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

Novelizace vyhlášky „o kácení“

Ve středu 19. listopadu se od 18 hodin konalo ve velkém sále 
kulturního domu ustavující jednání zastupitelstva města Kuřimi. Na 
rozdíl od situace před čtyřmi roky, tentokrát bylo vše prakticky jasné 
a nedošlo k žádnému překvapení na poslední chvíli. Výsledek voleb 
byl natolik jednoznačný, že vlastně jiná možná koalice než Kuřimská 
občanská liga (6 mandátů) a Sdružení pro Kuřim (4 mandáty) neby-
la možná. Obě strany navíc do koalice přizvali i ANO (1 mandát) a 
vytvořili tak bezpečně silnou koalici s jedenácti mandáty z celkem 
sedmnácti. Před jednáním zastupitelstva všech jedenáct koaličních 
zastupitelů podepsalo etický kodex a vedení všech tří volebních 
stran koaliční smlouvu. V ní se konstatuje, že nad některými věcmi 
sice shoda není, ale průnik toho, co mají strany společné, je podstat-
ný a měl by být základem spolupráce pro příští čtyři roky. Během tří 
měsíců bychom se měli dočkat společného koaličního programové-
ho prohlášení rady města.

Jednání zastupitelstva vedl na začátku Ladislav Ambrož jako nej-
starší zastupitel a začalo slavnostním slibem všech sedmnácti zvolených 
zastupitelů. Pak následovala volba starosty. Jediným navrženým se stal 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský (KOL), volba byla veřejná a staronový sta-
rosta v ní dostal třináct hlasů. Sukalovský se pak ujal vedení schůze. Ozná-
mil, že koalice se rozhodla navrhnout pouze jednoho místostarostu (čímž 
se proti dosavadnímu stavu ušetří) a po schválení této změny navrhl na 
místo místostarosty PaedDr. Davida Holmana (SPK), který už tuto funk-
ci vykonával v období 2002-2006, z toho druhé dva roky jako uvolněný. 
Volba prošla bez problému stejně jako volby tří radních: Mgr. Ladislava 
Ambrože (KOL), Ing. Petra Ondráška (SPK) a Bc. Jana Vlčka (ANO). I 
oni si odnesli více hlasů než jen od všech koaličních zastupitelů. Zastupi-
telstvo si schválilo i odměny (stejné jako před 4 lety a zdaleka ne v té výši, 
kterou by si schválit mohlo – zastupitel bude pobírat 500 Kč měsíčně) a 
byly zvoleni i předsedové a členové výborů zastupitelstva. V těch se octli 
nejen nominanti spojení s jednotlivými volebními stranami, ale i několik 

nestranických osobností, které mají v dané oblasti všeobecný respekt.
Příští jednání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 18. prosince 

už jako obvykle na radnici. Předpokládá se, že další jednání budou pak 
tradičně v úterý.

Jiří Brabec

Mgr. Ing. Drago Sukalovský a PaedDr. David Holman.

Od 1. listopadu 2014 došlo opět ke 
změně některých ustanovení prováděcí vy-
hlášky k zákonu 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Čtenáře Zlobice, kteří 
vlastní zahrádky, bude zajímat jak je nyní na-
staven postup při povolování kácení dřevin 
rostoucích mimo les.

Začněme po pořádku, kdo, kdy a proč a 
jak musí žádat o povolení ke kácení dřeviny.

1) žadatelem o povolení kácení musí být 
vlastník, nájemce nebo jiný oprávněný žada-
tel. Pokud nežádá vlastník, ale nájemce, musí 
s kácením souhlasit samozřejmě i vlastník po-
zemku (vlastník pozemku = vlastník stromu). 
Jiný oprávněný žadatel může být např. inves-
torská firma zplnomocněná např. k vybudování 
určitého záměru, mající např. předkupní právo 
na pozemek. Tudíž uložené povinnosti náhrad-

ní výsadby za pokácený strom budou současně 
s povolením kácení uloženy jí. V případě, že 
strom roste v Kuřimi na obecním pozemku a o 
kácení usilují vlastníci nebo nájemci bytů v jeho 
okolí, podávají „Podnět občanů“ Komisi život-
ního prostředí, která posoudí závažnost důvodů 
pro kácení a doporučí/nedoporučí Radě měs-
ta Kuřimi s kácením souhlasit. Dále pak město 
jako všichni vlastníci postupuje dle §8 zákona o 
ochraně přírody.
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Z města

Na dohled od Zlobice

Placená inzerce

Stíny a polostíny

Vykradená novostavba
 Dne 4.11.2014 ohlásila na Policii ČR v Kuřimi majitelka no-

vostavby v Čebíně noční vloupání do objektu. Po násilném vniknutí si 
zloděj odnesl nářadí řemeslníků za 25 tisíc Kč.

Přestože nevypadl elektrický proud
 jak ve filmu „Hoří, má panenko“, byla na plese v Kulturním 

domě v Kuřimi dne 8.11.2014 vykradena tombola. Přestože jeden z pořa-
datelů viděl čtyři mladíky při krádeži a po jejich útěku je pronásledoval a 
dohonil, odmítli mladíci svůj lup vydat. Podle popisu je však Policie iden-
tifikovala.

Praly se o dítě
 Ve večerních hodinách dne 14.11.2014 byla přivolána Policie 

ČR v Kuřimi do jedné z kuřimských restaurací. Zde se praly dvě silně 
podnapilé ženy o ani ne dvouleté přítomné dítě. Jedna z žen, která byla 
matkou dítěte, nadýchala 3,78 promile a druhá 2,97 promile alkoholu.

Podvodní obchodníci s elektřinou kradli
 Dne 18.11.2014 zazvonili u rodinného domku v Rozdro-

Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánoční stromu v Kuřimi bude v neděli 30. 

listopadu v 17 hodin na náměstí 1. května za zpěvu koled žáků kuřimské 
ZUŠ. Občerstvení v podobě čaje a svařeného vína zajištěno. 

Mikulášský jarmark
Mikulášský jarmark se koná 6. prosince od 11 do 18 hodin na ná-

městí Osvobození před Kulturním domem. Součástí jarmarku budou vy-
stoupení kuřimských dětí a stánky s vánočním zbožím a občerstvením.

Pokladna na radnici v novém
Od listopadu už je opět v plném provozu pokladna Městského 

úřadu Kuřim ve druhém patře radnice. Kancelář pokladny prošla v říjnu 
důkladnou rekonstrukcí a nyní už funguje v řádné úřední době.

Novoroční ohňostroj
Tradiční (už šestý) městský Novoroční ohňostroj bude ve čtvrtek 

1. ledna 2015 v 17 hodin na prostranství u prodejny Lidl. Všichni jsou 
srdečně zváni.

sš

Otevírací doba přes svátky 
na radnici

Městský úřad Kuřim upozorňuje občany, že během vánočních 
svátků a počátkem nového roku dojde ke změně úřední doby na radnici. 
V pondělí 22. 12. 2014 a v pondělí 29. 12. 2014 bude úřední doba od 7:30 

do 18:30 hodin
V úterý 23. 12. 2014 a v úterý 30. 12. 2014 bude úřední doba od 8 do 11 

hodin
Ve středu 31. 12. 2014 a v pátek 2. 1. 2015 bude ZAVŘENO

Děkujeme občanům za pochopení.

jovicích dva muži. Dům obývající senioři je vpustili dovnitř s tím, že si 
vyslechnou jejich nabídku levného dodavatele elektřiny. Zatímco jeden 
vysvětloval, druhý požádal o možnost návštěvy WC. Po odchodu senioři 
zjistili, že jim zmizely z ložnice šperky za 185 tisíc Kč.

Během deseti minut
 přišli majitelé dodávky parkující v Čebíně dne 20.11.2014 o 

151 tisíc Kč. Řidič nechal peníze v obálce mezi sedadly uzamčeného auta. 
Zloděj rozbil okénko, dostal se do auta a peníze odcizil.

H.N.

Placená inzerce
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užitečné informace

Složení výborů zastupitelstva
Finanční výbor: 

předseda: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart (KOL), členové: Zdeněk 
Kříž, Miluše Macková, Igor Poledňák, Josef Vozdecký, Radim Vítek, Pavel 
Pospíšil, Milan Hála, Zdeněk Šudák

Kontrolní výbor: 
předseda: Jan Herman (KSČM), členové: Vítězslav Nováček, 

Zdeňka Vašíčková, Ladislav Ambrož, Alena Matějíčková, Alexandr Jursa 
(další dva členové budou dovoleni později)

Kulturní výbor: 
předseda Mgr. Ladislav Ambrož (KOL), členové: Josef Mareček, 

Ivana Nováčková, Kateřina Hlouchová, Naděžda Chocholáčová, Renata 
Mudroňová, Miluše Kollarčíková, Richard Gromeš, Jiří Brabec

Sportovní výbor: 
předseda: Ing. Petr Ondrášek (SPK), členové: Rostislav Hanák, 

Petr Macek, Jiří Voneš, Lubomír Stříž, Milan Vlk, Jiří Mikel, Levon 
Hovhannisjan, Vojtěch Kopřiva, Jan Vlček, Zdena Jeřábková

Vzdělávací projekt v Centru 
sociálních služeb Kuřim

Od 1. 11. 2013 probíhá v Centru sociálních služeb Kuřim projekt 
„Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Ku-
řimi“, CZ.1.04/3.1.03./A7.00183, financovaný z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu České republiky. Celková částka finanční podpo-
ry činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015. 
Žadatelem projektu je Centrum sociálních služeb Tišnov a partnerem v 
projektu je Centrum sociálních služeb Kuřim. Obě organizace dlouho-
době spolupracují, zejména při naplňování povinného dalšího vzdělávání 
našich zaměstnanců.

V rámci projektu probíhají vzdělávací aktivity, do kterých bude 
zapojeno 24 zaměstnanců obou organizací. Proškoleny budou 2 sociální 
pracovnice a 22 pracovnic v sociálních službách.

Projekt má za cíl přispět k úspěšnému sociálnímu začleňování kli-
entů (seniorů a osob se zdravotním postižením) do společnosti a k za-
chování jejich sociálních vazeb na přirozené prostředí, rodinu a přátele 
prostřednictvím rozvoje profesních kompetencí pracovníků Centra soci-
álních služeb Tišnov a Centra sociálních služeb Kuřim.

Realizací projektu získáme ucelený, komplexní a dlouhodobý sys-
tém dalšího vzdělávání, odpovídající potřebám zaměstnanců. Společné 
vzdělávání žadatele a partnera umožňuje zvýšit nejen ekonomickou efek-
tivitu, ale díky výměně zkušeností mezi pracovníky také kvalitu znalostí 
a dovedností.

V současné době máme již za sebou jeden rok vzdělávání a to např. 
v oblasti práce s klienty s demencí, nácvik manipulace s nepohyblivými 
klienty nebo zvládání rizika v životě uživatele sociální služby. V průběhu 
realizace projektu budou přispívat ke zvyšování odbornosti pracovnic ješ-
tě kurzy zaměřené na komunikaci s klienty, metod sociální práce a péče 
o klienty, komunikačních a manažerských dovedností a osobnostního 
rozvoje.

Mgr. Miloslava Bártová
ředitelka CSS Kuřim

Bezplatná pomoc obětem 
trestných činů se v Brně ujala

Praha, 19. listopadu 2014 – Nová poradna Justýna, která v 
Brně od léta pomáhá obětem trestných činů, si našla své první kli-
enty z řad Jihomoravanů. Během pěti měsíců už pomohla několika 
lidem, kteří čelili násilí nebo krádežím. Mezi žádané služby patří 
právní a sociální poradenství i zprostředkování psychoterapeutic-
ké péče. Kapacita zatím není naplněna, Justýnu tedy bez obav může 
kontaktovat každý, kdo se setkal s trestnou činností. 

Každé pondělí a úterý najdou v brněnské poradně Justýna, kterou 
provozuje obecně prospěšná společnost In IUSTITIA, pomoc a radu lidé, 
kteří se stali obětí nebo svědky trestného činu. Po prvních pěti měsících 
provozu lze říci, že tato jedinečná služba má úspěch. 

„Klienti si k nám našli cestu poměrně rychle. Náš přístup hodnotí 
velmi kladně, dle jejich vlastních slov oceňují především kvalitní a přitom 
bezplatné právní a sociální poradenství. Mezi žádané služby patří také 
možnost zprostředkování bezplatné psychoterapeutické péče,“ okomen-
tovala fungování brněnské pobočky Justýny sociální pracovnice v Brně 
Markéta Nešporová, a dodává: „Doufáme, že si k nám cestu najdou i další 
lidé, kteří potřebují odbornou pomoc, ale dosud neměli možnost obrátit se 
na nikoho kompetentního nebo se báli svůj problém řešit s někým dalším.“ 

Působnost brněnské Justýny není územně omezena – obracet se na 
ni tedy mohou všichni Moravané, další pobočky jsou pak v Praze a Českých 
Budějovicích. Dosavadní klienti jsou lidé všech věkových i sociálních skupin 
a řeší celou škálu problémů, zpravidla vyplývajících z toho, že se stali obětí 
majetkových nebo násilných trestných činů. „Potřeby jednotlivců se liší, ně-
kteří chtějí získat jen základní právní informace, jiní potřebují také sociální 
podporu vyžadující dlouhodobější spolupráci. Vedle samotného aktu násil-
ného trestného činu se totiž někteří klienti potýkají se závažnými psychický-
mi, rodinnými nebo sociálními problémy,“ popisuje Markéta Nešporová.

„Většina lidí se v problematice trestního práva prakticky neorientu-
je. Napadené osoby neznají průběh trestního řízení a při jednání s policií 
se často nechají odbýt. Dostupnost kvalitního odborného poradenství 
je proto velmi žádoucí,“ doplňuje ředitelka In IUSTIIA Klára Kalibová. 
Zároveň je však potřeba, aby se člověk, který se stal obětí nebo svědkem 
trestné činnosti, co nejdříve služeb poradny využil a poradil se o tom, jak 
v nastalé kritické situaci postupovat.

Brněnská pobočka poradny Justýna se zapojila do sítě jihomorav-
ských neziskových organizací a poskytovatelů služeb obětem trestných 
činů. Svou činnost již představila většině nestátních i veřejných organizací 
v Brně a prezentovala se také na schůzce Multidisciplinárního týmu pro 
oběti trestných činů ve Zlíně a Uherském Hradišti.

Poradna je otevřena každé pondělí od 12 do 19 hodin a úte-
rý od 8 do 15 hodin na adrese: Malinovského náměstí 4. Zájemci o 
poradenství se mohou předem objednat na telefonním čísle 773 177 
196 nebo e-mailu poradna.brno@in-ius.cz. Více o poradě Justýna a 
dalších aktivitách společnosti In IUSTITIA najdete na webu www.
in-ius.cz.

O IN IUSTITIA
In IUSTITIA, o. p. s. byla založena v roce 2009. Poskytuje práv-

ní a sociální poradenství osobám dotčeným násilím z nenávisti na celém 
území ČR, a to prostřednictvím své poradny Justýna. Od července 2014 
také ve dvou regionálních pobočkách v Brně a Českých Budějovicích na-
bízí podporu všem obětem trestných činů. V terénu pracuje s ohroženými 
komunitami. Monitoruje incidenty z nenávisti a zvyšuje povědomí o této 
problematice. Vzdělává odbornou i laickou veřejnost v oblasti prevence 
projevů násilí z nenávisti. Je držitelkou ceny Nadace ERSTE za sociální 
integraci a ceny SozialMarie za společenskou inovaci, díky které se také 
jejím patronem stal ekonom Tomáš Sedláček. www.in-ius.cz
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volby

Volby u soudu
V minulé Zlobici jsem psal, že očekávám, že bude soudem za-

mítnut i druhý návrh Mgr. Marka Čecha na neplatnost voleb v Ku-
řimi. Stalo se tak 10. listopadu usnesením krajského soudu v Brně. 
Protože proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat, mohl být stano-
ven termín ustavujícího jednání zastupitelstva. 

Poznamenejme, že kdyby naopak pan Čech uspěl, byly by nutné 
nové volby, které by se mohly konat nejdříve v polovině března, tedy nové 
zastupitelstvo by bylo v dubnu. Do té doby by bylo město ochromeno, 
přesluhující funkcionáři by mohli rozhodovat jen o omezeném spektru 
věcí, například by zavládlo rozpočtové provizorium a nebylo by možné 
začít žádnou novou investiční akci.

Rozhodnutí soudu v Zlobici publikovat nebudeme, má 23 stran 
a najdete ho i na webu města. V kostce řečeno pan Čech ve svém návrhu 
sepsal o městě mnoho nehezkého a chtěl zneplatnit volby ze tří důvodů, 
soud zamítl všechny. Při čtení dokumentu soudu jsem měl trošku pocit, 
že při vší korektnosti právnické mluvy cítím z formulací občas jemnou 
ironii až sarkasmus. 

Utajený Koláček
Prvním důvodem dle pana Čecha bylo, že došlo „k narušení práv 

voličů nezveřejněním informace o změně na volební kandidátce České strany 
sociálně demokratické kandidující ve volbách do Zastupitelstva města Kuřim 
pod volebním číslem 3 a tím poškození kandidující strany.“ Pan Čech ovšem 
sám uvádí, že v souladu se zákonem ve volebních místnostech viselo 
oznámení o změně (odstoupení kandidáta), ale že si toho všiml až po té, 
co odvolil. Myslím, že nikoho nepřekvapí, že soud v tomto bodu rozhodl 
takto: „Navrhovatel sám uvádí ve své žalobě, že registrační úřad vyvěsil 
na nástěnku všech volebních místností prohlášení o odvolání kandida-
tury kandidáta Jiřího Filipa Koláčka, poukazuje však na to, že on sám 
si sdělení o této skutečnosti všiml až poté, co opouštěl volební místnost 
a co již odvolil.

Navrhovatel sám tedy prokazuje, že odpůrce č. 9 (odpůrce č. 9 je 
město Kuřim – pozn. red.) v ničem neporušil zákon o volbách, ust. § 24 
odst. 5 a bylo pouze věcí navrhovatele, jako voliče, že se s touto skuteč-
ností na nástěnce ve volební místnosti, kam přišel volit, neseznámil před 
provedenou volbou.“ 

Liga není liga
Druhým důvodem bylo, že podle pana Čecha se nesměla Kuřim-

ská občanská liga jmenovat Kuřimská občanská liga, protože z názvu není 
patrné, že šlo o sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů. Oci-
tujme zase nejdůležitější pasáž z vyjádření soudu: „Soud tedy zjistil z vo-
lebního materiálu a hlasovacího lístku, že v daném případě k žádnému 
porušení volebního zákona ani k manipulaci s voliči nedošlo. Pokud jde 
o uvedenou volební stranu, je zcela evidentní z volebního materiálu, že se 
jedná o sdružení politického hnutí Starostové a Nezávislí a nezávislých 
kandidátů, které si zvolilo jako název strany KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ 
LIGA, což není v žádném případě v rozporu s citovanými ustanoveními 
volebního zákona a nemůže jít ani o žádné uvedení v omyl voličů, neboť 
přímo z hlasovacího lístku vyplývá, že se jedná o sdružení politického 
hnutí Starostové a Nezávislí a nezávislých kandidátů, když u všech kan-
didátů uvedených pod čísly 1 až 17 jsou pravdivě uvedeny všechny údaje 
(týkající se toho, zda kandidují za určitou stranu či nikoli, kým byli na-
vrženi, či zda se jedná o nezávislé kandidáty).

Soud zde dává za pravdu odpůrci č. 9, že nikde z volebního zá-
kona nevyplývá, jaký název si má nebo musí politická strana zvolit a v 
tomto případě sdružení politického hnutí Starostové a Nezávislí a ne-
závislých kandidátů si zvolilo název Kuřimská občanská liga. Nedošlo 
tedy v žádném případě k jakékoliv manipulaci s vědomím voličů, neboť 
tito byli pravdivě o zákonem stanovených skutečnost informováni přímo 
v hlasovacím lístku, který obdrželi.“ 

Dodejme ještě, že Kuřimská občanská liga je ve městě zavedenou 
značkou, místní občané se s ní setkávají již od roku 1994 a její aktivity i 
většinu kandidátů velmi dobře znají. Členem hnutí Starostové a nezávislí 
je pouze pan Sukalovský, pánové Ambrož a Brabec jsou registrovaní pří-

znivci tohoto hnutí. Všichni ostatní kandidáti členy ani registrovanými 
příznivci hnutí nejsou. Těžko tedy lze hovořit o nějaké manipulaci voliči.

Povolání
Třetí a nejzajímavější argument pana Čecha byl, že na některých 

kandidátkách byla povinná informace o každém kandidátovi – jeho po-
volání - uvedena „nadlimitně“,  což lze vnímat jako nepřípustný krok, 
který může získat neoprávněnou výhodu nad ostatními kandidáty. Kon-
krétně panu Čechovi vadilo, že je někdy uveden i zaměstnavatel, někdy u 
důchodců předchozí povolání a někdy i neplacené funkce (např. předse-
da Sportovního klubu). Soud se s jeho námitkou vyrovnal takto: „V ust. § 
25 odst. 3 je uvedeno, že je u každého kandidáta třeba sdělit mimo jiné 
„povolání“, bez bližšího vysvětlení. Soud se neztotožňuje se stanoviskem 
navrhovatele, který uvádí, že tyto tzv. „nadlimitní“ údaje by mohly vést 
k nepřípustnému ovlivňování voličů. Naopak soud má za to, že údaj o 
povolání kandidáta musí být takový, že v souladu s § 25 odst. 3 voleb-
ního zákona je povinností povolání uvést, tedy čím se uvedený kandidát 
živí.

Když uvede tento povinný údaj a pokud sdělí na kandidátní lis-
tině i v hlasovacím lístku také podrobnější údaj o svém povolání, tedy 
uvede např. i kde svou pracovní činnost vykonává, nebo tuto pracovní 
činnost více popíše, není to v rozporu s volebním zákonem, naopak o 
sobě podá, a to dle názoru soudu pro přiblížení se voličům, více infor-
mací, což v žádném případě není manipulace s voličem. Je pak na sa-
motném voliči, jak tuto skutečnost zhodnotí, zda kladně či záporně a 
nebo k ní vůbec nepřihlédne.“

Poznamenejme ale, že zde jde opravdu o problém. Některé strany 
by možná rády poskytly o svých kandidátech víc informací, ale nevědí, 
zda mohou. V minulosti se to několikrát ocitlo u soudu, ale ten prakticky 
vždy rozhodl, že co si kandidáti napsali, to je jejich věc. „Ponechává se 
kandidátovi na výběr, čím se chce voliči prezentovat. Má-li kandidát sou-
časně více funkcí nebo povolání, může na kandidátní listině uvést všech-
ny, některé z nich, anebo může vybrat jen jediné. Pokud by však byla na 
kandidátní listině jako údaj o povolání kandidáta uvedena činnost, která 
zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou 
kandidáta nebo informací o jeho angažovanosti, může registrační úřad na 
takový nedostatek kandidátní listiny upozornit v rámci výzvy k odstraně-
ní vad na kandidátní listině.“ Upřímně řečeno,  především na kandidátce 
SPK je takových formulací celá řada. Je třeba podotknout, že volební stra-
na může námitku úřadu odmítnout, pak by to šlo k soudu, který by jí dal 
asi za pravdu, pokud má vedle těchto „zájmů“ kandidát uveden i skuteč-
né povolání, protože v minulosti už prošly v rubrice povolání formulace 
„daňový poplatník“ (vedle skutečného povolání) nebo „Předseda cechu 
za uznání pátého ročního období“. Soud má jistě pravdu, že volič není 
hlupák a sám posoudí, zda kandidáta, který své povolání deklaruje takto, 
volit. Zejména chci upozornit, že soudy už v minulosti rozhodly, že lidé, 
kteří právě nejsou v pracovním poměru, ale v důchodu či na mateřské, 
mají právo uvést své předchozí povolání. Kdyby před tím nepracovali, asi 
by v důchodu být nemohli.

A mohu také uvést v Kuřimi případy poněkud komické. Kdysi za 
jednu stranu kandidovala v dost čelní pozici paní, která si uvedla povolání 
„ošetřovatelka“. Zde ovšem šlo o informaci „podlimitní“ neboť dotyčná 
byla „ošetřovatelka skotu“. A v těchto volbách kandidovali shodně na 7. 
místě svých kandidátek  za ČSSD David Chládek, policista  a za KSČM 
Lenka Vejlupková, strážník MP Brno. Přičemž „policista“, tedy příslušník 
Policie ČR, by vůbec kandidovat nemohl ze zákona. Pan Chládek je pro-
stě také strážník městské policie, ale nechal si to na kandidátku zkrátit na 
policista.

Nic je nic   
Zkrátka pan Čech neuspěl s ničím. V jeho podání byl i útok na Ji-

řího Berku a jeho materiál Koho (ne)volit, což ale nebyl důvod k možné-
mu zneplatnění voleb, a soud konstatoval, že ani tento jeho leták, který 
autor roznášel po schránkách, nebyl v rozporu s  podmínkami volební 
kampaně.

K ústavnímu soudu
Když všechno selže, žeň to výš! Jasné pravidlo, které pan Čech 

dodržuje. Pokusil se najít v jednání krajského soudu procesní chybu a 
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volby

údajně s tím chce jít k ústavnímu soudu. Podporou mu je, že dvě voleb-
ní strany, Pro sport a zdraví a Sdružení Občanské demokratické strany a 
nezávislých kandidátů, k soudu poslaly, že s jeho žalobou souhlasí. ODS 
pouze lakonicky v pár řádcích (a šlo o soukromou iniciativu pana Štarhy, 
předsedy, nikoliv o nějaké usnesení místní organizace). Pro sport a zdra-
ví naopak napsalo přípis dlouhý, kde se pan Merta, mimo jiné, přiznává 
a omlouvá, že porušil zákon, když o sobě uvedl že je „jednatel TJ Sokol 
Kuřim“ a paní Jeřábková „starostka TJ Sokol Kuřim“. Uvádí také, že hlasy, 
které díky tomu jeho strana získala, jsou získány v rozporu se zákonem 
o volbách a jsou tak neplatné. Celé to tak trochu vypadalo jako projevy 
obžalovaných ve vykonstruovaných procesech padesátých let, snad ještě 
pro sebe pan Merta mohl požadovat „Psovi psí smrt!“. 

Upřímně řečeno, u stran, které se do zastupitelstva nedostaly, je 
docela dobrý nápad pokusit se, aby se volby opakovaly. O nic přijít nemo-
hou, a podání k ústavnímu soudu stojí jen poplatek 10 .000 Kč a palmáre 
právníka.

Tajemný pan Čech
Celá věc ale přece jen skrývá pár záhad. Pan Merta, který se sice 

omlouvá, že jako nezkušený kandidát si musel vzít za zmocněnce pana 
Štarhu, je jedním z nejlépe informovaných lidí. Tvrdí sice, že se s panem 
Čechem neznal a nijak s ním v této věci jespolupracoval, fakta ale napoví-
dají pravý opak. O obsahu žaloby totiž Merta podle vlastního článku na 
svých webových stránkách věděl den před tím, než ji pan Čech na soud 
podal. Nemohl tedy tento fakt (a také obsah žaloby) znát ze spisu, do 
kterého ovšem podle soudu ani nenahlédnul. Pan Čech přitom ve svém 
podání upozorňuje, že je nezávislý na volebních stranách. Zvláštní ovšem 
je, že pan Čech ví o podání vyjádření ze strany ODS a Hnutí pro sport a 
zdraví, přičemž se to opět nedozvěděl ze spisu, ale nejspíše přímo od těch, 
kdo toto vyjádření podali.

Pan Merta je také asi bohužel člověk, který má špatný nos na lidi. 
Na svých stránkách dlouhodbě podporuje a omlouvá pana Koláčka a do-
sud tam najdeme kresbu označující jeho odsouzení za spiknutí žen (asi 
feministek). I o panu Čechovi uvádí, že je to právník a příjemný člověk. 
No, nevím. Myslel jsem si, že právník je někdo, kdo vystudoval práva a 
pokud možno se tím živí. Podle mně dostupných informací pan Čech 
nemá ukončenou vysokou školu a Mgr. používá stejně oprávněně, jako 
před časem pan Koláček tvrdil, že absolvoval pedagogickou fakultu UK 
nebo jako na oficiálních dokumentech města občas používal titul Ing.. A 
příjemný člověk? I to bych i představoval jinak než jako člověka, který 
už si něco odseděl a v současnosti je v podmínce 34 měsíců na 5 let mj. 
za přečiny vydírání a pomluvy. Je ovšem možné, že rozsudky, které mám, 
jsou falsa a pan Merta ví všechno líp. Taky je ovšem možné, že přechod 
pana Merty z kategorie hospodský žvanil do kategorie politik zrovna ne-
vyšel a že pan Marek Čech, který už kdysi v jednání s Kuřimí sliboval hory, 
doly, nový hotel, si ho ochočil a využívá ho ke svým zájmům.

Uvidíme, co bude dál.
Jiří Brabec

placená inzerce
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životní prostředí

Novelizace vyhlášky „o ká-
cení“

(pokr. ze str. 1)
2) Povolení ke kácení dřevin se ukládá v době vegetačního klidu, 

u nás nejčastěji mezi 1.10 a 15.3 kalendářního roku. V odůvodněných 
případech se dá uložit i v jiné období. 

3) Zákon chrání velké stromy (obvod kmene ve výšce 130 cm nad 
zemí musí přesahovat 80 cm) a souvislé porosty keřů (více než 40 m2 
plochy). Z povinnosti žádat o povolení ke kácení jsou vyjmuty plantáže dře-
vin a nově ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidova-
ných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a 
nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

4) Pokud dřevina spadá do režimu povolování kácení dřevin (viz 
odstavce výše) je třeba podat písemnou žádost se všemi náležitostmi 
prováděcí vyhlášky č. 189/2013. Tuto žádost je možné si stáhnout na 
stránkách města pod Městských úřadem v záložce Formuláře – Životní 
prostředí: http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-zi-
votniho-prostredi.html ve stejné záložce lze najít i podnět ke kácení.

Ing. Jitka Sikorová

Poděkování Městu Kuřim
Ve dnech 25.5.2014 až 1.6.2014 uspořádala regionální organizace 

Roska Brno – venkov rekondiční pobyt v Horní Bečvě. Tohoto rekondič-
ního pobytu se zúčastnilo 31 osob s onemocněním roztroušená skleróza 
(dále jen RS), kteří jsou převážně z okresu Brno – venkov, tedy i z měs-
ta Kuřim. Každá rekondice má pevný denní řád, který se skládá z ranní 
rozcvičky, odborných přednášek, 2x denně cvičení a 1x denně cvičení v 
bazénu. Cvičení probíhají pod vedením vyškolených cvičitelů. Dále se 
účastníci rekondice zde dozvědí co nového

je v léčebných metodách při onemocnění RS, a v neposlední řadě 
se zde potkají se svými kamarády.

Abychom mohli zajistit takovou to akci, je nutno zajistit i finanční 
prostředky na rekondiční pobyt. Celková úhrada rekondičního pobytu se 
skládá z účastnického poplatku každého účastníka, dále z dotace UNIE 
Roska v ČR a v neposlední řadě z dotací měst, obcí a městských části 
Brno. Tímto bychom chtěli poděkovat městu Kuřim, který nám značnou 
finanční částkou přispívá na uspořádání rekondičního pobytu již několik 
roků a přispěl nám  i v roce 2014. Ještě jednou děkujeme.

Dvořáková Věra
Za Roska Brno - venkov

Pozvánka

placená inzerce

čisté světlo
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Pozvánky z regionu

Pozvánka do Tišnova
Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněn-

ska, otevírá od 25. listopadu tentokrát dvě výstavy. Je to  Vánoční čas 
u babičky a prababičky, ale také Vánoce na frontách I. světové války.  

První výstava je koncipována se snahou o zachycení návaznosti ge-
nerací a jejich prožívání vánočních dnů. V naznačeném průběhu času jsou 
naaranžována čtyři dobová prostředí, a to 70. léta devatenáctého století 
s malovaným nábytkem, počátek století dvacátého v solidní měšťanské 
domácnosti, ale překvapivě už také léta 50. a 70. dvacátého století. I to 
je pro děti historie. Součástí jsou interiéry se zařízením, dárky pro velké i 
malé a samozřejmě ozdobené vánoční stromky. Doprovodnou úlohu plní 
fotografie, vánoční pohlednice a na rodinnou historii upozorňuje malý 
generační přehled i se jmény žen a mužů typickými pro určitá období. 

Program pro děti v samostatné herně je založen na doplňování 
rodokmenů a povídání o předcích, řazení  oděvů podle generací,  děti si 
mohou navrhnout samy motiv vánočního oplatku, malovat a dokonce se 
vyfotografovat u babičky a prababičky v jejím pokoji, navíc v šatech podle 
výběru.

 Od této, pohodovou atmosféru navozující instalace, se poněkud 
liší druhá výstava v muzejní galerii. Ta si klade za cíl upozornit na to, jak 
lehce se může běžný život proměnit v čas strádání a bolesti, plný obav 
o členy rodiny. Opět jsou v centru zájmu příběhy, tentokrát konkrétních 
jednotlivých rodin na Tišnovsku. Budou srozumitelné i pro dnešní děti. 
Za využití muzejních sbírkových předmětů, soukromé sbírky polních 
lahví, historických fotografií, rodinných kronik, vzpomínek a dopisnic si 
malí návštěvníci udělají představu o době před sto lety. Speciální progra-
my pro školní skupiny jsou připraveny.                      

Obě výstavy potrvají do 11. ledna 2015.
Skupiny je možno objednat na tel. čísle 549 412 293, mailový kon-

takt: predklasteri@muzeumbrnenska.cz.
PhDr. Irena Ochrymčuková

etnoložka muzea

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vás touto cestou pozvali do mu-
zea na následující výstavy.

KOMUNIKUJEME 
08. 11. 2014 - 31. 01. 2015 vstupné 30 Kč/ 15 Kč interaktivní výstava

o způsobech komunikace - od šeptání až po mezikontinentální 
bezdrátové spojení. Výstava představuje fenomén komunikace z mnoha 
různých pohledů a v nečekaných souvislostech.

http://www.mekstisnov.cz/muzeum/akce/komunikujeme

KATEŘINA SIEGLOVÁ - CESTOU LESEM
01. 11. 2014 - 31. 01. 2015, vstup zdarma, výstava akvarelů, kavárna muzea

Kateřina Siegelová se zabývá hlavně kresbou, světlem a akvarelem. 
Všechny její práce jsou spjaty s krajinou a přírodou.

http://www.mekstisnov.cz/muzeum/akce/cestou-lesem
Přeji zajímavé a poučné dny

Eva Brdíčko
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téma Čísla - územní plán

Rozhodne se o územním plánu
Na jednání nově zvoleného zastupitelstva bude jeden z nejdů-

ležitějších materiálů nejen za čtyřleté období. Územní plán města. 
V této Zlobici k němu najdete několik materiálů. Rozhovor s jeho 
spolutvůrcem Ing. arch. Jakubem Kynčlem, námitky paní Kadlecové 
vůči plánu a reakci architekta (což už jsme slibovali v čísle 9) a rozho-
vor Davida Struhaříka a jeho spolužáků s ing. arch. Hurníkem a glosy 
pan Kynčla do něj vepsané. Přeji vám inspirativní čtení.

Projednávání územního plánu města Kuřimi se, doufejme, blíží ke 
konci. Můžete na začátek připomenout v hlavních bodech od kdy probíhá a 
co bylo jeho součástí?

Na územním plánu (dále jen ÚP) jsme začali pracovat v roce 2007 
a hned v tomto roce jsme vyhotovili průzkumy a rozbory, které se staly 
podkladem pro návrh zadání ÚP. Zadání schválilo zastupitelstvo 30. 9. 
2008 a my jsme začali pracovat na konceptu ÚP, který měl dvě varianty 
(lišily se umístěním obchvatu – sever, jih). Následovalo projednávání s 
dotčenými orgány a s veřejností, které bylo uzavřeno schválením pokynů 
pro zpracování návrhu schválených zastupitelstvem města 8. 2. 2011. O 
čtyři měsíce později jsme odevzdali návrh k prvnímu společnému jedná-
ní (jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi atd.). Jižní i sever-
ní obchvat zde byly navrženy ve formě rezervy (stejně jak je tomu teď). 
V průběhu projednání však byl schválen krajský územní plán (Zásady 
územního rozvoje JMK – dále jen ZÚR), kde byl obchvat pouze v severní 
poloze. Řešení jsme museli tudíž přepracovat tak, aby byl ÚP v souladu 
se ZÚR, a koncem května 2012 jsme odevzdali upravený návrh pro druhé 
společné jednání. V průběhu června téhož roku byly ZÚR soudní cestou 
zrušeny, takže jsme se ocitli opět na začátku. Současně však nastala doba, 
kdy nikdo nevěděl přesně, jak v této situaci pokračovat. Po mnoha jedná-
ních se zhruba před rokem dohodla forma řešení s nadřízeným orgánem 
územního plánování (Odbor územního plánu a stavebního řádu JMK) a 
my jsme zpracovali už třetí návrh pro společné jednání, které bylo úspěš-
ně dokončeno v červnu tohoto roku. Následně proběhlo veřejné projed-
nání 24. 7. 2014 a o dva měsíce později jsme odevzdali hotový návrh se 
zapracovanými a vypořádanými námitkami a připomínkami, který je teď 
připraven k projednání v zastupitelstvu.

Když projednávání začínalo, bylo mi jako zastupiteli jasné, že to 
bude běh na dlouhou trať. I tak mi ale připadá, že to trvalo extrémně dlouho. 
Proč?

Máte pravdu, že v případě Kuřimi je to opravdu extrémně dlou-
hý proces. Důvod je zřejmý z předchozí odpovědi – zmatky a nejasnosti 
ohledně ZÚR, krajského územního plánu, se kterým musí být územní 
plán města v souladu.

V hrubých rysech se dá říci, že územní plán si objednává město u ar-
chitektů, přičemž plán musí dodržet jistá pravidla a předem popsaným způso-
bem se k němu mohou vyjadřovat v konkrétních stádiích různé další subjekty 
– právnické i fyzické osoby. Nakolik je tedy výsledek – územní plán – určen 
politickým zadáním města? Nakolik odborným přístupem architektů a nako-
lik oprávněnými zájmy všech ostatních? Můžete na ÚP Kuřimi uvést typické 
příklady?

Je to mix všeho zmíněného. Už z výše popsaného je zřejmé, že ÚP 
není autorským dílem jednoho tvůrce, ale že se jedná o značně složitý, 
strukturovaný a především konsensuální dokument. Role zastupitelstva 
je však zásadní. Územní plán je, zjednodušeně řečeno, zákon místní sa-
mosprávy. Z toho vyplývá, že zastupitelé hrají v jeho podobě hlavní roli – 
schvalují zadání, případné pokyny pro dopracování a především schvalují 
konečnou podobu ÚP. V ÚP Kuřim je typickým příkladem, dokumen-
tujícím složitost a mnohovrstevnatost procesu, návrh nadřazené komu-
nikační sítě (silnice I/43, plánovaná R/43 a jejich spojnice – severní a 
jižní). V průběhu celého procesu se stále diskutovalo, zda má být obchvat 
na severu či na jihu města. Byly na to různé názory z různých stran (Ředi-
telství silnic a dálnic, krajští úředníci, občané, zastupitelstvo, zpracovatel 
atd.) – výsledkem je nakonec zachování všech možností a odsunutí roz-
hodnutí na dobu, kdy se vyjasní některé související otázky, jejichž vyřeše-
ní není v kompetenci města.

Nově zvolené zastupitelstvo města bude schvalovat územní plán. Může 
se rozhodnout ve smyslu: „no, celkem dobrý, ale ještě předělejte tohle, támhleto, 
přikreslete toto a vymazejte tamto“? Nebo to je na úrovni dvou možností - při-

jmout nebo zrušit a začít znova?
Správně je druhá varianta, tedy buď jako celek schválit či neschvá-

lit a vrátit s pokyny k dopracování opět na začátek. ÚP musí být veřejně 
projednán, což znamená, že se k navrhovanému plánu mohou všichni 
vyjádřit, a to by u změn udělaných na poslední chvíli v zastupitelstvu ne-
bylo možné. Neschválení má však smysl pouze v případě, že by se mělo 
zcela změnit směřování města. Pokud jde o změnu některých drobností 
(„změna barvy jedné plochy“ apod.) je určitě lepší ÚP schválit a pořídit 
změnu ÚP. Pokud jsou změny tohoto drobného charakteru a nezasahují 
do samotné koncepce plánu, je to zcela běžný a přirozený postup. Stejně 
tak jako svět kolem nás není neměnný, nemůže být neměnným ani územ-
ní plán.

V Kuřimi je trochu zvykem, že nové subjekty v zastupitelstvu řeknou: 
to se projednávalo bez nás, takže chceme začít znovu. Jenže když ÚP nelze 
za jedno volební období zpracovat, znamenalo by to, že bude pořád platit ten 
starý. Máte nějaké ohlasy podnikatelů, případně jiných sfér, že nový ÚP potře-
bují? A jak je to ze zákona?

Myslím, že kdyby zůstal platit starý územní plán, tak by to nebylo 
dobře. Je zastaralý, do značné míry v rozporu s novým stavebním záko-
nem a navíc mnozí podnikatelé už netrpělivě čekají na nový plán (jen 
namátkou jedni z největších zaměstnavatelů Slévárna Kuřim či ALTA). V 
neposlední řadě je důležité zmínit, že město má povinnost pořídit nový 
ÚP do roku 2020. Začít tudíž od začátku, by bylo při srovnatelném tempu 
nestihnutelné. 

Pro mne je logickou možností ÚP přijmout, a pokud mne na něm něco 
štve, tak se pokusit o změnu ÚP. Při tom jsem dospěl k úvahám, že vlastně 
při zpracování ÚP je dobré, když na pozemcích města může vzniknout skoro 
cokoliv, protože město si ohlídá smysluplnost, zatímco na pozemcích ostatních 
má být účel definován tak, aby tam leccos vzniknout nemohlo. Je to tak?

Pro městské pozemky, pro které není jasné určení, platí určitě to co 
říkáte. Obecně lze říci, že se snažíme poměrně přesně definovat veřejné 
věci (cesty, náměstí, vzdělání, kulturu či sport). Naopak pro privátní plo-
chy se snažíme nastavit pravidla, která je neodůvodnitelně neomezují, ale 
zároveň dostatečně definují jejich vztah k jejich sousedům a okolí.

A ještě jeden dotaz. Když bude ÚP schválen, já tam budu mít poze-
mek, kde bude namalováno, že mohu stavět, a pak mi někdo změnou ÚP z 
toho pozemku udělá plochu pro rekreaci, mohu někoho zažalovat za to, že 
mi pozemek klesl v ceně? A co když cena klesne jen proto, že se změní využití 
sousedního pozemku – třeba na hlučnou a nevonící výrobu?

Co se první otázky týče, tak jste měl, jako majitel dotčeného po-
zemku, možnost proti takovéto situaci podat námitku. Pokud by vám ne-
bylo vyhověno, lze se domáhat náhrady soudní cestou. Pokud si ale dobře 
pamatuji, tak takový případ v Kuřimi nebyl. Ani u druhé otázky si nevyba-
vuji, že by zde podobná situace byla. Navíc je důležité doplnit, že územní 
plán není jediné co reguluje výstavbu. Je tu také stavební zákon, obecně 
technické požadavky na výstavbu a mnoho dalších předpisů (např. hygi-
enické), takže se každý může poměrně účinně podobné situaci bránit v 
rámci konkrétního územního řízení.

Máte nějakou statistiku s kolika námitkami a připomínkami jste se při 
tvorbě ÚP museli vyrovnat?

Statistiku máme velmi přesnou, protože jsme každou připomínku, 
námitku či podnět museli vypořádat. Námitek, které podávají vlastníci 
pozemků nebo speciálně ustanovení zástupci veřejnosti, jsme v průběhu 
všech fází obdrželi 60. Obdobně pak připomínek jsme dostali 39. Mnohé 
z nich se však skládaly z několika bodů a jiné se zase opakovaly. Takže v 
součtu to bylo celkem přes 500 podnětů k řešení, ale věcně jich bylo cca 
120.

Jste před závěrečným projednáváním ÚP optimista? A kdyby to nevy-
šlo, a muselo se začít znova, ucházeli byste se o tu zakázku?

Jsem optimista. Už jen díky důkladnosti dosavadního procesu si 
myslím, že je to plán obecné shody a tudíž plán dobrý. No a kdyby to ne-
vyšlo, tak se samozřejmě budeme o novou zakázku opět ucházet. Za prvé 
neradi odcházíme od nedodělané práce a za druhé v Kuřimi dnes známe 
každý kamínek a město nám za ty roky přirostlo k srdci.

Děkuji za odpovědi.
Jiří Brabec
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Návrh nového územního plá-
nu Kuřim.
Vytváří podmínky pro příznivé životní pro-
středí?

Ve čtvrtek 24. července 2014 proběhlo veřejné projednání územ-
ního plánu Kuřim. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
mohl každý uplatnit své připomínky. V rámci veřejného projednání jsem 
vystoupila s doplňujícími dotazy a též jsem uvedla některé připomínky, 
na které nebylo ze strany projektanta ani pořizovatele adekvátně reago-
váno. V souladu s platným stavebním zákonem (dále SZ) tedy byly v po-
žadovaném termínu předány písemné připomínky k dokumentaci „návrh 
územního plánu Kuřim“.

Obsah připomínek je uveden v tomto příspěvku a vychází z pře-
svědčení, že dokumentace „návrh územního plánu Kuřim“, která byla 
veřejnosti předložena k projednání i formou internetového odkazu ze 
stránek města Kuřimi na adrese http://www.kurim.cz/navrhuzemniho-
planu:
a) není v souladu s cíli územního plánování dle § 18 SZ, neboť ne-

vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,

b) není ani v souladu s politikou územního rozvoje České republiky 
(dále PÚR ČR), konkrétně s republikovými prioritami územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

K odůvodnění uvedených tvrzení přináším argumenty v dalším 
textu.

Dle územně analytických podkladů správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Kuřim, respektive jejich úplné aktualizace 2012, 
tato dokumentace je k dispozici na stránkách města Kuřimi, je Kuřim za-
řazena do kategorie 2c, což značí, že Kuřim nemá vyvážené podmínky 
udržitelného rozvoje území a to zejména pro nevyhovující podmínky ži-
votního prostředí. Z toho plyne jasný úkol pro územní plán Kuřim, snížit 
tuto nerovnováhu, a to především zlepšováním podmínek pro příznivé 
životní prostředí.  

V předložené dokumentací v části odůvodnění návrhu územní-
ho plánu Kuřim zcela chybí potřebné vyhodnocení jeho souladu s cíli 
a úkoly územního plánování. V části I, v kap. 3.1. dokumentace předlo-
žené k veřejnému projednání se v bodě (1) je sice uvedeno, že „Územní 
plán je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního záko-
na č. 183/2006 Sb.“ a dále se v bodě (2) se uvádí „Územní plán vytváří 
předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.“, nic konkrétního, 
především vzhledem k podmínkám životního prostředí, zde však uvede-
no není. To znamená, že není jasně dáno, jakými konkrétními nástroji a 
opatřeními bude nerovnováha v udržitelném rozvoji Kuřimi územním 
plánem snížena.  

V odůvodnění návrhu územního plánu dále chybí náležité vyhod-
nocení souladu se základním strategickým územně plánovacím doku-
mentem České republiky, kterým je PÚR ČR. V části I., v kap. 1.2. návrhu 
územního plánu Kuřim se v bodě (2) uvádí: „Územní plán vytváří vhodné 
podmínky pro udržitelný rozvoj území (viz bod 3 výrokové části Územ-
ního plánu), a to zejména pro rozvoj bydlení, podnikatelských aktivit, 
rekreace a nezastavěné krajiny; přitom dosahuje komplexního řešení, kdy 
jsou tyto základní urbanistické funkce navzájem v harmonickém stavu“. 
Hovoří se tedy pouze o harmonickém stavu „urbanistických funkcí“, není 
zde ani zmínka o stavu podmínek životního prostředí. Z tohoto vyjádření 
je jasně vidět, že se zpracovatelé stavem podmínek životního prostředí 
vůbec nezabývali, zřejmě je nepovažují za součást udržitelného rozvoje 
území. Navíc, bod 3 „výrokové části“ obsahuje „Vymezení zastavěného 
území“. Zpracovatel měl zřejmě na mysli bod 4. Základní koncepce roz-
voje města, ochrany a rozvoje jeho hodnot. V tomto bodě se však opět 
pouze konstatuje „Územní plán vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj 
města Kuřimi“ a žádná koncepce zlepšování podmínek životního prostře-
dí není ani v kapitole 4. nastíněna.

Naopak jsou mezi prioritami rozvoje města priority, které však 
vlastní řešení územního plánu nenaplňuje, spíše potírá. Hned v prioritě 
a) se uvádí „Prioritami rozvoje města je využití proluk, zvýšená hustota 
zástavby odpovídající městskému prostředí, uspořádaná zástavba, návaz-
nost veřejných prostranství na stávající strukturu. Cílem je soustředit in-

tenzitu rozvoje města především do zastavěného území, vytvoření kom-
paktní městské struktury s prostorově uspořádanou zástavbou směrem 
k veřejným prostranstvím.“ V návrhu územního plánu je však navržena 
zcela nová lokalita Záhoří, navíc odtržená od stávající obytné zástavby 
– zřejmě si tak zpracovatel představuje „vytvoření kompaktní městské 
struktury“.

I z výše uvedených konstatování lze odvodit, že se zpracovatelé 
návrhu územního plánu zlepšováním podmínek příznivého životního 
prostředí vůbec nezabývali a tudíž nijak nepřispěli ke zmírnění nevyváže-
nosti podmínek udržitelného rozvoje území. Uvedené tvrzení lze doložit 
například na problematice dopravního řešení.

Hygienickou a dopravní závadou je průjezdná doprava po silnicích 
II/385 a II/386. Územní plán vychází z koncepce, že bude vybudována 
rychlostní silnice R43 (tento záměr však není obsažen v nadřazené do-
kumentaci, kterou jsou Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(dále ZÚR JMK). Koridor je obsažen v PÚR ČR, chybí však jeho zpřes-
nění. Zpracovatelé přesto předpokládají, že bude vymezen v blízkosti 
města a na jeho existenci staví i budoucí dopravní řešení, které je složeno 
z územních rezerv pro tzv. severní obchvat, jižní obchvat a rozšíření sil-
nice I/43. Nicméně pouhé vymezení rezerv nevytváří dopravní řešení. 
Chybí zde návrh řešení pro situaci, že ani jedna z územních rezerv nebude 
využita – pak zůstanou v území stávající průjezdní silnice se všemi svými 
negativy.

Pokud není možné změnit trasování silnic, pak je nutné zajistit, 
aby záměry územního plánu nebyla zátěž území dopravou dále zvyšová-
na. Návrh územního plánu vymezuje na silnici II/385 plochy pro novou 
výrobní zónu napojenou dvěma okružními křižovatkami. Tato koncepce 
nejen znamená zvýšení dopravní zátěže na silnici II/385, ale rovněž jde o 
vznik nové výrobní a skladovací zóny, takže město bude prakticky obklí-
čeno výrobou se všemi případnými negativními důsledky, jejichž realizací 
dojde ke zhoršení podmínek životního prostředí.

Dalším příkladem je vymezení rozsáhlého obytného komplexu v 
Záhoří. Návrh územního plánu neřeší situaci, kdy územní rezerva zůstane 
do budoucna zachována, přičemž však budou zastavitelné plochy postup-
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ně využity. Jak je řešena ochrana proti škodlivým vlivům extrémně zatí-
žené silnice I/43? A přitom i průjezd silnice I/43 je výraznou hygienic-
kou závadou v území. Návrh územního plánu místo např. návrhu ploch 
izolační zeleně dokonce rozšiřuje zástavbu v Podlesí směrem k silnici, o 
gigantické územní rezervě pro bydlení v tomto území nehovoře.

Uvedené příklady ukazují, že územní plán nenavrhuje žádná opat-
ření pro zlepšení podmínek životního prostředí, vlastně se pouze spoléhá 
na to, že průjezdní doprava bude jednou možná odvedena z města. Vy-
mezením nových zastavitelných ploch podmínky životního prostředí do 
budoucna zhoršuje.

Zpracovatelé územního plánu si též velmi volně vykládají soulad se 
stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Obsah gra-
fické části územního plánu je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb. v platném 
znění, přílohou 7, bodem 3.

Hlavní výkres návrhu územního plánu Kuřim má obsahovat zasta-
vitelné plochy, nicméně takové plochy jsou zde označeny jako „plochy 
rozvojové“. Má obsahovat plochy a koridory pro dopravní a technickou 
infrastrukturu, ale má zakresleny „koncepční prvky veřejné infrastruktu-
ry“ a „trasy veřejné infrastruktury“ včetně „stromořadí“ (nesoulad s defi-
nicí veřejné infrastruktury, § 2 SZ, bod k).

Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací je zmatečný, 
především:
•	 jedná	se	o	výkres	staveb,	opatření	a	asanací,	tudíž	v	něm	musí	být	

vyznačeny konkrétní stavby, opatření a asanace, nikoli plochy nebo 
koridory,

•	 veřejné	prostranství	není	veřejně	prospěšnou	stavbou,	pro	kterou	
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, viz § 101 a 170 SZ,

•	 vodní	tok	není	veřejně	prospěšnou	stavbou,	pro	kterou	lze	práva	k	
pozemkům a stavbám vyvlastnit – musí se jednat o konkrétní stav-
bu nebo opatření,

•	 retenční	prostor	není	veřejně	prospěšnou	stavbou,	nýbrž	veřejně	
prospěšným opatřením (stavbou je hráz, nikoliv plocha pro rozliv 
vody).
Všechny uvedené skutečnosti jsou důvodem, aby byla grafická část 

územního plánu přepracována a tudíž i opakovaně veřejně projednána. 
Vzhledem ke složitosti území a územním plánem města Kuřimi 

řešené problematiky byl vznesen i požadavek, aby pořizovatel upozornil 
Krajský úřad Jihomoravského kraje na nutnost zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 53 SZ, odst. 2, včetně projednání 
s veřejností.

Významný úkol pro nový územní plán Kuřimi, spočívající ve vy-
tváření podmínek pro příznivé životní prostředí, předložený návrh územ-
ního plánu Kuřim neřeší.  

Věřím, že pořizovatel, kterým je město Kuřim, zejména v souvis-
losti s tímto faktem rozhodne o vrácení dokumentace návrh územního 
plánu Kuřim projektantům k přepracování, dále zadá  vypracování doku-
mentace vyhodnocení vlivů územního plánu Kuřim na udržitelný rozvoj 
území a obě tyto dokumentace projedná s veřejností. 

Ing. Milada Kadlecová

Odpověď Ing. arch. Kynčla
Požádali jsme pana architekta o písemnou reakci a zde ji přinášíme:
V článku paní Kadlecové „Návrh nového územního plánu Kuřim. 

Vytváří podmínky pro příznivé životní prostředí?“ autorka napadá naší 
kanceláří zpracovaný územní plán – zjednodušeně řečeno – z nepro-
fesionality. Dokument prý není v souladu se zákonem, s cíli územního 
plánování ani s politikou územního rozvoje ČR. Zároveň prý nevytváří 
podmínky pro trvale udržitelný rozvoj atd. Nehodlám se zde pouštět do 
složité a nezáživné odborné debaty nad jednotlivými odstavci zmíněného 
textu, ti kdo však o to mají zájem si mohou detailní komentář přečíst v 
odůvodnění územního plánu (kapitoly H 3.1. odst. (2) a O 5.10), proto-
že dcera paní Kadlecové uplatnila téměř identický text v rámci veřejného 
projednání územního plánu. Já se pro potřeby Zlobice omezím na prostý 
důkaz toho, že výše zmíněné není pravda. Tím důkazem je kladné stano-
visko nadřízeného orgánu územního plánování (příslušný odbor Jihomo-
ravského krajského úřadu), který má za úkol všechny tyto věci dozorovat, 
kontrolovat a uvádět na pravou míru. Bez tohoto stanoviska nelze vůbec 
územní plán předložit zastupitelům k projednání.

Zastavím se pouze u zásadního kuřimského problému – doprav-
ní přetíženosti hlavních cest. Paní Kadlecová zde napadá řešení formou 

územních rezerv, které mají za úkol „chránit“ možné trasy budoucích 
komunikací v obou variantách (severní a jižní). Vzhledem k tomu, že se 
jedná o nadřazenou dopravní síť a vzhledem k tomu, ze Jihomoravský kraj 
nemá krajský územní plán (ZÚR JMK) nebudeme o řešení rozhodovat 
ani my ani zastupitelstvo města. Nemáme tudíž jinou možnost, než při-
pravit prostor pro budoucí řešení a k tomu je ideální právě forma územní 
rezervy. Situace, že by ani jedna z územních rezerv nebyla využita, vůbec 
nepřichází v úvahu. Některé z řešení je obsaženo ve všech bývalých i sou-
časných dokumentech a je jenom otázkou času, kdy se rozhodne které to 
bude, a otázkou dalšího času je, kdy toto řešení bude zrealizováno.

Glosovaný rozhovor
Byl jsem požádán redakcí Zlobice, abych se vyjádřil k 

rozhovoru s architektem Petrem Hurníkem. Po jeho přečtení 
jsem zvažoval, jak věci zde uvedené komentovat a jako jedi-
ná možná forma se mi jeví vpisky přímo do textu rozhovoru. 
Musím ještě dodat, že s Petrem Hurníkem se známe téměř 
dvacet let a i přes to, že s ním v mnoha odborných ohledech 
zásadně nesouhlasím, tak si vážím energie, kterou vydává 
při výuce a zároveň nadšení, které dovede ve studentech pro 
obor zažehnout (doufám, že tento článek je toho důkazem 
a že nemá nic společného s pokusem o politické angažmá 
jednoho z tazatelů). Ještě jeden malý dovětek – nevím jaké 
materiály Petr viděl, či co mu tazatelé ukázali …

Kurzívou jsou otázky na Ing. Hurníka
Normálním patkovým písmem jeo odpovědi
Bezpatkovým písmem glosy Ing. Kynčla

ZLOBICE/ 
Rozhovor s urbanistou Ing. arch Petrem 
Hurníkem o Kuřimi, připravovaném územ-
ním plánu a o Záhoří

Bc. Daniel Struhařík, Bc. Tereza Kvapilová, Bc. Martin Janoušek 20. 
9. 2014

Chtěli bychom začít s Kuřimí obecně, protože víme, že Kuřim znáte. 
Lidé z Brna nechtějí bydlet ve městě, ale v dostupné vzdálenosti, což je to, z 
čeho Kuřim čerpá. Současná Kuřim ale nemá veřejné prostory úplně definova-
né. S tím souvisí absence jasného centra města. Lze to vůbec reálně změnit?

Problém souvisí s dopravou. Není pravda, souvisí především 
s historií utváření města (před sto lety dědina, dnes město). 
Dříve se vedly cesty do obcí, dnes vedou skrz obce. V Kuřimi vedly 
vždy skrz (samozřejmě i do …). Kuřimí projíždí kapacitní silnice 
přes bývalou náves. Ve stejné stopě tu byla i historická cesta na 
vysočinu. Ta náves neexistuje, je vybouraná. Dopravně by to udělat 
šlo. Existují na to peníze. Peníze můžete alokovat do čeho chcete, i do 
úplných volovin, protože peněz je nekonečné množství, ale na to, aby se 
vrátil veřejný prostor do centra, na to peníze nemáme. Povrchní text 
plynoucí z neznalosti – o vzniku plnohodnotného náměstí na 
místě původní návsi se diskutuje poměrně dlouho, a předpo-
kládám, že to jednou bude mít nějaký výsledek …

 
Zajímal by nás Váš pohled na základní náležitosti města jako je ulice a 

náměstí. Mohl byste tyto základní elementy města ve zkratce popsat?
Zde bych se držel definice arch. Meduny: Náměstí je prostor cílo-

vý, shromažďovací, na všech stranách vymezený. Náměstí to je to největší, 
co ve městě máte, už nic většího nemůžete lidem ve městě ukázat. No, v 
Kuřimi opravdu už nemůžete nic většího ukázat?  Ulice je prostor komu-
nikační, lineární, a je na dvou stranách vymezený. Velmi zkratkovité. V 
Českých zemích mělo náměstí běžně i funkci komunikační, 
mnohdy bylo místem křížení cest – jen namátkou mě napadá 
Nové Město na Moravě, Přibyslav, Havlíčkův Brod, Polička, 
Litomyšl (mimochodem i kuřimská náves). V podstatě to s 
jistotou platí pro všechna vřetenovitá náměstí, ale většinou i 
pro ta lokátory vymezená a pravoúhlá. Nábřeží je úžasné tím, že je 
taky lineární, taky komunikační, ale jenom na jedné straně vymezené. To 
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znamená, že to může být i okraj. Nic jiného nemůžete postavit. Jednotlivé 
celky pak musí být jasně vymezeny. Protože když nejsou a splývají, tak 
je průšvih. Nelze si myslet, že když někde postavím, rozptýlím domy, po 
nějakých parcelách, a mezi tím budou kroužit auta, tak že vytvořím něco, 
co se podobá městu.

 
Myslíte, že jsou spíš problémy ve vůli lidí z radnic? Ve vůli obyvatel? 

Nebo v malé osvětě?
Jde o stabilitu zájmů. Zejména v případě radnic. Myslím, že v 

Kuřimi je zájem jasný a poměrně konzistentní (vyjádřeno i v 
územním plánu). Bohužel v našich městech dnes chybí normální lidé, 
kteří tam jsou ve dne v noci, bydlí tam, pracují tam. Způsob života se 
sice mění, ale toto mi přijde jako módní klišé a nepřípustná 
generalizace. Hodně to platilo v devadesátých letech, ale 
dnes se situace v mnoha městech mění – navrací se tam lidé 
a s nimi život, obchody atd. To považuji za největší problém. Když 
jde člověk do města jenom spát, tak starostu nikdy nepotká, protože on 
tam je ve stejné době, kdy jsou všichni v práci. No a pak starosta odjede 
jedním autem a oni druhým autem. Akorát bydlí na různých sídlištích. 
Takhle to nemá vůbec žádný smysl, prostě to není žádná komunita.

 
V Kuřimi se očekává přírůstek obyvatel, z čehož vyplývá návrh nové 

podoby územního plánu. V něm je počítáno s nárůstem minimálně 3 000 oby-
vatel. Může takový růst města vést ke zdravě fungující městské části?

Kolik lidí přibude nebo nepřibude, to je otázka poptávky. Nic proti 
čtvrtím, ale dobré čtvrti jsou podle mě spojeny s ostatními čtvrtěmi ve 
městě. Je důležité vnímat, zda není například kopec mezi centrem města a 
rozvojovou plochou. Předpokládám, že je to narážka na Horku a 
Zárubu, ale takový kopec se může stát parkem. Koneckonců 
Špilberk taky stojí na kopci a město je kolem něj – nebo snad 
ne?

Já bych ale rozvoj soustředil spíše do menších částí, které by vázaly 
na historické jádro a vůbec na starou Kuřim a pokusil bych se využít po-
tenciál k obnově města. Takové místo v Kuřimi existuje? Já ho ne-
znám (nepočítám li plochy za statkem a pár drobných proluk). 
Města, která byla obnovena s úctou k historickým stopám fungují dnes 
velmi dobře. Kuřim má stopu dědiny, ne města. Zajímavé ale je, 
že i zde se stopa reprezentovaná hlavními cestami uchovala 
velmi dobře. Rozvoj mi nevadí a myslím si, že to je vlastně „normální“. 
Rozvoj by měl být ovšem dělán tak, aby prospěl obrazu města celého, a 
obávám se, že satelity /městské části bez napojení na město pozn./ spíše 
na toto rezignují. Předpokládám, že je to narážka na Záhoří, ale 
to je napojeno na ostatní části hned v několika místech (od 
bazénu, protažením ulice Na vyhlídce, přes Kolíbku a navíc 
„odsatelitovává“ Podlesí. Já bych ještě k definici satelitu do-
dal, že je to místo bez vybavenosti a to o Záhoří v žádném 
případě říci nelze. Myslím, že mnohem přesnější název je 
„čtvrť“. Dneska můžete autem dojet hodně daleko, ale budeme tomu 
přizpůsobovat podobu měst? Město by mělo být pro lidi, pro pěší do-
pravu. Prostě aby město bylo pro normálního člověka, pro děti a sousedy 
příjemné. Nelze než souhlasit :-)

 
A když se budeme bavit o plánované výstavbě na Záhoří, myslíte si, že 

k tomuto je tato nová městská čtvrť uzpůsobená?
To podle mě není. To není ani vilová čtvrť, je to spíš satelit, než 

čtvrť. Má to rozměr velké čtvrti, to ano, ale právě napojení na okolí je 
velmi špatné. Viz výše. Zabýval jsem se tkání Brna a je zajímavé, že sídliště 
jsou vždycky oddělená od okolí. Je to jejich možná nejzásadnější vlast-
nost. Tvůrci sídlišť je chtěli schválně oddělit od okolí a to někdy až za 
každou cenu, úplně nesmyslně. My jsme nic oddělovat nechtěli. Při 
návrhu jsme předostně vycházeli z morfologie území a jeho 
přirozených vazeb.

 
Nově chystaný územní plán Kuřimi jde podle systému, že vymezuje 

plochy podle funkcí. Ale funkce nejsou zas až tak vymezené. Když se napří-
klad plocha nazve plochou smíšenou obytnou, tak to může znamenat ledacos. 
Právě to je cesta, jak odstoupit od „tupého funkčního zóno-
vání“. Jak se vůbec k tomuto principu, dle kterého se navrhují územní plány, 
postavit?

Vždy ve všech územních plánech jsem chtěl udělat vše co nejpo-
lyfunkčnější, tu funkční regulaci co nejmenší. A přesně to děláme 
naším typem „smíšené obytné plochy“. V životě jsou mladí lidé 
dynamičtí, hlučnější, a lidi starší jsou spíše klidnější, tedy neříkám, že 
vždy. Lidé by měli mít možnost rozdílu mezi dvorní a uliční fasádou. Měli 
by mít jakousi soukromou fasádu, která jim zaručuje, že i v případě, že 
sousední barák je noční klub, tak si můžou v noci otevřít okno.  

Když jsem dělal poslední územní plán v Nebovidech, zjistil jsem, 
že jediné klidné místo není v lese, ale ve dvorech. Ne zeď, ale dům mezi 
lidmi je nejlepší.

 
Tady jsme v Kamenné kolonii v Brně a dvory jsou tu fenoménem. V 

čem spatřujete největší pozitivum dvorů?
Nikdo se vám tam nekouká. Já vždycky říkám, že soukromí není to, 

že si spustím žaluzie. Dvorek je úžasný v tom, že tam zároveň i sněží, prší, 
svítí slunce, fouká vítr. To je soukromí vnějšku. To je vlastně všechno, co 
můžete mít na světě.

 
Ještě se prosím vraťme přímo k plánované výstavbě na Záhoří. Jaké 

jsou největší hrozby této plánované výstavby? Kdyby výstavba proběhla podle 
studie a podle nového územního plánu?

Já se vždy takovýmto satelitům snažím vyhýbat, seč mi síly stačí. 
Nevím, co měl Petr za podklady, ale kdyby měl obě studie 
(pro město i pro developera) a prostudoval si územní plán, 
tak by to snad nemohl napsat … Když mají studenti takovéto za-
dání a já sedím na kritikách, tak se jim snažím vysvětlovat, že je třeba ctít 
místo. Některé věci v krajině třeba téměř zcela zmizely, ale existovaly a 
lze je obnovit. Velmi důsledně sledujeme terén a jiné vodítko 
tu prakticky neexistuje… Prostě je spousta způsobů, jak ze systému 
vytvořit něco, co by bylo lidštější. Druhá stránka věci je velikost, která 
je také problém. Zejména v kombinaci se vzdáleností od obce. Satelit se 
vším všudy připomíná šedesátá léta. V čem připomíná? Takto se sta-
věla sídliště. Nesmysl. Dobře, zde jsou navrženy rodinné domky. Sa-
mozřejmě, většina území je navržena pro rodinné domy. To je 
lepší než paneláky, protože lidé mají soukromé domy.

 
Problém tu zřejmě spočívá také v samotném zadání. To zpracování vy-

tváří architekt pro osobu investora. Pak má také podstatnou roli i město, které 
vymezuje mantinely. Na co především by si město mělo dávat pozor, pokud 
uvažuje o nějaké masivnější výstavbě?

Zásadní otázka je obraz města. Tohle to /Záhoří pozn./ bude sou-
částí Kuřimi administrativně, ale vizuálně vůbec. Tady ani není žádná osa. 
Uvnitř Záhoří ano – dokonce dvě (každá s jiným charakterem 
a posláním). Přes kopec nemůže vést osa města. Město je tu navle-
čeno jako náhrdelník z jednotlivých korálků na šíji ženy, kte-
rou je krajina Horky a Záruby. Jednotlivé části města tak jak 
vznikaly jsou posazeny u pat kopců. To je pro Kuřim typické 
– nejstarší část vznikla u paty Baby. Jasně, mohlo by to fungovat 
jako ostrov. Když to převedeme do arabského Rudého moře. No fuj! To 
je ale hospodské rádoby žoviální žvanění. Ale i tam by to už 
takto nepostavili.

Ing. arch. Petr Hurník
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Navíc je tu otázka povětrnosti. Jsou to poměrně otevřené široké 
ulice s předzahrádkami, takže když začne foukat vítr, tak tam je velká vý-
měna vzduchu. Víří se alergeny. Petrovo oblíbené téma – je zastán-
cem středověkého města úzkých klikatých uliček. To je však 
v dnešní době, regulované různými vyhláškami a normami 
stanovujícími minimální či maximální rozměry kde čeho, po-
měrně neuskutečnitelná a romantická představa.

Toto je prostě jen rozmístění parcel kvůli postavení domů. Jsou 
tady i dobré věci, třeba domy se k sobě stavějí zády a čely k sobě, ale je to 
prostě pořád málo. A proč ty dlouhé ulice? Je to rozporuplná věc. Chybí 
i lepší propojení s okolím. Pro pěšáka je to velmi nepohodlné. Byl bych 
opravdu při zemi a normálně bych se držel starých božích muk, věžových 
dominant. Žádná boží muka ani nic v daném prostoru nejsou a 
nebyla (nejbližší jsou v sedýlku mezi Horkou a Zárubou).

Jako kdyby se nám někdo snažil nabídnout, jak v supermarketu, 
tady máte hořčici, tady je alkohol, tady jsou bublinkové vody a vyberte 
si. Možná to tak není myšleno, možná se dají kdekoliv postavit jakékoliv 
domy. Ale prostě ten systém je od Kuřimi zvláštně odlišný. Jako by člověk 
ani nevěděl, co vlastně by mělo být. Ale město je pořád stejné. Město ne-
může být jiné. Co tím chtěl autor říct?

 
Na Záhoří jsou dvě hlavní osy. Jedna má fungovat jak osa pro pěší a 

druhá má být dopravní. To není pravda, je to nepatřičné zjednodu-
šení. Součástí obou má být alej. Může to takto fungovat?

To myslím nelze takto oddělit, segregovat. Taky to tak oddě-
lené není… Lidé, kteří vystoupí z auta a něco si chtějí koupit, tak jsou 
přece součástí toho korza. To nemůže segregovaně fungovat. Je tady také 
obrovské množství zelených ploch. To město se rozředí. Tady máte Ku-
řimskou horu, tady máte celé lesy, pole kolem. Lidé mohou jít do oby-
čejné přírody. Princip Záhoří vychází z ideje Zahradních měst 
(Garden cities), což je velmi osvědčený a současně i žádaný 
model. Je to spíš město zeleně než město středověkých ka-
menných uliček. Dlužno podotknout, že krom dvou parků se 
jedná vždy o zeleň soukromých zahrad a ne o indiferentní 
sídlištní zeleň. Vždyť to mají mnohem blíž než do centra města.

 
Ta výstavba je opravdu značná. Nezasloužila by si nějaké lokální cen-

trum? Vždyť tam je. Myslím, že tazatel by si měl lépe prostu-
dovat materii. Nenavazujeme zde na to, co Kuřim vlastně nemá a to jsou 
centra, která nefungují?

Existují také lineární centra. Problém je, proč to všechno vzniklo a 
jak to může fungovat.

Tady máte linii, a co tu linii doprovází? Je tu linie s jedním 
náměstíčkem uprostřed. Součástí té linie je cesta pro pěší, 
cyklisty, auta, prostor pro vodu a stromořadí. Můžou tam jezdit 
auta. Já bych asi kolem nedoporučoval polozavřené bloky nebo nějaká 
„účka“, ale udělal bych poctivé bloky. Každá díra v bloku bude vnímána 
jako proluka. Historické bloky, tak jak je Petr chápe, nikdo na 
Záhoří nepostaví. My jsme se snažili vytvořit jasnou a kom-
paktní hranu hlavního veřejného prostoru, za ním už na obou 
stranách začínají zmíněná „Zahradní města“. A navíc bude ob-
těžována hlukem okolí. Jediné prostory, které splňují hygienické normy 
v obcích, leží ve dvorech. Ale tady jsou ty dvory kolem hlavní osy roztr-
hané. To není dobře udělaná věc. Chápu, že v tomto případě by se mohla 
regulace posunout směrem k občanským funkcím v dotyku s cestou, ale 
i tam by se mělo bydlet, právě kvůli tomu lineárnímu centru. U osy je 
jak bydlení, tak vybavenost. Domy musí mít stranu dvorní a stranu 
uliční. Když rozrušíte blok, tak bude jen jedna strana.

 
Máme minutu, takže poprosíme o závěr.
Čili, musíme vykřesat opět osoby, kterým jde o to, že tenhle stát 

měl kulturní úroveň a že je třeba ji obnovit. V architektuře zejména.
 

 Ing. arch. Petr Hurník
Je český architekt a uznávaný odborník na urbanismus působící na 

katedře architektury Fakulty stavební VŠB-TUO v Ostravě. V minulosti 
také působil na fakultě architektury VUT v Brně. Žije v památkově chrá-
něné Kamenné kolonii v Brně.

pozvánky
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viděno dvěma

Úžasná beseda 
s jedním ze zachráněných dětí Sira Nicho-
lase Wintona na ZŠ Jungmannova

Tento rok je výjimečný nejen pro Sira Nicholase Wintona, který 
ve svých 105ti letech obdržel nejvyšší řád české republiky Řád Bílého lva 
za záchranu 669 židovských dětí z Československa v roce 1939, ale i pro 
naši školu a žáky osmých a devátých tříd, kteří se mohli setkat s panem 
Thomasem – Tomášem Graumannem, jedním ze zachráněných dětí.

Třiaosmdesátiletý pan Graumann přišel i se svou manželkou, 
mluvil anglicky, ale s českým překladem Radka Kolaříka, který setkání 
zprostředkoval, beseda byla provázena velmi pěknou powerpointovou 
prezentací. Vyprávění brněnského rodáka židovského původu, který jako 
osmiletý nastoupil do vlaku plného židovských dětí směr Velká Británie 
s číslem 653 za záchranou od nacistického „konečného řešení židovské 
otázky“, kterou organizoval mladý britský bankéř p. Winton, bylo dec-
hberoucí. Ve Skotsku se ho ujala slečna Corsonová, začal zde chodit do 
školy a po skončení války v jeho 14 letech zjistil, že z jeho rodiny zbyl sám. 
Všichni zemřeli v koncentračních táborech.

Jeho další život byl také velmi zajímavý, odjel mezi domorodce na 
Filipíny šířit křesťanství, zde se potkal se svou ženou Caroline, s níž je již 
přes 50 let. Mají spolu 4 děti a mnoho vnoučat a v současnosti žijí střídavě 
v USA a v ČR, kde se věnuje misijní činnosti. 

Na závěr došlo i na píseň, kterou nám společně zazpívali nejprve 
filipínsky, pak anglicky a nakonec my všichni společně česky. Mnoho 
z žáků odcházelo nejen se zážitkem s tohoto setkání, ale také s malým 
Novým zákonem s vlastnoručním podpisem pana Graumanna, který, jak 
sám říká, byl dvakrát zachráněným dítětem – vírou a panem Wintonem a 
inspirativním mottem jeho života: Nikdy, nikdy se nevzdávej! Děkujeme 

  Více na www.graumann.cz; Síla lidskosti – Nicholas Winton 
(2002) http://www.youtube.com/watch?v=twtNiWDN428; http://
www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/290550-sir-nicholas-winton-pre-
vzal-rad-bileho-lva/

 Michaela Kalinová, 
učitelka dějepisu ZŠ Kuřim Jungmannova

Wintonovo dítě na SOŠ a 
SOU Kuřim

Tohoto listopadu zavítal na naši školu speciální host, který, ač 
sám naturalizovaný Američan, má k České republice velmi blízký vztah. 
Thomas Graumann totiž pochází z brněnské židovské rodiny a na svoji 
bývalou vlast má krásné vzpomínky. Ovšem jen do doby, než německá 
vojska obsadila skomírající Československo a Hitler z českých zemí učinil 
Protektorát. Židé začali být pronásledování a celý svět směřoval ke druhé 
světové válce. Malý Thomas měl to štěstí, že byl mezi 669 dětmi zachrá-
něnými sirem Nikolasem Wintonem. Válku přežil v náhradní rodině ve 
Skotsku. Členové jeho rodiny, kteří zůstali v Protektorátu Čechy a Mora-
va, zahynuli během války v koncentračních táborech.

Našim žákům se tak naskytla jedinečná příležitost si vyslechnout 
přednášku muže, který prožil dramatický život a umí o něm i ve svých 
84 letech poutavě vyprávět. Pan Graumann během hodiny a půl sezná-
mil studenty nejen se svým životem, během kterého, podle jeho vlastních 
slov, nalezl útěchu a odpuštění v Ježíši Kristu a Bibli, ale hovořil také o 
svém zachránci siru Nikolasi Wintonovi, o kterém byla natočena řada fil-
mů, a kterému teprve nedávno, ovšem naprosto po zásluze, bylo uděleno 
nejvyšších státní vyznamenání: Řád Bílého lva. Přednášku z angličtiny 
překládal Radek Kolařík.

Mgr. et Mgr. Ondřej Haváč
Učitel anglického jazyka a dějepisu na SOŠ a SOU Kuřim.

Omluva
V rozhovoru pro kuřimský infokanál kabelové televize jsem 28. 

září řekl, že házenkáři při Handecfestu poničili několik městských pro-
dejních stánků. Není to pravda, špatně jsem pochopil ústní informaci. 
Házenkářům se i touto cestou omlouvám.

Jiří Brabec 

omluva
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vánoce

Náboženská obec Církve československé 
husitské v Kuřimi

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM 
OBDOBÍ

21. 12. IV. neděle adventní- 9:00 Kuřim
22. 12. 18:30 Kuřim slavnost smíření 
24. 12. „Půlnoční“- 22:00 Kuřim 
25.12. Boží hod vánoční- 9:00 Kuřim 
26. 12. Prvomučedník Štěpán- 9:00 Borač
28.12. Neděle po Vánocích (sv. Rodina) -9:00 Kuřim 
1. 1. Nový rok ( Jména Ježíš) 9:00 Kuřim
4. 1. II. neděle po Vánocích- 9:00 Borač; 17:00 Kuřim 
11. 1. Křtu Páně – 9:00 Kuřim

Pořad vánočních bohoslu-
žeb církve římskokatolické
Neděle 21. 12. 2014 4. neděle adventní 

mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30, 
v Moravských Knínicích v 11:00

Středa 24. 12. 2014 Štědrý den
dětská mše sv. v Kuřimi v 15:00,
půlnoční mše sv. ve 24:00 za doprovodu farního sboru

Čtvrtek 25. 12. 2014 Slavnost Narození Páně 
mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30, 
v Moravských Knínicích v 11:00

Pátek 26. 12. 2014 Svátek sv. Štěpána 
mše sv. v Kuřimi v 8:00, 
v Moravských Knínicích v 9:30

Neděle 28. 12. 2014 Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30, 
v Moravských Knínicích v 11:00

Středa 31. 12. 2014 Silvestr 
mše sv. v Kuřimi v 16:00 na poděkování a za Boží pomoc 
do nového roku

Čtvrtek 1. 1. 2015 Nový rok Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30, 
v Moravských Knínicích v 11:00

Neděle 4. 1. 2015 Slavnost Zjevení Páně 
mše sv. v Kuřimi v 8:00 a v 9:30, 
v Moravských Knínicích v 11:00
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prosinec 2014
Neděle 30. listopadu 17:00, nám. 1. května

Rozsvícení vánočního stromu s koledami
Účinkuje ZUŠ. Společné zpívání koled, punč i jiné občerstvení zajištěno. 

Pondělí 1. prosince 18:00, Městská knihovna
Tian Shan – Nebeské hory (putování jižním Kazachstánem)

Multimediální diashow s emotivním hudebním doprovodem z jedinečné cesty do míst, kde se z nekonečných stepí Ka-
zachstánu jako přízrak zvedají čtyřtisícové vrcholy Tian Shanu – Nebeských hor. Putování jižní části neznámé a přitom 
tak nádherné středoasijské země s neuvěřitelnou pestrostí přírodních scenérií. Vstup volný.

Úterý 2. prosince 17:00, Městská knihovna
O unaveném andílkovi

Autorské čtení MUDr. Zdeňky Ka�ové a „andělské“ vyrábění pro děti od 5-ti let. Autorka knihy se s dětmi podělí o svoje 
zážitky se vznikem knihy,  a také s nimi vyrobí papírové andílky na vánoční stromek. Vstup volný -  dětské oddělení knihovny.

Úterý 2. prosince 19:30, Kulturní dům
Tomáš Kočko & Orchestr

Předvánočně a vánočně laděný koncert skvělé kapely, která spojuje tradice lidové hudby se současností. Vstupenky v 
předprodeji po 150 Kč.

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

Žáků hudebního oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Středa  3. prosince 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Agnieszka Derlak Trio (Polsko) - Escape Live Music

Agnieszka Derlak – piano, Tymon Trabczyňski – kontrabas, Bartosz Szablowski – bicí. 
Trio bylo založeno v roce 2012 z iniciativy teprve 22-leté pianistky a �étnistky, původem z východopolského Chelmu, 
Agnieszky Derlak. Soubor hraje především autorské skladby a jazzové standardy ve vlastních aranžích. Navazuje na pol-
skou jazzovou školu (minimálně ve skvělé technice všech členů), ale zároveň hledá svoji vlastní hudební cestu. Trio 
tvoří hudebníci, kteří vystudovali jazz na  vysokých školách ve Varšavě a Katovicích. Soubor  má za sebou úspěchy na 
jazzových soutěžích v Gdyni (Przegladzie Mlodych zespolow Jazzowyich i Bluesowych Gdynia) i Krakově ( Junior Jazz 
Krakow, letos skvělé 2. místo).  Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. www.facebook.com/agnieszka.derlak
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Čtvrtek 4. prosince 16:00, Kulturní dům
Konference o sociálních službách spojená s Mikulášskou zábavou
Pořádá Centrum sociálních služeb Kuřim pro seniory a handicapované občany. Návštěvníky čeká vystoupení děti ze ZŠ 
Tyršova v Kuřimi, skupiny K-Dur a malé překvapení na závěr.

Pátek 5. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Electronic beats 75 B-day party Pete&Tygr

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progres-
sive/house/trance či RnB muziku. Nabitý line-up Vám přináší tyto jména:  Alexx (Perpetuum), Johannes (LOVE party 
Perpetuum), Nelo, Pete Ripe&Tygr, Dazy vše ve speciální B-day edici. Jagermaister, Tullamore, Metaxa, Grant´s za 29 
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 6. prosince 11:00-18:00, prostranství před KD, nám. Osvobození
Mikulášský jarmark

Program kuřimských dětí od 13:00. Mikuláš přijde po 16:30. Vstup volný. Prodej vánočního a řemeslného zboží.

Sobota 6. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Mikulášská párty DJ George 

Mikulášská edice sobotní diskotéky. Je připraven bohatý program: welcome drink, dáreček ke vstupence, občerstvení-
pohoštění, zábava s těmi největšími hity až do rána pod vedením DJ George. Jagermaister, Tullamore, Metaxa, Grant´s 
za 29 Kč. Vstup 30 Kč.

Neděle 7. prosince 18:00, modlitebna CČSH, Farského 349
Adventní koncert

Účinkují komorní soubor Musica Felix, Chrámový sbor Magni�cat z Lelekovic. Vstup volný. V průběhu koncertu bude 
možno přispět na opravu střechy a stropu modlitebny.

Úterý 9. prosince 9:30, Městská knihovna
Čínské bylinky v naší zahrádce

Závěrečná přednáška Virtuální univerzity 3. Věku. Studenti se v minulých přednáškách dozvěděli mnoho informací o 
nejrůznějších bylinkách a jejich léčivých účincích na naše zdraví. Tentokrát se však dozví o domácím využití tradiční 
čínské medicíny.

Čtvrtek 11. prosince 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Vlk z Wallstreet - filmový klub

Film Vlk z Wall Street přináší podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo pistolní-
ků na koních se tu prohánějí jachty a nahé blondýny a místo prachu nad prérií víří vzduchem bankovky. 
Dobrý obchodník, kterého hraje Leonardo di Caprio, někdy dokázal vydělat i 12 milionů dolarů za pouhé tři minuty. 
A peníze uměl také pěkně roztáčet. V jeho kancelářích běžně de�lovala nahá dívčí dechovka, šňupaly se velehory koka-
inu, pořádaly se závody v házení trpaslíky, opice jezdily na kolečkových bruslích a se svou ženou souložil na matraci ze 
samých bankovek. Když mu v Londýně na večírku došly drogy, vzbudil svou newyorskou sekretářku, aby mu je poslala 
soukromým tryskáčem. Po každém velkém mejdanu ale přichází i odpovídající kocovina. Zvlášť, pokud kouzlení s ak-
ciemi je více než jen kreativní. FBI vás pak chce zatknout a mnoho dalších se chce pomstít. Životopisný / Komedie / 
Drama / Krimi. USA, 2013, 180 min. Režie: Martin Scorsese. ČSFD 83%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 12. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Mix Party Rotone 

Párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% 
na všechny panáky!! Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. 

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.

Sobota 13. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Happy hour mezi 
22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky... Happy hour 
mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 15. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Rozkaz zrušit Vánoce

Aneb O bábě Mrzeně a jejích poslech. Divadelní představení žáků literárně dramatického oboru, scénář Jiří moravský 
Brabec, režie Antonín Jarůšek. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Středa 17. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Pátek 19. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Christmas Warm Up DJ Flash

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat a odreagovat se před Štědrým dnem. Bu-
deme hrát písničky na přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ Flash. Drink Zetko s Coca-colou 30 Kč. Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 20. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko s 
Coca-colou 30 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 22. prosince 17:00, DDM Jungmannova 1084
Živý Betlém 

Pořádá DDM Kuřim. Vstup volný.

Středa 24. prosince 20:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Štědrý den - máme otevřeno

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

Čtvrtek 25. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
90’s & New Millennium Hits DJ Ivo a DJ George

Sváteční večer s taneční muzikou zlatých devadesátek a toho nejlepšího z nového milénia v podání dvojice DJ Ivo & DJ 
George, kteří kdysi společně pod značkou DJ Teck rušili noční klid diskotékami na kuřimském kulturáku? Většina muzi-
ky pak na Vás čeká jako videoklipy promítané na plátno. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! 
Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup zdarma.

Pátek 26. prosince 17:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Tři bratři - filmový klub pro celou rodinu

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče 
jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je 
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska… Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodruž-
ství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj �lmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve �lmu 
zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pohádka / Rodinný. Česko / Dánsko, 2014, 90 min. Režie: Jan 
Svěrák. ČSFD 72%. Vstup děti a studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 26. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Mix&Oldies Party DJ Flash 

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Happy hour 
mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. 

Sobota 27. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Silvestr Warm up DJ Flash

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát největší hity z 
posledních let. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 1. ledna 2015 17:00, prostranství u Lidlu
Tradiční 6. novoroční ohňostroj

Čtvrtek 8. ledna 2015 18:00, chrám sv. Máří Magdalény Kuřim
Tříkrálový bene�ční koncert

S vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Neděle 30. listopadu – neděle 7. prosince, obřadní místnost KD Kuřim
Výstava paličkované krajky

a dalších rukodělných prací dětí DDM. Otevřeno denně 9:00 – 18:00. Vernisáž sobota 29. 11. v 15:00. Vystoupí žáci 
ZUŠ pod vedením p. učitelky Nadi Chocholáčové. Vstup volný.

Od 2. prosince, Městská knihovna
Vánoce  v kuřimské knihovně 

Vánoční výstava ručně tvořených výrobků. Skvělá příležitost, jak zpomalit a v klidu si vychutnat atmosféru vánoc.
* Vizovické pečivo: prodejní výstava ručně vyráběného vizovického pečiva manželů Honkových. Protože je prosinec 
měsícem adventu a příprav na Vánoce, bude výstava pečiva tematicky laděna k těmto svátečním dnům. 
* Modrotisk z Olešnice: jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. Pro-
dejní výstava pochází z dílny Modrotisk Danzinger z Olešnice. K prohlédnutí či zakoupení budou nejrůznější jehelníčky, 
kuchyňské rukavice, zástěry, nákupní tašky a mnoho dalších výrobků.
* Obrazy sakrálních staveb okolních obci:  obrázky pochází od kuřimského kreslíře Františka Merty.
* Vánoční přáníčka: přáníčka jsou zdobena dnes nepříliš známou metodou - quilling. Quilling nebo také papírový �li-
grán je umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny do požadovaného tvaru. 

Každé úterý 19:00, Club Escape, zámek Kuřim
Hospodský kvíz

Hospodský kvíz je akce pro širokou veřejnost, kterou jinde v Kuřimi nenajdete.  Sestavte team spolu se svými známými 
a kamarády. Minimálně musí mít team 1 člena, maximálně může mít 5 členů. V úterý v 19:00 přijďte do Clubu Escape 
a můžeme začít hrát.  Dostanete papír a tužku. V průběhu večera vám bude předloženo celkem 51 otázek, na které si 
budete zapisovat odpovědi. Otázky budou z různých odvětví, aktuální i historické. Některé otázky jsou bonusové, za 
tyto je přímá výhra. Na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy.  Místo obyčejného sezení u 
piva si tak u nás můžete zasoutěžit, prověřit své znalosti a inteligenci, pobavit se a ještě něco vyhrát. Zápisné za každého 
člena týmu je 30 korun. 

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 9. 12. Malicher (second hand). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce 
tohoto letáku neručíme.
Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, 
výlep v úterý. Od 15. prosince kancelář uzavřena. Poslední výlep 16. 12. pak až 6. ledna 2015.
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Neděle 30. listopadu 17:00, nám. 1. května

Rozsvícení vánočního stromu s koledami
Účinkuje ZUŠ. Společné zpívání koled, punč i jiné občerstvení zajištěno. 

Pondělí 1. prosince 18:00, Městská knihovna
Tian Shan – Nebeské hory (putování jižním Kazachstánem)

Multimediální diashow s emotivním hudebním doprovodem z jedinečné cesty do míst, kde se z nekonečných stepí Ka-
zachstánu jako přízrak zvedají čtyřtisícové vrcholy Tian Shanu – Nebeských hor. Putování jižní části neznámé a přitom 
tak nádherné středoasijské země s neuvěřitelnou pestrostí přírodních scenérií. Vstup volný.

Úterý 2. prosince 17:00, Městská knihovna
O unaveném andílkovi

Autorské čtení MUDr. Zdeňky Ka�ové a „andělské“ vyrábění pro děti od 5-ti let. Autorka knihy se s dětmi podělí o svoje 
zážitky se vznikem knihy,  a také s nimi vyrobí papírové andílky na vánoční stromek. Vstup volný -  dětské oddělení knihovny.

Úterý 2. prosince 19:30, Kulturní dům
Tomáš Kočko & Orchestr

Předvánočně a vánočně laděný koncert skvělé kapely, která spojuje tradice lidové hudby se současností. Vstupenky v 
předprodeji po 150 Kč.

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

Žáků hudebního oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Středa  3. prosince 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Agnieszka Derlak Trio (Polsko) - Escape Live Music

Agnieszka Derlak – piano, Tymon Trabczyňski – kontrabas, Bartosz Szablowski – bicí. 
Trio bylo založeno v roce 2012 z iniciativy teprve 22-leté pianistky a �étnistky, původem z východopolského Chelmu, 
Agnieszky Derlak. Soubor hraje především autorské skladby a jazzové standardy ve vlastních aranžích. Navazuje na pol-
skou jazzovou školu (minimálně ve skvělé technice všech členů), ale zároveň hledá svoji vlastní hudební cestu. Trio 
tvoří hudebníci, kteří vystudovali jazz na  vysokých školách ve Varšavě a Katovicích. Soubor  má za sebou úspěchy na 
jazzových soutěžích v Gdyni (Przegladzie Mlodych zespolow Jazzowyich i Bluesowych Gdynia) i Krakově ( Junior Jazz 
Krakow, letos skvělé 2. místo).  Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. www.facebook.com/agnieszka.derlak
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Čtvrtek 4. prosince 16:00, Kulturní dům
Konference o sociálních službách spojená s Mikulášskou zábavou
Pořádá Centrum sociálních služeb Kuřim pro seniory a handicapované občany. Návštěvníky čeká vystoupení děti ze ZŠ 
Tyršova v Kuřimi, skupiny K-Dur a malé překvapení na závěr.

Pátek 5. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Electronic beats 75 B-day party Pete&Tygr

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progres-
sive/house/trance či RnB muziku. Nabitý line-up Vám přináší tyto jména:  Alexx (Perpetuum), Johannes (LOVE party 
Perpetuum), Nelo, Pete Ripe&Tygr, Dazy vše ve speciální B-day edici. Jagermaister, Tullamore, Metaxa, Grant´s za 29 
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 6. prosince 11:00-18:00, prostranství před KD, nám. Osvobození
Mikulášský jarmark

Program kuřimských dětí od 13:00. Mikuláš přijde po 16:30. Vstup volný. Prodej vánočního a řemeslného zboží.

Sobota 6. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Mikulášská párty DJ George 

Mikulášská edice sobotní diskotéky. Je připraven bohatý program: welcome drink, dáreček ke vstupence, občerstvení-
pohoštění, zábava s těmi největšími hity až do rána pod vedením DJ George. Jagermaister, Tullamore, Metaxa, Grant´s 
za 29 Kč. Vstup 30 Kč.

Neděle 7. prosince 18:00, modlitebna CČSH, Farského 349
Adventní koncert

Účinkují komorní soubor Musica Felix, Chrámový sbor Magni�cat z Lelekovic. Vstup volný. V průběhu koncertu bude 
možno přispět na opravu střechy a stropu modlitebny.

Úterý 9. prosince 9:30, Městská knihovna
Čínské bylinky v naší zahrádce

Závěrečná přednáška Virtuální univerzity 3. Věku. Studenti se v minulých přednáškách dozvěděli mnoho informací o 
nejrůznějších bylinkách a jejich léčivých účincích na naše zdraví. Tentokrát se však dozví o domácím využití tradiční 
čínské medicíny.

Čtvrtek 11. prosince 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Vlk z Wallstreet - filmový klub

Film Vlk z Wall Street přináší podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo pistolní-
ků na koních se tu prohánějí jachty a nahé blondýny a místo prachu nad prérií víří vzduchem bankovky. 
Dobrý obchodník, kterého hraje Leonardo di Caprio, někdy dokázal vydělat i 12 milionů dolarů za pouhé tři minuty. 
A peníze uměl také pěkně roztáčet. V jeho kancelářích běžně de�lovala nahá dívčí dechovka, šňupaly se velehory koka-
inu, pořádaly se závody v házení trpaslíky, opice jezdily na kolečkových bruslích a se svou ženou souložil na matraci ze 
samých bankovek. Když mu v Londýně na večírku došly drogy, vzbudil svou newyorskou sekretářku, aby mu je poslala 
soukromým tryskáčem. Po každém velkém mejdanu ale přichází i odpovídající kocovina. Zvlášť, pokud kouzlení s ak-
ciemi je více než jen kreativní. FBI vás pak chce zatknout a mnoho dalších se chce pomstít. Životopisný / Komedie / 
Drama / Krimi. USA, 2013, 180 min. Režie: Martin Scorsese. ČSFD 83%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 12. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Mix Party Rotone 

Párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% 
na všechny panáky!! Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. 

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.

Sobota 13. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Happy hour mezi 
22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, re�exní prvky... Happy hour 
mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 15. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Rozkaz zrušit Vánoce

Aneb O bábě Mrzeně a jejích poslech. Divadelní představení žáků literárně dramatického oboru, scénář Jiří moravský 
Brabec, režie Antonín Jarůšek. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Středa 17. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Pátek 19. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Christmas Warm Up DJ Flash

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat a odreagovat se před Štědrým dnem. Bu-
deme hrát písničky na přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ Flash. Drink Zetko s Coca-colou 30 Kč. Vstup 
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 20. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko s 
Coca-colou 30 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 22. prosince 17:00, DDM Jungmannova 1084
Živý Betlém 

Pořádá DDM Kuřim. Vstup volný.

Středa 24. prosince 20:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Štědrý den - máme otevřeno

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

Čtvrtek 25. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
90’s & New Millennium Hits DJ Ivo a DJ George

Sváteční večer s taneční muzikou zlatých devadesátek a toho nejlepšího z nového milénia v podání dvojice DJ Ivo & DJ 
George, kteří kdysi společně pod značkou DJ Teck rušili noční klid diskotékami na kuřimském kulturáku? Většina muzi-
ky pak na Vás čeká jako videoklipy promítané na plátno. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! 
Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup zdarma.

Pátek 26. prosince 17:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Tři bratři - filmový klub pro celou rodinu

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče 
jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je 
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska… Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodruž-
ství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj �lmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve �lmu 
zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pohádka / Rodinný. Česko / Dánsko, 2014, 90 min. Režie: Jan 
Svěrák. ČSFD 72%. Vstup děti a studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 26. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Mix&Oldies Party DJ Flash 

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Happy hour 
mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. 

Sobota 27. prosince, Club Escape, zámek Kuřim 
Silvestr Warm up DJ Flash

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát největší hity z 
posledních let. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 1. ledna 2015 17:00, prostranství u Lidlu
Tradiční 6. novoroční ohňostroj

Čtvrtek 8. ledna 2015 18:00, chrám sv. Máří Magdalény Kuřim
Tříkrálový bene�ční koncert

S vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Neděle 30. listopadu – neděle 7. prosince, obřadní místnost KD Kuřim
Výstava paličkované krajky

a dalších rukodělných prací dětí DDM. Otevřeno denně 9:00 – 18:00. Vernisáž sobota 29. 11. v 15:00. Vystoupí žáci 
ZUŠ pod vedením p. učitelky Nadi Chocholáčové. Vstup volný.

Od 2. prosince, Městská knihovna
Vánoce  v kuřimské knihovně 

Vánoční výstava ručně tvořených výrobků. Skvělá příležitost, jak zpomalit a v klidu si vychutnat atmosféru vánoc.
* Vizovické pečivo: prodejní výstava ručně vyráběného vizovického pečiva manželů Honkových. Protože je prosinec 
měsícem adventu a příprav na Vánoce, bude výstava pečiva tematicky laděna k těmto svátečním dnům. 
* Modrotisk z Olešnice: jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. Pro-
dejní výstava pochází z dílny Modrotisk Danzinger z Olešnice. K prohlédnutí či zakoupení budou nejrůznější jehelníčky, 
kuchyňské rukavice, zástěry, nákupní tašky a mnoho dalších výrobků.
* Obrazy sakrálních staveb okolních obci:  obrázky pochází od kuřimského kreslíře Františka Merty.
* Vánoční přáníčka: přáníčka jsou zdobena dnes nepříliš známou metodou - quilling. Quilling nebo také papírový �li-
grán je umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny do požadovaného tvaru. 

Každé úterý 19:00, Club Escape, zámek Kuřim
Hospodský kvíz

Hospodský kvíz je akce pro širokou veřejnost, kterou jinde v Kuřimi nenajdete.  Sestavte team spolu se svými známými 
a kamarády. Minimálně musí mít team 1 člena, maximálně může mít 5 členů. V úterý v 19:00 přijďte do Clubu Escape 
a můžeme začít hrát.  Dostanete papír a tužku. V průběhu večera vám bude předloženo celkem 51 otázek, na které si 
budete zapisovat odpovědi. Otázky budou z různých odvětví, aktuální i historické. Některé otázky jsou bonusové, za 
tyto je přímá výhra. Na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy.  Místo obyčejného sezení u 
piva si tak u nás můžete zasoutěžit, prověřit své znalosti a inteligenci, pobavit se a ještě něco vyhrát. Zápisné za každého 
člena týmu je 30 korun. 

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 9. 12. Malicher (second hand). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce 
tohoto letáku neručíme.
Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, 
výlep v úterý. Od 15. prosince kancelář uzavřena. Poslední výlep 16. 12. pak až 6. ledna 2015.
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lékařské okénko

oznámení

Život se zvířaty

Příčiny nechutenství u koček
Existuje mnoho příčin nechutenství u koček. 

Ztráta chuti k jídlu je často první známkou nemo-
ci. Patří mezi ně nejčastěji nemoci trávicí soustavy 
– zánět, cizí těleso, trichobezoáry, parazité, virové 
nemoci (koronaviry, parvoviry), tzv.triaditida – 
onemocnění slinivky, jater a střev, alergie na krmivo, 
dále nemoci ledvin – akutní nebo chronické selhání ledvin, nemoci krve 
– anémie, leukémie, nemoci očí, úst, nosu a krku, kůže, mozku, a mnoha 
dalších orgánů v těle, které mohou způsobit ztrátu chuti k jídlu. Také bo-
lest z jakékoliv příčiny způsobuje u koček ztrátu chuti k jídlu.

Kočky občas odmítají potravu z důvodů, které jsou mnohem méně 
závažné, jako je nechuť k novým granulím, nebo z psychických důvodů 
(nový domov, nové zvíře nebo nové osoby v domácnosti, atd).

Bez ohledu na příčinu, ztráta chuti k jídlu může mít vážný dopad 
na zdraví Vaší kočky, pokud trvá 24 hodin a déle. Velmi mladá zvířata 
(méně než 6 měsíců), jsou zvláště náchylná k problémům, které způso-
buje ztráta chuti k jídlu.

Diagnostika:
S ohledem na rozmanitost příčin anorexie, bude Váš veterinář 

doporučovat postupy, které by měly přesněji určit příčinu problému. Ty 
mohou zahrnovat:
•	 Klinické	 vyšetření	 včetně	 vyšetření	 dutiny	 ústní	 (dásně,	 zuby),	

poslech stetoskopem, vyšetření břicha pohmatem (velikost a tvar 
orgánů v břiše) a měření teploty

•	 Kompletní	vyšetření	krve	a	analýza	moči,	pro	screening	některých	
onemocnění vnitřních orgánů

•	 RTG	nebo	sonografické	vyšetření	dutiny	břišní
•	 Vyšetření	trusu
•	 Další	potřebná	vyšetření

Léčba je dvojího druhu: „specifická“ a „podpůrná“. 
„Specifická“ léčba je ta, která se zabývá základní příčinou. To zna-

mená, že buď zpomaluje, nebo odstraňuje problém, který způsobil ztrá-
tu chuti k jídlu. Příklady konkrétních procedur, které ztrátu chuti k jídlu 
zahrnují, jsou např. podávání antibiotik k odstranění závažné bakteriální 
infekce, chirurgické odstranění cizího předmětu, který způsobil bloková-
ní střeva, léčení onemocnění zubů a dásní, které způsobovalo bolest při 
žvýkání potravy, a tak dále.

„Podpůrná“ léčba zahrnuje procesy, které podporují organismus 
a jeho funkce u koček oslabených. Patří zde podávání tekutin nitrožilně 
nebo podkožně, krmení z ruky nebo přesvědčování k jídlu, léky podpo-
rující chuť k jídlu, atd. 

Zdroj: www.petplace.com

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku jen zdraví Vám 
přejí

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková
www.vet-kurim.wz.cz

Žádný diabetik by neměl být 
léčen pouze dietou. 

Diabetes mellitus 2. typu trápí stále větší po-
čty lidí, lékaři v tomto smyslu dokonce hovoří o epi-
demii a nepřehánějí. Každý rok u nás přibývá kolem 
50 tisíc nových pacientů a asi polovina z tohoto po-
čtu umírá na komplikace spojené s touto chorobou. 
Jen v ČR je registrováno 825 tisíc diabetiků. Další 
desetitisíce lidí o svém onemocnění nevědí, protože 
nebolí, a často se odhalí náhodou při krevním vyšet-
ření. Bez nadsázky je cukrovka epidemie 3. tisíciletí. 

O příčinách jejího vzniku vědí vědci stále víc. 
Lidé totiž žijí úplně jiným stylem než naši předko-
vé. Ti především tvrdě fyzicky pracovali a netrpěli nedostatkem pohybu. 
Obezita byla příznakem blahobytu a byla spíše výjimkou. Dnes lidé vět-
šinu pracovního času tráví pasivně v kancelářích, aktivně fyzicky pracuje 
stále menší skupina obyvatel. A DM2 s obezitou těsně souvisí. 

Kombinace dlouhodobě zvýšené glykemie, neléčeného vysokého 
krevního tlaku a obezity je katastrofou pro cévy. S tím, jak byly postup-
ně rozkryty jednotlivé typy diabetu, rozšiřuje se i naše poznání v oblasti 
vzniku této choroby, orgánových komplikací a souvisejících kompenzač-
ních mechanismů. Díky novým informacím se stále upravují a upřesňují i 
doporučené postupy, jakési přesně definované návody pro lékaře, jak toto 
komplikované a závažné onemocnění správně léčit. K dispozici je mnoho 
možností, z nichž každá umí nikoliv vyléčit, ale kvalitně léčit. Do praxe 
byla postupně zavedena skupina takzvaných perorálních antidiabetik, 
tedy účinných léčiv, která různým způsobem snižují hladinu krevního 
cukru. I na další závažné komplikace, které se vyskytují ruku v ruce s dia-
betem, především vysoký krevní tlak a patologické hladiny krevních tuků 
(dyslipidemie), už existují velmi kvalitní léky. Víme, že kdyby diabetik 
svědomitě a poctivě užíval opravdu všechno, co mu je předepsáno, dodr-
žoval režimová doporučená opatření, tak bude střední délka jeho života 
plně srovnatelná s nediabetickou populací. Výsledky ovšem stále nejsou 
příliš uspokojivé, i když klesá celková úmrtnost. Cukrovka v počátečních 
stádiích totiž nebolí a velká skupina nemocných, kteří o ní ani dlouho ne-
věděli, jen obtížně spolupracuje se svými lékaři. Jednoduše nejsou k léčbě 
dostatečně motivováni. 

Základem každé terapie je a nadále bude radikální změna životo-
správy. Je nutné trvalé omezení přísunu energie v potravě, změna jejího 
složení spolu se zvýšením pohybové aktivity. Diabetická dieta se blíží 
tomu, čemu dnes říkáme racionální strava. 

Zásadně se ale změnil pohled na léky. Nyní, po stanovení diagnó-
zy DM2, lékař by neměl čekat dva až tři roky na to, až zaberou režimová 
opatření, ale ihned po stanovení diagnózy podávat přípravek první volby, 
metformin, což je obsaženo v nejnovější verzi diabetologických doporu-
čení. Doporučuje se jako lék první volby, protože existují jednoznačné vě-
decké důkazy, že pokud je léčba zahájena právě tímto lékem, pak se, kro-
mě jasného účinku na snižování hladiny krevního cukru, v dlouhodobém 
horizontu významně sníží i riziko změn na cévách, které vedou k srdeč-
ním infarktům a mozkovým mrtvicím. Je pravdou, že na začátku terapie 
má asi 5 procent nemocných nevolnosti a zažívací obtíže, významná část 
z nich si ale na léčbu nakonec zvykne. Pokud ne, je samozřejmě možné 
terapii přerušit a nasadit přípravek z jiné skupiny antidiabetik. Pokud na 
normalizaci hladiny krevního cukru nebude stačit samotný metformin, je 
třeba rozšířit spektrum léků o další přípravek. Metformin, i když je lékem 
první volby nelze nasadit paušálně každému diabetikovi. U některých 
onemocnění (ledviny, játra, chudokrevnost, srdeční selhávání) by neměl 
být vůbec podáván. Možností nasazení a kombinování léčiv je dostatek, 
a proto odborníci doporučují, aby se takový nemocný svěřil výhradně do 
rukou specialisty – diabetologa. 

MUDr. Motílová Petra
www.ajem.cz
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Kuřimata v prosinci
Pondělí

10:00-11:30 Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5let
16:00-17:30 Cvičení pro rodiče s dětmi 6M-2 roky
Přijďte si poslechnout pohádku, zazpívat si, naučit se nové básnič-

ky. Také si trochu zatančíme, zacvičíme na balónech, zahrajeme na ná-
strojky a pohrajeme. 

Vstup bez přihlášení.Vstupné je 30 Kč.

Úterý
9:00-12:00 a 15:00-18:00 Hrátky s Kuřimátky- herna pro děti
Hračky, odrážedla, výtvarné potřeby, hry a stavebnice. Volná zába-

va v přítomnosti rodičů.
Vstup bez přihlášení. Vstupné pro děti od 1 roku 20 Kč.
19:00-21:00 Výtvarné dílny pro dospělé
Informace o výtvarných dílnách najdete na našem webu, přihlášky 

na jitka.ruf@seznam.cz

Středa
14:45-16:00 Tvořílek pro kluky a holky 6-10let
Na hodinách budeme vyrábět různé předměty z papíru, hlíny, tex-

tilií, skla a dalších materiálů.
Děti se tak naučí pracovat s různými nástroji, poznají různé deko-

rační techniky a vyrobí si spoustu dárečků pro své blízké, nebo předměty 
jen tak pro radost.

Přihlášky a info na jitka.ruf@seznam.cz, tel.:721 346 122

Čtvrtek
16:00-16:45 Zumba pro děti 4-10 let
Zumba je taneční a aerobní aktivita, při které sportujete a bavíte 

se zároveň.
Děti, které mají rády tanec a mají „rytmus v těle“ poznají latinsko-

americké a populární rytmy.
Orientační věkové rozmezí  kurzu je 4 - 9 let. Na zumbě se nesoutě-

ží, ale spolupracuje, zumba podporuje individualitu a kamarádství.
Přihlášky a info na pa.hajkova@centrum.cz
17:00-18:00 Cvičení pro těhotné
18:00-19:00 Kurz předporodní přípravy
Přihlášky na pa.hajkova@centrum.cz 

Pátek
Keramika pro děti 3-5 let 
Kurz od ledna 2015 dle zájmu
Vyrábět budeme zase spoustu drobných keramických zvířátek, po-

staviček a jiných předmětů. Po prvních zvykacích hodinách pracujeme 
samostatně bez maminek a tatínků, kteří mohou svým ratolestem přihlí-
žet, počkat na ně v budově Kuřimat, nebo si na půlhodinku odskočit něco 
vyřídit.

Cena za hodinu je 50Kč.
Platit je možné za cyklus 10 hod. - 500Kč, nebo po domluvě, kaž-

dou hodinu jednotlivě.
Přihlášky a info na jitka.ruf@seznam.cz, tel.:721 346 122

Sobota
Sobotní dopolední výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 13.12.2014 

9:30-11:00
e-mail: kurimata@googlegroups.com
www: http://kurimata.webnode.cz

Cestopisné promítání v ZUŠ
Nová Guinea po 13 letech

Promítá a přednáší RNDr. Alena Žákovská ve středu 10.12. od 
17:30 v ZUŠ Kuřim.

„Po 13 letech se s Danym vracíme na stejné místo, kde jsme se po-
tkali s naším zachráncem. Najdeme ho? Změnilo se něco od té doby na 
místě, kde žili kanibalové?“ O tom všem v přednášce Aleny Žákovské . . .

Vstupné 20Kč, děti polovic. Pořádá T.O. Llano Estacado

Centrum sociálních služeb Kuřim
 zve seniory a handicapované občany na 

Konferenci o sociálních 
službách 
spojenou 

s Mikulášskou zábavou. 
Akce se koná 4.12.2014 od 16 hod. v Kulturním domě.

Návštěvníky čeká vystoupení děti ze ZŠ Tyršova v Kuřimi, 
skupiny K-Dur a malé překvapení na závěr.

Za CSS Kuřim zve Miloslava Bártová, ředitelka

pozvánky
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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.

Pronajmu 2+1 byt, 60m2 
(Bezručova), zvýšené přízemí, za-
řízený. Možno i nezařízený. Nájem 
7000 Kč/ měsíčně + inkaso. Kauce 
15000 Kč. Tel.: 721 141 989

Nabízím k pronájmu garáž 
s elektřinou na ulici Svatopluka Če-
cha. Volná od prosince 2014. Tel.: 
773 664 346

Pronajmu garáž na ulici Hu-
sova. Tel.: 776 882 002

Koupím byt minimálně 2+1 
nebo rodinný domek v Kuřimi a oko-
lí. Financování zajištěno. Děkuji za 
nabídky. Tel.: 777 773 618

Pracující žena 50 let hledá 
urgentně levný podnájem (3000-
3500 Kč) v Kuřimi u ženy při-
měřeného věku i mladší. Možná 
běžná výpomoc v domácnosti. 
Pračku, ledničku, televizi vlastním. 
Spěchá!!! Děkuji za nabídky. Piš-
te, volejte. Vánoce jsou za dveřmi. 
Tel.: 737 051 809. Email: jin.sik@
seznam.cz

Koupím byt 1+1 (2+1) v 
Kuřimi a okolí. Z důvodu menšího 
tělesného postižení preferuji sprcho-
vý kout a výtah v domě – není pod-
mínkou. Děkuji za nabídky, nejlépe 
formou SMS. Tel.: 731 173 322

Prodám válendy, dřevěné – 
světlé, 2 ks, bez matrací, velmi za-
chovalé, levně. Tel.: 605 348 365

Prodám dřevěné brikety, cena 
dohodou. Tel: 608 065 337

Prodám stavební vrátek – 
levně. Tel.: 605 348 365

Prodám bílé plastové židle, 4 
ks, téměř nové i se sedáky. Cena 50 
Kč/ks. Tel.: 605 348 365

Prodám kuchyňský kulatý 
stůl, průměr 150 cm. Deska bílá, 
nohy chromované. Cena 300,- Kč. 
Tel.: 605 034 382

Prodám rohový PC stůl 
vhodný pro školáka, málo používa-
ný, horní deska 140x90x48,výška 
74 cm.Vpravo jsou 3 šuplíky, vzhled 
borovice. Cena 900 ,- Kč. Tel.:605 
034 382

Prodám palivové dřevo. 
Tel.: 608 065 337

Prodám vyšamotovaný kotel 
a kotlinu. Cena dohodou. Tel.: 721 
966 341

Koupím palivové dřevo, 
nabízím úklid lesa, pozemků. Tel.: 
776 578 209

Nabízím pravidelné hlídání 

občanská inzerce - zdarma

dětí. Seniorům nabízím občasnou 
výpomoc v domácnosti. Tel.: 776 
190 443

Hledám práci na zkrácený 
úvazek. V Kuřimi. Tel.: 776 190 
443

Prodám zvěřinu, již v ku-
chyňské úpravě. Tel: 608 065 337

Muž 40 let žijící v Kuřimi 
v rodinném domě hledá přítel-
kyni pro vážný vztah. Email: mi-
chal8888@seznam.cz

Nabízím sečení křovinoře-
zem, mulčovačem, cena od 0,8Kč/
m2. Tel.: 608 065 337

Prodám rudl na převoz po-
pelnice za 350,- Kč. Tel.: 739 593 
437

Prodám 1000l sud čištěny za 
1000,-. Prodám hřebenáče na tašku 
francouzská 14 staré za 40,- /ks cca 
50 ks. Prodám garáž v lomu 115 
000,-. Pronajmu garáž v lomu za 
800,-. Tel.: 733 315 507

Prodám  dětské  carvingo-
vé  lyže  zn.  SPORTEN  Fantom 
délka 80cm, vč. vázání a boty Da-
chstein, vnitřní stélka 16cm. lyže 
i boty jsou dobrém stavu. Cena : 
990,- Kč. T. Čížek, mobil:739 568 
235, xcizek@seznam.cz

Prodám ovocné dřevo na uze-
ní 1 m3 za 750,- množství až 8 m3   
Tel.: 733 315 507

Prodám kožený, nepouživá-
ný  tmavěhnědý batůžek za 350,-
Kč. Tel.: 739 593 437

Prodám dětské carvingové 
lyže zn. Dynastar, délka 110 cm, 
přezkáče, hůlky, přilbu, dívčí ly-
žařské kalhoty (vel. 128) a bundu 
(vel.140). Dohromady nebo i jednot-
livě. Dětské carvingové lyže, zn. K2, 
délka 120 cm. Chlapeckou zimní 
bundu, věk 11-13 let na běžné nošení 
i lyžování. Vše pěkné, cena dohodou. 
Tel.: 731 893 405.

Koupím byt 3+1 nebo 2+1 
v horní části Kuřimi. Nabídněte, 
bez RK. Tel.: 731 893 405.
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Usnesení
z 36. schůze Rady města Kuřimi konané 

21. 10. 2014 
545/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi ke dni 15. 10. 2014. Termín plnění: 22. 10. 2014 (KÚ)
546/2014 Rada města schvaluje prominutí poloviny poplatku a úroku z 

prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 847/6 ve výši [osobní 
údaj odstraněn] Kč paní Věře Petrželové, trvale bytem [osobní 
údaj odstraněn], Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

547/2014 Rada města souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 882/8 umís-
těného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 882, 883, 
884 v ul. Na Královkách, postaveného na pozemku parc. č. 1803, 
vše v obci a k. ú. Kuřim na paní Mgr. Jaroslavou Gillarovou, trvale 
bytem [osobní údaj odstraněn], Brno. Termín plnění: 30. 11. 2014 
(OMP)

548/2014 Rada města souhlasí s přidělením bytu č. 870/5 umístěného 
ve III. NP bytového domu č. p. 870, 871 v ul. Jungmannova, posta-
veného na pozemku p. č. 1853, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu 
čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 „o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách“ paní Naděždě Zajíčkové, 
trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim a schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 2015 (s možností pro-
longace) za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. Termín plnění: 31. 
10. 2014 (OMP)

549/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem místnosti o výměře 12 m2 umístěné v I. podzem-
ním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozem-
ku parc. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Bohuslavem 
Bednářem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, za ná-
jemné ve výši 40 Kč/m2/měs. na dobu určitou od 30. 10. 2014 do 
31. 12. 2014. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

550/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem místnosti o výměře 12 m2 umístěné v I. pod-
zemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na 
pozemku parc. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Marti-
nem Pospíšilem, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Kuřim, za 
nájemné ve výši 40 Kč/m2/měs. na dobu určitou od 30. 10. 2014 
do 31. 12. 2014. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

551/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem nebytového prostoru o výměře 94,5 m2 umístě-
ného v přízemí objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na po-
zemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, se společností AT-PLAY 
s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 
192, Kuřim, IČ 27688194, za nájemné ve výši 9.755 Kč + zálohy 
na služby na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 29. 11. 2014. Termín 
plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

552/2014 Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytového pro-
storu o výměře 94,5 m2 umístěného v přízemí objektu č. p. 902 
(KD Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. 
Kuřim na dobu určitou od 30. 11. 2014 do 31. 12. 2014 za nájem-
né 106,78 Kč/m2/měs. + zálohy na služby společnosti AT-PLAY 
s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 
192, Kuřim, IČ 27688194 za účelem provozování vinárny ATE-
LIER. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

553/2014 Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy, 
jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru o výměře 10,4 
m2 umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Ku-
řim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s paní Michaelou Bartuňkovou, trvale bytem [osobní údaj odstra-
něn] Kuřim, IČ 72512954, a to dohodou ke dni 31. 10. 2014. Ter-
mín plnění: 30. 11. 2014 (OMP)

554/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem nebytového prostoru o výměře 132,95 m2 umís-
těného v objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku 
p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Davidem Hedbávným, 
trvale bytem U Stadionu 953, Kuřim, IČ 74323806, za nájemné ve 
výši 12.734,- Kč + zálohy na služby na dobu určitou od 1. 11. 2014 
do 29. 11. 2014. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

555/2014 Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytového prosto-
ru o výměře 132,95 m2 umístěného v objektu č. p. 902 (KD Ku-
řim) postaveného na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim 
na dobu určitou od 30. 11. 2014 do 31. 12. 2014 za nájemné 99,08 
Kč/m2/měs. + zálohy na služby panu Davidu Hedbávnému, trvale 
bytem U Stadionu 953, Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozo-
vání herny - klubu Pohoda. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

556/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v míst-
nosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
na pozemku parc.č. 2748 v obci a k.ú. Kuřim na dobu určitou od 
podpisu smlouvy do 31. 12. 2014 s Lubomírem Táborským, trvale 
bytem [osobní údaj odstraněn], 602 00 Brno, za cenu 700,- Kč/
měs. + DPH (poplatek za ubytování) + úhrada za služby. Termín 
plnění: 31. 10. 2014 (OMP)

557/2014 Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetku města Ku-
řim dle přílohy. Termín plnění: 30. 11. 2014 (OMP)

558/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 19/96, je-
jímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 3277/1 v k. ú. Kuřim 
uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Slovan Kuřim - Podlesí, se 
sídlem Kuřim - Podlesí, IČ 49461419 a to dohodou ke dni 31. 12. 
2014. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

559/2014 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 12/1999, 
jejímž předmětem je užívání pozemků parc. č. 3276/1, 3276/2 a 
3276/3 včetně garáže postavené na pozemku parc. č. 3276/3 vše 
v k. ú. Kuřim uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Slovan Kuřim - 
Podlesí, se sídlem Kuřim - Podlesí, IČ 49461419 a to dohodou ke 
dni 31. 12. 2014. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

560/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o náj-
mu č. 2011/O/013, kterým se prodlužuje společnosti EUROVIA 
CS a.s., se sídlem Praha 1, Národní 10, IČ 45274924 doba nájmu 
pozemků parc. č. 3430/3 o vým. 2212 m2, parc. č. 3430/4 o vým. 
168 m2, parc. č. 3506/4 o vým. 514 m2 a části pozemku parc. č. 
3509/2 o vým. 144 m2 vše v k. ú. Kuřim do 31. 12. 2020. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

561/2014 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkou-
mání hospodaření obce s auditorem doc. Ing. Václavem Kupčá-
kem, CSc., Třída 1. máje 1614, Hranice na Moravě, 753 01, IČ 
48827576. Termín plnění: 31. 10. 2014 (OF)

562/2014 Rada města schvaluje odpověď na petici ve věci výstavby poly-
funkčních bytových domů v Dílech za Sv. Janem dle přílohy. Ter-
mín plnění: 30. 10. 2014 (KÚ)

563/2014 Rada města souhlasí s řešením kapacity základních škol zřizo-
vaných městem Kuřimí dle předloženého návrhu. Termín plnění: 
31. 8. 2015 (ZŠ, KÚ, OI)

564/2014 Rada města schvaluje závěry komise pro životní prostředí v 
bodě 2a, 2b, 2c a bere na vědomí bod 1, 2d, 2e, 3. Termín plnění: 
15. 3. 2015 (OŽP)

565/2014 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společností 
Vertik s.r.o., se sídlem Studentská 1700/18, Žďár nad Sázavou, IČ 
63469626, jejímž předmětem je servis jídelního výtahu v KD Ku-
řim, dohodou k 31. 12. 2014.Termín plnění: 31. 12. 2014 (MKK)

566/2014 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společností 
Prokeš výtahy-servis spol. s. r. o., se sídlem Starobrněnská 340/14, 
Brno, IČ 25585819, jejímž předmětem je servis jevištního výtahu 
v KD Kuřim, dohodou k 31. 12. 2014. Termín plnění: 31. 12. 2014 
(MKK)
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567/2014 Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy s paní PhDr. 
Vlastou Šrámkovou, bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim 
k udělení licence k textu o historii Vodní kaple sv. Jana Nepomuc-
kého ve výši 1.815,- Kč. Termín plnění: 30. 10. 2014 (OI)

568/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 
554/2012 ze dne 10. 10. 2012 se společností DR.OPTIK Moravia 
s.r.o., se sídlem Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, 
IČ 27251349, kterým se prodlužuje termín umístění 1 ks reklamní 
plochy na nám. 1. května do 30. 10. 2015. Termín plnění: 30. 12. 
2014 (OI)

569/2014 Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
1.100 Kč panu Aleši Kadlecovi, se sídlem Nová 1057/4, 664 34 
Kuřim, IČ 11482907, na úhradu ztráty při pořádání koncertu, na 
kterém byly předány ceny Kuřimské kulturní činy 2014. Termín 
plnění: 30. 10. 2014 (KÚ)

570/2014 Rada města schvaluje úpravu dopravního značení v ul. Bezru-
čova dle žádosti (omezení rychlosti na 20 km/hod). Termín plně-
ní: 15. 1. 2015 (OI)

571/2014 Rada města schvaluje opravu kanalizačních stok v ul. Tišnov-
ská SO 01 a Tyršova SO 02, a výstavbu kanalizačních přípojek pro 
13 rodinných domů objekt SO 03 včetně doprovodných prací. 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

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

Usnesení
z 37. schůze Rady města Kuřimi konané 24. 

10. 2014
572/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stav-

bu se společností EMBRA s.r.o., se sídlem Brněnská 151, Tišnov, 
IČ 26286653, jejímž předmětem je souhlas města s budováním 
parkovacích stání na pozemcích p. č. 612/12, p. č. 612/13 a p. č. 
612/19 vše k. ú. Kuřim. Termín plnění: 30. 11. 2014 (OMP)

573/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Micha-
lem Illkem, se sídlem nám. Republiky 1392/8, 678 01 Blansko, IČ 
69709360 za cenu 114.454,- Kč, jejímž předmětem je zhotovení 
etážového topení v bytu č. 1119/2 na ul. Bezručova čtvrť. Termín 
plnění: 30. 11. 2014 (OMP)

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

Usnesení
z 38. schůze Rady města Kuřimi konané 

05. 11. 2014
574/2014 Rada města bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuři-

mi ke dni 29. 10. 2014. Termín plnění: 5. 11. 2014 (KÚ)
575/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. 

č. 1700 k. ú. Kuřim o výměře 120 m2 - zahrádka v lokalitě „za do-
mem č. p. 906 ul. Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/
rok Milanovi Nečasovi, trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 
34 Kuřim. Termín plnění: 15. 11. 2014 (OMP)

576/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 
Vladimírem a Miluší Vaňkovými, oba bytem [osobní údaj odstra-
něn], 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 89 m2 - zahrádka v lokalitě „za 
domem č.p. 1101-1103 ul. Bezručova čtvrť“ v Kuřimi na dobu ne-
určitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- 

Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OMP)
577/2014 Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi 

Milanem a Alenou Kiliánovými, oba bytem [osobní údaj odstra-
něn], 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku 
parc. č. 3077 k. ú. Kuřim o výměře 201 m2 - zahrádka v lokalitě 
„ZŠ Komenského“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

578/2014 Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch 
obchodní společnosti 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 po-
zemku parc. č. 3117/12 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH 
na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z 
věcného břemene. Termín plnění: 31. 12. 2016 (OMP)

579/2014 Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch 
obchodní společnosti 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 po-
zemcích parc. č. 2976/14, parc. č. 2976/1 a parc. č. 2977/2 vše v 
k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jedno-
rázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 31. 12. 2016 (OMP)

580/2014 Rada města souhlasí s ukončením Rámcové kupní smlouvy 
výkupu surového dříví s Ing. Daliborem Šafaříkem, [osobní údaj 
odstraněn] 664 34 Kuřim. Termín plnění: 6. 11. 2014 (OŽP)

581/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z 
Operačního programu životní prostředí pro projekt „Revitalizace 
toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. Termín plnění:  30. 11. 2014 
(OŽP)

582/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodáv-
kách plynu pro odběrné místo Kotelna, ul. Popkova 1012/38, 664 
34 Kuřim, se společností RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 
108 00 Praha 10, IČ 49903209. Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

583/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0038 pro stavbu „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, 
ul. Popkova, Kuřim“ se společností KALÁB-stavební firma, spol. s 
r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ 49436589, který spočívá v 
odpočtu méněprací a přípočtu víceprací a posunu termínu dokon-
čení stavby. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

584/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí za účelem dodávky 
elektřiny pro altán a osvětlení hřiště „Sportovně-rekreační plochy 
Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ se společností E.ON Energie a.s., F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

585/2014 Rada města schvaluje provozní řád pro veřejné hřiště „Spor-
tovně rekreační plocha Díly za Sv. Jánem“. Termín plnění: 30. 12. 
2014 (OI)

586/2014 Rada města schvaluje provozní řád pro veřejné hřiště s umě-
lým povrchem - Podlesí. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

587/2014 Rada města schvaluje na základě návrhu komise pro přidě-
lování bytů v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení 
bytu v DPS od 6. 11. 2014 dle zápisu. Termín plnění: 5. 11. 2014 
(CSSK)

588/2014 Rada města schvaluje prodej surového dříví v množství 25 
m3 společnosti Vlastimil Kučera, Kuřimská 38, 664 34 Kuřim, IČ 
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45606633. Termín plnění: 30. 11. 2014 (OŽP)
589/2014 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0072 se zhotovitelem zakázky „Bezbariérový přístup 
do výpravní budovy žst. Kuřim“, společností DOLP stavební spo-
lečnost s.r.o, Bednářova 30a, Brno, IČ 49453190. Termín plnění: 
10. 11. 2014 (OI)

590/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 379/93 ve 
znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 
2680 v k. ú. Kuřim uzavřené s Jaroslavem Halou bytem [osobní 
údaj odstraněn], Kuřim a to dohodou ke dni 31. 12. 2014. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (OMP)

591/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 
2680 v k. ú. Kuřim nebo jeho část k zemědělskému obhospodařo-
vání, za pachtovné ve výši 0,1276 Kč/m2/rok. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OMP)

592/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. 
č. 3014/40, 3014/42, 3014/43 a 3014/48 v k. ú. Kuřim, parc. 
č. 442/6, 443/4, 443/10, 446, 462/1 a 464/4 v k. ú. Svinošice a 
parc. č. 933/49, 944/59 a 944/68 v k. ú. Lipůvka o celkové výměře 
4.219 m2 k zemědělskému obhospodařování AGRODRUŽSVU 
Brťov - Lipůvka se sídlem Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, IČ 
49971492, za pachtovné ve výši 0,1276,- Kč/m2/rok na dobu ur-
čitou do 31. 12. 2019. Termín plnění: 30. 11. 2014 (OMP)

593/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0045 „Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim“, se společ-
ností AVENZO VICE a.s., se sídlem Křižíkova 2988/68g, 612 00 
Brno, IČ 27686680, který spočívá v odpočtu méněprací. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (OI)

594/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 2014/D/0045 „Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim“, se spo-
lečností AVENZO VICE a.s., se sídlem Křižíkova 2988g, 612 00 
Brno, IČ 27686680, který spočívá v přípočtu víceprací. Termín 
plnění: 30. 9. 2014 (OI)

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

Usnesení
z 39. schůze Rady města Kuřimi konané 

13. 11. 2014
595/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-

mětem je nájem nebytového prostoru o výměře 25 m2 umístěného 
v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného 
na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s paní Alenou Bar-
tákovou, bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim, IČ 01340361, za 
nájemné ve výši 1.897,- Kč + zálohy na služby na dobu určitou od 
1. 12. 2014 do 29. 12. 2014. Termín plnění: 30. 11. 2014 (OMP)

596/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem nebytového prostoru o výměře 94,5 m2 umístě-
ného v přízemí objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na po-
zemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, se společností AT-PLAY 
s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 
192, Kuřim, IČ 27688194, za nájemné ve výši 106,80 Kč/m2/
měs, + zálohy na služby, na dobu určitou od 30. 11. 2014 do 31. 
12. 2014. Termín plnění: 29. 11. 2014 (OMP)

597/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž před-
mětem je nájem nebytového prostoru o výměře 132,95 m2 umís-
těného v objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku 
p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem Davidem Hedbávným, 
trvale bytem [osobní údaj odstraněn] Kuřim, IČ 74323806, za 
nájemné ve výši 99,08 Kč/m2/měs, + zálohy na služby, na dobu 
určitou od 30. 11. 2014 do 31. 12. 2014. Termín plnění: 29. 11. 

2014 (OMP)
598/2014 Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené 

s manž. Viktorem a Olenou Kolosinskými, bytem [osobní údaj 
odstraněn], Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1002/14, 
umístěného v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 
1003 v ul. Popkova, postaveného na pozemku parc. č. 2086/6, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 30. 11. 2014. Termín 
plnění: 15. 12. 2014 (OMP)

599/2014 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Vik-
torem a Olenou Kolosinskými, bytem  [osobní údaj odstraněn] , 
Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 832/2 umístěného v I. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská, 
postaveného na pozemku parc. č. 1849, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou do 31. 5. 2015 (s možností prolongace) za nájemné 
ve výši 65,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Termín plnění: 15. 
12. 2014 (OMP)

600/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim“ a souhla-
sí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností GLOBAL SPORT 
ČUPA s.r.o., se sídlem Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravi-
cí, IČ 28570987, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 272.250 Kč vč. DPH. Termín plnění: 28. 2. 2015 (OI)

601/2014 Rada města pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a preven-
ce Městského úřadu Kuřim rozhodováním o uzavírání nájemních 
smluv a podpisem těchto smluv podle § 102 odst. 2 písm. m) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jejichž předmětem 
bude nájem sociálního bytu č. 892/1 umístěného v I. nadzemním 
podlaží domu č. p. 892, který je součástí pozemku p. č. 2747/1 k. 
ú. Kuřim, a to s účinností od 1. 12. 2014. Termín plnění: 13. 11. 
2014 (OSVP)

602/2014 Rada města stanovuje výši nájemného v bytě č. 892/1 umís-
těného v I. nadzemním podlaží domu č. p. 892, který je součástí 
pozemku p. č. 2747/1, vše k. ú. Kuřim na 56 Kč/ m2/ měs. Termín 
plnění: 13. 11. 2014 (OSVP)

603/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
2013D0105 o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF pro-
střednictvím služby „ČSN online“, který prodlužuje danou smlou-
vu na další období 12 měsíců s organizační složkou státu - Úřadem 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se 
sídlem Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, IČ 48135267, za roční cenu 
5.500 Kč. Termín plnění: 30. 11. 2014 (KÚ)

604/2014 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 
2014/D/0034 na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s vý-
sadbou doprovodné zeleně“ se společností Kavyl, spol. s.r.o., Mo-
helno 563, 675 75 Mohelno. Termín plnění: 15. 12. 2014 (OŽP)

605/2014 Rada města souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fon-
du Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, pří-
spěvkové organizace ve výši 94.108 Kč dle žádosti. Termín plnění: 
31. 12. 2014 (ZŠT)

606/2014 Rada města schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 
2766 v k. ú. Kuřim za účelem využití jako užitková zahrada, na 
dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné 
ve výši 2,00 Kč/m2/rok s valorizací, panu Milanu Fikarovi, by-
tem [osobní údaj odstraněn] Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2014 
(OMP)

607/2014 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání 
žádosti o dotaci na Ministerstvo financí v programu - Podpora roz-
voje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v 
okolí velkých měst, dle architektonické studie ve variantě C. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2014 (OI)

608/2014 Rada města bere na vědomí úpravu platového výměru ředite-
le Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
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příspěvkové organizace Mgr. Richarda Macha od 1. 11. 2014 dle 
přílohy. Termín plnění: 30. 11. 2014 (KÚ)

609/2014 Rada města bere na vědomí úpravu platového výměru ředi-
tele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Stanislava Plchota od 1. 11. 2014 dle 
přílohy. Termín plnění: 30. 11. 2014 (KÚ)

610/2014 Rada města bere na vědomí úpravu platového výměru ředi-
telky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace Mgr. Lenky Slámové od 1. 11. 2014 dle 
přílohy. Termín plnění: 30. 11. 2014 (KÚ)

611/2014 Rada města souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru 
na rozvoj technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci 
projektu „Technické školky“ ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavře-
ní „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako obdaro-
vaným a akciovou společnosti TOS Kuřim - OS, a.s., se sídlem 
Štefánikova 41, 602 00 Brno, IČ 26231522, jako dárcem. Termín 
plnění: 31. 12. 2014 (MŠ)

612/2014 Rada města souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru 
na rozvoj technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci 
projektu „Technické školky“ ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavře-
ní „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako obdaro-
vaným a společností s ručením omezeným MCAE Systems, s.r.o., 
sídlo Knínická 171, 664 34 Kuřim, IČ 60755431, jako dárcem. 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (MŠ)

613/2014 Rada města souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru 
na rozvoj technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci 
projektu „Technické školky“ ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavře-
ní „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako obdarova-
ným a akciovou společností Slévárna Kuřim, a.s., sídlo Blanenská 
157, 664 34 Kuřim, IČ 29291721, jako dárcem. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (MŠ)

614/2014 Rada města souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru 
na rozvoj technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci 
projektu „Technické školky“ ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavře-
ní „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako obdarova-
ným a akciovou společností ALTA CZ, a.s., sídlo Štefánikova 41, 
602 00 Brno, IČ 28317556, jako dárcem. Termín plnění: 31. 12. 
2014 (MŠ)

615/2014 Rada města souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru 
na rozvoj technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci 
projektu „Technické školky“ ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavře-
ní „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako obdaro-
vaným a akciovou společností Kuličkové šrouby, sídlo: Blanenská 
1277/37, 664 34 Kuřim, IČ 24782947, jako dárcem. Termín plně-
ní: 31. 12. 2014 (MŠ)

616/2014 Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS“ 
a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností COMIM-
PEX spol. s r.o., se sídlem, Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná, 
IČ 46972439, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 492.932 Kč bez DPH. Termín plnění: 14. 1. 2015 (KÚ)

617/2014 Rada města ruší usnesení č. 571/2014 ze dne 21. 10. 2014. 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

618/2014 Rada města schvaluje opravu kanalizačních stok v ul. Tišnov-
ská a v ul. Tyršova. Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI)

619/2014 Rada města uděluje souhlas s čerpáním investičního fondu 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, pří-

spěvkové organizace ve výši 70 000,- Kč na výměnu střešních svět-
líků objektu MŠ Brněnská. Termín plnění: 30. 5. 2014 (OI)

620/2014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vystoupení Cim-
bálové muziky Víti Klabačky, Vlčnov 858, 687 61 Vlčnov, IČ 
67592252, za cenu 9.500,- Kč. Termín plnění: 28. 11. 2014 (KÚ)

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

Jumping Drums – Zš Jung-
mannova na bubenickém 
koncertu

Ve čtvrtek 13.11. se žáci naší školy vydali do kulturního domu, na 
koncert skupiny Jumping Drums, která má největší instrumentář bubnů 
a perkusí v ČR. V podání lídra skupiny Ivo Batouška si vyslechli humorně 
laděné vyprávění o historii bicích nástrojů, ale hlavně si poslechli skladby 
nabité energií a byli aktivně zapojeni do bubnování jak v hledišti, tak i na 
podiu. O úžasné atmosféře koncertu a šikovnosti dětí se můžete přesvěd-
čit na záznamu koncertu ve fotogalerii na stránkách ZŠ Jungmannova. 

Mgr. Iva Špunarová

školství
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Byli jsme na veletrhu středních škol
Ve dnech 22. – 23. 11. 2014 se v pavilonu G1 v areálu brněnské-

ho výstaviště konal již XX. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání. 
Účastnila se ho, jako každoročně, i naše SOŠ a SOU Kuřim. Tento veletrh 
v hojném počtu navštěvují žáci posledních ročníků základních škol v do-
provodu svých rodičů či třídních učitelů. Má jim napomoci při rozhodo-
vání a výběru zaměření dalšího studia a volbě jejich budoucího povolání. 
Přestože dochází k velkému propadu počtu patnáctiletých (mezi rokem 
1990 a 2010 poklesl počet z asi 180 tisíc na 90 tisíc deváťáků) návštěvnost 
veletrhu se udržuje na vysokém čísle kolem 7000 osob. Počet vystavují-
cích škol, nejen z Jihomoravského kraje, i dalších vzdělávacích institucí se 
blížil k devadesáti. Naše škola rozdala informační letáčky, podala infor-
mace zájemcům a pozvala je na dny otevřených dveří, které proběhnou ve 
dnech 2., 3. a 4. 12. 2014 v době od 8 do 18 hodin.

Ing. Hana Novotná
ředitelka
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Zemědělství v Kuřimi
Na konci září 2014 byla v prostorách zámku přístupná výstava o ze-

mědělství z pohledu našeho města. Tato výstava byla připravována pro Me-
dové dny 2014, a jelikož se jednalo o 10. ročník těchto slavností -  navíc  v 
jubilejním roce, kdy Kuřim byla povýšená na město - byla rozsahem i námě-
tem zamýšlená jako vrcholné zakončení badatelské činnosti o Kuřimi. V tomto 
čísle navazujeme na úvod z minulého čísla. 

První zastavení nám odkrývá panský dvůr, tedy co o něm záznamy v 
Archivu města Brna, které pro nás připravila Sylvia Laurincová, uchovaly…

Poplužní dvůr 
Termínem poplužní dvůr označujeme hospodářský dvůr, který 

náležel vrchnosti, a ke kterému náležely polnosti, dříve nazývané poplu-
ží. Popluží ve středověku označovalo měrnou jednotku obdělané půdy 
– odtud tedy název poplužní dvůr, později hospodářský dvůr. Jak dvůr v  
Kuřimi vypadal a jaké měl vybavení, se nám z  nejstarších dob nedocho-
valo. Víme, že vždy ležel nedaleko zámku, u silnice na Tišnov (dnešní 
ulice Tišnovská nesla před válkou jméno Eduarda Beneše a v poválečném 
období se nazývala ulicí Švermovou). Ani kupní smlouva, kterou město 
Brno v roce 1547 koupilo ves Kuřim, podrobněji nezmiňuje vybavení 
dvora. Z odborné literatury však víme, že v 16. století už většina hospo-
dářských budov bývala převážně zděných – vrchnostenské stavby v tomto 
směru šly vzorem, a tak lze předpokládat, že i dvůr v Kuřimi měl již nej-
později v 16. století (pravděpodobně však mnohem dříve) solidní zděné 
budovy. Během třicetileté války utrpěl kuřimský dvůr a jeho vybavení 
velké škody, když byl při průchodu švédských vojsk v roce 1645 zcela 
vypálen. Z dochovaných účetních materiálů kuřimského panství víme, 
že obnova byla velmi pozvolná, a trvalo 15 let  než se dvůr dostal z toho 
nejhoršího.                      

Do   samotného   dvora   se   vstupovalo   dřevěnými  vraty  na jiho-
západní straně (směrem od zámku). Napravo od brány se nacházel chlév 
pro hovězí dobytek, dále tu byl samostatný kravín a chlév pro tažný 
dobytek. Ve dvoře byla také stáj pro koně, vepřín a ovčírna. Slepice se 
chovaly ve zděném kurníku. Všechny chlévy, stáj, vepřín, ovčírna i kur-
ník byly rozděleny na oddělení většinou dřevěnou či zděnou zídkou nebo 
příčkou. Všechny tyto prostory samozřejmě měly koryta, u nichž byly 
také kruhy na přivazování zvířat. V pozdější době byla do koryt zavedena 
voda potrubím z vodovodu. 

Podlahy v chlévech i stájích byly dříve z udusané hlíny, později, v 
17. století vylepšila podlahu dřevěná prkna a v 18. století dlaždice. Pů-
vodně byly vchody do chlévů velmi nízké a malé, aby se zamezilo úniku 
tepla, dveře se ze stejného důvodu na zimu ještě utěsňovaly splétanými 
slaměnými povřísly. Ani okna nebyla příliš velká, aby jimi neunikalo 
teplo, někdy připomínaly spíše průduchy. V chlévech proto bylo šero a 
svítilo se v nich loučemi, později lojovými svíčkami v lucernách – právě 
v poslední čtvrtině 17. století nacházíme v kuřimských účtech záznamy o 
úročním loji, který odváděli řezníci z kuřimských, lelekovických, lipův-
ských, lažanských  a  deblínských  jatek  k termínu sv. Martina – z tohoto 
loje se dělaly svíčky pro kuřimský dvůr. Až do konce 19. století se svítilo 
tradičně různými lucernami a svítilnami, zásadní pro kuřimský dvůr byla 
až elektrifikace, která proběhla v roce 1922 v celém městě. Každá stáj, 
chlév, komora, sklep, i všechny další místnosti ve dvoře byly osvětleny 
elektrickými lampami.

Stropy v chlévech a stájích byly rovné, později však již v inventá-
řích z 18. a 19. století nalézáme stále častěji záznamy o stropech klenu-
tých – nemuselo se však nutně jednat o klenby zděné, ale dřevěné – to 
například dokládá licitace z roku 1832, kdy se vedení kuřimského panství 
rozhodlo z požárně-bezpečnostních důvodů zaměnit dřevěnou klenbu v 
koňské stáji za zděnou – nejnižší cenu tehdy nabídl tišnovský zednický 
mistr Ignác Matoušek. Klenutého stropu se však nikdy nedočkal vepřín, 
který měl až do 20. století strop rovný – za to měl na léto zřízeny tři výbě-
hy s malými dřevěnými přístřešky, v nichž byly kotce. Co se týče kapacity 
jednotlivých budov, v polovině 19. století účetní materiály uvádí, že chlév 
pro mladý hovězí dobytek pojmul 35 - 40 kusů, kravín okolo 60 kusů a 
koňská stáj 5 párů koní. Ovčírna, která byla na počátku 50. let 19. století 
nově postavena (poté, co v roce 1850 vyhořela), byla schopna pojmout 
mezi 1200 až 1400 kusy ovcí. 

Chlévy a stáje se samozřejmě nemohly obejít bez dalšího příslu-
šenství – ať už to byla přípravna krmiva, která  se   nacházela   vedle   
chléva   pro  tažný  dobytek  a   v  níž  se  připravovalo  krmení  nejen  
pro  dobytek, ale i pro prasata a drůbež, nebo pícník pro uskladnění a 
zpracování píce. 

 
Kuřimský dvůr hospodařil na rozsáhlé ploše polí, jeho hospodář-

ská produkce byla poměrně velká a vypěstované hospodářské plodiny 
poté, co byly sklizeny, bylo potřeba uskladnit. Týkalo se to především 
obilí, které bylo po sklizni potřeba někde uložit, před tím než bylo vy-
mláceno – k tomu sloužila stodola. Stodola bývala  průjezdná  vozem  z  
jednoho  konce  na druhý a její součástí  bývalo několik mlatů. Mlat byl 
obvykle ve středu stodoly, sloužil k mlácení obilí cepem. Podlaha mlatu 
byla z udusané jílovité hlíny s příměsí řezanky, a aby v ní nebyly praskliny, 
byla polévána volskou krví. Z účetních záznamů ze 17. století víme, že 
kuřimský dvůr měl dva mlaty: horní a dolní, které byly součástí stodoly. 
Stodola tehdy stávala za ovčírnou. V pozdějších staletích se stodola zřej-
mě dočkala přestavby či rozšíření, neboť v inventářích z 19. století již jsou 
zaznamenány mlaty 3 a rovněž víme, že stodola byla 44 sáhů dlouhá (78,2 
m) a přes 6 sáhů široká (11,1 m). Po vymlácení obilí sloužila stodola k 
uskladnění slámy. Pro uskladnění sena se naopak používaly čtyři seníky 
– prostory nad chlévem pro telata, koňskou stájí a kuchyní, nad dvěma 
odděleními ovčárny, nad vozovnou. 

Produkce  obilí   byla  velká – uvážíme-li,  že  dvůr   odváděl  ne-
zanedbatelný  desátek  proboštovi  k sv. Petru do Brna, dodával tuto su-
rovinu pro kuřimský pivovar, musel zabezpečit krmivo pro hospodářská 
zvířata, jídlo pro obyvatelstvo zámku a dvora a v neposlední řadě mít k 
dispozici dostatek kvalitního osiva na další rok, pak bylo nesmírně dů-
ležité uskladnění vymláceného obilí. Poměrně klíčovým zařízením byla 
tedy sýpka (někdy též nazývaná špýchar či špejchar). Na kuřimském 

letecký snímek dvora,1989

přestavba koňské stáje ve dvoře 1832,AMB, pol.3760 OE
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dvoře se sýpka nacházela nad koňskými stájemi, chlévem pro tažný hově-
zí dobytek a vepřínem (půdní prostory se všeobecně využívaly jako sýpky 
z důvodů dobré ochrany před hlodavci). Byla přístupná zevnitř, ale také 
zvenku – na západní straně dvora byly schody, které vedly do střešních 
prostor. Sýpka byla rovněž rozdělena  příčkami   na   několik  oddělení  a 
dělila se dokonce na první a druhé patro, přičemž druhé patro bylo celé ze 
dřeva. Podmínkou kvalitního uskladnění samozřejmě bylo dobré větrání, 
takže sýpka měla v každém oddělení hned několik oken, často i zamří-
žovaných. Inventář z poloviny 19. století uvádí, že každé oddělení  bylo  
dlouhé  20 sáhů 3 lokty (přibližně 37 metrů) a široké 5 sáhů 3 lokty (při-
bližně 10 metrů), s tím, že tento prostor byl schopen pojmout čtyři až pět 
tisíc měřic obilí. Uvážíme-li, že moravská měřice jakožto objemová míra 
na obilí představovala 70,599 litrů, docházíme k závěru, že v kuřimském 
dvoře bylo možno uskladnit 282 – 352 tisíc litrů obilí.

Není bez zajímavosti, že kromě této sýpky se využívala jako sýpka 
v letech 1788 až 1863 také půda kuřimského zámku. Stalo se tak na pokyn 
císaře Josefa II., který považoval za rozumné vytvořit z přebytků obilí tzv. 
obilní fondy, které by byly pojistkou pro léta neúrody. Obilí se tedy odvá-
dělo formou daně – kontribuce a skladovalo se pak v tzv. kontribučních 
obilních sýpkách. Kuřim však takovou sýpku nezřídila a využila místo 
toho půdní prostory zámku. V roce 1863 bylo toto josefinské opatření 
definitivně zrušeno.

                                                                                                                                                      
                                                        

V hospodářském dvoře se dále nacházely obytné prostory: jednak 
tu byl byt šafáře, který měl na starosti vedení dvora (byl-li ženatý, pomá-
hala mu se správou dvora také šafářka), dále tu byl čeledník pro čeleď 
(většinou ji tvořili dva až tři pacholci (nazýváni též knechti), dvě děvečky, 
pasák krav, pasák vepřů, husopaska, řezač řezanky pro dobytek) a bylo 
zde také obydlí hospodářského drába a ovčáka. Každá místnost byla 
samozřejmě vytápěna ať už kamny nebo pecí.  

                                            
V nejstarších dobách byly stavby často kryty došky (svazky slámy, 

rákosí nebo orobince), panské stavby však byly  kryty  šindelem. Zvláš-
tě  na  kuřimském  panství  se produkovalo  velké  množství  šindele – v 
2. polovině 17. století to bylo průměrně okolo 76 000 šindelů (někdy až 
120 000– 174 000 kusů) a tak zámek, palírna, pivovar a samozřejmě i 
hospodářský dvůr měly střechy kryté šindelem. Později byly střechy 

přestavba přední části dvoru,10.1.1931, SÚ

přestavba stájí, 1793, AMB pol.OE 528

Výřez kolem zámku,1781, AMB

pokryty střešními taškami, které na některých budovách vydržely, byť už 
v poměrně špatném stavu, až do 20. století. Některé budovy byly před 2. 
světovou válkou již pokryty falcovkou.  

Hospodářský dvůr měl podle dostupných záznamů v 19. století 6 
komínů – 5 z nich bylo ruských a jeden cylindrický. Ruské  komíny  byly  
v  19.  století   novinkou.  Poprvé se tyto komíny objevily v Berlíně v roce 
1819 a o dvacet let později již registrujeme stavby s těmito komíny i v 
Praze. Jednalo se tedy původem o „pruské“ komíny a zřejmě zkomolením 
výrazu se však označují jako komíny „ruské“. Tyto komíny měly čistící 
dvířka na půdě a u paty komínu – z toho důvodu také bylo žádoucí, aby 
střecha byla kvalitní a z nehořlavého materiálu. Kuřimský dvůr takovou 
střechu ze střešních tašek měl. Ve 20. století se počet komínů o jeden zvý-
šil. 

(pokračování příště)
Ing. Jitka Sikorová

Čtvrtek 11. prosince 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

České hudební dialogy
Štefan Graffe - housle, Igor Ardašev - klavír

Koncert je součstí abonmá SPH kuřim pro sezónu 2014-2015. 
Zbylé vstupenky na místě po 100 Kč.

Úterý 2. prosince, velký sál KD Kuřim

Tomáš Kočko & Orchestr
Poslední a naprosto lahůdkový koncert ve velkém sále před rekon-

strukcí. V adventním a ve vánočním duchu, pro starší i mladé. Vstupné 
150 Kč.

kulturní pozvánka
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školství

Podzimní pohádkové cesto-
vání za pokladem!

Myslíte si, že v našem městě nemůže strašit nebo že tu neexistují 
pohádkové bytosti? Kdo je v této chvíli v opozici, ten se mýlí. O tom se 
přesvědčili děti i jejich rodiče na pohádkové podzimní cestě ke kuřimské 
Zlobici.

Tomu všemu předcházela ještě příprava, která obnášela pečení 
ovocných koláčků a buchtiček. To vše jsme zvládli v naší mateřince do-
poledne společnou prací učitelek, dětí a paních kuchařek, které hlídaly 
zlatavou barvu našich výtvorů. Celou školkou se linula lákavá vůně. Také 
šikovné maminky se zapojily. Od rána přibývaly rozličné domácí dobrůt-
ky, u nichž asistovaly i děti. Prohlížely jsme si tvary, velikosti a barvy voňa-
vých lákadel. Nechyběla ani originalita a pochvala tu byla na místě.

Děti se nemohly dočkat odpoledne. Paní školnice lákala malé i vel-
ké cestovatele na „Honzovy buchty“ a směřovala je na tajuplnou pouť pl-
nou pohádkových postav. Děti dostaly podzimní lístek na splněné úkoly a 
vydaly se s rodiči po žluté stezce. Nalezený barevný fáborek jim pomáhal 
jít správným směrem. Cesta vedla od školky Zborovské po Jungmannově 
ulici ke stadionu. Ještě průchod pod mostem a dětem se naskytl pohled 
na cyklostezku, dnes plnou netradičních postav. Čekala je tu ježibaba s 
pekelným vchodem, medvěd s úkolem, ježek se strašidelnou dráhou, sova 
s chytrou otázkou, veverka s rozsypanými oříšky a to ještě nebylo vše. Na 
konci je čekal ukrytý poklad, který nebylo tak snadné získat. Dostat ho 
mohl jen ten, kdo přelstil nerudného loupežníka. A to nebylo jen tak! Na-
konec vše dobře dopadlo a poklad byl vydán.

Ani vítr a zamračené počasí nemohly dětem zkazit zážitek z ne-
tradiční vycházky za pokladem. Zlé mocnosti byly šikovností a chytrostí 
překonány. Teplý čaj a přichystané dobrůtky posilnily malé i velké ces-
tovatele a zajímavé odpoledne bylo u konce. Šeřící se obloha provázela 
všechny zpět k domovu. Pohádka na této cestě sice skončila, ale možná, 
že dětem pokračovala ještě ve snách. 

Tak sladké pohádkové snění nejen dětem! 
 Blanka Krnáková učitelka MŠ Zborovská 

Blahopřání
Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje žákům výtvarného 

oboru ZUŠ Kuřim, jejichž práce uspěly na výbornou v krajském kole Ná-
rodní soutěže ZUŠ výtvarných oborů a postoupily do celostátního finále. 
Projekty s názvy „Živá zahrada“  a „Co se děje v pračce“ jsou v současné 
době vystaveny v Augustiniánském klášteře ve Šternberku, kde proběh-
lo celostátní kolo soutěže a porota pro výstavu vybrala nejlepší výtvarné 
práce ze základních uměleckých škol. Výstava potrvá až do září 2015, po-
kud budete projíždět Šterberkem, můžete ji navštívit. 

Přejeme mnoho dalších úspěchů žákům výtvarného oboru a p. 
učitelce Mgr. Martině Magni.

Vánoce  v kuřimské knihov-
ně – od 2.12.2014

Vánoční výstava ručně tvořených výrobků. Skvělá příležitost, jak 
zpomalit a v klidu si vychutnat atmosféru vánoc.
* Vizovické pečivo: prodejní výstava ručně vyráběného vizovického 

pečiva manželů Honkových. Protože je prosinec měsícem adventu 
a příprav na Vánoce, bude výstava pečiva tematicky laděna k těmto 
svátečním dnům. 

* Modrotisk z Olešnice: jedná se o jeden z nejstarších způsobů po-
tiskování lněného a později bavlněného plátna. Prodejní výstava 
pochází z dílny Modrotisk Danzinger z Olešnice. K prohlédnutí 
či zakoupení budou nejrůznější jehelníčky, kuchyňské rukavice, 
zástěry, nákupní tašky a mnoho dalších výrobků.

* Obrazy sakrálních staveb okolních obci:  obrázky pochází od kuři-
mského kreslíře Františka Merty.

* Vánoční přáníčka: přáníčka jsou zdobena dnes nepříliš známou 
metodou - quilling. Quilling nebo také papírový filigrán je umění 
využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny 
do požadovaného tvaru. 

Pondělí 1. prosince 2014 v 18 hodin
Tian Shan – Nebeské hory (putování jižním 
Kazachstánem)

Multimediální diashow s emotivním hudebním doprovodem z je-
dinečné cesty do míst, kde se z nekonečných stepí Kazachstánu jako pří-
zrak zvedají čtyřtisícové vrcholy Tian Shanu – Nebeských hor. Putování 
jižní části neznámé a přitom tak nádherné středoasijské země s neuvěři-
telnou pestrostí přírodních scenérií. Vstup volný.

Úterý 2. prosince 2014 v 17 hodin
O unaveném andílkovi

Autorské čtení MUDr. Zdeňky Kafkové a „andělské“ vyrábění pro 
děti od 5-ti let. Autorka knihy se s dětmi podělí o svoje zážitky se vznikem 
knihy,  a také s nimi vyrobí papírové andílky na vánoční stromek. Vstup 
volný -  dětské oddělení knihovny

Úterý 9. prosince 2014 v 9.30 hodin
Čínské bylinky v naší zahrádce

Závěrečná přednáška Virtuální univerzity 3. Věku. Studenti se v 
minulých přednáškách dozvěděli mnoho informací o nejrůznějších by-
linkách a jejich léčivých účincích na naše zdraví. Tentokrát se však dozví 
o domácím využití tradiční čínské medicíny.

Po uzávěrce

Změny jízdních řádů
14.12. dochází ke změně jízdních řádů vlaků a autobusů. Na želez-

nici bude přidán jeden pár vlaků mezi Brnem a Kuřimí v pracovní dny. 
Nový vlak odjíždí z Brna hl.n. do Kuřimi ve 13:07 hod. a z Kuřimi do Brna 
v 14:56 hod. Nejede o zimních a letních prázdninách.

Autobusové jízdní řády IDS Jmk nebyly do uzávěrky Zlobice k dis-
pozici, ale na Kuřimsku se nepředpokládají žádné významné změny.

Největší změnou v nadcházejícím období pravděpodobně bude 
úplná výluka železniční dopravy mezi Kuřimí a Brnem hl.n. v období čer-
ven až srpen 2015.

 Miloš Kotek

knihovna
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kultura - pozvánky

Escape Live Music

středa  3. 12. 20:00 Agniesz-
ka Derlak Trio (Polsko)

Agnieszka Derlak – piano, Tymon Trabczyňski – kontrabas, Bar-
tosz Szablowski – bicí 

Trio bylo založeno v roce 2012 z iniciativy teprve 22-leté pianist-
ky a flétnistky, původem z východopolského Chelmu, Agnieszky Derlak. 
Soubor hraje především autorské skladby a jazzové standardy ve vlastních 
aranžích. Navazuje na polskou 

jazzovou školu (minimálně ve skvělé technice všech členů), ale 
zároveň hledá svoji vlastní hudební cestu. Trio tvoří hudebníci, kteří vy-
studovali jazz na  vysokých školách ve Varšavě a Katovicích. Soubor  má 
za sebou úspěchy na jazzových soutěžích v Gdyni (Przegladzie Mlodych 
zespolow Jazzowyich i Bluesowych Gdynia) i Krakově ( Junior Jazz Kra-
kow, letos skvělé 2. místo). 

A zde je názor krakovské novinářky: ...poznávacím znamením tria 
Agnieszky Derlak jsou delikátní aranžmá, neuvěřitelná lehkost soundu a 
jednoznačný jazzový drápek, kterým umí chytit do spárů publikum. Zde 
je třeba vyzvednout především pianistku AD, jež svým úchvatným umě-
ním hry, v souhře se svými spoluhráči učarovala celému sálu. Cena 100 
Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

www.facebook.com/agnieszka.derlak

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

www.clubescape.cz.

Filmový klub v Clubu Escape

čtvrtek 11. 12. 19:00 
Vlk z Wallstreet 

Film Vlk z Wall 
Street přináší podíva-
nou z doby, kdy na Wall 
Street vládla pravidla 
Divokého Západu. Jen 
místo pistolníků na 
koních se tu prohánějí 
jachty a nahé blondýny 
a místo prachu nad pré-
rií víří vzduchem ban-
kovky. 

Dobrý obchod-
ník, kterého hraje Leo-
nardo di Caprio, někdy 
dokázal vydělat i 12 mi-
lionů dolarů za pouhé tři 
minuty. A peníze uměl 
také pěkně roztáčet. V 
jeho kancelářích běžně defilovala nahá dívčí dechovka, šňupaly se veleho-
ry kokainu, pořádaly se závody v házení trpaslíky, opice jezdily na koleč-
kových bruslích a se svou ženou souložil na matraci ze samých bankovek. 
Když mu v Londýně na večírku došly drogy, vzbudil svou newyorskou 
sekretářku, aby mu je poslala soukromým tryskáčem. Po každém velkém 
mejdanu ale přichází i odpovídající kocovina. Zvlášť, pokud kouzlení 
s akciemi je více než jen kreativní. FBI vás pak chce zatknout a mnoho 
dalších se chce pomstít. Životopisný / Komedie / Drama / Krimi. USA, 
2013, 180 min. Režie: Martin Scorsese. ČSFD 83%. Vstup studenti 40 
Kč, ostatní 60 Kč.

Vánoční nadílka filmového klubu pro celou 
rodinu

pátek 26. 12. 17:00 
Tři bratři

Tři bratři (Vojtěch Dyk, 
Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se 
vydávají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim mohli 
předat hospodářství. Sourozenci 
při svém putování jako kouzlem 
vstupují do slavných pohádek, ve 
kterých je čeká mnoho nástrah, 
nečekaných příhod a možná také 
láska… Filmová pohádka Tři bra-
tři nabízí spoustu dobrodružství, 
překvapivých situací, ale také las-
kavého humoru. Děj filmu, včetně 
známých a oblíbených písniček, 
které ve filmu zazní, pochází z pera 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pohádka / Rodinný. Česko / Dánsko, 
2014, 90 min. Režie: Jan Svěrák. ČSFD 72%.  Vstup děti a studenti 40 Kč, 
ostatní 60 Kč.

Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.
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sport - volejbal, fotbal

Krajský přebor juniorek
Soutěž juniorek pokračovala pro kuřimské hráčky dvojicí domá-

cích dvojutkání. V prvním přivítaly kuřimské hráčky favority soutěže z 
Boskovic. Kuřimské hráčky podaly dobrý výkon, ovšem na soupeře to 
dnes nestačilo. I když se bojovalo do poslední chvíle o každý míč, tak si 
žádné body  kuřimské hráčky nepřipsaly. Na druhou stranu Boskovice 
prohrály v Kuřimi první set v soutěži, i to ukazuje, že výkon z naší strany 
nebyl rozhodně odevzdaný. V dalším utkání přijel do Kuřimi tým Bzence. 
Soupeř byl opět razantní na útoku. Opět se jednalo o pohledné utkání, 
ovšem zase se nakonec radoval soupeř. Nyní se snad karta otočí, protože 
nejtěžší soupeře již máme poprvé za sebou.

Za tým juniorek nastoupily: Michaela Schnirchová, Eliška Smrč-
ková. Michaela Šplíchalová, Tereza Polášková, Simona Kahleová, Tereza 
Lípová, Tereza Bělušová, Tereza Šancová, Kateřina Šplíchalová, Tereza 
Mojžíšová, Bára Lukešová, Lucie Tesařová, Kamila Smrčková, Alena Fil-
ková.

Krajský přebor kadetek
V soutěži kadetek zajížděly kuřimské kadetky k utkání do Brna, 

soupeřem jim byl tým Junior Brno.  Bohužel pro kuřimské hráčky se ter-
mínově zapas potkal s domácím zápasem ligových kadetek soupeře, a tak 
mohly hráčky hrající první ligu doplnit tým soupeře. I tak  jsme v prvním 
zápase po velmi dobré hře zvítězily 3:0. I druhý zápas byl velmi vyrovnaný 
a tentokráte zvítězil soupeř. V dalším kole přijely do Kuřimi favoritky sou-
těže Sokol Brno I. Od počátku zápasu bylo zřejmé, že dnes se překvapení 
konat nebude. I když kuřimské hráčky bojovaly a hrálo se na dlouhé vý-
měny, body přiskakovaly výrazněji na konto soupeře a zaslouženě dvakrát 
vyhrál favorit z Brna.

Za tým kadetek nastoupily: Kamila Smrčková, Alena Filková, Ka-
teřina Šplíchalová, Simona Kahleová, Tereza Bělušová, Tereza Šancová, 

Zuzana Rubešová, Lucie Tesařová, Barbora Fikesová, Tereza Lípová, Bára 
Lukešová, Katharina Kočí.

Krajský přebor žákyň
V sobotu 8.11. se konalo druhé kolo soutěže žákyň. Po postupu v 

minulém kole na nás čekaly soupeřky na turnaji ve Znojmě.
První utkání s domácími Příměticemi bylo ze strany kuřimských 

děvčat bojovné a velmi dobře zahrané. V koncovce prvního setu se mož-
nost vítězství přelévala na obě strany. Nakonec se radovaly domácí. I dru-
hý set byl vyrovnaný, bohužel pro Kuřim se stejným vítězem.

Ve druhém utkání s týmem Vítovic utekl kuřimským hráčkám 
vždy začátek setu. V prvním setu se ještě podařilo koncovku zdramatizo-
vat. Druhý set byl nejhorší na turnaji. Soupeř se dostal do vedení 10:0 a 
vypadalo to, že některé hráčky to již zabalily.

Do třetího utkání s Boskovicemi nastoupilo družstvo správně na-
žhavené a také vítězství v prvním setu to potvrdilo. Druhý set byl opět 
vyrovnaný a vyhrát ho mohla obě družstva. V koncovce měly více štěstí 
Boskovice. Utkání tedy dospělo do zkrácené sady ( pro Kuřim poprvé 
v letošní soutěži ). Bohužel kuřimským děvčatům opět nevyšel začátek 
setu a poté se již pouze snažila dotáhnout náskok soupeře. Ten si ho však 
dokázal uhlídat.

Celkově musíme turnaj hodnotit jako povedený. Kromě druhé-
ho setu s Vitovicemi družstvo sehrálo vyrovnané bitvy. Prezentovalo se 
bojovností a snahou o co nejpestřejší hru. Ukázalo zlepšení na příjmu a 
snížilo počet zkažených podání. Přesto je ale stále ještě co zlepšovat. Je vi-
dět, že hráčky mají snahu na sobě pracovat a dokáží naučené herní prvky 
přenést správně do utkání.

Ve druhém kole žákyň nastoupily: Katharina Kočí, Eliška Sitová, 
Vendula Dvořáčková, Veronika Voženílková, Sabina Bočková, Nina Sed-
láčková, Renata Smíšková, Kateřina Hrdinová.

Pohár 7. tříd
V prvním kole jsme nepodaly nijak oslnivý výkon. Hráčky zatím 

převážně sbírají zkušenosti a osmělují se na hřišti. Uvidíme do dalších kol, 
jestli se poctivým tréninkem jejich výkon bude lepšit a vybojují si důstoj-
né místo v soutěži.

V prvním kole Poháru 7. tříd nastoupily: Michaela Vintrová, Klára 
Nováková, Adéla Steinhauserová, Markéta Drápalová, Vendula Gavando-
vá,  Amálie Svobodová, Adéla Bělušová.

Mistrovské utkání starších žáků „B“  2.10.2014
Lipovec - FC Kuřim B 1:5 (1:2) 

Branky: 17. a 50. min. Antoňů, 19. Olexa (Musil), 59. a 60. Musil
Sestava: Nešetřil –  Tichý, Antoňů, Fürješ, Vašíček, Novotný, 

Olexa, Peřina, Musil
Utkání bylo od počátku vyrovnané, soupeř nám nedaroval ani 

metr hřiště zadarmo. Kluci si sice několik příležitostí vytvořili, nicméně 
bez gólového efektu. Teprve v 17.minutě, po závaru před soupeřovou 
brankou, se prosadil svým důrazem Michal Antoňů a otevřel skóre. O dvě 
minuty později se po skvělé přihrávce Tomáše Musila gólově prosadil Ja-
kub Olexa. Ve 21. minutě potrestal soupeř zaváhání před naší brankou a 
snížil na rozdíl jedné branky. V poslední minutě prvního poločasu skóro-
val po velmi povedené akci po přihrávce Jakuba Olexy ještě David Füfješ. 
Jeho branka však z důvodu ofsajdového postavení nebyla uznána. Druhý 
poločas se opět nesl ve znamení nedůrazného přístupu našich hráčů a ne-
přesných přihrávek. Díky těmto našim nedostatkům se soupeř dostával 
častěji než v prvním poločase do zakončení. V 50. minutě se opět prosadil 
gólově Michal Antoňů a zvýšil náš náskok na rozdíl dvou branek. Soupeř 
se však nevzdával a snažil se o zredukování skóre. Kluci svou liknavostí 
soupeři dovolili několikrát ohrozit naši branku, když vykopávali míč asi 
třikrát z brankové čáry. Situaci na hřišti uklidnil v 59. minutě trefou do 
černého z přímého kopu Tomáš Musil, který o minutu později střelou ze 
střední vzdálenosti uzavřel skóre na konečných 5:1 v náš prospěch. 

fotbal
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sport - fotbal, atletika, horolezectví

Přátelské utkání starších žáků „B“ dne 22.11.2014.
FC Boskovice – FC Kuřim 1:2 (1:2)

Sestava: Nešetřil – Musil, Jahoda, Kazda, Al-Dury, Antoňů, Zaba-
dal, Morkus J., Fürješ, Peřina, Šťastný, Hajsler, Vašíček, Novotný, Olexa.

Branky: 7. a 16. min. Al-Dury (Šťastný)
Utkání se odehrálo v Boskovicích na umělé trávě. Začátek utkání 

patřil soupeři, který nás dostal pod mírný tlak, který však kluci ustáli a 
postupně hru srovnali. Naopak, postupně jsme se začali prosazovat a do-
stávat se do zakončení. V 7. min. zahrával rohový kop Sami Al-Dury, kte-
rý míč šikovně stočil za záda brankáře a dostal naše mužstvo do vedení. 
Na druhé straně soupeř také několikrát zahrozil protiútoky do otevřené 
obrany. Nicméně brankář Petr Nešetřil stál vždy na svém místě. V prvním 
poločase ještě zahrozil hlavičkou Michal Antoňů a střelou těsně vedle 
Šimon Vašíček. Osamocený se před brankářem ocitl také Jonáš Morkus, 
který však již nedokázal prostrčit míč za záda soupeřova gólmana. V 16. 
min. se však ke slovu opět dostal Sami Al-Dury, kterého  skvělým pasem 
poslal do brejku Lukáš Šťastný. A Sam se nemýlil. Bohužel naši chybu v 
obranné činnosti potrestal soupeř ve 23. min. gólem a snížil tak náš ná-
skok na rozdíl jediné branky. Ve druhém poločase se obraz hry výrazně 
nezměnil, hra byla vcelku vyrovnaná se šancemi na obou stranách. Nutno 
přiznat, že při nás stálo trochu štěstí. Nicméně kluci se i nadále snažili o 
útočný fotbal. Branka sice již nepadla, ale za zmínku stojí nastřelená tyč 
Jonášem Morkusem a střela z vápna od Michala Antoňů v poslední minu-
tě. Kluci nepředvedli špatný výkon, ale spoustou nepřesných přihrávek 
jsme zbytečně soupeři dávali příležitost dostávat nás pod tlak. Mnohdy to 
byly chyby nevynucené a zbytečné. Za výsledek určitě gratulace.

Lezčata
Jsme lezecký oddíl, který vznikl před 4 roky přímo pod Lezeckou 

Stěnou Dufek (L.S.D.). Začátky byly pozvolné. Lezlo se pouze v pondělí 
s pár dětmi, z nichž většina ani nebyla z Kuřimi. Dnes chodíme trénovat 
dvakrát týdně dvě hodiny a kromě dětí z Kuřimi k nám jezdí i nadšenci z 
Brna, Blanska, Lipůvky či Dolních Louček.  Lezení není jen o tom se ně-
kam doškrábat a vylézt, ale i správně se navázat a zajistit kamaráda. Proto 
děti od mala učíme samostatnosti a obezřetnosti při lezení. Vedle tvrdého 
tréninku nejstarších a ambiciózního snažení mladších lezčat, je zde čas i 
na zábavu a hry. Své o tom ví náš team předškolních dětí, kteří si lezení 
zpestřují houpáním na lanech, jízdách na skluzavce nebo svačinkami od 
svých maminek. Kromě lezení na umělé stěně se snažíme alespoň jed-
nou za měsíc vyrazit na skály, nejčastěji do Moravského Krasu nebo na 
Vysočinu a v zimě na dry tool (lezení po skále s cepíny) nebo na ledy na 
umělou stěnu ve Víru. 

Naše lezčata jsou úspěšná také v závodní sféře. Loni na podzim a 
letos na jaře se zúčastnila řady závodů, na kterých vybojovala skvělá umís-
tění. Na Moravia Cupu v Olomouci  Jindřich Nebojsa (HEPI)  obsadil 3. 
místo a Tereza Sukačová (Letuška) krásné 15. Na Tendon  Cupu, který 
se konal 24. května v Brně, opět HEPI zabodoval a umístil se na 3. místě 
(kat U14). Tento podzim dozrálo více lezců natěšených na závody a na 
Moravia Cupu v Komárově nás reprezentovalo hned 6 závodníku. Mar-
tin Bielik, Tereza Sukačová, Markéta Nečasová, Adam a Josef Ošmerovi a 
Lucie Polákovičová, kteří obsadili 4., 13., 14., 8., 9., a 10. místo. Věříme, že 
na tyto úspěchy budou navazovat i v dalším roce, a že počet lezčat se bude 
jak na úrovni závodníků, tak lezců pohodářů i nadále zvyšovat.

Za instruktory lezčat Miroslav Machala
www.lezcata.cz

Klárka Svobodová, Rudice

atletika
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Stolní tenis

Šach

Příští, lednové číslo Zlobice vyjde v pátek 9. ledna. 
Uzávěrka bude ve středu 31. prosince. 
Pro předem domluvené sportovní výsledky v pondělí 5. ledna. 
Prosím o dodržení termínů.

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

sport

Tabulky soutěží stolního tenisu k 16.11.2014
Krajská soutěž II. třídy B
1. TTC Komořany A 7  7 0 0 0 0  70:28  28
2. SK Kuřim A   7 5 1 1 0  65:47  23
3. TJ Sokol Drnovice A  7 4 1 2 0  60:52  20
4. TJ Sokol Hlubočany B  7 4 0 3 0  60:54  19
5. TJ Cemo Mokrá A  7 3 2 2 0  57:55  18
6. Klub stolního tenisu Blansko C 7 3 1 3 0  56:57  17
7. Orel Boskovice A   7 3 1 3 0  54:56  17
8. STK Zbraslavec B   7 2 3 2 0  59:58  16
9. TJ Sokol Brno-Židenice A  7 2 1 4 0  49:60  14
10. TJ Sokol Ždárná A  7 2 0 5 0  52:62  13
11. TJ Sokol Otnice B  7 1 1 5 0  40:67  11
12. Sokol Moravské Knínice A  7 0 1 6 0  43:69    8

Okresní přebor 1. třídy
1. N. Bránice „B“   8 8 0 0 0  100:44  32
2. Silůvky „C“   8 8 0 0 0    98:46  32
3. Rebešovice „B“   8 6 0 2 0    88:56  26
4. Nedvědice „A“   8 5 0 3 0    72:72  23
5. Lažánky „A“   8 3 2 3 0    70:74  19
6. Mokrá „B“   8 3 2 3 0    76:68  19
7. Řeznovice „D“   8 3 0 5 0    67:77  17
8. Oslavany „A“   8 2 1 5 0    65:79  15
9. Telnice „A“   8 2 1 5 0    61:83  15
10. Tišnov „C“   8 2 1 5 0    57:87  15
11. Ořechov „A“   8 1 1 6 0    57:87  12
12. Radostice „A“   8 0 2 6 0    53:91  10

Okresní přebor 2. třídy
1. SK Kuřim „B“   7 7 0 0 0  102:24  28
2. Mokrá „C“   8 5 1 2 0    75:69  24
3. Ivančice „C“   7 4 1 2 0    67:59  20
4. Sokol Kuřim „A“   8 3 1 4 0    65:79  18
5. Ostopovice „A“   6 3 1 2 0    55:53  16
6. Tvarožná „A“   7 3 0 4 0    66:60  16
7. Říčany „A“   8 2 2 4 0    51:93  16
8. Řeznovice „E“   7 2 2 3 0    60:66  15
9. Prace „A“   7 2 2 3 0    64:62  15
10. Lažánky „B“   7 2 1 4 0    56:70  14
11. Silůvky „D“   6 0 1 5 0    41:67    7

Okresní přebor 3. třídy
1. Lomnička „A“   7 7 0 0 0  91:35  28
2. Rebešovice „C“   7 7 0 0 0  90:36  28
3. Oslavany „B“   8 5 0 3 0  77:67  23
4. Nedvědice „B“   7 4 1 2 0  62:64  20
5. Neslovice   8 4 0 4 0  69:75  20
6. N. Bránice „C“   8 3 2 3 0  73:71  19
7. Ořechov „B“   7 3 0 4 0  60:66  16
8. Ostopovice „B“   7 2 2 3 0  65:61  15
9. M. Knínice „B“   7 1 0 6 0  48:78  10
10. D.H. Loučky „A“   7 1 0 6 0  41:85  10
11. Radostice „B“   7 0 1 6 0  44:82    8

Okresní přebor 4. třídy
1. Střelice    8 7 1 0 0  101:43  30
2. Lažánky „C“   8 7 0 1 0  111:33  29
3. Řeznovice „F“   8 5 2 1 0    94:50  25
4. Kanice    8 5 0 3 0    80:64  23
5. Tvarožná „C“   8 5 0 3 0    77:67  23
6. Ostrovačice   8 4 1 3 0    77:67  21
7. Sokol Kuřim „B“   8 4 0 4 0    75:69  20

8. Rebešovice „D“   8 3 0 5 0    51:93  17
9. Tvarožná „B“   8 2 1 5 0    62:82  15
10. Nosislav „A“   8 1 2 5 0    53:91  13
11. Mokrá „D“   8 1 1 6 0    52:92  12
12. Oslavany „C“   8 0 0 8 0    31:113    8

Okresní soutěž
1. Kratochvilka   7 6 0 1 0  73:53  25
2. H.D. Loučky „B“   7 6 0 1 0  88:38  25
3. Řeznovice „G“   7 5 1 1 0  82:44  23
4. M. Knínice „C“   7 5 0 2 0  83:43  22
5. Lažánky „D“   7 4 1 2 0  77:49  20
6. Říčany „B“   7 4 0 3 0  64:62  19
7. Nosislav „B“   8 3 0 5 0  56:88  17
8. Lomnička „B“   8 3 0 5 0  60:84  17
9. Řeznovice „H“   7 2 0 5 0  56:70  13
10. Hrušovany „B“   8 1 0 7 0  50:94  11
11. Řeznovice „I“   7 0 0 7 0  31:95    7

L.Vojanec

Mikulášský turnaj Kuřim 
2014.

Den a místo konání : 
sobota 13.12.2014 

v DDM Kuřim Jungmannova. 
Pořadatel turnaje : Šachový klub Kuřim + DDM Kuřim

Presentace : 8,30 – 8,45 hodin!!!

Turnaj začíná v 9,00 hodin a předpokládané ukončení je 
plánováno na 12 hodinu .

Hrací tempo : 2 x 12 minut na celou partii

Hraje se švýcarským systémem na 7 kol.

Právo účasti mají všichni registrovaní a neregistrovaní hráči z 
Kuřimi, všech věkových kategorií a pozvaní hráči. Pro úspěš-
né účastníky turnaje zajistí pořadatel věcné ceny. Zvlášť pak 

bude vyhodnocena kategorie žáků.
Pozor! 

Z důvodů omezené kapacity Domečku pro 40 hráčů, je vhod-
né přihlásit se do turnaje v předstihu a zajistit si tak právo 

účasti. 
Přihlášky posílejte na e-mail mjs2010@seznam.cz
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Placená inzerce

OBKLADY 
DLAŽBY 

LÍCOVÉ CIHLY 
PŘÍRODNÍ I UMĚLÝ KÁMEN

Hospodský kvíz
 Každé úterý 19:00. Club Escape.

?
 Utvořte tým, přijďte se bavit a vyhrávat. Vědomostní

soutěž pro každého. Zápisné 30 kaček. 

????



PROSINEC 2014

PROSINEC

SOBOTA

6I12
21:00

SOBOTA

13I12
21:00

PÁTEK

12I12
21:30

PROGRESSIVE
HOUSE/
TRANCE

KVÍZ?

JEŽÍŠEK

DISCO
OLDIES
MIX

DISCO
OLDIES
MIX

FILMOVÝ
KLUB

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

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

Dlouhodobá akce: 
Na oslavu vašich 
narozenin sekt zdarma.
Dopředu nás kontaktujte.

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

DISCO
OLDIES
MIX

MIX
&
OLDIES

STŘEDA

3I12
20:00

MIX
&
OLDIES

Každé úterý od 19:00 Hospodský kvíz!

ČTVRTEK

11I12
19:00

KONCERT
LIVE

PÁTEK

5I12
21:30

FILMOVÝ
KLUB

PÁTEK

19I12
21:30

MIX
&
OLDIES

Mikulášská párty George Oldies, bohatý pro-
gram: Welcome drink, dáreček pro každého, pohoštění. Vst. 30 Kč.

Electronic beats 75 B-day Alexx, Johannes,Nelo, 
Pete Ripe&Tygr, Dazy. Jager, Tullamore, Metaxa, Grants 29 Kč.

SOBOTA

20I12
21:00

Mix Party Rotone Hity z různých stylů a dob. HAPPY HOUR
na panáky*. Myslivec na C(k)ole + dárečky. Do 21: 00 zdarma pak 30 Kč.

Vlk z Wallstreet - filmový klub Divoký život obchod-
níka (L. di Caprio). Drama. USA, 2013, 180 min. ČSFD 84%. 40/60 Kč. 

PÁTEK

26I12
17:00

ČTVRTEK

25I12
21:00

DISCO
OLDIES
MIX

STŘEDA

24I12
20:30

90’s& Millennium Hits DJ Ivo a DJ George
Značka DJ Teck je zpět. HAPPY HOUR na panáky*. Vstup zdarma.
 

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity 
od 80. let až do dneška. Drink Zetko+Cola 30 Kč. Vstup zdarma. 

Dance Hits 90&News DJ George Taneční disco hity. 
HAPPY HOUR na panáky*. Myslivec na C(k)ole + dárečky. Vstup zdarma. 

Tři bratři - filmový klub pro celou rodinu. Pohádka
ČR/Dánsko, 2014, 90 min. Dyk, Klus.  ČSFD 72%. Vstup 40/60 Kč. 

PÁTEK

26I12
21:00

Agnieszka Derlak Trio (Pl) - Escape Live Music 
To nejlepší z polské jazzové školy. Delikátní aranžmá, neuvěřitelná lehkost.

MIX
&
OLDIES

Oldies&Mix party DJ Flash Pořádné hity i na přání. 
Bavte se s námi. HAPPY HOUR na panáky*. Lemond 25 Kč. Vst. 0/30 Kč.

Christmas Warm Up DJ Flash Hity, oldies,
předvánoční atmosféra. Drink Zetko s Coca-colou 30 Kč. Vstup 0/30 Kč.

SOBOTA

27I12
21:00

Silvestr Warm up DJ Flash Zkuste si Silvestra nanečisto. 
HAPPY HOUR 22-23 na panáky 50% sleva*. Lemond 25 Kč. Vst. zdarma.

*HAPPY HOUR = Mezi 2200 a 2300 všechny panáky za 50%!!

Štědrý den - máme otevřeno od 20:30


