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Poradní orgány města

Novoroční přípitek

Občané si zvolili nové zastupitelstvo. 
To ze svého středu vybralo starostu, mís-
tostarosty a další radní. O tom, kdo bude na 
kterém postu jsme vás informovali v prosin-
cové Zlobici. Posledními orgány města, kte-
ré bylo třeba stanovit a naplnit, jsou poradní 
orgány města, tedy výbory a komise. Jejich 
naplnění téměř do konce proběhlo v pro-
sinci. Ve dvou výborech a jedné komisi ještě 
zbývají volná místa, které je třeba doplnit, k 
čemuž dojde zřejmě v lednu. Konkrétně jde 
o jedno volné místo v kontrolním výboru, 
dvě ve výboru finančním a jedno místo v ko-
misi životního prostředí.

Výbory a rady
Nejdříve, co mají tyto orgány společné. 

Jsou to orgány poradní a iniciativní, nemají tedy 
žádnou rozhodovací pravomoc. Jde o zvolené 
týmy, které mají probrat důležité maeriály v 
dané oblasti ať už proto, že je o to zastupitelstvo 
nebo rada požádají, nebo z vlastní iniciativy a 
zaujmout nějaké stanovisko, navrhnout něja-

ké řešení. To pak příslušný rozhodující a pra-
vomocný orgán města buď vezme za své nebo 
odmítne a přijme (nebo nepřijme) nějaké to 
usnesení. 

Výbor je poradním orgánem celého za-
stupitelstva. Jeho předsedou musí být člen za-
stupitelstva. Na základě rozhodnutí zastupitel-

stva v Kuřimi je jednání výborů veřejné, protože 
veřejné je i jednání zastupitelstva. Zákon stano-
vuje, že musí být ustaveny výbory kontrolní a 
finanční. Kuřim si zřídila i Výbor sportovní a 
Výbor pro kulturu a spolkový život. 

Zlobice vstupuje do svého osmnáctého 
ročníku. Když jsme někdy v létě 1992 začali uva-
žovat o tom, že by si Kuřim zasloužila vlastní ne-
závislé noviny, měli jsme jen mlhavou představu o 
tom, jak se taková věc dělá. Pravda, získávali jsme 
praxi, kolega Holman než vyšla první Zlobice už 
byl zaměstnán v Mladé frontě, já jsem už tři roky 
byl redaktorem hudebního měsíčníku a s kolegou 
Sukalovským jsme na zakázku nějaké ty tiskoviny 
spáchali, dokonce i pro celostátní deník jsme udě-
lali na klíč přílohu. Ale o tom, jak vypadá takový 
pravidelný provoz tiskoviny, jsme byli obezná-
meni jen teoreticky. Jen tak mimochodem pozna-
menejme, že v první redakci Zlobice byl i kolega 
Kotek, občas pr o nás kreslil kolega Zejda a radil 
kolega Poledňák. 

Teď jsme v zastupitelstvu za čtyři různé 
strany. Myslel jsem si, že po pár letech přijdou 

mladší a převezmou otěže. Nějak tu nejsou.
A tak když starosta Drago Sukalovský 

připíjel 3. ledna k novému roku na koncertě 
Moravského klavírního tria, tiše jsem počítal, 
kolik lidí, mladších o dvacet let než my, dělá 
něco pro Kuřim. A kupodivu, bylo jich dost. Jen 
novinařina je nějak neláká. Ale třeba i toho se 
letos dočkáme. 

Takže: připijme si na Kuřim. Ať vzkvétá.
Jiří Brabec, šéfredaktor
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny
„Naloženi v lihu“

byli dva občané, ležící na ulici v Kuřimi, 
ke  kterým byla dne 3. 12. 2010 kolem půlnoci 
přivolána Policie ČR. Jednomu bylo naměřeno 
3,7 a druhému 4,2 promile alkoholu v krvi. Poli-
cie je převezla do tepla záchytné stanice.

Lapka v Albertu
Neznámý pachatel obral dvě občanky 

nakupující dne 13. a 15. 12. 2010 v obchodním 
domě Albert o peněženky. Peněženky měly ulo-
ženy jedna v kabelce a druhá v nákupní tašce, 
které nechaly ležet volně v nákupním vozíku. 
Před Vánocemi jim tak chyběly více než 3 tisíce 
Kč. 

Zmizela i s dětmi
Dne 14. 12. 2010 ohlásil na Policii ČR 

v Kuřimi občan z Veverské Bítýšky, že ode dne 
12. 12. 2010 postrádá svou družku s jeho tříle-
tým synem a batoletem. Žena odešla s dětmi 
kolem poledne. Vzala si s sebou jen peněženku a 
věci na vycházku a dosud se nevrátila ani o sobě 
nedala vědět. 

Tragické úmrtí
Dne 18. 12. 2010 byl večer přivolán lé-

kař k ženě středního věku, která zkolabovala na 
ulici v Kuřimi. Bohužel pokus o resuscitaci byl 
neúspěšný. Lékařka přivolala Policii ČR, proto-
že žena měla v obličeji podlitiny a na hlavě měla 
dva až tři dny starou tržnou ránu. Šetřením bylo 
zjištěno, že zranění ženě způsobil její druh dva 
dny před smrtí.

Odcizené pohonné hmoty
Dne 20. 12. 2010 byla přivolána Policie 

ČR do Veverské Bítýšky, kde neznámý pachatel 
odčerpal z nádrží dvou nákladních aut celkem 
450 l motorové nafty. Majitelům vznikla škoda 
18 tisíc Kč. Pachatel v obou případech vypáčil 
víčka nádrží.

Dne 24. 12. 2010 nahlásili v dopoled-
ních hodinách na Policii ČR v Kuřimi nezávisle 
na sobě dva majitelé osobních aut z Lelekovic a 
z Moravských Knínic odcizení benzínu. Nezná-
mý pachatel provrtal benzinovou nádrž jejich 
aut a odčerpal benzín.

HN

Oddávající nově
Důležitou osobou každé svatby, kromě 

snoubenců a svědků, je oddávající. V Kuřimi 
může tuto funkci vykonávat  pět zastupitelů 
– starosta a oba místostarostové (tedy Drago 
Sukalovský, Jiří Koláček a Oldřich Štarha) na 
základě znění zákona o rodině a dále zastupitelé 
David Holman a Petr Němec, které touto funkcí 
pověřila rada města.

Parkoviště městu
Parkoviště na nám. 1. května před pro-

dejnou Albert až dosud vlastnila společnost 
Ahold, provozující síť Albertů. Podle dohody, 
uzavřené při výstavbě supermarketu, nyní toto 
parkoviště za symbolickou cenu převedla na 
město. Současně si Albert část parkoviště, přilé-
hající přímo k budově, pronajal. Kromě nájmu 
5 tisíc Kč měsíčně bude Albert parkoviště a pří-
jezdovou cestu k němu udržovat a čistit.

Znak na „plackách“
Společnost Aktiv 95 z Opavy požádala 

město o souhlas k využití znaku Kuřimi. Společ-
nost vyrábí sběratelské kolekce znaků měst ČR. 
Znak Kuřimi se tak octne např. na populárních 
připínacích „plackách“.

Mapový portál od Gisitu
Město pořizuje a provozuje databázi 

různých geografických údajů. Pro snazší práci 
a přístup k nim se proto rozhodlo o pořízení 
mapového portálu. Celkově se o tuto zakázku 
ucházelo 8 firem, z nichž nejvýhodnější nabídku 
předložila brněnská firma Gisit. Vybrané řešení 
splňuje většinu funkcí a je přehledné. Jeho nasa-
zení navíc bude zdarma a roční provoz bude stát 
12 tisíc korun – což byla nejlevnější nabídka.

Sociální zařízení opravil 
Kompletstav

Sociální zařízení na ZŠ Tyršova bylo v 
havarijním stavu. Škole se podařilo získat dota-
ci na jeho opravu ve výši 200 tisíc Kč. Opravu 
provedla letovická firma Kompletstav, která ve 
výběrovém řízení předložila nejnižší nabídku ve 
výši 197 tisíc Kč.

5 x DrS

Mikroregion                                  
Zastupitelstvo delegovalo do Mikrore-

gionu Kuřimka jako delegáty s hlasem rozho-
dujícím jako zástupce Města Kuřimi – starostu 
Ing. Draga Sukalovského a místostarostu Ing. 
Oldřicha Štarhu.

Koupen mokřad
Zastupitelstvo rozhodlo, že odkoupí od 

soukromého majitele mokřad u rybníka Srpek, 
který by město mělo vlastnit vzhledem k důle-

žitosti tohoto pozrmku pro životní prostředí i k 
důležitosti této lokality.  

Matka v potížích
Paní, bydlící na Wolkerově ulici souhla-

sila s tím, aby její byt koupila její dcera. Protože 
jí věřila, nezřídila si právo na doživotní užívání 
bytu, a dcera ji teď chce vystěhovat a byt prodat. 
Proto zoufalá matka požádala zastupitelstvo, 
zda by jí nepřidělilo byt. Po bouřlivé diskusi jí 
ale nebylo vyhověno. Většina zastupitelů se pro-
stě bojí, že v takovém případě by vznikl prece-
dens navádějící občany, aby se domluvili s pří-
buzným, který je vyhodí, a byt prodá. Příbuzný 
bude mít peníze, postižený pak jiné bydlení od 
města.

Nové vyhlášky
Zastupitelstvo schválilo čtyři nové 

obecně závazné vyhlášky města, které souvisí s 
místními poplatky. Nejedná se o vyhlášky zcela 
nové, pouze z jedné vyhlášky o místních poplat-
cích byly vytvořeny 3 samostatné. Novinkou je, 
že město zpoplatňuje vedle výherních automa-
tů i elektronické terminály, kterých je v hernách 
již dnes převaha. Dál jde o obsahově nezměně-
né vyhlášky o místním poplatku ze psů, za užití 
veřejného prostranství  a za „odpady“- formální 
každoroční změna v rozúčtování nákladů na po-
platníka.

Peníze do veřejné dopravy
Zastupitelstvo schválilo dodatky ke 

smlouvě o zajištění financování IDS JMK, kte-
rými se zajišťuje nadstandard pro rok 2011. 
Celkem město ze své pokladny přispěje letos na 
dopravu více než 1,8 miliony Kč.

Voda podraží
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zasla-

ly městu návrh cen vodného a stočného pro rok 
2011. Oproti loňskému roku nám voda podraží 
o 5,2 %.  Konkrétně bude vodné 25,51 Kč/m3 
bez DPH (28,06 Kč/m3 včetně 10% DPH), 
stočné    29,19 Kč/ m3 bez DPH ( 32,11 Kč/
m3 včetně 10% DPH), celkem tedy vyjde kubík 
vody na  54,70 Kč bez DPH ( 60,17 Kč včetně 
10% DPH).

Žádné tajnosti
Zastupitelstvo a rada rozhodly, že na 

webu budou všem k dispozici zápisy ze schůzí 
rady města a ze zasedání zastupitelstva. U všech 
hlasování, která nebyla jednomyslná, bude uve-
deno, jak kdo hlasoval. Toto zveřejňování bude 
zahájeno zpětně od počátku volebního období. 
Také bude jednáno, aby na webu byly k dispozi-
ci videozáznamy jednání zastupitelstva.

6×job

Doprava
V tomto čísle přinášíme dvojstránku s 

jízdními řády. Není úplně dokonalá, ale doufá-
me, že pro většinu z vás první pomoc přinese.

Dovolujeme si ale upozornit, že díky 
panu Ing. Krčmovi je na webových stránkách 
města o dopravě mnohem více materiálů, které 
by se prostě do Zlobice nevešly. Neuspokojí-li 
vás naše jízdní řády, hledejte na www.kurim.cz 
v sekci doprava.

Jiří Brabec
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Důležité informace

Nová pravidla 
Programu finanční podpory Kulturní, spor-
tovní a spolkové činnosti města Kuřimi

Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 14. 12. 
2010 schválilo nové stanovy pro udělování dotací z „Programu fi-
nanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Ku-
řimi“, platná od 1. 1. 2011. 

Hlavními změnami ve schválených stanovách jsou:
Všechny žádosti o dotace, posouzené příslušnými výbory, schvalu-

je pouze zastupitelstvo města.
Program je koncipován jako převážně jednokolový, druhé kolo 

bude vyhlášeno pouze v případě, že se v prvním kole nevyčerpají všechny 
rozpočtované finanční prostředky; 

O dotace na příslušný kalendářní rok se žádá ve čtvrtém čtvrtletí 
roku předcházejícího. 

Vzhledem k tomu, že tato pravidla byla schválena před koncem 
roku, byla výzva pro kalendářní rok 2011 vyhlášena již 15. prosince 2010 
s tím, že

všechny žádosti o dotace (z oblasti sportovní, kulturní i spolkové) 
se předkládají do středy 12. ledna 2010 do 17:00 hod. na podatelně MěÚ 
Kuřim, Jungmannova 968.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Jandl, 
tel.: 541 422 338, 
e-mail: jandl@radnice.kurim.cz

Formuláře žádostí o poskytnutí dotací jsou k dispozici na kan-
celáři úřadu MěÚ Kuřim nebo v elektronické podobě na internetových 
stránkách města:

http://radnice.kurim.cz/prispevek_formular
nebo ve formátu *.doc: 
http://www.kurim.cz/filemanager/files/file.php?file=25963

Mgr. Jan Jandl
Odbor kancelář úřadu MěÚ Kuřim

Výměna řidičských průkazů 
bez front

Rok 2010 byl rokem, kdy končila druhá etapa povinné výmě-
ny řidičských průkazů. Ta se týkala těch dokladů, které byly vydány 
v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. První etapu, která finišovala 
ke konci roku 2008 jsme tehdy zvládli bez větších problémů. Letošní 
povinná výměna se ale týkala o něco většího počtu řidičských prů-
kazů a protože jsme chtěli předejít dlouhým frontám, rozhodli jsme 
se, že hned od začátku tohoto roku uděláme vše pro hladký a plynulý 
průběh výměny. Úsilí se vyplatilo, fronty nebyly, na výměnu se čeka-
lo jen minimálně. 

Co to mu předcházelo? Každopádně snaha dokázat, že pokud 
budou občané informovaní a neustále upozorňovaní na zákonnou po-
vinnost výměny řidičského průkazu, lze vše zvládnout v pohodě a bez 
nervů. Přistoupili jsme tedy k masivní informační kampani, ať už ve Zlo-
bici, nebo prostřednictvím letáků na vývěskách, popř. letáků doručených 
do schránek obyvatel Kuřimi. Zapojili jsme také starostky a starosty obcí 
našeho správního obvodu, aby potřebné informace předali občanům 
svých obcí. Musíme zmínit i to, že jsme několikrát vyjeli do obcí nabí-
rat žádosti o výměnu, což určitě také přispělo k nestresujícímu průběhu 
výměny. Mimořádné úřední dny v listopadu také hodně pomohly celou 
záležitost urychlit. Podle statistik Ministerstva dopravy jsme se v tempu 
výměny umístily jednou pátí, no a jednou první. Na občanech Kuřimi a 

obcí správního obvodu laskavě necháváme na posouzení, jak jsme se s po-
psanou záležitostí vypořádali a zda byli spokojeni s úrovní našich služeb.

Na závěr mi dovolte poděkovat především pracovnicím odboru 
dopravy, které měli danou agendu na starosti a to paní Jitce Křivanová a 
Daně Stražovské, poděkování také patří starostkám a starostům za vstřícný 
přístup a pomoc, děkujeme také redakci Zlobice za trpělivé uveřejňování 
našich příspěvků a redakci KTN za medializaci a výbornou spolupráci.

Ing. Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Kuřim

Aktuální změny v oblasti 
sociálního zabezpečení 
a politiky zaměstnanosti :

Zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV, byla přijata 
úsporná opatření v rámci státního rozpočtu.

Tato opatření zahrnují novely zákona o nemocenském pojiště-
ní, zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákoníku práce, zákona 
o státní sociální podpoře, zákona o zaměstnanosti, zákona o sociálních 
službách, zákona o důchodovém pojištění, zákona o pomoci v hmotné 
nouzi, zákona o existenčním minimu a některých dalších zákonů.

Mezi nejvýznamnější opatření patří: 
Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

 ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné stanoví pro rok 
2011-2013
* snížení výše nemocenské na 60% denního vyměřovacího základu 

po celou dobu nemoci 
* OSSZ vyplácí nemocenské až od 22. dne dočasné pracovní ne-

schopnosti (od 4. dne nemoci do 21. dne nemoci vyplácí zaměst-
navatel náhradu mzdy podle zákoníku práce, první tři dny nemoci  
zůstávají bez náhrady)

* stávající dočasná pracovní neschopnost bude po 1.1.2011 automa-
ticky přepočtena.

Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné rozšiřuje okruh 

povinně pojištěných osob samostatně výdělečně činných (SVČ). Pokud 
bude osoba SVČ účastna nemocenského pojištění, považuje se tato sa-
mostatná výdělečná činnost vždy za hlavní SVČ, i když trvala účast na 
nemocenském pojištění pouze po část kalendářního měsíce.    

Podrobné informace podají v oblasti sociálního pojištění OSSZ.

Novela zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpisů : 

Změny v porodném: Nově má nárok na porodné žena, která po-
rodila své první živé dítě a zároveň rozhodný příjem v rodině nepřevýšil 
2,40 násobek životního minima rodiny podle zákona č. 110/2006 Sb., o 
životním a existenčním minimu. 

Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Na-
rodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo 
děti, činí výše porodného 19 500 Kč. Změny se týkají rodin, ve kterých se 
dítě narodilo nejdříve 1.1.2011.

Změny v rodičovském příspěvku: Nově se postupuje u tzv. tří-
leté a potažmo čtyřleté varianty. Výše rodičovského příspěvku poklesne 
výrazným způsobem u 4leté varianty, která bude oproti roku 2010 nižší. 
Dvou a tříletá varianty zůstává nezměněna. Zkracuje se také termín, do 
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pozvánka

kterého lze zvolit tříletou variantu. Její volbu bude nově nutné provést 
nejpozději do 9. měsíce věku dítěte. Dosud to byla doba do 21. měsíce 
věku dítěte. 

Změny v sociálním příplatku: Nově mají nárok na sociální pří-
platek pouze rodiče, kteří pečují o zdravotně handicapované děti popř. 
alespoň jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je 
sám handicapovaným nezaopatřeným dítětem. Sociální příplatek podle 
nové právní úpravy náleží do 31.12.2012.

Podrobné informace podají ÚP, oddělení státní sociální podpory.

Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, 

přináší zejména dlouho diskutované změny týkající se příspěvku 
na péči (PnP) ve stupni I;
* zrušen § 18a – způsob výplaty příspěvku ve stupni I osobě starší 18 

let a s tím spojené úpravy dalších ustanovení
* výše PnP ve stupni I - pro osoby starší 18ti let dochází ke snížení 

příspěvku na péči z 2.000 Kč na 800 Kč (netýká se osob uvedených 
v § 120 odst. 4 věta 2., tj. osob starších 80 let, jejichž dávky byly z 
důvodu částečné bezmocnosti transformovány do stupně závislos-
ti I, a pokud z důvodu péče o ně náležel fyzické osobě příspěvek 
při péči o osobu blízkou, náleží jim PnP ve výši podle stupně II, tj. 
4.000 Kč,  

* úřady obcí s rozšířenou působností provádí pro účely posuzování 
sociální šetření. Zjišťuje se při něm schopnost samostatného ži-
vota osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální pracovníci 
nebudou tedy hodnotit úkony, budou popisovat klasickou sociální 
situaci, 

* přechodná ustanovení - sdělení o změně výše PnP ve stupni I do-
ručí OÚ III nejpozději do dne výplaty PnP za leden 2011, sdělení 
se nedoručuje do vlastních rukou.
Podrobné informace podá OSV Městského úřadu Kuřim.

Novela zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů,  

* změny v zápočtu příjmů pro nárok a výplatu dávek pomoci v 
hmotné nouzi vzhledem k prodloužení výplaty náhrady mzdy při 
trvání PN ze 14 na 21 dnů.
Podrobné informace podá OSV Městského úřadu Kuřim.

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů

* omezení výplaty podpory v nezaměstnanosti
* nelze souběh podpory a „nekolidující“ výdělečné činnosti, tato je 

však nadále možná v průběhu další evidence na ÚP bez nároku na 
podporu

* výplata podpory se odloží na dobu, za kterou náleží odstupné 
* rozlišuje se důvod ukončení pracovního poměru (PP), dobrovol-

ný odchod ze zaměstnání = snížení podpory na 45 % průměrného 
měsíčního výdělku po celou dobu pobírání podpory. 

* rozšiřuje se okruh nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti - pře-
klenovací příspěvek (§ 114) těm uchazečům o zaměstnaní, kteří 
ukončí evidenci a zahájí samostatnou výdělečnou činnost (SVČ). 
Na příspěvek není právní nárok. Jsou stanoveny účely, na které lze 
použít překlenovací příspěvek - úhrada nákladů při zahájené SVČ 
(např. nájem, doprava materiálu, výrobků, oprava a údržba budo-
vy…)

* Vyplacení odstupného, odbytného, odchodného. Uchazeči o za-
městnání, kterému bude příslušet z posledního zaměstnání odstup-
né, odbytné, nebo odchodné, se poskytování podpory v nezaměst-
nanosti odloží až po uplynutí období, jež odpovídá poskytnutému 
odstupnému (skončí-li např. pracovní poměr 31.1.2011 a bude 
poskytnuto tříměsíční odstupné, může být podpora v nezaměst-
nanosti přiznána nejdříve od 1.5.2011).

* Ukončení zaměstnání na vlastní žádost nebo dohodou. Uchaze-
či o zaměstnání, který ukončí poslední zaměstnání bez vážného 
důvodu sám nebo i dohodou se zaměstnavatelem, bude přiznána 
podpora v nezaměstnanosti po celou dobu v procentní sazbě 45 

% průměrného měsíčního čistého výdělku, zatímco běžně činí 
procentní sazba první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a 
zbývající dobu 45 %.
Podrobné informace podají úřady práce.

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soci-
álním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České 

republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů 

* nařízením vlády se prodlouží snížení výše příspěvku na provoz 
motorového vozidla i pro rok 2011 (stejně jako v roce 2010).

Na rok 2011 činí tedy výše příspěvku na provoz motorového vo-
zidla pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimo-
řádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 
Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro občany, 
jejichž zdravotní postižení  odůvodňuje  přiznání  mimořádných výhod 
pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopé-
ho vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel. 

Podrobné informace podá OSV Městského úřadu Kuřim.

Bc. Taťána Sojková
Vedoucí OSV Městského úřadu Kuřim

Přeji Vám  do nového roku vše dobré, pevné zdraví, 
pracovní i osobní úspěchy, zdravé sebevědomí, 

víru ve vlastní schopnosti a nezbytnou dávku štěstí.
S novým rokem přichází také nová přání. 
Přeji Vám, aby se Vám všechna vyplnila.

Za místní organizaci KDU-ČSL
Ing. Miluše Macková
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Každý z těchto výborů má předsedu, místopředsedu a dalších de-
vět členů (na tom, že budou všechny výbory jedenáctičlenné se rozhodlo 
Zastupitelstvo), kteří byli zastupitelstvem zvolení a mají právo hlasovat, 
pokud není projednávaný bod takový, že by tím došlo ke konfliktu zájmů. 
Dále má každý výbor tajemníky, což je pracovník úřadu, kterého určila ta-
jemnice MěÚ, ten ale nehlasuje, stará se o organizační záležitosti a podob-
né věci. Výbor se schází podle potřeby, o jeho svolání může rozhodnout 
jeho předseda sám, na žádost tajemníka nebo  pokud jednání výboru po-
žaduje třetina z jeho členů (v Kuřimi tedy 4).

Z jednání výboru se pořizuje zápis, který bude veřejnosti k dispo-
zici na webu.

Komise jsou poradním orgánem rady. Jejich předsedu, místopřed-
sedu a členy volí rada. Rozdíl je jen v tom, že předseda komise nemusí být 
členem zastupitelstva. Stejně jako u výborů, i u komise jmenuje tajemnice 
města jejího tajemníka z řad zaměstnanců. A i zde by měly být zápisy k 
dispozici na webu města.

Členové výborů a komisí jsou za svou práci honorováni (byť spíše 
symbolicky).

Poznamenejme ještě, že zastupitelstvo, rada, ale i starosta nebo tře-
ba místostarosta si mohou pro projednání nějaké záležitosti stanovit pra-
covní skupinu. Na rozdíl od výborů a komisí, které mají přesně dáno, jak 
mají jednat (například se musejí sejít, nelze projednat záležitost mailem 
či telefonem), pracovní skupina je neformálnější, tedy může o věci jednat 
i třeba formou webové konference a může být rozpuštěna kdykoli, když 
ten, kdo ji jmenoval, nabude dojmu, že už ji nepotřebuje. A taky za účast 
v ní nejsou ani ty symbolické peníze.

V Kuřimi už na ustavujícím zasedání zastupitelstvy vyzvalo nové 
vedení města všechny volební strany, ať navrhnou ty, kteří by mohli být 
přínosem pro práci jednotlivých výborů a komisí. Pochopitelně nemusí 
jít o členy nebo příznivce těchto politických uskupení, ale měli by to být 
jednak odborníci, ale zároveň i lidé, kteří budou na jednání chodit, pro-
tože o návrzích se hlasuje a pro musí být nadpoloviční většina ze všech 
členů orgánu. Ne vždy se stane, že se orgán vůbec sejde v usnášeníschop-
ném stavu.

Výbor nebo komise?
S výjimkou výborů kontrolního a finančního, které ukládá zákon, 

je zcela na libovůli města, jaké poradní orgány si vytvoří. Každé město se 
rozhoduje, chce-li například poradní orgán pro dopravu, a má-li to být 
komise nebo výbor. Obecně platí, že výbor má v pocitech zastupitelstva 
větší váhu, protože jde o orgán celého zastupitelstva. Problém je, že za-
stupitelstvo se schází jednou za šest týdnů. Rada nejméně jednou za 14 
dnů. Tuší-li tedy zastupitelé, že poradní orgán bude muset v dané oblas-
ti velmi často řešit věci rychle, protože někdo požaduje rychlé zaujmutí 
stanoviska od města, pak je rozumnější vytvořit komisi. Například právě 
v dopravě velmi často chce některý z jejich provozovatelů během velmi 
krátké doby připomínky k jízdním řádům. 

Teoreticky nic nebrání městu, aby si pro stejnou oblast zřídilo jak 
výbor, tak komisi. Třeba komisi dopravní a výbor pro koncepci dopravy. 
V praxi ale, pokud město funguje normálně, je to celkem zbytečné. Rada 
může požádat komisi, ať nějakou problematiku probere a pak s jejími zá-
věry seznámí zastupitelstvo  a podobně,

Výbory v Kuřimi
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi 

Je zřízen podle § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a 

obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Předseda výboru: Jan Herman
Místopředsedkyně výboru: Ing. Miluše Macková  
Tajemník výboru: Soňa Axmannová  
Členové výboru: Marek Čech, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Karel 

Kreidl, Jiří Vašíček, Zdeňka Vašíčková, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Mgr. 
Vlastimil Burkart, Mgr. Michaela Kalinová.  

Bývá dobrým zvykem, že do čela kontrolního výboru je zvolen 
zástupce silné opoziční strany, protože kontrolní výbor má jako jednu 
ze svých důležitých povinností sledovat, jestli si koalice nepřizpůsobu-
je zákony a pravidla ve svůj prospěch. Jak je patrno, zastupitelstvo toto 
pravidlo ctilo, jak předseda, tak místopředseda jsou výrazní opoziční za-
stupitelé. 

Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi:
Je zřízen podle § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními pro-

středky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 
Předseda výboru: Zdeněk Kříž
Místopředseda výboru: Ing. Zdeněk Přichystal  
Tajemník výboru: Ing. Aleš Varmužka  
Členové výboru: Josef Vozdecký, PaedDr. David Holman, Mgr. 

Petr Vodka, Ing. Jan Brabec, Ing. Petr Svoboda, Bc. Yveta Tesařová, Ing. 
Petr Němec.

Výbor sportovní
Předseda výboru: Ivo Peřina  
Místopředseda výboru: Ing. Lubomír Stříž  
Tajemník výboru: Hana Koláčková  
Členové výboru: Ing. Alexandra Potůčková, Ing. Alexandra Smíš-

ková, Ing. Milan Vlk, Mgr. Michal Politzer, Jiří Mikel, Ing. Rostislav Ha-
nák, Jan Vlček, Petr Macek, Ing. Zdeňka Jeřábková.  

Výbor pro kulturu a spolkový život
Předseda výboru: Mgr. Ladislav Ambrož  
Místopředsedkyně výboru: Eva Konečná  
Tajemník výboru: Mgr. Jan Jandl  
Členové výboru: Zdeňka Šedová, Iveta Samborská, Mgr. Kateři-

na Kinclová , Jiří Brabec, Naděžda Chocholáčová, Iveta Nováková, Ivana 
Nováčková, Bohuslav Bednář, Josef Mareček.

Komise v Kuřimi
Komise výstavby 

Řeší soulad investičních záměrů a připravovaných projektů s územ-
ním plánem města Kuřimi. Dává doporučení při tvorbě regulativů rozvo-
jových lokalit, ve fázi projektové přípravy k vnějšímu vzhledu staveb. 

Předseda komise: Ing. arch. Petr Němec
Místopředseda komise: Pavel Šudák  
Tajemník komise: Ing. Jana Lekešová  
Členové komise: Viktor Medek, Ing. Alexandra Potůčková, Zdeň-

ka Šedová, Petr Krejčí, Ing. Marek Kumprecht, Ing. Vladimír Zimola, 
Martina Šindelková, Ing. Miluše Macková, Ing. Vladislav Zejda.

Poznámka: Předseda této komise není totožný se zastupitelstvem 
za KDU-ČSL stejného jména, ale jiného vzdělání.

Komise pro životní prostředí
Komise pro životní prostředí je zřízena za účelem projednání 

žádostí občanů, podnikatelských subjektů a města o kácení dřevin ros-
toucích mimo les. Žádosti se předkládají Ing. Jitce Sikorové. Komise se 
pochopitelně vyjadřuje i k dalším záležitostem týkajícím se oblasti život-
ního prostředí.

Předseda komise: Václav Henzl
Místopředseda komise: Jiří Brabec   
Tajemník komise: Ing. Jitka Sikorová  
Členové komise: Ing. Dalibor Šafařík, Jiří Dvořák, Mgr. Martin 

Nawrath, Daniel Struhařík, Lenka Šlosarová, Jan Herman, RNDr. Igor 
Poledňák, Vítězslav Nováček.

Komise dopravy
Komise se zabývá základní dopravní obslužnosti pro město Kuřim 

- autobusovými a vlakovými spoji, úpravami jízdních řádů a projednává 
návrhy úprav dopravního značení. Aktuálně se zabývá problematikou 
rychlostní komunikace R43 a silnice 1. třídy (I/43) ve spolupráci s komi-
sí výstavby. Hodnotí výsledky měření radarového systému VIASIS 2000 
instalovaného v Kuřimi, projednává žádosti o vyhrazení parkovacích 
míst, přijímá a vyhodnocuje podněty k dopravní problematice ve vztahu 

Poradní orgány města
(pokračování ze str. 1)
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polemika

k územnímu plánu a řeší další úkoly související s dopravou. 
Předseda komise: Ing. Miloš Kotek 
Místopředseda komise: Ing. Stanislav Krčma   
Tajemník komise: Ing. Vlasta Indrová  
Členové komise: Mgr. Radim Cenek, Roman Doležal, Bc. Roman 

Stříž, Mgr. Michal Politzer, Vladimír Pančík, Mgr. Aleš Vítek, Květoslava 
Múčková, Ing. Milan Krejčí, Ladislav Štěpánek.

Komise projektu Zdravé město
Působnost a kompetence komise jsou vztaženy ke všem činnos-

tem města, které se týkají Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 
(podle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR). Komise se vyslovuje 
ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, 
udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Dále se zabývá uplatněním 
principů participace a partnerství ve městě. 

Předseda komise: PaedDr. David Holman
Místopředseda komise: Mgr. Ladislav Ambrož  
Tajemník komise: Ing. Naďa Šiblová  
Členové komise: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Miroslav Vave-

ra, Marek Čech, Jiří Poláš, Mgr. Ilona Mikelová, Mirka Koláčková, MUDr. 
Danuše Jarošová, Adele Bojanovská, Ing. Alexandra Smíšková

Pracovní skupiny
Starosta města zřídil dále jako poradní orgány následující pracovní 

skupiny:
Pro rozvoj škol: 

Drago Sukalovský, Jiří Koláček, Oldřich Štarha, Stanislav Plchot, 
Richard Mach, Lenka Slámová, Hana Novotná, Iva Zejdová, architekt 
města - až bude ustanoven

Wellness team: 
Drago Sukalovský, Jiří Koláček, Oldřich Štarha, Jan Sojka, David 

Břenek, Jana Davidová, Aleš Varmužka, Dagmar Ševčíková, Jana Lekešo-
vá a Naděžda Šiblová.

Jiří Brabec

Blahopřání
Doufám, že trocha ironie (snad poezie) nikoho nezabije, jak říká 

básník a kolem Silvestra vůbec ne. V návalu různých blahopřání k váno-
cům a novému roku 2011 jsem opomněl poblahopřát Mgr. L. Ambrožovi 
k ojedinělému rekordu a to v počtu členství, nazvěme to souhrnně, v po-
radních sborech města. 

Tak tedy člen zastupitelstva města, předseda Výboru pro kulturu a 
spolkový život, místopředseda Komise Zdravého města, člen Kontrolní-
ho výboru, člen Školské rady ZŠ Jungmannova. Holt, kdo umí ten umí. 
Když se zadaří může to být někdy měsíčně až 3  000,- Kč. Jistě se jako 
důchodce nudí a chce dát jako vždy všechny své síly ve prospěch rozvoje 
města Kuřimi. Jak mu závidím. Jsem také důchodce, že mne to nenapadlo. 
Přeji hodně úspěchů v práci.

Petr Němec

Výborný komisař
Pan Němec se pozastavuje nad množstvím funkcí v komisích a vý-

borech, ve kterých se objevuje pan Ambrož. Na můj vkus argumentace o 
finanční výhodnosti takovýchto postů je dost podpásová, a mám-li odpo-
vědět podobně, pak také nezávidím panu Němcovi, že jako bývalý vysoký 
důstojník naší socialistické a posléze demokratické armády bere doživot-
ní rentu značně vyšší než jsou jím kalkulované výdělky pana Ambrože. 
Pan Němec má jistě na rozdíl ode mne mnohem podrobnější přehled o 
tom, jak funguje městský úřad, ale v žádné komisi či výboru dosud ne-
pracoval. Já jsem byl i členem i předsedou a musím říci, že pokud chcete 
takovou práci vykonávat opravdu zodpovědně, pak vám zabere dost času, 
takže váš hodinový výdělek je hodně hluboko pod sto korunami hrubého. 
Čili žádná trafika. Práce ve školské radě navíc není honorována vůbec.

Členy komisí a výborů nominovaly jednotlivé volební strany (paní 
Kalinová se nominovala sama). Jak to probíhalo v ostatních uskupeních, 

nevím, ale v KOLce jsme vycházeli z toho, kdo má k čemu odborné před-
poklady, kdo se podílel na sestavování programu naší volební strany v 
které oblasti a kdo je schopen a ochoten garantovat, že bude docházet na 
jednání pravidelně.

Pan Němec navrhoval do čela kulturního výboru mne. To už před 
zasedáním zastupitelstva po mně v rámci naší volební strany chtěli i pá-
nové Ambrož a Sukalovský. Já jsem to ale odmítl, protože si myslím, že 
bych se mohl octnout v konfliktu zájmů jako pracovník kulturního od-
dělení naší knihovny. Odmyslím-li si sebe a pana starostu Sukalovského, 
který si kromě jiného vyzkoušel pozici manažéra hudební skupiny, je pan 
Ambrož jasně nejfundovanějším členem zastupitelstva v oblasti kultury 
(předseda výboru musí být zastupitel). Pan Ambrož v kultuře aktivně pů-
sobí, hraje v kapele místního významu. Jeho děti studovaly na Základní 
umělecké škole. A v neposlední řadě si pan Ambrož zřejmě koupí ze všech 
zastupitelů nejvíckrát do roka vstupenku na kulturní akci v Kuřimi.

Co se týče Komise projektu Zdravé město, předpokládám, že i pan 
Němec ví, že vždy je ve městě jeden z čelních funkcionářů pověřen být 
„místním politikem“ pro tuto agendu, což znamená kontakt se strukturou 
sítě zdravých měst v ČR, a poměrně dost informací, které přes tohoto 
člověka proudí. Do roku 2006 to byl pan Holman, pak další čtyři roky pan 
Ambrož. Doufám, že nejsem jediný, komu přijde logické, aby právě tito 
dva lidé vytvořili tandem na čele komise. A jsme-li u honoráře – ten je u 
místopředsedy komise i řadového člena stejný.

A že je pan Ambrož členem Školské rady na ZŠ Jungmannova. 
Sem město jmenuje tři členy, tři pak vedení školy a tři zástupci žáků (tedy 
prakticky rodiče). Je asi logické, že by nebylo vhodné, aby město jmeno-
valo do školské rady paní Kalinovou, která zde učí, a dosavadní člen této 
rady pan Sukalovský jako starosta na tuto funkci rezignoval. Zastupitel-
stvo disponuje vlastně kromě paní Kalinové třemi lidmi, kteří nějakou 
dobu učili: místostarostou Koláčkem (ten byl jmenován do školské rady 
na Tyršově), radním Holmanem (ten je sice vystudovaný pedagog, ale 
jeho pedagogické působení bylo opravdu krátké) a panem Ambrožem. 
Čili zase mi to přijde jako logická volba.

Je tedy článek pana Němce podle mého soudu svižně napsaný, 
vtipný a pichlavý, ale ne vyvážený. Inu, nemůžeme chtít všechno.

Jiří Brabec

O volební kampani v Kuřimi
Dostalo se mi možnosti podílet se na předvolební kampani 

před volbami do zastupitelstva města v roce 2010. Jak se dnes mo-
derně říká, užil jsem si to. Někdy až moc. Nebudu se zabývat obsa-
hem volebních programů, to je téma na několik článků. Zvažuji, zda 
se k nim nevrátím. Spíše se pokusím napsat něco o volební kampani, 
jak jsem ji viděl já.

ČSSD. Zachytil jsem jeden písemný materiál s kandidáty i voleb-
ním programem formátu malé skládačky. Zajímavost: plakáty lídra voleb-
ní kampaně s hejtmanem JMK. Jedna předvolební akce na hřišti Sokola, 
standardní s obvyklými atrakcemi. Osobní agitace před Albertem. Od-
had: jeden – snad dva mandáty, výsledek tři mandáty. Šok.

KSČM. Velmi jednoduchý písemný materiál. Mohl být lepšího 
provedení. Žádná předvolební akce, žádné billboardy, žádné plakáty jsem 
neviděl. Odhadoval jsem jeden až dva mandáty výsledek dva mandáty.

KOL. Měla solidní kampaň se zaměřením k působení na občany 
zejména pěknými písemnými dokumenty i když volební program před-
stavoval jakýsi soupis  všeho možného nazvaného prioritami. Pěkné 
bylo také odpoledne pro děti a potenciální voliče za kulturním domem. 
Zejména počasí bylo nádherné a také skákačka. Jen mne trochu mrzí, 
že „oKOLo Kuřimi,“ jakési stylizované „člověče nezlob se“, jak bych to 
nazval, vyšlo dost pozdě. Moc jsem si nezahrál. Budu si hrát vždy po za-
stupitelstvu města pro uklidnění. Křížovku jsem vyluštil. Dobrá inovace. 
Tipoval jsem tři – čtyři mandáty, dostala tři mandáty.

KDU-ČSL. Těžko se mi píše, protože mám hodnotit sám sebe. 
Jako hlavní jsou opět písemné materiály. Přišlo několik zpráv, že jsou 
graficky dobré, já jsem oceňoval spíše obsah.  První materiál jako avízo, 
že jsme tady a kdo bude kandidovat. Druhý hlavní volební materiál na 
osmi stranách již s jakýmsi osobním vyznáním každého kandidáta a s vo-
lebním programem. K tomu ještě vysvědčení o práci za končící volební 
období.  Nakonec volební vyznání dvou hlavních osobností M. Mackové 

polemika
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polemika

a P. Němce. Billboardy, billboardíky a plakáty. Jedna akce pro voliče na 
Orlovně s občerstvením, spíše pro děti a navazující na Medové dny. Účast 
dobrá. Přání: alespoň jeden mandát, realita dva. Zázraky se dějí. Jakousi 
skokankou volební kampaně se stala M. Macková, která si vůči předchá-
zejícím volbám polepšila o 11 míst a poskočila ze 16  na 5 místo a přesko-
čila i mediálně obávaného J. Moravského Brabce a to je výkon. Ten navíc 
stále prorokoval, že KDU-ČSL ve volbách asi propadne. 

ODS. Velký důraz byl opět položen na tiskové materiály s pěk-
ným vizuálním stylem. Jejich vydávání bylo systémové od obecnějších 
hodnocení ke konkrétním úderným, vyzývavým heslům. Graficky pěkné, 
profesionální. ODS měla bezkonkurenčně nejvíce akcí pro voliče. Byla 
jim nabídnuta, zejména „Dílařům“ série setkání v restauraci u sokolovny. 
Součástí působení na voliče bylo i pojídání pečeného prasete na Dílech. 
Do volební kampaně této strany bylo také vhodně zakomponováno ote-
vření Wellness pro veřejnost a termínově spojeno s předvolebním odpo-
lednem KOL. Budoucí spojenectví se stále potvrzovalo. Jako vyvrcholení 
bylo naplánováno Modré odpoledne na kuřimském zámku. A možná, že 
toho bylo ještě více. ODS měla také bezkonkurenčně největší billboardy 
ze všech stran v Kuřimi s postavami tří osob, o nichž předpokládala, že 
se dostanou do zastupitelstva města. Dostal se jen jeden na předposled-
ním místě. Jedna paní povídala, že tato volební kampaň ODS byla zatím 
nejdražší volební kampaní v Kuřimi, prý za několik stovek tisíc korun! 
Rozhodně se v tomto případě vložené finanční prostředky, úsilí těch co 
kampaň připravovali a vše kolem toho nevrátilo v adekvátním výsledku. 
Můj tip: tři až čtyři mandáty, výsledek dva. Také šok.

Občané důvěřujme sobě. Netradiční jednoduchý volební ma-
teriál integrující kandidáty s volebním program. Podle mne to však ani 
nebyl program, ale jakási ideová platforma nad níž by mohly být body 
volebního programu. Nebyly. Alespoň nebude co vyčítat při hodnocení. 
Zajímavost – společné foto lídrů „ODS“ a SNK-ED. Žádná předvolební 
akce, žádné billboardy, jen plakáty. Můj typ: jeden mandát, výsledek dva 
mandáty.

SNK-ED. Jeden hlavní písemný materiál s kandidátkou i progra-
mem rozsahem čtyři strany formátu A4.  Jedna předvolební beseda, žádné 
předvolební atrakce, žádný billboard, jen plakáty. Avšak kandidát s nej-
větším počtem hlasů byl právě z této strany. Velké překvapení. Zajímavost 
společný materiál s „ODS“. Předpověď jeden mandát, rozhodnutí voličů 
jeden. 

TOP 09. Vydala jako první volební tiskovinu a naznačila své smě-
řování. Umožnila také nejméně dvěma stranám opisovat, pardon sdílet 
některé myšlenky. První materiál byl nejkritičtější ze všech vůči končící-
mu volebnímu období. Začal jsem volební materiály číst a po několika 
větách jsem poznal, kdo je píše. Materiály dobře graficky zpracované, čti-
vé. Byla to opět sázka na působení tiskovinami do každé domácnosti. Pro-
běhlo i několik akcí na Dílech – typu dětské odpoledne, také jsem tam s 
vnuky byl. Volební manažer straníkům ukázal, jak to mají dělat a propůjčil 
jim své znalosti. Odhad: dva mandáty, výsledek dva mandáty. 

Věci veřejné. Viděl jsem jakýsi volební plakát se 3-4 body textu, 
což měl být program, neměli žádné akce pro veřejnost. Tipování nula, 
výsledek nula.

Co napsat závěrem.
 V působení na voliče jasně převažovaly písemné dokumenty doru-

čované do každé domácnosti a následně jakési hrátky, které si užívaly ze-
jména děti. Kampaň byla nudná, nebyly v ní skandály, vzájemná napadá-
ní, pomluvy a jiné věci známe z volebních kampaní velikých politických 
stran. Nebylo v ní ani nic veselého, vůbec jsem se nezasmál.

Rozhodně neplatilo, že množství tištěných volebních materiálů a 
domnívám se, že ani nabídka, co všechno strana pro Kuřimany udělá, je 
rozhodující pro získání hlasů ve volbách. Velký počet předvolebních akcí 
považuji za plýtvání penězi. Stejně tak rozsáhlé volební materiály s poví-
dáním o dobrých úmyslech kandidátů. Nezjistil jsem žádné zobecňující 
souvislosti mezi množstvím vydaných písemných materiálů, pořádaných 
předvolebních akcí, počtem billboardů a plakátů a získaným počtem 
mandátů. To samé platí asi pro vložené peníze a výsledky. Nejvíce získaly 
strany s nejjednodušší předvolební kampaní. Jak je možné, že M. Kotek se 
svou téměř nicotnou kampaní získal nejvíce hlasů a O. Štarha s pompézní 
kampaní a navíc starosta se dostal do zastupitelstva „s odřenýma ušima?“ 
Možná by občanům stačilo vydat s týdenním předstihem hlasovací lístky, 
kde jsou uvedeni kandidáti a hotovo. Peníze dát na charitu. Co se týká 

volebních programů stejně se po volbách postupuje bez ohledu na ně, 
spíše podle potřeb, které se objeví. Neznám žádného zastupitele, který by 
zarputile opakoval, že plní volební program, kterým se občanům nabízel. 
Uvidíme, co přinese předvolební kampaň za čtyři roky, jaké novinky. Nic 
z moderního působení jako jsou sociální sítě, el. pošta, SMS, MMS, tele-
fonáty apod. nebylo zatím použito.

Myslím, že vím co, Kuřimani (Kuřimáci) chtějí před volbami vě-
dět.

Znáte jeden z volebních vtipů? 
Jaké jsou v Kuřimi volební strany. 
No přeci ČSSD, KSČM, KOL, KOL 09,…… 
To je nějaký omyl snad TOP 09. 
Ale vůbec ne. 

Petr Němec

Volební kampaň viděna 
z jiného úhlu

Článek pana Němce je pro mne zajímavý už proto, že jsem se sám 
podílel na volební kampani KOLky, takže mohu trpět profesní slepotou, 
když srovnávám volební kampaně různých stran. To sice hrozí i panu 
Němcovi, který se zase podílel na volební kampani KDU-ČSL, ale ten to 
vidí z jiného úhlu zaslepenosti. Nehodlám s ním polemizovat ve většině 
tvrzení, byť i bych měl chuť sebevětší. Ale něco přece jen napsat musím. 
My v KOLce opravdu považujeme volební program za důležitý a při hla-
sování se jím řídíme. Proto je tak podrobný, aby volič věděl, jak se bude-
me k jednotlivým otázkám stavět.

Závěrečný vtip se mi líbí. Taky by mohl znít takto:
Jaké jsou v Kuřimi volební strany? 
No přeci ODS, ČSSD, KSČM, KOL, ODS, …… 
ODS už říkáš podruhé.
Však taky zde byly dvě ODS. 

No, tak jsme se zasmáli, že. To, že za TOP09 jsou v zastupitelstvu 
dva lidé, kteří kdysi úspěšně kandidovali za KOL, je pravda. Jen si dovoluji 
upozornit, že to jsou také úspěšní skokani, kteří přeskákali čelo kandidát-
ky. Kdyby byli zvoleni dva první kandidáti TOPky, byli by to lidé, kteří s 
KOLkou nemají nic společného. Volič ale rozhodl jinak. Což dokauje, jak 
kvalitní kandidáti Kolkou v minulosti prošli.

A ještě k tomu, že jsem prorokoval neúspěch KDU-ČSL. Inu, stej-
ně jako on. Řekl jsem, že paní Macková si vzala na kandidátku pana Něm-
ce, protože si asi nebyla jista, jestli bez něj přeleze KDU-ČSL 5%, protože 
před čtyřmi lety to bylo jen o fous. Takže teď má sice jistotu, že se KDU 
přes 5% dostane, ale zase nemá jistotu, jestli se ona dostane přes pana 
Němce. Leda, že by se tam dostali oba, ale to by byl zázrak. Co k tomu 
dodat? Jak praví pan Němec: Zázraky se dějí.

Jiří Brabec
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životní prostředí

Pomáháte recyklovat? 
Chráníte životní prostředí a 
suroviny!

V televizi nebo novinách na nás poslední roky útočí titulky jako: 
„Třídit je normální! Pomáháte recyklovat? Chráníte tím životní prostře-
dí a suroviny!“ A co my v Kuřimi? U nás  bylo do roku 2010 možné tří-
dit na sběrných místech po městě a ve sběrných dvorech odpady - a tím 
odevzdávat ke zpětnému využití suroviny - jako bílé a barevné sklo, pa-
pír, plasty (PET lahve), železo, bioodpad, polystyren a dřevo. V příštím 
roce se tento seznam rozšíří  o textil a vyřazené elektrospotřebiče. To vše 
však vyžaduje další místo a sběrné nádoby, dále zajištění proti „znehod-
nocování“ vybraných komodit apod. Proto Rada města Kuřimi schválila 
rozšíření stávajícího sběrného dvora na ul. Havlíčkova do sousední části 
prostoru po společnosti Alten. Zapojením Kuřimi do tzv. kolektivního 
systému zpětného odběru elektrozařízení se společnostmi Asekol, Elek-
trowin a Ekolamp se výrazně zkvalitní možnosti recyklace nefunkčních 
elektrospotřebičů, o kterých si něco řekneme dále. Na občanech Kuřimi 
pak bude, aby co nejlépe využívali nabízené možnosti odevzdání elektro-
spotřebičů a tím snižovali množství komunálního odpadu. 

Co se dál děje s vyřazeným elektrospotřebičem
Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elek-

trospotřebičů – od nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po 
zatím méně obvyklé myčky na nádobí atd. Co dělat, když některý z nich 
doslouží nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější, výkonnější a úspor-
nější?

Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 % občanů, kteří 
vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej 
odevzdalo u prodejce při koupi nového přístroje; zhruba 15 % občanů 
ale hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 12 % je skladuje doma. 
Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru či prostřednictvím inze-
rátu, další jej odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál. 

Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje, které pro 

svou funkci využívají elektrickou energii, se již nemusejí stát odpadem, 
ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané Kuřimi je mohou 
odevzdat zcela zdarma v místech zpětného odběru - ať už na  sběrných 
dvorech nebo přímo v prodejnách „elektro“ při nákupu modernějšího 
domácího pomocníka. 

 „Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocháze-
jící z domácností je takové elektrozařízení, které svým stavem odpovídá 
výrobku s ukončenou životností bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje 
Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, která 
má zpětný odběr některých domácích spotřebičů na starosti. 

„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není 
výrobek, který již prošel jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy 
činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými opráv-
něními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad a pro 
zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení,“ 
dodává. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad! Pak 
budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech a Kuřim za jejich 
likvidaci bude muset zaplatit. Pokud si šikovný kutil vymontuje např. mo-
tor, topné články či indukční cívku, protože „by se to mohlo někdy hodit“, 
nebude už možné starou pračku, sporák či mikrovlnou troubu odevzdat 
v rámci zpětného odběru. Znehodnocený spotřebič skončí na skládce a 
„vybrané vnitřnosti“ s největší pravděpodobností za pár let při velkém 
úklidu také. Navíc na  systém zpětného odběru přispíváme všichni při 
koupi nového elektrospotřebiče tzv.“recyklačním poplatkem“, čímž zapla-
tíme za kutilovské snažení 2x.

Když vysloužilý elektrospotřebič projde recyklační linkou, na konci je hroma-
da využitelného kovu

I drobné vysloužilé elektrospotřebiče, jako například rychlovarné konvice, lze 
úspěšně recyklovat a materiál z nich dále využít  
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placená inzerceživotní prostředí

Materiálové složení velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí 
a nástrojů

V některém z příštích čísel Zlobice se k problematice potřeby vyš-
šího podílu recyklace odpadů opět vrátíme.

Jitka Sikorová

Lednice se nejdřív odborně zbaví nebezpečných freonů a olejů a pak putují do 
zařízení, které oddělí kov a plasty k dalšímu využití
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sociální služby

pozvánka

Sociální služby, jejich součas-
nost a budoucnost v Kuřimi

I. V Kuřimi jsou sociální služby poskytovány Centrem sociálních 
služeb Kuřim, které je příspěvkovou organizací města. Tato organizace 
byla transformována z Penzionu pro důchodce. Bylo to zařízení, do které-
ho se stěhovali soběstační lidé. Od roku 2007 je přejmenován na Dům s 
pečovatelskou službou a má zcela jiný charakter. Do domu se stěhují lidé, 
kteří potřebují pomoc druhé osoby. Pečovatelská služba je zde 12 hodin 
denně včetně víkendů a svátků. Centrum sociálních služeb Kuřim posky-
tuje pečovatelskou službu nejen v tomto objektu, ale klientům v domácím 
prostředí v celé Kuřimi včetně spádových obcí. Mimo to organizace za-
jišťuje domácí zdravotní péči a provozuje centrum denních služeb, které 
využívají převážně senioři, kteří žijí osaměle nebo potřebují zabezpečení 
jinou osobou v době nepřítomnosti jejich rodinných příslušníků. V sou-
časné době je centrum využíváno hlavně v době obědů, kdy senioři se 
zde přímo naobědvají nebo si oběd odnesou domů v jídlonosiči. Právě 
z těchto důvodů není denní centrum výrazně využíváno lidmi, kteří by 
potřebovali několika hodinový pobyt. V době polední je zde velký ruch a 
klienti si nemají kde po obědě odpočinout. 

Centrum sociálních služeb Kuřim je správcem objektu Domu s 
pečovatelskou službou. V tomto objektu má stravovací provoz, ve kterém 
vaří obědy pro cca 300 strávníků. Asi 80 lidem obědy dováží do bytu v 
rámci pečovatelské služby.

II. V Kuřimi chybí pobytové zařízení pro osoby, o které není 
schopna se rodina postarat. Sociální služby by se tedy mohly v budouc-
nosti rozšířit pro obyvatele Kuřimi a spádové oblasti o domov pro seniory 
a denní stacionář. 

DOMOV PRO SENIORY je pobytovou sociální službou senio-
rům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hy-
gieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stra-
vy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Jsou zde poskytovány jak sociální tak zdravotní služby po dobu 24 hod. 
denně.V objektu by měla být také velká místnost pro různé aktivizační a 
společenské akce.

Posláním DENNÍHO STACIONÁŘE je udržení či zlepšení kvali-
ty života lidí při jejich výrazně snížené soběstačnosti v základních aktivi-
tách denního života. Jedná se o situace, kdy lidé nejsou schopni pobývat 
doma bez dozoru a potřebují soustavnou péči a dohled. Denní centrum 
může sloužit jak lidem, kteří přicházejí ze svého rodinného prostředí, tak 
obyvatelům rezidenčních zařízení (DPS, domova pro seniory apod.,) kte-
ří v důsledku svého onemocnění potřebují strukturovaný denní program. 
Podle potřeby by byla zajištěna i celodenní strava.

Domov pro seniory by mohl tedy fungovat jako multifunkční za-
řízení.

Proto budu navrhovat ke schválení RM vybudování tohoto mul-
tifunkčního zařízení, DOMOVA PRO SENIORY s DENNÍM STACI-
ONÁŘEM jako součást dalšího komunitního plánu sociálních služeb. 
Máme možnost čerpat z dotací EU finanční prostředky.  Pro tento účel je 
dotace ve výši 85 % nákladů. Věřím, že zastupitelstvo tento projekt pod-
poří. 

Jiří Koláček
1. místostarosta

Mikroregion Kuřimka 
na veletrhu Regiontour 

Na jaře loňského roku jsem Vás informovala o tom, že Mikroregion 
Kuřimka získal dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod 
na realizaci projektu s názvem „Po stopách zrušené železnice Kuřim – Ve-
verská Bítýška“. Je to projekt z oblasti rozvoje služeb v cestovním ruchu. 
Dotace ve výši 2.444.000,- Kč byla určena na vytvoření propagačních 
materiálů a jednotného systému informování turistů (informační tabule, 
výlepové plochy a informační kiosek). V průběhu roku byly postupně na-
plňovány jednotlivé aktivity projektu. Ve městě se objevily nové výlepové 
plochy a ve všech obcích mikroregionu v Kuřimi, Moravských Knínicích, 
Chudčicích, Veverské Bítýšce a partnerské obci projektu Jinačovicích 
jsou na vhodných frekventovaných místech instalovány informační tabu-
le. V prosinci byly dokončeny  propagační materiály - brožurky, letáčky, 
pohlednice, propisky, cestovní pasy, keramické vláčky a razítka obcí mi-
kroregionu. 

Součástí projektu bylo i vytvoření loga Mikroregionu Kuřimka. 
Můžete si jej prohlédnout na všech propagačních materiálech nebo na 
výlepových plochách a informačních tabulích, kde je umístěno spolu s 
logy povinné publicity poskytovatele dotace. 

A proč právě „Po stopách zrušené železnice Kuřim – Veverská Bí-
týška“?

Stejně jako potok Kuřimka spojuje naše město s obcemi mikrore-
gionu (odtud také odvozen název mikroregionu), i trasa zrušené železnič-
ní tratě prochází těmito obcemi.  

Jedním z cílů projektu je oživení informací o historii zrušené želez-
nice, ústředním motivem všech propagačních materiálů je tedy vláček. V 
letošním roce si připomeneme 100. výročí založení a 75. výročí  zrušení 
železniční trati Kuřim – Veverská Bítýška. Mikroregion chystá na květen 
společnou akci na propagaci tohoto projektu. Poprvé si budou moci tu-
risté vyzvednout na vybraných místech  v kterékoliv obci mikroregionu 
cestovní pas a po absolvování trasy pěšky nebo na kole a sesbírání všech 
razítek si vyzvednou keramickou repliku lokomotivy. Také předpokládá-
me, že propagace mikroregionu přiláká do obcí nové turisty, kteří zde bu-
dou využívat nabídku rekreačních, sportovních a volnočasových aktivit. 
Jedná se především o možnost aktivního trávení víkendů cykloturistikou 
a turistikou v pěkné přírodě. Mikroregion se také může pochlubit boha-
tým kulturním životem.

Tento projekt dále pokračuje účastí na 20. mezinárodním veletrhu 
turistických možností v regionech Regiontour ve dnech 13. – 16.1. 2011. 
Zde se bude Mikroregion Kuřimka prezentovat na společném stánku spo-
lu se zástupci Wellness Kuřim. Za celý realizační tým Vás srdečně zvu.

Ing. Miluše Macková
předsedkyně Mikroregionu Kuřimka

region
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život se zvířaty

Hypotyreóza u psů
V minulém článku jsme začali jedním z nejčastějších endokri-

nologických onemocnění u psů a koček, a to cukrovkou. Do tohoto 
čísla jsme si připravily další poru-
chu, a to hypotyreózu psů. Podsta-
tou této poruchy je nedostatečná 
produkce hormonů štítné žlázy.  
Tato porucha postihuje nejčastěji 
psy středního věku, u koček je po-
měrně vzácná. Nejčastější příčina, 
až 95 % případů, je imunitně zpro-
středkovaná atrofie (zmenšení) 
obou štítných žláz. Příčina vzniku 
zatím není příliš známá. 

Postiženi jsou především větší psi a psi středního věku, od 7 let 
výše. K plemenům s vyšší incidencí tohoto onemocnění patří německý 
ovčák, zlatý retrívr, dobrman, boxer, rotvajler. 

K typickým klinickým projevům této choroby patří letargie, ospa-
lost, toporná chůze, bradykardie (snížení srdeční frekvence), zvyšování 
hmotnosti, chladová nesnášenlivost, zácpy, suchá lomivá srst matné bar-
vy, zvýšené vypadávání srsti. Může docházet až k tvorbě holých ložisek na 
srsti na krku a ocasu, změnám keratinizace a pigmentace a zánětům kůže. 
Z neurologických symptomů to jsou parézy. Jsou popisovány i případy 
agresivního chování u takto postižených jedinců. 

Diagnostika se provádí na základě anamnestických údajů, klinic-
kého vyšetření zvířete a dále pak laboratorní diagnostikou. Stanovuje se 
hladina hormonů štítné žlázy, jednak volných, jednak vázaných na bílko-
vinu. 

Léčba se provádí trvalým dodáváním hormonu štítné žlázy, tyroxi-
nu, ve formě tablet. Prognóza je velmi dobrá. 

Hypotyreóza může postihnout i mláďata. Pak hovoříme o tzv. 
juvenilní hypotyreóze. Takoví jedinci zaostávají v růstu a vývinu. První 
příznaky se mohou projevit už mezi 2 – 3 měsícem stáří štěňat. Pozorují 
se poruchy v sání mateřského mléka, snížená motorika, nízká tělesná tep-
lota, zvětšená dutina břišní a neuzavřená fontanela. Hlava je v porovnání 
s tělem větší, širší, jazyk se zvětšuje a vyčnívá z dutiny ústní. Růst do výšky 
je zpomalen a zvíře má v porovnání k trupu krátké končetiny. U takových-
to jedinců přetrvává štěněčí srst a jedinec trpí mentální retardací. 

I tato porucha se léčí dodáváním tyroxinu. Pokud se s léčbou začne 
dostatečně brzo, upraví se i tělesně disproporce. 

Vždy je dobré s léčbou začít včas. Pozorujete-li proto některý z 
výše uvedených příznaků u Vašeho zvířete, navštivte Vašeho veterinární-
ho lékaře. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

pF

placená inzerce
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ZŠ Tyršova se zapojila 
do projektu Centra výzkumu protidrogo-
vých služeb a veřejného zdraví - CEPROS

 Společnost Cepros byla založena v roce 2004 jako nezávislá vý-
zkumná základna pro oblast prevence, diagnostiky a léčby zdravotních 
poruch způsobených zneužíváním návykových látek a rizikovým chová-
ním zejména u dětí a dospívajících. Cílem centra je vyvíjet, testovat a šířit 
nové strategie a poznatky v oblasti protidrogové prevence a veřejného 
zdraví, a to jak v rámci České republiky, tak i na základě mezinárodní spo-
lupráce. Svým výzkumem centrum pomáhá pedagogům a praktickým lé-
kařům pro děti a dorost identifikovat užívání návykových látek a poruchy 
způsobené rizikovým životním stylem už dříve, než nastanou vážná po-
škození. Společnost poskytuje služby v oblasti výzkumu a vývoje závislos-
tí a duševního zdraví, dále poradenskou činnost a zajišťuje šíření nových 
poznatků a postupů. Veškerá činnost je založena na principu nezávislosti 
a nestrannosti ve vztahu k jakýmkoliv strukturám a ideologiím. Prioritou 
výzkumné činnosti je rychlé a efektivní předávání vědeckých dat odborné 
a rodičovské veřejnosti pro využití v praxi. 

 Naše škola se zapojila konkrétně do výzkumného projektu - Agre-
sivita dětí ve škole: analýza kontextu prostřednictvím percepce učitele a 
žáků (2010-2012) Cílem projektu je poznání rozsahu a forem agresivní-
ho chování dětí školního věku, vnímání agresivity žáků učitelem, analýza 
agresivity, projevů agresivního chování na základě výpovědi žáků školy, 
analýza technik učitele a posouzení potřeb psychologických a sociálních 
dovedností.

Shrnutí dosud provedených výzkumů:
Proč je důležité, aby se děti a dospívající alkoholu a jiným drogám 

vyhýbali? 
Během dospívání dochází k vytváření nových sítí mozkových bu-

něk. I mírné poškození paměti a schopností učení alkoholem nebo dro-
gami vede k horším studijním a později i pracovním výsledkům. K dalším 
rizikům patří úrazy, dopravní nehody, otravy, sebevraždy, sexuální násilí, 
trestná činnost, zejména násilného charakteru. 

Jak mám s dítětem mluvit o alkoholu a drogách? 
Nebojte se začít hovořit o drogách již v ranném věku dítěte, kdy vás 

dítě chce poslouchat. Zvolte čas, kdy jste vy a vaše dítě v příjemné náladě, 
diskutujte s dítětem o okolních případech, o televizním programu nebo 
filmu, ve kterém byla postava závislá na drogách.

Zdravá pravidla v rodině 
•	 Stanovte	předem	důsledky	porušení	nebo	nedodržení	pravidel.
•	 Buďte	neústupní	vůči	vydírání,	nenechte	se	zviklat	výčitkami	nebo	

pláčem. Je třeba dítěti vysvětlit, že vám na něm záleží. 
•	 Máte	právo	své	dítě	kontrolovat.	Zajímejte	se	o	to,	kde	dítě	je,	jaké	

má kamarády, jak tráví volný čas. 
•	 Mluvte	s	dítětem,	vyslechněte	pozorně	jeho	názory	a	neodsuzujte	

je za ně. 
•	 O	drogách	mluvte	otevřeně.	Dejte	dítěti	prostor,	aby	samo	došlo	k	

rozhodnutí alkohol a drogy neužívat. 
•	 Uvědomte	si,	že	dítě	vychováváte	především	osobním	příkladem.	
•	 Pokud	kouříte,	vysvětlete	dítěti,	jak	je	důležité	s	kouřením	vůbec	

nezačínat a upozorněte ho na to, jak je pro vás obtížné přestat. 
•	 Pokud	konzumujete	ve	větší	míře	alkohol	nebo	užíváte	jiné	drogy,	

vyhledejte sami profesionální pomoc. 

Mohou rodiče ovlivnit, jestli budou jejich děti pít alkohol a 
brát drogy? 

Je prokázáno, že rodiče podstatně ovlivňují to, zda budou jejich 
děti kouřit, pít nebo zneužívat jiné návykové látky. Dospívající ve věku 
18 let, na které rodiče přiměřeně nedohlíželi, měli 2x častěji zkušenost s 
drogami. U dospívajících ve věku 15 let, s nimiž rodiče trávili málo času, 
byla zkušenost s drogami 3x častější. 

Jaké existují varovné signály, že dítě pije 
alkohol nebo užívá drogy? 
•	 U	dítěte	najdete	pomůcky	k	brání	drog	(jehly,	stříkačky,	papírky	k	

ručnímu balení cigaret, krabičky od léků, „psaníčka“, tj. malé obál-
ky s drogou). 

•	 Pohybuje	se	v	okruhu	přátel,	kteří	berou	drogy	nebo	pijí	alkohol.	
•	 Až	příliš	se	věnuje	studiu	literatury	o	drogách.	
•	 Krádeže	ve	třídě	nebo	v	domácnosti	u	předtím	bezproblémového	

dítěte.
•	 Útěky	z	domova,	po	nichž	se	vrací	ve	špatném	stavu.	
•	 Ztráta	dobrých	přátel,	uzavírání	se	do	sebe.
•	 Dříve	dobře	zdravotně	prospívající	dítě	začne	mít	problémy	a	od-

mítá lékařské vyšetření. 
•	 Narůstající	nevysvětlitelná	spotřeba	peněz.
•	 Zanedbávání	péče	o	zevnějšek.	
•	 Zhoršení	 školního	prospěchu,	neomluvené	hodiny	a	pozdní	pří-

chody do školy, problémy s chováním u dříve bezproblémového 
dítěte. 

•	 Nevolnost,	zvracení,	náladovost,	podrážděnost,	nesoustředěnost,	
poruchy paměti, úzkosti a deprese. 

•	 Nadměrná	aktivita	nebo	naopak	ochablost,	případně	jejich	střídá-
ní. 

•	 Nespavost	nebo	naopak	častá	ospalost.
•	 Lhaní,	nespolehlivost	a	změna	psychiky	bez	zjevné	příčiny,	zhorše-

ní chování, podrážděnost, nervozita a agresivita.

Co mám dělat, když zjistím, že dítě požilo 
alkohol nebo drogu? 
•	 Závislost	 na	 drogách	 je	 dlouhodobý	 proces,	 skládá	 se	 z	 mnoha	

etap. Je podstatné co nejrychleji zjistit, v jaké etapě se dítě nachá-
zí.

•	 S	dítětem	pod	vlivem	drog	nemá	smysl	se	hádat.	Vážný	rozhovor	
odložte na pozdější dobu, nejdůležitější v tomto okamžiku je zajiš-
tění bezpečnosti dítěte.

•	 Ve	vhodné	chvíli	mluvte	o	tom,	co	se	stalo,	aby	dítě	rozhovor	vní-
malo jako pomoc, ale také zdůrazněte, že přestoupilo stanovená 
pravidla.

•	 Snažte	se	zjistit	proč	a	jakou	látku	užívá,	v	jakém	množství,	jak	čas-
to, zda si je vědomo rizika, které s sebou nese jeho chování.

•	 Nabídněte	pomoc	a	potřebné	informace	o	důsledku	užívání	drog,	
společně hledejte nová řešení problémů bez drog,

Jak postupovat v případě, že dítě už je 
závislé? 

Nezlehčujte problém a vyhledejte odbornou pomoc. Kontakt s 
odborníkem je základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí situace. 

 Irena Lebedová, školní metodik prevence
 Romana Havlásková, koordinátor environmentální výchovy
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ZŠ Tyršova

V předvánočním čase, 15. prosince, uspořádala ZŠ Tyršova na 
„Komendě“ den otevřených dveří pod mnohoslibným názvem „Já už se 
tak těším….(a nejen na Ježíška)“.  Ač jsme se trefili do kulminující vlny 
spálové angíny, neštovic a viróz, která některá oddělení kuřimských ma-
teřinek téměř vylidnila, našlo si k nám cestu tolik předškoláků s rodiči, že 
by zaplnili  s přehledem 2 třídy. Soudě podle toho, jak „spěchali“ domů, 
určitě nelitovali. Před vánočně vyzdobeným stromečkem je nejprve če-
kalo vystoupení starších kamarádů ze Zpěváčku (=pěvecký kroužek na 
„Komendě“ pořádaný DDM Kuřim). Potom už se rozběhli i s rodiči na 
průzkumnou cestu po celé škole, na které nejen poznali prostředí ško-
ly a pedagogický sbor, ale úsměvnou a nenásilnou předvánoční formou 
si vyzkoušeli i školní dovednosti. Předškoláci, kterým se podařilo splnit 
všechny zadané úkoly, si pod stromečkem mohli vybrat dárek od Ježíška 
a ochutnat výborné perníčky, které napekly obětavé maminky. A věřte, že 
v Kuřimi se do školy chystají jenom samí šikulkové, se kterými (i s jejich 
uzdravenými kamarády) se těšíme u lednového zápisu nashledanou.

Mgr. Patricie Sýsová

Den otevřených dveří na „Komendě“
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Já už se tak těším Červená stužka na ZŠ Tyršova
Naše škola se v prosinci 2010 opět zapojila do kampaně Červená 

stužka, kterou pořádá Česká společnost AIDS pomoc. Jedná se o infor-
mační kampaň, jejíž cílem je informovat širokou veřejnost o problematice 
HIV/AIDS.

 Žáci 9. ročníků vyšli do ulic našeho města s posláním informovat 
spoluobčany o problematice AIDS a nabízeli k prodeji červené stužky - 
v ceně 20 Kč, které jsou symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními a 
AIDS nemocnými. Získané peníze budou použity na pomoc a preventiv-
ní činnost České společnosti AIDS pomoc a Domu světla – provoz ambu-
lance, ve které se provádí bezplatné anonymní testování na HIV infekce, 
na provoz telefonní a internetové AIDS poradny. 

 Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nás v tomto úsilí podpořili a 
přispěli zakoupením stužky. Na konto společnosti bylo celkově odesláno 
2 220 Kč. 

Básnění na Tyršovce pokračuje
Žáci 7. B třídy

Podzim
Anna Strážnická

Na podzim se barví listí
a opadá každičký strom i keř.
Je chladno, zima
a do nor chodí spávat zvěř.

Děti pouští papírové draky
nad dešťovými mraky.
A z kaštanů, co na zem padají,
pak děti zvířátka si dělají.

V zahradách dozrávají plody
a v Kuřimi se slaví hody.
I když prší, a musíme být často doma,
přesto je podzim krásná roční doba.

Podzimní listí
Aleš Freiberg

Padá listí žluté, rudé,
je ho plná zahrada.
Půjdeme se zeptat stromu,
jestlipak ho postrádá.

Strom nám smutně odpoví,
že nastává období,
kdy se celá země tváří,
jako listy v kalendáři.

Každý list je jedna strana
pastelkami umazaná.
Však to se změní znenadání
ve vánoční radování.

Podzim
Adam Koudelka

Sklizené je obilí,
bude podzim za chvíli.
Ze strnišť už vítr fouká,
sluníčko se málo kouká.

Listí zlátne, listí padá,
příroda to má tak ráda.
Teď zas půjde chvíli spát,
už má všeho akorát.

Mně se podzim také líbí,
bývám venku každou chvíli.

A když už se vylítám,
jablíčko si s chutí dám.

Podzim
Martin Skoupý

Na žluto listí se barví,
v jablíčku jsou červi malí.
Jablko udělá bum,
spadne do zahrady k sousedům.

Než sklidíš jablka či hrušky,
to dá panečku fušky.
Na hlavu lístek mi vlítl,
protože venku je velký vítr.

Kaštany ze stromu padají,
děti je vesele sbírají.
Podzim je chladné období,
později ho zima znásobí.
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KUřimata

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.
V lednu začínáme opět pravidelně každé úterý od 4.1.2011. Další 

termíny 11., 18. a 25.1. 2011.
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 
V lednu začínáme opět od 10. 1. 2011. Další termíny17., 24. a 31. 

1. 2011.
Trochu cvičeníčka, říkanek, písniček a tanečků, pohybové hry, ně-

jaké to malování, stříhání, lepení a další tvoření. Aktivně zapojíme rodiče 
i děti. Nezapomeňte si vzít přezůvky, cvičební úbor případně oblečení k 
umazání při výtvarné činnosti, svačinku, 30Kč, úsměv a dobrou náladu.

Klub maminek KuřiMaTa
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 18.1.2011, 18:30 - 21:00 
VÝROBA OŠATKY Z PEDIGU
Přijďte si s námi vyzkoušet pletení z pedigu. Jedná se o přírodní 

materiál ze vzdušných kořenů palmy. Upleteme si pro začátek malou ba-
revnou ošatku. Cena je 130,- Kč (zahrnuje materiál). S sebou vezměte 
větší ručník (bude to trochu mokrá práce), zahradnické nůžky s ostrou 
špičkou či štípačky, krejčovský metr, šídlo, provázek, kolíčky na prádlo cca 
5, polštářkovou náplast.

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 13. 
1. 2011 na emailové adrese: kurimata@googlegroups.com

Dílny budou pokračovat i v dalších zimních měsících, přibližně 1x 
za 14dní.

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

K dur stříbrný na mezinárodním festivalu
Po úspěšném Báječném bálu a spoluúčinkování na Svátku vína v 

Kuřimi, se pěvecký sbor K dur intenzivně věnoval přípravě na své první 
zahraniční vystoupení. 

Tím byl V. mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Brati-
slavě. Soutěžní část proběhla 3. prosince 2010 odpoledne v Primaciálnom 
paláci a večer pak festival završil Adventní koncert v Jezuitském kostele.  
Náš repertoár tvořilo šest písní s duchovní tématikou a z toho polovina 
byla nastudována nově právě k této příležitosti.

Ve velké konkurenci více než dvaceti sborů z desíti států se našemu 
sboru podařilo získat stříbrné pásmo. Je to velký úspěch i s ohledem na to, 
že většina ostatních sborů má za sebou mnohaleté působení a bohaté me-
zinárodní zkušenosti.  Obě naše vystoupení byla určitým oživením, neboť  
přístup naší sbormistryně Pavlíny Zámečníkové je netradiční a dodává i 
známým skladbám nový „poslouchatelnější“ zvuk. Můžete si to sami ově-
řit na našem Novoročním koncertu duchovní hudby 15.ledna v 19 hod v 
kuřimském kostele.

Petr Vičar

K dur
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školka

Vánoce v MŠ
 Že se blíží Vánoce, je vidět i slyšet na každém kroku. Obchodní 

řetězce chrlí spoustu zboží, média se předhánějí v nápaditých, vtipných, 
ale mnohdy i hloupých reklamách, u kterých marně přemýšlím, jaký mají 
smysl a cíl. Ale možná o čem vůbec nepřemýšlíme, to právě nemá žád-
ný smysl. A Vánoce nám dávají hodně možností. Pro někoho jsou časem 
pohádek, kouzel a fantazie, pro jiného zas obdobím rozjímání, dobrých 
skutků a lidského porozumění. Na druhé straně však může být i smutek, 
samota a beznaděj. Je těžké vědět, jak hluboko až padají, ale nejlepším 
lékem je dobrý přítel, kterému se můžu svěřit a u kterého naleznu pomoc 
za všech okolností.  Pokorného a naslouchajícího přítele přeji všem lidem 
do nového roku.

 Také ve školce se snažíme mezi dětmi vyzdvihnout přátelství, 
pomoc a spolupráci a to se nám mnohdy daří, i když ne vždy. V tomto 
období se děti snaží s dospělými zdobit prostředí MŠ, každý kout krášlí 
nějaký obrázek s nápadem a kolem to voní pečícím se perníkem.  
  „Pohostíme i Mikuláše“, ozývá se Jirka, který myslí na všech-
ny. „Budeme mít Mikulášský jarmark a tam bychom to mohli vystavit na 
našem stánku“, říká paní učitelka. „A co kdybychom si tam i něco pěk-
ného vyrobili?“ Otázka nestačí doletět a hlásky už se překřikují. Během 
několika dní se na nás usmívají malí mikulášci a andílci na špejlích, kteří 
zásluhou dětské fantazie ožívají. Z jiné třídy se děti radují z nazdobených 
šátků a také čertíci na sklenicích jsou dobrým nápadem. Pilnost dětí i do-
spělých se zúročila, jelikož se na stánku mnoho výrobků líbilo a lidé si je 
s radostí prohlíželi a vybírali. Také pásmo říkadel a písniček na náměstí se 
nám povedlo a rodiče měli ze svých ratolestí radost. Návštěva Mikuláše na 
náměstí i ve školce bylo pro děti už tradičním zpestřením, ale i výchovnou 
složkou. Odměnou byly balíčky od hodných paních kuchařek a čokoládo-
vé figurky jako sponzorský dar od Fikarů.

 Vánoční aktivity pokračovaly tvořením v MŠ, kde si rodiče s 
dětmi mohli podle předloh vykouzlit krásné výrobky, ozdobit perníčky 
nebo sestavit přírodní svícínky, které jim v teple domova budou připomí-
nat tradiční kouzlo vánoc.

 Také pod vánočním stromečkem zásluhou rodičů děti nalezly 
oblíbené stavebnice, ale i sukýnky vyrobené šikovnou maminkou. Rado-
valy se i z drobných hraček, které si mohly odnést domů a vyprávět, že 
také do školky přiletěl Ježíšek. 

 Ze všech tříd se ozývá zvuk koled z dětských úst nebo z mag-
netofonů. Štěbetání těch nejmenších a rozzářená očka svědčí o jejich 
očekávaných i naplněných přáních. Některá jsou větší, jiná skromnější, 
ale všichni by si přáli Vánoce slavit v kruhu svých nejbližších, kde vládne 
pohoda, porozumění, vzájemná tolerance a pochopení. A to je jistě myš-
lenkou Vánoc, která by měla převažovat i když tyto svátky skončí. 

Blanka Krnáková
MŠ Zborovská

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

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

m2, IV. NP z V., 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, 2 500 000,- Kč

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

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

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

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

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

 

Rodinné domy a garáže:
RD Vranov u Brna, 3+1, řadový, garáž, zast. pl. 124 m2, 

zahrada 356 m2 – ve svahu, po částečné rekon-
strukci, podél silnice,  1 990 000,- Kč

 

Pozemky:
stavební pozemek pro výstavbu RD, Kuřim, o vým. 415 

m2, v blízkosti centra obce, veškeré sítě u pozem-
ku, cena 1 200 000,- Kč

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, Jungmannova , 2+kk, půdní vestavba, zařízený, 8 

000,- Kč/měs. vč. inkasa 
 Kuřim, Nádražní, 1+1 s lodžií, zařízený  8 000,- Kč/měs 

vč. inkasa
 Kuřim, Brněnská, garsonka s lodžií, nezařízený, 7 500,- 

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

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

inkasa
 Kuřim, U stadionu, 2+1, částečně zařízený 9 000,- Kč/

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

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

kasa, pro mladý pár
 

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

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

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

placená inzerce  

Vystoupení dětí z MŠ na Mikulášském jarmarku 2010.
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Jízdní řády
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Jízdní řády
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi 

č. 36/2010 ze dne 1. 12. 2010
601/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 26. 11. 2010. Ter-

mín plnění: 1.12.2010 (STA)
602/2010 RM schvaluje Jednací řád Rady města Kuřimi dle přílohy se 

změnami. Termín plnění: 1.12.2010 (KÚ)
603/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právní pomoci s JUDr. 

Milanem Golasem, advokátem, se sídlem Brno, do výše plnění 
20.000,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 6.12.2010 (KÚ)

604/2010 RM schvaluje termíny oddávacích dnů pro rok 2011. Termín 
plnění: 2.12.2010 (OSVV)

605/2010 RM pověřuje, podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů, výkonem oddávajícího pro volební období 
2010 - 2014 Ing. Petra Němce. Termín plnění: 1.1.2011 (OSVV)

606/2010 RM souhlasí, aby závěsný odznak starosty města užívali při od-
dávání občanů první místostarosta města J. Koláček, místostarosta 
Ing. O. Štarha, zastupitelé PaedDr. D. Holman a Ing. P. Němec. Při 
udělování státního občanství České republiky tajemnice městského 
úřadu Mgr. A. Zimmermannová. Termín plnění: 1.12.2010 (OSVV)

607/2010 RM bere na vědomí Program na podporu kulturní, sportovní 
a spolkové činnosti a doporučuje ZM jeho schválení. Termín plně-
ní: 14.12.2010 (KÚ)

608/2010 RM bere na vědomí Pravidla pro udělování Ceny města Ku-
řimi a čestného občanství města Kuřimi a doporučuje ZM jejich 
schválení. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)

609/2010 RM schvaluje dodatek číslo 7 ke Smlouvě č. 241/2005 na 
dodávku programového produktu modul Personalistika, převod 
práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto 
produktu mezi městem Kuřim a společností GORDIC spol. s r.o. 
se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava se změnami. Termín plnění: 
15.12.2010 (KÚ)

610/2010 RM v působnosti valné hromady Centra technických služeb 
Kuřim s.r.o. schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku 1 
ks vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickou rukou, 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhrad-
níky hodnotící komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 
20.12.2012 (CTSK)

611/2010 RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 2/2010, kterým se vy-
mezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhů-
ty odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti. Termín plnění: 
30.12.2011 (OŽP)

612/2010 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (re-
staurace „Kulťas“) umístěného v I. PP a II. NP objektu č.p. 902 
na pozemku p.č. 1808 vše k.ú. Kuřim na ulici nám. Osvobození v 
Kuřimi. Termín plnění: 31.12.2010 (OMP)

613/2010 RM souhlasí s udělením plné moci osobám dle přílohy, kte-
ré budou Město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 
00281964, zastupovat na shromážděních společenství vlastníků 
jednotek a hlasovat o navržených usneseních. Souhlas se uděluje pro 
volební období 2010 – 2014. Termín plnění: 31.12.2010 (OMP)

614/2010 RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení 
bytu č. 821/2 na nám. Osvobození a schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy s manžely Ladislavem a Mariou Bikárovými, oba trvale 
bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 821/2 umístěné-
ho v I. nadzemním podlaží bytového domu na nám. Osvobození v 
Kuřimi na dobu neurčitou. Termín plnění: 31.12.2010 (OMP)

615/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 134/2007 s Danuší 
Barborákovou, trvale bytem Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu 
chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k.ú. Malhostovice do 15. 
12. 2010 za stejných podmínek. Termín plnění: 30.12.2010 (OMP)

616/2010 RM schvaluje odprodej použitého kotle z fitness centra v ob-
jektu Plaveckého areálu v Kuřimi za celkovou kupní cenu 14 500,- 
Kč Josefu Šmelhausovi, s místem podnikání Městec Králové, IČ 
43744087. Termín plnění: 31.12.2010 (OMP)

617/2010 RM schvaluje prodloužení Dohody o spolupráci č. 2010/
B/0011 s TJJ LUCKY Drásov do 31. 12. 2011. Termín plnění: 
31.1.2011 (OMP)

618/2010 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organiza-
ce za školní rok 2009/2010. Termín plnění: 1.12.2010 (MŠ)

619/2010 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové orga-
nizace za školní rok 2009/2010. Termín plnění: 1.12.2010 (ZŠ)

620/2010 RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
za školní rok 2009/2010. Termín plnění: 1.12.2010 (ZŠ)

621/2010 RM uděluje souhlas Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, k tomu, aby vystupo-
vala jako zadavatel v případě veřejné zakázky neinvestičního charakteru 
financované z prostředků evropských dotací z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence schopnost, projekt „EU peníze školám“ ve 
výši 2.045.000,- Kč. Termín plnění: 31.12.2010 (ZŠ, OŽÚ)

622/2010 RM ukládá řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, postupovat při zadá-
vání veřejné zakázky neinvestičního charakteru financované z pro-
středků evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurence schopnost, projekt „EU peníze školám“ dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a 
Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných za-
kázkách Města Kuřimi. Termín plnění: 31.12.2010 (ZŠ, OŽÚ)

623/2010 RM uděluje souhlas Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizaci, k tomu, aby vystupovala jako 
zadavatel v případě veřejné zakázky neinvestičního charakteru finan-
cované z prostředků evropských dotací z Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurence schopnost, projekt „EU peníze školám“ ve výši 
2.070.000,- Kč. Termín plnění: 31.12.2010 (ZŠ, OŽÚ)

624/2010 RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizace, postupovat při zadávání 
veřejné zakázky neinvestičního charakteru financované z prostřed-
ků evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurence schopnost, projekt „EU peníze školám“ dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a 
Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných za-
kázkách Města Kuřimi. Termín plnění: 31.12.2010 (ZŠ, OŽÚ)

625/2010 RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 12.000,- 
Kč z ORG Projekty a studie na financování zpracování vyhledávací 
studie 3. varianty ve 3. etapě cyklostezky „Kuřim – Lipůvka – Svi-
nošice – Šebrov – Kateřina – Nový hrad“ dle závěrů 2. výrobního 
výboru akce. Termín plnění: 30.12.2010 (OIRR, OF)

626/2010 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společnostní 
E.ON Česká republika a Městem Kuřimí, jejímž předmětem je při-
jetí finančního daru ve výši 40.000,- Kč dle přílohy. Termín plnění: 
20.12.2010 (KÚ, OF)

627/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci ve výši 5.000,- Kč s 
paní Ivetou Novákovou, Kuřim, určené pro „Sdružení rodičů a přá-
tel školy při ZŠ Tyršova v Kuřimi, Tyršova 1255, 664 34 Kuřim“ na 
společenský ples SRPŠ, který se uskuteční dne 14. 1. 2011. Termín 
plnění: 31.12.2010 (KÚ, OF)

628/2010 RM ruší usnesení RM č. 518/2010 ze dne 22. 9. 2010 ve věci 
„Provozování a dodávky elektronického nástroje pro zadávání ve-
řejných zakázek“ a pověřuje kancelář úřadu vypracováním nové 
výzvy. Termín plnění: 12.1.2011 (KÚ)

629/2010 RM schvaluje Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o poskytování certifi-
kačních služeb“ evid. číslo 601013-10026 ze dne 9. 2. 2006, týka-
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jící se změny statutárního zástupce organizace a pověřených osob 
certifikačních služeb. Termín plnění: 15.12.2010 (KÚ)

630/2010 RM bere na vědomí rezignaci doc. Ing. arch. Jakuba Kynčla, Ph.D., 
na funkci „architekta města Kuřimi“ a současně mu děkuje za vykona-
nou práci pro město Kuřim. Termín plnění: 1.12.2010 (KÚ)

631/2010 RM zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány komise do-
pravní a pro životní prostředí. Termín plnění: 1.12.2010 (KÚ)

632/2010 RM doporučuje ZM zřídit výbor pro kulturu a spolkový život 
a výbor pro sport. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)

633/2010 RM ruší usnesení RM č. 205/2010 a zřizuje pracovní skupinu 
Wellness team. Termín plnění: 1.12.2010 (KÚ)

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

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 37/2010 ze dne 14. 12. 2010
634/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

zpracování grafického manuálu s Miroslavou Kolářovou Šulcovou, 
trvale bytem Brno, kterým se mění termín předání díla. Termín pl-
nění: 20.12.2010 (KÚ)

635/2010 RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnic-
ké osoby PARTN-BASE s.r.o. do bytu č. 1534/7 na ulici Metelko-
va v Kuřimi. Termín plnění: 31.1.2011 (OMP)

636/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 
31/2004, jehož předmětem je změna výše nájmu na částku 500,- 
Kč/rok a prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2011 v nebytovém pro-
storu (zkušebna) v KD Kuřim na nám. Osvobození s panem Martinem 
Pospíšilem, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31.1. 011 (OMP)

637/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci č. 
233/2008 s panem Martinem Pospíšilem, trvale bytem Kuřim, je-
hož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2011. Termín 
plnění: 31.1.2011 (OMP)

638/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 
389/2000, jehož předmětem je změna výše nájmu na částku 500,- Kč/
rok a prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2011 v nebytovém prostoru 
(zkušebna) v KD Kuřim na nám. Osvobození s panem Bohuslavem 
Bednářem, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31.1.2011 (OMP)

639/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci č. 
234/2008 s panem Bohuslavem Bednářem, trvale bytem Kuřim, 
jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31. 12. 2011. Termín 
plnění: 31.1.2011 (OMP)

640/2010 RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 293/1 k.ú. 
Kuřim o celkové výměře cca 750 m2 obchodní firmě AHOLD 
Czech Republic, a.s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ 
44012373, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu 
5.000,- Kč vč. DPH 20 %. Termín plnění: 30.6.2011 (OMP)

641/2010 RM prodlužuje splatnost faktury č. 1000134 ze dne 12. 10. 
2010 ve výši 52.725,- Kč neinvestičních výdajů (za dojíždějící žáky 
s trvalým pobytem v obci Vranov a plnících povinnou školní docház-
ku v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, příspěvkové organiza-
ci) do 31. 3. 2011. Termín plnění: 31.12.2010 (OŽÚ, OF)

642/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a re-
alizací stavby „Přechod pro chodce na ulici Tyršově u provozovny 
Michl v Kuřimi“ na pozemku parc. č. 432/2 v k.ú. Kuřim s Českou 
republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha 2), 128 
00 Praha 2, IČ 69797111. Termín plnění: 31.12.2010 (OIRR)

643/2010 RM schvaluje uzavření smluv a dohod o zabezpečení zpětného 
odběru elektrozařízení a výpůjček sběrných nádob s firmami Ase-
kol, Ekolamp a Elektrowin. Termín plnění: 30.4.2011 (OŽP)

644/2010 RM schvaluje rozšíření sběrného dvora na ulici Havlíčkova. 

Termín plnění: 30.4.2011 (OŽP)
645/2010 RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 2009/B/0044 „pro-

tihlukový val – Červený vrch“. Termín plnění: 20.12.2010 (OŽP)
646/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 

53/2007 s firmou ELIOS, v.o.s, se sídlem Heršpická 758/13, 656 
62 Brno, IČ 00545147, kterým se mění čas plnění a počet světel-
ných míst. Termín plnění: 1.1.2011 (OIRR)

647/2010 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení uvolněného bytu 
v DPS dle zápisu. Termín plnění: 1.1.2011 (CSSK)

648/2010 RM schvaluje žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o., 
se sídlem Opava, Malé Hoštice, Slezská 110/24, PSČ 747 05, IČ 
25846761, zastoupené obchodním zástupcem Michalem Kude-
lou, o užití znaku města Kuřimi na reklamních předmětech. Ter-
mín plnění: 15.12.2010 (KÚ)

649/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě 
pro“ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstruk-
cí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. se sídlem Hybešova 245/16, 657 33 Brno, IČ 
46347275, dne 24. 4. 2002. Termín plnění: 31.1.2011 (OIRR)

650/2010 RM zřizuje Komisi dopravní Rady města Kuřimi a volí jejím 
předsedou Miloše Kotka, místopředsedou Stanislava Krčmu a čle-
ny dle zápisu. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)

651/2010 RM zřizuje Komisi pro životní prostředí Rady města Kuřimi a 
volí jejím předsedou Václava Henzla, místopředsedou Jiřího Brab-
ce a členy dle zápisu. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)

652/2010 RM zřizuje Komisi stavební Rady města Kuřimi a volí jejím 
předsedou Petra Němce, místopředsedou Pavla Šudáka a členy dle 
zápisu. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)

653/2010 RM zřizuje Komisi Zdravého města Rady města Kuřimi a volí 
jejím předsedou Davida Holmana, místopředsedou Ladislava Am-
brože a členy dle zápisu. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)

654/2010 RM schvaluje jednací řád komisí RM dle přílohy. Termín plně-
ní: 14.12.2010 (KÚ)

655/2010 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb s 
firmou GISIT, s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ 
276 863 02 se změnou. Společnost zajistí zpřístupnění mapových 
pokladů prostřednictvím dálkového přístupu přes hostovaný ma-
pový portál za 1000 Kč/měsíc (cena bez DPH). Termín plnění: 
1.1.2011 (OIRR)

656/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KOMPLET-
STAV Letovice, s.r.o., Letovice, Českobratrská 136, PSČ 679 61, 
IČ 60704624, na realizaci zakázky „Oprava havarijního stavu soci-
álního zařízení ZŠ Tyršova“ za cenu 197.044,- Kč. Termín plnění: 
3.1.2011 (OIRR)

657/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci akce „Za-
teplení ZŠ Kuřim Jungmannova – stavební část“ a schvaluje znění 
zadávací dokumentace před schválením Státním fondem životní-
ho prostředí. Termín plnění: 30.6.2011 (OIRR)

658/2010 RM schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a 
knihoven MK pro rok 2011. Termín plnění: 31.12.2011 (MKK)

659/2010 RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 
1275, 664 34 Kuřim, příspěvková organizace, odměnu za rok 2010 ve 
výši podle zápisu. Termín plnění: 31.12.2010 (1. MST)

660/2010 RM schvaluje použití znaku města Kuřimi pro TJ Slovan Kuři-
m-Podlesí za účelem propagace závodu Kuřimský kros a pořízení 
dárkových košů jako cen věnovaných městem Kuřim pro vítěze 
závodů Kuřimského krosu v celkové hodnotě 3.000 Kč. Termín 
plnění: 6.1.2011 (KÚ)

661/2010 RM schvaluje Etický kodex člena Rady města Kuřimi. Termín 
plnění: 14.12.2010 (KÚ)

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

Kuřimi č. 09/2010 ze dne 14. 12. 2010
1124/2010 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 12. 2010. Ter-

mín plnění: 14.12.2010 (STA)
1125/2010 ZM schvaluje jednací řád výborů ZM dle přílohy se změna-

mi. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1126/2010 ZM stanovuje počet členů Výboru finančního ZM Kuřimi na 

11. Termín plnění: 14.12.2010 (OF)
1127/2010 ZM volí předsedou Výboru finančního ZM Kuřimi Zdeňka 

Kříže. Termín plnění: 14.12.2010 (STA)
1128/2010 ZM volí místopředsedou Výboru finančního ZM Kuřimi 

Zdeňka Přichystala. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1129/2010 ZM volí členy Výboru finančního ZM Kuřimi dle zápisu. Ter-

mín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1130/2010 ZM stanovuje počet členů Výboru kontrolního ZM Kuřimi 

na 11. Termín plnění: 14.12.2010 (OF)
1131/2010 ZM volí předsedou Výboru kontrolního ZM Kuřimi Jana 

Hermana. Termín plnění: 14.12.2010 (STA)
1132/2010 ZM volí místopředsedou Výboru kontrolního ZM Kuřimi 

Miluši Mackovou. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1133/2010 ZM volí členy Výboru kontrolního ZM Kuřimi dle zápisu. 

Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1134/2010 ZM zřizuje Výbor sportovní ZM Kuřimi a stanovuje jeho po-

čet na 11. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1135/2010 ZM volí předsedou Výboru sportovního ZM Kuřimi Iva Pe-

řinu. Termín plnění: 14.12.2010 (OF)
1136/2010 ZM volí místopředsedou Výboru sportovního ZM Kuřimi 

Lubomíra Stříže. Termín plnění: 14.12.2010 (STA)
1137/2010 ZM volí členy Výboru sportovního ZM Kuřimi dle zápisu. 

Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1138/2010 ZM zřizuje Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi a 

stanovuje jeho počet na 11. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1139/2010 ZM volí předsedou Výboru pro kulturu a spolkový život ZM 

Kuřimi Ladislava Ambrože. Termín plnění: 14.12.2010 (OF)
1140/2010 ZM volí místopředsedou Výboru pro kulturu a spolkový život 

ZM Kuřimi Evu Konečnou. Termín plnění: 14.12.2010 (STA)
1141/2010 ZM volí členy Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuři-

mi dle zápisu. Termín plnění: 14.12.2010 (KÚ)
1142/2010 ZM ukládá předsedům Výboru sportovního a Výboru pro 

kulturu a spolkový život ZM Kuřimi předložit návrh statutu výbo-
rů ke schválení na příštím zasedání ZM. Termín plnění: 25.1.2011 
(KÚ)

1143/2010 ZM odkládá písemný materiál zastupitele Vladislava Zejdy 
ke zřízení stavebního výboru k projednání na nejbližší zasedání 
ZM. Termín plnění: 25.1.2011 (KÚ)

1144/2010 ZM deleguje zástupce Města Kuřimi – starostu Ing. Draga 
Sukalovského a místostarostu Ing. Oldřicha Štarhu do Mikroregi-
onu Kuřimka jako delegáty s hlasem rozhodujícím. Termín plnění: 
31.1.2011 (KÚ)

1145/2010 ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
na realizaci projektu „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba 
krytého bazénu v Kuřimi“. Termín plnění: 31.1.2011 (KÚ)

1146/2010 ZM bere na vědomí odstoupení Ing. Draga Sukalovského ze 
Školské rady při Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno – venkov, příspěvkové organizaci a na jeho místo, jako nové-
ho člena školské rady za zřizovatele, jmenuje Mgr. Ladislava Amb-
rože s platností od 1. 1. 2011. Termín plnění: 31.12.2010 (OŽÚ)

1147/2010 ZM bere na vědomí odstoupení paní Aleny Matějíčkové ze 
Školské rady při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizaci a na jeho místo, jako nového čle-

na školské rady za zřizovatele, jmenuje pana Jiřího Koláčka s plat-
ností od 1. 1. 2011. Termín plnění: 31.12.2010 (OŽÚ)

1148/2010 ZM schvaluje nabytí staveb – parkovacích stání, přístupo-
vých cest, chodníků, zpevněných ploch a osvětlení vybudovaných 
na pozemcích parc. č. 293/1, parc. č. 289/1, parc. č. 4235 a parc. 
č. 4236 vše k.ú. Kuřim z vlastnictví investora obchodní firmy 
AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, PSČ 
638 00, IČ 44012373 za cenu 1.000,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 
30.6.2011 (OMP)

1149/010 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komu-
nikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 217/29 k.ú. Kuřim o 
výměře 53 m2 z vlastnictví Mojmíra Vituly, trvale bytem Kuřim do 
majetku města za cenu 189,67 Kč/m2 pozemku. Termín plnění: 
30.6.2011 (OMP)

1150/2010 ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypo-
řádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunika-
cemi“ úplatné nabytí id. 1/2 pozemku parc. č. 1417/2 k.ú. Kuřim 
o výměře 25 m2 z vlastnictví Jaromíra Svítila, trvale bytem Kuřim, 
do majetku města za cenu 189,67 Kč/m2 pozemku. Termín plně-
ní: 30.6.2011 (OMP)

1151/2010 ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků parc. č. 2784/16, 
2784/15, 2784/14, 2903/3, 2903/2, 2906/1, 2904/104, 
2904/108, 2904/113 a části pozemků parc. č. 2904/90, 2904/91 
a 2904/94 dle GP č. 2636-196/2010 nově označených jako parc.č. 
2904/136, 2904/137, 2904/138 vše v k.ú. Kuřim za celkovou 
cenu 92 960,- Kč do majetku města Kuřimi od Stanislava Motyč-
ky, trvale bytem Kuřim. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zá-
kona. Termín plnění: 30.6.2011 (OMP)

1152/2010 ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Marti-
nem Čechem, trvale bytem Troubsko, jehož prostřednictvím bude 
splácena Městu Kuřim škoda ve výši 50.881,- Kč. Termín plnění: 
28.2.2011(OMP)

1153/2010 ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s 
firmou Moravská stavební – Invest, a.s. se sídlem Brno, Koliště 13, 
IČ 25544756, ve věci budoucího převodu páteřní stoky dešťové 
kanalizace (R7) vybudované při výstavbě lokality Díly za sv. Ja-
nem I. etapa do majetku města Kuřimi za podmínky, že Moravská 
stavební – Invest, a.s se smluvně zaváže k uhrazení věcných bře-
men. Termín plnění: 31.12.2011 (OIRR, OMP)

1154/2010 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Termín plnění: 31.12.2010 (OF)

1155/2010 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
5/2010, o místním poplatku ze psů, se změnou. Termín plnění: 
31.12.2010 (OF)

1156/2010 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 
ČR podle jiného právního předpisu, se změnou. Termín plnění: 
31.12.2010 (OF)

1157/2010 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 
7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, se 
změnou. Termín plnění: 31.12.2010 (OF)

1158/2010 ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi 
k 30. 9. 2010, se ztrátou ve výši 45.889.759,01 Kč. Termín plně-
ní:14.12 2010 (OF)

1159/2010 ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi pro rok 
2011, se změnou. Termín plnění: 25.1.2011 (OF)

1160/2010 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č.123/2004 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno o zajištění fi-
nancování systému IDS JMK, kterým se zajišťuje nadstandard do-
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pravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2011 ve výši 1.245.321,- 
Kč. Termín plnění: 30.6.2010 (OIRR)

1161/2010 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě č.123/2004 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno o zajištění fi-
nancování systému IDS JMK, kterým se zajišťuje nadstandard do-
pravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2011 ve výši 53.701,- Kč. 
Termín plnění: 30.6.2010 (OIRR)

1162/2010 ZM pověřuje RM racionalizací nadstandardů dopravních li-
nek IDS. Termín plnění: 30.6.2010 (OIRR)

1163/2010 ZM schvaluje stanovy Programu na podporu kulturní, spor-
tovní a spolkové činnosti města Kuřimi se změnami. Termín plně-
ní: 14.12.2010 (KÚ)

1164/2010 ZM vyhlašuje výzvu na poskytnutí dotací na podporu kul-
turní, sportovní a spolkové činnosti pro rok 2011 dle přílohy s 
následujícími termíny: uzávěrka pro podání žádostí o dotace dne 
12. 1. 2011, žádosti projedná ZM dne 25. 1. 2011. Termín plnění: 
15.12.2010 (KÚ)

1165/2010 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 3062/189 
a 3062/190 v k.ú. Kuřim podle § 5 odst. 1) zákona č. 95/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů z majetku Pozemkového fon-
du České republiky do vlastnictví města Kuřimi. Termín plnění: 
31.12.2011 (OMP)

1166/2010 ZM bere na vědomí informace ohledně projednávání Zásad 
územního rozvoje JMK a ukládá starostovi a místostarostům i na-
dále jednat v zájmu prosazení jižního obchvatu města Kuřimi. Ter-
mín plnění: 31.12.2011 (OIRR)

1167/2010 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města Ku-
řimi na rok 2010 dle přílohy. Termín plnění:31.12.2010 (OF)

1168/2010 ZM zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do 
rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářní-
ho roku 2010. Termín plnění: 31.1.2011 (OF)

 

Ing. Drago Sukalovský    Jiří Koláček
 starosta    1. místostarosta

Mistrovství Orla v šachu : 
Michal Vašek veze „brambory“

Pět šachistů z Kuřimi se zúčastnilo každoročního Mistroství Orla 
v šachu v Moutnicích. Hrálo se devítikolově 2x15 minut a dařilo se pře-
devším desátému nasazenému Michalovi Vaškovi, který mezi dvaatřiceti 
účastníky skončil čtvrtý se ziskem 6,5 bodu. Hrdina uhrál o bod méně 
a byl desátý, Pavel Sádlík s pěti body jedenáctý, jeho otec Vladimír měl 
stejně jako Michal Juračka čtyři body a podělili se o jedenadvacáté a dva-
advacáté místo. Třináct účastníků mělo ELO nad 1700, nejvýše nasazený 
Vymazal (2335) skončil třetí, když například Michalovi nabídl čestně 
remízu čtyři vteřiny před tím,než by mu spadl prapor. Mistrovství vyhrál 
Pospíšil Ignác se 7,5body, druhý skončil Pištěk Jan se 7body a na třetím 
místě skončil Vymazal Bronislav se 6,5body, při rovnosti bodů rozhodo-
valy pomocné body.

 (ps)

Silvestrovský běh
Na dvě desítky běžců a s nimi i skupina pěších se letos zúčastnila 

tradičního Silvestrovského běhu a procházky.
Závod jako vždy odstartoval zelený panáček na přechodu u soko-

lovny. Běžci se pak vydali na 3,72 km dlouhý závod s cílem na Podlesí.
Tombolou, která bývá pro všechny účastníky běhu i procházky 

zdarma, pokračoval program ve společenském sále na Podlesí. 
Stejně jako vloni i letos, v poměrně mrazivém počasí,  vyhrál Ivoš 

Peřina (16.54). 
Nejmladším účastníkem byl jedenáctiletý Adam Prudek, který do-

běhl na skvělém 6.místě.
Pořadí: 1. I.Peřina 2. A.Síkora, 3. Z. Hurt, 4. R. Jelínek; 
ženy: 1.-2. I.Jaskulková a I.Eklová, 3.-4. D.Kumprechtová a 

L.Doušková
DH

sport

soukromá inzerce - zdarma
Prodám byt 2+kk v OV, 

47m2 + 2 lodžie 6 m2 s výhledem 
do přírody. 2x pokoj 16,6 m2, ku-
chyňský kout 9 m2, WC oddělené. 
Celý byt je po rekonstrukci, nachá-
zí se ve 3p ze 4 na ul. Wolkerova. V 
domě je výtah, k bytu náleží sklep-
ní kóje. Uvolnění po dohodě. Cena 
1 550 000 Kč. Tel.: 607 757 049, 
email: zackovi-kurim@seznam.cz.

Vyměním státní byt 2+1 Ku-
řim, Na Královkách za byt 3-4+1 v 
Kuřimi. Tel.: 608 708 309.

Vyměním OB 3+1, cihl. za 
menší, Kuřim, Vev. Bítýška, Blan-
sko, Tišnov. Tel.: 774 335 861.

Prodám garáž č. 470 u vleč-
ky. Třetí řada od horní části. Garáž 
je z cihel. Střecha je zaplechována 
zin. plech a natřena. V garáži je elek-
třina. Tel.: 736 146 934.

Koupíme pozemek k vý-
stavbě RD v Drásově, Čebíně či 
Černé Hoře. Rozloha do 700 m2. 
Platba hotově. Tel.: 603 574 059.

Pronajmu částečně zařízený 
byt 3+1 v Kuřimi. Dům prošel kom-
pletní revitalizací (zateplení, nová 
okna, lodžie, fasáda, stupačky). Byt 
je po částečné rekonstrukci (plovoucí 
podlahy, el. rozvody, nová kuchyňská 
linka, topení aj.). Parkování před do-
mem. Pouze nekuřáci bez psů a ko-
ček. Cena 12 000 Kč vč. inkasa. Tel.: 
604 444 909 po 17. hod.

Pronajmu  prostorný byt 
2+1 60 m2 , etážové ustřední to-
pení ,zvýšené přízemí /Bezručo-
va čtvrť/.Byt je zařízen starším 
nábytkem. Po domluvě je možno 
pronajmout i nezařízený.

Nájem 7 000 Kč měs. + inka-
so.Vratná kauce 15 000Kč. Tel : 721 
141 989

Hledám byt 2+1 i nezaříze-
ný k nájmu na delší dobu. Kuřim a 
okolí. Tel.: 608 466 818.

Prodám sadu nového nerezo-
vého nádobí s indukcí. Velká sleva. 
Cena 5000 Kč. Tel.: 732 763 160.

Prodám dvoje starší lyže – 
běžky – 1,8m  a 2m. Tel.: 739 353 
807.

Prodám úplně novou lyžař-
skou bundu i kalhoty + termoprádlo 
zn. Alpine-Pro. Bunda je bílá, vel. 
L, 100% polyester, voděodolná, 8 
kapes, je velmi slušivá. Kalhoty jsou 
bílo – oranžové, vel. S, 100% polya-
mid, s kšandami (dají se odepnout). 
Termoprádlo je tričko dlouhý rukáv 
+ kalhoty, barva černá, vel. L. DÁM-
SKÉ!!! (na vel. 160 – 168cm, 55 
– 69 kg). Nenošené. Původní cena 
celkem 5100 Kč, nyní 4200 Kč. Tel.: 
734 466 229.

Prodám levně matraci do 
dětské postýlky. Tel.: 739 353 
807.

Prodám domácí medovinu. 4 
druhy – propolisová, višňová, pivní 
(černé pivo) a květová. Cena 150 Kč 
/ 0,7 l. Tel.: 777 009 615.

Vyměním družstevní byt 
2+1 s možností převodu do osob-
ního vlastnictví v Brně Bystrci, 
plně revitalizovaný v roce 2010, 
za obdobný 2+1, příp. 2+kk v lo-
kalitách Brno - Lesná nebo Kuřim. 
Tel. 737 844 397.

 Prodám 2 ks monitor, CR5 
úhlopříčka 19“ zn. Hewlett Packard, 
Sony Trinitron úhl. 26“ velmi zacho-
valý, nepoužívaný - vhodný na pro-
jekci DVD; dále 2 ks diaprojektory 
na diapozitivy 5x5 zn. Malicolor a 
Medirex s ručním zakládáním 700 
W svět, výkon, zachovalé. Levně. 
Tel.: 737 844 397. 

Prodám lednici Gorenje, 
bílá, mrazák dole - 3 šuplíky, 185 
cm. 5 let stará. Velice dobrý stav. 3 
000 Kč. 732 328 391

Prodám pračku Ardo TL 
600X, vrchem plněná, 600 ot. 2 000 
Kč. 732 328 391

Vážení spoluobčané,

v roce 2011 Vám přeji 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Věřím, že město Kuřim pro Vás bude 
i v letošním roce nejlepším místem 
pro spokojený život. 
K tomu bude směřovat nejenom moje úsilí, 
ale také práce celého městského úřadu.
 

S novoročním pozdravem

Drago Sukalovský,     
starosta



28      ZLOBICE ročník 18, číslo 1/leden 2011

sport



ročník 18, číslo 1/leden 2011    ZLOBICE   29

Stolní tenis

sport

Tabulky soutěží stolního tenisu po 1. polo-
vině soutěží : 
KS I. třídy, muži 
1 Sokol Vracov B  11 10 0   1    108:44  368:197  41
2 Slovan Hodonín A  11   9 1   1       99:54  358:229  39
3 SKST Dubňany A  11   7 2   2    104:62  374:268  34
4 SK Slatina B  11   6 2   3      87:63  318:272  31
5 Hlubočany A  11   6 1   4      84:83  333:340  30
6 Jiskra Strážnice B  11   5 4   2      98:78  354:322  30
7 Orel Ivančice A  11   4 5   2      92:84  349:337  28
8 Koral Tišnov C  11   4 0   7      71:95  293:353  23
9 Sokol Brno I B  11   3 1   7      73:92  304:341  21
10 SK Kuřim A  11   2 1   8      61:100  279:349  18
11 Otnice A  11   1 1   9      63:104  279:369  15
12 Sokol Znojmo D  11   0 0 11      29:110  136:368  11

OP I. třídy, muži 
1 Nové Bránice A  11 10 1   0    141:57  486:288  32
2 SK Kuřim B  11   7 2   2    115:83  417:347  27
3 Moravské Knínice A 11   5 4   2    108:90  407:346  25
4 Rebešovice A  11   6 1   4    112:86  407:352  24
5 Radostice A  11   6 1   4    104:94  399:368  24
6 Mokrá B  11   6 0   5    108:90  412:364  23
7 Telnice A  11   5 1   5      94:104  373:392  22
8 Hrušovany u Brna B 11   4 2   5      87:111  362:422  21
9 Silůvky B  11   4 2   5    102:96  399:391  21
10 Oslavany A  11   3 1   7      73:125  325:447  18
11 Rebešovice B  11   2 1   8      84:114  356:418  16
12 Ivančice B  11   0 0 11     60:138  270:478  11

OP II. třídy, muži 
1 Tišnov D  11   9  1  1    129:69  462:310  30
2 Nové Bránice B  11   8  2  1    125:73  452:317  29
3 Lažánky A  11   8  2  1    123:75  439:345  29
4 Ořechov A  11   7  1  3    109:89  415:372  26
5 Rebešovice C  11   5  1  5      82:116  339:415  22
6 Silůvky C  11   3  5  3      98:100  377:407  22
7 Ostopovice A  11   4  2  5    104:94  398:373  21
8 Mokrá C  11   3  3  5      89:109  347:397  20
9 Prace A   11   3  1  7      90:108  376:387  18
10 Sokol Kuřim A  11   2  2  7      90:108  362:410  17
11 Nedvědice A  11   2  0  9      69:129  337:446  15
12 Nové Bránice C  11   1  2  8      80:118  320:445  15

OP III. třídy, muži 
1 Tišnov E  11 10  1  0    140:58  481:276  32
2 Moravské Knínice B 11   8  1   2    124:74  448:296  28
3 Silůvky D  11   6  4   1    107:91  395:374  27
4 Ostrovačice A  11   5  2   4    105:93  392:344  23
5 Říčany A  11   5  2   4      98:100  382:370  23
6 Prštice A  11   4  3   4      98:100  352:364  22
7 Sokol Kuřim B  11   4  2   5      93:105 374:398  21
8 Oslavany B  11   4  1   6      87:111  358:406  20
9 Tvarožná A  11   3  3   5      95:103  364:391  20
10 Lažánky B  11   3  1   7      99:99  370:383  18
11 Radostice B  11   2  2   7      75:123  283:438  17
12 D. a H. Loučky A  11   1  0 10      67:131  296:455  13

OP IV. třídy, muži 
1 Lomnička A  10   8  2  0    129:51  439:254  28
2 Neslovice A  10   9  0  1    120:60  420:262  28
3 Prace B   10   6  2  2    106:74  374:307  24
4 Kanice A  10   6  0  4    100:80  359:315  22
5 Tvarožná B  10   5  1  4    101:79  370:319  21
6 Mokrá D  10   5  0  5      86:94  340:362  20
7 Moravské Knínice C 10   4  1  5      83:97  324:361  19
8 Nedvědice B  10   3  3  4      87:93  343:349  19
9 D. a H. Loučky B  10   2  0  8      53:127  244:437  14
10 Rebešovice D  10   1  2  7      67:113  289:400  14
11 Oslavany C  10   0  1  9      58:122  281:417  11

 L.Vojanec 

XXIX.ročník Vánočního turnaje ve stolním 
tenisu v M. Knínicích 18.12.2010

     Na již  XXIX. ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenisu se v 
předvečer  Štědrého dne se sešlo na této tradiční akci celkem  42 vyzna-
vačů hry s nejmenším míčkem. Kromě domácího pořadatelského oddílu 
pozvání přijali hráči z dalších  11 družstev -  Sokola a SK Kuřim,  Ostro-
vačic, Lažánek, Slatiny, Ořechova, Jestřebí, Techniky Brno, Sokola Brno 
I, Dolních Louček  a Lomničky. Soutěž jednotlivců byla hrána kombinací 
skupinového a vyřazovací systému, čtyřhry potom byly hrány  vyřazova-
cím způsobem. Mezi množstvím hodnotných věcných cen, které notně 
podpořily motivaci hráčů byly například zájezdy věnované CK Luňáček 
Kuřim či sportovní potřeby poskytnuté Cyklosportem Veselovský. O 
tom, že je stolní tenis sportem pro široký okruh zájemců svědčí i fakt, že 
rozdíl mezi   nejdříve narozenou hráčkou a nejmladším hráčem činil 65 
let. Shodně jako v uplynulých ročnících kromě příjemně stráveného dne 
za zelenými stoly, dobrému materiálně technickému zabezpečení turna-
je a štědrosti sponzorů neodjížděl nikdo z účastníků turnaje bez věcné 
ceny.

Výsledky dvouhra: 1. Juračka Petr Slatina, 2. Juříček Petr 
M.Knínice, 3.-4. Vlček Dalibor M.Knínice a Štourač Milan SK Kuřim, 
5.-8. Vaněk Jan Ořechov, Sedláček Zd. Slatina, Tůma Pavel Slatina a 
Doležal Jiří SK Kuřim, 9.-16. Vojanec Libor M.Knínice, Gabryš Milan 
M.Knínice, Kohout Tomáš M.Knínice, … Sedlář David SK Kuřim, …, 
22. Šťastný Pavel SK Kuřim, 25.-28. mj. Kalová Zdenka Sokol Kuřim, 
Šplíchal Jiří SK Kuřim, 29.-36. mj. Klimešová Zd. Sokol Kuřim…

Čtyřhry: 1. Juříček P. - Vlček D. M.Knínice, 2. Juračka P. - Tůma P. 
Slatina, 3. – 4. Tun K. - Galla M. M.Knínice/Lažánky a Jaroušek - Sedlá-
ček Z. M.Knínice/Slatina, 5.-8. Urbánek M - Urbanec L. Technika Brno, 
Blatná A. - Klimešová Z. S. Brno I./S. Kuřim, Minařík J. - Štourač M. Os-
trov./SK Kuřim, Doležal J. - Šplíchal J. SK Kuřim, 9.-16. mj. Vojanec L. 
- Pleskač M. M.Knínice, Gabryš M. - Kohoutová P. M.Knínice, Kučera M. 
- Baťa J. M.Knínice/Slatina, Simetinger - Vávra I. M.Knínice/Lomnička, 
Šťastný P. - Sedlář D. SK Kuřim…

Poděkování patří sponzorům, kterí svými věcnými nebo finanč-
ními dary umožnili konání této tradiční akce: CK LUŇÁČEK Kuřim p. 
Lunáček Jaroslav, CYKLOSPORT Kuřim p. Veselovský Vlastimil, FLOR-
CENTR s.r.o. p. Bc.Vlček Dalibor, XELLA CZ s.r.o. p. ing. Simetinger 
Petr, POHOSTINSTVÍ M.Knínice p. Jinřich Aleš, ŠLAP M.Knínice p. 
Pleskač Ladislav, VEČERKA Kuřim p. Brázda Roman, KOHOUTOVI 
M.Knínice p. a pí. Vladimír a Jindřiška, OBECNÍ ÚŘAD M.Knínice p. 
Kšica František, VINOTÉKA RŮŽOVÝ SEN Kuřim p. Urbánek Jiří, 
ING. ONDRUŠ Milan, ING. HLEDÍKOVÁ Ivana

L.Vojanec

Volejbal

Krajský přebor kadetky– zá-
kladní část

Do letošní sezóny vstupovaly kuřimské kadetky s jasným cílem, po 
dvou letech budování týmu se konečně odpoutat od dna tabulky Krajské-
ho přeboru kadetek a zaútočit v podzimní části na účast ve skupině boju-
jící o postup do I. ligy. V úvodním kole ve Šlapanicích vybojovaly kadetky 
jedno vítězství po velmi solidním výkonu, když se do sestavy úspěšně za-
pojila čtveřice hráček z žákyň. Tým tedy potvrdil svoje ambice a ukázal, 
že s ním v letošním roce musí všichni počítat. V dalším kole si kuřimské 
kadetky doma lehce dvakrát poradily s VK Královo Pole Brno C. V dalším 
kole čekala tým důležitá prověrka na půdě aspiranta na celkové vítězství 
ve skupině, Břeclav. V pohledných utkáních se nakonec radoval ze dvou 
vítězství soupeř. V následujícím kole kadetky opět plně bodovaly v do-
mácím prostředí s Juniorem Brno B a připsaly si již 5 vítězství. Na půdě 
druhého aspiranta na celkové vítězství ve skupině se opět překvapení ne-
konalo a Újezd u Brna doma dvakrát zvítězil. Důležité domácí utkání se 
Šlapnicemi bohužel kadetky nezvládly a doma dvakrát po boji podlehly. 
Chuť si kadetky spravily v dalším kole dvěma vítězstvími na půdě VK 
Královo Pole C. V následném dvojutkání s Břeclaví předvedly kadetky vy-
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nikající výkon, ovšem na kvalitního soupeře to nestačilo. Dobré výsledky 
z této sezóny potvrdily kadetky hladkým vítězstvím v Brně s Juniorem 
Brno B. V posledním dvojzápase v základní skupině nestačily kadetky na 
domácí půdě na Újezd u Brna. V konečné tabulce základní části obsadily 
kadetky čtvrté místo a bohužel jim utekl postup do skupiny o postup do 
I. ligy. V jarní části soutěže tak budou hrát kadetky v pětičlenné skupině 
o umístění. Mimo týmů Juniorek Brno B a VK Královo Pole C je čekají 
soupeři Husovice Brno a  DDM Brno B.

Kadetky v základní skupině hrály pohlednou hru, na které je vidět 
značný herní pokrok oproti minulé sezóně.

Za kadetky nastupovaly: Radka Koudelná, Martina Böhmová, Te-
reza Vyorálková, Michaela Svobodová, Veronika Štossová, Sára Aminová, 
Kristina Jarůšková, Kateřina Lípová, Hana Šálená, Tereza Plíšková, Klára 
Netrefová, Michaela Horáková

Krajský přebor žákyň – páté kolo
V sobotu 11. 12. 2010 se konalo v Brně páté kolo Krajského přebo-

ru žákyň za účasti ZŠ Vejrostova B, Lokomotiva Břeclav, PSK Přímětice 
a DDM HIPPO Kuřim. Klíčovým se na turnaji nakonec ukázal úvodní 
zápas s domácími  ZŠ Vejrostova B. V prvním setu se kuřimské žákyně 
na hřišti spíše hledaly, a tak se soupeřky ujaly lehce vedení. V druhém 
kuřimské hráčky podaly solidní výkon a srovnaly stav utkání. Ve třetím 
setu bohužel chyběla vůle vyhrát, a tak se z vítězství radovaly domácí. Ve 
druhém utkání s Břeclaví působil tým velice ospale a unaveně a břeclav-
ské hráčky byly jasně lepším týmem. V posledním utkání se střetly kuři-
mské žákyně s Příměticemi. Oba sety byly vyrovnané a rozhodovaly se až 
v koncovkách. Soupeř se v obou případech dokázal více koncentrovat a 
vyhrál oba sety. Po třech porážkách tedy tým sestupuje do III. skupiny a 
vysněné finále se začíná vzdalovat.  

V dosavadní sezóně žákyně podávaly velmi kvalitní výkony a dosa-
hovaly výborných výsledů. Toto kolo bohužel dopadlo úplně jinak, tým 
působil unaveně a bez jiskry. Ne všechny hráčky přistoupily k turnaji zod-
povědně a připravily se tak, jak by měly.

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

Pohár 7. tříd – třetí kolo
Úvodní zápas s týmem VK KP Brno F jsme zvládli bez větších 

problémů. Díky účinnému podání jsme nedali soupeři žádnou šanci. V 
prvním setu druhého utkání s DDM Vyškov jsme malinko polevili pod 
dojmem předchozího snadného vítězství. Včas jsme se však dokázali pro-
budit a i podruhé zvítězit. Třetí utkání s domácím týmem ZŠ Novolíšeň-
ská B byl snadnější, než jsme očekávali. Nechtěli jsme opakovat podceně-
ní z minulého utkání a od začátku jsme k zápasu přistoupili zodpovědně. 
Svým soustředěným výkonem jsme si dokráčeli ke třetímu přesvědčivému 
vítězství na turnaji. V posledním zápase s týmem VK Královo Pole E jsme 
ze začátku působili velmi unaveně. První set jsme ještě zvládli, ve druhém 
jsme však notně polevili. Stejně jako ve druhém zápase jsme se ale včas 
vrátili do zápasu a dokázali zvrátit nepříznivý vývoj. V tomto turnaji jsme 
tak neztratili ani set. Naše hra dnes vycházela z kvalitního podání. Pokud 
soupeř dokázal naše podání zpracovat, byla následná hra podpořena od-
vážným útokem, což vedlo k našemu celkovému vítězství.

Na turnaji nastoupili: Barbora Fikesová, Klára Mikelová, Tomáš 
Böhm, Kateřina Šplíchalová, Anna Sedláčková, Tereza Lípová, Sabina 
kloudová

Minivolejbal – II. kolo
A- Družstvo se na turnaji prezentovalo bojovnou hrou. Zvláště 

snaha v útočné fázi o zakončení lobem byla znatelná a nadělala soupeřům 
poměrně dost problémů. Systém tříčlenných skupin odsoudil družstvo 
po jedné prohře a jedné výhře v základní skupině k boji o maximálně 13. 
místo. Přesto družstvo nesložilo zbraně a bojovalo o co nejlepší umístění. 
Obzvláště je nutné vyzdvihnout výkon Barbory Fík Fikesové, která byla 
přirozeným vůdcem družstva a v koncovkách vyrovnaných zápasů na 
sebe brala největší odpovědnost. 

Pro B-družstvo turnaj začal pro výborně. První vítězství a hned v 
prvním zápase. Další zápasy byly s nevyrovnanou bilancí. Celkově musí-
me družstvo pochválit. Prokázalo nejenom volejbalové dovednosti, ale i 
bojovnost. Potěšitelné je také vystupování družstva. Po celý turnaj si čle-
nové navzájem fandili a drželi pohromadě.

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupily : Barbora Fikesová, Alena 
Filková, Tereza Lípová 

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupili : Milan Hoplíček, Kateřina 
Kubíčková, Barbora Lukešová, Kateřina Hrdinová

Minivolejbal – III. kolo
A - tým dnes odehrál velmi solidní turnaj. V úvodní skupině obsa-

dil druhé místo a prezentoval se náročným volejbalem s podáním spodem 
a útočným úderem, tyto prvky nenahrazoval odbitím obouruč vrchem. 
Technicky náročnější hra vedla sice k více chybám, ale učí hráčky tyto 
chyby řešit a pracovat tak na svém výkonu a herním růstu. Výkon celé 
trojice mohl být jistě i o maličko lepší , každá hráčka ví, kde má svoje re-
zervy, ale pochvalu zaslouží všechny tři. Na turnaji tým nakonec obsadil 
8. místo

Turnaj začal pro B-tým výborně. První vítězství a hned v prvním 
zápase nikdo nečekal. Bohužel platilo pořekadlo, že první vyhrání z kasy 
vyhání. Další zápasy ve skupině již družstvo prohrálo. Ve vyřazovacích 
bojích se výkony družstva stabilizovaly. Celkově musíme družstvo po-
chválit. Pravdou ale je, že stále je na čem pracovat. Snahu nelze nikomu z 
družstva upřít, chtělo by to ale zapojit větší bojovnost při každém balónu. 
Potěšitelné je také vystupování družstva. Po celý turnaj si členové navzá-
jem fandili a drželi pohromadě.

Za DDM HIPPO Kuřim A nastoupily : Anna Sedláčková, Tereza 
Lípová, Kateřina Šplíchalová 

Za DDM HIPPO Kuřim B nastoupili : Milan Hoplíček, Alena Fil-
ková, Bara Lukešová, Tereza Šancová

MŠ
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Sport na školách

taekwon-do

ZŠ Jungmannova 
Mikulášský pohár ve šplhu na tyči

  Tak jako každoročně se i letos konal v předvánočním čase Miku-
lášský pohár ve šplhu na tyči organizovaný Základní školou Jungmannova 
Kuřim. Letošní pohár proběhl ve čtvrtek 2.12.2010 v tělocvičně školy a 
zúčastnili se ho kromě našich žáků i žáci ZŠ Tyršova. Soutěžilo se v pěti 
kategoriích podle věku a hodnoceni byli zvlášť chlapci i dívky. 

Tabulka vítězů (1. místo):
Třída:  chlapci:   dívky:
I.  David Němec ZŠT  Veronika Krejčí ZŠJ
II.  Jonáš Konečný ZŠT  Tereza Perníková ZŠJ
III.  Ondřej Peřina ZŠJ  Lucie Kubáčková ZŠJ
IV.  Dominik Lepka ZŠJ  Adéla Koláčková ZŠJ
V.  Jiří Přikryl ZŠT  Marie Malá ZŠJ 

Všem vítězům blahopřejeme! 
Mgr. Jindřiška Dvořáková  

Podzimní turnaj TAEKWON-
DO v Kuřimi

      V sobotu 13.11.2010 uspořádal kuřimský oddíl školy Taekwon-
Do Sam-IL ve spolupráci s městem Kuřim další akci, tentokrát motivační 
závody. Klání proběhlo v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Jako již tradičně se 
asistenti sešli v 7 hodin a začali s přípravou prostor, přivezli jsme tatami, 
provedli výzdobu a o hodinu později bylo téměř vše nachystáno. Poté se 
začali scházet první závodníci, proběhly registrace, měření a vážení, bez 
těchto  procedur nelze žádné závody začít. Ostřížím zrakem na správnost 
údajů dohlížela naše zkušená a obětavá  asistentka Maruška Benešová. V 
10 hodin bylo vše připraveno a soutěžní kola se začala roztáčet.

      Závodníků přijelo sice méně než obvykle, ale sportovnímu du-
chu to v žádném případě neubralo. Turnaj byl pro mnohé soutěžící první 
závodní zkušeností tzv. křtem ohněm. Mohu říci, že všichni do soutěže 
nastoupili s obrovskou chutí a odhodláním, což se také projevilo na vý-
sledcích. Rozhodčí měli opravdu těžký úkol nezaujatě hodnotit, kdo je 
připravenější. Pro vítěze byly připraveny nejen medaile s diplomy, ale i 
krásné poháry. Byla radost dívat se na jiskry v očích každého dekorova-
ného závodníka. Nakonec jsme se utkali i my asistenti. Turnaj měl spád a 
opět proběhl v příjemné, přátelské atmosféře a bez zranění. Radost mně 
osobně udělali kuřimští borci. Díky skvělému umístění jednotlivců v sou-
těži jsme poprvé  získali krásný putovní pohár školy Sam -IL.

      Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným závodníkům 
a fanouškům, kterých bylo opravdu mnoho. Dále rozhodčím, asisten-
tům, našemu trenérovi Pavlovi Cigáňovi, městu Kuřim, firmě Contimex 
a vstřícnému přístupu vedení školy ZŠ Jungmannova, za velkou, nejen 
finanční, podporu, které se našemu oddílu taekwon-do právě od nich do-
stává. Fotografie a další informace nejen o turnaji naleznete na našich web 
stránkách taekwondo.cire.cz.

Těším se na další společnou akci…..
Petr Hladík

asistent oddílu Taekwon-do Kuřim                                                                                                               

Foto vpravo: V minulé Zlobici jsme informovali, že šachisté ze ZŠ Jungmanno-
va se stali okresními přeborníky, ale v době uzávěrky fotka bloudila po webu. 
Už došla. Takže to jsou naši přeborníci. Blahopřejeme. 
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sport

Z regionuŠipky

Turnaj číslo 4
V sobotu 18. 12. 2010 v Klubu POHODA proběhl pátý turnaj sé-

rie za účasti 20 hráčů. Rozhodčím byla opět Lenka Klašková.
Podruhé v řadě se stal vítězem turnaje Dušan Abrahámek, který 

poskočil na páté místo průběžného pořadí. Nejlepší ženou turnaje byla 
na 9.-12. místě Svaťa Drápalová.

Výsledky turnaje č.5: 1. místo – D. Abrahámek, 2. M. Kapel, 3. A. 
Klaška ml., 4. P. Cimbálník, 5.-6. A. Klaška st. a T. Sehnal, 7.-8. M. Tretina 
a M. Dulínek atd…

 Průběžné pořadí: 1 T. Sehnal 27, 2 J. Kessner 24, 3 A. Klaška st. 
23, 4 P. Cimbálník 21, 5-6 M. Dulínek 20, D. Abrahámek 20, 7 A. Klaška 
ml. 19, 8 M. Kappel 18, 9 P. Pištěláková 12, 10 F. Doležel 11

Vánoční turnaj dvojic
V sobotu 25.12.2010 se uskutečnil tradiční vánoční turnaj smíše-

ných dvojic. Zúčastnilo se 10 párů, respektive 20 hráčů. Rozhodčím byla 
jako vždy L. Klašková. V tomto turnaji nešlo ani tak o vítězství, jako o to 
se pobavit, což se povedlo.Odměněny byly všechny dvojice. O ceny se 
postaral Klub POHODA, také tradiční organizátor těchto turnajů.

Foto:Všichni zúčastnění.

Další turnaje v Klubu POHODA 
(vchod ze dvora kulturního domu Kuřim):
Sobota: 15. 1. 2011 – jednotlivci v 19:00 hod.
29. 1. 2011 - dvojice    v 19:00 hod.
PF: Hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a pevnou ruku v no-

vém roce 2011 přejí všichni organizátoři, všem šipkovým příznivcům a 
nejenom jim.

David Hedbávný

Čebínský plácal
V rámci zakončení sezóny roku 2010 pořádal TJ Sokol Čebín  

5.ročník amatérského badmintonového turnaje Čebínský plácal v kate-
gorii mix. Soutěžilo celkem 9 párů, které tak společně strávily příjemné 
sportovní odpoledne. Vítězem se stali manželé Vrbačtí z TJ Sokol Leleko-
vice, kteří z posledního místa ve své skupině se vzápětí stanoveným her-
ním systémem „pavouka“ probojovali po dramatickém finálovém utkání s 
dvojicí Zora Jakubcová a Rostislav Valíček až na vítěznou pozici a získali i 
titul skokan roku. Putovní pohár až do příštího ročníku 2011 bude trofejí 
manželů Vrbackých a TJ Sokol Lelekovice.

Kompletní výsledky:
1. Lenka Vrbacká a Pavel Vrbacký, 2. Zora Jakubcová a Rostislav 

Valíček, 3. Vlasta Randuchová a Miroslav Randuch, 4. Jana Jakubcová a 
Jiří Jakubec, 5.– 9. místo: Iveta Heralová a Zdenek Heral, Jana Klusoňová 
a Jan Klusoň, Jana Rohlínková a Jiří Rohlínek, Marie Rohlínková a Petr 
Rohlínek, Jana Záluská a Miloš Záluský

Jana Jakubcová

10. ročník Mikulášské laťky
Již tradičně se druhou adventní neděli uskutečnil 10. ročník Miku-

lášské laťky, župní soutěže ve skoku vysokém pro děti i dospělé, pořádané 
TJ SOKOL Moravské Knínice. Soutěže se zúčastnilo 23 závodníků v 7 
kategoriích. Protože se jednalo o jubilejní ročník, tak jsme v obecenstvu 
mohli mimo jiné přivítat VIP hosty. Pana Vladimíra Malého (*1952) 
bývalého československého atleta, který se věnoval skoku do výšky. Je to 
dvojnásobný halový mistr ČSSR z let 1972 a 1973 a mistr Evropy z roku 
1975. Jeho osobní rekord je 2,24 m v hale. S atletikou začínal v Kuřimi, 
později závodil za atletický oddíl Zbrojovka Brno. Jeho trenérem byl pan 
Zdeněk Odehnal (v současnosti žije v Moravských Knínicích), který se 
také přišel podívat na skokanské mládí. Jeden z pořadatelů, pan Jaromír 
Helán, společně s dalším hostem panem učitelem Josefem Zornikem, za-
vzpomínal na svoje skokanské začátky v základní škole v Kuřimi.

Výsledky: Kategorie 3-4 roky: 1. Tajovský Šimon Kuřim 45 cm, 2. 
Vintrová Vendula Kuřim 39 cm 

Kategorie 5-6 let: 1. Tajovský Matěj Kuřim 78 cm, 2. Vintrová Zu-
zana Kuřim 70 cm, 3. Mauerová Marie M.Knínice 65 cm

Kategorie 7-8 let: 1. Fojtíková Eva Kuřim 100 cm, 2. Slámová 
Jana M.Knínice 94 cm, 3. Koláček Martin M.Knínice 88 cm, 4. Vintrová 
Michaela Kuřim 85 cm, 5. Konečná Martina Kuřim 75 cm, 6. Mauerová 
Anežka M.Knínice 70 cm 

Kategorie 9-10 let: 1. Večeřa Štěpán M.Knínice 115 cm, 2. Fojtí-
ková Jana Kuřim 95 cm 

Kategorie 11–13 dívky: 1. Pikulová Petra Kuřim 123 cm, 2. Špač-
ková Eliška M.Knínice 115 cm

Kategorie 11-13 chlapci: 1. Konečný Martin Tišnov 137 cm, 2. Sr-
nec František M.Knínice 134 cm, 3. Večeřa Jaromír M.Knínice 128 cm, 4. 
Přikryl Jiří Kuřim 115 cm, 5. Hanák Petr M.Knínice 105 cm 

Kategorie 14-15 Chlapci: 1. Sikora Vít Kuřim 158 cm, 2. Pešek Mi-
chal Kuřim 140 cm, 3. Dančák Radek M.Knínice 130 cm

I když světový rekord Javiera Sotomayora (*1967 Cuba), který v 
roce 1993 jako jediný na světě skočil výšku 245 cm, v tomto jubilejním 
sportovním odpoledni překonán nebyl, i tak mnoho závodníků z Morav-
ských Knínic a atletických klubů Sokola Tišnov a Kuřim překonalo svůj 
osobní rekord a diváky potěšilo napínavým sportovním prožitkem. 

- jk-

Příští (únorová) Zlobice vyjde v pátek 4. února 2011. 
Uzávěrka je v pátek 28. ledna 2011, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 31. 
ledna.


