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Kolik za to berou?

Prestižní cena pro kuřimskou stavbu

Obrátila se na nás čtenářka s písem-
ným dotazem, kolik zástupci které strany 
berou z titulu svých funkcí v orgánech měs-
ta. Upřímně řečeno, tabulku, kterou navrhla 
sestavit, sestavit nelze. Přesto si myslím, že 
poměrně podrobné informace podat lze.

Obecně vzato se odměny řídí Naříze-
ním vlády č. 37/2003 sbírky s úpravami podle 
pozdějších předpisů. K poslední změně došlo 
na počátku ledna 2011. Zásadní rozdíl je mezi 
odměnami uvolněných a neuvolněných funkci-
onářů. 

Ti uvolnění
Měsíční odměny a příplatky uvolněných 

funkcionářů jsou pevně dány tabulkou, nelze 
je měnit vůlí zastupitelstva. Myslím, že to je 
dobře, jinak by přibylo další výbušné volební 
i povolební téma: podpoříme vašeho starostu, 
ale jen když to bude dělat levněji než ten kon-
kurenční, který je ochotný tam sedět za 15 tisíc 
- nebo naopak by mohlo dojít k zvedání platů 
starostů do nebes. Takže platy jsou dané. Jejich 

výše je stanovena na základě vykonávané funkce 
a počtu obyvatel dané obce či města. Například 
takový uvolněný starosta měl loni v listopadu, 
když nastupoval po komunálních volbách do 
funkce základní plat 27.425 Kč hrubého, ať šlo o 
nejmenší obec nebo město nad sto tisíc obyva-
tel. Místostarosta, lhostejno jestli první či druhý 
nebo třeba čtvrtý, pak měl základ 19.874 Kč. 

Otázkou ovšem je, jestli si se svým roz-
počtem mohou v malé obci uvolněného staros-

tu (natož místostarostu) dovolit, protože stát 
sice stanoví platy, ale žádnou speciální dotaci na 
ně městům neposílá. Každopádně s výpočtem 
platu, který tu popisuji, jsme zatím teprve na 
začátku. K tomuto platu se totiž připočítává u 
všech uvolněných funkcionářů příplatek podle 
počtu obyvatel trvale v obci bydlících. 

Prestižní cena Vladimíra Karfíka pu-
tuje do Kuřimi, tedy přesněji řečeno ing. 
arch. Jiřímu Kneslovi a doc. ing. arch. Ja-
kubu Kynčlovi z architektonického atelié-
ru Knesl+Kynčl za novostavbu rodinného 
domu v Kuřimi. Oceněn byl rodinný dům v 
ulici Vrchlického, a to v kategorii Realizova-
ná stavba. Dalšími oceněnými byli v letoš-
ním roce Štefan Svetko a Jiří Hrůza.

Cenu Vladimíra Karfíka uděluje profes-
ní sdružení Blok architektů a výtvarníků pouze 
jednou za tři roky, a to osobnostem a stavbám, 
které nejvíce souznějí s pojetím architektury, 
které představovala osobnost Vladimíra Karfí-
ka – stavby racionální, efektivní a logické v kon-
strukci, funkci i výrazu. K jejím laureátům patří 
mj. Karel Prager, Eva Jiřičná, Marián Marcinka 
či Ivan Bergmann. Vzhledem k tomu, že Blok 

architektů a výtvarníků má českou a slovenskou 
sekci, jsou návrhy nominací zastoupeny vždy z 
obou zemí.

Architektonický ateliér Knesl+Kynčl je 
zpracovatelem nového územního plánu Kuřimi. 
O novostavbě rodinného domu ve Vrchlického 
ulici jsme již informovali ve Zlobici č. 5/2010.

DrS
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Z města

Stíny a polostíny

Na dávkách 43 milionů
Sociální odbor kuřimské radnice vyplatil 

na sociálních dávkách v loňském roce bezmála 
43 milionů korun. Nejvíce, 36,5 milionů, činily 
příspěvky pro osoby závislé na péči jiné osoby, 
4 miliony dávky pro zdravotně postižené a 2,5 
milionu dávky pomoci v hmotné nouzi.

4x veřejná služba
Od srpna 2009 se mohou osoby, pobíra-

jící dávky pomoci v hmotné nouzi, zapojit do 
prací veřejné služby. Znamená to pro ně zvýšení 
příspěvku. Od té doby se v Kuřimi zúčastnilo 
veřejných prací 10 osob, k poslednímu dni roku 
2010 to byli 4 občané. Osobám, které práci v 
systému veřejné služby odmítnou, je vypláce-
no existenční minimum, tedy 2020 Kč. Veřejné 
práce v Kuřimi jsou zajišťovány ve spolupráci s 
Centrem technických služeb.

Jak jsme si stěžovali
V roce 2010 bylo na městský úřad v Ku-

řimi podáno celkem 9 stížností a žádná petice. 
Jedna stížnost se týkala hlasitého štěkotu psa 
v sousedství – byla shledána neoprávněnou. 
Čtyři stížnosti byly podány na chování úřední-
ků nebo údajných špatných úředních postupů. 
Jedna byla shledána oprávněnou, týkala se ne-
vhodného oslovování občanů úřednicí. Po jed-
né stížnosti bylo podáno na údajné vypouštění 
štiplavého dýmu (neoprávněná), nesprávných 
informací podaných ředitelem ZŠ Jungmanno-
va do médií (ohledně pomoci žáků postižené 
osobě a chování zasahujících zdravotníků zá-
chranné služby – oprávněná) a dále zásahu do 
osobního majetku (vyšetřuje se). Jedna stížnost 
(zabránění vjezdu na parkovací místa) byla 
podána na městský úřad nesprávně – byla tedy 
postoupena společnosti Moravská stavební In-
vest.

Paintball v lomu nebude
Sportovně střelecký klub Kuřim požádal 

město Kuřim o bezúplatné užívání pozemků 
v bývalém lomu Opálenka na Podlesí. Střelci 
zde chtěli provozovat paintballové hřiště. Pro-
tože však byly pozemky v lomu zalesněny, jak 
to ukládá zákon, střelci si na své aktivity budou 
muset najít jiné místo.

Dvakrát výpověď z bytu
Dvěma nájemníkům obecního bytu bylo 

zrušena nájemní smlouva. Důvodem bylo v 
obou případech neplacení za nájem a služby – 
v jednom případě je dlužná částka 48 tisíc, ve 
druhém 40 tisíc korun plus poplatky z prodle-
ní. Dlužné částky jsou od obou nájemníků dále 
vymáhány.

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy pro příští školní 

rok bude ve dnech 30. a 31. března od 13 do 16 
hodin, a to na všech pracovištích MŠ. Při zápisu 
je potřeba předložit mimo jiné vyplněnou žá-
dost o přijetí a evidenční list. Obojí je možno 
vyzvednout si 24. března od 9 do 11.30 hodiny 
na všech pracovištích MŠ, kdy bude zároveň 
možno si všechna pracoviště při dni otevřených 
dveří prohlédnout. 

Dvakrát opravy v MŠ
Dalších vylepšení se dočkají pracoviště 

mateřské školy – rekonstruován bude stravova-
cí provoz na Komenského ulici a sociální zaříze-
ní na Komenského a Zborovské ulici. V případě 
stravovacího provozu půjde o druhou největší 
investici města v letošním roce v hodnotě při-
bližně 6 milionů korun. Na opravu sociálních 
zařízení se počítá s částkou přibližně 800 tisíc 
korun. V obou případech již bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na dodavatele. Nabídky mohou 
být podány do 22. března. Jediným kritériem 
pro výběr dodavatele je nabídnutá cena.

Úpravy venkovního bazénu
Vylepšení se dočká venkovní bazén kuři-

mského Wellness centra. Namísto starého tobo-
gánu bude instalována nová rodinná skluzavka 
a přibude také dětské hřiště. Na dodávku sklu-
zavky město vyhlásilo výběrové řízení. Nabídky 
mohou být podány do 10. března.

8 × DrS

Pokyny schváleny
Po více než čtyřhodinové diskusi schvá-

lilo zastupitelstvo města pokyny pro zpraco-
vání návrhu Územního plánu Kuřimi. Protože 
v názorech na budoucnost některých lokalit 
nedošlo k výrazné shodě, ustavilo zároveň pra-
covní skupinu pro zpracování ÚP Kuřim. V ní 
jsou někteří zastupitelé, vedoucí odborů úřadu, 
jichž se územní plán týká a vedoucí příslušných 
komisí. Ti budou diskutovat sporné body se 
zpracovatelem ÚP a výsledky předkládat dalším 
zasedáním zastupitelstva. Zastupitelstvo usta-
vilo starostu města Ing. Draga Sukalovského 
zmocněncem pro ÚP Kuřim.

Dotace z fondu
Na svém jednání 22. února schválilo za-

stupitelstvo uzavření smluv o poskytnutí dotací 
z Programu finanční podpory kulturní, sportov-
ní a spolkové činnosti města Kuřimi. Veškeré 
prostředky fondu byly vyčerpány. O tom, kdo 
na který projekt prostředky dostal píšeme v této 
Zlobici na str. **

Inventura projektů
Diskusi na zastupitelstvu způsobilo, jaké 

úkoly má vykonávat kontrolní výbor kromě 
těch, které mu přísluší ze zákona. Ukázalo se, 
že v tomto smyslu nepanuje plná shoda mezi 
zastupiteli, nakolik si může kontrolní výbor 

Maloval svět na černo
Dne 7. 1. 2011 ve večerních hodinách za-

držela Policie ČR mladého muže, který stříkal 
černou barvu na fasády domů na ulici v Kuřimi. 
Protože mu naměřili 3,07 promile alkoholu, byl 
převezen do záchytné stanice.

Generál na Wellness
Dne 16. 1. 2011 v ranních hodinách při-

volali zaměstnanci kuřimského Wellness centra 
Policii ČR, aby zasáhla proti podivně se chova-
jícímu muži, který obtěžoval u vchodu návštěv-
níky a nedbal výzev k odchodu. Neznámý muž 

stanovit sám to, co bude kontrolovat, a nakolik 
jej musí zastupitelstvo příslušnou kontrolou 
pověřit. Výsledkem diskuse bylo, že zastupitel-
stvo uložilo Výboru kontrolnímu ZM provést 
kontrolu evidence a uložení veškeré projektové 
dokumentace a studií vypracovaných pro město 
Kuřim od roku 1996 a uložených na Městském 
úřadě Kuřim. Dále mu uložilo zjistit personální 
skladbu, časovou posloupnost a provozní ná-
klady sportovního stadionu za rok 2009 a 2010 
do 21. 2. 2011.

První výbor zúžen
Počet členů výboru finančního byl pů-

vodně navrhován na 9. Zastupitelstvo prosa-
dilo jeho rozšíření na jedenáct, ale ukázalo se, 
že nenašlo dost vhodných kandidátů k jeho ob-
sazení. Byl tedy zase po pár měsících zúžen na 
původních devět členů.

Zdravý politik
Kuřim je zapojena do projektu Zdra-

vé město a místní Agendy 21. Podle pravidel 
těchto celostátních projektů si musí určit zod-
povědné osoby pro tuto činnost. Zastupitelstvo 
ustanovilo  zodpovědným politikem Projektu 
Zdravé město a místní Agendy 21 Kuřim Paed-
Dr. Davida Holmana a koordinátorem tohoto 
projektu Ing. Naďu Šiblovou.

Nový člen výboru
Na svém zasedání 15. února zvolilo za-

stupitelstvo novým členem Výboru kontrolní-
ho pana Martina Konečného. Výbor je jedenác-
tičlenný.

Zastávka u Lidlu
Pan Miloš Kotek seznámil zastupitelstvo 

s náčrtem, kde by mohla být umístěna zastávka 
u Lidlu směrem o d Brna podle představ jeho i 
komise dopravní. Po kratší diskusi bylo jedná-
ní o tomto bodu zatím přerušeno, protože se 
ukázalo, že jednání o vzniku takové zastávky už 
iniciovala i rada města. 

Podle odhadu několika odborníků, kte-
ré jsme oslovili, by výstavba zastávky na místě 
navržené komisí mohla přijít na 7 - 10 milionů 
korun.

7×job
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Čisté světlosdělil Policii, že je generál, který nasazoval život 
při ochraně prezidentů na samitu. Byl prý ra-
něn, čemuž odpovídala i jeho ošetřená zranění. 
Nevěděl kde se nachází, ani jak se sem dostal. 
Údajně šel pěšky z Brna. Testem bylo zjištěno, 
že není pod vlivem alkoholu nebo jiné návyko-
vé látky. Dezorientovaný muž byl proto předán 
do péče psychiatrické léčebny.

Loupežné přepadení
Dne 21. 1. 2011 došlo ve večerních ho-

dinách v Moravských Knínicích k loupežnému 
přepadení pracovníka sběrny. Sběrnu navštívili 
dva neznámí pachatelé. Jeden hlídal u vchodu a 
druhý fyzicky napadl obsluhu a ukradl jí kasič-
ku s menším obnosem peněz. 

Jako horor
vnímá svůj život žena, která podala dne 

25. 1. 2011 na Policii ČR v Kuřimi písemné 
oznámení o útocích čarodějnic, čarodějů a lé-
tajících uf na její osobu. Protože Policie nezjis-
tila žádné protiprávní jednání, doporučila ženě 
konzultaci na psychiatrickém oddělení.

Neopatrný pistolník
Dne 1. 2. 2011 přivolala Rychlá zdravot-

nická pomoc Policii ČR k případu muže z Ve-
verské Bítýšky. Ten manipuloval ve svém bytě 
s legálně drženou zbraní. Protože se postřelil, 
musel si přivolat záchranku.

Lesní pych
Devět vzrostlých stromů postrádá ma-

jitel lesa v k.ú. Malhostovice. Neznámí „dřevo-
rubci“ stromy pokáceli, pořezali a z lesa odvezli. 
Určitě to bylo za bílého dne.

V záchytce ho nechtěli
Dne 10. 2. 2011 ve večerních hodinách 

přivolal pracovník bezpečnostní agentury, kon-
trolující prostory kuřimského vlakového nádra-
ží, Policii ČR ke skupince opilých mladíků, která 
řádila ve vestibulu. Rozhazovala odpadky, přes 
zákaz kouření v prostorách si vesele vykuřovala 
a výzev pracovníka agentury nedbala. Policie 
zadržela jednoho z mladíků, který nadýchal 
2,17 promile. Byl převezen do záchytné stanice. 
Protože ale cestou zkrotl, došel přijímací perso-
nál záchytné stanice k závěru, že pro „beránka“ 
záchytky netřeba.

Nová zlodějská specializace
V poslední době se rozšířila v kuřimském 

mikroregionu nová trestná činnost – vykrádání 
pohonných hmot z motorových vozidel. V ob-
dobí měsíce ledna našlo svou nádrž poškoze-
nou a vyprázdněnou sedm řidičů osobních a 
nákladních vozidel a v jednom případě dokonce 
i autobusu. Větší škody jsou na poškozených ná-
držích než na odcizené naftě nebo benzinu.

H.N.

Úspěšné kroky ob-
lastní charity v Tiš-
nově v roce 2010

Oblastní charita se sídlem v Tišnově má 
za sebou již třetí rok svého působení. Za tuto 
krátkou dobu zahájila a úspěšně provozuje pět 
charitních projektů a šestý je na spadnutí. Se 
vznikem oblastní charity v Tišnově byly jako 
první zahájeny dvě služby: pečovatelská a ošet-
řovatelská, které se vzápětí staly velice vyhle-
dávané a hojně využívané především občany z 
obcí okolo Tišnova v okruhu až třiceti kilome-
trů. V porovnání s rokem 2009, kdy pečovatel-
skou službu využívalo 25 uživatelů, v roce 2010 
to bylo již 81 zájemců, což je nárůst na více než 
trojnásobek. Každým rokem také navazujeme 
nové spolupráce s dalšími obcemi. Charitní 
ošetřovatelky a pečovatelky tak musí mimo jiné 
být zdatnými řidičkami, neboť za klienty denně 
najezdí desítky až stovky kilometrů.

V zápětí po vzniku oblastní charity byl 
zahájen třetí projekt zaměřený na všechny do-
spělé, kteří se dostali do nepříznivé či složité 
životní situace a nejsou schopni ji vlastními si-
lami řešit. V roce 2010 se oproti předchozímu 
roku podařilo navýšit kapacitu služby, proto 
mohla poradna pojmout ještě více uživatelů. 
Součástí úspěšného sociálního poradenství po-
radny Porta je pravidelný kontakt a spolupráce 
s externím právníkem.

Čtvrtým projektem zaměřeným na děti 
a mládež je nízkoprahový klub Čas, který byl 
založen taktéž v roce 2008. Díky skvělému in-
teraktivnímu přístupu vedoucích se úspěšně 
daří navazovat s dětmi a mladistvými kontakt, 
pomáhat jim s řešením problémů a aktivně je 
vtahovat do klubových činností. Z bohatého se-
znamu akcí se již tradicí stává podzimní rokový 
festival Rocktime Fest, již druhým rokem pro-
bíhá projekt „Táborem to může začít“ a letos se 
děti aktivně účastnily vánočních trhů v Tišnově, 
kde prodávaly vlastnoručně vyrobené dárečky. 
Za utržené peníze pak mohly odjet lyžovat na 
hory. Některé poprvé. Více se o činnosti klubu 
dozvíte na www.klub-cas.cz.

O významnosti charitního díla pak svěd-
čí nejen velký a stále narůstající počet zájemců, 
ale i poptávka po možnosti ulevit členům rodi-
ny starajícím se celodenně o hendikepovaného, 
nemocného či seniora. Tento velký zájem byl 
hlavním impulzem pro vznik páté charitní služ-
by, tzv. odlehčovací. Ačkoli zahájení projektu 
provázely potíže s omezenými dotacemi, poda-
řilo se v této těžké době  úspěšně odlehčovací 
službu zaregistrovat a v roce 2010 byli přijati 

první uživatelé. Vzhledem k narůstajícímu zá-
jmu plánujeme její další rozvoj.

Šestou, zatím ještě nezaregistrovanou 
službou, je Chráněné bydlení pro zdravotně a 
mentálně hendikepované občany v krásném 
prostředí obce Skryje u Tišnova. Jedná se o ve-
lice náročný projekt co do jednání s úřady, ad-
ministrativy i množství investovaných financí. 
V současné době se dokončuje rekonstrukce 
objektu bývalé mateřské školy, zbývá ještě dopl-
nit nábytkem a dalším potřebným vybavením. 
Pokud se nám podaří zajistit dostatek financí na 
provoz, věříme, že do konce roku 2011 se nastě-
hují první zájemci.

Za velký přínos považujeme také za-
koupení dalších, velice potřebných a žádaných 
kompenzačních pomůcek, neboť jejich dostup-
nost je pro běžného člověka často finanční pře-
kážkou. Charita tak umožňuje jejich zapůjčení a 
plnohodnotné využívání.  

Specifika každé služby, co zahrnuje, jaké 
jsou podmínky pro jejich užívání a další po-
drobné informace o činnosti Oblastní charity se 
sídlem v Tišnově, snadno každý najde na www.
tisnov.caritas.cz.  

Oblastní charita se sídlem v Tišnově tou-
to cestou děkuje všem dárcům, kteří v činnosti 
charity spatřují pozitivní vliv na naši společ-
nost, podílejí se na pomoci druhým a prostřed-
nictvím charity přispívají k dalšímu a lepšímu 
rozvoji charitního díla.

Kateřina Trčková, DiS.

Oprava
Chtěla bych touto cestou opravit nesrov-

nalosti uvedené v minulé Zlobici v článku o 
lesním hospodaření města Kuřimi od pana Ko-
láčka. Vycházel sice z materiálu našeho odboru, 
nicméně došlo při jeho interpretaci k drobnému 
zmatení textu. Odborného lesního hospodáře v 
Kuřimi provádí Ing. Jaroslav Klein, Lesnictví a 
služby v myslivosti, Černohorská 275, Tišnov a 
za hospodaření v lesích v majetku města Kuřim 
odpovídá vedoucí odboru životního prostředí 
Městského úřadu Kuřim Ing. Jitka Sikorová.

JS

Pan Jandl odchází
K poslednímu únoru ukončil své zaměst-

nání na městském úřadě pan Mgr. Jan Jandl, se-
kretář starosty. 

Jeho spolupráce se Zlobicí byla příjem-
ná, navíc do ní několikrát přispěl i jako vystudo-
vaný historik zajímavými články. Děkujeme mu 
za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v nové 
zaměstnání. 

redakce
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Užitečné informace

Obřady vítání nově naroze-
ných dětí v Kuřimi

V sobotu 19. února 2011 se uskutečnilo první „vítání nově naro-
zených dětí“ v letošním roce. Jednotlivá vítání se již tradičně konala v ob-
řadní místnosti Městského úřadu Kuřim, v prostorách Domu kultury na 
nám. Osvobození 902. Uvítány byly děti narozené od října do prosince 
loňského roku. 

Poslední sobotní „vítání“ mělo slavnostnější ráz, neboť byla přiví-
tána  Eliška Jízdná, která se narodila 2. 1. 2011 a stala se prvním nově 
narozeným občánkem Města Kuřimi v roce 2011. Rodiče převzali od 
starosty Města Kuřimi dárkový poukaz v hodnotě 5000,- Kč, který je již 
tradičně prvnímu novorozenci města předáván.

Další „vítání dětí“ v letošním roce jsou plánována v následujících 
termínech:

sobota 21.05.2011 (děti narozené leden   - březen 2011)
sobota 17.09.2011 ( duben – červen 2011)
sobota 10.12.2011 ( červenec – říjen 2011)
Uvedené termíny jsou orientační, vítání dětí bude předcházet za-

slání pozvánky s konkrétními údaji. 
Mgr. Lenka Krejčová

matrikářka 

Přijďte diskutovat 
o sportovní hale a kulturním domě

Chcete ovlivnit podobu nové sportovní haly a rekonstrukce kul-
turního domu? Přijďte říct svůj názor, jak by měly tyto objekty vypadat, 
jaké by měly poskytovat služby a také z čeho by se měly zaplatit.

Rada města Kuřimi vás zve na veřejné diskuse k záměrům rekon-
strukce Společenského centra – kulturní dům a výstavby sportovní haly. 
Veřejné diskuse budou organizovány Komisí Zdravého města. 

Záměr rekonstrukce Společenského cent-
ra - kulturní dům 
Termín konání: 5.4. 2011 v 18:30 hodin
Místo: sál Kulturního domu v Kuřimi 
Program:
1. Úvod: přivítání přítomných – starosta města Drago Sukalovský
2. Vysvětlení principu veřejných diskusí – předseda Komise Zdravé-

ho města Rady města Kuřimi PaedDr. David Holman
3. Představení koncepce rekonstrukce kulturního domu, zdroje fi-

nancování projektu - starosta města Drago Sukalovský
4. Představení vítězné studie s komentářem zadavatele – ARCHTE-

AM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
5. Prostor pro dotazy přítomných
6. Diskuse ve skupinách
7. Prezentace výstupů diskusních skupin
8. Závěr

Záměr výstavby sportovní haly
Termín konání: 6.4. 2011 v 18,30 hodin
Místo: sál Kulturního domu v Kuřimi 
Program:
1. Úvod: přivítání přítomných – starosta města Drago Sukalovský
2. Vysvětlení principu veřejných diskusí – předseda Komise Zdravé-

ho města Rady města Kuřimi PaedDr. David Holman
3. Představení koncepce výstavby sportovní haly, zdroje financování 

projektu - starosta města Drago Sukalovský
4. Představení vítězné studie s komentářem zadavatele – CUBOID 

ARCHITEKTI s.r.o.
5. Prostor pro dotazy přítomných
6. Diskuse ve skupinách
7. Prezentace výstupů diskusních skupin
8. Závěr

Podklady pro veřejnou diskusi budou nejpozději od 20. břez-
na zveřejněny na webu města. 

Těšíme se na setkání s vámi. 
Drago Sukalovský, starosta města

Nezapomeňte zaplatit
Březen je poslední měsíc, kdy můžete uhradit poplatky za komu-

nální odpad. Poplatek činí 500 Kč, občané narození r. 1940 a starší 440 
Kč. Splatnost je kvartální (vždy do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12), ale pocho-
pitelně můžete zaplatit v březnu za celý rok naráz. Poplatek lze hradit na 
pokladně města, přímo na bankovní účet města 19-22824641/0100 nebo 
poštovní poukázkou, vždy s příslušným variabilním symbolem, kterým je 
rodné číslo poplatníka. Osvobození 3. a dalšího nezaopatřeného dítěte 
nutno doložit do 31. 3.

A. Varmužka

Zápisy do základních škol
Informace o počtu zapsaných žáků v den zápisu do prvních 

tříd 17. 1. 2011 a 18. 1. 2011 na Základní školu, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkovou 

organizaci.
Počet zapsaných dětí celkem  69
Z toho dívky 36
Z toho chlapci 33
Počet předpokládaných odkladů 11
Z toho dívek 6
Z toho chlapců 5
Předpokládaný počet tříd v 1. ročníku v novém školním roce 2011/2012: 2
Předpokládaný počet žáků v 1. ročníku v novém školním roce 2011/2012: 58

Informace o počtu zapsaných žáků v den zápisu do prvních 
tříd 21. 1. 2011 a 22. 1. 2011 na Základní školu Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizaci.
Počet zapsaných dětí celkem  68
Z toho dívky 32
Z toho chlapci 36
Počet předpokládaných odkladů 3
Z toho dívek 1
Z toho chlapců 2
Předpokládaný počet tříd v 1. ročníku v novém školním roce 2011/2012 3
Předpokládaný počet žáků v 1. ročníku v novém školním roce 2011/2012 65

Nepůjde proud
Dne 21. 3. od 7:30 do 13:00 nepůjde proud v ulici Luční, Úvoz 

a na ulici Husově čp. 408. Důvodem jsou plánované práce na rozvodné 
soustavě.
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A ten je u nejmenší obce 1304 Kč na každých sto obyvatel, postup-
ně sice příplatek za každou stovku klesá, ale pořád je nenulový. Kuřim je 
město, které má přes 10.000 obyvatel, příplatek je pro všechny funkcioná-
ře stanoven stejně, loni v listopadu to bylo 22.008 Kč za 10.000 lidí plus 
50,10 Kč za každou další stovku občanů nad 10.000. A konečně poslední 
příplatek je za výkon státní správy u obcí, které ji mají v přenesené působ-
nosti. Ten činí u starosty 3.000 Kč měsíčně, u místostarostů 2.500. 

Řekneme-li si, že Kuřim má cca 10.500 lidí, vychází to, že starosta 
měl nárok na 27.425+22.008+5x50,10 + 3,000 = 52.683,50, místostaros-
tové pak na 44.632,50. Ovšem to už neplatí, protože se začalo šetřit. Kaž-
dopádně dne 3. 1. 2011 vyšlo nařízení vlády, kterým se tyto platy snižují 
o 5%. Činí tedy v současné době plat starosty při 10.500 obyvatelích po 
zaokrouhlení 26.054 Kč + 20.906 + 3.000 Kč + 238 Kč = 50 198 Kč, plat 
místostarostů 42.526 Kč. K tomu ještě připomeňme tři údaje. 
1. Jde o hrubý plat před zdaněním, které je stejně jako u každého ji-

ného zaměstnance dáno platnými předpisy a závisí na poměrech 
každého člověka (odčitatelné položky, daňová optimalizace, má-li 
i jiné příjmy).

2. Jde o konečnou sumu, žádné třinácté platy, prémie, odměny, pří-
platky za cokoliv.

3. Protože se může měnit počet obyvatel, tedy i plat (a to nemluvím o 
nařízeních vlády), nelze hodnověrně předem říci, že starosta si za 
čtyři roky přijde na tolik a tolik. 
Zákony říkají, že se každý občan může doptat zpětně, kolik staros-

ta bral za určité období. Přidejme ještě fakt, že po ukončení funkce (tedy 
zpravidla po volbách, pokud dotyčný neobhájí post uvolněného funkci-
onáře), má odstupující nárok na „odchodné“. Pokud byl ve funkci celé 4 
roky, činí 5 měsíčních platů, jinak se za každý rok nárok o měsíc snižuje.

Neuvolnění
Protože zastupitelstvo plat uvolněných funkcionářů nijak neovliv-

ní, tak ho ani neschvaluje. U neuvolněných je tomu jinak. Tam dotyčný 
(stejný) vládní předpis stanovuje, kolik za výkon funkce může zastupitel 
(ale při práci v komisích i jiných orgánech i jiný občan města) dostat. Za-
stupitelstvo ale má právo rozhodnout, že to bude méně (nikoliv více).

Na svém ustavujícím zasedání zastupitelstvo takto také rozhodlo. 
Jednak stanovilo, že měsíční odměna za práci v komisísch a výborech pří-
sluší každému jen za ten měsíc, kdy příslušný orgán zasedal a on se ho 
zúčastnil. Čili jde opravdu o odměnu za výkon funkce, ne za členství. Po-
znamenejme, že zastupitel a radní mají své měsíční jisté. Některé výbory 
či komise mají zasedání tak třikrát do roka. I zde se počítá odměna ze zá-
kladní částky podle tabulky a příplatku za počet obyvatel. Zastupitelstvo 
stanovilo pevnou částku, která byla blízko sumě základní odměny bez pří-
platků. Přitom se dodržovala zásada, že částka bude v celých stokorunách. 
Protože odměna byla stanovena touto nižší částkou (ne procenty), která 
je nižší než tabulková i po snížení odměn a příplatků nařízením vlády z 3. 
1. 2011, změna se jich nedotkla. Na únorovém zastupitelstvu pan radní 
Holman navrhoval další mírné snížení, ale neuspěl. 

Pokusme se o tabulku, kolik může dostávat a kolik dostává v Kuři-
mi člen orgánů obce.

Funkce  Možné odměny    
     Křížův Skutečnost
              Před 1. 1. 2011           po 1. 1. 2011 výpočet Kuřim
 Bez příplatku s příplatkem     s příplatkem
Člen rady  1990 2350 2233 1836 1500
Předseda výb. 1650 2010 1910 1504 1200
Člen výboru 1300 1650 1577 1325   700
Člen zastup.   460   820   779    635   500

Předsedové a členové komisí mají stejný finanční nárok jako u 
výborů. Místopředsedové komisí a výborů mají stejný nárok jako řadoví 
členové. První dva sloupce udávají sumy dle nařízení vlády č. 37/2003 
platné na začátku volebního období, ze kterých se vycházelo při stanovo-
vání odměn. Třetí sloupec pak je zaokrouhlených 95% sloupce druhého, 
tedy kolik by bylo maximum od začátku letošního roku. „Křížův výpočet“ 
jsem označil sloupec udávající hodnoty, které vypočetl radní Zdeněk Kříž 
trojčlenkou, protože příplatek je stejný pro poměrně velké rozpětí obyva-

tel od 10 do 20 tisíc. Pan Kříž z něj tedy vzal jednu dvacetinu, odpovída-
jící počtu obyvatel Kuřimi 10.500. No a poslední sloupec je skutečnost, 
která je nižší než všechny předchozí sloupce. Ještě jednou zdůrazněme, že 
jde o příjem hrubý, zdaňovaný, a že se u komisí a výborů vyplácí jen za ty 
měsíce, kdy příslušný orgán jednal a dotyčný se jednání zúčastnil. Pokud 
orgán zasedá v daném měsíci vícekrát (např. pravidelně rada, nebo v úno-
ru byla dvě zastupitelstva), odměna se nenásobí, zůstává stejná. Odměny 
za práci v jednotlivých orgánech se u každého neuvolněného funkcionáře 
sčítají s výjimkou toho, že radní už nedostane odměnu jako zastupitel. 
Takže například pan Holman jako radní, člen finančního výboru a předse-
da komise Zdravého města si v měsíci, kdy výbor i komise zasedají, přijde 
na 3.400 Kč. Už proto zase není možné vytvořit nějakou tabulku, kolik je 
skutečný měsíční příjem zastupitelů či dalších osob. Je každý měsíc jiný.

Je to hodně nebo málo? Tak například v únoru se zastupitelstvo 
sešlo dvakrát, zastupitel tedy „odseděl“ na jednáních 10 hodin. To vychází 
na 50 Kč hrubého na hodinu, tedy nic moc. Pokud ale zastupitel nechce 
vypadat jako negramotný strýc, musí si materiály prostudovat doma, 
zpravidla se zúčastní nějaké „předschůze“, kde se prodiskutují sporné či 
složité materiály (a možná i dvou, třeba v rámci své volební strany a ko-
aliční schůzky několika stran), k tomu možná zajde něco si prověřit na 
jednotlivé odbory úřadu a pravděpodobně obtelefonuje i nějaké lidi ze 
svého soukromého telefonu, případně si nechá za svoje okopírovat něja-
kou tu stránku. Za internet už asi všichni platíme fix, takže ten nepočítám. 
Upřímně řečeno, pro peníze se tohle dělat nedá.

Neplacení
Zbývá ještě dodat, že kromě komisí a výborů vznikají další orgány 

a pracovní týmy, za práci v nichž zastupitelé i další občané neobdrží ani 
korunu. Jsou to v současnosti třeba Školské rady jednotlivých škol, kam 
město deleguje své zástupce, pracovní skupina pro komunitní plánování 
sociálních služeb, pracovní skupina pro wellness, pro územní plán a asi i 
nějaké další.

Jiří Brabec

Kolik za to berou?
(pokračování ze str. 1)
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Jedním ze základních kamenů, na kterých je postavena součas-
ná radniční koalice v Kuřimi, je transparentní samospráva a správa 
města. Od podpisu společných priorit koaličními partnery uplynuly 
čtyři měsíce, je tedy dobré podívat se, co se za tu dobu podařilo pro-
sadit a co naopak ještě na svůj čas čeká. V této oblasti se stávající ve-
dení města řídí jednoduchou zásadou – vše, co není jinak upraveno 
zákonem, by mělo být veřejné a zveřejněné. Zveřejňovány tak jsou 
tzv. anonymizované informace, tedy takové, který jsou v souladu 
především se zákonem na ochranu osobních údajů. 

Informace z jednání zastupitelstva města
Jednání zastupitelstva města (ZM) jsou ze zákona veřejná, může 

se jich tedy zúčastnit kdokoliv. Dopředu jsou zveřejňovány pozvánky na 
jednání ZM a materiály, které bude ZM projednávat (nad rámec zákona). 
Zveřejňovány jsou vždy týden dopředu na městském webu (www.kurim.
cz). Najdete je v sekci Občan - Samospráva – Zastupitelstvo města – Ma-
teriály k jednání.

Dále jsou zveřejňovány usnesení ZM (Občan - Samospráva – Za-
stupitelstvo města – Archiv usnesení ZM) a nad rámec zákona a také 
běžných zvyklostí jinde také zápisy z jednání ZM (Občan - Samospráva 
– Zastupitelstvo města – Usnesení ZM pro veřejnost). V každém zápise 
jsou na konci přiloženy záznamy o hlasování, takže je možno jmenovitě 
zjistit, jak který zastupitel pro jednotlivá usnesení hlasoval.

Informace z jednání rady města 
Jednání rady města (RM) je ze zákona neveřejné. Přítomni mohou 

být pouze pozvaní hosté na tu část jednání, která se jich dotýká. Zákon 
také nestanovuje povinnost zveřejňovat zápisy z jednání RM. 

Z jednání RM v Kuřimi jsou zveřejňována usnesení RM (Občan 
- Samospráva – Rada města – Archiv usnesení RM). Nad rámec zákona 
jsou dále zveřejňovány zápisy z jednání RM (Občan - Samospráva – Rada 
města – Zápisy RM pro veřejnost). Ze zápisů je opět patrné (nad rámce 
zákona), jak který radní jmenovitě pro jednotlivá usnesení hlasoval.

Informace z jednání výborů ZM a komisí RM
Jednání výborů ZM a komisí RM jsou (nad rámec zákona) veřejně 

přístupná. Protože se konají většinou mimo úřední hodiny, jsou tajemníci 
výborů a komisí povinni zajistit veřejnosti volný přístup do budovy. Na 
webu města v rubrice Aktuality jsou zveřejňovány pozvánky na jednání 
výborů a komisí s programem. Dále jsou zveřejňovány anonymizované 
zápisy z jednání výborů a komisí (Občan - Samospráva – Zastupitelstvo 
města – Výbory a Občan - Samospráva – Rada města – Komise)

K informovanosti přispívá i v Kuřimi již tradiční (ale jinde nepříliš 
časté) opakované vysílání nezkrácených záznamů z jednání ZM na info-
kanále kabelové televize a zveřejňování usnesení ZM a RM ve Zlobici.

Zveřejňování smluv města
Novinkou je postupné zveřejňování všech aktuálních smluv města 

(a také příspěvkových organizací města), což je rovněž součástí koalič-
ní dohody. Jde o smlouvy s dodavateli investic i neinvestičních služeb a 
zboží, smlouvy při udělování dotací města, smlouvy nájemní atd. Zveřej-
ňovány jsou postupně všechny smlouvy nově uzavírané a smlouvy starší, 
platné k 1. 1. 2011. Výjimku tvoří pouze smlouvy, jejichž zveřejnění zaka-
zují zákony (opět především zákon o ochraně osobních údajů), případně 
tomu brání jiné okolnosti – například jde o know-how dodavatele nebo 
smlouva obsahuje citlivé údaje. Smlouvy najdete na Občan – Městský 
úřad – Smlouvy.

Právní předpisy města
Na městském webu jsou nově k nalezení prakticky všechny právní 

předpisy města. Jde jak o obecně závazné vyhlášky, tak o ostatní nařízení a 
také vnitřní směrnice úřadu. I tyto dokumenty jsou zveřejňovány postup-
ně. Najdete je na Občan – Městský úřad – Právní předpisy města.

komunální politika

Transparentnost: jak plníme slíbené
Veřejné zakázky města

Vyhlašování a průběh veřejných zakázek města se řídí vyhláškou 
města z roku 2009 (lze najít na Občan - Městský úřad – Právní předpisy 
města). V současnosti je tato vyhláška podrobována zkoumání a podle 
výsledků budou navrženy změny směrem k vyšší transparentnosti.

Koaliční strany se dohodly, že všude tam, kde není zdůvodnitel-
ná výjimka (např. složité technologické dodávky nebo kreativní soutě-
že), bude hlavním kritériem při výběru nabídnutá cena. Všechna ostatní 
kritéria budou stanovena jako povinné smluvní podmínky a vtělena do 
návrhu smlouvy. Cena jako jediné rozhodovací kritérium tak byla použi-
ta například u rekonstrukce stravovacího provozu MŠ Komenského, re-
konstrukce sociálních zařízení MŠ Komenského a Zborovská, pro výběr 
dodavatele Komparativní studie propojení R43 a I/43 a dalších. Všechny 
ostatní důležité parametry byly součástí smluvních podmínek a účastníci 
výběrového řízení je musí splnit tak, jak byly navrženy městem – zavazují 
se k tomu podpisem návrhu smlouvy, která je součástí dokumentů k vý-
běrovému řízení.

Záměrem koalice je začít používat pro výběr dodavatelů městské-
ho úřadu, tam, kde je to vhodné, elektronické aukce. Soutěž na dodavatele 
elektronických aukcí proběhla již ve druhé polovině loňského roku. Nová 
rada města však výsledky této soutěže zrušila. Důvody byly především 
dva. Prvním byla nevyjasněné právní vztahy při ochraně dat. Elektronic-
ké aukce totiž měly probíhat mimo zařízení městského úřadu na technice 
dodavatele. Zcela nevyřešená byla například otázka, co by se stalo s daty 
získanými při elektronických aukcích v případě, že by byla spolupráce 
mezi městem a dodavatelem ukončena. Druhým důvodem byl fakt, že se 
soutěže na dodavatele zúčastnily pouze dvě firmy, přičemž obě nabídly na 
korunu stejnou, dle názoru radních příliš vysokou cenu. Nové výběrové 
řízení se v současně době připravuje a mělo by být uzavřeno v první po-
lovině letošního roku. Elektronické aukce však město využije při hledání 
dodavatele největší letošní investiční akce – zateplení ZŠ Jungmannova. 
V tomto případě bude využito služeb dodavatele elektronické aukce jed-
norázově. 

Účast veřejnosti na přípravě důležitých 
akcí

Záměrem koalice je posílit účast veřejnosti při rozhodování o dů-
ležitých akcích města. Nad rámec zákonných předpisů chceme s veřejnos-
tí projednávat především důležité investiční záměry. Prvním, ale nikoliv 
posledním takovým projednáváním bude veřejná diskuse nad záměry 
výstavby nové sportovní haly (6. 4.) a rekonstrukce kulturního domu (5. 
4.) – podrobnosti na str. 4.

Jedeme dál
Proces zvyšování transparentnosti veřejné správy nepovažujeme 

výčtem toho, co bylo dosud uděláno a připraveno, za konečný. O dalších 
novinkách a opatřeních v této oblasti vás budeme informovat.

Drago Sukalovský, starosta

vzpomínka

Dne 24. 3. by se dožil 105 roků 
pan František Burský 

a 2. 4. by oslavila 100 roků 
paní Anna Burská. 

Za tichou vzpomínku děkuje dcera.
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V neděli 6.3. 2011 dojde k rozsáhlým změnám jízdních řádů 
na linkách 71, 310, 312 a 313. Ve změnách je zahrnuto navýšení spo-
jů na linkách 71 a 310, které si koncem roku přiobjednalo město, ale 
také úsporná opatření kraje. Na lince 310 se z úsporných důvodů sní-
ží počet spojů, které zajíždějí do Lelekovic a Vranova. Podrobnosti 
zjistíte na www.ids-jmk.cz ,  na vývěskách zastávek, nebo na telefonu 
5 4317 4317.  Níže uvádíme přehled změn:

Linka 71 Brno, Královo Pole, 
žel. st. – Kuřim, žel. st.

O víkendových odpolednech přibyly 3 páry nových spojů. Z Krá-
lova Pole pojedou nové spoje v 14:47, 16:47 a 18:47. Zpět z Kuřimi do 
Králova Pole pojedou nové spoje v 15:54, 17:54 a 19:54. Z Králova Pole 
tedy o víkendech a svátcích pojedou do Kuřimi mezi 13:47 a 19:47 spoje 
každou hodinu a zpět z Kuřimi do Králova Pole mezi 14:54 a 19:54 také 
každou hodinu. Spoje odjíždějící z Králova Pole v 15:47 a 16:47 budou ze 
zastávky Kuřim, žel st. pokračovat jako linka 310 bez přestupu až k TOS. 
Ostatní spoje kromě prvního ranního a posledního večerního budou mít 
v Kuřimi žel. stanici zajištěn přestup na spoje k TOS, které pojedou po 
linkách 302 a 310. V opačném směru je zajištěna návaznost na linku 71 od 
kulturního domu linkou 310 k nádraží a nově také linkou 302 o víkendu 
v 15:49 od polikliniky a denně v 19:49 od polikliniky.

Linka 310 Kuřim – Lelekovi-
ce – Vranov
Pracovní dny:
1) Nově jede ve 4:48 od nádraží spoj k TOS
2) Spoje v 5:35 a 10:57 z Podlesí do Lelekovic budou ukončeny v 

zastávce Česká, křižovatka, kde bude zajištěn přestup na linku 41 
do Lelekovic.

3) Spoje v 5:59 a 11:19 z Lelekovic do Podlesí budou nově vypraveny 
v 6:10 a 11:20 z České, křižovatka, kde vyčkají příjezdu linky 41 z 
Lelekovic. Spoj v 6:10 z České pojede v celé trase o 5 min. později 
a u nádraží vyčká příjezdu vlaků z Brna a Tišnova.

4) Spoj v 6:27 z Podlesí k nádraží bude zrušen
5) Spoj v 6:41 od nádraží do Podlesí bude zrušen. Náhradou bude 

možné použít spoje linky 312 v 6:37 od nádraží k Prefě a linky 313 
v 6:46 od nádraží do Lysic. Oba spoje zajedou k Tyco.

6) U spoje v 7:07 z Podlesí do Kuřimi, žel. st. bude u nádraží zajištěn 
přestup na linku 311 do Tišnova

7) Spoj ve 14:30 z Podlesí do Vranova bude nově zajíždět k Tyco 
(14:37).

8) Spoj v 18:00 z Podlesí a v 18:10 od Tyca do Lelekovic bude ukon-
čen v České, křižovatka, kde bude zajištěn přestup na linku 41 do 
Lelekovic. Spoj navazuje v Kuřimi, žel. st. na rychlík do Brna.

9) Spoj v 18:56 od nádraží do Podlesí pojede nově vypraven v 18:50 
z České, křižovatka, kde vyčká příjezdu linky 41 z Lelekovic.

10) Spoj v 19:12 z Podlesí k nádraží bude nově odjíždět z Podlesí již v 
19:07.

11) Spoj v 19:14 z Lelekovic k TOS bude v úseku Lelekovice – Kuřim, 
žel. st. zrušen a pojede jen v 19:26 od nádraží k TOS.

Víkendy a svátky:
Nové vnitroměstké spoje zajistí v době od 7:26 do 20:26 přípoje 

od vlaků z Brna k TOS každou hodinu a v opačném směru od TOS k vla-
kům do Brna v době od 10:32 do 20:32 rovněž každou hodinu s jedinou 
výjimkou, kdy k vlaku do Brna ve 13:44 přípoj nebude.
1) Ranní spoje v 5:12 a 7:07 z Vranova do Podlesí budou nově vypra-

veny z Lelekovic (5:19 a 7:14) bez náhrady.
2) Spoj v 6:15 z Podlesí do Vranova bude nově ukončen v Lelekovicích
3) Byl zaveden nový spoj v 17:11 od nádraží k TOS. Spoj přijede k 

nádraží po lince 71 z Králova Pole (16:47). 
4) Pojede nový spoj v 17:32 od TOS k nádraží, kde bude možný pře-

stup na vlak do Brna.
5) Spoj v 18:10 od Tyca do Vranova bude nově ukončen v České, kři-

žovatka, kde bude přestup na linku 41 do Lelekovic.
6) Nově pojede spoj v 18:50 z České, křižovatka do Podlesí. Spoj vy-

čká v České příjezdu linky 41 z Lelekovic a v Kuřimi žel. st. (18:56) 
vlaku z Tišnova.

7) Spoj v 19:07 z Vranova do Kuřimi bude v úseku Vranov – Kuřim, 
žel. st. a TOS – Podlesí zrušen. Spoj pojede pouze v 19:26 od ná-
draží k TOS

8) Pojede nový spoj v 19:07 z Podlesí do Kuřimi k nádraží.
9) Spoj v 19:56 od nádraží pojede nově až do Podlesí.. Spoj vyčká 

příjezdu vlaku ze Žďáru nad Sázavou.
10) Spoj ve 20:27 z Podlesí k sokolovně pojede celoročně.

Linka 311
V pracovní dny pojede spoj v 5:41 od Prefy do Tišnova o 5 min. 

později (odj. v 5:50 od kult. domu). Bude zajišťovat přípoj od kult. domu 
na vlak do Brna v 5:59 a vyčká příjezdu vlaku z Brna.
 

Linka 312
Spoj v 14:34 od Prefy do Veverské Bitýšky v prac. dny bude odjíž-

dět od Prefy již ve 14:32 a nebude zajíždět k Tyco. Spoj umožní přestup 
na vlak do Brna. U nádraží vyčká příjezdu vlaku z Brna a příjezdu linky 
310 z Podlesí a Tyco.

Linka 313 Kuřim – Lipůvka – 
Žernovník – Brťov – Lysice – 
úpravy v pracovní dny
1) Spoj v 4:00 z Lysic do Kuřimi v prac. dny bude ukončen v Lipůvce, 

kde bude možný přestup na linku 152 do Kuřimi.
2) Spoj ve 4:48 z Kuřimi do Lysic bude vypraven z Lipůvky. Náhra-

dou pojede ve 4:48 od nádraží k TOS linka 310.
3) Spoje z Lysic v 9:36 a 10:36 budou ukončeny v Lipůvce. V 10:57 je 

zajištěn připoj z Lipůvky do Kuřimi linkou 152.
4) Spoje v 10:30 a 12:30 z Kuřimi do Lysic budou vypraveny z Li-

půvky. V 10:30 a 12:30 jede z Kuřimi linka 152 do Blanska, která v 
Lipůvce zajistí přestup na linku 313.

Neintegrovaná linka 840 311 Bystřice nad 
Pernštejnem – Nedvědice – Kuřim - Brno

V pátek pojede nový spoj v 11:30 z Bystřice do Brna. Spoj bude v 
Kuřimi zastavovat pouze pro výstup.

Miloš Kotek

doprava

Změny jízdních řádů od neděle 6.3. 2011

Poznámka redakce:
Toto sdělení jsme od pana Kotka dostali až v noci z pondělí 28. 2. na 

úterý 1. 3. I on dostal podklady jen o den dříve. Děkujeme mu za rychlost, s ja-
kou je spracoval, ale není v našich silách vymyslet nějaký pro laiky přehlednější 
formát poskytnuté informace. K problematice se vrátíme příště.

Děkujeme za pochopení.
Redakce
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Každoročně se mnoho kulturních a sportovních akcí a spol-
kové činnosti odehraje jen díky finanční injekci z Fondu na podporu 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti. Žadatelů je tolik, že všem 
prostě vyhovět nelze, a ukázalo se, že dosavadní systém tří výběro-
vých kol nefunguje dobře. Loni se už ve dvou prvních vyčerpalo tolik 
peněz a vybralo tolik projektů, že nebylo ve třetím z čeho rozdělovat. 
Proto Kuřim přešla na systém, který je obvyklý ve většině měst. Je 
vypsán jediný termín na začátku roku, a jen kdyby náhodou zbylo, 
tak se může vypsat termín dodatečný. K tomu ovšem nedošlo, nao-
pak žádostí bylo, že by klidně spolkly další více než milion.

Tento systém má také svou slabinu. Když někdo získá někdy v 
únoru možnost uspořádat zajímavou akci v listopadu (ať už koncert, nebo 
třeba mistrovství světa v nějakém sportu), už nemá šanci peníze z fondu 
dostat. 

Druhou slabinou je, že z jednoho balíku peněz vybírají dva nezá-
vislé výbory, kulturní a sportovní. Jednak se musejí předem dohodnout, 
kdo bude mít jaký limit, aby součet vyšel na těch zhruba 1,6 milionu, kte-
ré jsou k dispozici, a za druhé to může vést k diskusím, jestli oba uplatňují 
stejně přísná kritéria. Navíc to působí dojmem, jako by sport stál proti 
kultuře a naopak. Město má pochopitelně zájem, aby se rozvíjelo obojí, 
takže logické by bylo, kdyby politické rozhodnutí, kolik peněz půjde na 
kterou oblast, udělalo zastupitelstvo předem, fond se rozdělil a každý vý-
bor věděl, s čím hospodaří. Jsou tu také žádosti, u kterých není jasné, jsou-
li na sport či kulturu. Orel nebo DDM pořádá akce v obou těchto oblas-
tech. Nebo třeba Mikroregion Kuřimka pořádá letos Turistický pochod 
po stopách zrušené železnice Kuřim Veverská Bítýška (21. května) a chce 
na něj příspěvek. Turistický pochod je sportovní (či spíš tělovýchovná) 
akce, ale ten příspěvek chtějí na doprovodný kulturní program. Je logič-
tější, aby peníze na kulturní program při sportovní akci šly z kultury nebo 
sportu? Není se co divit, že si takovou žádost oba výbory přehazují.

I když jsem se zúčastnil pouze jednání kulturního výboru, o spor-
tovním mám informace jen z vnějšku, mám pocit, že oba výbory prakti-
kují trochu jiný přístup.

Kulturní výbor funguje dost podobně jako když žádám sám pro 
kulturu v Kuřimi o dotace z kraje. Musíte vyplnit předepsaný tiskopis, je 
zkontrolováno, jestli jste ho vyplnila správně a věrohodně, pak se členové 
výboru pobaví, jestli je váš záměr libý jejich pocitům, na co peníze dávat, 
je-li suma přiměřená, nebo se má snížit a odhlasují sumu. Nikoho nena-
padá, že byste měli přijít osobně a vysvětlovat detaily či obhajovat záměr. 
Nikdo se vás dodatečně neptá. Co jste napsal, napsal jste a basta. Takhle 
to prostě funguje při žádostech o dotaci z Kraje i Ministerstva. Na rozdíl 
od těchto institucí ovšem náš výbor toleruje drobné nedošlapy u vyplně-
ných formulářů, nikoliv ovšem zásadní prohřešky třeba v rozpočtu akce.

Sportovní výbor má spíš takový osobnější přístup. Nebojí se po-
zvat si žadatele, vyptat se na detaily a rozhodnout se po takovémto poho-
voru. Musím poznamenat, že znám i takové poskytovatele grantů, takže 
na věci není nic divného. Jen je to prostě odlišná metoda.

Další rozdíl je v tom, že logicky největším poskytovatelem kultur-
ních služeb v Kuřimi je Městská knihovna (pod kterou patří i kulturní 
dům), která o peníze z fondu nežádá, protože je organizační složkou obce. 
Sportovní oddíly mohou žádat všechny, na druhé straně údržba většiny 
sportovišť jde také mimo tento fond z rozpočtu města. Dva největší spor-
ty v Kuřimi – fotbal a házená tak spolknou více než polovinu příspěvků na 
sport, v kultuře je to daleko rovnoměrněji rozděleno.

Ať se výbory usnesou na čemkoli, konečné slovo při přidělová-
ní peněz má zastupitelstvo. To může celý výsledek překopat dle libosti. 
Upřímně řečeno, byl by to jistě projev zvůle, protože zastupitelé, kteří ne-
sedí v těchto dvou výborech, čili naprostá většina členů zastupitelstva, ani 
nečetli žádosti, posuzovali by tedy projekty jen podle názvů a spíš by šlo o 
podporu oblíbenců, nebo snahu zaříznout neoblíbeného žadatele. 

Následující přehled dotací z fondu pochopitelně názvy projektu 
uvádí velmi zkráceně. Ale pro orientaci to snad postačí.

Sportovní činnost:
Název organizace Název projektu Schválená finanční dotace
FC Kuřim Sportovní činnost družstev 2011  250.000,- Kč
SK Kuřim – oddíl házené Rozvoj činnosti mládeže  250.000,- Kč
Plavecký klub Kuřim Plavecký výcvik dětí   95.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Pronájem tělocvičen  60.000,- Kč
SK Kuřim – odd. silového trojboje 
 Mistrovství ČR v silovém trojboji   56.800,- Kč
Florbal Kuřim Činnost oddílu v roce 2011   37.800,- Kč
SK Kuřim – odd. stolního tenisu 
 Rozvoj sportovní činnosti 2011   25.000,- Kč
SK Kuřim – odd. basketbalu 
 Rozvoj sportovní činnosti 2011   20.000,- Kč
TJ Sokol Kuřim – oddíl tenisu Sportovní činnost  19.000,- Kč
Šachový klub Kuřim 
 Přebor Moravy a Slezska mládeže   16.000,- Kč
Sportovně střelecký klub Podpora sportovců  15.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Činnost volejbalu  15.000,- Kč
Josef Šojat Kuřimská hodinovka XXX. ročník  10.800,- Kč
Sbor dobrov. hasičů Kuřim Vybavení kolektivu hasičů 10.000,- Kč
Kuřimská liga futsalu Organizování soutěží futsalu  10.000,- Kč
Škola TAEKWON-DO Činnost oddílu v roce 2011    8.000,- Kč
TJ Slovan Kuřim-Podlesí Kuřimská běžecká liga    6.800,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim 
 Závod Juniorské ligy wu-shu   6.500,- Kč
Sbor dobrov. hasičů Kuřim Soutěž mladých hasičů  4.000,- Kč
Sportovně střelecký klub 
 Nákup střeleckého příslušenství   3.829,- Kč
Orel jednota Kuřim Florbalový turnaj   3.000,- Kč
Policie ČR – OO Kuřim Branně - bezpečnostní závod 2.500,- Kč
TJ Sokol Kuřim – odd. stol. tenisu 
 Zajištění sportovní aktivity oddílu   2.500,- Kč
Sportovně střelecký klub 
 Velká cena ve střelbě sport. pistolí   1.450,- Kč
TJ Slovan Kuřim-Podlesí Kuřimské pětiboje  1.100,- Kč
TJ Slovan Kuřim-Podlesí Akce pro děti a veřejnost           800,- Kč
Celkem      930.879,- Kč

 

Kulturní a spolková činnost:
Název organizace Název projektu Schválená finanční dotace
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.
  Escape Live Music v roce 2011   100.000,- Kč
ZŠ Kuřim, Tyršova Sochaření na Tyršovce   60.000,- Kč
Orel jednota Kuřim Děkujeme maminkám  50.000,- Kč
MRC KuřiMaTa, o.s. Činnost v roce 2011   50.000,- Kč
Orel jednota Kuřim Celoroční činnost v roce 2011  50.000,- Kč
Junák – svaz skautů a skautek 
 Celoroční táborová činnost   47.000,- Kč
Č.T.U. TK Křováci Kuřim 
 Obnova zřízení letního tábora   45.000,- Kč
Orel jednota Kuřim Nákup stanů   40.000,- Kč
K dur. o.s. Činnost pěveckého sboru K dur   40.000,- Kč
Mikroregion Kuřimka Turistický pochod   28.000, - Kč
ZŠ Kuřim, Jungmannova Zahradní slavnost  26.000,- Kč
ZUŠ Kuřim Pořízení hudebních nástrojů   25.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kuřim 
 Noc kostelů v roce 2011    20.000,- Kč
ZŠ Kuřim, Tyršova Ukaž, co umíš a co dovedeš  20.000,- Kč
ZŠ Kuřim, Jungmannova Noc s Andersenem  17.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Kuřim Krojované hody  17.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Kuřim Čarodky s hasiči  15.000,- Kč
David Hedbávný - Klub Pohoda Den dětí   15.000,- Kč
MŠ Kuřim – akce všech dětí Dětské sportovní hry  15.000,- Kč
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Filmový klub Kuřim  13.000,- Kč

Peníze z fondu na kulturu a sport
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MŠ Kuřim, Zborovská Akce pro děti   12.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Pohádková cesta  11.000,- Kč
Roska Brno-venkov 
 Rekondiční pobyt v Horní Bečvě   10.000,- Kč
Český svaz chovatelů 
 Výstava drobného zvířectva 2011   10.000,- Kč
MŠ Kuřim, Brněnská Akce pro děti   8.000,- Kč
ZUŠ Kuřim Nákup notových materiálů   8.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kuřim 
 Koncert Musica Animae    7.000,- Kč
Diakonie ČCE – středisko v Brně 
 Centrum denních služeb Kuřim   5.000,- Kč
MŠ Kuřim, Jungmannova Akce pro děti   5.000,- Kč
MŠ Kuřim, Komenského Akce pro děti   5.000,- Kč
ZŠ Kuřim, Jungmannova Školní sbor Slavíček  5.000,- Kč
Spokojené Díly, o.s. Podpora komunitního života  5.000,- Kč
K dur. o.s. Báječný bál    5.000, - Kč
Český svaz včelařů Podpora včelařského kroužku  4.000,- Kč
ZŠ Kuřim, Tyršova Rozvoj praktických dovedností  4.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Paličkovaná krajka  3.350,- Kč
MŠ Kuřim, Kpt. Jaroše Akce pro děti   3.000,- Kč
Dům dětí a mládeže Kuřim Živý Betlém   3.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kuřim 
 Divadlo jednoho herce    3.000,- Kč
ZŠ Kuřim, Jungmannova Uspávání broučků  2.000,- Kč
Celkem      811.350,- Kč

V penězích „na kulturu“ je tedy zařazen i onen turistický pochod a 
50.000 na činnost Orla, které mohly být stejně dobře v penězích na sport. 
Výbory navíc v některých žádostech stanovily určité podmínky, na co 
peníze nesmějí být použity. Například u Zahradní slavnosti ZŠ Jungman-
nova je podmínkou, že na akci nebude alkohol, výbor si totiž myslí, že na 
akci pořádané školou a s účastí žáku (jistě, i rodičů…) nemá alkohol co 
dělat.

Na mnohé se nedostalo vůbec, mnohým byl požadavek výrazně 
snížen. Jistě budou mnozí nespokojeni. Ale jinak to nejde udělat, pokud 
je nedostatek peněz. A to ještě zastupitelstvo rozpočet na peníze z fondu 
navýšilo rozpočtovým opatřením o zhruba 150.000 Kč.

Jiří Brabec

Informace o sčítání
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjiš-

ťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způso-
bem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 
– rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. 

Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu 2010. Při něm se testovalo, 
jak to bude fungovat naostro.

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpří-
stupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním 
partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. 

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, 

které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se 
zkušenostmi z předchozích sčítání: 

Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím souvi-
sející legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované 
partnerství. 

Ve sčítacích formulářích se již nezjišťuje vybavenost domácností 
spotřebiči, osobním automobilem, chatou apod. Jediná otázka pro Sčítá-
ní lidu, domů a bytů, týkající se tohoto tématu, je vybavenost domácnos-
ti osobním počítačem a přístupem na internet, ta je však opodstatněná 
vzhledem k překotnému vývoji v této oblasti a vzhledem k možnostem, 
které využití internetu dává občanům, např. v komunikaci s úřady. Nezjiš-
ťuje se přitom vlastnictví počítače konkrétní osobou ani počet počítačů v 

domácnosti. Tedy nikoli vlastnit, ale využívat.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na 

internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. 
Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpeč-
nější vůbec. 

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České 
pošty. 

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domov-
ní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. 

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní 
centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o 
sčítání. 

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. 
Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkou-
šet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a 
zajímavé. 

Termíny sčítání
26. února 2011 

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 
800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítá-
ní každý den od 8:00 do 22:00.

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schrá-
nek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí ko-
misař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti 
přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček 
nejpozději 6. března.

7. března 2011 
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet for-

muláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a 
uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. 
března 2011.

25./26. března 2011 
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. 

Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v 
tento rozhodný okamžik.

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak 
ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud 
se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi 
námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést. 

 26. března 2011 
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. 

Existují tři základní cesty: 
Internet 
Předání sčítacímu komisaři 
Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 

14. dubna 2011 
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať 

už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat 
sčítacímu komisaři.

20. dubna 2011 
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále 

bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického 
úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také 
fungovat informační email info@scitani.cz. 

Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a by-
tech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou 
evidovány v žádném informačním systému veřejné správy. 

Jedním z inovačních prvků sčítání v roce 2011 je využití dostup-
ných administrativních zdrojů dat k předvyplnění sčítacích formulářů. 
Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví a na 
formulářích vyplní ty údaje, které nejsou předvyplněny. Tato inovace by 
měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. 

Jiří Brabec
Zdroj: www.scitani.cz

sčítání lidu

sčítání lidu
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Kuřim - město rekordman
Už to asi nestihneme, aby se také Kuřim mohla objevila v České 

knize rekordů III, která vyjde v březnu letošního roku. Zapsat by ji tam 
mohla Agentura Dobrý den, s.r.o. sídlící na přiléhavé adrese  nábřeží Re-
kordů a kuriozit 811 v Pelhřimově. V čem bychom mohli být tak výjimeč-
ní? Asi v tom, že program jednoho zasedání zastupitelstva města, který 
měl být obsahem jednání 25.1.2011, skončil nakonec jako tři zasedání 
zastupitelstva, a to by mohl být ten rekord. O obdobném případu jsem 
ještě neslyšel. Pokusit se o zápis však můžeme.

Ale nyní vážně. Letošní první zasedání zastupitelstva města byla 
nejzvláštnější možná v celé jeho historii. Lednový program zasedání byl 
natolik „nabytý“ svým obsahem, že jeho projednání bylo nakonec rozčle-
něno na tři samostatná jednání. Jedno v lednu a dvě v únoru.

V lednu byl hlavním bodem jednání rozpočet města na rok 2011, 
zejména podmínky využívání rozpočtu a městské investice. Zatímco 
k výběru investic nebylo celkem připomínek, jejich  formální stránka 
a přesnost odůvodnění byla mizerná. Přispělo k tomu i to, že investice 
města nebyly projednány v radě města (alespoň jsem k tomu nenalezl  
záznam).

Na dalším zasedání 8. 2. 2011 se projednávala vyjádření a připo-
mínky k novému územnímu plánu města, který by měl začít platit od po-
čátku roku 2012. A přistoupilo se k tomu velice pečlivě, probíral se bod 

Měl jsem sen
Rozhodně bych se nechtěl přirovnávat k M. L. Kingovi, bojov-

níkovi za práva černochů v USA (správně americky bychom dnes měli 
říci za lidská práva afroameričanů) a jeho slavnému projevu z roku 1964 
začínajícím slovy: „Mám sen, že jednou…“ Tento správný Američan byl 
za svou dobrou činnost po zásluze zavražděn. Snad se dějiny nebudou 
opakovat v jiném případě. Jednoduše řečeno - měl jsem jen sen.

Když se vrátím ze zasedání zastupitelstva města, tak vždy nemohu 
dlouho usnout a moje poklidné důchodcování je vážně narušeno zvlášt-
ním neklidem, který jsem dříve neznal. Tuším, že do mne asi vstoupil na 
zasedání duch samosprávy. A jak se tak přehazuji na posteli ve stavu  po-
lospánku a polobdění, mám nejrůznější sny a nakonec nepoznávám, co 
je sen a co realita.

A poslyšte, co se mi zdálo v noci z 8. na 9. února léta páně 2011 po 
ukončení zasedání Zastupitelstva města Kuřimi. 

Usnul jsem a ve snu jsem letěl jako pták. Při letu nad neznámou 
krajinou, kdy mne pronásledovalo několik čertů, o nichž bude ještě řeč,  
jsem se ocitl ve městě Miřuk a najednou jsem seděl na sabatu jako jeden 
ze 17 konšelů, vlastně 16, protože jedna konšelka byla právě nemocna. 
Na programu tohoto sabatu byl nadzemní plán, dokument nesmírně dů-
ležitý pro rejdy všeho druhu nad zemí, na zemi i v podzemí, a proto asi 
okny nakukovalo několik čertů a sledovalo, jak vše dopadne. Jednání bylo 
úmorné, protože se probíral bod po bodu této ďábelské úmluvy zvané 
nadzemní plán. 

Tady malá, zdánlivě nesouvisející odbočka od tématu. Něco o 
městě Miřuk. Město Miřuk se na přelomu tisíciletí rozvíjelo docela 
pěkným tempem, až najednou, co čert nechtěl, na město a jeho okolí a 
vlastně celý svět dopadla strašná pohroma v podobě draka hospodářské 
krize, která rozvoj města Miřuk zastavila. Město mělo nádherný plán jak 
ztloustne, jak se v probíhající hospodářské konjunktuře přežere, až se 
mu ucpou tepny vodovodů, kanalizací, plynovodů a elektrických sítí, až 
budou městské komunikace plné cholestorelu dopravy, která může život 
města přivést až k exitu. A nepomohou mu ani odcházející lékaři. Co čert 
nechtěl, tloustnutí se zastavilo. Ale chapadla developerů ovíjející město 
se smrskla a pronikla dovnitř  města Miřuk. A začala hledat prostory pro 
stavby uvnitř, když už to nešlo kolem. Tak prý vznikl ďábelský plán (opět 
ti čerti), zastavět ve městě Miřuk kdejaký volný prostor.

Začněme od západu: hned u místního hradu  je krásný park. Šup 
tam s multifunkčním domem.  Pokračujme dále. Na náměstí 11. máje je 
volné místo. Již dlouho nebude. Co by se tam hodilo? No přeci multi-
funkční dům přímo na křižovatce, ať se jeho obyvatelé nasytí lahodného 
smogu a příjemného hluku místní dopravy na místě s největší dopravní 
zátěží ve městě. A co s centrálparkem před nádražím? Stejně tam straší 
a ubozí důchodci se tam bojí sedět. Dejme tam služebnu policie, která 
jim bude pomáhat a chránit, a také poštu, kam budou jezdit se svými 
mercedesy pro almužnu. Když to nevyjde, může tam stát multifunkční 
dům. A něco takového by se hodilo i na protější straně centrálparku v 
zahradách miřuckých občanů. Na ulici Karlíčkově v prostoru, kam nosí 
miřučtí odpady, by mohl stát také nějaký multifunkční dům. Pro začátek 
můžeme tvrdit, že by to mohla být nějaká veřejně prospěšná stavba, nej-
lépe nemocnice, a v ní budou bez poplatků pracovat všichni doktoři, kteří 
se „poděkovali a odešli“ právě tam. Přátelé, ještě je volné místo naproti 
domu místních Kondorů za potokem Muřinkou. Šup tam s multifunkč-
ním domem. Také na ulici Krátká je dobrý prostor pro multifunkční dům 
a už tam bude. Ale ještě než k němu přijedete hned za stanicí pro čerpání 
plynů pro místní balonové letce je volný prostor. Naplánujme tam multi-
funkční dům! A tak už město netloustne. No vidíte, že to jde - nenasytný 
developer se nažere a město neztloustne ani o milimetr. 

A tu jsem se probudil celý upocený a vzpomněl jsem si, že se na za-
stupitelstvu města hlasovalo, co s částí parku před kuřimským nádražím. 
Zastupitelé I. Peřina, M. Kalinová, D. Holman, P. Němec, J. Herman, R. 
Hanák, I. Poledňák, M. Kotek, J. Brabec celkem 9 (slovy devět) hlasovali 
pro zachování nádražního parku jako veřejné zeleně. Park byl prozatím 
zachráněn tím nejmenším počtem hlasů. Dále se nehlasovalo. Ptám se, co 
měli za lubem zastupitelé D. Sukalovský, O. Štarha, J. Koláček, L. Amb-
rož, R. Procházková, Z. Kříž a  L. Zejda? Nikdy bych se neodvážil tvrdit, 
že měli v příručních zavazadlech pily a sekyry a chystali se centrálpark vy-
kácet. Co tedy vlastně chtěli? Pro zachování zeleně nehlasovali. Je dobré 
si to zapamatovat!!

Znovu jsem usnul a letěl dál a opět sabat, kde se kuly strašné, pří-

mo ďábelské pikle, až jsem se celý otřásl a probudil. Vzpomněl jsem si na 
jednání, co s prostorem na ulici Havlíčkově tam, kde byl starý, nyní již 
zbořený „likusák“ a je sběrný dvůr. Stávají tam kolotoče a malý cirkus, 
když zavítá do Kuřimi. Opět diskuze, co s tímto prostorem. Hádejte, na 
co někteří mysleli? Je to u nich pořád stejné, myslí jen na jedno. Prý by 
tam mohla stát nějaká veřejná stavba. Doufejme, že ne veřejný (vykři-
čený) dům, ale třeba něco jiného. Mě by se líbilo ponechat tam sběrný 
dvůr a volný prostor využívat jako veřejný prostor pro hry dětí, s několika 
lavičkami ve dne pro důchodce a maminky s dětmi a večer pro milence. 
Samozřejmě pro kolotoče a cirkus, ve kterém by již při návštěvě Kuřimi 
nemusela spát koza s koněm dohromady, protože v Kuřimi to vzhledem 
k malému prostoru ani jinak nejde. A je to také proti právům zvířat, aby 
taková zvířata spala spolu. Nahlédl jsem i do ďáblovy kroniky zvané nad-
zemní plán a tam je uvedeno, že v prostoru je plocha pro sport a služby 
města. Tož uvidíme.

Když už bylo vše u konce, najednou se ozval známý narušitel M. 
Kotek, že chce vědět, co prý bude na náměstí 1. května. Prý se tam něco 
chystá. Teď nevím, jestli se jedná o fikci nebo realitu, že ve městech Miřuk 
i Kuřim chtějí na podobném místě podobný dům - multifunkční. 

Tady se to zdá být jasné. Při orientačním hlasování chtěla většina 
zastupitelů část náměstí zastavět. Tak to se máme na co těšit. Ale prý to 
není tak žhavé a ještě se o tom bude muset jednat. Já si myslím něco jiné-
ho. Již se prý něco kuje, už se chystá nějaká čertovina. Všichni již ví, co asi.  
Opět jsem usnul.

Prý jsem ze spánku volal: „Jsem pro, jsem proti a zdržuji se.“ Tak 
mne žena probudila a řekla: „Tak už se konečně všeho zdrž a vylez z po-
stele, už toho mám za celou noc dost.“

A tak po vzoru jistého televizního seriálu se ptám: „Byla to fikce 
nebo realita. Sám nevím.“

Potom všem  stejně jako klasik volám: „Kuřimané (Kuřimáci), 
mám vás rád, bděte!“ Protože čert nikdy nespí a ten stavební (multi-
funkční) čert nespí vůbec nikdy. A kam čert nemůže prý nastrčí babu a 
v Kuřimi nejspíše stavebního projektanta, urbanistu nebo developera či 
jiného raráška.  Městem totiž prý obchází strašidlo a není to obávané stra-
šidlo komunizmu, které je prý jen dočasně někde schované, ale strašidlo 
developera.

P. Němec
PS.
Ještě zůstal nevyužit krásný prostor vymezený lesem a Kuřimkou mezi 

ulicemi Pod Zárubou a K.H. Máchy. Tam, kde jsou ty zahrádky. Také je volný 
prostor mezi benzinovou stanicí a supermarketem LIDL. A co s nimi? Šup 
tam s ……………Další volné plochy ve městě možno hlásit na adresu re-
dakce Zlobice. Tam si autor článku informace vyzvedne a předá novému měst-
skému architektovi, když ten bývalý to prý už vzdal. Proč asi?
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placená inzerce

po bodu a hledaly vhodné pokyny, jak dál postupovat. Jen připomínek 
občanů a firem bylo 39 a připomínek tzv. dotčených úřadu 25. Několikrát 
se uskutečnilo i orientační hlasování, a to tam, kde nebylo možné nalézt 
shodu na dalším postupu. Územní plán města je strategický dokument, 
který by měl určovat rozvoj města na 12-15 let a proto si zaslouží věnovat 
mu jednou za takovou dobu mimořádnou pozornost. Občanům se do-
poručuje sledovat závěr zpracování územního plánu města, mnozí v něm 
mají své zájmy. 

Na třetím zasedání 15. 2. 2011 se projednávalo rozdělení peněz z 
Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti na 
rok 2011. Na co je zřejmé z názvu programu. Jednalo se o 88 žádostí na 
přidělení peněz. Toto jednání již nebylo tak hektické jako předchozí jed-
nání, ale přeci jen k nějaké výměně názorů došlo. 

I když toho bylo za měsíc dost, takto si představuji fungování hlav-
ního orgánu samosprávy ve městě. Věci projednat, jsou-li důležité, bez 
ohledu na čas. Snad to bude v novém volebním období lepší, než mizérie 
minulého období.

P. Němec

placená inzerce
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komunální politika

Reakce na článek o R43 v 
únorové Zlobici.

V článku o R43 v únorové Zlobici, pan starosta popisuje současná 
jednání o tom, zda významná dopravní spojnice plánované R43 se stáva-
jící svitavskou silnicí I/43 povede tzv, severní  nebo jižní tangentou Ku-
řimi.  Zaujala mne tam zmínka o tom, že krajský radní pan David Macek 
tvrdí, že severní tangentu si v roce 2002 prosadilo tehdejší vedení radnice 
a tvrdě ji prosazoval  tehdejší starosta a krajský radní RNDr. Poledňák. 
To není pravda.

Protože jsem v období 1998 – 2002 vykonával funkci místosta-
rosty města, považuji za důležité uvést, že severní tangenta Kuřimi se do 
územního plánu nedostala v jím uváděné době, ale v době vzniku součas-
ně platného územního plánu někdy kolem roku 1994. V roce 2002 jižní 
varianta, ani žádná jiná alternativa k severní tangentě Kuřimi neexisto-
vala. 

Územní plán řeší pouze koridor v území pro vedení komunikace 
bez dalších technických podrobností. Do roku 2000 neexistovala žádná 
projektová příprava „novodobé“ R43, ani tangenty Kuřimi. Teprve v roce 
2001 začalo Ředitelství silnic a dálnic prověřovat diplomovou prací tech-
nické řešení severní tangenty Kuřimi. Tehdy se ukázaly závažné nevýho-
dy, které severní tangenta pro Kuřim má. Jednalo se například o zaslepení 
Blanenské ulice, když bylo navrhováno zrušit křižovatku Blanenské ulice 
se svitavskou silnicí u Prefy, dopravní napojení průmyslové zóny přes Zá-
hoří a Podlesí a kolem bazénu do tangenty a odříznutí Kuřimi od okolní 
krajiny. Tehdejší vedení studii podrobně připomínkovalo ve snaze co nej-
více zmírnit negativní důsledky severní tangenty na obyvatele Kuřimi. To 
vedlo ke zpracování nové studie severní tangenty. 

Protože bylo zřejmé, že ve stopě severní tangenty nelze nalézt pro 
Kuřim uspokojivé technické řešení, navrhlo naše SNK v březnu 2003 
Zastupitelstvu města Kuřimi hledat zcela nové řešení tangenty jižně od 
Kuřimi tunelem pod Kuřimskou horou a navrhli jsme zastupitelstvu pro-
věřit proveditelnost jižní tangenty studií v ceně cca 100 tisíc Kč. Tehdy 
jsme s tímto návrhem sklidili v zastupitelstvu posměch a návrh nezískal 
podporu. Pan RNDr. Igor Poledňák byl jedním z mála zastupitelů, kteří 
zpracování studie od počátku podporovali, ale nemohl ovlivnit nezájem 
tehdejšího zastupitelstva města Kuřimi se tímto řešením zabývat.

V roce 2007 získalo nové vedení města diplomovou práci na řešení 
dopravní spojnice jižně od Kuřimi. Studie získala v novém zastupitelstvu 
jednoznačnou podporu. Město Kuřim začalo jižní tangentu prověřovat 
seriózními studiemi. Jenže ŘSD mezitím zpracovalo již třetí studii severní 
tangenty a o jižní nechce ani slyšet.

Určitě je správné, aby město usilovalo o seriózní posouzení obou 
variant obchvatu a podporovalo variantu, která pro něj bude výhodnější. 
Za daných okolností ale musí počítat s neochotou ŘSD i kraje, pro které 
je jižní spojka relativně novým řešením. Není třeba hledat viníky dílčích 
neúspěchů v lidech, kteří nové řešení od začátku podporovali, je třeba jed-
noznačnými argumenty přesvědčit ŘSD a kraj o městem navrhovaném 
řešení. 

Miloš Kotek

Oprávněné nároky seniorů
Ve čtvrtek mě v kanceláři navštívil pan Milan Mrkos. Poukázal na 

situaci, která je dle jeho názoru pro důchodce nevyhovující, chybí pro-
story ke schůzkám. Uznávám, že rozšíření knihovny bylo na úkor místa, 
kde se mohli senioři scházet. Město přislíbilo náhradní prostory v budově 
bývalé Bytové správy města, dnes Dům služeb – Centrum denních služeb. 
Prostory jsou však menší, než bylo původně plánováno.

V lednovém čísle Zlobice jsem uvedl, že se budu snažit prosadit 
výstavbu DOMOVA PRO SENIORY s DENNÍM STACIONÁŘEM 
jako součást dalšího komunitního plánu sociálních služeb. Na jeho vý-
stavbu je možno čerpat z dotací EU finanční prostředky ve výši až 85 %. V 
tomto projektu je  pamatováno také na prostory, kde  bude možnost pro 
pravidelné schůzky našich seniorů. To však v současné době situaci neře-
ší. Proto vyhodnotíme společně s ředitelkou  DPS Mgr. Bártovou situaci 
o možnostech pro schůzky seniorů. O výsledku budu čtenáře informovat 
v příštím čísle. Předpokládám, že RM tento návrh podpoří. 

Je však třeba si uvědomit, že skupinové zájmy se hájí nejlépe pro-

střednictvím k tomu založené veřejné organizace. Je to reprezentativnější, 
transparentnější a také lepší z pohledu získávání potřebných financí, jak 
od města, tak z jiných zdrojů. Znamená to tedy založit organizaci, být je-
jím členem a platit  příspěvky. Založit organizaci, která bude naše seniory 
sdružovat, si beru za své.

Jako místostarosta se budu snažit, aby  našim seniorům byla pravi-
delně nabízena možnost pro jejich zájmy, včetně finanční podpory.

Jiří Koláček
1. místostarosta

Muž, který přecenil českou 
duši

            Dne 16. března t.r. vzpomene  pokrokový svět  95. výročí 
narození  válečného letce,

brigádního generála  in memoriam
Josefa Brykse,

                          příslušníka RAF, vězněného  nacistickým i komunis-
tickým totalitním režimem.

Josef Bryks  a jeho hrdinský život byl oceněn mnoha významný-
mi válečnými  medailemi. Jmenujme zde alespoň Řád britského imperia, 
Československý válečný kříž -3x, Československou medaili za chrabrost- 
2x, War Medal a další.

Josef Bryks bojoval jako letec ve Francii a později ve Velké Britá-
nii v RAF. Byl členem 242. stíhací perutě.  Již v roce 1941 byl sestřelen 
excelentním německým stíhacím pilotem Adolfem Gallandem  nedaleko 
Lille. Do konce války byl pak zajatcem  nacistických  táborů pro důstojní-
ky- letce spojeneckých armád, mimo jiné i nedaleko Drážďan v pevnosti 
COLDITZ. Několikrát se pokusil o útěk. Marně. Byl osvobozen spolu s 
ostatními spoluvězni až spojeneckými vojsky na konci války.

Po roce 1948 byl vězněm totalitního komunistického režimu. Pře-
sto, že jeho manželka z Velké Británie  psala dopisy se žádostí o propuště-
ní svého manžela nejvyšším komunistickým pohlavárům, např. Rudolfu 
Slánskému nebo Klementu Gottwaldovi,  osvobozen  Josef Bryks nebyl. 
Jeho hrdinný život  ukončila smrt vyčerpáním v nemocnici uranového 
dolu ROVNOST v Ostrově nad Ohří v srpnu 1957. Bylo mu 41 let.

 „Opovržený,opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, 
před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený.“

I těmito slovy z knihy IZAIÁŠ , její 53. kapitoly, můžeme  připo-
dobnit tragický osud hrdiny, mučedníka Josefa Brykse.

Čest jeho památce!
Je třeba stále naší nejmladší generaci připomínat statečnost lidí, 

kteří položili svůj život v boji proti totalitním režimům. Tím více je nutno 
si připomínat právě dnes, kdy  od řečnického pultíku sněmovny se stále 
ozývají hlasy komunistických poslanců, kteří zkreslují  pravdu o odboji 
proti totalitě. Tím více, neboť osobní čest a odvahu mnohdy sami rádi 
vyměníme za klidnou loajalitu s názorem nám protichůdným, a to  pouze 
pro naše pohodlí.   Zatím nám ale  nikomu o život nejde!

A právě proto nebuďme k hrdinům naší české moderní historie 
lhostejní!  Právě  v dnešní době materiálního bohatství a postupného 
růstu morální bídy přemýšlejme o nich a adorujme jejich odvážné cho-
vání. Nechť nám je vzorem a motivem vystoupit z pohodlné anonymní  
pasivity a otevřeně jednat  vždy, když je to třeba. Možná právě tak za-
bráníme rozvoji společnosti, která má  špatně nastavená pravidla. Také 
tak naplňme odkaz hrdinů včerejška. Ať  tak naše české duše  přece jen 
stoupají v ceně!  V očích hrdiny Josefa Brykse  alespoň in memoriam...                                                                                                                                      

Petr Kleveta

výročí
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ZŠ Tyršova

Zápis na „Komendě“
Na konci ledna uspořádala ZŠ Tyršova na „Komendě“ zápis do 1. 

tříd pod mnohoslibným názvem „Klauniáda na Komendě“. Na příchozí 
děti i jejich doprovod (v některých případech byl velmi početný, neboť 
tento důležitý krok v životě si u nás mnohé děti prožily obklopeny vše-
mi svými nejbližšími) čekali barevní klauni ve všech podobách – živí, 
někdy velmi rozpustilí klauni – průvodci, klauni v různých podobách 
tvořící výzdobu školy, klaunské omalovánky na čekacích odpočívadlech, 
klaunský zápisový lístek, který úspěšný čekatel na školní docházku vymě-
nil za klaunskou odměnu poté, co se sám proměněný v klauna zvěčnil na 
památku na tento výjimečný den.(fotografie si můžete prohlédnout na 
www.zskurim.cz – zúčastnění si mohou zahrát napínavou hru Poznej si 
svého klauna :-). 

Podle kladných ohlasů  to bylo příjemné páteční odpoledne (resp. 
sobotní dopoledne) a náš záměr přijmout děti do školy v přátelském pro-
středí a pohodové atmosféře se podařil. Poděkování patří všem rodičům, 
kteří k nám své děti přivedli a budoucím prvňáčkům přejme, aby je to ve 
škole v budoucnu bavilo stejně jako u zápisu.

PS

ddm
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střední odborná škola

Beseda s europoslankyní
Dne 21. 2. 2011 nás ve 

škole na zámku navštívila euro-
poslankyně Ing. Zuzana Brzo-
bohatá. Uspořádala pro žáky 3. 
a 4. ročníku maturitních oborů 
besedu o europarlamentu. 

Ing. Brzobohatá pracuje 
ve Výboru pro regionální rozvoj 
a ve Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu, je členem parlament-
ní delegace pro vztahy se Švý-
carskem, Islandem a Norskem 
a ve Smíšeném parlamentním 
výboru Evropského hospodář-
ského prostoru.

Paní poslankyně zajíma-
vou formou popisovala složení 
parlamentu, pravomoci a povin-
nosti jednotlivých poslanců.

Objasnila studentům 
rozdělení parlamentu podle po-
litických skupin a zařazení českých politických stran do těchto skupin, 
rozdělení křesel podle politických skupin a členských států. Porovnala 
výsledky voleb do europarlamentu a volební účast v jednotlivých státech 
EU. Zdůraznila důležitost zastoupení žen mezi poslanci.

Na dotazy žáků vysvětlila, jak probíhá pracovní týden poslance.  
Jak cestuje do místa jednání, tedy do Štrasburku nebo Bruselu, jak a kde 
bydlí, jakým způsobem může dávat příspěvky k projednání, jak funguje 
překládání a komunikace v cizím jazyce. Otevřeně odpovídala i na dotazy 
ohledně platu a proplácení náhrad.  

Za učitele i studenty bych chtěla poděkovat paní poslankyni Brzo-
bohaté za zajímavé informace.  Poděkování patří také panu místostarosto-
vi Jiřímu Koláčkovi, který paní poslankyni doprovázel.

Jana Čikovová

Blahopřání 
nejlepším účastníkům školního kola Ná-
rodní soutěže základních uměleckých škol

První pololetí školního roku bylo v hudebním oboru ZUŠ Kuřim 
ve znamení příprav na každoroční Národní soutěž základních umělec-
kých škol, letos vyhlášenou pro obory: hra na klavír, smyčcové nástroje, 
kytaru, komorní hra kytar, hra na akordeon a komorní hra akordeonů (i 
ve spojení s jinými nástroji). Porovnat své výtvory mohou letos i mladí 
výtvarníci, soutěžní přehlídka prací žáků výtvarných oborů se bude konat 
26. března v Základní umělecké škole A. Muchy v Ivančicích. 

Školní kola soutěže ve hře na výše uvedené hudební nástroje pro-
běhly v průběhu měsíce února a nejlepší hudebníci - vítězové školního 
kola – budou mít příležitost změřit síly se svými vrstevníky v okresním 
kole. Vynikající výkony pak mohou být odměněny postupem do krajské-
ho a následně prestižního celostátního kola.

Aktuálně přinášíme výsledky a umístění žáků ve školních kolech 
Národní soutěže. Všem úspěšným sólistům srdečně blahopřejeme a pře-
jeme hodně dalších úspěchů: 

Hra na klavír: 
1. místo s postupem do okresního kola: Daniel Burkart, Anna Jelenová, 

Michael Svoboda, Jakub Laštůvka, Zuzana Pitsmausová, Gabriela 
Štětková, Ondřej Findura, Šárka Boháčová, Zdeněk Doležal, Jana 
Přikrylová.

2. místo: Richard Svoboda, Vendula Dvořáčková, Klára Vičarová, Štěpán 
Trnavský

3. místo: Veronika Plachá, Alžběta Hudcová, Karolína Hádková, Karolína 
Zralá, Alžběta Kryštofová

Hra na housle:
1. místo s postupem do okresního kola: Magdalena Plachá, Lenka Tomáš-

ková, Karel Trnavský, Tereza Homolová, Petr Matoulek, Zuzana 
Homolová, Anna Hrbáčková

Hra na violoncello:
1. místo s postupem do okresního kola: Jan Trnavský, Dominika Práško-

vá, Tomáš Votýpka

Hra na kytaru:
1. místo s postupem do okresního kola: Tereza Vališová, Sabina Bočková, 

Maria Bulgurovská, Martin Strašák, Eliška Veselá, Štěpánka Badi-
nová, Karolína Kubicová, Tomáš Kučera, Jan Plachý, David Špunar, 
Adéla Václavíková, Martin Votýpka, Simona Zichová, Eliška Ol-
šovská, Simona Kahleová, Iva Bečková, Anna Marie Zdráhalová, 
Kateřina Vašíčková, 

 Kytarové duo: Simona Kahleová a Adéla Václavíková, 
 Kytarové duo: Martina Pijáková a Kateřina Vašíčková

Hra na akordeon:
1. místo s postupem do okresního kola: Petr Kahle, Adéla Chytrá, Marek 

Uhlíř, Matěj Chytrý, Radmila Sedmíková, 
 Komorní trio: Lukáš Michele, Pavla Orálková, Anna Marie Zdrá-

halová

Termíny okresních kol 
Středa 23.února Okresní kolo ve hře na klavír v ZUŠ Oslavany
Pátek 4.března Okresní kolo ve hře na akordeon v ZUŠ Tišnov
Úterý 8.března Okresní kolo ve hře na kytaru v ZUŠ Kuřim
Středa 9.března Okresní kolo – smyčcové nástroje ZUŠ Ořechov
Zájemci mohou přijít povzbudit kuřimské hudebníky osobně, 

soutěže jsou veřejně přístupné

Nejlepší sólisté se představí posluchačům 
ve středu 30. března na koncertě vítězů školního kola, kde budou 

žáci oceněni diplomy a cenami, které jim již tradičně věnuje Klub přátel 
ZUŠ Kuřim. Koncert se koná v Komorním sále ZUŠ od 17 hodin. 

Výsledky dalších kol soutěží budou zveřejněny na webových strán-
kách školy: www.zus-kurim.cz a v příští Zlobici.

ZUŠ              
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placená inzerceZŠ Tyršova

Zpráva z „lyžáku“
V sobotu 5.2. jsme se vydali s naší školou na hory. 
Po necelých čtyřech hodinách cesty autobusem jsme byli v cíli. Cí-

lem pro nás byly Krkonoše, přesněji Pec pod Sněžkou. 
Město Pec pod Sněžkou je dnes jedním z nejznámějších a nejna-

vštěvovanějších horských středisek, leží v nadmořské výšce 750 m a má 
asi 600 obyvatel. Nachází se v údolí řeky Úpy, Zeleného a Lučního potoka, 
v překrásné přírodě mezi okolními vrcholky Černé hory (1299 m.n.m.), 
Jeleního vrchu (1024 m.n.m.), Liščí hory (1363 m.n.m.), Studniční hory 
(1554 m.n.m.) a Sněžky. Hraniční hora s Polskem Sněžka je svými 1602 
metry nejvyšší horou na území České republiky. 

Po příjezdu do Pece pod Sněžkou jsme se ubytovali v hotelu Hně-
dý vrch. Hotel leží v krásné přírodě Krkonošského národního parku, ne-
daleko od sjezdovek.

První dny jsme sjížděli mírnější svah. Další dny se zkušenější lyžaři 
a snowboarďáci vydali na sjezdovky - Zahrádky a Hnědý vrch. Sjezdovky 
byly široké, dlouhé a krásně upravené. My jsme zde byli spokojeni, neboť 
jsme si zde mohli vybírat mezi třemi druhy lanovek (poma, kotva a se-
dačková lanovka). 

I když nám první den pršelo, nenechali jsme se odradit. Další dny 
nám na sjezdovce svítilo sluníčko. Při cestě sedačkovou lanovkou bylo 
možné vidět i Sněžku. 

Kromě nás čtvrťáků a sedmáků se kurzu zúčastnili i někteří starší 
spolužáci. 

Všichni jsme zdokonalili své lyžařské i snowboardové dovednosti, 
a po týdnu se šťastně vrátili domů.

Účastníci kurzu.

placená inzerce



16      ZLOBICE ročník 18, číslo 3/březen 2011

ZUŠ

Noc v ateliéru    
Již po osmé dostali žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy v 
Kuřimi dárek v podobě Noci v ateliéru a ti, kteří se jí v prvních ročnících 
účastnili jako hosté, byli letos jejími organizátory. Jako každý rok bylo 
i letos nové téma - ateliér se stal tentokrát místem setkání s absolven-
ty mimozemské ZUŠky. Atraktivní námět spolu s neopakovatelnou 
atmosférou vytvořily rámec interaktivní výtvarné hře plné překvapení a 
dobrodružství.

mg
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pozvánkyZŠ Tyršova

Poezie na Tyršovce 
– žáci 7. třídy
 Studená zima

Adam Koudelka

Večer se zas brzy smráká,
vrána pod oknem mi kráká.
Zima už je zase tu,
strašíme ji na netu.

Zmrzlé uši to mi vadí, 
i když lékař jinak radí.
Běhat venku je prý príma,
mně se tam zdá velká zima.

Vítr fouká, vločky studí,
u komplu se dobře sedí.
Už se těším na kytičky,
zima patří do ledničky.

 Zima
Anna Strážnická

V zimě padá sníh
a děti jezdí na saních.
Zamrzne každý rybník, každá louž
a z komínů stoupá šedý kouř. 

V zimě jednou po roce
přichází k nám Vánoce.
Je kratší den a delší noc,
zvířátka prosí o pomoc.

Ptáčkům zrní do krmítka dáme,
vždyť je přece rádi máme.
Je chladno a tuhý mráz,
zvířátkům se s krmením žije snáz.

 Zimní radovánky
Richard Mazourek

Přišla zima, už je tu,
natřásla si peřinu.
Bílé vločky letí z nebe, 
zdraví mě a zdraví tebe.

Přejí krásné Vánoce,
jsou tady zas po roce.
Berem lyže, čepice,
těšíme se velice.

Budem jezdit, koulovat se
a nebudem namáhat se.
Užijem si legraci,
s mámou tátou po práci.

 Zima
Lenka Matoušková

Těším se, až bude zima,
venku je to vždycky príma.
Postavíme sněhuláka,
to nás vždycky velmi láká.

Vezmeme si rukavice,
přijdou velké fujavice.
Pak i čepici a kabát,
aby nás mělo co zahřát.

Sněží a sněží,
zima kolem dál běží.
Sněhuláci, ti se mají,
nekašlou a nekýchají.

Vyučující českého jazyka: 
Jiřina Kolaříková

Grupáč harmoni-
kářů v Čebíně

Všechny přátele humoru a lidových pís-
niček srdečně zveme na 2. ročník setkání har-
monikářů pod názvem „Grupáč harmonikářů“. 
Loňský první pilotní ročník se velmi vydařil. 
Všichni, jak účinkující, tak  publikum, se skvěle 
bavili a v širokém okolí jsme zaznamenali klad-
né ohlasy. Akce je svou náplní a zaměřením cí-
lena především směrem ke starší generaci a tím 
je i ojedinělá, neboť zábavy je v této oblasti jako 
šafránu. Senioři dokázali patřičně ocenit snahu 
pořadatelů a předvedli, že se umí skvěle bavit. 
Přijďte se letos o tom sami přesvědčit, rádi se 
s Vámi podělíme o dobrou náladu a příjemnou 
atmosféru.  Vystoupí bezmála 40 harmonikářů 
ze všech koutů naší republiky a hosté ze Sloven-
ska. Celým odpolednem Vás provede  a  roz-
veselí vtipnými scénkami Pavel Kopecký alias 
Vlasta Burian. Těšíme se na Vás! 

Za organizační výbor Jana Jakubcová
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Tomáš Garrigue Masaryk
* 7.3.1850 Hodonín †14.9.1937 Lány

V březnu každého roku občané naší krásné země – České repub-
liky si s úctou připomínají výročí narození zakladatele moderní české a 
moravské státnosti – Československé republiky Tomáše Garrigua Masa-
ryka.

Maminka Tereza chodila v Hustopečích do německé školy, neboť 
česká škola ještě nebyla. Přesto, jak se tehdy říkalo, „po moravsku“ pěkně 
hovořila. V mládí sloužila u pánů v Vídni, aby se přiučila i práci, kterou 
doma neznala. Tam se seznámila s Josefem Masarykem – kočím a po 
krátkém čase se vzali. Po veselce – svatbě žili krátký čas v Kopčanech na 
Slovensku, kde předkové manžela i fojty bývali. V tomto chudém kraji 
těžko zajišťovali jistotu živobytí.

Nabídka panské služby v Hodoníně s deputátem byla jistotou, že 
se jim bude žít lépe než v Kopčanech. Oba manželé Josef s Terezkou se 
domluvili a přestěhovali se do Hodonína. V novém bydlišti na den svaté-
ho Tomáše se na ně usmál první jejich syn, kterému dali na křtu jméno 
„co si sám přinesl“, jak říkávala panímáma Masaryková. Maminka Tomáš-
ka vzala z poličky tlustý kancionál a na zadní stranu pevnou pracovitou 
rukou švabachem napsala: „Tomášek se narodil v Hodoníně na den svaté-
ho Tomáše, dne 7. března léta Páně 1850. Dej mu Pán Bůh hojné zdraví. 
Ať roste k radosti naší i svého patrona“.

Masarykova mladá léta jsou úzce spjata s jižní Moravou. Když 
nastal čas a na stromech dozrávaly sladké plody podzimu, doprovodila 
maminka Tomáška 
poprvé do školy. Se-
tkal se tam s mnohými 
známými vrstevníky. 
Po odchodu rodičů ze 
školy bylo v mladých 
hlavách žáků nepokoj-
no. Nemluvilo se na ně 
jako doma. Žákům uči-
tel vykládal, ale téměř 
žádný mu mnoho ne-
rozuměl. Tomášek po-
znal, že je to německy. 
Tak hovoříval pan fořt 
s panem správcem.

„Nic se mi tam 
mami nelíbí. Pan uči-
tel povídá, ale my ne-
víme co. Později začal 
po moravsku a tomu 
jsme rozuměli všich-
ni“. „Nedá se nic dělat, 
když naší školy není“, 
řekla maminka. „I já 
za mlada v německé 
se trápila, že ani tebe 
synku to nemine, jsem 
nemyslela.“

Foto: Třináctiletý Masaryk

Z celé farnosti chodily děti do čejkovického kostela na vizitaci. Po 
požehnání oblékli pana děkana do rochetky, pan rechtor s pomocníkem 
přihlíželi zkoušce. Tomáš Masaryk jasně a bez bázně odpovídal na všech-
ny otázky. Pan děkan Kocman se radostně usmíval a hlavou pokyvoval. 
Když po vizitaci zapsali Tomáše do zlaté knihy a podarovali ho knížkou, 
vzkázal pan děkan po rechtorovi, že by Masarykovi měli dát Tomáše do škol.

U Masaryků bylo všeho poskrovnu – jako u panského kočího. Ma-
minka i otec se museli, jak se patří otáčet, aby děti netrpěli nouzí. Raději si 
rodičové sami od úst utrhli a jen dětem dali. Bylo se co ohánět, vždyť jich 
bylo s Ludvíčkem pět ke stolu, když jediná sestřička odešla do hvězdné 
říše. Chleba se ve zdravých žaludcích tak ztrácel, že deputát jen tak – tak 
stačil.

„Robota byla už Terezko zrušena, ale na císařských panstvích děla-
jí úředníci tak, jakoby trvala dosud. Rozzlobil mě dnes náš správce“. „Tak 
co, Masaryku, slyšel jsem, že chcete dát syna na studie. Kde kdo o tom 
ví, jen my na kanceláři nic! Nač potřebuje váš hoch studovat?“ „Když to 
chcete vědět, tak vám to povím. Tomáš půjde po prázdninách do Husto-
peče na reálku. Tak jsme se s matkou doma rozhodli. Co udělám s dětmi, 
to si nařizovat nedám. Já myslím, že náš synek se bude učit za moje pení-
ze, z našeho. Za to, co za svoji dobrou práci dostanu a co si od huby s Te-
rezkou utrhnem! Proto si myslím, že nebylo třeba to na kanceláři hlásit!“ 
„Je dobře, Masaryku, ani já vám v tom nechtěl bránit“ dodal správce.

Jako privatista na-
vštěvoval Tomáš Masaryk 
gymnázium ve Strážni-
ci. Potom studoval na 
německém gymnáziu v 
Brně. Vysokoškolská stu-
dia dokončil v roce 1876 
ve Vídni. Po studiích ode-
šel z Vídně do Lipska. Zde 
pracoval jako soukromý 
učitel a seznámil se zde s 
Američankou Charlottou 
Garrigue. Tuto milou a 
vzdělanou ženu pojal v 
roce 1878 v jejím rodném 
městě New Yorku za man-
želku. Z lásky a úcty k je-
jím osobním vlastnostem 
přijal její příjmení jako 
součást svého jména To-
máš Garrigue Masaryk.

Foto: Nahoře Charlotte, dole rodina prof Masaryka před 1. světovou válkou. 
Sedí Charlotta a Tomáš Garrigue. Stojí děti (zleva) Jan, Alice, Herbert, v po-
předí dcera Olga
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Po přestěhování do Vídně a svatbě se slečnou Charlottou nastaly 
mladým manželům starosti o zajištění rodiny. Všechny práce v domác-
nosti vykonávala paní Masaryková sama. Manželé Tomáš a Charlotta 
Masarykovi měli celkem pět dětí. Čtyři se dožily dospělého věku – Alice, 
Herbert, Jan a Olga.

V roce 1982 přichází dvaatřicetiletý Masaryk – profesor, spisovatel 
na pražskou universitu. Jako uznávaný vědec se počal zajímat o stránky 
společenské a národní. Za své postoje v aféře proti pravosti rukopisů Krá-
lovédvorského a Zelenohorského Masaryk získal obdiv u mladé české 
inteligence. V roce 1900 po založení Realistické strany vstoupil padesá-
tiletý do politického dění tehdejšího Rakousko – Uherska. Jako člen této 
malé, ale intelektuálně významné strany byl zvolen poslancem Říšské 
rady na dvě volební období. Zde ze všech sil hájil jako poslanec práva 
svého národa proti Němcům ve Vídni a zastával se utlačovaných Slováků 
a bratrských Srbů.

Když v červenci roku 1914 vzplanula světová válka, cítil profe-
sor Masaryk, že je třeba odhodlat se k činu. Lid zvedl prapor odboje. Ve 
svých čtyřiašedesáti letech dokázal odejít za hranice své vlasti do Švýcar, 
Francie, Anglie, Ruska, Ameriky – do světa pomáhat českému národu do-
bývat svobodu pro nastolení samostatné státní, národní existence Čechů 
a Slováků.

Společně s Milanem Rastislavem Štefánkem a Edvardem Benešem 
využili svých schopností a zahraničních konexí pro osvobození drahé 
vlasti. Zejména přesvědčením prezidenta Spojených států amerických. 
Největší pomocí byla činnost a vznik zahraničního vojska – legií. Jejich 
přesvědčení a činnost byla základním kamenem vzniku samostatné re-
publiky Československé.

14. listopadu 1918 na návrh Karla Kramáře byl zvolen T.G.Ma-
saryk prvním prezidentem ČS republiky. Do prezidentského úřadu byl 
zvolen ještě třikrát r. 1920, 1927 a 1934. Z důvodu zhoršení zdravotního 
stavu dne 14. 12. 1935 abdikoval.

Nejdůležitější pro poznání TGM. je číst jeho knihy, přemýšlet o 
přečteném. Jen tak mohou zásady prezidenta Osvoboditele býti živou 
současností. Bez četby Masarykových knih stane se nám TGM téměř 
prázdným heslem. Kdo si myslí, že je uvědomělý a vzdělaný Čech, Mo-
ravan či Slezan měl by přečíst alespoň „Hovory s TGM“ od Karla Čapka, 
případně Masarykovu „Světovou revoluci“, kde je ve zralém rozvrhu Ma-
saryk celý, jasný, názorný, podnětný. Knihy a spisy TGM jsou ve veřej-
ných knihovnách, archivech i u nás občanů. Proto čtěte, čtěte, čtěte!

Hejmala Zdeněk, 86 r.

Výňatek z knihy Karla čapka „Hovory s TGM“
Já, tož v Brně … Když jsem tam přišel do sekundy gymnasia, musil 

jsem se už sám živit, naši mi nemohli dávat pravidelně příspěvky, jen matka, 
bůhví odkud vždycky mě něco seškrábala. Bydlel jsem nejdříve u ševce v Nové 
ulici – bylo nás tam asi šest kluků. Za dva zlaté měsíčně jsem měl byt, snídani 
aji prádlo. Jaké to kafé bylo, to si můžete představit, ale bylo to aspoň teplé. 
Tož jsem si musel sehnat nějaké kondice. Učil jsem kluka jednoho nádražního 
úředníka, tam mi dávali dvě zlatky měsíčně a v neděli oběd – já bych byl snědl 
takové obědy tři. Potom jsem pekařovi učil dcerku, neplatil mi, ale za to jsem 
si mohl vzít chleba, co jsem snědl. Ale byli to moc hodní lidé, spřátelili jsme 
se. Já jsem byl ve třídě primus, a proto jsem dostal doporučení za preceptora 
do rodiny policejního direktora Le Moniera, to byl skoro ten největší pán v 
Brně. Tam jsem později dostával jídlo denně a tož jsem uživil i svého bratra 
na studiích, ale tomu nešlo učení do hlavy. Veselo nám hochům na bytě bylo 
až dost. Večer po práci jsme dělali všelijaké špásy, v létě jsme se chodili někam 
do Zábrdovic koupat a večeřívali za šest nových v pivovaře, chleba, tvarůžek a 
židlík piva. Pane to byly časy!

Osudy dětí manželů Masarykových

Manželé Tomáš a Charlotta Masarykovi měli celkem pět dětí. Čty-
ři se dožily dospělého věku – Alice, Herbert, Jan a Olga. Jan a Alice byli 
bezdětní. 

Herbert měl čtyři děti a Olga dva syny. Herbert byl nadaný malíř. 
Zemřel v pouhých 35 letech v roce 1915 v uprchlickém táboře v Haliči 
na tyfus. Byl ženatý s vdovou po malíři Antonínu Slavíčkovi. Dva chlapci 
zemřeli brzy po narození. Dcery Anna a Herberta se dožili sametové re-
voluce. Obě zemřely ve stejném roce 1996.

Olga byla postižena krutým osudem. Oba synové zemřeli na konci 
druhé světové války v průběhu šesti měsíců. Dvaadvacetiletý Leonard Re-
villiod – nadporučík Britského královského letectva RAF zahynul v bom-
bardéru, který se srazil s dalším britským letounem po špatné instrukci z 
pozemního velení. Záhadná byla smrt i jeho bratra Herberta. Zemřel ve 
věku 23 roků. Tento nadaný houslový virtuos byl nalezen mrtev násled-
kem rány střelnou zbraní. Dodnes jeho smrt není objasněna. 

Muži Masarykova rodu jsou pronásledováni předčasným úmrtím. 
Tajemné nehody, letecká neštěstí i vážné nemoci pronásledovaly tuto ro-
dinu. Tomuto prokletí se nevyhnul ani ministr zahraničí ČS republiky Jan 
Masaryk. Mrtvé tělo bylo nalezeno 10. března 1948 na nádvoří Černín-
ského paláce pod okny jeho pracovny. Jak to bylo s jeho tragickou smrtí 
dodnes přesně nikdo neví. Byl členem vlády – ministrem zahraničních 
věcí po druhé světové válce od r. 1947. Zúčastnil se jednání vládní dele-
gace, která v roce 1947 odletěla do Moskvy jednat se Stalinem o Marshal-
lově plánu. Po svém návratu Jan Masaryk pronesl památnou větu: „Do 
Moskvy jsem jel jako československý ministr a vrátil jsem se jako Stalinův 
pacholek“. Jeho sebevražda byla následkem přesvědčení, že jeho účast na 
totalitní vládě KSČ po komunistickém puči v únoru 1948, vládě omezu-
jící hodnoty právního státu, humanitní demokracii a mravní svobodu jak 
je přijal a učinil cílem pro ČSR jeho otec T.G. Masaryk, není možná. KSČ 
vedla válku – třídní boj proti demokraticky smýšlejícímu lidu. Horliví 
příslušníci na příkaz komunistických orgánů – sekretariátů vraždili, po-
pravovali ženy i své soudruhy. Knihy nepohodlných spisovatelů a publi-
cistů koniášsky ničili. Na zodpovědná místa ve veřejné správě a podnicích 
dosazovali stranické fanatiky. Tyto skutečnosti byli příčinou, že volil smrt 
než materiální výhody kolaborace s komunisty.

Hejmala Zdeněk, 86 r.

Foto nahoře: Alice Masaryková
dole Jan Masaryk
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život se zvířaty

Hyperestrogenismus a hypo-
estrogenismus fen

Pokračujeme v našem endokrinologic-
kém seriálu a v dnešním článku si povíme o 
dysbalanci pohlavních hormonů u fen. 

Tuto dysbalanci můžeme rozdělit na ova-
riální dysbalanci I. typu, tzn. hyperestrogenis-
mus a ovariální dysbalanci II. typu, hypoestro-
genismu.

Ovariální dysbalance I. typu - hyperes-
trogenismus je poměrně vzácné onemocnění, vznikající v důsledku nad-
produkce pohlavních hormonů. Postihuje nekastrované feny ve středním 
věku. Nejčastěji je tato nadprodukce vyvolaná cystami, nebo nádory va-
ječníků. 

K charakteristickým příznakům tohoto onemocnění patří souměr-
ná oboustranná ztráta srsti, začínající na spodní straně těla v oblasti vulvy, 
struků a ve slabinách. Struky a vulva bývjí zvětšené. Tyto kožní problémy 
jsou nesvědivé.

Diagnostika se stanoví na základě anamnézy, klinických příznaků a 
kožní biopsie. Doplnit lze ultrasonografickým vyšetřením vaječníků. 

Základní léčebnou metodou je ovariohysterektomie, tzn. odstra-
nění dělohy a vaječníků. K úpravě stavu dochází většinou do 3 až 6 měsíců 
po zákroku. 

Ovariální dysbalance II. typu – hypoestrogenismus je také po-
měrně vzácné onemocnění, vznikající, na rozdíl od předchozího onemoc-
nění, v důsledků snížené produkce pohlavních hormonů. Onemocnění 
postihuje především feny kastrované před pohlavní dospělostí. Může se 
však vyskytnout i u fen nekastrovaných. Predisponovanými plemeny jsou 
jezevčíci a boxeři.

Onemocnění se projevuje symetrickou oboustrannou ztrátou srs-
ti, nejčastěji v oblasti vulvy. Šíří se na spodní část břicha, hrudník, krk a 
kůži až za uši. Vulva a struky jsou zmenšené, infantilní. Srst může budit 
dojem tzv. štěněčí srsti. 

Diagnostika se stanoví na základě anamnézy, klinických příznaků, 
kožní biopsie a odpovědi na léčbu. Tou je doplnění chybějících hormonů 
ve formě tablet. 

Obě dvě onemocnění mají dobrou prognózu, ale musí se začít léčit 
včas. Dlouhodobá nadprodukce pohlavních hormonů nevratně poškozu-
je kostní dřeň. Neváhejte proto, a pokud u Vaší feny dochází k nadměrné 
ztrátě srsti, navštivte Vašeho veterinárního lékaře. 

MVDr. Hana Lattenbergová 
MVDr. Pavlína Řehořková

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.
Březnové termíny jsou 1.3., 8.3. 15.3., 22.3., 29.3.

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 7.3., 14.3., 21.3. a 28.3.

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.

Další informace, přihlášky a fotografie z akcí na http://kurimata.
webnode.cz/

KUŘIMATA

KUŘIMATA

poděkování



24      ZLOBICE ročník 18, číslo 3/březen 2011

placená inzerce

pozvánka



ročník 18, číslo 3/březen 2011    ZLOBICE   25

Kuřim, Legionářská 194,  
tel. 541 230 166,  777 930401

Byty: 
Kuřim, 2+kk, Díly za Sv. Jánem,  50 m2, Dr., se zahrádkou 

50 m2, 1 490 000,- Kč 
Brno, 1+1, Komárov, OV, cihla, U vlečky, po rekonstrukci, 

32 m2, 4. NP z 5., výhled na Špilberk 1 290 000,- Kč
Brno, 2+1, Židenice, ul. Komprdova, OV, cihla po rekon-

strukci, 58 m2, vlastní topení, 1. NP. ze 2, klidné 
místo, 2 300 000,- Kč

Kuřim, 3+1, OV, Svat. Čecha 4.NP ze 4. standard, 65 m2, 
dům po revitalizaci, balkon, 1 890 000,- 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

 
 

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,-  

Kuřim, Brněnská, garsonka s lodžií, nezařízený, 
7 000,- 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

 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
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

3/2011 ze dne 9. 2. 2011

34/2011 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4. 2. 2011. Termín 
plnění: 9. 2. 2011 (STA)

35/2011 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí 
MěÚ Kuřim za rok 2010. Termín plnění: 9. 2. 2011 (OSV)

36/2011 RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy MěÚ 
Kuřim za rok 2010. Termín plnění: 9. 2. 2011 (OD)

37/2011 RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 
2010. Termín plnění: 9. 2. 2011 (OSVV)

38/2011 RM schvaluje povolení výjimek ze zákazu vjezdu dopravní 
značky B 11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel dle přílohy. 
Termín plnění: 28. 2. 2011 (OD)

39/2011 RM souhlasí s uzavřením servisních smluv s firmou BossCan Com-
Print spol. s r.o., se sídlem Minská 13, 616 00 Brno, IČ 63488191, na 
servis multifunkčních zařízení CANON IR3035n a IRC2880i umís-
těných v budově MěÚ Kuřim. Termín plnění: 25. 2. 2011 (KÚ)

40/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou LHProjekt a.s., se síd-
lem Čichnova č.p. 386, 624 00 Brno, na zpracování lesního hos-
podářského plánu pro město Kuřim s celkovou cenou 90.816,- Kč 
včetně DPH. Financování proběhne přes ORG 9037 zemědělství 
a lesnictví. Termín plnění: 1. 3. 2011 (OŽP)

41/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce E - boxu pro zpětný 
odběr drobného elektrozařízení a baterií s firmou Asekol. Termín 
plnění: 30. 4. 2011 (OŽP)

42/2011 RM schvaluje záměr na převod části pozemku parc. č. 4239 v k.ú. 
Kuřim dle GP č. 2674-201/2010 nově označená jako parc. č. 4239/3 
v k.ú. Kuřim o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 4212 v k.ú. Kuřim 
geometrickým plánem č. 2674-201/2010 nově označená jako parc. č. 
4212/1 v k.ú. Kuřim o výměře 128 m2 a parc. č. 4212/2 v k.ú. Kuřim 
o výměře 7 m2 formou darovací smlouvy z majetku města Kuřimi do 
majetku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, IČ 70 88 83 37. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

43/2011 RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 2221 
k.ú. Kuřim o výměře 47 m2 Šárce Hladké, trvale bytem Kuřim, na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 
ve výši 1,20 Kč/m2. Termín plnění: 28. 2. 2011 (OMP)

44/2011 RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. v 
platném znění rozhodování o uzavření a ukončení smlouvy dohodou, 
ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 2221 k.ú. Kuřim o výměře 
47 m2 – nájemce Šárka Hladká, trvale bytem Kuřim, do kompetence 
odboru majetkoprávního. Termín plnění: 28. 2. 2011 (OMP)

45/2011 RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2208 o výměře 170 
m2 – zahrádka v lokalitě „za garážemi na ulici Na Zahrádkách“ 
v Kuřimi na dobu určitou v délce jednoho roku za cenu nájmu 
ve výši 1,50 Kč/m2/rok manželům Štěpánu Kubiznovi a Marii 
Folkertové, oba trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 28. 2. 2011 
(OMP)

46/2011 RM schvaluje Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funkcí 
knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2011. Termín plnění: 9. 2. 
2011 (MKK)

47/2011 RM schvaluje Smlouvu o použití přidělených prostředků pro 
zabezpečení regionálních funkcí na rok 2011. Termín plnění: 9. 2. 
2011 (MKK)

48/2011 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DHV CR spol. 
s.r.o., Sokolovská 94/100, 186 00 Praha, IČ 45797170, na zpracování 
studie „Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Ku-
řim“ za cenu 408.000,- Kč. Termín plnění: 30. 6. 2011 (OIRR)

49/2011 RM schvaluje peněžitý dar z rozpočtu města Kuřimi pro rok 
2011 organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 

4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, ve výši 5.000,- Kč na celo-
roční zajištění činnosti odborných konzultantů pro oblast bezba-
riérového užívání staveb pro správní obvod ORP Kuřim. Termín 
plnění: 30. 6. 2011 (KÚ)

50/2011 RM schvaluje peněžitý dar z rozpočtu města Kuřimi pro rok 2011 
Sdružení pacientů CHOPN, se sídlem Lublinská 575/9, 181 00 Praha 
8, IČ 26622331, ve výši 5.000,- Kč. Termín plnění: 28. 2. 2011 (KÚ)

51/2011 RM schvaluje závěry Komise pro životní prostředí ze dne 19. 1. 
2011 v bodě 2 a, b, c, d, f, g a v bodě 2 e, h se změnami a bere na 
vědomí body 1, 3, 4. Termín plnění: 30. 3. 2011 (OŽP)

52/2011 RM bere na vědomí závěry Komise dopravy v bodech 1 - 7 a k 
bodu 2 schvaluje výběr varianty č. 1 dle zápisu z jednání komise 
dne 17. 1. 2011. Termín plnění: 9. 2. 2011 (OIRR)

53/2011 RM pověřuje místostarostu Ing. Oldřicha Štarhu jednáním s 
vlastníkem obchodního řetězce PENNY MARKET o možnosti 
umístit autobusovou zastávku na jejich pozemcích v Kuřimi. Ter-
mín plnění: 9. 3. 2011 (MST)

54/2011 RM bere na vědomí zápis z jednání Komise Zdravého města ze 
dne 26. 1. 2011 a schvaluje Statut Komise Zdravého města. Ter-
mín plnění: 9. 2. 2011 (KÚ)

55/2011 RM ukládá tajemnici úřadu Mgr. Aleně Zimmermannové předložit 
návrh Tržního řádu města Kuřimi. Termín plnění: 30. 4. 2011 (TAJ)

56/2011 RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lence Slámové 
odměnu za rok 2010 dle přílohy. Odměna bude vyplacena z fon-
du odměn příspěvkové organizace. Termín plnění: 28. 2. 2011 
(OŽÚ)

57/2011 RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi 
odměnu za rok 2010 dle přílohy. Odměna bude vyplacena z fondu od-
měn příspěvkové organizace. Termín plnění: 28. 2. 2011 (OŽÚ)

58/2011 RM schvaluje řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno-venkov Mgr. Stanislavu Plchotovi odměnu za rok 2010 
dle přílohy. Odměna bude vyplacena z fondu odměn příspěvkové 
organizace. Termín plnění: 28. 2. 2011 (OŽÚ)

59/2011 RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Danuše Jarošové na člen-
ství v komisi Zdravého města a jmenuje členkou komise Zdravého 
města Ing. Martinu Šindýlkovou. Termín plnění: 9. 2. 2011 (KÚ)

60/2011 RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnic-
ké osoby art ego s.r.o. v bytě č. 1534/09 na ul. Metelkova v Kuřimi. 
Termín plnění: 31. 3. 2011 (OMP)

61/2011 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu členských 
práv a povinností z manželů Michala a Jany Tůmových, trvale by-
tem Kuřim, na Lenku Papežíkovou, trvale bytem Kuřim, k bytu č. 
15, v domě č.p. 851 v Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem bytu 
budoucí člence družstva – Lence Papežíkové. Termín plnění: 28. 
2. 2011 (OMP)

62/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jitkou Hradečnou, 
trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1260/33 
umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1260 
v Kuřimi na dobu určitou tří měsíců. Termín plnění: 28. 2. 2011 
(OMP)

63/2011 RM schvaluje peněžitý dar panu Rudolfu Kondeiovi k jeho vý-
znamnému životnímu jubileu ve výši 5.000,- Kč. Termín plnění: 
28. 2. 2011 (KÚ)

64/2011 RM bere na vědomí zápis z jednání Komise Zdravého města ze 
dne 2. 2. 2011. Termín plnění: 9. 2. 2011 (KÚ)

65/2011 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, 
s.r.o. uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápisu. 
Termín plnění: 28. 2. 2011 (WK)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města
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Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 02/2011 ze dne 8. 2. 2011

1020/2011 ZM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu Územního plá-
nu Kuřim dle přílohy se změnami podle zápisu. Termín plnění: 31. 
12. 2011 (OIRR)

1021/2011 ZM ustavuje pracovní skupinu pro zpracování ÚP Kuřim ve slo-
žení dle zápisu. ZM ukládá pracovní skupině vykonat kontrolní den 
do 10. 3. 2011 a předložit výsledky kontrolního dne do nejbližšího 
následného zasedání ZM. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OIRR)

1022/2011 ZM ustavuje starostu města Ing. Draga Sukalovského zmoc-
něncem pro ÚP Kuřim. Termín plnění: 8. 2. 2011 (OIRR)

1023/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na 
rok 2011dle přílohy. Termín plnění: 28. 2. 2011 (OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 03/2011 ze dne 15. 2. 2011
1024/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise: Mgr. Michaelu 

Kalinovou a Mgr. Ladislava Ambrože. Termín plnění: 15. 2. 2011 
(KÚ)

1025/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM: Ing. Ros-
tislava Hanáka a Zdeněka Kříže. Termín plnění: 15. 2. 2011 (KÚ)

1026/2011 ZM schvaluje navržený program jednání ZM. Termín plnění: 
15. 2. 2011 (KÚ)

1027/2011 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Progra-
mu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti měs-
ta Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci výzvy roku 2011 v bodech 
podle příloh. Termín plnění: 31. 3. 2011 (KÚ)

1028/2011 ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu 
finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi z oblasti kulturní a spolkové, v rámci výzvy roku 2011 v 
bodech podle příloh se změnou. Termín plnění: 31. 3. 2011 (KÚ)

1029/2011 ZM ukládá Výboru kontrolnímu ZM provést kontrolu evi-
dence a uložení veškeré projektové dokumentace a studií vypraco-
vaných pro město Kuřim od roku 1996 a uložených na Městském 
úřadě Kuřim. Termín plnění: 19. 4. 2011 (KV)

1030/2011 ZM pověřuje Výbor kontrolní ZM zjistit personální skladbu, 
časovou posloupnost a provozní náklady sportovního stadionu za 
rok 2009 a 2010 do 21. 2. 2011. Termín plnění: 19. 4. 2011 (KV)

1031/2011  ZM schvaluje nový počet členů Výboru finančního ZM na 9. 
Termín plnění: 15. 2. 2011 (FV)

1032/2011 ZM ustanovuje PaedDr. Davida Holmana zodpovědným po-
litikem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Kuřim. Termín 
plnění: 15. 2. 2011 (KÚ)

1033/2011 ZM ustanovuje Ing. Naďu Šiblovou koordinátorem Projektu 
Zdravé město a místní Agendy 21 Kuřim. Termín plnění: 15. 2. 
2011 (KÚ)
1034/2011 ZM volí členem Výboru kontrolního ZM pana Marti-

na Konečného. Termín plnění: 15. 2. 2011 (KV)
1035/2011 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu 

města na rok 2011 dle přílohy. Termín plnění: 15. 2. 2011 (OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

Escape LIVE MUSIC 2011
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 se za velmi nízké vstupné 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
24.3. Kofe-in (CZ)

Progresivní hudební fúze hrající směs rocku a elektronické muziky.
7.4. Walter Phishbacher NY3 Trio (USA/Japonsko) 
Projekt známého newyorského jazzového pianisty, hudba plná Groove.

14.4. Lanugo (CZ)
Jazz pro popaře, pop pro náročné, písničky s příchutí jazzu, etna, rocku,..
21.4. Elisabeth Lohninger Quartett (USA/CZ/Japonsko) 
Skvělý vocal jazz z New Yorku, cenami ověnčená americká zpěvačka.

5.5. Tre (CH)
Brazilské melodie se proplétají s bebopovými liniemi, prvky free jazzu.

19.5. Lesní zvěř (CZ) 
Energická hudba, zpěv, hlukové plochy, smyčky nástrojů, trubka, bicí.

2.6. Longital (SK)
V introvertních skladbách spojují folk, jazz s organickou elektronikou.

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.

Koncert Kofe–in v Clubu Escape
Kofe-in je progresivní hudební fúze hrající směs rocku a elek-

tronické muziky. Díky rozmanité muzikantské zkušenosti jednotlivých 
členů se v celkovém soundu odráží vliv různých hudebních stylů a pod 
rockovým hávem je možno zaslechnout electro, trance nebo drum‘n‘bass. 
Kapela Kofe-in vznikla v roce 2006 a od té doby ji charakterizují nabrou-
šené kytary, nekompromisní saxofonová sóla, teatrálně nadrzlý projev 
frontmana a pulsující rytmika živého bubeníka podpořená elektronický-
mi beaty. Skupina je rozpoznatelná i díky textům a pódiovému projevu 
charismatického frontmana Jana Kunzeho, jenž je vypravěčem silných 
písňových příběhů.

Kofe-in má za sebou koncerty v klubech a na festivalech po celé 
republice a provází ho pověst kapely, která dokáže publikum strhnout a 
spolehlivě roztančit. Ve výčtu vystoupení nechybí festivaly jako Colours 
of Ostrava, Mighty Sounds, Digital Sun nebo koncertování v Londýně. 
Skupina v současné době doplňuje své divoké koncerty hypnotickou vi-
deoprojekcí.

kultura
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Filmový klub v Clubu Escape
Březnový filmový klub tentokrát na téma ďábelský Lars von 

Treir. 

úterý 8. 3. 2011 19:00 Antichrist
Mysteriózní snímek režiséra Larse von Triera, tentokrát s náde-

chem hororu. Mladý pár se v něm uchýlí do chaty v lesích, kde truchlí 
ze ztráty svého dítěte. Brzy jsou však oba vyrušeni podivnými událostmi, 
které jim nedopřejí pokoje. Má to něco společného s jejich zármutkem 
anebo s místem, kam se uchýlili? Nebo s obojím? 

Drama / Horor / Mysteriózní, Dánsko / Německo / Francie / 
Švédsko, 2009, 100 min,  

Režie:Lars von Trier, Hrají: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg.

úterý 22. 3. 2011 19:00 Pět překážek
Lars Von Trier slavný dánský filmař ve snímku vyzývá svého přítele 

a učitele Jorgena Letha, aby pěti různými způsoby přepracoval svůj vlast-
ní film, drama Dokonalý svět z roku 1967. Práci mu však ztěžuje kladením 
záludných pastí – jednou musí Leth situovat celý film do bombajské čtvr-
ti červených luceren, podruhé nesmí být žádný ze záběrů delší než půl 
vteřiny, potřetí má film animovat. 

Během stominutové partie si Lars von Trier pohrává nejen se svým 
kolegou, který všech pět překážek obchází s bravurním důvtipem, ale i s 
diváky. A tak si po skončení pátého remaku nebudete jisté vůbec ničím. 
Není to však na překážku. Film je originální, sofistikovaný, překvapivě do-
jemný, a především nesmírně zábavný. 

Dokumentární / Drama, Dánsko / Švýcarsko / Belgie / Francie, 
2003, 100 min

Režie:Jorgen Leth, Lars von Trier, Hrají:Claus Nissen, Majken Al-
gren Nielsen

http://www.csfd.cz/film/117208-pet-prekazek/

Vstupné: studenti 40 Kč, dospělí 50 Kč.

A dále jsme si pro Vás připravili:

Duben: kontrast arabské a evropské kultury 
5.4. Blonďáček (Thomas Gilou), 
19.4. Persepolis (Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi)

Květen: máj - tři podoby lásky 
3.5. Čas (Ki-duk Kim ), 
17.5. Ať vejde ten pravý (Tomas Alfredson), 
31.5. P.S.: Miluji tě (Richard LaGravenese)

Červen: čeští velikáni současnosti 
14.6. Občan Havel (Pavel Koutecký, Miroslav Janek ), 
28.6. Miloš Forman: Co tě nezabije (Miloslav Šmídmajer)
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Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.

Upozornění!
Upozorňujeme čtenáře, 

že nebudeme v občanské „inzer-
ci“, která je zdarma, uveřejňo-
vat inzeráty delší, než 10 řádků 
čtvrtinového sloupku (320 zna-
ků i s mezerami). Rovněž zde 
nebudeme uvádět inzeráty, kde 
je vysoká pravděpodobnost, že 
zadavatelem je realitní kance-
lář nebo její kontaktní osoba.

Prodám 3+1 OV v Kuřimi – 
klidná část, cihlový – zděné jádro, 
parkety, dům po revitalizaci – 1 
890 000 Kč. Možno také garáž za 
125 000 Kč. Tel.: 775 055 136.

Prodám DB 1+1 v Tišnově, 
ul. Osvobození, 1. podlaží, vel. 36,09 
m2, cena 825 000 Kč, volný ihned. 
Tel.: 549 415 535.

Prodám byt 2+kk v OV, 47 
m2 + 2 lodžie 6 m2 s výhledem do 
přírody. 2x pokoj 16,6 m2, kuch. 
kout 9 m2, WC oddělené. Celý byt 
je po rekonstrukci, nachází se ve 3p 
ze 4 na ul. Wolkerova. Cena 1 480 
000 Kč. Tel.: 607 757 049 email: 
zackovi-kurim@seznam.cz.

Prodám byt 1+1 v Kuřimi, 
ulice Nádražní. Po rekonstrukci. 
Tel.: 723 431 605.

Prodám byt v Tišnově 1+1, 
36 m2, cena 790 000 Kč. Tel.: 
605107545.

Pronajmu byt 2+kk po cel-
kové rekonstrukci na ul. Wolkerova. 
Volný od dubna 2011. Tel.: 603 792 
962.

Pronajmu byt 2+1 na Krá-
lovkách po rekonstrukci, nezaří-
zený. 9000 Kč vč. inkasa. Nástup 
možný ihned. Tel.: 605 733 372.

Pronajmu byt 2+1 cihlový v 
Kuřimi. Volný ihned. Tel.: 603 198 
605.

Pronajmu dlouhodobě 
garáž v ul. Na Zahrádkách – el. 
proud, voda, mycí a nájezdová 
rampa (areál býv. Svazarmu). Tel.: 
723 503 286.

Pronajmu garáž v Kuřimi, 
ulice U vlečky bez el. proudu volná 
ihned. Tel.: 777 981 492.

Vyměním byt v Kuřimi 
ulice Bezručova 1+1 za 3+1 nebo 
2+1. Tel.: 776 060 907.

Koupím garáž v Kuřimi, dob-
ře zaplatím. Tel.: 602 766 844.

Hledám možnost parková-
ní ve dvoře nebo v objektu. Cena 
dle dohody. Nabídněte nebo do-
poručte. Tel.: 725 806 850.

Hledám pronájem garáže 
v Kuřimi. Děkuji za nabídku. Tel.: 
722 061 588.

Hledám podnájem bytu 
1+1, 2+1, dlouhodobě, Kuřim. 
Děkuji nabídněte. Tel.: 722 061 
588.

Prodám komodu - 2 šuplíky, 
dvoukřídlá skříňka, která je nahoře 
uzpůsobena jako přebalovací pult. 

Světlá dýha, povrch polepen dětský-
mi nálepkami. Spodní část lze použít 
na úschovu oblečení pro malé dítě 
nebo pleny apod. Nelze demontovat. 
V případě zájmu zašlu fotografie. 
Tel.: 725 103 414.

Prodám dvoukřídlovou 
bránu šířka 3,60m, výška 1,8m a 
branku šířka 1,2m, výška 1,8m. 
Tel.: 721 361 368.

Prodám novou kovovou 
dvoupatrovou postel šířka 80 cm i 
jednotlivě. Levně. Tel.: 739 353 807 
večer.

Prodám novou WC mísu 
levně. Dále prodám nové kovové 
zárubně + dveře šířka 60 cm. Dále 
prodám nové dřevěné okno dvou-
křídlé z 1 části otočné velikost 159 
x 180 cm bez zasklení, levně. Dále 
prodám nové plastové okno jedno-
křídlé 120 x 120 levé, levně. Tel.: 
739 353 807 večer.

Nabízím přebalovací stůl dře-
věný s ohrádkou a podložkou. Šířka 
74 cm, hloubka 74 cm, výška 77 cm. 
Cena 300 Kč. Tel.: 777 098 121.

Koupím boiler – nádobu na 
vodu ze starých koupelnových ka-
men. Tel.: 541 263 757 nebo 722 
967 312.

Prodám tažnou tyč na cyklis-
tické kolo (umožní spojení dětského 
kola s kolem dospělého) – zn. Trail 
Gator. Cena 1200 Kč. Velmi zacho-
valá. Tel.: 603 278 993.

Prodám ohýbačku na plech. 
Délka ohybu 150cm. Tloušťka 
plechu 2 mm. Vyrobená svépo-
mocí. V dobrém stavu. Cena 7000 
Kč. Vhodná pro klempíře nebo zá-
mečníky. Tel.: 721 940 663.

Z důvodu renovace bytu pro-
dám: TV stolek - dýha buk, na ko-
lečkách, 3 přihrádky, vrchní otočná 
deska, v přední části uzamykatelné 
dvoukřídlé sklo a šedý dekorační 
plast, 80x60x60; dále vysoké police 
na CD/DVD IKEA - nastavitelné 
vnitřní poličky, 20x17x202 cm, 2 x 
dýha buk, 1 x dýha bříza;  dále pěkné 
bílé závěsy IKEA s nenápadným bí-
lým vzorem květin, vrchní část s oky, 
bavlna/polyester, rozměr  145 x 240 
cm, 4 ks; kombinaci vestavné skloke-
ramické varné desky ZANUSSI ZK 
640 LX a multifunkční horkovzduš-
né trouby s grilem ZANUSSI ZHM 
725 X. Vše ve velmi dobrém stavu, 
použité, ale plně funkční. Cena na 
dotaz, dohoda možná. Foto a bližší 
info emailem jitka-m@volny.cz. Tel.: 
604 722 215.

Nabízím prostorný kočá-
rek DorJan, šedé barvy v dobrém 

občanská inzerce - zdarma

stavu, cena 300 Kč. Dále kvalitní 
šátek na nošení miminek ŠaNa-
mi, modré barvy o délce 4,5 m, 
používaný asi 3 měsíce. Původní 
cena 990 Kč, prodám za 490 Kč. 
Dále prodám přebalovací stůl 
SNIGLAR, původní cena 750 Kč, 
přebalovací podložku GULLUN-
GE, 2 ks potahu na přebalovací 
podložku. Vše z IKEA, prodám za 
poloviční cenu. Dále prodám hrací 
deku TINI LOVE s hrazdičkou za 
700 Kč. Ulice Metelkova. Tel.: 775 
646 660.

Prodám filtraci do akvária 
zn. Fluval 4 plus. Cena 800 Kč. Po-
užívaná 1 rok. Tel.: 603 278 993.

Koupím křeslo „ušák“ s vyšší 
opěrkou. Tel.: 541 230 862.

Prodám novou nepoužitou 
autobaterii 12V46AM. Sleva. Tel.: 
736 411 916.

Nabízím žehlení, v případě 
vašeho zájmu i úklid domácnosti. 
Prádlo vyzvednu a zase přivezu.  
Tel.: 608 784 098, email: Binulka@
seznam.cz.

Kdo věnuje, nebo levně 
prodá dřevo špalky, kmeny - nej-
lépe ovocných stromů, lípy... Přije-
du, odvezu, zn. sochař, řezbář. Tel. 
739 018 677

Kdo věnuje, nebo levně prodá 
starý dřevěný stůl, zn. do venkovské 
chalupy. Tel. 739 018 677

Pronajmu byt 1+kk, ulice 
Wolkerova. Cena 6500 Kč měsíč-
ně včetně inkasa a kabelové televi-
ze. Tel.: 603764444.

Prodám elektrický sporák 
Mora se sklokeramickou deskou, 
cena dohodou. Tel. 608 376 590.

Hledám dlouhodobý pro-
nájem pozemku vhodného na za-
hrádku. Tel. 608 376 590.

Prodám barevný televizor 

OVP a 3 ks prošívaných péřových 
přikrývek, cena dohodou. Tel. 608 
376 590.

Pronajmu částečně zaříze-
ný byt 3+1 v Kuřimi. Dům prošel 
kompletní revitalizací (zateplení, 
nová okna, lodžie, fasáda, stupač-
ky). Byt je po částečné rekonstruk-
ci (plovoucí podlahy, el. rozvody, 
nová kuchyňská linka, topení aj.). 
Parkování před domem. Pouze 
nekuřáci bez psů a koček. Cena 10 
000 Kč vč. inkasa. Tel. 604 444 909 
po 17. hod.

Prodám garáž panelovou v ul. 
U vlečky (u tunýlku - ul. U stadionu) 
v osobním vlastnictví. V garáži je za-
veden el. proud. Tel.: 775 938 253.

Koupím poštovní známky, 
pohledy, obálky, bankovky, tuze-
xové bony, losy, akcie, celé sbírky 
- větší množství - pozůstalost po 
sběrateli. Platím v hotovosti nej-
vyšší možné ceny.Info: tiskárna@
komurka.cz nebo tel.: 724 229 
292.

Hledají se spolehliví brigádníci pro reprezentaci projektu 
digitalizace pro Českou televizi 

v regionu Brno-venkov.
Jednotlivé digihlídky budou prezentovat občanům 

(na základě školení) 
přechod na digitalizaci na veřejných místech.

Jedná se o práci 2-3 dny v týdnu 
( út, st, čt ) po 6 hodinách na měsíce duben-červen.

Jeden z týmu by měl být řidič.
Nutná spolehlivost

90 Kč hrubého za hodinu
Kontakt: lsimek@ccma-agency.eu

placená inzerce
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Tyco Electronics Kuřim bude školit z dotací 
fondů EU

Tyco Electronics jako nejvýznamnější kuřimský zaměstnavatel 
usiluje o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců. V 
roce 2010 se společnost rozhodla předložit grantový projekt  pro získání 
dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU. 

Žádost o poskytnutí dotace z Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla 
schválena a začátkem ledna 2011 mohl být spuštěn nový vzdělávací pro-
jekt s názvem „Specifické vzdělávání výrobních zaměstnanců společnosti 
Tyco Electronics Czech s.r.o.“.

Cílem dvouletého programu je zvýšit kvalifikaci operátorů, seřizo-
vačů, nástrojařů, mistrů a dalších výrobních pozic. Na realizaci projektu 
se bude podílet tým interních lektorů ve spolupráci s externími dodava-
teli školení.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ-
HO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

Kultura

Když je vyprodáno
Co si budeme zastírat, když je vyprodáno, má z toho pořadatel v 

první řadě radost. Pak přijdou pochyby. Jednak si říká, že měl asi nasadit 
vyšší vstupné, protože by to třeba prodal taky, a měl by víc peněz, které 
by mohl dát do další kultury, a pak se ptá, proč to jindy nejde a lidi ne-
přijdou.

Na Screamers v Kuřimi lidi chodí vždycky, ale jak se letos zaprášilo 
po lístcích, to jsme ještě nazažili. Je vyprodáno. Možná někdo onemocní 
a přijde den před vystoupením vracet vstupenku. Takže šance pro ty, kteří 
podcenili fenomén travesti show, tu ještě je, ale nevelká. 

Vyprodáno není na Evu a Vaška. Zatím. Máme ještě řady 13-16 a 
asi je i něco u předprodejců. Každopádně bude sál velmi slušně obsazený. 
A to je fajn. 

Pokud si někdo povzdechne, že se v Kuřimi prodává jen opravdu li-
dová kultura, pyšně řeknu: „Ó nikoliv.“ Na únorový koncert Zuzany Lap-
číkové a Josefa Feča do ZUŠky přišla celá stovka platících diváků, takže 
kdybych s sebou měl ceduli Vyprodáno, hrdě ji vylepím na dveře. Muzika 
to byla nepojmenovatelná, ale strhující a nádherná.  A po koncertě si nás 
pár ještě na hodinku s paní Zuzanou sedlo. Takže jsme se dozvěděli, že 
hrála hlavní roli v Kadrnkově filmu Osmdesát dopisů, který v té době prá-
vě soutěžil na Berlinále. A já se znovu přesvědčil, jak málo se tato skromná 
umělkyně za těch bezmála 25 let, co ji znám, změnila.

A už tady mám pomalu další tipy vyprodaných akcí v kulturním 
domě. Tradičně k nim bude patřit ples města. V úterý 1. března, ještě než 
jsem šel dokončovat tuto Zlobici jsem prodal poslední lístek na galerii. I 
zde je zase možné, že se něco uvolní, protože někdo ochoří nebo zjistí, že 
nemá co na sebe, ale je to spíš teorie než realita.

Týž den, tedy 1. března jsme zahájili předprodej na recitál Vlasty 
Redla, který se po téměř roce a půl vrací na pódia, a také na představení 
Můj báječný rozvod s Eliškou Balzerovou. Toto představení sice nepořá-
dáme my, ale agentura, al mi jí k tomu poskytujeme služby, včetně prodeje 

vstupenek. Ráno prvního dne prodeje sice chviličku vedl Redl (koná se 
11. dubna), ale pak se někde utrhla lavina a my za dvě hodiny dílem re-
zervovali a vetším i prodali padesát vstupenek na toto divadlo. První den 
předprodeje a měsíc a půl před akcí (pondělí 18. 4.) to je opravdu závažný 
signál, že se může stát, že zase budeme psát „Vyprodáno“.

A to je, jak jsem napsal na začátku, ze všeho nejdřív radost.
Jiří Brabec

Tisková zpráva
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sport

Zacvičte si

Týdenní rozvrh hodin cvičení 
v Kuřimi pořádaných pohy-
bovým studiem Andy

!!!  ZUMBA začátečníci: 

tato lekce ZDARMA. 
zahájení 10.3. do 28.4 (8 lekcí)

- každý čtvrtek 19-19:30h—možno přijít kdykoli. 
Naučíme se základní kroky 

Merengue, Reggaetonu, Cumbie a Salzy. 
Lekce mohou pokračovat dle zájmu i v měsíci květnu. 

Zve vás ZIN instruktorka Zumba fitness a lektorka všech 
forem cvičení Andrea Vlková.

Informace:  608 848244 nebo na vlkovaandy@seznam.cz

VOLNÁ VSTUPENKA
Pohybové studio Andy, Tyršova 480, Kuřim
608 848244, vlkovaandy@seznam.cz
Trampolínky, AE, Interval AE, Pilates, 
Posilování, Velké míče, Bodyform
Platnost do konce dubna 2011
Pouze na Trampolínky nutná rezervace.

#

Turnaj číslo 6
V sobotu 12. 2. 2011 proběhl v Klubu POHODA šestý turnaj série 

o Šipkového krále a královnu Kuřimi za účasti 22 hráčů. Rozhodčím byla 
Saša Klašková. Vítězstvím v tomto turnaji se J. Kessner dostal se stejným 
počtem bodů jako T.Sehnal na první místo průběžného pořadí. Prvenství 
mezi ženami si drží P. Pištěláková.

Nejlepší ženou turnaje se stala na 7.-8.místě Markéta Krejčí.
Výsledky turnaje č.6: 1. místo J. Kessner 2. M. Dulínek, 3. M. Krej-

čí, 4. M. Kappel, 5.-6. D. Abrahámek a A. Klaška ml., 7.-8. Markéta Krejčí 
a R. Staněk atd…

Průběžné pořadí: 1-2. T. Sehnal a J. Kessner 37, 3. A. Klaška ml. 32, 
4. M. Dulínek 30, 5. P. Cimbálník 29, 6. – 7. A. Klaška st. a M. Kappel 27, 
8. D. Abrahámek 25, 9. F. Doležel 16, 10. P. Pištěláková 15.

Foto:zleva M.Krejčí,M.Krejčí,J.Kessner,M.Dulínek

Dvojice
V sobotu 26. 2. 2011 měl proběhnout turnaj dvojic, ale nakonec 

pro nedostatek párů proběhl turnaj jednotlivců. Hrála se hra 301 systé-
mem každý s každým. Rozhodčím byla L. Klašková.

Výsledky : 1.místo  - T.Sehnal, 2. J. Kessner, 3. R. Štěpánek, 4. P. 
Pišteláková, 5. L. Klašková, 6. P. Cimbálník, 7. F. Doležel, 8. K. Mecová, 
9. S. Klašková

Další turnaje v Klubu POHODA Kuřim kulturní dům (vchod ze 
dvora):

Jednotlivci: sobota 12. 3. 2011 – 19:00 hodin
Dvojice: sobota 26. 3. 2011 – 19:00 hodin

David Hedbávný   

Šipky
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sport - atletika

Malá cena Zlobice
V sobotu 12. 2. 2011 byl závodem Malá cena Zlobice odstartován 

letošní 11.ročník Kuřimské běžecké ligy. Účast na závodě byla rekordní, 
celkem 79 běžkyň a běžců, z toho 8 dětí. Úplně poprvé do Kuřimi zavítalo 
celkem 19 lidí! 

Závod se podruhé běžel na nové trase, po nově zbudované cyk-
lostezce. Oproti minulému roku, kdy byly všude závěje sněhu, byla letos 
trasa pro běžce ideální, bez sněhu a díky mrazu byl povrch lehce zpevně-
ný, proto ani nebylo bláto. Prostě ideální podmínky na překonání všech 
traťových rekordů z minulého roku. 

Další zajímavostí závodu bylo ukončení dominance Aleše Palka na 
kuřimských závodech, když byl poprvé poražen a doběhl do cíle na třetím 
místě za Michalem Horáčkem a Martinem Kleiblem z Podlesí. Vůbec ho 
to ale nemusí mrzet, protože se mezitím přehoupl do kategorie čtyřicát-
níků, kterou vyhrál. 

Kuřimský kros
V sobotu 8.1.2011 se v Kuřimi konal běžecký závod s názvem Kuři-

mský kros, který je také součástí Brněnského běžeckého poháru 2010-2011. 
Výborné zázemí pro tento závod bylo vytvořeno v areálu tělocvičny na ZŠ 
Tyršova, díky pomoci a vstřícnosti ředitele a školníka této školy. Na přípravě 
závodu se podílel sportovní oddíl TJ Slovan Kuřim-Podlesí ve spolupráci s 
triatlonovým oddílem Tri Lamy. Na ceny přispělo Město Kuřim, Wellness 
Kuřim a firma Media Age. Běhu se účastnil a ceny předával mimo jiné i ná-
městek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Václav Božek.

Na závod se prezentovalo celkem 430 běžkyň a běžců v celkem 22 ka-
tegoriích, od nejmenších předškoláků až po nejstaršího účastníka ve věku 70 
let. Pěkné výkony podali i místní běžci, kteří se přišli závodu zúčastnit. Výsled-
ky kuřimských běžců v žákovských a starších kategoriích:

Mladší žákyně: 5. Petra Pikulová, 12. Tereza Bělušová, 20. Kateřina Buchtová
Mladší žáci: 11. Adam Prudek
Starší žáci: 4. Michal Pešek
Junioři: 1. Robert Míč (startující za Univerzitu Brno), 6. Michal Nováček
Dorostenci: 8. Vít Sikora
Ženy do 39 let: 28. Ivona Jaskulková
Ženy nad 39 let: 7. Zdenka Klimešová
Muži nad 39 let: 26. Petr Novotný, 39. Martin Jaskulka
Muži nad 49 let: 6. Luboš Prudek, 10. Libor Novotný
Podrobnosti jsou k dispozici i na internetové adrese http://bbp.webzdarma.cz.

Kuřimská běžecká liga 2011 
„seriál běžeckých závodů pro všechny, které baví běhat“ 

11. ročník 
 so 12.2. XI. Malá cena Zlobice 
atletický stadion Kuřim 10:00 - hlavní závod 6,5km 
 10:00 - lidový běh 2km 

 

ne 3.4. XI. Aprílový „maratón“ Kuřim - Podlesí 
ZŠ Tyršova Kuřim 10:00 - hlavní závod 6,3km 
 10:00 - lidový běh 2,9km 

 

ne 15.5. IX. Běh kolem Babího lomu 
hřiště u KD Podlesí 10:00 - hlavní závod 8,7km 
 10:00 - lidový běh 2,6km 

 

čt 23.6. XIX. Memoriál MUDr. Vališe 
ZŠ Komenského Kuřim 18:00 - hlavní závod 4,8km 
 od 16:30 - závody pro děti 400m a více 

 

so 3.9. XI. Kuřimská hora 
ZŠ Tyršova Kuřim 10:00 - hlavní závod 5,8km 
 10:00 - lidový běh 2km 

 

říjen - bude upřesněno na Kuřimské hoře XXX. Kuřimská hodinovka 
atletický stadion Kuřim 14:00 - hlavní závod hodinovka 
 od 10:00 - závody pro děti 8 a 12-minutovka 

 

ne 30.10. X. Běh na Babí lom 
hřiště u KD Podlesí 10:00 - hlavní závod 4km 
 10:00 - lidový běh 2,6km 

Mezi dětmi nedala nikomu šanci a porazila i všechny kluky talen-
tovaná kuřimská atletka Petra Pikulová, které se daří i v Brněnském bě-
žeckém poháru. 

Příští závod se bude konat netradičně v neděli, 3.4., a tradičně bu-
deme očekávat aprílové počasí. Podrobnosti jsou k dispozici i na interne-
tové adrese kbl.kurim.cz.

Výsledky:
Ženy do 34 let: 1. Lucie Skybová ACP Olymp Brno 1987 30:13TR, 

2. Petra Střihavková AC Choceň 1979 33:43, 3. Lucie Boudná Březina 1977 
35:50, 4. Alžběta Sedláčková AC Mor. Slávia 1978 35:51, 5. Hana Fučíková 
AC Mor. Slávia 1977 36:07, 6. Pavla Coufalová AC Mor. Slávia 1977 36:35,7. 
Marie Ježková Ondra 69 Fans 1991 40:43

Ženy od 35 do 44 let: 1. Kateřina Doubková Dino sport Ivančice 
1972 27:25TR, 2. Zdeňka Komárková Olešnice 1974 28:04TR, 3. Lenka 
Topinková AC Mor. Slávia 1976 31:37TR, 4. Lucie Novotná Brno 1975 
32:23TR, 5. Martina Šmídová Číča team Brno 1972 35:20, 6. Ivona Jaskulková 
Kuřim 1972 37:31, 7. Martina Mikušová Zetor Brno 1967 38:20

 Ženy nad 45 let včetně: 1. Alena Žákovská Horizont Blansko 1962 
31:22TR, 2. Ivana Volavá Barnex sport Brno 1964 35:01TR, 3. Zdenka Kli-
mešová Kuřim 1963 38:51TR

Muži do 39 let: 1. Michal Horáček ISCAREX Česká Třebová 1975 
22:58TR, 2. Martin Kleibl TJ Slovan Podlesí 1973 23:10TR, 3. Ondřej 
Novotný KOB Moira Brno 1992 23:24TR, 4. Marek Němeček Brno 1977 
24:53TR, 5. Karel Fučík AC Mor. Slávia 1972 25:09TR, 6. Zdeněk Mazal AC 
Mor. Slávia 1981 25:46, 7. Tomáš Večeřa HAPE Sport Brno 1989 26:30, ... 
15. Aleš Sikora TJ Slovan Podlesí 1973 27:58, … 20. Miroslav Orzech Kuřim 
1986 30:29, 21. Zdeněk Václavek Kuřim 1973 30:41m …, 26. Zdeněk Hurt 
Kuřim 1976 32:19, …, 28. Martin Vičar Zlobice Kuřim 1972 33:40, 29. Josef 
Bláha Kuřim 1980 41:16

 Muži od 40 do 49 let: 1. Aleš Palko Uni Brno 1971 23:16TR, 2. 
Jiří Nožka Dino sport Ivančice 1963 26:19TR, 3. Jaroslav Stloukal ml. Art 
Adamov 1968 26:50TR, 4. Martin Skyba Barnex sport Brno 1962 27:38TR, 
5. Jan Krátký Brno Vinohrady 1969 29:14TR, 6. Petr Novotný Kuřim 1965 
30:03, …, 11. Martin Jaskulka Kuřim 1968 37:31…

Muži od 50 do 59 let: 1. František Kolínek AK Perná 1956 25:14TR, 
2. Luboš Prudek Kuřim 1961 27:12TR, 3. Jaroslav Kaše Barnex sport Brno 
1953 28:38TR, 4. Josef Kunc LRS Vyškov 1960 28:56TR, 5. Jaroslav Mě-
řínský Dino sport Ivančice 1961 29:26TR, 6. Libor Novotný Kuřim 1961 
29:47TR, 7. Vladimír Volavý AC Mor. Slávia 1955 33:48

Muži od 60 do 69 let: 1. Aleš Stráník Blansko 1950 29:52TR, 2. Vla-
dimír Cetkovský ARC Brno 1945 32:29TR, 3. Petr Krieg BMT Brno 1949 
32:43TR, 4. Jiří Bubeník LRS Vyškov 1944 35:10TR

 Muži nad 70 let včetně: 1. Josef Holý AC Mor. Slávia 1941 37:34, 2. 
Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 39:52

Výsledky lidového běhu:
Mladší dívky: 1. Petra Pikulová AK Kuřim 1999 7:59TR, 2. Eliška 

Střihavková AC Choceň 2002 10:06, 3. Martina Kuncová LRS Vyškov 
2001 10:27

 Starší dívky: 1. Kristýna Bednářová Jamné 1996 9:44, 2. Denisa 
Krestová Zetor Brno 1994 11:13

Mladší chlapci: 1. Šimon Jelínek Kuřim 2004 11:48
Starší chlapci: 1. Jindřich Střihavka AC Choceň 2000 8:18, 2. 

Martin Votýpka AK Kuřim 2000 8:40
AS

Start 71 dospělých běžců
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Tabulky soutěží ve stolním 
tenisu k 28. 2. 2011
KS I. třídy, muži 
1 Sokol Vracov B  18  15  2    1   176:79    610:345  65
2 SKST Dubňany A  17  11  4    2   162:101  580:443  54
3 Slovan Hodonín A  16  12  1    3   143:84     517:355  53
4 Orel Ivančice A  18    8  6    4   150:128   570:527  48
5 Koral Tišnov C  18    9  0    9   129:129   490:486  45
6 Sokol Brno I B  18    8  1    9   130:131   482:490  43
7 SK Slatina B  18    7  4    6   126:123   469:454  42
8 SK Kuřim A  18    7  2    9   124:146  503:546 41
9 Jiskra Strážnice B  18    6  4    8   141:145   538:559  40
10 Hlubočany A  17    7  2    8   117:139   479:539  40
11 Otnice A  18    1  2  15   105:173   468:617  23
12 Sokol Znojmo D  18    1  0  17      51:176   243:588 21

OP I. třídy play off 
1 Nové Bránice A  18  17  1   0   234:90     808:469  53
2 Rebešovice A  18  12  1   5   188:136  686:579  43
3 Moravské Knínice A 18    7  5   6   162:162  635:610  37
4 SK Kuřim B  18    8  2   8   157:167 613:649  36
5 Radostice A  18    8  1   9   161:163  662:639  35
6 Mokrá B  18    8  1   9   164:160  646:641  35

OP I. třídy play out 
1 Silůvky B  18  11  2    5  199:125  724:542  42
2 Telnice A  18    8  3    7  156:168  608:652  37
3 Hrušovany u Brna B 18    6  5    7  149:175  611:666  35
4 Oslavany A  18    5  3 10  137:187  563:692  31
5 Rebešovice B  18    3  3 12  133:191  576:690  27
6 Ivančice B  18    1  1 16  104:220  459:762  21

OP II. třídy play off 
1 Nové Bránice B  18  13  4    1   201:123   727:546  48
2 Tišnov D  18  13  2    3   201:123   737:531  46
3 Lažánky A  18  12  3    3   192:132   714:583  45
4 Silůvky C  18    7  5    6   167:157   640:650  37
5 Ořechov A  18    9  1    8   164:160   653:634  37
6 Rebešovice C  18    5  1  12  119:205   514:723  29

OP II. třídy play out 
1 Mokrá C  18   8  4    6   162:162   612:608  38
2 Ostopovice A  18   7  4    7   168:156   632:611  36
3 Prace A   18   6  4    8   163:161   646:609  34
4 Sokol Kuřim A  18   4  5    9   158:166  613:637  31
5 Nové Bránice C  18   2  4 12   133:191   541:705  26
6 Nedvědice A  18   3  1 14   116:208   540:732  25

OP III. třídy play off 
1 Tišnov E  18  16  2  0   228:96     783:460  52
2 Moravské Knínice B 18  13  1  4   193:131  701:527  45
3 Silůvky D  18    8  6  4   162:162  604:635  40
4 Říčany A  18    8  4  6   165:159  629:594  38
5 Prštice A  18    5  4  9   150:174  549:620  32
6 Ostrovačice A  18    5  4  9   152:172  610:614  32

OP III. třídy play out 
1 Sokol Kuřim B  18   7  5    6  154:170   607:647  37
2 Lažánky B  18   7  2    9  176:148   637:590  34
3 Tvarožná A  18   6  4    8  163:161   625:624  34
4 Radostice B  18   6  4    8  148:176   551:654  34
5 Oslavany B  18   7  1 10  138:186   576:677  33
6 D. a H. Loučky A  18   1  1 16  115:209   500:730  21

OP IV. třídy play off 
1 Neslovice A  17   16  0   1   205:101  713:445  49
2 Lomnička A  17   13  2   2   215:91    736:426  45

3 Prace B   17  9  2    6   156:150   584:577  37
4 Kanice A  17  9  0    8   159:147   587:561  35
5 Mokrá D  17  7  0 10   144:162   564:626  31
6 Tvarožná B  17  6  1 10   141:165   544:610  30

OP IV. třídy play out 
1 Moravské Knínice C 16   7  2    7   137:151   521:576  32
2 Nedvědice B  15   6  4    5   141:129   540:492  31
3 Rebešovice D  15   6  2    7   124:146   488:538  29
4 Oslavany C  16   2  1  13  112:176   484:625  21
5 D. a H. Loučky B  16   2  0  14    86:202   400:685  20

Výsledky únorových utkání kuřimských 
celků : 
Sokol Brno I. B - SK Kuřim A 5:10
Sokol Znojmo D - SK Kuřim A 5:10
SK Kuřim A - Sokol Vracov B 9:9
SK Kuřim A - Jiskra Strážnice B 10:4
SK Kuřim B - Sokol Radostice A 13:5
Cemo Mokrá B - SK Kuřim B 17:1
SK Kuřim B - Sokol Moravské Knínice A 5:13
Sokol Nové Bránice A - SK Kuřim B 18:0
 
Sokol Kuřim A - Sokol Nové Bránice C 13:5
Cemo Mokrá C - Sokol Kuřim A 10:8
TJ Pernštejn Nedvědice A - Sokol Kuřim A 4:14
Sokol Prace A - Sokol Kuřim A 9:9
Sokol Kuřim B - TJ Oslavany B 12:6
Sokol Lažánky B - Sokol Kuřim B 17:1
Sokol Tvarožná A - Sokol Kuřim B 9:9
Sokol Radostice B - Sokol Kuřim B 9:9

Libor Vojanec

sport - stolní tenis
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Házená
Minižáci
Turnaj minižáků v Ivančicích

V Neděli 20. 2. 2011 se kuřimská přípravka zúčastnila turnaje v 
Ivančicích. Naši nejmenší se opět představili ve dvou věkových katego-
riích.V kategorii „mini“ sehráli naši hráči celkem pět utkání, a to s celky: 
Ivančic, Újezdu u Brna, Měnína, Nových Bránic a Školního házenkář-
ského klubu Brno. Po velmi vydařeném výkonu a zisku šesti bodů se v 
turnaji umístili na krásné třetí příčce. U všech hráčů bylo navíc poznat 
velké zlepšení.

Sestava a branky: Josef Zelený 1, Martin Hirš, Martin Křivánek 2, 
Daniel Šigut 3, Václav Sýs 23, Petr Dvořáček, Michal Paraska 2, Šimon 
Dupal.

 V kategorii starších se kuřimský tým střetl s následujícími druž-
stvy ve skupině: Ivančice chlapci A, Ivančice dívky A, Újezd u Brna a Bo-
hunice. Po vítězství ve své skupině se kuřimský celek utkal o první místo 
s vítězem skupiny A, družstvem Juliánov A. V napínavém utkání bohužel 
podlehl tomuto soupeři o dva góly, ale umístil se na skvělé druhé příčce. 
Všichni hráči, kteří se turnaje zúčastnili, předvedli skvělý výkon, za který 
si zaslouží pochvalu.

Sestava a branky: Michal Paraska 1, Petr Dvořáček, Martin Svo-
boda 8, Ondřej Hirš 24, Vojtěch Čermák 27, Martin Křivánek, Dominik 
Dvořáček 4, Václav Sýs 3.

SK Kuřim děkuje všem rodičům, kteří pomohli se zajištěním do-
pravy a organizací.

Mladší žáci
Kofola cup – Nové Veselí

Ve dnech 22.-23.1.2011 se mladší žáci Kuřimi zúčastnili mezi-
národního turnaje v Novém Veselí. Turnaj byl rozlosován do dvou vý-
konnostních skupin. Družstvo Kuřimi bylo nalosováno do těžší skupiny. 
V této skupině byly dále družstva: Nové Veselí A, Pardubice, Sezimovo 
Ústí, Dukla Praha a Stupava. Trenérům družstva šlo především o to, aby 
si zahráli všichni hráči, kteří se turnaje zúčastnili. Bylo odehráno spoustu 
vyrovnaných zápasů. Naše výsledky byly následující:

Kuřim – Nové Veselí A 2:15
Kuřim – Stupava 12:13
Kuřim – Sezimovo Ústí 6:13
Kuřim – Pardubice 9:12
Kuřim – Dukla Praha 7:9
Kuřim – Havlíčkův Brod 13:12
Celkově naši mladší žáci obsadili 11. místo z 12-ti účastníků. Jeli-

kož se turnaje zúčastnilo mnoho kvalitních týmů, tak vzhledem k výsled-
kům lze turnaj hodnotit velmi kladně. Pro naše mladší žáky je to velká 
zkušenost zahrát si se soupeři, které v soutěži nepotkáváme. 

Turnaje se zúčastnili tito hráči: Vaňous – Mikel 16, Šťastný 8, Čer-
mák 7, Kapoun 5, Šudák 3, Kučera 2, Budín 1, Daněk, Hečko, Hubík, Mo-
ravec, Novotný a Svoboda. 

Zimní turnaj mladších žáků Brno – Handball City
V neděli 6.února se naši ml. žáci zúčastnili zimního turnaje BRNO 

- HANDBALL CITY, konaného v Brně Králově Poli. Tohoto turnaje se 

zúčastnili: HK KP Brno, DHK ZORA Olomouc, Sokol Juliánov a Sokol 
Telnice. Hrálo se systémem každý s každým 2x15min. Na turnaj jsme od-
jížděli v oslabené sestavě a tak dostali šanci hráči, kteří v sezoně nedostá-
vají tolik příležitostí. Kluci ukázali, že mají chuť bojovat a hrát, ale ještě 
jim chybí nějaké ty zkušenosti a to se projevilo na výsledcích jednotlivých 
zápasů. Celkově jsme obsadili poslední 5. místo, ale i přesto byl tento tur-
naj pro nás velkým přínosem. Nejlepším brankářem celého turnaje byl 
vyhlášen náš Kryštof Vaňous. Sestava a branky: Vaňous Kryštof – Čermák 
12, Mikel 11, Hirš, Daněk, Hubík, Huvár, Šťastný 4

Výsledky jednotlivých zápasů: HK KP Brno – SK Kuřim 15:5
SK Kuřim- DHK Zora Olomouc 9:21
SK Kuřim – Sokol Juliánov 5:10
Sokol Telnice – SK Kuřim 8:23
Celkové pořadí: 1. DHK Zora Olomouc, 2. Sokol Telnice, 3. Sokol 

Juliánov, 4. HK KP Brno, 5. SK Kuřim

Dorost
Dorostenci, kteří budou zařazeni do soutěže až od podzimu, se zú-

častňují herní přípravy ve dvou tréninkových dnech. Na úterní přípravu 
jsou pro ně zajišťováni soupeři z brněnských klubů , ve čtvrtek probíhá 
trénink k získání herních dovedností a fyzické kondice.V lednu sehráli tři 
zápasy dva s dorostem Sokolnic a jeden v Maloměřicích.Cílem této čin-
nosti je zapojení těchto hráčů do přípravy, protože Jihomoravský svaz há-
zené pro nedostatek počtu oddílů nebyl schopen zajistit legitimní soutěž. 
Do přípravy je zařazeno 16 hráčů ročníku narození 1993, 94, 95. Zajíma-
vostí je, že tito hráči jsou mimo Kuřimáků z Tišnova, Moravských Knínic, 
Malhostovic a jeden dojíždí z Unína. Cílem je zajistit řádnou přípravu do 
podzimních bojů se zdatnými soupeři ze severní Moravy ve druholigové 
soutěži dorostu JM

Muži
Muži A: SK Kuřim - Tatran Bohunice 37:30 (20:20)
Druhou únorovou neděli navázal na podzimní část sezóny kuřim-

ský A-tým vítězstvím nad celkem Bohunic. Do začátku utkání před sluš-
ně zaplněnou kuřimskou halou nastupovaly týmy jako sousedé v tabulce, 
díky vítězství se však domácím podařilo odskočit na rozdíl tří bodů a 
upevnit si tak 5. příčku v tabulce.

První půle utkání byla spíše v rukou kuřimského celku, který si 
dokázal udržovat náskok v podobě 2-3branek. Bohuničtí však nesložili 
zbraně a po celou dobu dotahovali rozdíl ve skóre. Do konce poločasu se 
jim dokonce podařilo srovnat výsledek na 20:20, a týmy tak odcházely do 
šaten smírně. Trenér Kubíček o poločasové přestávce naordinoval svým 
svěřencům důraznější obranu, která byla ve finále klíčem k úspěchu. 

I přes pokyny trenéra však v druhé půli převažovaly opět útoky nad 
obranami a v první patnáctiminutovce se ve vedení vystřídaly oba celky. 
Koncovka utkání však vyšla lépe kuřimským, kterým se zejména díky 
zlepšené práci v defenzivě podařilo odskočit na největší rozdíl v celém 
utkání a dotáhnout jej do vítězného konce.

Mezinárodní utkání:
Mual-Salmiya SC Handball Team - SK Kuřim 39:29 (20:10)

V pondělí 14.2. zajížděl kuři-
mský A-tým na přátelské utkání proti 
momentálně 2. nejlepšímu celku nej-
vyšší kuvajtské házenkářské soutěže, 
týmu Al-Salmiya SC Handball Team, 
který je momentálně na herním sou-
středění v Novém Veselí. Domluvené 
přátelské utkání skýtalo možnost oku-
sit také jiný styl házené a vyzkoušet si 
hru proti kvalitnímu soupeři.

Začátek utkání se nesl ve vy-
rovnaném duchu a hráči obou stran se 
navzájem spíše oťukávali. Od desáté 
minuty se však již hrála plnohodnotná 
házená a několika místním divákům se 
naskytl pohled na rychlou a kvalitní 
hru, zejména ze strany hráčů Al-Salmiya. Od patnácté minuty navíc kuři-
mským přestala fungovat obrana a soupeř tak začal navyšovat svůj náskok. 
I přes pokyny trenéra, nedokázali naši hráči najít recept na technickou 
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hru soupeře a poločasový stav ukazoval skóre 20:10 pro tým z Kuvajtu.

Ve druhém poločase se hrála opět vyrovnaná házená, a na obou 
stranách převažovaly útoky nad obranami. Celá druhá půle se tak nesla 
spíše v duchu exhibice a házenou se všichni bavili. Nutno podotknout, že 
se na hřišti vystřídali všichni hráči z lavičky a dostali tak možnost zkusit 
si hru na mezinárodní úrovni. Ukazatel skóre se tak po 60minutách hry 
zastavil na hodnotě 39:29 pro tým Al-Salmiya. Na závěr už stačí říct, že 
se zápas jako příprava povedl a všichni si jej užili. Už proto, že hráli proti 
týmu, který se zúčastnil i házenkářské ligy mistrů.

Muži A
SK Kuřim - TJ Sokol Velké Meziříčí A 31:29 (18:16)
V druhém kole jarní části sezóny zavítal do kuřimské nafukovačky am-

biciózní celek Velkého Meziříčí. Utkání s tímto soupeřem jsou vždy vyrovna-
ná a nejinak tomu bylo i tentokrát. Hosté navíc přijeli s vidinou oplatit nám 
těsnou porážku z podzimu a srovnat s námi bodový stav v tabulce.

Od počátku utkání se hrála vyrovnaná, útočná házená a oba celky 
se přetahovaly o vedení. Tvrdá obrana obou stran vedla k někdy až pře-
hnaným verdiktům sudích, kteří v konečném součtu rozdali 32 trestných 
minut a na straně hostů dokonce 1 červenou kartu. Konec poločasu vyšel 
nakonec lépe domácím, kteří zvládli odskočit na rozdíl dvou branek a za-
jistili si tak příznivější vstup do druhé půle za stavu 18:16.

K začátku druhé třicetiminutovky nastoupili kuřimští odhodlaní 
navýšit rozdíl skóre, což se také zpočátku dařilo. Zlepšená hra v útočné 
fázi zajistila vypracování náskoku v podobě 6 branek a v 45. minutě se 
zdálo, že o vítězi je již rozhodnuto. Hosté však nesložili zbraně. Zlepše-
nou prací v defenzivě na několik minut „zavřeli“ branku za svými zády a 
několika góly smazali domácí náskok. Ve vypjatém závěru však kuřimští 
dokázali udržet těsné vedení a 2 body zůstaly na domácí půdě.

Šňůra neporazitelnosti tak byla prodloužena a Kuřim zůstává jedi-
ným týmem v soutěži bez ztráty bodu v domácím prostředí. V dalším kole 
zajíždí náš A-tým na palubovku Havlíčkova Brodu, věříme, že navážeme 
na šňůru vítězství a přivezeme body i z tohoto utkání.

Jiskra Havlíčkův Brod - SK Kuřim 29:25 (14:12)
Utkání hráno současně s uzávěrkou Zlobice, podrobnosti v dalším 

čísle.

Pozvánka na házenou v březnu v KUŘIMI 
Házená - 2.liga mužů  SK Kuřim A – SHC Maloměřice

 V sobotu 19. března 2011, stadion Kuřim, nafukovací hala v 15:30 
hodin.  SK Kuřim oddíl házené, srdečně zve všechny své příznivce k ná-
vštěvě mistrovského utkání jarní sezony se soupeřem, který bojuje o po-
stup do první ligy Přijďte podpořit naše družstvo! 

Házená – divize mužů SK Kuřim C – HK Královo Pole B
V neděli 27. března 2011, stadion Kuřim, nafukovací hala v 13:00 

hodin.  Předzápasy – od 8:30 hod do 12:30 hodin turnaje 4+1 mladší i 
starší přípravky. SK Kuřimoddíl házené, srdečně zve všechny své přízniv-
ce k návštěvě turnajů přípravky i mistrovského utkání naší juniorky v divi-
zi mužů se soupeřem, který bojuje o postup do jihomoravské ligy.  Přijďte 
podpořit naše družstva!

Silový trojboj

Mistrovství oblasti Morava v silovém trojboji                                                                               
 V sobotu 5. 2. 2011 se ve Zbýšově konal 19. ročník mistrovství 

oblasti Severní a Jižní Moravy v silovém trojboji mužů a žen. Ve 12 ka-
tegoriích se zde představilo celkem 64 soutěžících, z nichž byly 2 ženy, 1 
dorostenka, 1 juniorka, 12 dorostenců, 13 juniorů a 35 mužů. Na soutěži 
byli vyhlášeni a oceněni nejen medailisté v každé kategorii, ale i ti nejlepší 
v objektivnějším hodnocení dle Wilkse.

 Mezi juniory zvítězil Lukáš Tkadlec z SK Kuřim s 463,97 body, na 
druhém místě byl Martin Odler z Olympie Zlín s 390,93 body a do Po-
hořelic si odvezl bronz Jan Strouhal za získaných 384,40 bodů. Z dalších 
kuřímských závodníků si zajistili postup do dalších soutěží Jiří Opluštil, 
Tomáš Šmíd a dorostenec Pavel Uher.

Mezinárodní mistrovství ČR 
juniorů v trojboji

Se koná 26. 3. 2011 v prostorách  ZŠ Tyršova 1255  začátek sou-
těže je ve 12:00 do nominace byli zařazeni tito kuřimští závodníci: Lukáš 
Tkadlec, Marek Kolář, Sergey Děmčichin a Pavel Uher.

Tato soutěž v dvacetileté historii soutěží juniorů je první mezi-
národní a byla kuřimskému oddílu přidělena na základě nejen excelentě 
organizovaných soutěží, ale také na základě výsledků, kterých oddíl dosa-
huje. Tuto soutěž organizujeme pod záštitou MěU Kuřim a ČSST.  Přijďte 
povzbudit nejen české závodníky. Občerstvení v jídelně školy je zajištěno 
a vstupné, jak je již deset let zvykem, žádné.

PWL                                                                                                                                                   

Pozvánky volejbal
Sobota 5.března 9:00, ZŠ Tyršova

Volejbal - VIII. kolo krajský přebor žákyň 
DDM HIPPO Kuřim, Slovan Ivančice, Pohořelice, Vyškov A 

Neděle 6.3. března 9:00, ZŠ Tyršova
Volejbal - VI. kolo pohár 7. tříd 

DDM HIPPO Kuřim, ZŠ Milenova Brno, 
Boskovice, ZŠ Novolíšeňská Brno

Neděle 27. března 10:00, velká tělocvična ZŠ Tyršova 
Volejbal DDM HIPPO Kuřim - TJ Sokol Brno-Husovice

Krajský přebor kadetek ve volejbale. 

Pozvánky
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Volejbal

Florbal

DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Krajský přebor žákyň – sedmé kolo

V sobotu 19. 2. 2011 pořádal kroužek DDM HIPPO Kuřim sedmé 
kolo Krajského přeboru žákyň ve volejbale. Turnaje se mimo domácího 
týmu Kuřimi zúčastnily VK Královo Pole A, DDM Brno B a Slovan Ivan-
čice. Kuřimským žákyním se podařilo dvakrát zvítězit, v prvním zápase 
2:0 nad VK KP Brno a ve druhém zápase 2:1 nad Slovanem Ivančice. Tře-
tí zápas s DDM Brno B byl odehrán v úžasné atmosféře, kterou vytvořili v 
tělocvičně rodinní příslušníci hráček obou týmů. V zápase zvítězili hosté 
z Brna, ovšem oba týmy podaly velmi dobrý výkon a jistě si všechny hráč-
ky odnesly dobrý zážitek. 

Na turnaji hrály: Tereza Polášková, Klára Mikelová, Eliška Smrč-
ková, Barbora Fikesová, Veronika Polášková, Michaela Schnirchová, Sa-
bina Kloudová, Tereza Lípová

Pohár 7. tříd – páté kolo
Páté kolo Poháru 7. tříd se konalo v neděli 13. 2. 2011. Třetí čtver-

ku, ve které nastoupil tým DDM HIPPO Kuřim, pořádala ZŠ Novolíšeň-
ská. Na turnaji nastoupily ZŠ Novolíšeňská B, VK Královo Pole F, VK 
Královo Pole E a DDM HIPPO Kuřim. Ve všech třech zápasech kuřimský 
tým zvítězil 2:0. Zejména razancí na podání a kvalitním útočným úderem 
převyšoval ostatní soupeře. Tým si prvním místem zajistil postup do II. 
skupiny pro poslední kolo Poháru 7. tříd a je tak stále ve hře o letošní 
finále této soutěže.

Na turnaji nastoupili: Barbora Fikesová, Klára Mikelová, Tomáš 
Böhm, Kateřina Šplíchalová, Milan Hoplíček, Tereza Lípová, Bára Luke-
šová.

Minivolejbal – IV. kolo
A- týmu se na tomto turnaji moc nevedlo. Snažil se produkovat 

útočný volejbal se zakončením lobem, ale zejména při vybírání měl znač-
né problémy. B-tým naopak podal na turnaji výborný výkon. Všichni bo-
jovali o každý míč a působili velmi dobrým dojmem. C-tým na turnaji 
sbíral zkušenosti do dalších zápasů a i tento tým si připsal několik vítěz-
ství a rozhodně nezklamal.

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupily: Anna Sedláčková, Tereza 
Lípová, Barbora Fikesová

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupili: Milan Hoplíček, Kateřina 
Šplíchalová, Kateřina Hrdinová, Simona Kahleová

Za DDM HIPPO Kuřim C nastoupily: Sára Henešová, Sabina 
Hellerová, Zuzana Rubešová, Alena Vichtová

Minivolejbal – V. kolo
A - tým nastoupil složený z hráčů a hráček, které v minulých tur-

najích nastupovali za B a C tým. Proto jsme s očekáváním sledovali, jak 
zvládnou I. skupinu turnaje. Všichni si vedli velmi dobře a prokázali, že 
budou do budoucna přínosem. B-tým byl složený z hráček, které se vráti-
ly po nemoci a herní pauza byla na hráčkách znát. Ovšem ke konci turnaje 
již podávaly dobrý výkon. C-tým pomalu začíná zúročovat účinkování v 
minulých turnajích a ve výsledcích předskočil i B-tým.

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupili : Milan Hoplíček, Kateřina 
Šplíchalová, Alena Filková

Za DDM HIPPO Kuřim C nastoupily: Kateřina Hrdinová, Simo-
na Kahleová, Bára Lukešová

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupily : Sára Henešová, Sabina 
Hellerová, Tereza Šancová, Alena Vichtová

Florbalisté zvládli „dvojzá-
pas roku“ na výbornou

Kuřimští florbalisté se v rámci Jihomoravského přeboru divize A 
podruhé představili v domácím prostředí. A dvojzápas to byl více než 
očekávaný. V kuřimské nafukovací hale měli domácí změřit svoje síly s 
velkým rivalem a dosud vedoucím mužstvem soutěže Tišnov Paladins a 
s druhým týmem tabulky a rovněž aspirantem na postup Bulldogs Brno 
„C“. Tomuto dvojzápasu byla přikládána velká důležitost, protože při ja-
kékoli ztrátě bodů byl boj o postup do vyšší soutěže v nenávratnu.

A komplikace nastaly ještě před utkáním, kdy onemocněl jeden 
z elitních obránců, který tak do bojů nemohl nastoupit. Nastoupili jsme 
tedy s kompletními dvěma útoky, ale jen třemi obránci. Tuto indispozi-
ci jsme však nahradili velkou bojovností a odhodláním a první branka 
na sebe nenechala dlouho čekat. Soupeře z Tišnova jsme po celý zápas 
prakticky nepustili do šance, vyhrávali jsme osobní souboje u mantinelu 
a dařilo se nám i v soubojích jeden na jednoho. A skóre pohodlně na-
růstalo. Až za stavu 5:0 se soupeř dokázal prosadit střelou z dálky. Na tu 
jsme však vzápětí dokázali odpovědět a zaslouženě jsme důležité utkání 
vyhráli 6:1. 

Začátek druhého zápasu byl však o mnoho vlažnější. Soupeř nás 
od začátku technicky převyšoval a byl individuálně vyspělejší. Poprvé 
skórovat se ale povedlo našim útočníkům. Buldoci však kontrovali velmi 
rychle a do konce první třetiny otočili vývoj zápasu ve svůj prospěch. V 
té chvíli se v našich hlavách probudila myšlenka o prokletí prvních třetin. 
Ještě nikdy se nám nepodařilo po prohrané první třetině otočit výsledek 
zápasu a dotáhnout střetnutí do vítězného konce. O pauze jsme se vybur-
covali a do zbytku zápasu vlétl úplně jiný tým. Plný sil, odhodlání, a tým, 
na kterém nebyla znát únava z předchozího střetnutí. Během několika 
málo minut jsme pěti góly překlopili jazýčky vah na svou stranu a drželi 
otěže zápasu pevně v rukou. V závěrečné třetině obě mužstva ještě přidala 
po gólu, ale na výsledek už to nemělo žádný vliv. Kuřimáci odolali nepříz-
nivému vývoji a psychickému tlaku a porazili brněnské Buldoky 7:3.
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Velice důležitý dvojzápas v domácím prostředí, označován právem 
jako „dvojzápas roku“, tedy domácí Florbal Kuřim zvládl na výbornou. 
Posunul se tak právě před brněnské Bulddogs na druhou příčku za tišnov-
ské Paladiny a dál živí postupové naděje. Pokud kuřimští dokážou navázat 
na tento heroický výkon i ve zbývajících šesti zápasech, není myšlenka na 
postup nereálná.

Sestava Florbalu Kuřim - brankáři: Možný, Sedláček L., obránci: 
Macek, Smutný, Hanák, útočníci: Prudek, Kadubec, Liškutín I., Bednář 
V, Bednář J., Vala

Petr Macek, Florbal Kuřim

Kuřimští florbalisté v OFL do 
čela divize

Kuřimští florbalisté odehráli již svoje třetí kolo v rámci Orelské 
florbalové ligy. V něm zavítali na palubovku do Žďáru nad Sázavou, kde 
změřili síly s florbalisty z Ivančic a Blanska. Souboj s Ivančicemi byl záro-
veň bitvou o první místo v divizi západ, které dává jistotu postupu na finá-
lový turnaj. A na utkání to bylo znát již od samého začátku. Obě mužstva 
nastoupila do utkání plná odhodlání a nenechávala si nic zadarmo. Kuři-
máci však hned od začátku museli dotahovat a vývoj skóre až do závěreč-
né třetiny nebyl příznivý. Za stavu 3:3 začala třetí třetina a Kuřimákům se 
poprvé povedlo dostat do vedení. To už si pohlídali až do konce zápasu a 
celkem zaslouženě zvítězili 6:5.

Druhý duel s Blanskem byl o poznání jednodušší. Blansko přijelo s 
menším počtem hráčů a navíc jim viditelně chyběla rozehranost. Kuřim-
ští florbalisté na soupeře zatlačili již od první minuty a brzy si vypracovali 
pohodlný náskok. Ten do konce zápasu ještě navýšili na konečných 9:0. 

Florbal Kuřim tak zvládl i svoje třetí vystoupení v Orelské florbalo-
vé lize a probojoval se na první příčku tabulky. K postupu do finále jim tak 
stačí vyhrát dvě ze zbývajících čtyř utkání. Dle papírových předpokladů 
by tak opět po roce Kuřimáci neměli na finále chybět.

Sestava Florbalu Kuřim- brankář: Možný, obránci: Macek, Smut-
ný, Hanák, Blaha, útočníci: Prudek, Bednář V., Bednář J., Vala.

Petr Macek
Orel jednota Kuřims

Fotbal v zimě
Halový turnaj na Zbrojovce Brno dne 27. 11. 2010
Na tomto dobře obsazeném turnaji pro ročník 2000 kluci obsadili 

7.místo .
Sestava: Nešetřil – Bařinka, Al-Dury, Přichystalová, Bábor, Ušel, 

Vašíček – Antoňů, Peřina, Hajsler, Zabadal, Hruška, Kulibaba.
Výsledky odehraných utkání: Kuřim – Ivančice 1 : 5 (Antoňů), 

Vyškov – Kuřim 2 : 0, Kuřim – Mor. Slavia 1 : 2 (Zabadal), Zbýšov – 
Kuřim 11 : 0, Kuřim - Zbrojovka 1 : 9 (Hajsler), Medlánky – Kuřim 4 : 
1 (Antoňů)

Halový turnaj v Třebíči dne 4. 12. 2010
Sestava: Nešetřil – Ušel, Vašíček, Peřina, Přichystalová – Antoňů, 

Hajsler, Hruška, Kulibaba.
Výsledky odehraných utkání
Základní skupina: FC Kuřim – Sigma Olomouc 0 : 8, FC Velké 

Meziříčí – FC Kuřim 0 : 4 (Hajsler 2x, Antoňů, Hruška), FC Kuřim – FC 
Vysočina Jihlava 0 : 8, FŠ Třebíč – FC Kuřim 11 : 1 (Hajsler)

Utkání o 7 místo: FC Kuřim – FC Slovan Havlíčkův Brod 0 : 5

Halový turnaj v Kuřimi dne 12. 12. 2010
Na domácí půdě naši hráči obsadili 5. místo.
Sestava: Nešetřil – Ušel, Vašíček, Přichystalová, Al-Dury, Bábor, 

Bařinka – Hajsler, Hruška, Zabadal, Peřina.
Výsledky odehraných utkání: FC Zbrojovka Brno – FC Kuřim 2 : 

0, FC Kuřim – SK Moravská Slávia 0 : 5, AFK Tišnov - FC Kuřim 2 : 0, 
FC Kuřim – SK Šlapanice 4 : 2 - (Zabadal 3x, Hajsler), FC Velké Meziříčí 
– FC Kuřim 1 : 1 - (Hajsler)

Celkové pořadí: 1. SK Moravská Slávia, 2. FC Zbrojovka Brno, 3. 
AFK Tišnov, 4. FC Velké Meziříčí, 5. FC Kuřim, 6. SK Šlapanice

Fotbal

Halový turnaj ve Svratce Brno dne 18. 12. 2010
Kluci na turnaji obsazeném týmy ročníku 2000 obsadili polední, 

15. místo (i když posledním byl oficiálně tým Ružinova ze Slovenska)
Sestava: Nešetřil – Vašíček, Přichystalová, Al-Dury, Bábor – Anto-

ňů, Hajsler, Hruška, Zabadal, Peřina.
Výsledky odehraných utkání v základní skupině
Blansko – FC Kuřim 8 : 0, FC Kuřim – Bře-Mi 0 : 2 (Bře-Mi – ná-

hradní mužstvo složené z hráčů Břeclavi a Mikulova), FC Kuřim - Hodo-
nín 1 : 3 (Vašíček), FC Kuřim – Znojmo 0 : 2, FC Kuřim - Kyjov 1 : 10 
(Hajsler), FC Kuřim – Žďár 1 : 7 (Vašíček), FC Kuřim – Senec 0 : 4

Výsledky odehraných utkání ve skupině o umístění: Boskovice – 
FC Kuřim 4 : 2 (Zabadal 2x), Břeclav – FC Kuřim 7 : 0 (Hruška - ČK), 
Ružinov – FC Kuřim 0 : 3 (kontumačně), Svitavy – FC Kuřim 2 : 2 (Za-
badal 2x)

Slovenský tým z Ružinova se na turnaj nedostavil. Plánované zápa-
sy s tímto mužstvem byly zkontumovány.

Halový turnaj ve Velkém Meziříčí dne 9. 1. 2011
Naši borci, oslabení hlavně o nepřítomnost brankáře Petra Nešet-

řila, po celkem povedených prvních zápasech obsadili až 9.místo.
Sestava: Al Dury – Ušel, Vašíček, Zabadal – Hajsler, Antońů, Hruš-

ka.
Výsledky odehraných utkání ve skupině: FC Kuřim - Předín 2 : 2 

(Hajsler, Antońů), FC Kuřim - SK Líšeň 0 : 1, HFK Třebíč - FC Kuřim 3 
: 0, FC V. Meziříčí červená - FC Kuřim 6 : 0, Utkání o 9. místo: FC Kuřim 
- FC V. Meziříčí bílá 1 : 0 (Antońů)

Halový turnaj v Jaroměři dne 16. 1. 2011
Velmi nepovedený turnaj - kluci obsadili své první „poctivé“ po-

slední místo v letošní halové sezóně!
Sestava: Nešetřil - Vašíček, Zabadal, Bábor, Přichystalová, Bařinka, 

Peřina, Hruška, Hajsler.
Výsledky odehraných utkání ve skupině: FC Kuřim – Mladá Bo-

leslav 0 : 8, FK Náchod - FC Kuřim 1 : 0, AFK Chrudim - FC Kuřim 2 : 
0, FC Kuřim – FC Zbrojovka Brno 1 : 4 (Hajsler) Utkání o 9. místo: FC 
Kuřim – FC Zenit Ćáslav 2 : 4 (Hajsler 2x)

Halový turnaj v Mikulově dne 30. 1. 2011
Na tomto kvalitně obsazeném turnaji kluci obsadili 7.místo. I když 

byli opět předposlední, svými výkony a nasazením, zvlášť když byli jen v 
sedmi, se nemají za co stydět!

Sestava: Nešetřil – Vašíček, Zabadal, Peřina – Hajsler, Hruška, Ku-
libaba.

Výsledky odehraných utkání (hrálo se systémem každý s každým): 
FC Kuřim - Břeclav 2 : 0 (2x Hajsler), FC Kuřim - Boskovice 0 : 6, FC 
Kuřim - Zlín 0 : 5, FC Kuřim - Svratka 1 : 2 (Hajsler), FC Kuřim - Mo-
ravský Krumlov 1 : 5 (Kulibaba), FC Kuřim - ČAFC Židenice 0 : 3,FC 
Kuřim - Mikulov 0 : 4

Halový turnaj v Třebíči dne 5. 2. 2011
Sestava: Nešetřil – Vašíček, Zabadal, Přichystalová, Bařinka – Haj-

sler, Hruška, Peřina, Kulibaba.
Výsledky odehraných utkání ve skupině: FC Kuřim – FŠ Třebíč 

Barcelona 1 : 4 (Vašíček), FC Kuřim – FC Slovan Havl.Brod 1 : 0 (Va-
šíček), FC Kuřim – AFKChrudim 1 : 4 (Hajsler), FC Kuřim – Hodonín 
- Šardice 0 : 5. Utkání o 7. místo: FC Kuřim – FŠ Třebíč Real Madrid 1 : 1 
(Hajsler) na penalty 3 : 2 (Hajsler, Vašíček, Zabadal)

Příští (dubnová) Zlobice vyjde v pátek 1. dubna 2011. 
Uzávěrka je v pátek 25. března 2011, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 28. 
března.
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sport

Vyhlášení ankety
Sportovec města Kuřimi za rok 2010 

kritéria hodnocení a podmínky účasti

Uspořádání ankety Sportovec Města Kuřimi je každým rokem 
vhodné oceněním dosažených sportovních výsledků, včetně ocenění 
práce dobrovolných funkcionářů a trenérů dětí a mládeže. Tato tradice 
začala již v roce 2004.

Kritéria hodnocení a podmínky účasti:
1. Podmínka účasti - člen sportovního klubu nebo sdružení se sídlem 

v Kuřimi
2. Ocenění: a) Sportovec města Kuřimi - za individuální sportovní 

úspěch a reprezentaci města
 b) Sportovní tým města Kuřimi - za sportovní výsledky kolektivu 

a reprezentaci města
 c) Nejlepší člen klubu – mládež - z mládežnických kategorií příslušného 

klubu, za nejlepší sportovní výsledky v daném sportovním odvětví
 d) Úspěšní trenéři města Kuřimi - za velmi dobré výsledky při ve-

dení sportovních oddílů, zejména dětí a mládeže, 3 trenéři
 e) Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu - za dlouhodobý pří-

nos pro sportovní dění, za zajištění a organizaci úspěšných akcí v 
Kuřimi

 f) Mimořádná kategorie - hendikepovaný sportovec, význačný 
úspěch kuřimského občana apod. (pouze příležitostné udělování)

3. Kategorie sportovců a týmů
3.1 Sportovec: 
 a) talent roku – mládež, hoši (mladší a starší žáci)
 b) talent roku – mládež dívky(mladší a starší žákyně)
 c) dorost – junioři do 18 let hoši (kadeti, junioři)
 d) dorostenky – juniorky do 18 let dívky (kadetky, juniorky)
 e) ženy
 f) muži
 g) veteráni a veteránky (dle výsledků)
3. 2 Tým: 
 a) mládež 
 b) dospělí
3. 3 Sportovec klubu:
 a) mládež - chlapci
 b) mládež – dívky
4. Kritéria: 
 a) sportovní výsledky v příslušném roce na mezinárodní a repub-

likové úrovni (Mistrovství světa, mistrovství Evropy, mezinárodní 
závody a soutěže, Mistrovství republiky, republikové soutěže atd.)

 b) sportovní výsledky v příslušném roce na oblastní a krajské úrov-
ni (Krajský přebor, oblastní soutěže a závody, krajské soutěže a zá-
vody)

 c) ostatní sportovní výsledky v příslušném roce
 d) také se přihlíží k druhu a náročnosti sportovního odvětví 

(olympijský, neolympijský sport atd.)
 5. Nominace: Představitelé sportovních oddílů a klubů, případně členo-

vé sportovního výboru, zastupitelé města, podávají do 14. března 
2011 své nominace pro jednotlivé kategorie (na základě předchá-
zejících bodů) na adresu MěÚ Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim, email: kolackovah@radnice.kurim.cz, nebo přímo na po-
datelnu MěÚ Kuřim.

 6. Vyhodnocení: Sportovní výbor vyhodnotí nominace na základě 
předložených návrhů a doporučí starostovi udělení diplomů a 
ocenění.

 Pokud nebude pro příslušné ocenění a kategorii odpovídající ná-
vrh, může Sportovní výbor rozhodnout o neudělení ocenění v pří-
slušné kategorii. 

 

 za sportovní výbor
 předseda Ivo Peřina

Sportovec města Kuřimi 
roku 2010

V letošním roce bude opět vyhlášená populární anketa našeho 
města, ve které se oceňují nejlepší sportovci, sportovní týmy a také funk-
cionáři kuřimského sportu.

Pro vyhodnocení minulého roku došlo k několika zásadním změ-
nám a rozšíření ocenění o
- nová kategorie – nejlepší člen klubu mládež - z mládežnických ka-

tegorií příslušného klubu, za nejlepší sportovní výsledky v daném 
sportovním odvětví. Ocenění bude za každý kuřimský sportovní 
klub, který podá návrh na svého mládežnického sportovce 

- rozšíření kategorie úspěšný trenér na 3 vyhodnocené, zejména tre-
néry mládežnických družstev

- mimořádná kategorie – zde bude vyhlášen např. hendikepovaný 
sportovec, význačný sportovní úspěch kuřimského občana, který 
není člen kuřimského klubu, fair play počin apod. 
Ostatní ocenění zůstávají stejná jako v předcházejících létech, tj. 

-  Sportovec města Kuřimi - za individuální sportovní úspěch a re-
prezentaci města

- Sportovní tým města Kuřimi - za sportovní výsledky kolektivu a 
reprezentaci města 

- Úspěšní trenéři města Kuřimi - za velmi dobré výsledky při vedení 
sportovních oddílů, zejména dětí a mládeže 

- Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu - za dlouhodobý přínos pro 
sportovní dění, za zajištění a organizaci úspěšných akcí v Kuřimi
Sportovci jsou oceněni v kategoriích talent roku – hoši a dívky, 

dorost – junioři do 18 let hoši a dívky, ženy a muži, veteráni a veteránky, 
týmy v kategoriích mládež a dospělí.

Všechny kuřimské sportovní kluby a sdružení mají možnost po-
dávat své návrhy na ocenění do 14. března tr. na Městském úřadu Kuřim. 
Podrobnosti jsou uvedeny na webové stránce www.kurim.cz v sekci ak-
tuality.

Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi 2010 se 
uskuteční 14. dubna v sále Základní umělecké školy Kuřim. Všichni obča-
né města a příznivci sportu jsou zváni.

Za sportovní komisi Lubomír Stříž

Že se dá 
sportovat v každém 
věku dokládá i tento 
snímek: 

v y h l á š e n í 
vítězů v bežeckém 
závodě Malá cena 
Zlobice v kategorii 
nad 70 let.


