v posilovnách nabírají svalovou hmotu, což jim sice záslužně zvyšuje 
jejich fyzickou zdatnost, ale do šatů se stejně nedostanou, nebo naopak v 
kombinaci s nejrůznějšími dietami dokonce organismus přetíží a lámou 
si hlavu nad nekonečnou únavou. O tom, že si nesprávným tréninkem 
mohou vyrobit nějakou svalovou nerovnováhu, ani nemluvím. Naštěstí 
existuje dnes již mnoho opravdu seriózních zařízení, která tato rizika mi-
nimalizují, ale i tak je to velký problém.

Přibývá nejrůznějších postižení, která se projeví v pohybovém apa-
rátu, a rozklíčovat příčinu bolestí nebo špatného pohybového stereotypu 
je potom dlouhodobý úkol a to jen za předpokladu, že jdeme opravdu 
dobrým směrem. Mnohdy mám před sebou sportovce, kteří na první 
pohled vypadají, že nemohou mít žádné potíže, a přesto jsou sužováni 

chronickými bolestmi pohybového aparátu.
Vlivem jednostranné zátěže potom dochází k narušením ideálních 

pohybových stereotypů, které jsme se již jednou učili v dětství a máme je 
v mozku zakódovány. Dochází tak k řetězení poruch, jejichž výsledkem je 
široká paleta chyb, které vedou k problémům kloubů a páteře. 

Pokud si tedy chceme pomoci, musíme myslet na to, že naším 
hlavním cílem je ovlivnit sval v jeho konkrétní funkci, ve funkci stabili-
zační, tedy zpevňující segmenty. To je otázka nejen vlastní síly svalu, ale 
především jeho náboru, to jest zapojení v souhře. Je-li porušený tento ná-
bor svalů páteře a trupu, při jejich reakcích na zevní podněty dochází k 
nepřiměřenému přetížení. Mezi svaly, které vytváří nějaký konkrétní po-
hyb se vytvoří pevná vazba čili paměť. Naším cílem je edukovat správnou 
stabilizační souhru. Zásadní roli hraje bránice, aktivita břišních svalů a 
svalů páteře.

Zdravým přinese zlepšení stabilizace dosahování zlepšení rych-
lostní i silové komponenty pohybu, chronikům zmírnění progrese a mi-
nimální potíže.

Cílem tedy je, aby jedinec dostal pod volní kontrolu správnou sva-
lovou souhru a zařadil ji do běžných činností. Základní principy jsou tedy 
ovlivnění vzájemného nastavení hrudníku, páteře a pánve, cílený nácvik 
funkce bránice v součinnosti s břišními svaly, uvědomit si funkci svalů 
pánevního dna. Pravidelným opakováním cvičení dojde k zafixování po-
hybového stereotypu v mozku.

Potud tedy teorie, podle které dnes funguje většina rehabilitačních 
škol. 

Je až s podivem, jak neuvěřitelně komplexní, v tomto kontextu, je 
cvičení Taj ji. Máme velkou příležitost se s tímto uměním, které se předá-
vá z učitelů na žáky, seznámit právě v Kuřimi. Je zde aktivní menší skupina 
nadšenců, kteří si již druhým rokem začínají uvědomovat, jak přínosné a 
inspirující může být cvičení, které není jen pro dobrý pocit, ale i pro zdra-
ví. Přijďte si vyzkoušet staletími ověřený algoritmus cvičení pod vedením 
zkušeného a zapáleného učitele Davida Pirochty.

Zapálený nadšenec MUDr. Jiří Rašovský



ročník 21, číslo 3/ březen     ZLOBICE   39

sport pozvánka



40      ZLOBICE ročník 21, číslo 3/ březen

sport - atletika

Kuřimská běžecká 
liga 2014 
„seriál běžeckých závodů 
pro všechny, které baví 
běhat“ 

14. ročník 
kbl.kurim.cz 

 
so 1.3. 

XIV. Malá cena Zlobice 
Orlovna Kuřim 
10:00 - hlavní závod 6,3km 
součást Orelské BL 
od 8:45 - závody pro děti 0,1 - 1,8km 
 
so 29.3.

XIV. Aprílový „maratón“ 
Kuřim - Podlesí 

ZŠ Tyršova Kuřim 
10:00 - hlavní závod 6,3km 
10:00 - dětský běh 2,9km 
 
ne 11.5. 

XII. Běh kolem Babího lomu 
hřiště u KD Podlesí 
10:00 - hlavní závod 8,7km 
10:00 - dětský běh 2,6km 
 
čt 26.6. 

XXII. Memoriál MUDr. Vališe 
ZŠ Komenského Kuřim 
18:00 - hlavní závod 4,8km 
od 16:30 - závody pro děti 0,2 - 1km 
 
so 30.8. 

XIV. Kuřimská hora 
ZŠ Tyršova Kuřim 
10:00 - hlavní závod 5,8km 
10:00 - dětský běh 2km 
 
říjen - bude upřesněno na Kuřimské 

hoře 

XXXIII. Kuřimská hodinovka 
atletický stadion Kuřim 
16:00 - hlavní závod hodinovka 
od 14:00 - závody pro děti 8 a 12-minu-

tovka 
 
ne 2.11. 

XIII. Běh na Babí lom 
hřiště u KD Podlesí 
10:00 - hlavní závod 4km 
10:00 - dětský běh 2,6km 

Atletický oddíl při TJ Slovan Kuřim-Podlesí
pořádá závody ve skoku vysokém

Kuřimská laťka 2014
Místo konání: Malá tělocvična u ZŠ Tyršova

Datum: Pondělí 24.3. 2014, začátek v 16:30
Prezentace: od 16:00

Kategorie: Dívky a chlapci školního a předškolního věku 
(rok narození 1999 a mladší)

Časový program: V 16:30 zahájí nejmladší děti, 
další kategorie budou následovat ihned po skončení předchozí 

až k nejstarším. Předpokládané ukončení v 18:20.
Šatny: Budou odemčené v areálu budovy

Nezapomeňte na halovou sportovní obuv a přiveďte i své rodiče a fanoušky
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sport - volejbal

DDM HIPPO Kuřim
Krajský přebor žákyň V. kolo

První kolo Krajského přeboru žákyň v roce 2014 hrály kuřimské 
žákyně ve Znojmě Příměticích. Na zápas jsme odcestovaly v ořezané se-
stavě bez marodů, které nahradily holky z týmu Poháru 7. tříd. Turnaj 
jsme zvládly nad očekávání dobře a bez problémů jsme se udržely ve třetí 
výkonnostní skupině. Skutečnost, že je v týmu několik mladších hráček, 
nebyla na hřišti vůbec vidět a nové hráčky do týmu zapadly bez problé-
mů.

Za žákyně nastoupily: Kateřina Šplíchalová, Tereza Lípová, Tereza 
Šancová, Lucie Tesařová, Zuzana Rubešová, Renata Smíšková, Veronika 
Voženílková.

Pohár 7. třídy IV. Kolo
Sestavu na turnaji značně ovlivnil školní lyžařský kurz, a tak tým 

Poháru 7. tříd odcestoval k turnaji v Brně s pouhými třemi hráči ze stan-
dardní sestavy doplněn čtyřmi hráčkami z přípravky. Ovšem ukázalo se, 
že hráči si dobře sedli a vzájemně se doplňovali. Zkušenější trojice po-
držela v těžkých situacích, naopak mladší čtverka se nebála a nedokona-
losti v technice a nezkušenost nahrazovala bojovností a odhodláním. Na 
turnaji jsme sehráli tři vydařené zápasy a značně potrápili i vítězný tým z 
Králova Pole. Z turnaje jsou jen pozitivní poznatky a skvělý dojem.

V Poháru 7. tříd nastoupili: Vít Walsberger, Renata Smíšková, Ve-
ronika Voženílková, Lucie Šmardová, Amálie Svobodová, Jana Bušová, 
Tereza Kolaříková.

Barevný minivolejbal III. kolo
Třetí turnaj barevného minivolejbalu byl rozdělen na dvě části. V 

první se utkala družstva barevných kategorií žlutých, oranžových a červe-
ných. Turnaj se konal v Břeclavi. Na turnaji hrálo sedm týmů přípravky a 
minipřípravky DDM HIPPO Kuřim, a to 17 dívek a 1 chlapec. Všichni na 
hřišti bojovali o každý balón a zanechali moc dobrý dojem. V konečném 
pořadí se také jejich dobré výkony projevily v podobě tří třetích míst. 
Cesta do Břeclavi byla sice dlouhá a vstávání brzké, ale dobře jsme si za-
hráli, pobavili se a získali nové zkušenosti, což je v tomto věku nejvíce 

důležité.
Na turnaji v červené kategorii nastoupily: Tereza Kolaříková, Irena 

Kahleová, Anežka Mauerová,  Petra Kalábová, Nela Havlíková, Vendula 
Gavandová

Na turnaji v oranžové kategorii nastoupili: František Buš, Klára 
Kolaříková, Tereza Šmardová, Ludmila Richterová, Lucie Mátlová, Joha-
na Bělušová

Na turnaji ve žluté kategorii nastoupily: Amélie Šimonová, Ludmi-
la Hlucháňová, Natálie Košťálová, Magdalena Simonová, Karolína Jízd-
ná, Adéla Škarohlídová

Barevný minivolejbal IV. Kolo
IV. kolo barevného minivolejbalu se hrálo opět podle rozpisu a 

nastoupily kategorie modré a zelené. Turnaj se tentokráte hrál v Letovi-
cích. Na turnaji nastoupil jeden kuřimský tým v kategorii modrých a tři 
v kategorii zelených. V modré kategorii se ukázalo že máme ještě hodně 
práce před sebou a musíme toho ještě hodně natrénovat, samo to nepů-
jde. V kategorii zelených nastoupily dva týmy složené z hráček, které již 
v minivolejbalu hrají nějakou sezonu a bylo to na hřišti vidět. Oba tyto 
týmy předváděly kvalitní volejbal s dlouhými výměnami a snesly měřítko 
se všemi svými soupeři. Třetí tým zelených byl startovací, kde nastupují 
některé hráčky ke svým prvním zápasům nebo dosud nehrály tuto kate-
gorii. I tento tým předvedl mnoho pozitivního a hlavně hráčkám nechy-
běla bojovnost a vůle. Celkově turnaj dopadl velmi dobře.

Na turnaji v modré kategorii nastoupily: Adéla Steinhauserová, 
Klára Nováková, Markéta Drápalová

Na turnaji v zelené kategorii nastoupily: Lucie Šmardová, Amálie 
Svobodová, Jana Bušová, Tereza Kolaříková, Eliška Klíčová, Adéla Bělu-
šová, Monika Obůrková, Vendula Gavandová, Anežka Mauerová
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Příští, dubnové číslo Zlobice vyjde v pátek 28. března. 
Uzávěrka bude ve středu19. března. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 24. března.
Prosím o dodržení termínů.

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

WU-SHU

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

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

Všechny srdečně zveme.

Tabulky soutěží stolního te-
nisu k 28.2.2014
Krajská soutěž II. třídy B
1. SK Slatina - Brno D   18 18 0 0 0 180:40 72
2. TTC Komořany A    18 15 1 2 0 172:75 64
3. TJ Cemo Mokrá A   18 14 1 3 0 164:90 61
4. KST Blansko C    18 14 0 4 0 156:80 60
5. SK Kuřim A    18 9 0 9 0 124:133 45
6. TJ Sokol Otnice B   18 7 2 9 0 118:148 41
7. STK Zbraslavec B    18 7 0 11 0 109:157 39
8. Sokol Moravské Knínice A   18 6 2 10 0 129:147 38
9. Orel Boskovice A    18 6 1 11 0 115:145 37
10. TJ Sokol Hlubočany B   18 4 1 13 0 96:155 31
11. TJ Šošůvka A    18 4 0 14 0 85:164 30
12. TJ Vysočany A    18 0 0 18 0 66:180 18

Okresní přebor I. třídy o postup
1 Ivančice B   17 16 1 0 0 220:86 66
2 Silůvky C   17 10 2 5 0 174:132 49
3 Tišnov C   17 9 1 7 0 163:143 45
4 Rebešovice B   17 9 1 7 0 157:149 45
5 Lažánky A   17 8 3 6 0 159:147 44
6 Telnice A   17 7 2 8 0 145:161 40
 
Okresní přebor I. třídy o záchranu
1 Mokrá B   17 11 0 6 0 179:127 50
2 Nové Bránice B   17 7 4 6 0 162:144 42
3 Radostice A   17 6 2 9 0 148:158 37
4 Ořechov A   17 5 2 10 0 126:180 34
5 SK Kuřim B   17 4 1 12 0 132:174 30
6 Řeznovice E   17 0 1 16 0 71:235 18

Okresní přebor II. třídy o postup 
1 Nedvědice A   17 13 3 1 0 198:108 59
2 Tišnov D   17 10 3 4 0 173:133 50
3 Oslavany A   17 9 4 4 0 178:128 48
4 Tvarožná A   17 7 5 5 0 148:158 43
5 Prštice A   17 6 2 9 0 143:163 37
6 Ostopovice A   17 5 5 7 0 144:162 37
 
Okresní přebor II. třídy o záchranu
1 Prace A    17 9 3 5 0 177:129 47
2 Mokrá C   17 8 0 9 0 151:155 41
3 Silůvky D   17 6 3 8 0 140:166 38
4 Sokol Kuřim A   17 4 5 8 0 136:170 34
5 Lažánky B   17 4 3 10 0 132:174 32
6 Rebešovice C   17 2 2 13 0 116:190 25

Okresní přebor III. třídy o postup
1 Ivančice C   17 17 0 0 0 239:67 68
2 Ostopovice B   17 11 2 4 0 177:129 52
3 Oslavany B   17 10 1 6 0 163:143 48
4 Říčany A   17 8 4 5 0 160:146 45
5 Neslovice A   17 7 1 9 0 141:165 39
6 Nové Bránice C   17 6 3 8 0 147:159 38
 

Stolní tenis

sport
Okresní přebor III. třídy o záchranu
1 Moravské Knínice B  17 10 2 5 0 177:129 49
2 Nedvědice B   17 8 1 8 0 151:155 42
3 Prace B    17 8 1 8 0 142:164 42
4 Radostice B   17 6 1 10 0 146:160 36
5 Ostrovačice A   17 0 4 13 0 106:200 21
6 Rebešovice D   17 0 2 15 0 87:219 19

Okresní přebor IV. třídy o postup
1 Lomnička A   17 14 2 1 0 210:96 61
2 Ořechov B   17 13 2 2 0 186:120 58
3 D.H. Loučky A   17 9 3 5 0 154:152 47
4 Lažánky C   17 9 1 7 0 171:135 45
5 Střelice A   17 7 3 7 0 154:152 41
6 Kanice A   17 5 4 8 0 149:157 36
 

Okresní přebor IV. třídy o záchranu
1 Tvarožná B   17 7 3 7 0 155:151 41
2 Sokol Kuřim B   17 7 1 9 0 145:161 39
3 Oslavany C   17 4 6 7 0 148:158 35
4 Mokrá D   17 5 2 10 0 141:165 34
5 Nosislav A   17 4 3 10 0 128:178 32
6 Rebešovice E   17 3 0 14 0 95:211 26

Okresní soutěž o postup
1 Řeznovice F   17 14 1 2 0 210:96 60
2 Tvarožná D   17 13 1 3 0 182:124 57
3 Tvarožná C   17 12 0 5 0 187:119 53
4 Nové Bránice D   17 11 2 4 0 173:133 52
5 Moravské Knínice C  17 7 1 9 0 161:145 39
6 Lažánky D   17 7 1 9 0 145:161 39
 

Okresní soutěž
1 Říčany B   17 10 5 2 0 184:122 52
2 D.H. Loučky B   17 7 1 9 0 135:171 39
3 Nosislav B   17 5 2 10 0 146:160 34
4 Lomnička B   17 5 1 11 0 122:184 33
5 Hrušovany B   17 2 1 14 0 116:190 24
6 Řeznovice G   17 1 0 16 0 75:231 20

 L.Vojanec
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Placená inzerce

ČTVRTEK 27. 3. 20:00 

ELISABETH LOHNINGER 
QUARTET (USA/CZ) 

ESCAPE LIVE MUSIC

TOP MODERN VOCAL JAZZ. 
ELISABETH LOHNINGER (USA) – ZPĚV, 

WALTER FISCHBACHER (USA) – KLAVÍR,
PETR DVORSKÝ – KONTRABAS, 

JIŘÍ STIVÍN JR. – BICÍ.

CENA 100 KČ PRO ABONENTY A V PŘED-
PRODEJI, 120 KČ NA MÍSTĚ. PŘEDPRODEJ 

V CLUBU ESCAPE A KULTURNÍM DOMĚ. 

WWW.LOHNINGER.NET
WWW.CLUBESCAPE.CZ



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.  

 
 

 
 


