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Zbaví se město hluku a otřesů z dopravy?

Sláva, jsou bály

To, že občané Kuřimi vnímají jako 
největší problém města dopravu, především 
tranzitní, je známá věc. Přispívá k tomu 
nejenom přetíženost silnic přes město, ale 
také nepříliš dobrý technický stav vozovky, 
jak u silnice II/385 (ulice Tyršova a Tišnov-
ská), tak II/386 (Legionářská a Blanenská). 
Vlastníkem silnic je Jihomoravský kraj a 
jejich správcem Správa a údržba silnic JmK 
(SÚS).

Protože si je vedení Kuřimi špatné situ-
ace vědomo a dlouhodobě usiluje o nápravu, 
navštívil jsem společně s místostarostou Ol-
dřichem Štarhou v pondělí 10. ledna ředitele 
SÚS Jana Zouhara. Debata se vedla především 
kolem stavu silnic, zvýšeného hluku, otřesů, je-
jich oprav, údržby a úklidu. Podle ředitele Zou-
hara byla na základě zadání SÚS (a požadavku 
Kuřimi) zpracována hluková studie, mapující 
situaci v kuřimských ulicích. Tuto studii nyní 
vyhodnocuje krajská hygienická stanice, podle 
předběžných výsledků jsou výrazně překročeny 

hlukové normy. Hygienická stanice tedy zřejmě 
vyzve vlastníka k nápravě tohoto stavu a určí k 
tomu nějakou časovou lhůtu. Opatření by, pod-
le ředitele SÚS, měla spočívat ve dvou věcech – 
výměně oken u domů, přiléhajících k silnicím, 

za protihluková (což ovšem samotný problém 
neřeší, pouze částečně napravuje jeho důsled-
ky) a v opravě povrchu vozovky odfrézováním 
a položením gumosfaltu. Ta ovšem vzhledem k 
nedostatku financí nebude rychlá. 

Ten první letošní obstaral Viva Racing 
Team a byl věnován nejen všem příznivcům le-
gendárního autíčka Volfswagen Brouk.

Tombola byla bohatá, jak můžete posou-
dit z fotografie, i když Brouk na pódiu nebyla 
cena, ale dekorace. Firma, která převzala ob-
čerstvení po panu Husárovi pro tuto plesovou 
sezónu, prý vařila dobře a z prostředí nebylo 
poznat, že ještě dva dny před plesem se zde 
opravovalo a stěhovalo. 

Podle informací, které máme od pořada-
telů, se plesy v Kuřimi prodávají velmi dobře. 
Proti tomu, co jsme avizovali minule, odpadl 
Ples ODS, a to proto, že se nedomluvilo vedení 
této strany v okresech Brno město a venkov, a 
naplánovali si akci na stejný den. 

Ale chtěli-li jste jít 18. února plesat do 
Kuřimi, nezoufejte, na týž večer jiný zájemce 

zorganizoval nový ples, Valentýnský.
Ples města pak bude poslední březnovou 

sobotu, 26. března. Předpokládám, že vstupen-
ky by mohly do Kulturního domu dorazit v po-
lovině února. Jak budeme vědět datum začátku 
předprodeje, vše vyvěsíme na webové stránky, 
nástěnky i výlepové plochy.

Příjemné plesání, milí Kuřimané.
Jiří Brabec
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Na dohled od Zlobice

Z města

Pět tisíc pro prvního 
občánka 2011

Stalo se již tradicí, že první novorozený 
občan Kuřimi v novém roce dostane od města 
peněžitý dar. Bude tomu tak i v letošním roce, 
dar bude ve stejné výši jako vloni, tedy pět tisíc 
korun. Jméno prvního kuřimského novorozen-
ce v letošním roce bude vzhledem ke zpoždění, 
se kterým jsou zasílány rodné listy na zdejší ma-
triku, definitivně známo v půli února.

Informace o projektech a 
studiích

Rada města rozhodla v souladu s koa-
ličním programem pro zvýšení transparent-
nosti rozhodování orgánů města zveřejňovat 
informace o studiích a projektech na webových 
stránkách města. Občané se tak dozvědí, jaké 
studie a projekty byly vypracovány, kdo je za-
dal, kdo je zpracoval, kdy byly dokončeny,  kolik 
stály a další informace.

Parkoviště pronajato Albertu
Město podle smlouvy, uzavřené při vý-

stavbě supermarketu Albert, získalo za symbo-
lickou cenu do svého vlastnictví parkoviště na 
nám. 1. května, k prodejně přiléhající. Zároveň 
vyhovělo žádosti firmy Ahold (provozovatel sítě 
Albert) a jednu část, bezprostředně k prodejně 
přiléhající, supermarketu pronajalo. Kromě ná-
jmu se Ahold zavázal parkoviště a příjezdovou 
cestu na své náklady udržovat a čistit.

Nájmy na plesy zdarma
Stejně jako v loňském roce se rozhodlo 

město Kuřim pronajímat velký sál kulturního 
domu na plesy zdarma. Podmínku je, že ples je 
veřejně přístupný, netýká se to tedy případných 
uzavřených firemních akcí.

Telekomunikační služby 
nově

Město vypsalo výběrové řízení na do-
davatele telekomunikačních služeb – mobilní 
telefonie, mobilního internetu a pevných tele-
fonních linek. Vítěz soutěže bude nově pokrý-
vat tyto služby pro městský úřad, mateřskou 
a základní školy, centrum sociálních služeb a 
Wellness Kuřim. 

5 × DrS

Zastupitelstvo nestíhalo
První schůze zastupitelstva v letošním 

roce se konala 25. ledna. Program byl tak boha-
tý, že předem panovaly obavy, zda se ho podaří 
projednat celý. Přestože projednávání zadání 
nového územního plánu bylo přesunuto na mi-
mořádnou schůzi 8. února, a že se jednalo místo 
do 22:00 o půl hodinu déle, celá řada materiálů 

A konečně zastupitelstvo schválilo po-
dání žádosti o dotaci města Kuřimi z programu 
Bezbariérové obce na projekt Obnova a stavební 
úprava výtahu v domě s pečovatelskou službou 
Kuřim. Finanční podíl města na tomto projektu 
je 600.000,- Kč, který ale bude fakticky pokryt z 
rozpočtu Centra sociálních služeb.

Zastupitelstvo rozdávalo
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí do-

tace ve výši 200.000,- Kč TJ Sokol Kuřim na 
dofinancování opravy fasády sokolovny a re-
konstrukci sociálního zařízení mužů v sokolov-
ně. Rekonstrukce sociálního zařízení je nezbyt-
ná, aby sokolovnu mohly k výuce používat žáci 
kuřimské střední školy.

Dále zastupitelstvo schválilo poskytnutí 
dotace ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické far-
nosti Kuřim na restaurování obrazu p. Marie s 
dítětem v kostele sv. Maří Magdaleny v Kuřimi.

Rozpočet schválen
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města 

na rok 2011 s příjmy 231.711.900,- Kč a výdaji 
239.111.900,- Kč. Rozdíl 7.400.000,- Kč bude 
dokryt financováním z přebytků hospodaření 
města v předchozích letech a aktivy u Patria 
Finance. 

Zastupitelstvo dále stanovilo limity pro 
jím zřizované organizace: ZŠ Jungmannova 
4.650.000,- Kč, ZŠ Tyršova 5.500.000,- Kč, MŠ 
Zborovská 5.250.000,- Kč, Centrum sociálních 
služeb 5.000.000,- Kč.

V souvislosti s rozpočtem zároveň roz-
hodlo, jaké změny může provádět rada.

Místo Čecha Čech
Pan Mgr. Marek Čech rezignoval na 

členství ve Výboru kontrolním Zastupitelstva 
města Kuřimi. Ještě před tím, než mohlo zastu-
pitelstvo tento jeho krok projednat, si to ale roz-
myslel, a sdělil, že by členem výboru rád zůstal. 
Zastupitelstvo jej tedy v souladu s písemnou 
rezignací odvolalo a v zápětí zvolilo znovu.

Místo Bojanovské Koláček
Bývalá členka zastupitelstva paní Ing. 

Martina Bojanovská odstoupila ze Školské rady 
při Základní škole Kuřim Jungmannova, proto-
že nepovažovala za logické, aby v ní byla, když 
už není v zastupitelstvu (ani nekandidovala). 
Na uvolněné místo jako nového člena školské 
rady za zřizovatele zastupitelstvo jmenovalo 
prvního místostarostu Jiřího Koláčka.

9×job

zůstala neprojednána. I o nich se tedy bude jed-
nat druhé únorové úterý.

Manuál schválen
Zastupitelstvo schválilo manuál Jednot-

ného vizuálního stylu města Kuřimi. Nyní bude 
třeba vytvořit například příslušné šablony do-
kumentu, proškolit úředníky a všechny tiskové 
výstupy z radnice budou mít jednotný a ele-
gantní styl. Manuál se ale týká i například loga 
města na jeho automobilech nebo drobných 
upomínkových předmětů.

Změny územního plánu
Jakkoliv se znovu zintenzívnily práce na 

novém územním plánu, bylo třeba přijmout 
další změny toho dosud platného. Zastupitel-
stvo schválilo změnu č. XI Územního plánu Ku-
řimi a zadání změny č. XII.

Podnikatelský obolus bude
Vedení města předložilo zastupitelstvu 

návrh na zrušení programu Podnikatelský obo-
lus. Uvádělo při tom, že ten vlastně zvýhodňu-
je podnikatele před zaměstnanci, kteří možná 
mnohdy odvedou na daních více, že jej využívá 
jen hrstka lidí a některé náměty jsou sporné. Po 
diskusi ale překvapivě nejtěsnějším způsobem 
Obolus prošel, když několik zastupitelů změni-
lo názor „v přímém přenosu“.

Žádosti o dotace
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o 

dotaci města Kuřimi z Programu prevence kri-
minality Jihomoravského kraje v roce 2011 na 
projekt Bezpečnostní stojany pro jízdní kola a 
finanční podíl města na tomto projektu ve výši 
20.000,- Kč. Zbylých cca 80.000 bude tvořit 
dotace.

Dále schválilo podání žádosti o dotaci 
města Kuřimi ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury na projekt Přechod pro chodce na 
ulici Tyršově u provozovny Michl v Kuřimi a fi-
nanční podíl města na tomto projektu 780.000,- 
Kč. Zhruba stejná bude i dotace.

Schválilo i podání žádosti o dotaci měs-
ta Kuřimi z programu EFEKT 2011 na projekt 
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Ku-
řimi, 1. etapa a finanční podíl města na tomto 
projektu 420.000,- Kč. Celkem bude proinves-
továno nejméně cca 700.000, jedná se o další 
spoluúčasti dalších subjektů. Podmínkou pro 
tuto dotaci je, že se ušetří nejméně 20% nákladů 
na provoz, tedy úspornější svítidla s vyšší účin-
ností. Zvažují se LED diody, které by ušetřily až 
80% nákladů.
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čisté světlo

Tříkrálová sbírka

Poděkování 
Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici. Již ve stře-

dověku se 6. ledna v den Zjevení Páně hrály hry na motivy biblického 
příběhu o třech mudrcích z Východu, kteří putovali do Betléma, aby 
se poklonili Ježíškovi a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. O 
několik století později obcházely chudé děti převlečené za krále dům za 
domem, u každých dveří zazpívaly a posvěcenou křídou napsaly známé K 
+ M + B + rok. Mohlo by se zdát, že se jednalo o iniciály křestních jmen 
králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti šlo o zkratku 
latinského Christus mansionem benedicat, přeloženo: Kristus ať žehná 
tomuto domu. Za to zpravidla dostaly něco k jídlu, někde i menší finanční 
obnos. 

Novodobá Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR, patří již 
neodmyslitelně k začátku roku i v kuřimské farnosti (tj. v Kuřimi, v České, 
v Jinačovicích a v Moravských Knínicích). Po dva víkendy (8.-9.ledna a 
15.-16.ledna) skupinky malých i velkých koledníků s korunami na hlavě 
zvonili u Vašich dveří, aby Vám zazpívali koledu a poprosili o příspěvek do 
pokladničky. Lidé byli ve většině případů vstřícní a koledníky očekávali. 

Letos jste darovali do kasiček koledníků v Kuřimi 111 495 Kč
    v Jinačovicích 13 850 Kč 

    v České     18 729 Kč 
    v M. Knínicích 24 049 Kč

V oblastní charitě Tišnov se vybralo celkem 1.029.509,- Kč, což 
je o 30 tis. více než vloni. 

Svědčí to o tom, že lidé vkládají do Charity rok od roku větší dů-
věru. Velmi si toho vážíme a děkujeme všem dárcům, ale i všem kolední-
kům, bez kterých by se tato sbírka nemohla zrealizovat.

Již tradičně se do tříkrálového koledování zapojila i Základní umě-
lecká škola v Kuřimi. 12. ledna uspořádala benefiční koncert pro tříkrálo-
vou sbírku. Jménem Charity děkuji všem návštěvníkům koncertu, kteří 
přispěli finančními dary do zapečetěné pokladničky. Výtěžek Benefičního 
koncertu pro tříkrálovou sbírku byl 2 750 korun. Zvlášť pak chci poděko-
vat vedení a pracovníkům ZUŠ za jejich vstřícnost a profesionální přístup 
při organizování celé akce.  

Jako každoročně platí, že většina finančních prostředků zůstává 
v regionu, odkud pocházejí. 65% získaných darů tak putuje na projekty 
Oblastní charity Tišnov - informace o těchto projektech, jakož i výsledky 
sbírky v jednotlivých obcích tišnovského děkanátu jsou uveřejněny na 
stránkách www.tisnov.caritas.cz.

Zbylá část je určena pro humanitární pomoc do zahraničí (10%), 
na podporu činnosti Diecézní charity Brno (15%), na podporu Charity 
ČR a celostátních projektů (5%) a v souladu se zákonem také na pokrytí 
nákladů spojených s přípravou a realizací sbírky (5%).

Děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2011.
Organizátoři tříkrálové sbírky v Kuřimi

 

Z Benefičního koncertu pro Tříkrálovou sbírku V ZUŠ Kuřim.
Foto J. Němečková

Nechceme být lhostejní
Tyco Electronics jako nejvýznamnější kuřimský zaměstnavatel 

se snaží být dobrým sousedem a zvyšovat životní úroveň nejen svým 
zaměstnancům, ale i dalším lidem z regionu. Také proto se vedení firmy 
rozhodlo, že formou daru pomůže Centru sociálních služeb Kuřim, kte-
ré poskytuje pečovatelskou službu, stravování a jiné služby pro seniory v 
Kuřimi a spádových obcích. Po vzájemné dohodě získalo CSS Kuřim za-
čátkem ledna do užívání dvě laserové tiskárny. Opožděný vánoční dárek 
v hodnotě téměř 10.000 Kč předala do rukou  Miloslavy Bártové, ředitel-
ky kuřimského Centra sociálních služeb Kuřim, Monika Kinkorová, HR 
Managerka a Igor Špiřík, Controller závodu.

Foto nahoře: M. Kinkorová, HR Managerka (vlevo), M. Bártová (ředitelka 
kuřimského CSS) a I. Špiřík, Controller závodu, při předání daru.
Foto dole: M. Bártová při podpisu darovací smlouvy
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Užitečné informace

vzpomínka

Poděkování
V tomto roce 19. ledna, před koncem pracovního dne, mne v 

pracovně navštívila paní MUDr. Eva Drápelová. Pochvalně se vyjad-
řovala o odboru správním a vnitřních věcí. Požádal jsem paní dok-
torku, aby byla tak hodná a svoje stanovisko zaslala na adresu města 
písemně. Dopis v nezměněné podobě otiskujeme.

Vážený pane místostarosto,

dovolte mně ještě jednou vyjádřit své díky za služby paní Kateřiny 
Vankové z oddělení pasů.

V době plné stresů, nespokojenosti a všeobecné nevůle se setkáte s člově-
kem, který je vstřícný, ochotný, ohleduplný, plný snahy vám pomoci a to vše s 
účastí a úsměvem, což je nepochybně i nad rámec jeho povinností. Paní Kateři-
na Vanková se tak chová a proto si zasluhuje úctu a poděkování.

Prosím, abyste byl tak laskav a seznámil s mým sdělením i pana staros-
tu, který dnes byl služebně mimo radnici. Oba, prosím, poděkujte mým jmé-
nem paní Kateřině Vankové, věřím, že ji to moc potěší a přinese radost do další 
práce. Kéž by se každý z nás setkával jen s takovými úředníky.

Přeji vám pěkný den.

MUDr Eva Drápelová
Rozdělovací 1380, Kuřim.

Pana starostu jsem s tímto stanoviskem seznámil a mohu říci, že 
takových  slov rádi v budoucnu uslyšíme více. Vedení radnice si pochvaly 
považuje a poděkovali jsme paní Kateřině Vankové a předali jako ocenění 
květinu.

Jiří Koláček
1. místostarosta

KLASy zralého věku
Volnočasové a vzdělávací středisko pro seniory v Centru pro 

rodinu a sociální péči nabízí seniorům  mnoho aktivit. Mohou zde 
najít místo, kde lze smysluplně, aktivně a příjemně prožít volný čas. 

Jednotlivé programy jsou zaměřené na vzdělávání a získávání no-
vých dovedností (počítačové kurzy, kurzy digitálního fotografování, vý-
uka angličtiny a němčiny), na posilování a udržování kondice duše i těla 
(kurz tréninku paměti, rehabilitační a zdravotní cvičení). 

Nechybí však ani klubová činnost v tzv. KLASu (Klub aktivních 
seniorů). Lidé se zde mohou setkat se svými vrstevníky a najít nové přá-
tele, poslechnout si autorská literární čtení, vyzkoušet divadelní tvorbu, 
podívat se na pěkné filmové dokumenty, zjistit, jaké výstavy a výlety se 
konají, procvičit si paměť i motoriku, zatancovat v sedě… a hlavně nebýt 
sám. 

Tanec vsedě může být pro někoho překvapivý. Je to program, který 
pochází z Norska a u nás může velmi lehce pro naši zpěvnost a muzikál-
nost národa zdomácnět. Na motivy písniček a tanečních stylů se senioři 
naučí pohyby, drobné krůčky v sedě a eleganci, která umožní tuto radost 
znovu prožít. 

A proč trénovat paměť? Možná i proto, abychom si dokázali bez 
problémů sestavit nákupní lístek jen „v hlavě“, najít včas brýle a zapamato-
vat si narozeniny svých vnoučat a pravnoučat.

V Malém sále obchodního domu Klášter na Josefské ulici 1 v Brně, 
v 1. poschodí (výtah),  probíhá pravidelně KLAS – Klub aktivních seni-
orů, vždy v pondělí dopoledne (D. 10:15-12:15) i odpoledne (O. 13:00-
15:00). 

Program je každé pondělí – z něho vybíráme:
7. 2.  D. Zdravý životní styl seniorů, O. Povídání babičky nejen o zdraví
21. 3. D. Pivovarnictví O. Mnišské produkty
28. 3.  D. i O. Jarní tvoření – výzdoba bytu
29. 11. D. Misie kolem nás, O. Recitál vážné hudby.
18. 4.  D. Slavení Velikonoc ve světě O. Křížová cesta
9. 5.  D. Sociální příspěvky, O. Základní sociální poradenství
16. 5. D. i O.Bezpečně doma i ve městě
30. 5. D. i O. Pobyty pro seniory s Klubem přátel rodiny
13. 6. D. Hudba mého života, O. Tanec v sedě

Zájemci, kteří by rádi uvítali tento program KLAS ve své organiza-
ci (obci, městské části, farnosti) se také mohou vypravit na kurz Animá-
tor klubů aktivních seniorů nebo se přihlásit do semináře „Jak pracovat se 
seniory“ a ve svém okolí vytvářet místo, kde může být seniorům dobře. 

Více informací:
Dana Žižkovská 
koordinátorka seniorských aktivit
Kontakt:
CRSP 
Josefská 1
602 00 Brno
tel. recepce: 542 21 74 64, mobil 731 604 064
e-mail: dana.zizkovska@crsp.cz
www.crsp.cz 

Dne 12. 2. 2011 
s láskou vzpomínáme 

100. výročí narození mojí 
maminky, 

kuřimské rodačky 
paní Anny Pikulové.

Syn Jan s manželkou

Lesní hospodářský celek - 
LHC Kuřim

Koncem roku 2011 končí platnost lesního hospodářského plánu. 
V průběhu letošního roku bude zpracován nový lesní hospodářský plán 
na období 2012 až 2021 a předložen ke schválení Krajskému úřadu jiho-
moravského kraje, odboru životního prostředí.

Výměra pozemků v Kuřimi, určených k plnění funkcí lesa  je 172,49 
ha, z toho je 169,36 ha porostní půdy, 0,69 ha bezlesí a 2,43 ha jiných po-
zemků. Lesní majetek města Kuřim je součástí  převážně přírodní lesní 
oblasti č. 33 – Předhoří Českomoravské vysočiny, pouze jedno oddělení 
se nachází v přírodní lesní oblasti č. 30  – Drahanská  vysočina. 

Z hlediska vyhlášených kategorií lesa jsou kuřimské lesy rozčleně-
ny na lesy hospodářské (o ploše 121,11 ha) a lesy zvláštního určení (lesy 
v přírodních rezervacích a přírodních památkách o ploše 48,25 ha), jedná 
se o součást PP Zlobice a PP Šiberná. 

Lesní hospodářský celek Kuřim se rozkládá na dvou katastrálních 
území k.ú. Kuřim – 119,19 ha a k.ú. Malhostovice – 53,30 ha. 

Plošně nejzastoupenější dřevinou je dub letní tvoří skoro 60 % vý-
měry LHC Kuřim, druhou plošně nejvýznamnější dřevinou je borovice 
lesní (15 % plochy), na značné části roste i trnovník akát (7 % plochy), 
smrk ztepilý (7% plochy) a dále jsou zastoupeny dřeviny v řádech 1 % 
plochy, např. lípa srdčitá, habr obecný, bříza bradavičnatá, buk lesní, jasan 
ztepilý, dub červený, javor klen, javor mleč atd.

Z hlediska prostorového rozdělení lesa je majetek členěn na 9 od-
dělení, ty se nadále dělí na dílce, porosty a porostní skupiny. Na lesním 
majetku je v převážné míře realizován hospodářský způsob násečný, pod-
rostní a holosečný, na 4 ha je používám hospodářský způsob výběrný, tvar 
lesa je na 100 % plochy vysoký. Zásoba dřevní hmoty na počátku deseti-
letí byla 29 737 m3 , maximální celková výše těžby 5400 m3 z toho mýtní 
4200 m3, předmýtní 1200 m3, minimální plošný rozsah výchovy do 40 
let byl 27,27 ha, prořezávky 7,38 ha a zalesnění 5,72 ha. 

Výkon funkce odborného lesního hospodáře zajišťuje  na základě 
smlouvy firma  Lesnictví a služby v myslivosti Tišnov. Za hospodaření v 
lesích v majetku města Kuřim odpovídá odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu Kuřim, úsek lesnictví myslivosti a rybářství, odpovědná oso-
ba Ing. Leo Vidlák.

Jiří Koláček
1. místostarosta
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Pokud vše půjde dobře, mohla by být ještě v letošním roce zaháje-
na projektová příprava a samotná oprava pak, podle financí, které budou 
k dispozici, mohla začít v roce 2012, spíše v roce 2013. Ředitel SÚS ještě 
dále upozornil na to, že by zřejmě nebyl rekonstruován celý průtah, a na 
komplikace, které způsobuje fakt, že při uzávěrce ulice Tišnovské neexis-
tuje žádná vyhovující objízdná trasa.

Ředitele SÚS jsme dále požádali o častější obnovu vodorovného 
dopravního značení a také častější úklid. Odpověď byla očekávatelná – 
vše je dáno nedostatkem peněz a od jejich množství se bude odvíjet i tato 
činnost. Stejně tak lze jen těžko ze strany SÚS čekat výstavbu nebo finan-
cování bezpečnějších přechodů a případných dalších kruhových objezdů 
či semaforů. V tomto případě je nutno požádat o financování z dotačních 
titulů, ať již krajských nebo celostátních.

Vedení města chystá na únor v této věci jednání s vedením krajské 
hygienické stanice a problematiku budeme dále konzultovat i vlastníkem 
silnic a jejich správcem.

Drago Sukalovský

Zbaví se město hluku a otře-
sů z dopravy?

(pokračování ze str. 1)

R43 – špatné 
i dobré zprávy 

Nekonečný příběh plánování stavby důležité nejenom pro Ku-
řim pokračuje. V uplynulých třech měsících v něm došlo k mnoha 
zajímavých a mnohdy dramatickým obratům a posunům, pojďme se 
tedy na ně a stav příprav R43 podívat.

ZÚR – pouze sever
Jednání o tom, kudy snad jednou povede rychlostní komunikace 

R43, která by měla při volbě správné trasy výrazně ulehčit všem částem 
Kuřimi od tranzitní dopravy, pokračují ve dvou hlavních rovinách. Tou 
první je proces vytváření Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
tedy jakého územního plánu kraje, který mimo jiné určuje trasy důleži-
tých silnic. Druhou rovinou je potom projekční příprava a vlastní vý-
stavby R43. Zatímco v první věci Kuřim se zastánci tzv. severní spojky 
( Jihomoravský kraj, Ředitelství silnic a dálnic Brno) zatím prohrává na 
body, druhá rovina se po zveřejnění záměrů ministerstva dopravy vyvíjí 
daleko zajímavěji.

Při vytváření Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále 
jen ZÚR) jsme se snažili dosáhnout stavu, aby tento plán počítal s jižní 
variantou – tedy vedením propojení mezi R43 a stávající svitavskou silnicí 
a současně obchvatem města – jižně od Kuřimi tunelem pod Kuřimskou 
horou. To se setkalo s nesouhlasem zástupce investora – tedy ŘSD Brno, 
které svůj názor na trasu dokázalo prosadit také do návrhu ZÚR. Jistou 
naději na změnu tohoto pohledu přinesla návštěva hejtmana Jihomorav-
ského kraje Michala Haška v Kuřimi.

Hejtman Hašek (ČSSD) navštívil kuřimskou radnici v pondělí 
15. listopadu. Na programu jednání bylo více záležitostí, problematika 
R43 však hrála hlavní roli. V hejtmanské delegaci přijel i krajský radní 
pro územní plánování David Macek (KDU-ČSL) a Eva Hamrlová,  ve-
doucí Odboru územního plánování a stavebního řádu JmK. Výsledkem 
jednání byl návrh, aby ZÚR zahrnovaly formou územních rezerv obě 
varianty – severní spojku i jižní obchvat. K tomuto návrhu bylo násled-
ně svoláno jednání příslušných odborů JmK a vedení města Kuřimi na 
26. listopadu. Na něm bylo ze strany JmK konstatováno, že jsou potřeba 
doložit stanoviska dalších institucí, konkrétně Ředitelství silnic a dálnic 
Brno a města Brna. V tuto chvíli již bylo jasné, že jde pouze o další hru na 
schovávanou, která má jediný účel – vytvořit dojem, že se vedení jihomo-
ravského kraje našimi námitkami a návrhy vážně zabývá. Ve skutečnosti 
bylo již v tuto chvíli jasné, že dohoda učiněná za přítomnosti hejtmana 
Haška nemá šanci na naplnění. To se také plně potvrdilo na následném 
jednání 2. prosince. Zde zazněly (již opakovaně vyvrácené) nesmyslné 

a vylhané argumenty ze strany ŘSD, prezentované projekční firmou PK 
Ossendorf, konkrétně jejím technickým ředitelem Vlastislavem Nová-
kem. Ty však byly krajským radním Mackem označeny jako rozhodující a 
jím osobně plně akceptované. Korunu celému jednání, které bylo pouze 
přehlídkou arogance především ŘSD, zástupců města Brna a některých 
krajských úředníků, nasadil náměstek primátora města Brna Ladislav Ma-
cek (ČSSD), jehož vystoupení lze stručně označit za výsměch zástupcům 
Kuřimi z pozice podstatně silnějšího Brna.

O tom, jak se bude návrh ZÚR dále vyvíjet, mělo rozhodnout 
zastupitelstvo JmK 16. prosince. V materiálech k jednání byly zahrnuty 
obě možnosti – buď severní spojka, nebo územní rezerva pro sever i jih. 
Doporučení krajským zastupitelům v této věci bylo jednoznačné – sever-
ní spojka. Navíc se o této variantě hlasovalo v jednom balíku se všemi 
ostatními variantními návrhy. Tomu odpovídala i prakticky nulová disku-
se krajských zastupitelů. Na jednání zastupitelstva jsem v této věci dvakrát 
vystoupil – poprvé se žádosti, aby zastupitelé vzali v úvahu naše námit-
ky a návrhy a zařadili do ZÚR obě územní rezervy, umožňující dále obě 
varianty objektivně srovnat a vybrat tu nejlepší z nich, podruhé potom 
s opravou některých mylných informací, které zazněly od předkladatele 
návrhu krajského radního Davida Macka. Hlasováním zastupitelů byla 
však nakonec pro další tvorbu ZÚR vybrána pouze severní varianta, když 
z přítomných pouze jeden zastupitel hlasoval proti a jeden se zdržel. Za-
jímavostí bylo opakovaně veřejně pronesené tvrzení krajského radního 
Macka, že severní variantu propojení R43 a svitavské silnice si prosadilo 
bývalé vedení Kuřimi v roce 2002, kdy jeho největším propagátorem byl 
Igor Poledňák, který „sever“ jako tehdejší starosta a současně krajský rad-
ní tvrdě prosazoval.

EIA bez jihu
Druhou důležitou linií přípravy výstavby R43 jsou tvorba a schva-

lování projekční a územní dokumentace a také záměry ministerstva do-
pravy na financování velkých dálničních staveb. I tady se odehrálo několik 
důležitých věcí.

Snahy ŘSD Brno směřovaly a dosud směřují k tomu, aby byla R43 
postavena v historické stopě (tedy přibližně v trase tzv. Hitlerovy dálnice), 
přes Bystrc na D1 k Troubsku a se severní propojkou se svitavskou silnicí. 
Současně ve snaze po alespoň nějakém úspěchu je ŘSD (podporováno 
některými krajskými politiky) rozhodnuto stavbu rozdělit na nejméně tři 
úseky (D1 – Kuřim, Kuřim – Sebranice a Sebranice – R35) a začít tam, 
kde je příprava výstavby nejdále. Z tohoto pohledu by se tedy podle ŘSD 
začalo nejprve s výstavbou prostředního úseku Kuřim – Sebranice. To je 
ovšem, v kombinaci se severní spojkou v dvoupruhovém provedení, pro 
Kuřim velmi špatná zpráva. Navržené řešení totiž nejenom, že z Kuřimi 
neodvede tranzitní dopravu, ale ještě další k ní přidá, nemluvě o fatál-
ních důsledcích v podobě totálního odříznutí Kuřimi silnicemi od okolí. 
Důležitým krokem mělo být (a za jiných okolností by i bylo) dokonče-
ní projednávání vlivu prostřední etapy R43 na životní prostředí – EIA. 
Výsledky projednávání totiž otvírají dveře k výstavbě této etapy v trase 
navržené ŘSD včetně severní propojky. Námitky Kuřimi, podané proti 
severní spojce, tvůrci EIA odmítli s tím, že nedostali potřebné podklady 
včas. To je ovšem velmi zajímavé, neboť ŘSD Brno jako zadavatel EIA 
tyto podklady mělo k dispozici již od počátku roku 2009. 

Ministerstvo dopravy škrtá
Celá výstavba R43 však dostala naprosto jiný směr poté, co svůj 

záměr na financování důležitých dopravních staveb oznámilo v lednu to-
hoto roku ministerstvo dopravy. V něm se s R43 počítá mezi stavbami, 
jejichž výstavba začne nejdříve v roce 2023. Podle představ ministerstva 
se navíc postaví pouze úsek D1 – Kuřim (od Troubska přes Bystrc). Tento 
záměr vzbudil velkou nevoli vedení Jihomoravského kraje, které se snaží 
o změnu, tak, aby se s výstavbou R43 začalo co nejdříve a prostřední eta-
pou, tedy tak, jak navrhuje ŘSD Brno. zatím bez úspěchu. To pro Kuřim 
znamená dvě zprávy – jednu dobrou, jednu špatnou. Ta špatná je, že i 
nadále se doprava přes město nesníží, neboť obchvat Kuřimi bez R43 není 
zatím nikdo ochoten připravovat a financovat. Dobrou zprávou je, že jsme 
získali dostatek času na skutečně objektivní posouzení problému a výběr 
nejlepší varianty propojení a obchvatu Kuřimi. 

V tomto duchu také i nadále vedení města jedná se všemi, kteří 
mohou v této věci pomoci. Již 10. prosince loňského roku jsem společně 
s tvůrcem nového územního plánu Kuřimi arch. Jakubem Kynčlem a na-
ším dopravním expertem Vladimírem Pančíkem navštívili odbor strate-
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gie ministerstva dopravy. Zde jsme představili vedoucímu odboru Luďku 
Sosnovi záměr jižního obchvatu a shodli se, jak v této věci pokračovat 
dále. Výsledkem jednání byla dohoda, že Kuřim zadá (a bohužel i zaplatí) 
vznik srovnávací multikriteriální studie, která objektivně a vysoce od-
borně srovná severní a jižní řešení podle klíčových parametrů. Výsledek 
studie by byl pro další plánování vedení obchvatu Kuřimi velmi důležitý. 
Zadání vzniklo ve spolupráci s ministerstvem dopravy a v současnosti 
probíhá výběrové řízení na zpracovatelskou firmu.

Jednáme s poslanci
Ve snaze informovat o problému R43 a obchvatu Kuřimi další klí-

čové hráče jsem dále 11. ledna navštívil místopředsedu hospodářského 
výboru poslanecké sněmovny parlamentu a místopředsedu poslanecké-
ho klubu TOP09 a Starostové Jana Husáka. Ten je současně členem ex-
pertní komise pro přípravu R43, spolu s dalšími poslanci z jižní Moravy 
– Františkem Siverou (ODS) a Michalem Babákem (VV). Problém pana 
Husáka zaujal natolik, že hned následující pondělí navštívil při svém po-
slaneckém dni kuřimskou radnici a s problematikou se seznámil přímo 
na místě. V dalším postupu při řešení této otázky nám pan Husák přislíbil 
svoji pomoc. V nejbližší době se ze stejného důvodu sejdu i s poslancem 
Babákem, poslanec Sivera je v této věci dobře informován především zá-
sluhou místostarosty Oldřicha Štarhy dlouhodobě.

Jak dále?
V nejbližších měsících je pro prosazení jižního (tedy skutečného) 

obchvatu města nutno učinit několik důležitých kroků. Prvním z nich je 
dokončení zmíněné srovnávací multikriteriální analýzy. Pokud se prokáže 
výhodnost jižního obchvatu (což nechci předjímat, ale dosud zpracované 
materiály tomu nasvědčují), budou další jednání jednodušší. Dále musí 
město Kuřim v procesu veřejného projednávání ZÚR podat námitku 
proti upřednostnění severní spojky. Budeme pokračovat ve vyjednávání s 
představiteli jihomoravského kraje, vedení ŘSD, ministerstvem dopravy 
i zainteresovanými poslanci a senátory. Nyní také zjišťujeme, jak napad-
nout nedávnou dokončenou studii EIA pro úsek R43 Kuřim – Sebrani-
ce, která hodnotila pouze severní spojku. Důležité bude i co nejrychlejší 
dokončení územního plánu Kuřimi s rezervou na místě případné severní 
spojky i jižního obchvatu.

Drago Sukalovský

Jak dál s nádražím
Stav kuřimského vlakového nádraží jistě nepotěší žádného ces-

tujícího, nuceného využívat integrovaný dopravní systém. Stav stanice, 
údajně čtvrté nejvytíženější na jižní Moravě, je více než tristní. Stará 
neopravovaná budova, nepříliš čistá, nevábný podchod a nepřístupnost 
nejenom pro tělesně postižené, ale i pro rodiče s kočárky a hůře se pohy-
bující občany. Čekárna, která se zamyká ještě před odjezdem posledního 
vlaku, občas bezdomovci, kteří si pletou nádraží se svým zimním sídlem. 
Celkový nevábný dojem vylepšuje především oblíbená restaurace a pro-
dejna potravin v příjezdové hale, povedené dílo kuřimského občana Petra 
Buriana. Co se tedy s nádražím bude dít v nejbližší době?

Oprava budovy?
Pro upřesnění je nutno dodat, že mluvit o nádraží jako celku je 

poněkud zavádějící. Nádraží je totiž ve vlastnictví dvou samostatných 
subjektů. Nádražní budova a některé pozemky okolo patří akciové spo-
lečnosti České dráhy. Podchod a nástupiště, kolejiště a většina přilehlých 
pozemků pak patří Správě železniční dopravní cesty. Některá zařízení v 
budově, jak už bylo řečeno, pak provozují soukromé subjekty, které je i za 
svoje peníze postavily.

Jak se zdá, aspoň částečné nápravy by se mohlo dočkat nádraží v 
nejbližších dvou, třech letech. Nádražní budova totiž byla zařazena do 
programu generálních rekonstrukcí stanic v jihomoravském kraji. Podle 
ředitele regionální správy majetku ČD v Brně Lubomíra Křivánka začne 
v letošním roce projektová příprava rekonstrukce a samotná stavba by 
mohla začít v roce příštím. Vše ovšem opět závisí na penězích – konkrét-
ně na dotacích z fondů EU.  V rekonstruované budově by mohly přibýt 
další zajímavé služby nejenom pro cestující – zatím však je předčasné 
o nich uvádět bližší podrobnosti. S ředitelem Křivánkem dále jednáme 
o tom, aby současně s touto rekonstrukcí vzniklo i nové parkoviště pro 

osobní vozy. Zda se to podaří, není zatím zdaleka jasné.
Problematická je otevírací doba nádražní budovy. Odjezdová hala 

s lavičkami se zavírá dlouho před odjezdem posledního vlaku. Vedení 
zákaznického centra ČD v Brně to zdůvodňuje bezpečnostními důvody 
– v hale bez jakéhokoliv dozoru (zavřeny jsou i pokladny) dochází údaj-
ně k ničení majetku a shromažďují se zde bezdomovci a jiné pochybné 
existence. Na nádraží proto zajíždí najatá bezpečnostní agentura, která 
ho také zamyká. Po intervenci vedení města byla zkrácená otvírací doba 
prodloužena, ne však na požadovaný čas. O této věci nadále jednáme jak 
s vedením zákaznického centra ČD v Brně, tak i provozovatelem integro-
vaného dopravního systému, společností Kordis.

SŽDC zatím nemá zájem
Poněkud složitější je oprava podchodu, nástupišť, otevření pod-

chodu na sever do horní části města a vybudování bezbariérového pří-
stupu na nástupiště. Na tyto práce existuje projekt a je vydáno stavební 
povolení. Bohužel – vinou odvolání jednoho z občanů na ulici Vališově 
proti prodloužení podchodu nebyla stavba realizována a dnes se k této 
akci vlastník a logický investor, tedy správa železniční dopravní cesty, 
nehlásí. Podle zprostředkovaných informací totiž zvažuje rekonstrukci 
„své“ části nádraží až při generální rekonstrukci tratě Kolín - Havlíčkův 
Brod – Brno, která je ovšem v nedohlednu. Pomoc při jednání o rekon-
strukci však přislíbil hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek. Podle 
informací z jeho kanceláře už o problému skutečně jednal s ministrem 
dopravy. Na tato jednání by měla navázat další – tentokráte přímo mezi 
městem, SŽDC a příslušným odborem ministerstva dopravy. O jejich vý-
sledku budu informovat.

Drago Sukalovský

Polemika nad vodní kaplí sv. 
Jana

Znám křišťálovou studánku, ...
Tak bych možná před lety viděla studánku sv. Jana. Bohužel, opak 

je pravdou, kdysi idylické místo ve stínu dvou vzrostlých lip, je nyní spíše 
pro ostudu. To, co se naskytne dnešnímu pohledu, je zanedbaná a léta ne-
udržovaná kaplička. A v té nejenže už dlouho neteče pramenitá voda, ale 
teď už tam neteče ani ta zamořená bakteriemi. Hladina klesla od podzimu 
nejméně o půl metru a těch pár kapek vody, které tečou pouze z jednoho 
přítoku studánky, už v mrazivých dnech nezabránilo zamrznutí hladiny. 
Okolí tohoto zoufalého obrazu dotváří přední rozestoupené kameny kap-
ličky, popukaná a zprohýbaná dlažba okolo a přeplněný odpadkový koš.

Zajímá mě, jestli to vadí jen mě a sousedům z blízkého okolí kaple? 
Chtěla bych vědět, zda někdo jiný nepostrádá studánku, kde byla nejkva-
litnější voda široko daleko? Já už tohle znám jen z vyprávění. Za minulého 
režimu se o kapličku staraly babky, co bydlely blízko ní, samy ji natíraly a 
čistily, logicky o ni tehdejší samospráva neměla zájem. Ale to bylo před 
dvaceti lety, vlastníkem této stavby je už celé roky město, které asi nemá 
peníze a kompetentní úředníci pravděpodobně ani zájem o vylepšení sta-
vu této téměř tři sta let staré památky. 

Zdá se, že město má zájem na úplně jiných vodních stavbách, ale 
chtěla bych tímto znovu apelovat na kuřimskou radnici a doufám, že tu-
hle starou vodní stavbu nenechá jejímu osudu.

Soňa Šmahelová
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politika

Díky za každý nový pohled
Mona Lisa - nádherný obraz v pařížském Louvru - je krásný v mili-

onech pohledů obrovského množství lidí, kteří ji od jejího zrodu spatřili. 
A pořád je tajemná. Nemá každá věc tu výhodu, aby byla takto viděna. 
Často však stačí k pochopení věci jen několik pohledů. A právě o to tady 
jde. Nemusíme ani vědět, co je co a mnohdy je to i velmi obtížné pocho-
pit. Stačí, když je možnost mnoha pohledů. Lidé si již dokáží vybrat i když 
to někdy trvá déle, než by si mnozí „osvícení“ přáli. Jsem vděčen každému 
za jeho pohled na věc i když nemusím souhlasit s tím, co vidí.

P. Němec
PS. Mnozí již třeba pochopili, o čem píši (o kom píši) a je jen náho-

da, že právě nyní čtu knihu H. Pawlowské Díky za každé nové ráno.

Nikdy jsem si nemyslel, že se stanu politikem, byť jen místním. 
Tato možnost mi přišla na mysl až v šedesáti letech mého života, tedy dost 
pozdě. Bylo to v souvislosti s oznámením, že odejdu do důchodu s kon-
cem volebního období někdy v roce 2010. Co také jako důchodce dělat?

Začal jsem sondovat nenápadnými dotazy mezi občany, co by řek-
li na to, že se budu ucházet o místo člena zastupitelstva. Odpovědi byly 
typu: „Fakt by jsi chtěl kandidovat? Myslíš to doopravdy? Troufáš si na 
to? Máš na to?“ Po těchto a jiných podobných odpovědích jsem začal 
být malověrný, nejistý a pochybovat sám o sobě. Snad si ti lidé proboha 
nemyslí, že k zastupitelování je třeba nějakého božího osvícení, zásahu 
přírodních sil, které vstoupí do člověka či IQ velikosti tykve. Potom jsem 
však přešel do protiútoku. Odpověďmi jako: „Paní X. a pán Y. mohou být 
v zastupitelstvu?“ Po krátkém přemýšlení a charakteristice osob, které je 
lépe anonymizovat, se mi dostalo odpovědí, jež nelze zveřejnit. A tak jsem 
se rozhodl, ale tajně. Co je potřeba k zastupitelování začínám pomalu tu-
šit.

Jak se však dostat na kandidátní listinu? Není to tak jednoduché. 
Měl jsem několik možností. Nakonec jsem se rozhodl pro nápad, který 
považuji za jeden ze svých nejlepších v místní politice. Všichni tajemníci 
městských úřadů, se kterými jsem o něm hovořil, ho považují minimálně 
za originální. Rozhodl jsem se pro jakési výběrové řízení a oslovení všech 
volebních stran v Kuřimi s výjimkou jediné.

Můžete totiž nabídnout své služby jedné politické straně a vůdce 
(to je to samé jako lídr) vám řekne, ať počkáte, až se bude projednávat 
kandidátní listina. Potom čekáte 2 - 3 týdny a třeba nic, opět se nabízíte a 
můžete opět čekat a potom vám řekou, že vás dávají na 14. místo. Utíkat k 
jiné straně a škemrat o lepší místo je směšné. Každý vám řekne, proč jste 
nepřišel rovnou k nám. 

Nemůžete si dělat naději, že když za někým přijdete, tak si můžete 
moc vybírat. Nejste totiž rovnocenný partner, ale v roli žadatele a pro-
sebníka. Nemůžete si dělat ani velké nároky na umístění. Přicházíte do 
organizace, která má dlouhodobě své figury rozmístěny a vy jste nový a 
ještě jste nic „nedokázal.“ V malých stranách je zpravidla tak 1.- 3. místo a 
ve velkých 1. – 5. místo vyhrazeno zasloužilým kandidátům. Tomu jsem 
rozuměl. Na straně druhé dostat 12. – 17. místo, do voleb bych vůbec 
nešel. Výhoda zvoleného postupu spočívala i v tom, že jsem mohl zjistit, 
jak si mne jednotlivé strany cení, a to vyjádřením pořadí na kandidátce. 
Se zájmem jsem se potom díval na kandidátky, kdo jsou ti lépe ocenění 
a se škodolibostí potom na to, jak dopadli ve volbách. Podle tipů na po-
čet mandátů volebních stran a získaného umístění na kandidátkách jsem 
se vlastně neměl stát zastupitelem. Asi platí: „Šedivá teorie, pestrý strom 
života.“ 

Sepsal jsem krátký dopis, v něm naznačil, proč chci dělat zastupi-
tele a natvrdo napsal, ať mi sdělí, na jaké místo kandidátní listiny mne 
zařazují. Odpověď chci do tehdy a tehdy. S pozdravem…….Hotovo. 
Není pravdou, co se o mně říkalo, že chci být starostou, místostarostou, 
dokonce opět tajemníkem a kdoví čím vším. Chtěl jsem zkusit jen toho 
zastupitele.

A tak přišel den „D“ - 30. 6. 2010. Vstal jsem časně ráno, osprchoval 
se, vydatně nasnídal, vzal solidní oblečení, žena mne navoněla a učesala. 
V jedné ruce jsem měl nabízecí dopisy a v druhé plastovou láhev s pitím. 
Vyrazil jsem do ulic. Básník by napsal, lev byl v ulicích. 

A jak to dopadlo?
KOL – Nabídku na spolupráci ode mne nedostala.
Strana zelených – Představitel strany v Kuřimi mi oznámil, že ne-

postaví kandidátku. Popřál mi hodně úspěchů v kandidatuře a já jemu v 
další práci pro Kuřim. Výsledek – 0.

ČSSD – Bylo to jak v akčním filmu. Jdu po Legionářské ulici. Při-
řítí se malé auto a brzdy zaskřípějí. Vyskočil J. Koláček, představitel stra-
ny. Říká: „Pane Němec, dostali jsme nabídku od Vás pozdě, už jsme měli 
nominační schůzi, kandidátka je hotova, můžete nám dělat aspoň poli-
tického analytika.“ Odpověděl jsem, že nemohu vědět, kdy mají strany v 
Kuřimi nominační konference. Analytik dobrý nápad. To by se občané a 
17 zastupitelů divilo, kdo všechno si u mne objednává politické analýzy. 
Výsledek – 0.

TOP 09 – Dlouho se nic nedělo. Najednou zazvonil telefon a 
v něm se ozval D. Holman. To jsem byl překvapen, proč právě on. Ná-
sledovala debata přes telefon. To mám hrozně rád. Výsledek byl ten, že 

představitelé strany chtějí se mnou hovořit, než mi dají nominaci. Odmítl 
jsem to. S nikým jsem nějaké debaty neplánoval, to bych musel hovořit se 
všemi. Bylo mi řečeno, že když se nesetkáme, nedostanu nominaci. Neva-
dí, odvětil jsem, dají mi ji jiní. Zúčastnit se „přijímacího pohovoru“ jsem 
odmítl. Výsledek – 0.

Tak to začalo tedy pěkně. Už jsem se viděl, jak si hezky užívám za-
sloužený důchod a nebudu se rozčilovat.

Občané důvěřujme sobě. Někdy též zvaná ODS II. Kdo je vlast-
ně v Kuřimi ta „pravá“ ODS? Nabídka přišla a docela dobrá. No konečně, 
už jsem měl strach, že se budu nudit. Teď jsem si říkal, jak to s těmi „ode-
esáky“ vlastně je. Teď jsou rozděleni, ale mohou se následně spojit a to by 
byla vítězná strana a třeba by mě mohla vynést na chrbtě až do lavic za-
stupitelstva. Více myšlenek se mi rojilo v hlavě. Počkáme, co mi nabídne 
ODS (tedy I). Výsledek – 5. místo na kandidátce.

ODS – Nabízecí dopis jsem předal shodou okolností přímo do 
rukou lídra O. Štarhy. Nedostal jsem žádnou nabídku, žádnou odpověď, 
žádnou výmluvu, prostě nic a tak čekám až dodnes jako v té pohádce. Jest-
li předseda místního sdružení neumřel (tedy stranicky), žije si spokojeně 
dodnes. Když jsem uviděl kandidátku, tak jsem pochopil. Nejstraničtější 
kandidátka v Kuřimi, 16 ze 17 byli členové ODS (tedy I) a také největší 
neúspěch v Kuřimi. Vzpomínáte, jak jsem typoval 3 - 4 mandáty pro tuto 
stranu. Výsledek - 0.

SNK-ED – Najednou se objevila nabídka. Přečetl jsem si ji a řekl, 
kdo budou ti lepší přede mnou na kandidátce. Po vydání kandidátních 
listin jsem se s tím seznámil. Výsledek – 9. místo na kandidátce.

VV – Nabídku jsem vhodil do schránky občana, který měl být líd-
rem strany v Kuřimi. Dodneška jsem žádnou odpověď nedostal. Takže 
nevím, na čem jsem, co si o mně myslí. Dokonce se o mně šířily fámy, že 
za tuto stranu budu kandidovat. Nemohl jsem. Výsledek– 0.

KDU-ČSL - Dala si načas, nabídka přišla jako jedna z posledních. 
Asi předsedkyně strany a její poradci dlouho váhali, co se mnou udělat. 
Byl jsem příjemně překvapen. Výsledek – 4 místo na kandidátce.

KSČM – Byla mi dána vzorně vypracovaná nabídka, která předčila 
moje očekávání. Výsledek – 4. místo na kandidátce.

Teď nastal problém, kterým jsem se dříve nezabýval. Dvě rovno-
cenné nabídky. Co dělat když se sejdou dvě stejné nabídky? Asi tři dny mi 
to vrtalo v hlavě, kterou přijmout. Když jsem si představil, že bych mohl 
uspět a s kým bych asi spolupracoval, rozhodl jsem se pro M. Mackovou. 
Poznal jsem ji během její čtyřleté spolupráce na městském úřadu. J. Her-
mana jsem znal jen z jeho občasného vystupování na zasedáních zastupi-
telstva města. Tam mne moc nepřesvědčil. Podepsal jsem to KDU-ČSL.

Všem, kteří mi dali nominaci, jsem oznámil své rozhodnutí, popřál 
jim hodně úspěchů ve volbách a oni opět mně. TOP 09 se přidala ke vzá-
jemným přáním dodatečně. 

Co říci na závěr, zejména mladým spoluobčanům. Není tak jedno-
duché do politiky vstoupit, byť by se jednalo jen o místní politiku. Místa 
na kandidátních listinách jsou trvale obsazena. Dostanete nabídku někde 
od desátého místa dolů a musíte se pěkně zařadit. Uplynou čtyři roky a 
vše se může opakovat. K tomu, jak se na kandidátku dostat, je mnoho 
cest, jejichž odhalení by bylo na několik článků do Zlobice. Moje ces-
ta byla spíše kuriózní, ale nelze ji zcela zavrhnout. Koho chtějí političtí 
vůdcové na kandidátku, není až zas tak těžké zjistit. Tak, zájemci o místní 
politiku, do toho.

P. Němec

O tom, jak se stát zastupitelem
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životní prostředí

Kam s použitým textilem?
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva a tex-

tilu z domácnosti. Toto množství většinou končí jako směsný odpad na 
skládkách nebo ve spalovnách odpadu, protože  se pro něj těžko hledá 
nějaké další ekonomické využití. Se zajímavým projektem na zhodnocení 
textilu přišla společnost REVENGE a.s., která jej sbírá, třídí a recyklu-
je. Měsíčně zpracuje okolo 400 až 500 tun textilu ve své provozovně  v 
Boskovicích. Z této hromady po vytřídění slouží zhruba 50% svému pů-
vodnímu účelu, dalších 35% jde na průmyslové využití a  zbylých 15% je 
odpad, který se termicky zhodnocuje. Město Kuřim zahájilo spolupráci 
s touto firmou na konci roku 2010 rozmístěním 4 kontejnerů, u nichž se 
bude sledovat míra využití. První dva svozy obsahu kontejnerů ukazují, 
že mnoho občanů z Kuřimi využilo již vánočních svátků k úklidu – vždyť 
bylo do kontejnerů přineseno 603 kg textilu! 

Teď už zbývá jen popsat, kde bílé kontejnery s nápadným potis-
kem stojí, aby se do projektu mohlo zapojit co nejvíce našich občanů: 1) 
na rohu ulice Jungmannova x Na Královkách, 2) v ulici  U potoka, 3) v 
areálu Centra technických služeb na ul. Sv. Čecha a 4) za Lídlem.

Jitka Sikorová , odbor životního prostředí

Zpětný odběr elektrozařízení
V minulém článku jsme poukázali na nové  možnosti třídění odpa-

dů v Kuřimi. Dnes se seznámíme podrobněji se společností Ekolamp, kte-
rá je do kolektivního systému  zpětného odběru elektrozařízení zapojena 
sběrem, svozem a zpracováním světelných zdrojů a svítidel:

EKOLAMP  je nezisková společnost, která se od roku 2005 věnu-
je zpětnému odběru a recyklaci osvětlovacích zařízení. V současné době 
spolupracuje s téměř 450 sběrnými dvory měst a obcí a do dalších téměř 
3 000 obcí zajíždí s  mobilním sběrem. Sběr světelných zdrojů (t.j. tru-
bicových a úsporných zářivek a výbojek) a svítidel probíhá také pomocí 
zpětného odběru malými sběrnými nádobami umístěnými např. na ško-
lách, úřadech v obchodech či firmách.

„Snaha přiblížit sběrnou síť domácnostem je hlavním trendem 
zpětného odběru malých elektrozařízení. Čím větší aglomerace, tím krat-
ší vzdálenosti, kam jsou lidé ochotni s nefunkční zářivkou jít,“ vysvětluje 
důvody vzniku unikátní sběrné sítě Alexandr Hanousek, jednatel společ-
nosti EKOLAMP. Sběrné dvory jsou pro odevzdání  malé zářivky pro 
občany daleko a mobilní sběry probíhají jen někde a jen občas. Podle vý-
zkumů je tak vhodnější zřizovat stacionární místa zpětného odběru tam, 
kam jsou lidé zvyklí chodit i za jiným účelem. 

EKOLAMP během jednoho roku rozmístil malé sběrné nádoby 
do všech krajů. Nejvíce jich je v kraji Středočeském (131), Jihomorav-
ském (101), Moravskoslezském (97) a v Praze (101), nejméně potom v 
Libereckém (37), Karlovarském kraji (37) a na Vysočině (39). Aktuální 
seznam míst vybavených malou sběrnou nádobou včetně informací o je-
jich otevírací době je k dispozici na stránkách http://www.ekolamp.cz/
seznam-sbernych-mist/.

Obliba úsporných zářivek v českých domácnostech v posledních 
letech výrazně vzrostla. S narůstajícím množstvím těchto světelných 
zdrojů je úzce spojena i otázka jejich budoucího zpětného odběru a re-
cyklace, protože tato zařízení obsahují malé množství rtuti. „Recyklace 
zářivek má každopádně smysl a každá domácnost by se měla zapojit. Ne-
jenže můžeme 94 procent materiálu opět použít, ale do našeho životního 
prostředí se ročně nedostane několik desítek kilogramů rtuti. Výsledky 
zpětného odběru zářivek však mohou být mnohem lepší,“ říká Hanousek. 
Podle letošního průzkumu totiž necelá polovina domácností vysloužilé 
zářivky stále vyhazuje do komunálního odpadu.

Malá sběrná nádoba je určena pro zpětný odběr úsporných kom-
paktních zářivek, výbojek, lineárních zářivek do délky 40 cm a světelných 
zdrojů obsahujících LED diody. Takovouto nádobu můžete najít i ve 
vchodu Městského úřadu v Kuřimi.

Jitka Sikorová

Sběrná nádoba pro úsporné  zářivky ve vchodu Městského úřadu v Kuřimi.

Vytříděné zářivky a světelné zdroje.
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Pracovník CTS Kuřim předvádí, jak ukládat textil do podavače kontejneru.

Kontejner umístěný na místě třídění odpadů za Lídlem.

Na Loučkách našel místo kontejner v ulici U potoka.

Naproti budově radnice je možno také vložit textil do bílého kontejneru.

životní prostředí
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pozvánky

Pozvánka na cestovatelskou 
besedu 

V září minulého roku se naše výprava v počtu čtyř vodáků z Čech a 
Moravy vypravila přes turecký Istanbul do kyrgyzského Biškeku. Kyrgyz-
stán jsme nevybrali náhodou. Jeho poloha ve střední Asii, většina území 
státu rozloženého ve vysokých nadmořských výškách vysokohorského 
pohoří Ťan-šanu, ale přitom na místní poměry slušná dostupnost a při-
jatelné dopravní vzdálenosti, byly předurčeny našemu záměru pokusit 
se sjet na nafukovacích dvoumístných kanoích co nejdelší část ťan-šan-
ského veletoku Narin. Našim cílem bylo pokusit se dostat k pramenům 
řeky Narin v oblasti náhorní plošiny Kara-sai ve výšce kolem 3300 m.n.m 
a podle vodnatosti a vlastně i splavitelnosti toku se dopravit nazpět do 
civilizace. Tato náhorní plošina je obklopena vysokým Ťan-šanem, kde 
vrcholy přesahují 6000 m.n.m., čímž vůbec dostupnost těchto míst pro 
nás byla největší neznámou. Do těchto končin na hranicích s Čínou se 
tak často vodácké výpravy nepořádají, a to z důvodu vysoké nadmořské 
výšky ve spojitosti s obtížnými vodáckými úseky na řece, ale zejména od-
lehlosti této oblasti, kdy přes vysoké hory do nejbližších obydlených míst 
není méně než 200 km vzdušnou čarou. Byla to pro nás další výzva po 
naší předcházející výpravě do Mongolska a Ruska. Velkou výhodou byla 
i možnost vyřízení vstupních víz  přímo na letišti v Biškeku, takže jedna z 
mnoha nevyzpytatelností u většiny výprav do těchto oblastí a postsovět-
ských zemí v tomto teritoriu nám nahrávala do karet. O tom, jak to ten-
tokrát dopadlo, kam jsme se až dostali či nedostali, co jsme zažili v těchto  
dalekých a přitom nádherných  končinách bychom vám rádi povykládali 
na naší cestovatelské besedě, kam vás zvou účastníci výpravy Petr Burian, 
Vladan Kondiolka a bratři Kutlvašrovi.

Beseda se koná ve velkém sále Kulturního domu 
ve čtvrtek 10. března v 18:00.
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placená inzerceKUřiMata

Mateřské a rodinné centrum 
KuřiMaTa, o.s. pořádá
Herna pro děti  aneb Hrátky s KuřiMáTky
Kde: VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU KUŘIM
Kdy: ŘÍJEN AŽ BŘEZEN, KAŽDÉ ÚTERÝ
         9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00 hod.
Únorové termíny jsou 1.2., 8.2. 15.2. a 22.2.

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena 
dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodi-
čů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20Kč na dítě, sourozenec 
do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné 
potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka 
a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. 
Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro 
hraní menších dětí.

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u nového      
přechodu pro chodce)
Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30 
Únorové termíny jsou 7.2., 14.2.,21.2. a 28.2.

Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, ně-
jaké to malování, stříhání, lepení a další tvoření. Aktivně zapojíme rodiče 
i děti. Nezapomeňte si vzít přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k 
umazání při výtvarné činnosti, svačinku, 30Kč, úsměv a dobrou náladu.

Klub maminek KuřiMaTa
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 Kdy: ÚTERÝ 15.2.2011, 
18:30 - 21:00 

VÝROBA ŠPERKU Z FIMA
Pojďte si s námi vytvořit originální šperk z Fima. Jednoduchou 

technikou získáte velmi efektní náušnice a přívěšek ve Vašich oblíbených 
barvách. Cena kurzu 60Kc. Délka trvání kurzu cca 60-90min. 

V případě zájmu je nutné se předem registrovat na emailové adre-
se: kurimata@googlegroups.com

Dílny budou pokračovat i v dalších zimních měsících.
Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na http://kurimata.webnode.cz/
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club escape

doprava - polemika Expediční kamera - Filmový 
festival v Clubu Escape

Během dvou promítání 24. 2. a 3. 3. prožijete spolu s filmaři v Clu-
bu Escape cestu za dobrodružstvím. Uvidíte ty nejlepší cestovatelské, ho-
rolezecké, vodácké či jinak dobrodružné filmy uplynulé sezóny. Vítězné 
filmy z mezinárodních filmových festivalů doplňují snímky českých spor-
tovců a dobrodruhů. 

Každý divák si odnese zajímavé zážitky a někteří i něco navíc – los 
vybere výherce zajímavých cen.  

V Kuřimi se Expediční kamera koná již podruhé. Doufáme, že se 
nám podaří naplnit Vás adrenalinem a nadšením z poznávání neobvyk-
lých míst a lidí na naší planetě.

Start promítání 18:30. Délka min cca 3 hodiny. Vstupné 80 Kč jed-
no promítání 120 Kč obě promítání, pro studenty 60/90 Kč.

Filmový klub v Clubu Escape
úterý 8.2.2011 19:00 

Trio z Bellville 
Melancholická animovaná komedie, která se točí kolem slavného 

cyklistického závodu Tour de France. Obejde se bez dialogů i prvopláno-
vé disneyovské roztomilosti. Je celovečerním debutem jedné z nejslibněj-
ších osobností současné animované scény, čtyřicetiletého francouze žijí-
cího v Kanadě - Sylvaina Chometa, který je výtvarník, comicsový kreslíř a 
režisér. Získal řadu mezinárodních ocenění včetně ceny BAFTA a nomi-
nace na Oscara a Césara. Komedie / Animovaný. Francie, 2003, 80 min. 

úterý 22.2.2011 19:00 
Užívej si, co to jde 

Jeden z nejnovějších filmů Woodyho Alena. Výstřední Newyorčan 
Boris Yellnikoff (Larry David) odkládá život vyšší společenské třídy k 
ledu, aby mohl přetvořit svoji existenci do více bohémské podoby. Po-
tkává se s mladou jižankou Melody (Evan Rachel Wood) i její rodinou a 
rozhodně to nevypadá, že by po následujících pletkách měly vztahy zů-
stat v zajetých kolejích. Komedie / Romantický, USA / Francie, 2009, 
92 min, č.tit.
 

Vstupné: studenti 40 Kč, dospělí 50 Kč.
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club escape

Alone on the Wall (Sám na stěně)

Které filmy na festivalu uvidíte? 
24. 2. 2011 od 18:30: 

Mongolsko - Ve stínu Čingischána - obávaná, proklínaná i obdivo-
vaná země - taková jako její zakladatel, za života nikdy neporažený voje-
vůdce Čingischán.

Sám ve stěně - pokus o zdolání 600 metrů vysoké stěny na Half 
Dome, tedy o největší sólo výstup, o jaký se kdy člověk pokusil.

Ztracený horizont - Manaslu, Gasherbrum, Šiša Pangma. Výpravy 
na nejvyšší vrcholy Himalájí a Karakoramu v zimě.

Projekt Kačkar - Východní Turecko, tajemné pohoří Kačkar. Jarní 
tání. Voda v řekách stoupá a dříve malé potoky se mění v brutální peřeje.

3. 3. 2011 od 18:30: 
Brahmaputra - prvosjezd horního toku jedné z největších řek čes-

kou expedicí.
Poslední lovci - jen několik lidí na světě dokáže stále ulovit velrybu 

bambusovou harpunou z domorodé kanoe.
Entre Nós - Mezi námi - zkušený horolezec se zřítí stovky metrů a 

zmizí v hloubce deštného pralesa (animovaný).
Asgard Projekt - ambiciózní pokus Leo Houldinga o volný prvový-

stup na Severní věž Asgardu na Baffinově ostrově hluboko v Arktidě.

Podrobné informace o festivalu a filmech najdete na www.clubes-
cape.cz.

Escape LIVE MUSIC
Do klubu na zámku v Kuřimi s novým rokem přichází nová sezo-

na živé hudby – Escape Live music. Díky sponzorům a velké skromnosti 
špičkových muzikantů za velmi nízké vstupné se můžete dostat k tomu 
nejlepšímu, co klubová jazzová, bluesová, etnická a jiná zajímavá muzika 
v našich končinách může nejen z Česka předvést. 

Program pro jarní sezonu 2011
17.2. Paul Batto Jr. Duo (SLO) 
24.3. Lesní zvěř (CZ)
7.4. Walter Phishbacher NY3 Trio (USA/Japonsko) 
14.4. Lanugo (CZ)
21.4. Elisabeth Lohninger Quartett (USA/CZ/Japonsko) 
5.5. Tre (CH)
19.5. Dva (CZ)
2.6. Longital (SK)

Začátek vždy ve 20:00 hod. Vstupné: 120 Kč na místě, 100 Kč v 
předprodeji. Předprodej v Kulturním domě a v Clubu Escape. www.clu-
bescape.cz.

Koncerty se uskuteční za laskavého přispění Města Kuřimi, firmy 
FUERTES Development, s.r.o. a firmy INGAS, s.r.o.

Odkaz Čingischána je v Mongolsku stále živý.

Paul Batto Jr. Duo (SLO) čtvrtek 17. 2. 20:00
Paul Batto Jr. se narodil v Lublani ve Slovinsku. Již několik let kon-

certuje po celé Evropě. V roce 1994 založil kapelu Riverside Blues Band, 
se kterou hrával nádherně čisté akustické blues. V roce 2003 se rozhodl 
pro sólovou kariéru. Jeho současný zpívaný repertoár sestává z jazzových 
a bluesových standardů (Frank Sinatra, Tony Bennett, Duke Ellington, 
George Gershwin atd.). Je to většinou swing ve středním tempu, vedle 
toho též balady a bluesové písničky. Pro vokální projev i kytarovou hru 
Paula Battoa je typické svérázné pojetí. Jeho koncerty jsou vždy velkým 
zážitkem. 

Více viz: www.batto.org + www.myspace.com/paulbattojr 
Začátek ve 20:00 hod. Vstupné: 120 Kč na místě, 100 Kč v před-

prodeji. Předprodej v Kulturním domě a v Clubu Escape. 
www.clubescape.cz.
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děti

TISÍC ANDĚLŮ…
Světlo z oken kuřimského kostela probleskovalo do sobotního 

podvečera a otevřenými dveřmi dovnitř vcházeli nejen dospělí, ale také 
děti. Tiše usedali do kostelních lavic a všichni společně se těšili na „Malý 
vánoční koncert“, který si pro ně připravily děti z hudebně pohybového 
kroužku MŠ Brněnská v Kuřimi pod vedením paní učitelky Radky Mi-
kaušové.

A ten, kdo přišel, opravdu nelitoval…
Vysokou klenbou svátečně vyzdobeného kostela se nesl zpěv dět-

ských hlásků, který byl úžasně doplňován téměř andělským zpěvem paní 
učitelky Radky. Celou atmosféru dokreslovaly důstojné tóny kostelních 
varhan, na které paní učitelka současně hrála.

Určitě znáte ten pocit, kdy máte po celém těle „husí kůži“ a slzy na 
krajíčku. Tak se cítila během koncertu většina z nás, kteří jsme do kostela 
přišli. Byla to prostě KRÁSA…

Tímto bych proto chtěla za všechny poděkovat dětem i paní učitel-
ce za krásný kulturní zážitek.                               

Iva Čuhelová
MŠ Brněnská, Kuřim 

placená inzerce
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život se zvířaty

Hyperparatyreóza psů a koček 
Pokračujeme v našem endokrinologickém 

seriálu a v dnešním článku si povíme něco málo 
o onemocnění příštítných tělísek, projevujících 
se nadměrnou sekrecí parathormonu. 

Hyperparatyreózu dělíme na primární a 
sekundární. 

Primární hyperparatyreóza je onemoc-
nění v důsledku nadměrné sekrece parathormonu (PTH) jedním nebo 
více příštítných tělísek, které se nachází v krku. Nadměrná produkce PTH 
způsobí zvýšení hladiny vápníku v krvi, což může mít škodlivé účinky pro 
organismus psa a kočky.

Nejčastější příčinou primární hyperparatyreózy je benigní (ne-
zhoubný) nádor, tzv. adenom, na jednom z příštítných tělísek. Maligní 
(zhoubné) nádory příštítných tělísek jsou mnohem méně časté.

Primární hyperparatyreóza je mnohem častěji diagnostikována u 
psů ve srovnání s kočkami. Postižena jsou zvířata obvykle po 7. roce živo-
ta. Z plemen predisponovaných k tomuto onemocnění patří Keeshond  a 
siamské kočky.

Na začátku onemocnění mírně zvýšená hladina vápníku nevyvo-
lává žádné příznaky. Jak čas postupuje a vápník nadále stoupá, objevují 
se první klinické příznaky. Postiženy jsou tři hlavní systémy těla: zažívací 
ústrojí, ledviny a nervový systém.

Nejčastější příznaky
•  zvýšené pití a močení 
•  apatie
•  celková slabost
•  nechutenství
•  třes
•  ztráta svalové hmoty
•  zvracení
•  zácpa
•  obtížné, nebo abnormální močení, jako krev v moči, zvýšení frekvence 

močení, namáhavé močení

Diagnostika
• kompletní anamnéza a klinické vyšetření
• krevní testy stanovující hladinu vápníku
• rozbor moči
• ultrazvuk krku a ostatních orgánových systémů
• rentgen
• elektrokardiogram srdce

Léčba
•  chirurgické odstranění postižené žlázy
•  hospitalizace pacienta a nasazení infuzní terapie, pravidelný monitoring 

hladiny vápníku v krvi

Nutriční sekundární hyperparatyreóza
Nutriční sekundární hyperparatyreóza je nutriční/metabolická 

porucha způsobená zvýšením parathormonu (PTH), obvykle způsobené 
špatnou výživou. Jedná se o kompenzační reakci organismu na nutričně 
vyvolanou nízkou hladinu vápníku. Postihuje nejčastěji velká plemena 
psů v období maximálního růstu, tj. ve stáří 4 – 6 měsíců. Postižení jsou 
častěji samci. U zvířat se toto onemocnění může projevit i jako renální 
selhání.

Nekvalitní strava stimuluje zvýšení PTH, a tím snížení hladiny 
vápníku a vitamínu D. Velmi často se toto onemocnění projevuje u psů 
krmených výhradně masem. 

Nejčastější příznaky
•  kulhání
•  kostní deformity
•  samovolné fraktury 

Diagnostika
•  kompletní anamnéza a klinické vyšetření
•  krevní testy stanovující hladinu močoviny, kreatininu a fosforu
•  RTG kostí

Léčba
Základem léčby sekundární hyperparatyreózy je okamžitý pře-

chod na kvalitní krmení a snaha o nápravu plazmatické hladiny poměru 
vápník: fosfor, který by měl být 1,2 : 1. Zvířatům omezíme pohyb, aby 
nedocházelo ke zlomeninám. 

Domácí péče a prevence
Je nutné dbát léčebných a dietních doporučení veterinárního léka-

ře. Kontrolní laboratorní testy a rentgenové snímky v intervalech stano-
vených veterinárním lékařem jsou užitečné při hodnocení zlepšení stavu 
a reakce na léčbu.

Zvířata bez výrazných kostních deformit mají dobrou prognózu. K 
úpravě dochází do dvou až třech měsíců. 

Kvalitní krmení vyváženou krmnou směsí předchází vzniku toho-
to onemocnění. Nešetřete proto na svých domácích mazlíčcích a nechte 
si poradit svým veterinárním lékařem, jak co nejlépe zajistit správnou vý-
živu Vašeho psa, nebo kočky. 

Šťastnou ruku při výběru krmení přejí 
MVDr. Hana Lattenbergová 
a MVDr. Pavlína Řehořková

DDM nabízí
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Pozvánka

sem přijde leták sem přijde leták sem přijde leták sem přijde 
leták
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pozvánka
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placená inzerce
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Kuřim, Legionářská 194,  
tel. 541 230 166,  777 930401

Byty: 
Brno, 1+1, Komárov, OV, cihla, U vlečky, po rekonstrukci, 32 

m2, 4. NP z 5., výhled na Špilberk 1 290 000,- Kč
Kuřim, 1+1, ul. Nádražní, OV, 3.NP z 12. 40 m2, udržova-

ný, 1 180 000,- Kč
Kuřim, 2+1, OV, ul. Popkova, 4. NP. z 8, 61 m2 s komorou 

a sklepem,  standard, 1 460 000,- Kč
Brno, 2+1, Židenice, ul. Komprdova, OV, cihla po rekon-

strukci, 58 m2, vlastní topení, 1. NP. ze 2, klidné 
místo, 2 500 000,- Kč

Kuřim, 2+kk, původní byt s 2 balkony, OV, Wolkerova 2.NP 
ze 4, 47m2, sklep. kóje,  1 150 000,- Kč

Kuřim, 3+1, OV, Na Loučkách, I. NP. z 8., standard, nutná 
oprava, 1 390 000,- Kč

Kuřim, 3+1, OV, Svat. Čecha 4.NP ze 4. standard, 65 m2, 
dům po revitalizaci, balkon, s garáží  2 100 000,- Kč

Kuřim, 3+1, OV, Na Královkách, 3.NP ze 4, 70 m2, balkon, 
2 sklepy, standard, 1 690 000,- Kč

Kuřim 3+1, OV, Na Loučkách,  8.NP z  8, panel,  dům po 
revitalizaci,  73 m2, lodžie 2 m2, po částečné re-
konstrukci, sklep, 1 800 000,- Kč

Kuřim, 3+1, OV, Brněnská, 2.NP. z 8, panel, dům po revitali-
zaci, 62 m2, lodžie 3 m2, standard, 1 800 000, Kč 

 

Rodinné domy a garáže:
RD Veselí u Lomnice u Tišnova, 3+1, samostatně stojící, 

zast. pl. 72 m2, užitná plocha 102 m2,  zahrada 
821m2 původní stavba z r. 1976, přestavba v r. 
1992, elektřina,k topení na tuhá paliva, garáž, díl-
na, dřevník,  2 000 000,- Kč

Rozestavěný RD Kuřim, Díly za Sv. Jánem,  4+1,  2 890 
000,- Kč

 

Pozemky:
stavební pozemky pro výstavbu RD,Moravské Knínice, o 

vým. 1128 m2, sítě v přilehlé komunikaci  pro 1 – 2 
RD, š. 17 m,  cena : 1 990 000,- Kč

stavební pozemek Čebín vč. inž. sítí, 2284 m2, 1 100,- Kč/m2
orná půda v Kuřimi, lok. pod Zlobicí, cca 10 000m2, vedle 

cyklostezky směr Malhostovice cena 200,- Kč/m2
Pronájmy: 
Kuřim, Brněnská, garsonka s lodžií, nezařízený, 7 500,- 

Kč/měs. vč. inkasa
 Kuřim, Wolkerova, garsonka s lodžií, nezařízený, 6 700,- 

Kč/měs. vč. inkasa
 Brno, U Zvonařky, 1+1, nezařízený, 8 000,- kč/měs. vč. 

inkasa
 Kuřim, U stadionu, 2+1,   zařízený 9 000,- Kč/měs. vč. 

inkasa 
 Brno, 1+kk, Duhová Pole, Medlánky, lux. novostavba, 

částečně zařízený, 9 300,-          Kč/měs.
 Brno, 2+1, Vídeňská, nezařízený, 8 000,- Kč/měs. vč. in-

kasa, pro mladý pár 

Pronájmy nebytových prostor: 
komerční objekt v Kuřimi, v průmyslové části, montovaná 

stavba 400 m2 s devíti kancelářemi, zateplená, lze 
pronajmout i částečně 1 200,- Kč/m2/rok + služby

garáž v Kuřimi, U vlečky, bez elektriky, 1 000,- Kč/měs.
skladové prostory v Čebíně, cena  10 000,- Kč/měs.

placená inzerce



20      ZLOBICE ročník 18, číslo 2/únor 2011

placená inzerce



ročník 18, číslo 2/únor 2011    ZLOBICE   21
KUltura



22      ZLOBICE ročník 18, číslo 2/únor 2011

rozpočet

Vždy v lednu schvaluje město svůj rozpočet. Dříve to ani dě-
lat nemůže, protože důležitou součástí rozpočtu jsou dotace, a ty 
přicházejí shora, jejich výše je tedy známa po schválení rozpočtů 
celostátního a krajského. Do té doby tedy město hospodaří podle 
schváleného rozpočtového provizoria, které se schvaluje v prosinci. 
Ve skutečnosti se ovšem rozpočet od provizoria příliš neliší.

Není-li vaším koníčkem zrovna účtařina, je pohled na rozpočet na 
první pohled trochu podobný pocitu, který může vyvolat pohled na abs-
traktní obraz. To, co se schvaluje, jsou dvě nedlouhé tabulky, ve kterých 
čísla mají v jednotlivých řádcích až devět číslic (tedy jde o stomilionové 
sumy). Aby měli zastupitelé vůbec nějakou první představu, je jím do ta-
bulek kromě rozpočtu na letošní rok připsána položka v příslušném řádku 
i za rok loňský a předloňský. Což zase trošku svádí k takové té netvůrčí 
metodě: tak se podíváme, na co se ubralo a na co přidalo.

Tabulka příjmů i výdajů je řazena do rozpočtových oddílů, které 
popisují, odkud se ty peníze vezmou – to na straně příjmů, a na co se vy-
naloží – to na straně výdajů. I když žádná tabulka, kde by byla ta čísla ved-
le sebe, neexistuje, asi každý zastupitel si prostě položí obě tabulky na stůl 
a dívá se i na to, jak souvisí příjmy a výdaje v jednotlivých kapitolách. 

Letos tedy vypadaly v rozpočtu příjmy a výdaje takto:

Příjmy    
Paragraf  Popis    
Oddíl     
0 Daně, dotace a poplatky  160 663 900 Kč
10 Zemědělství a lesní hospodářství   60 000 Kč
21 Průmysl      212 000 Kč
22 Doprava      600 000 Kč
23 Vodní hospodářství    5 640 000 Kč
33 Kultura, církve, sdělovací prostředky  4 570 000 Kč
34 Tělovýchova a zájmová činnost    200 000 Kč
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 961 000 Kč
37 Ochrana životního prostředí    400 000 Kč
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení  0 Kč 
43 Sociální péče a pomoc   1 230 000 Kč
53 Bezpečnost a pořádek    15 000 Kč
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém   70 000 Kč
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva  850 000 Kč
63 Finanční operace        240 000 Kč
64 Ostatní činnosti    42 000 000 Kč
Příjmy po konsolidaci celkem   231 711 900 Kč
Financování: přebytky hospodaření minulých období 10 000 000 Kč
  Patria     8 500 000 Kč
Příjmy celkem:    250 211 900 Kč

Výdaje 
Paragraf  Popis    
Oddíl     

10 Zemědělství a lesní hospodářství   660 000 Kč
22 Doprava       7 350 000 Kč
23 Vodní hospodářství      1 750 000 Kč
31 a 32 Vzdělávání   15 400 000 Kč
33 Kultura, církve, sdělovací prostředky 13 107 000 Kč
34 Tělovýchova a zájmová činnost     2 350 000 Kč
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 592 000 Kč
37 Ochrana životního prostředí  17 150 000 Kč
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 38 000 000 Kč
43 Sociální péče a pomoc     5 180 000 Kč
52 Civilní připravenost na krizové stavy   100 000 Kč
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 550 000 Kč
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva 40 920 000 Kč
63 Finanční operace     5 012 000 Kč
64 Ostatní činnosti   79 990 900 Kč
Výdaje po konsolidaci celkem                    237 111 900 Kč
Financování: Splátky úvěrů   11 100 000 Kč
Výdaje celkem:        250 211 900 Kč

Nad rozpočtem města
Předpokládám, že alespoň v hrubých rysech jsou čtenáři významy 

téměř všech jednotlivých položek jasné. Téměř dvě třetiny příjmů jsou 
peníze, které dostaneme z rozpočtového určení daní (stát vybírá daně a 
podle jistých pravidel je rozděluje mezi sebe, kraje a obce Kuřimi přijde z 
daní přes 97 milionů), dotací a poplatků. Mnohé z těchto dotací jsou ale 
pevně určeny na konkrétní účel a jsou na něj zase beze zbytků utraceny, 
což se týká zejména dávek a podpor v sociálním zabezpečení a sociální 
péče a pomoci, což obnáší dost přes 40 milionů. 

Zvláštní upozornění si zaslouží následující položky: 
Položka ostatní činnosti skrývá na výdajové stránce to, čemu se 

říká rozpočtová rezerva, tedy peníze, které město může investovat do své-
ho rozvoje v jednotlivých akcích. A nebo si je schovat a použít v průběhu 
roku na dokrytí toho, kde peníze chybějí. Přijde-li vám tato rezerva vel-
ká, je to způsobeno tím, že v roce 2011 obdrží město dotaci na výstavbu 
Wellness a z této dotace akci dofinancuje. 

Financování – to jsou prostě peníze, které na straně příjmů městu 
zbyly z předchozích let, na straně výdajů peníze, které musí zaplatit při 
splácení dluhů z minulosti (některé stavby se staví z úvěru).

Zastupitelstvo neschvaluje podrobnější rozpočet, který je rozčle-
něn v jednotlivých oddílech na tzv. ORGy. To už jsou položky, se kterými 
pracují konkrétní lidé, správci rozpočtových kapitol. Ovšem sestaven byl 
právě na základě projednání s nimi. Změny ve stejném oddíle, ale mezi 
ORGy schvaluje rada, změny v rámci jednotlivých orgů, které nemají 
vliv na rozpočet jako celek, schvaluje vedoucí finančního odboru na ná-
vrh správce rozpočtu. Takže například, pokud se kulturní dům rozhodne 
utratit víc na opravu klavíru, než by mu příslušná kolonka umožnila, ale 
ušetří to na položce za nákup nového vybavení, jde to zcela mimo zastu-
pitelstvo. 

Zastupitelstvo dále schvaluje rozpočet svým příspěvkovým orga-
nizacím, a to letos ve výši 

ZŠ Jungmannova    4 650 000 Kč
ZŠ Tyršova     5 500 000 Kč
MŠ Zborovská    5 250 000 Kč
Centrum sociálních služeb   5 000 000 Kč 
Nad rozpočtem by se dalo dlouze debatovat. Některé jeho údaje 

jsou dost znepokojivé. Například dotace na výkon státní správy byla stá-
tem snížena o cca 17%, což na příjmové straně představuje ztrátu cca 3,8 
mil. Kč. Zda se tolik dá ušetřit na výdajích je velmi, velmi pochybné. Zdá 
se tedy, že město bude ze svého rozpočtu dotovat výkon státní správy, 
tedy stát. 

Dluhy
Podle údaje, zveřejněného na podzim roku 2010, připadá na kaž-

dého obyvatele Jižní Moravy dluh v hospodaření jeho obce či města ve 
výši téměř 10.000 Kč. To by pro Kuřim znamenalo dluh ve výši asi 105 
milionů. Ještě loni byl náš dluh podstatně nižší, nyní je, kvůli investici 
do Wellness o kousek vyšší, asi 120 milionů, z nichž letos více než de-
set milionů ukrojíme. Konkrétně než vyjde tato Zlobice, bude doplacen 
dluh za výstavbu ZUŠky, kde jsme měli letos splatit asi 150.000 z původ-
ních 20.000.000 což je méně než měsíční splátka. Na zaplacení přestavby 
knihovny (půjčili jsme si 5.000.000) zbývají necelé dva miliony, z nichž 
letos odmázneme jeden a příští rok dosplácíme. Na Výstavbu nové MŠ 
Brněnská jsme si půjčili 28,5 mil. Kč, splatit máme ještě 18,69 mil. Kč, 
letos splatíme 2,85 milionů a splácet budeme až do roku 2017. Nový úvěr 
na wellness je nasmlouván ve výši 101,5 mil. Kč se splatností 15 roků a 
začínáme splácet letos v lednu, měsíční splátka činí 583 tis. Kč, zaplatíme 
tedy za letošek téměř 7 milionů. Celkem letos tedy splatíme 11,1 milio-
nů. 

Investice
Občana by asi nejvíce mohlo zajímat, které investiční akce se letos 

budou realizovat, aneb co nového se postaví, co starého zásadně opraví 
a co zde budeme mít. Je třeba poznamenat, že ne vše probíhá pod režií 
a za peníze města. Třeba bude-li nový Kaufland, postaví ho soukromý 
investor, stejně jako opraví nádraží nebo (třeba taky jednou) vybuduje 
podchod z nádraží do horní Kuřimi.
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Celkem za více než 35 milionů se dobuduje to, co je rozestavěno 
(nebo obecně rozinvestováno, rozděláno) od loňska. Z toho je téměř 25 
milionů doplatek za Wellness. 

A co přijde nového? Zatím byly schváleny tyto akce:
Zateplení ZŠ Jungmannova    9.700.000
Odlehčovací komora na Hybešově   3.000.000
Veřejné osvětlení (Brněnská, Jánská, Nerudova)  2.400.000
Úpravy venkovního bazénu    2.000.000
Rekonstrukce Vodojemu Na Vyhlídce   2.000.000 
(tolik to bude stát letos, akce bude pokračovat v dalších letech)
Studie opravy chodníku Na Loučkách    250.000
Studie opravy chodníku Kpt. Jaroše    250.000
Odbor majetkoprávní havárie a opravy 
 v bytovém i nebytovém fondu    700.000
MŠ Komenského rekonstrukce kuchyně   4.900.000
Městská knihovna – úprava prostor po Lenoxe   250.000
Velké projekty (sport. hala, Kulturní dům a pod)  2.000.000

Podaří-li se získat dotace, přibudou k tomu: 
Výměna pouličních světel za hospodárnější   420.000
Přechod Tyršova u Michla     760.000
Výtah penzion      600.000

Jak je vidět, i letos půjde z celkem 27 milionů na nové investice 
více než polovina do školství. To je myslím pozitivní signál, město in-
vestuje do budoucnosti.Negativní je fakt, že v minulosti si město mohlo 
investice dovolit i díky tomu, že prodávalo svůj majetek. Ta doba končí. 
Nedojde-li ke změně rozpočtového určení daní, čili nepřijde-li více peněz 
shora, doba investic pomalu končí. A má-li město na seznamu akcí, které 
by bylo třeba zainvestovat, položek za více než půl miliardy, je to zase jen 
pohled na abstraktní obraz.

Jiří Brabec
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

01/2010 ze dne 12. 1. 2011
01/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 1. 2011. Termín 

plnění: 12. 1. 2011 (STA)
02/2011 RM uděluje prvnímu narozenému občanu města Kuřimi v roce 

2011 peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč. Termín plnění: 1. 3. 2011 
(OSVV)

03/2011 RM schvaluje navýšení finanční hodnoty daru pro jubilanty ve 
věku od 85 roků výše

 ze stávajících 200,- Kč na 350,- Kč. Dar bude poskytnut ve formě dár-
kových poukazů v hodnotě 300,- Kč a květin v hodnotě 50,- Kč. 
Termín plnění: 13. 1. 2011 (OSVV)

04/2011 RM schvaluje odběr dárkových poukazů v hodnotě 300,- Kč pro 
jubilanty, občany města Kuřimi, při dožití 85 roků a více od spo-
lečnosti AHOLD Czech Republic, a.s., určené pro hypermarkety a 
supermarkety Albert. Termín plnění: 13. 1. 2011 (OSVV)

05/2011 RM ukládá zajistit vedení a zveřejňování na internetových strán-
kách města Kuřim evidence studií a projektů města Kuřimi v před-
definovaných xls tabulkách. Termín plnění: 28. 2. 2011 (KÚ)

06/2011 RM ukládá komisi Zdravého města, aby zajistila veřejné pro-
jednání tématu umístění Mateřského centra v Kulturním domě 
Kuřim, případně dalších požadavků na posílení kulturně – spole-
čenské role kulturního domu ve městě (přílohou SWOT analýza 
k tématu využití prostor po bývalé restauraci Kulťas). RM žádá 
Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi 
o projednání zmíněného tématu. Termín plnění: 12. 2. 2011 (TAJ 
a KZM)

07/2011 RM rozhodla pro další postup ve zveřejnění výzvy a zadávací 
dokumentace k podání nabídky na zakázku: „Technologické cen-
trum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP 
Kuřim“ vypsat jedno výběrového řízení, ve kterém bude umož-
něno uchazečům podat nabídku na část 3 (vnitřní integrace úřa-
du) samostatně. Veřejná zakázka bude členěna na části dle § 98 
zákona. RM ukládá KÚ tuto skutečnost zapracovat do výzvy a ZD 
a zapracovat další zákonné požadavky související s rozdělením 
veřejné zakázky na části včetně uvedení, že uchazeč je oprávněn 
podat nabídku na část 1 (technologické centrum) a část 2 (elektro-
nická spisová služba) dohromady a část 3 (vnitřní integrace úřadu) 
zvlášť. Termín plnění: 31. 1. 2011 (KÚ)

08/2011 RM bere na vědomí rozsudek Okresního soudu Brno-venkov, 
č.j. 6C 294/2008, který určil výlučným členem Bytového družstva 
Sv. Ján Kuřim, družstvo paní Ing. Gabrielu Mazourkovou, trvale 
bytem Kuřim a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 
1535/10 členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se síd-
lem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – paní Ing. 
Gabriele Mazourkové, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 28. 2. 
2011 (OMP)

09/2011 RM souhlasí se zateplením domu č.p. 854 – 856 na pozemcích 
p.č. 1936, 1937 a 1938, vše k.ú. Kuřim a s podáním žádosti do pro-
gramu „Zelená úsporám“. Termín plnění: 31. 1. 2011 (OMP)

10/2011 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní Jitkou Buriá-
novou, trvale bytem Kuřim, IČ 74703722, jejímž předmětem je 
nájem nebytového prostoru v I. NP objektu č.p. 902 (KD Kuřim) 
dohodou ke dni 31. 1. 2011. Termín plnění: 31. 1. 2011 (OMP)

11/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2009/
O/0043, kdy výlučným nájemcem nebytového prostoru v I. NP 
objektu č.p. 902 (KD Kuřim) se stane paní Romana Slaninová, 
trvale bytem Kuřim, IČ 47957751. Termín plnění: 28. 2. 2011 
(OMP)

12/2011 RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytového prostoru (sklad 
CO) o výměře 2 x 3 m umístěného v I. podzemním podlaží byto-
vého domu č.p. 899 v ulici Na Královkách, ve prospěch Sportovně 

střeleckého klubu TOS Kuřim, se sídlem Blanenská 257, 664 34 
Kuřim, IČ 15547353, na dobu určitou tří let. Termín plnění: 31. 
1. 2011 (OMP)

13/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuři-
mi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964 
jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 
jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „uložení a pro-
vozu vodovodního řadu“ na pozemcích parc. č. 2642/916, parc. 
č. 2642/920, parc. č. 2642/979, parc. č. 4487/4, parc. č. 4553/4, 
parc. č. 4487/32, parc. č. 4487/37, parc. č. 4487/38, parc. č. 
4487/39, parc. č. 4487/40 a parc. č. 4487/43 vše v k.ú. Kuřim, kte-
ré vlastní manželé Zdeněk Kučerovský, trvale bytem Brno a Jana 
Kučerovská, trvale bytem Brno jako povinní z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu určitou a to do 
doby převedení zatížených pozemků do vlastnictví města Kuřimi, 
náklady na jeho zřízení ponesou povinní z věcného břemene. Ter-
mín plnění: 13. 12. 2011 (OMP)

14/2011 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 134/2007 s Danuší Bar-
borákovou, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objek-
tu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k.ú. Malhostovice 
do 31. 3. 2011 za stejných podmínek. Termín plnění: 31. 1. 2011 
(OMP)

15/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jindřichem Barborá-
kem, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu chaty 
ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k.ú. Malhostovice od 1. 12. 
2010 do 31. 3. 2011 za cenu 600,- Kč měsíčně. Termín plnění: 31. 
1. 2011 (OMP)

16/2011 RM ruší usnesení RM č. 640/2010 ze dne 14. 12. 2010. Termín 
plnění: 12. 1. 2011 (OMP)

17/2011 RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 293/1 k.ú. 
Kuřim o výměře cca 750 m2 obchodní firmě AHOLD Czech 
Republic, a.s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ 
44012373, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
cenu 5.000,- Kč/měsíčně včetně DPH s roční valorizací. Termín 
plnění: 30. 6. 2011 (OMP)

18/2011 RM schvaluje přijetí věcného daru 2 tiskáren Centrem sociál-
ních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, v r. 2010 od 
firmy Tyco Electronics Czech s.r.o., IČ: 48910791. Termín plnění: 
13. 1. 2011 (CSSK)

19/2011 RM stanovuje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, platy ředitelům školských příspěvkových organi-
zací zřízených Městem Kuřimí dle přílohy. Termín plnění: 31. 1. 
2011 (OŽÚ)

20/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zpracování „Kom-
parativní studie R43 a I/43 v oblasti města Kuřim“, schvaluje zně-
ní výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodno-
tící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 25. 2. 2011 
(OIRR)

21/2011 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 3310, kte-
rá byla uzavřena mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a 
kanalizacemi, a.s. se sídlem Hybešova 245/16, 657 33 Brno, IČ 
46347275 dne 17. 12. 2002. Dodatek řeší snížení počtu odběrných 
míst. Termín plnění: 31. 1. 2011 (OIRR)

22/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2010000506 mezi Brněnský-
mi vodárnami a kanalizacemi, a.s. se sídlem Hybešova 245/16, 657 
33 Brno, IČ 46347275 a.s. jako dodavatelem, Městem Kuřim jako 
vlastníkem objektu a Wellness Kuřim, s.r.o., Blanenská 1082, 664 
34 Kuřim, IČ 29213380 jako odběratelem. Smlouva řeší dodávku 
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pitné vody a odvádění odpadních vod z objektu Wellness. Termín 
plnění: 31. 1. 2011 (OIRR)

23/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky na 
ulici Školní v majetku Města Kuřimi se Svazem postižených civi-
lizačními chorobami v ČR, základní organizace Kuřim na dobu 
20 let s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Termín plnění: 31. 1. 2011 
(OIRR)

24/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 1 pole silničního 
zábradlí na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce k umís-
tění reklamní tabule za cenu 300,- Kč/1 pole/1měsíc + DPH, se 
společností TRISYS, spol. s r.o. Blanenská 1328, 664 34 Kuřim, IČ 
48173657. Termín plnění: 28. 2. 2011 (OIRR)

25/2011 RM bere na vědomí návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2011 a 
předkládá ho ZM ke schválení. Termín plnění: 25. 1. 2011 (OF)

26/2011 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na rok 
2010. Termín plnění: 12. 1. 2011 (OF)

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

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 01/2011 ze dne 25. 1. 2011
1001/2011 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 18. 1. 2011. Ter-

mín plnění: 25. 1. 2011 (STA)
1002/2011 ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit odůvodnění nespl-

něných usnesení ZM. Termín plnění: 8. 3. 2011 (KV)
1003/2011 ZM schvaluje manuál Jednotného vizuálního stylu města Ku-

řimi dle přílohy k zápisu. Termín plnění: 25. 1. 2011 (KÚ)
1004/2011 ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 staveb-
ního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana-
lytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, vydává změnu č. XI Územní-
ho plánu sídelního útvaru Kuřim formou opatření obecné povahy. 
Termín plnění: 28. 2. 2011 (OIRR)

1005/2011 ZM schvaluje zadání změny č. XII Územního plánu sídelního 
útvaru Kuřim dle přílohy. Termín plnění: 31. 1. 2011 (OIRR)

1006/2011 ZM pověřuje radu města jednáním ve věci odkoupení po-
zemku parc.č. 3419 o výměře 26 073 m2 k.ú. Kuřim za kupní cenu 
ve výši podle příslušného předpisu o oceňování a pozemku parc.č. 
3420 o výměře 18 m2 k.ú. Kuřim za cenu ve výši podle příslušné-
ho předpisu o oceňování od Statutárního města Brna, se sídlem 
Dominikánské nám. 1, Brno, IČ 44992785. Termín plnění: 31. 12. 
2012 (RM, OMP)

1007/2011 ZM schvaluje Program podnikatelský obolus 2011 dle zápi-
su. Termín plnění: 25. 1. 2011 (OŽÚ, OF)

1008/2011 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Pro-
gramu prevence kriminality Jihomoravského kraje v roce 2011 na 
projekt Bezpečnostní stojany pro jízdní kola a schvaluje finanční 
podíl města na tomto projektu ve výši 20.000,- Kč. Termín plnění: 
31. 12. 2011 (KÚ)

1009/2011 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury na projekt Přechod pro chodce 
na ulici Tyršově u provozovny Michl v Kuřimi a schvaluje finanční 
podíl města na tomto projektu 780.000,- Kč. Termín plnění: 30. 
6. 2011 (KÚ)

1010/2011 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z pro-
gramu EFEKT 2011 na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení 

města Kuřimi, 1. etapa a schvaluje finanční podíl města na tomto 
projektu 420.000,- Kč. Termín plnění: 30. 6. 2011 (KÚ)

1011/2011 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z progra-
mu Bezbariérové obce na projekt Obnova stavební úprava výtahu 
v domě s pečovatelskou službou Kuřim, Zahradní 1275 a schvaluje 
finanční podíl města na tomto projektu 600.000,- Kč. Termín pl-
nění: 30. 6. 2011 (KÚ)

1012/2011 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
200.000,- Kč s TJ Sokolem Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, na dofi-
nancování opravy fasády sokolovny a rekonstrukci soc. zařízení 
mužů v sokolovně. Termín plnění: 31. 1. 2011 (OF)

1013/2011 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
50.000,- Kč Římskokatolické farnosti Kuřim, Křížkovského 55, 
664 34 Kuřim na restaurování obrazu p.Marie s dítětem v kostele 
sv. Maří Magdaleny v Kuřimi. Termín plnění: 28. 2. 2011 (OIRR)

1014/2011 ZM schvaluje rozpočet města na rok 2011 dle přílohy, se 
změnami, a to s

  příjmy: 231.711.900,- Kč
  výdaji: 239.111.900,- Kč
  financováním: 7.400.000,- Kč. 
 ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu:
 ZŠ Jungmannova 4.650.000,- Kč
  ZŠ Tyršova 5.500.000,- Kč
  MŠ Zborovská 5.250.000,- Kč
  Centrum sociálních služeb 5.000.000,- Kč.
 Termín plnění: 31. 12. 2011 (OF)
1015/2011 ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpoč-
tových výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000,- Kč. 
Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z 
rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). Termín plnění: 25. 
1. 2011 (RM)

1016/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na 
rok 2011 dle přílohy. Termín plnění: 31. 1. 2011 (OF)

1017/2011 ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Marka Čecha na členství 
ve Výboru kontrolním Zastupitelstva města Kuřimi. Termín plně-
ní: 25. 1. 2011 (KÚ)

1018/2011 ZM volí členem Výboru kontrolního Zastupitelstva města 
Kuřimi Mgr. Marka Čecha. Termín plnění: 25. 1. 2011 (KÚ)

1019/2011 ZM bere na vědomí odstoupení Ing. Martiny Bojanovské ze 
Školské rady při Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizaci a děkuje jí za vykonanou 
práci. Na uvolněné místo jako nového člena školské rady za zřizo-
vatele jmenuje Jiřího Koláčka s platností od 26. 1. 2011. Termín 
plnění: 26. 1. 2011 (OŽÚ)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 2/2011 ze dne 25. 1. 2011
27/2011 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o užití mapových služeb se 

Zeměměřickým ústavem, se sídlem Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 
8, IČ: 60458500. Smlouvou se zajistí bezplatné užití mapových 
služeb ZABAGED® pro potřeby GIS MěÚ Kuřim. Termín plnění: 
28. 2. 2011 (OIRR)

28/2011 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení dvou uvolněných 
bytů v DPS dle zápisu. Termín plnění: 1. 2. 2011 (DPS)

29/2011 RM schvaluje prominutí poplatku organizátorům plesů v Kul-
turním domě Kuřim za pronájem a služby spojené s pořádáním 
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plesů v roce 2011 za těchto podmínek:
a) ples je veřejnou akcí;
b) organizátor plesu uzavře smlouvu o pronájmu s pronajímatelem;
c) organizátor plesu zaplatí použité ubrusy na stolech;
d) organizátor plesu zaplatí služby v šatně, pokud ji bude chtít využit.
Termín plnění: 31. 12. 2011 (KÚ)
30/2011 RM bere na vědomí zápis z jednání Komise Zdravého města 

Rady města Kuřimi ze dne 12. 1. 2011. Termín plnění: 25 1. 2011 
(KÚ)

31/2011 RM schvaluje vyčlenění částky 148.000,- Kč z ORG 1006 000 
000 „drobné investice“ na úpravu nebytových prostor restaurace 
„KULŤAS“ v KD Kuřim a schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci 
s obchodní firmou CASUS BRNO, spol. s r.o., se sídlem Štefániko-
va 21, Brno, IČ: 60742127, jejímž předmětem je zajištění caterin-
gových služeb v plesové sezóně 2011 (29.01.2011 – 25.04.2011) 
za úplatu ve výši 78.000,- Kč + provedení nezbytných úprav restau-
race „KULŤAS“. Termín plnění: 31. 5. 2011 (OMP)

32/2011 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
zakázky „Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb“, schvalu-
je výzvu k podání nabídky na uvedou akci a jmenuje členy a ná-
hradníky hodnotící komise dle přílohy. Termín plnění: 1. 4. 2011 
(KÚ)

33/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu k zabez-
pečení realizace veřejné zakázky - „Výběr poskytovatele telekomu-
nikačních služeb“ s těmito subjekty: - Centrum sociálních služeb 
Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Zahradní 1275, Kuřim, 
IČ 49457276; Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 887, Kuřim, 
IČ 70988293; Základní škola, Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1255, Kuřim, 
IČ 49457888; Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Br-
no-venkov, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 813, 
Kuřim, IČ 70988285; Wellness Kuřim s.r.o. se sídlem Blanenská 
1082, Kuřim, IČ 29213380. Termín plnění: 1. 4. 2011 (KÚ)

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

Konference o sociálních službách
 s maškarním bálem 

pro všechny seniory 
a handicapované občany 

z Kuřimi a okolí 
dne 16.2.2011 v 16 hod. 
v sále Kulturního domu.

Pořádá Centrum sociálních služeb Kuřim.
Srdečně Vás všechny zveme.

Co se chystá v kultuře
S koncem loňského roku skončil svůj pronájem v restauraci Kulťas 

pan Husár. Po té, co si odvezl svoje věci, působil tento prostor velmi neú-
těšným, vybydleným dojmem a na jeho kultivaci, aby mohlo být zajištěno 
občerstvení na plesech, byl necelý měsíc. Chvílemi to vypadalo dost bez-
nadějně, ale nakonec se vše stihlo, a lidi si kvalitu občerstvení na prvním 
plese pochvalovali. Co bude s prostorem dál, se neví. Vzhledem k tomu, 
že není jasné, zda a kdy se začne s rekonstrukcí kulturního domu, je těžké 
najít solidního pronajímatele, který by byl ochoten riskovat investicve do 
prostoru, který už v příštím roce může být uzavřen. Jedna z variant je i ta, 
že zde vznikne místnost pro KuřiMaTa případně další spolky, a občerstve-
ní na kulturních akcí bude sloužit jen část těchto prostor.

V únoru čekají děti dvě divadla, Kocour Modroočko ve všední den 
pro školky a maminky, ktré jsou doma s dětmi, pohádka v podání ochot-
níků z České v neděli 27. února odpoledne. Na dospělé dojde později. V 
dubnu přijede paní Eliška Balzerová odehrát hlavní roli v představení Můj 
báječný rozvod (18. 4.), lístky začneme prodávat asi už v únoru. Na září 
máme nasmlouvané představení Agnes Belladona v hlavní roli s Ninou 
Divíškovou a Janem Kačerem. Na listopad pak zřejmě zařadíme původně 
semaforskou Elektrickou pumu.

První březnový víkend končí masopust, my jsme připravili dětský 
maškarní na sobotní odpoledne. Pokud půjde vše, jak je rozplánováno, 
bude na náměstí před Kulturním domem masopustní dění, včetně zabí-
jačkových specialit, a děti si - zatímco budou tatínkové ochutnávat škvar-
ky (české chipsy) - zarejují o bonbónky.

Screamers jsme vyprodali rekordně, Na Evu a Vaška lístky jsou, i 
když se sál už hezky plní, takže březnové taháky fungují. Kromě plesů se 
pochopitelně v končící zimě odehrají i koncerty vážné hudby. Zejména 
ten únorový se Zuzanou Lapčíkovou a Josefem Fečem (čtvrtek 11. února 
ZUŠka) je velká lahůdka a je to poznat i z toho, že se lístky slušně prodáva-
jí v předprodeji. Že bychom nevyprodali jen travesti show ale i umění?

Tradičně na velikonoční neděli chystáme countrybál s Poutníky. 
Pak už přijde květen a my se budeme s kulurou stěhovat na zámecké ná-
dvoří. Letos to je se sponzoringem kultury horší než loni - ekonomika 
sice začala růst, ale podnikatelé si lížou rány, po volbách už ani obce ne-
sponzorují kulturu tolik jako loni. Tak bohužel letos nebudou konkurs-
ní přehlídky Zahrady, hlavní pořadatel v Praze nemá prostředky. Stejně 
tak nebude rockáč na zámku, nejsou sponzoři.  A ani Indies nedosáhli 
na sponzorské a grantové peníze, čili jsme se museli pro letošek rozloučit 
s Colour Scope. Protože si ale myslíme, že kultura na zámecké nádvoří 
patří, zajistíme ji sami.

V sobotu 21. května se bude konat turistický pochod po stopách 
železnice Kuřim - Veverská Bítýška. V předvrečer této akce jsme se roz-
hodli pozvat na nádvoří písničkářku, herečku (členku slavného Divadla 
Y) Janu Šteflíčkovou, která odtud před čtyřmi lety vyrazila ke zisku Krtka 
na Zahradě. Ji pak vystřídá legendární folková kapela Neřež, která sem 
přijede pokřtít nové CD.

Třetí červnový pátek uspořádáme trojkoncert třem skvělým, mi-
mořádným a originálním kapelám. Přijede pražský Jananas (Vítěz Za-
hrady), který vydal svou první desku, z Brna pak energií nabití Poletíme? 
a závěr obstará s kapelou Xindl X. I on už v Kuřimi vystupoval v rámci 
Zahrady písničkářů.

V červenci se můžete těšit na Keltskou noc, tentokrát zřejmě se 
třemi zahraničními kapelami. Tradiční irský nářez Sliotar doplní sestava z 
Dánska a španělské (keltské) Galicie.

V srpnu nás pak kromě letního kina čeká i koncert na konci prázd-
nin, tentokrát s Janem a Františkem Nedvědovými. 

Na září bychom rádi připravili akci Kuřim sobě, kde by se v rámci 
víkendu přestavily různé umělecké aktivity s Kuřimí související. Takže, 
místní umělci, kontaktujte mne, prosím. Na přelomu září a října už tradič-
ně přijdou Medové dny. No a třeba v prosinci přijedou vánoční koncert 
odehrát Flereti s Jarmilou Šulákovou.

V plánování kulturních akcí jsme už někdy u března příštího roku, 
protože finišujeme na dramaturgii Spolku přátel hudby. A pochopitelně, 
protože jsme objednali Screamers včas, ještě před tím, než televize objevi-
la, že mají talent, a tím pádem by se mohla přiživit na jejich vystoupeních, 
máme s nimi smlouvu i na podzim za slušných podmínek.

Přeji vám, ať si z kulturní nabídky naberete vrchovatě, a ať jste spo-
kojeni.

Jiří Brabec

Kultura

pozvánka
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sport

Názory proti a pro o SOKOLE 
a SLETECH

Bohuslav Doležal, politolog v Lidových novinách v srpnu 
2010.

Sokol byla tělovýchovná organizace, vzniklá v druhé polovině 19. 
století podle německého vzoru jako jakási náhrada  za to, že paravojen-
ské organizace národního charakteru se ve staré monarchii říliš netrpěly. 
Slety nabyly za první republiky výrazně megalomanský charakter. Bylo to  
něco      jako výstražné zabarvení, kterým se některá zvířátka snaží bránit 
před predátory. Tisíce lidí dělají  na povel kotrmelce, to je  pane něco! 
Národní sebevědomí to možná trochu pozvedlo, na predátory to velký 
dojem neudělalo

Petr Zídek, redaktor Lidových novin v srpnu 2010.
Doležalovo shrnutí sokolství je jen jeho špatná karikatura. Ve sku-

tečnosti nebyl Sokol paravojenskou organizací, ale celonárodním hnutím, 
které se výrazným způsobem podílelo na disciplinací české občanské spo-
lečnosti. Tyršovy zásady pozitivně ovlivnily utváření českého moderního 
národa. Hromadná cvičení na sletech byla zcela dobrovolnou demonstra-
cí národní jednoty. V historii české měšťanské společnosti najdeme málo-
co tak jednoznačně pozitivního jako byl Sokol.

                                                                                                                                                      
   
Wakefield, starosta Londýna o VII. všesokolském sletě v roce 

1920.
Ačkoliv jsem dvakrát objel zeměkouli, nenašel jsem nic tak krásné-

ho, impozantního a vlasteneckého, jako dnes v Praze.

Herec Miroslav Moravec o XII. všesoklském sletu 1994.
Fantastická atmosféra. Je to nádherné, když se sejdou lidé ze všech 

koutů světa a jsou schopni secvičit skladbu a vystoupit před tolika diváky. 
Fantastická je i spontánní radost  z pohybu, nadšeně jsem tleskal malým 
dětem, které zabloudily. Je radost vidět, obrazně řečeno, jak se  umějí lidé 
vzít do náruče a být spolu, to dnes umí málokdo, to v souasném životě 
chybí!

Český deník 9. července 1994.
Komunisté v pařátech Sokolů . . .
Komunisté se cítí pobouřeni sokolským sletem! Vyplývá to ze slov 

člena ÚV komunistické strany Zdeńka Klanici, který mimo jiné na čtvr-
teční tiskové konferenci tohoto zločinem zavánějícího spolku v reakci na 
skončený XII. všesokolský slet řekl, že aktivita členů Sokola byla zneuží-
vána k účelům politického boje  před i po únoru 1948.

Přiznávám se, že nejsem zrovna příznivcem masových akcí, nicmé-
ně právě vystoupení této tělocvičné organizace proti totálním režimům, 
jak v roce 1938, tak v roce 1948, patří k nejsvětlejším stránkám historie 
nejen této organizace, ale i českého protinacistického a protikmuistické-
ho odboje vůbec!

 
František Kožík, spisovatel.

Starosta (ĆOS) Doutlík se mi pochlubil, že ve středu bude cvičit. 
Záviděl jsem mu. Opět jsme prožívali ty podivuhodné emoce, když se 
jedním pohybem ruky hnuly tisíce paží, když se nám před očima zamíhaly 
pohybové obrazce, které žádné jiné umění nemá. Vzpomínal jsem, jak si v 
roce 1948 utíral vedle mne slzy spisovatel Vercors a Belgičan Fleischman 
jak opakoval. To je nevysvětlitelné! To je nepochopitelné!

Také svěží žákyně si ocitovaly vzpomínku na slavné vystoupení s 
kroužky. A co říci o dokonalé eleganci žen s kuželi? To náčiní se už dávno  
stalo symbolem vítězství. Přesnost žen v zákrytech a ve cvičení  budila 
úžas. Źádná módní přehlídka se tomu nevyrovná. A  co říci o bezvadném 
završení programu, které obstarali muži. Chybí slova. Poznal jsem to už v 
roce 1948, kdy jsem dělal rozhlasovou reportáž. I když tuto zprávu píšu, 
chybí výrazy, které by vyjádřily naše dojmy. Noví autoři snad objeví nový 
slovník.

A já končím svou zprávu zbožným přáním: i když už nebudu moci vů-
bec cvičit, osude, dej, at smím vidět příští slet  Bude určitě ještě nádhernější.

Prodám cihlový byt 3+1 s 
balkonem. Dům je po celkové re-
vitalizaci (nová okna, stupačky, za-
teplená fasáda). Dům stojí v klidné 
lokalitě Kuřimi. Cena 1 900 000,- 
Kč. Možno i garáž. V Kuřimi. Tel.: 
775 055 136.

Prodáme byt v Tišnově OV 
2+1 s balk., velmi pěkný, prostorný a 
slunný. Již volný ihned k nastěhování. 
Cena dohodou. Tel.:  777 882 963.

Prodám  DB 3+1 se zahradou 
v OV na ulici Metelkova v Kuřimi.  
Bydlení jako v rodinném domě,  DB 
3+1, 70,7 m2 se zahradou 303 m2 
v OV přístupnou z bytu a s vyhra-
zeným parkovacím stáním před do-
mem, v novostavbě bytového domu 
(kolaudace 2004). Byt má vlastní 
plynový kotel, nízké náklady na byd-
lení. Anuita DB ve výši 4.778,- Kč/
měs. na dobu 13,5 roku, poté převod 
do OV. Cena 1.950.000,- Kč rychlé 
jednání sleva. Tel: 774 903 361.

Prodám byt 3+1 v Kuřimi, 
ul. U Stadionu, 4. patrový dům – 4. 
patro, cihla. Cena 1 800 000,-Kč. 
Tel.: 721 970 631 po 17. hodině.

Vyměním byt 2+KK v OV 
v Kuřimi, díly u Sv. Jána, 5 let starý, 
zvýšené přízemí, vl. Kotel, nízké 
měsíční náklady za 1+1, nebo menší 
2+1 v OV v cihlovém době, nejvýše 
2 poschodí s výtahem v okolí Kul-
turního domu v Kuřimi s balkonem. 
Může být i topení WAW. Jedná se 
buď o výměnu, nebo koupi. Bez rea-
litní kanceláře. Tel.: 731 964 699.

Prodám garáž u vlečky, Sva-
topluka Čecha. Tel.: 721 899 162.

Nabízím k podnájmu byt 
1+ 1 (42 m2) v přízemí rodinném 
domu se samostatným vchodem v 
Brně Židenicích, ul. Viniční. Klid-
ná lokalita, dostupnost do centra 
15 min. Pokoj i kuchyně jsou za-
řízeny a vybaveny. WC a sprchový 
kout společné. Vhodné pro dvě 
osoby, nejlépe pár, měsíční nájem-
né 4700,- na osobu, včetně inkasa. 
Možnost využití posezení na za-
hrádce. Tel.: 603 574 239.

Pronajmu byt 2+1 v Kuřimi, 
nezařízený, od 1. března, 3000,- Kč 
+ inkaso (4000,- Kč). Tel.: 737 873 
564 po 17. hodině.

Pronajmu 2 +1  v Kuřimi, 
Na Královkách, 2.patro s výtahem. 
Tel.: 606 229 384.

Pronajmu částečně zařízený 
byt 3+1 v Kuřimi. Dům prošel kom-
pletní revitalizací (zateplení, nová 
okna, lodžie, fasáda, stupačky). Byt 
je po částečné rekonstrukci (plovoucí 
podlahy, el. rozvody, nová kuchyňská 
linka, topení aj.). Parkování před do-
mem. Pouze nekuřáci bez psů a ko-
ček. Cena 10 000 Kč vč. inkasa. Tel.: 
604 444 909 po 17. hod.

Nabízím garáž k dlouhodo-
bému pronájmu na ul. Zahradní. 
Tel.: 606 893 860.

Koupím garáž v Kuřimi. 
Podmínka dobrý stav, ne v Lomu. 
Tel.: 773 976 788.

Koupím byt v OV 2+kk nebo 
2+1 v novostavbě nebo dobrém sta-
vu, v Kuřimi. Tel.: 777 719 859.

Koupím RD v Kuřimi a okolí 
i k opravě. Tel.: 777 719 859.

Koupím garáž v Kuřimi. 
Tel.: 602 766 844.

Koupím byt garsonku až 
2+kk v okolí Kuřimi a Tišnova.Tel.: 
728 585 070.

Hledám podnájem byt 1+1, 
2+1, Kuřim, Sečkovice, nekuřák, 
dlouhodobě. Tel.: 722 061 588.

Hledám pronájem bytu 1+1, 
2+1 kdekoliv v Kuřimi do 7500 – 
8000 Kč včetně inkasa, bez účasti 
RK. Tel.: 605 027 933.

Prodám videorekordér 
„Panasonic“, dále prodám dámské 
jízdní kolo „Dema“ a dále prodám 
2 záclony 2,60 x 6 m. Vše levně. 
Tel.: 739 941 028.

Prodám 1ks dětské lyže Bliz-
zard 143 cm a 1 ks dětské lyže Ato-
mic 140 cm. Tel.: 602 766 844.

Prodám dětské lyže Elan 70 
cm a 1 ks dětské lyže Elan 80 cm. 
Tel.: 602 766 844.
Koupím různé živé i umělé kytky vy-
soké cca 150 cm. Tel.: 739 593 437.

Prodám kuchyňskou linku, 
elektrický sporák, elektrické topné 
těleso s infr. červ. zářením a kulatý 
stolek. Tel.: 723 206 141.

Prodám plastové okno bílé, 
rozměr 50 x 100 cm, použité. Cena 
dohodou. Tel.: 723 927 327.

Prodám starší stolařskou 
hoblici. Cena dohodou. Tel.: 723 
927 327.

Nabízím cvičební pomůcku – 
Orbitrek zn. Olpran, zánovní, čidla v 
madlech snímají tepový pulz. Počítač 
zobrazuje: scan, čas, rychlost, vzdá-
lenost a tepový pulz. Pro manipulaci 
jsou transportní kolečka. Cena 900,- 
Kč. Tel.: 777 098 121.

Daruji za odvoz – starší za-
chovalý funkční barevný televizor 
zn. Tesla a funkční vířivou pračku 
Virena. Tel.: 511 130 888.

Darujeme dva osmáčky. Stáří 
6 týdnů. Tel.: 604 305 774.

Koupím poštovní známky, 
pohledy, obálky, bankovky, tuze-
xové bony, losy, akcie, celé sbír-
ky - větší množství - pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti 
nejvyšší možné ceny. Email: tis-
kárna@komurka.cz, Tel.: 724 229 
292.

Za odvoz koňský hnůj slámo-
vý, nebo čistý produkt.Velké množ-
ství, platí stále. Drásov. Tel.: 605 
471 261.

Nabízím úklid v domácnos-
ti v dopoledních hodinách okolí 
Kuřimi a Tišnova. Tel.: 734 402 
191.

Prodám knihovnu leštěný 
ořech na nožkách, výška 160cm,  
šířka 110 cm, hloubka 40cm. Cena 
dohodou. Tel.: 516 43 11 39.

Prodáme v TIŠNOVĚ pěk-
ný byt na Halasově ul. velký 2+1 
s balkonem,  moc pěkný výhled, 
šatna, komora 55 m2. Byt je volný, 
stěhování co nejdříve. Prosím na-
bídněte cenu. Tel.: 776 690 646.

občanská inzerce - zdarma
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Tabulky soutěží ve stolním 
tenisu k 31. 1. 2011: 

KS I. třídy, muži 
1 Sokol Vracov B  14 12 1   1   137:59  472:260  51
2 SKST Dubňany A  14   9 3   2   133:83  474:360  44
3 Slovan Hodonín A  12   9 1   2   106:64  390:267  40
4 Orel Ivančice A  14   6 5   3   116:103  446:423  37
5 Jiskra Strážnice B  14   6 4   4   119:105  436:423  36
6 Koral Tišnov C  14   7 0   7   101:102  358:388  35
7 SK Slatina B  14   6 3   4   101:92  378:344  34
8 Hlubočany A  14   6 1   7     98:113  404:441  33
9 Sokol Brno I B  13   5 1   7     93:96  372:372  29
10 SK Kuřim A  14   4 1   9    85:123  334:405  27
11 Otnice A  14   1 2 11     83:133  331:438  19
12 Sokol Znojmo D  13   0 0 13     31:130  156:430  13

OP I. třídy o postup 
1 Nové Bránice A  14 13 1 0  176:76      615:380  41
2 Rebešovice A  14   9 1 4  146:106    530:442  33
3 Mor. Knínice A  14   6 5 3  133:119    510:453  31
4 SK Kuřim B  14   7 2 5  138:114   511:466  30
5 Mokrá B  14   7 1 6  134:118    515:484  29
6 Radostice A  14   6 1 7  123:129    500:493  27

OP I. třídy o záchranu 
1 Silůvky B  14   7 2   5  141:111   537:459  30
2 Telnice A  14   7 1   6  123:129   482:495  29
3 Hrušovany u Br. B  14   5 4   5  116:136   472:518  28
4 Oslavany A  14   3 2   9    97:155   416:561  22
5 Rebešovice B  14   3 1 10 109:143   455:526  21
6 Ivančice B  14   0 1 13   76:176   343:609  15

OP II. třídy o postup 
1 Tišnov D  14  11 2   1 162:90    588:405  38
2 Nové Bránice B  14  10 3   1 154:98    564:429  37
3 Lažánky A  14    9 2   3 151:101  550:453  34
4 Ořechov A  14   8 1   5 133:119 519:480  31
5 Silůvky C  14   5 5   4 130:122 497:504  29
6 Rebešovice C  14   5 1   8   98:154 419:548  25

Stolní tenis

OP II. třídy o záchranu 
1 Ostopovice A  14   6 3   5  136:116   512:465  29
2 Mokrá C  14   4 4   6  117:135   455:500  26
3 Prace A   14   5 2   7  123:129   495:482  26
4 Sokol Kuřim A  14   2 4   8  114:138  459:517  22
5 Nedvědice A  14   3 1 10    94:158   438:558  21
6 Nové Bránice C  14   1 2 11 100:152   409:564  18

OP III. třídy o postup 
1 Tišnov E  14 13 1  0  178:74     610:358  41
2 Mor. Knínice B  14 10 1  3  157:95     572:391  35
3 Silůvky D  14   6 5  3  123:129   465:504  31
4 Říčany A  14   7 2  5  128:124   489:461  30
5 Prštice A  14   5 3  6  120:132   442:472  27
6 Ostrovačice A  14   5 3  6  128:124   490:456  27

OP III. třídy o záchranu 
1 Sokol Kuřim B  14   6 3  5  123:129  479:496  29
2 Lažánky B  14   5 1   8  132:120   487:467  25
3 Tvarožná A  14   4 3   7  124:128   465:489  25
4 Oslavany B  14   5 1   8  107:145   443:524  25
5 Radostice B  14   4 2   8  104:148   393:534  24
6 D. a H. Loučky A  14   1 1 12    88:164   387:570  17

OP IV. třídy o postup 
1 Lomnička A  13  11 2  0 172:62     577:315  37
2 Neslovice A  13  12 0  1 153:81     541:343  37
3 Prace B   13    7 2  4 126:108   458:426  29
4 Tvarožná B  13    6 1  6 121:113   450:434  26
5 Mokrá D  13    6 0  7 113:121   441:469  25
6 Kanice A  13    6 0  7 119:115   441:438  25

OP IV. třídy o záchranu 
1 Nedvědice B  12  5 3   4  113:103   430:394  25
2 Mor. Knínice C  12  5 1   6    99:117   384:436  23
3 Rebešovice D  12  3 2   7    90:126   364:456  20
4 D. a H. Loučky B  13  2 0 11    68:166   317:562  17
5 Oslavany C  13  1 1 11    86:148   383:513  16
 

 L.Vojanec 

Výsledky utkání kuřimských celků v lednu 
2011: 

Tišnov C - SK Kuřim A 10:4 
Otnice A - SK Kuřim A 8:10 
SK Kuřim A - Slatina B 10:5 

M.Knínice A - SK Kuřim B 10:8 
SK Kuřim B - N. Bránice A 8:10 
RebešoviceA - SK Kuřim B 11:7 

Sokol Kuřim A - Nedvědice A 9:9 
Sokol Kuřim A - Prace A 6:12 
Ostopovice A - Sokol Kuřim A 9:9 

Sokol Kuřim B - Tvarožná A 10:8 
Sokol Kuřim B - Radostice B 11:7 
D.+H.Loučky B - Sokol Kuřim B 9:9 

L.Vojanec

   
Marie Provazníková, náčelnice ČOS v publikaci TO BYL 

SOKOL
Když jsme na podzim 1946 poslaly do žup dotazníky o účas-

ti na sletových společných cvičeních, vrátila se odpovědˇ cvičících žen 
100.000, slovy jednostotisíc! Při plánovaných čtyřech hlavních sletových 
dnech mohlo sletiště pojmout jen čtyřikrát 16.000, to  je celkem 64.000 
žen. Co s těmi přebytečnými?

  
Ten den silně pršelo. Sestry byly promoklé, zkřehlé chladem, ha-

lenky se jim lepily na těla. Daly se však do cvičení tělem i duší. Slzy jim 
tekly po tvářích, zuby měly zatˇaté, aby zabránily hlasitému vzlyku nad 
loučením.se sletem, se Sokolstvím, se vším, co vneslo do jejich životů to-
lik krásy a tolik štěstí. To nebylo cvičení, to byla bohoslužba a jejich zaní-
cení a rozechvění se přenášelo na tribuny. Ćtvrt milionu diváků sledovalo 
jejich pohyby se zatajeným dechem, pilo očima krásu, kterou vytvářely a 
svíralo rty bolestí nad jejich odchodem. Ve vzduchu visela otázka, kdy se 
zase sejdeme?. A co bude mezi tím? Proto to hrobové ticho ihned po do-
znění hudby a pak ta bouře nadšení, hrozící zbořit tribuny. Sestry musely 
cvičení opakovat! Poprvé v dějinách sletů se stalo, že se skladba ihned 
po dokončení opakovala. Vynutili si to ovšem diváci. Byl to poslední a 
nejsilnější dojem tělocvičné části sletu.

 Z Lidových novin a ze sokolských pramenů vybral Z. Mrkos                 



ročník 18, číslo 2/únor 2011    ZLOBICE   29

sport

Házená v zimě
Kuřimská házená v zimních měsících nezahálí a především 

pro malé házenkáře je připravován, i mimo soutěžní období, zajíma-
vý program.

Ke kuřimským miniházenkářům zavítal 
Mikuláš

V sobotu 4. 12. 2010 se v nafukovací hale konalo další kolo turnaje 
přípravek v házené. Turnaje se zúčastnily celky z Juliánova, KP Brno a 
Bohunic. V naprosto vymrzlé nafukovačce, kde teplota nedosahovala ani 
10 stupňů, přítomné diváky a rodiče zahříval pohled na křepčící prcky, 
kteří si z veliké zimy nic nedělali a urputně zápolili o vítězství. Nejlépe 
na tom byly ty celky, které vybavily své malé reprezentanty slušivými tep-
lákovkami. V tomto ohledu domácí prckové dosud vypadali mezi svými 
vrstevníky jako chudí příbuzní.

Jaké však bylo překvapení všech, když se na konci turnaje zjevil v 
hale téměř dvoumetrový Mikuláš s čertem a andělem. Na tvářích prcků se 
zrcadlilo napětí a očekávání věcí příštích. Mikuláš však věděl, že má co do 
činění s opravdovými sportovci, kteří na pokyn čerta vystřihli několik zá-
kladních cviků, namísto ohrané básničky. Poté Mikuláš všem kuřimským 
miníkům nadělil naditý balíček, který krom hromady sladkostí, advent-
ního kalendáře, psacích potřeb a sportovního potítka, obsahoval i další 
překvapení. Každý registrovaný kuřimský minižák obdržel od Mikuláše 
poukázku na novou značkovou teplákovou soupravu Hummel s logem a 
názvem házenkářského oddílu.

V průběhu měsíce prosince pak Mikuláš dostál svému slibu a kaž-
dému malému hráči prostřednictvím trenéra miníků předal novou teplá-
kovku. Soudě podle toho, že někteří malí házenkáři v nové soupravě dle 
zpráv rodičů i spali, udělal letošní Mikuláš házenkářskému potěru obrov-
skou radost. Stejnou radost pak měli i starší členové oddílu, kteří se za 
pomoci výkonného výboru oddílu házené postarali svým malým nástup-
cům o krásný zážitek. Akce Mikuláš tak navázala na skvěle zorganizovaný 
sportovní den, který se konal 5. 9. 2010. Rok 2010 pak byl završen Vánoč-
ním turnajem v házené mezi oběma kuřimskými školami.

Házenkáři tak hodnotí závěr roku 2010 jako úspěšný a v akcích 
podporujících sportování těch nejmenších hodlají za spolupráce rodičů 
pokračovat i v roce 2011.

Vánoční víceboj mladších žáků 2010
Dne 18.12.2010 se v Brně v nové hale na Vodově ulici uskutečnil 

vánoční víceboj mladších žáků. Tohoto víceboje se zúčastnila družstva 
Kuřimi, Bohunic, Nového Veselí, Ivančic a Juliánova. Víceboj byl rozdě-
len na dvě jednotlivé části. První částí byly samostatné soutěže a druhou 
částí byl turnaj v házené, osobní obraně a rozstřelu. 

V soutěžní části si Kuřimské družstvo vedlo celkem na výbornou. 

Házená Tyto soutěže se skládaly z následujících disciplín: běh 2x15m, 30m drib-
ling, hod míčem, běh 10x20m, pětiskok, a střelba na přesnost. Naši žáci 
obsadili v disciplínách pětiskok a běh 10x20m dokonce první místo. V 
ostatních soutěžích nebyli hůře než třetí. Výsledky se určovaly vždy podle 
průměru osmi nejlepších hráčů v týmu v dané soutěži. Celkově obsadili v 
soutěžích mladší žáci Kuřimi 2. místo.

V části házenkářského turnaje, který se hrál systémem každý s kaž-
dým si také Kuřimští nevedli špatně. Všechna utkání byla poměrně vyrov-
naná. Celkově v házenkářském turnaji obsadili žáci 3. místo.

Nakonec byly sečteny všechny body a určilo se tak celkové pořadí 
vánočního víceboje. V něm získali naši žáci skvělé 2. místo, které je vel-
kým úspěchem a určitě dobrým přínosem do budoucna. Poděkování pa-
tří všem zúčastněným.

Sestava na turnaji: Martin Budín, Vojtěch Čermák, Dominik Dvo-
řáček, Ondřej Hirš, Petr Hubík, Adam Kapoun, Matyas Kučera, Jiří Mi-
kel, Martin Svoboda, Libor Šťastný, Patrik Šudák a Kryštof Vaňous.

V polovině ledna 2011 proběhl žákovský mezinárodní turnaj v 
Novém Veselí i za účasti našich žáčků. Podrobnosti přineseme v další 
Zlobici.

Pozvánka na ligovou házenou v Kuřimi
 2.liga mužů – házená

 SK Kuřim – Tatran Bohunice 
 V neděli 13. února 2011, stadion Kuřim, nafukovací hala v 

15:00 hodin. 

 2.liga mužů – házená
 SK Kuřim – TJ Velké Meziříčí 

 V neděli 20. února 2011, stadion Kuřim, nafukovací hala v 
15:00 hodin. 

 SK Kuřim oddíl házené, srdečně zve všechny své příznivce k návštěvě 
 Mistrovských utkání jarní sezony s ambiciózními a bojovnými soupeři. 
 Přijďte podpořit naše družstvo! 
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Krajský přebor žákyň – šesté kolo

V sobotu 22.1.2011 jsme odehráli šesté kolo Krajského přeboru 
žákyň ve volejbale. Kuřimské žákyně nastoupily ve III. čtverce, která se 
hrála v Brně-Líšni a střetly se se soupeřkami DDM Vyškov A, VK Králo-
vo Pole A, ZŠ Novolíšeńská B. Na zápas tým odcestoval v kombinované 
sestavě, protože několik hráček týmu bylo na školním lyžařském kurzu. 
Tým tedy doplnily hráčky z Poháru 7. tříd, které do soutěže žákyň naskočí 
naostro až v příštím roce. Herně tým zvládnul turnaj velmi dobře. Během 
tří zápasů si připsal jedno suverénní vítězství a dvakrát těsně podlehl ve 
třetím zkráceném setu. Nové hráčky ukázaly, že už nyní jsou schopné bo-
jovat o postup do II. skupiny, a to je značným příslibem pro příští sezónu. 
Důležitým prvkem týmu se ukázala Tereza Plíšková, která přišla týmu vy-
pomoct a svojí zkušeností dodala týmu potřebný klid a jistotu.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Polášková, 
Veronika Polášková, Michaela Schnirchová, Tereza Lípová, Anna Sedláč-
ková, Tereza Plíšková, Klára Netrefová

Pohár 7. tříd – čtvrté kolo
V neděli 16.1.2011 se uskutečnil čtvrtý turnaj Poháru 7. tříd ve 

volejbale. Kuřimský tým nastoupil ve druhé výkonnostní skupině v Brně 
proti ZŠ Novolíšeňská A, Boskovicím a Příměticím. Na tomto turnaji 
bylo nutné improvizovat se sestavou, protože několik hráček vyrazilo na 
hory. Šanci tak dostali další, kteří v letošním roce zatím tolik neodehráli a 
nebo nastoupili v šestkách vůbec poprvé. Na turnaji se kuřimskému týmu 
nepodařilo zvítězit, což znamená sestup do třetí pětky. 

Ovšem poprvé hrající Milan Hoplíček se ukázal ve velmi dobrém 
světle a přesvědčil, že již patří do šestkové soutěže. Stejně jako hráčky šir-
šího týmu prokázaly, že své herní dovednosti také stále zlepšují. V příštím 
kole nás tedy opět čeká o zápas víc, což je jistě pozitivum sestupu, protože 
úroveň obou turnajů je prakticky stejná.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Barbora Fikesová, Tereza Lí-
pová, Anna Sedláčková, Kateřina Kubíčková, Eliška Smrčková a Milan 
Hoplíček

Závěrečný turnaj výběrů Krajských center 
mládeže ČR

O víkendu 8. a 9. ledna 2011 proběhl v Brně závěrečný turnaj 
výběrů Krajských center mládeže, tedy dívčích žákovských krajských re-
prezentací. V týmu Jižní Moravy nastoupila bývalá hráčka DDM HIPPO 
Kuřim Klára Střížová a ze současných hráček Tereza Polášková. V úvodní 
části turnaje si Jihomoravský výběr vybojoval postup ze skupiny.  V celko-
vém pořadí obsadil šesté místo, což je dobrý výsledek. 

Zimní soustředění Letovice 2010
Ani ve vánočním čase se v DDM HIPPO Kuřim nezahálelo. Dva-

náct hráček se dvěma trenéry vyrazilo na zimní soustředění do Letovic. 
Hráčky absolvovaly testy fyzické připravenosti, v tréninkovém procesu se 
zaměřily zejména na řešení herních situací a obranné systémy. Nechyběl 
ani závěrečný turnaj, ve kterém zvítězil tým ve složení Tereza Vyorálková, 
Martina Böhmová, Tereza Plíšková, Barbora Fikesová, Tomáš Böhm. Na 
soustředění jsme poslední večer nad chlebíčky a jednohubkami zhodno-
tili účinkování v letošním roce a při zkušebním (s jednodenním předsti-
hem) novoročním přípitku si popřály mnoho zdaru do roku nadcházejí-
cího. Osobní ceny od trenérů na soustředění obdržely Eliška Smrčková, 
Martina Böhmová, Michaela Schnirchová a Tereza Plíšková. Nejlepší 
hráčkou soustředění byla vyhlášená Tereza Vyorálková. Tréninky na sou-
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Fotbal

středění vedli Martin Švestka a Michal Švestka, jako hosté na soustředění 
dorazili Jan Vyplašil a Lenka Kopečná

Soustředění se zúčastnili: Martina Böhmová, Tereza Plíšková, 
Tereza Vyorálková, Hana Šálená, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, 
Michaela Schnirchová, Veronika Polášková, Barbora Fikesová, Tereza Lí-
pová, Kateřina Šplíchalová, Tomáš Böhm.

20. Volejbalová akademie Zdeňka Haníka
V předvánočním čase se konala tradiční 20. volejbalová akademie 

Zdeňka Haníka v Luhačovicích. Akce se za náš kroužek zúčastnili Marti-
na Böhmová, Tereza Vyorálková a Martin Švestka. Jako lektoři se tento-
kráte představili Zdeněk Haník – předseda Českého volejbalového svazu, 
Aleš Novák – trenér juniorek ČR, Michal Palinek – trenér beachvolejba-
lové reprezentace ČR, Zuzana Tlstovičová – trenérka slovenské extrali-
gové Bratislavy, Radek Krpač – trenér extraligové Komety Praha, Miro 
Vavák – fyzioterapeut reprezentace mužů ČR a SR, Eliška Šmídová – fy-
zioterapeutka reprezentace žen ČR a Zdeněk Čech – doktor reprezentace 
juniorek ČR. Kemp byl tentokráte zaměřen na přihrávku a činnost po při-
hrávce. Dále se hráčky dověděly mnoho o posilování zaměřeném na vo-
lejbal. Dále o protahování a vhodné regeneraci. Na videorozborech bylo 
hráčkám ukázáno v čem jsou ještě jejich nedostatky v trénované technice. 

Halový turnaj mladších žáků
 
Dne 9.1. 2011 FC Kuřim pořádal druhý halový turnaj pro katego-

rii mladších žáků. 
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev převážně z Brna a okolí.
Tento turnaj sice nebyl tak dobře obsazen jako Memoriál Miro-

slava Zetky, ale turnaj měl svou kvalitu ve vyrovnanosti všech družstev a 
dramatičnosti jednotlivých zápasů.

Do finálového zápasu se probojovali domácí borci a kluci z Ko-
houtovic. Po bezbrankovém výsledku finálového zápasu o zisku nejcen-
nějšího poháru rozhodla střelba pokutových kopů ve které byli kuřimští 
kluci bezchybní. 

Celkové pořadí jednotlivých družstev:
1.  FC KUŘIM           
2.  TATRAN KOHOUTOVICE  
3.  FC SPARTA 99
4.  TATRAN STARÝ LÍSKOVEC 
5.  RAFK RAJHRAD 
6.  SVRATKA BRNO 99          
7.  FC DOSTA BYSTRC 
8.  ČAFC BRNO 99
9.  FC MARS SVRATKA 
10. FC SLOVAN ROSICE

Holky předváděly na kempu vynikající výkony a byly chváleny všemi lek-
tory. Tereza Vyorálková si na závěr odvezla osobní cenu Elišky Šmídové.

Reprezentace Lvíčat ČR
Trenérem nově se tvořící reprezentace Lvíčat ČR, na kterou na-

vazuje reprezentace kadetek, se stal Luboš Bednář. Do výběru se prosa-
dila naše bývalá hráčka Klára Střížová (č. 16), která nyní hájí barvy VK 
Královo Pole Brno. Celé DDM HIPPO Kuřim drží palce, ať se ti podaří 
prosadit se jako nahrávačka národního týmu.

Florbal

Přijďte povzbudit
Jihomoravský přebor mužů - divize A

12.2.2011 v nafukovací hale v Kuřimi
domácí Florbal Kuřim změří své síly s prvními dvěma týmy 

tabulky - 9:00 Florbal Kuřim - Tišnov Paladins, 12:45 Florbal 
Kuřim - Bulldogs Brno C

Přijďte podpořit domácí florbalisty!!!
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Šipky

Příští (březnová) Zlobice vyjde v pátek 4. března 2011. 
Uzávěrka je v pátek 25. února 2011, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 28. 
února.

Jsme v polovině série
V sobotu 15. 1. 2011 proběhl v Klubu POHODA pátý turnaj série 

za účasti 18 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková. Vítězem turnaje se 
stal Petlák, nejlepší ženou turnaje byla na 9.-12.místě Trepešová. Po polo-
vině soutěže je na průběžném první  místě Tomáš Sehnal.

Výsledky turnaje č.5: 1.místo – Petlák, 2. A. Klaška ml., 3. T. Se-
hnal, 4. M. Kostelka, 5.-6. R. Staněk, P. Cimbálník, 7. -8. F. Doležel, Tre-
peš atd….

Průběžné pořadí: 1. T. Sehnal 34, 2. J. Kessner a A. Klaška ml. 27, 
4. A. Klaška st. a P. Cimbálník 26, 6. M. Dulínek 22, 7. M. Kappel 21, 8. D. 
Abrahámek 20, 9. F. Doležel 15, 10. P. Pištěláková 13.
Foto: zleva T. Sehnal, A. Klaška ml., Petlák,Trepešová

Turnaj dvojic
V sobotu 29. 1. 2011 se uskutečnil turnaj dvojic za účasti 5 párů. 

Rozhodčím byla opět L. Klašková. Výsledky : 1.místo - M.a V.Dulínkovi, 
2. J. Kessner, Š. Jandová, 3. K. Macová, L. Klašková, 4. P. Cimbálník, P. 
Pištěláková, 5. A. Klaška st., S. Klašková
Foto: zleva V. a M. Dulínkovi, J. Kessner, Š. Jandová, dole: K. Mecová,L. Klaš-
ková

Další turnaje: Jednotlivci sobota 12. 2. 2011 v 19:00 hod.
Dvojice sobota 26. 2. 2011 v 19:00 hod.
Vždy v Klubu POHODA kulturní dům Kuřim (vchod ze dvora).

David Hedbávný

V jihomoravském kraji to 
nejvíce „pálí“ dětem z Kuřimi!

V loňském roce to byla ZŠ Kuřim Jungmannova, letos zase ZŠ Ku-
řim Tyršova, které vyhrály krajské kolo přeboru škol v šachu. Mladší žáci z 
Tyršovky vyhráli s velkým náskokem před přeborníkem brněnských škol 
ZŠ Brno Kotlářská a další kuřimskou školou ZŠ Jungmannova. Kuřim tak 
bude mít i v tomto roce ve finále ČR opět zastoupení. I v hodnocení jed-
notlivců jsme byli nejlepší. Prestižní  1. šachovnici vyhrál Filip Jahn (ZŠ 
Jungmannova) a druhou šachovnici Jakub Křivánek (ZŠ Tyršova ). Urči-
tě nemalou zásluhu na tomto úspěchu má i trenér Pavel Krupica a ocenit 
je zapotřebí i podporu ředitele ZŠ Tyršova pana Magistra Plchota.

Majer Jiří st.

Šachy

Vítězná ZŠ Tyršova. Zleva: Trenér Pavel Krupica, David Němec,Jakub Ně-
mec,Jakub Křivánek,Viktor Vondruška a Petr Matoulek.


