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Sukalovský se stal starostou

(pokračování na str. 3)

Kuřimskou radnici navštívil v pondělí 15. 
listopadu hejtman jihomoravského kraje Michal 
Hašek. Hejtmana dále doprovázel krajský radní 
pro územní plánování David Macek a Eva Ha-
mrlová, vedoucí odboru územního plánování a 
stavebního řádu. Za město Kuřim byli přítomni 
starosta Drago Sukalovský, místostarostové Jiří 
Koláček a Oldřich Štarha a tajemnice úřadu Ale-
na Zimmermannová. Setkání hejtmana Haška s 
novým vedením města Kuřimi bylo prvním svého 
druhu po nedávných komunálních volbách

Během dvouhodinového pracovního jed-
nání o hlavních rozvojových problémech města 
byla věnována pozornost především problemati-
ce zásad územního rozvoje a problémy v oblasti 
dopravy a školství. Řešily se především možnosti 
obchvatu Kuřimi při výstavbě komunikace R 43, 
nové vedení radnice vyjádřilo svoji preferenci již-

Kuřimskou radnici navštívil jihomoravský 
hejtman Michal Hašek

ního obchvatu města a projevilo zájem o zahrnutí 
této varianty do územních rezerv. 

Starosta Kuřimi Sukalovský dále seznámili 
hejtmana Haška a jeho spolupracovníky se stavem 
kuřimského nádraží, které je jedním z pěti nej-
vytíženějších přestupních uzlů jihomoravského 
Integrovaného dopravního systému a informovali 
o nutné rekonstrukci jeho okolí, například o vý-
stavbě podchodu pro pěší a o bezbariérových 
úpravách. 

Na svém ustavujícím zasedání 4. lis-
topadu zvolilo Zastupitelstvo města Kuřimi 
nové vedení města v čele se starostou Ing. 
Drago Sukalovským. Všichni členové vedení 
dostali nejméně jedenáct hlasů, přičemž ke 
zvolení stačilo devět, zdá se tedy, že vše šlo 
jednoduše. Opak je ale pravdou.

Hned po komunálních volbách začala 
usilovná vyjednávání. Vzhledem k tmo, že se do 
zastupitelstva dostalo osm volebních stran a na 
koalici byly třeba nejméně čtyři, existovala celá 
řada teoretických možností.

Kuřimská občanská liga (KOL) jako ví-
těz voleb oslovila hned v sobotu po volbách s 
nabídkou koaliční spolupráce lidovce a ODS. 
Doufala přitom přesvědčit na svou stranu ještě 
TOP09 a to by dalo potřebných devět zastupi-
telů (KOL 3, ODS, KDU a TOP po 2). Nikdo 
sice neřekl přímo že nechce podobnou spolu-
práci, ale někde bylo vidět jisté rozpaky. Začaly 
se hledat jemné mechanismy jak vyvážit priori-
ty jednotlivých členů koalice. Navíc KDU jasně 

řekla, že během týdne do druhého kola senát-
ních voleb žádnou koalici s nikým nepodepíše, 
aby tím neohrozila šance svého senátního kan-
didáta.

Překvapivě ale koalice už v tomto týd-
nu vznikla, a vytvořili ji zástupci stran ČSSD 
(3), KDU (2), Občané důvěřujme sobě (2) a 

SNK-ED (1). Devátým členem koalice se sta-
la Michaela Kalinová z ODS. Podle podepsané 
koaliční dohody měl být starostou Igor Poled-
ňák (Občané), 1. místostarostou Jiří Koláček 
(ČSSD) a druhou Miluše Macková (KDU). 

Do neděle 5. prosince můžete v Kulturním domě shlédnout výstavu paličkované krajky a dalších rukoděl-
ných prací našich spoluobčanů a spoluobčanek. Stojí za to.
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Z města

Stíny a polostíny

Fond jinak
Fond na podporu kulturní, sportovní a 

spolkové činnosti města Kuřimi s nejvyšší prav-
děpodobností změní svá pravidla. V návrhu, 
kterým se budou zabývat zastupitelé na jednání 
14. 12. je změna systému udělování dotací na 
jednokolový. Všichni zájemci o dotaci z fondu 
by tedy měli sledovat webové stránky města, 
aby stihli podat své žádosti včas.

Více informací z rady
Jednou z priorit nového vedení města je 

větší transparentnost radnice a lepší informova-
nost občanů. Jako první z připravovaných změn 
přišlo na řadu zveřejňování zápisů z jednání 
rady města, které až dosud byly neveřejné. Zá-
pisy z jednání rady upravené tak, aby neporušo-
valy zákon na ochranu osobních údajů, budou 
pravidelně zveřejňovány na webových strán-
kách města na adrese www.kurim.cz/zapisy. Na 
této adrese budou rovněž zveřejňovány i zápisy 
z jednání zastupitelstva.

Restaurace v KD k pronájmu
Poslední den tohoto roku končí stávající 

provozovatel restaurace v kulturním domě pan 
Husár. Rada města proto vyhlásila záměr na 
pronájem prostoru. Zájemci mohou podat své 
nabídky na radnici v Kuřimi do 22. 12. 2010, 17 
hodin. Podmínky výběrového řízení lze získat 
na webových stránkách města.

Další překop nebude
Na město se obrátila společnost Morav-

ský plynostav se žádostí o povolení dalšího pře-
kopu, nutného pro rekonstrukci plynovodu na 
další části ulice Vojtova. Protože však tato firma 
již pracuje na výkopech v ulicích Havlíčkova, 
K. H. Mácha, Mánesova a Vojtova a vzhledem 
k tomu, že nelze v zimních měsících očekávat 
dokončení stávajících prací, rada města žádost 
odmítla.

4×DrS

Do nové obchodní skupiny 
přijmu spolupracovníky.

Příjmy od 25 000 Kč měsíčně

Volejte na číslo: 775 914 105

Půlnoční přepadení
Dne 1.11.2010 po půlnoci přivolala Po-

licii ČR žena, kterou na ulici v Kuřimi přepadli 
tři neznámí muži. Odcizili jí peněženku s 4,5 
tisíci Kč.

Osmnáct kubíků dřeva
postrádají dva majitelé lesa z katastrál-

ního území Malhostovice. Dřevo v hodnotě 32 
tisíc Kč bylo odvezeno neznámými pachateli z 
lesa během měsíce září a října 2010.

Bohatý lup
měl zloděj, který odcizil dne 1. 11. 2010 

osobní auto v Kuřimi. Protože majitelem auta 
byl obchodník, krom škody na autě 120 tisíc 
přišel i o zboží v hodnotě 187 tisíc Kč.

Dne 24. 11. 2010 zmizelo přes noc auto 
zaparkované taktéž v Kuřimi. Majitel měl v autě 
zboží – vzorky alkoholu a propagační materiály. 
Vznikla mu tak celková škoda 353 tisíc Kč.

Upíři
Dne 22. 11. 2010 přes noc neznámí pa-

chatelé násilím vnikli do areálu firmy v Jinačo-
vicích. Vypáčili výdejní stojan na naftu a vysáli 
ze zásobníku 3000 litrů motorové nafty. Majite-
lům vznikla škoda 86 tisíc Kč.

Akce Mládež
V noci z 26. na 27.11.2010 realizovala 

Policie ČR z OOP Kuřim a Tišnov akci „Mlá-
dež“, zaměřenou na kontrolu podávání alkoholu 
nezletilým konzumentům. Navštívila 14 podni-
ků na Kuřimsku a Tišnovsku. V síti uvízlo devět 
nezletilých hochů a dívek. Kdo jim umožnil 
konzumaci alkoholu, je nyní předmětem šet-
ření.

H.N.

Den válečných veteránů
Dne 11. 11. 2010 v 11:11 hod si připo-

mněli občané města Kuřimi v počtu jednoho 
Den válečných veteránů. Připomíná se na po-
čest 11. listopadu 1918, kdy bylo uzavřeno pří-
měří končící 1. světovou válku. Byla položena 
jedna rudá růže u jednoho pomníku připomí-
najícího smrt jednoho občana Kuřimi přímo 
na frontě za 2. světové války. Čest památce rtm. 
Otto Jebáčka letce 311. čs. bombardovací peru-
tě RAF, který zahynul nad Biskajským zálivem 
15. 9. 1942. Čest památce 48 kuřimských obča-
nů, kteří zahynuli na frontách 1. světové války. 

P.N.

Druhý kuřimský no-
voroční ohňostroj

Po velkém zájmu v letošním roce rada 
města rozhodla o konání Druhého kuřimského 
novoročního ohňostroje. Bude odpálen v 17:00 
hod 1.1.2011 v prostoru za supermarketem 
LIDL. Občané jsou v hojném počtu zváni.

P.N.

Oznamujeme občanům Kuřimi, 
že v  pátek 31. prosince 2010 

bude Městský úřad Kuřim 
uzavřen 

z důvodu čerpání 
celoúřadové dovolené.

placená inzerce

Nepůjde proud
Dne 8. 12. od 7:30 do 11:45 bude pře-

rušena dodávka proudu v části Kuřimi v ulici 
Zámecká, Křížkovského, část Tišnovské (č.p. 3, 
292, 57, 56 a 948) a U Rybníka (od Křížkov-
ského po č.p. 106). Důvodem jsou práce na roz-
vodné soustavě. 

job
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S platností od neděle 12.12. dojde ke změně jízdních řádů vla-
ků a autobusů. Jízdní řády si můžete prohlédnout na internetu, na 
stránkách www.idsjmk.cz nebo www.vlak-bus.cz nebo na autobuso-
vých zastávkách. Knižní jízdní řády ČD a letos i IDS Jmk by měly být 
k dostání u pokladny železniční stanice. Při cestování o Vánočních 
svátcích, Silvestru a Novém roce je třeba věnovat pozornost řadě 
omezení, která však jsou uvedena v jízdních řádech. Níže přinášíme 
stručné informace o změnách.

Vlaky:
V místní dopravě nedochází k výrazným změnám. Několik vlaků, 

které letos jezdily do Slatiny pojede nově do Brna hl.n. a vlaky, které byly 
vypravovány z Kuřimi pojedou nově z/do Tišnova. V odpolední špičce 
pojedou dva nové vlaky z Kuřimi do Brna hl. n. v 16:28 a 17:28. Vlože-
né vlaky, které dosud jezdily v odpolední špičce ze Slatiny pojedou nově 
z Hrušovan, nepojedou přes Brno hl. n., ale z Modřic přímo do stanice 
Brno, Židenice. Odjezdy z Židenic do Kuřimi budou v 15:12, 16:14 a 
17:14.

K výrazným změnám dochází v dálkové dopravě. Rychlík v 5:41 z 
Kuřimi do Prahy pojede pouze v pondělí. Od úterka do pátku bude vy-
pravován ze Žďáru nad Sázavou a bude k němu přípoj osobním vlakem 
s odjezdem z Kuřimi v 5:18 hod. Nedělní odpolední rychlíky do Prahy 
už v Kuřimi zastavovat nebudou. Nově ale bude v Kuřimi v pracovní dny 
zastavovat rychlík s odjezdem z Prahy hl.n. v 15:02 a s příjezdem do Ku-
řimi v 18:21 hod.

Místní autobusy:
Linka 71

Od 14.12. by na lince nemělo dojít k žádným změnám. V součas-
nosti se jedná o rozšíření víkendových spojů z Králova Pole do Kuřimi od 
13:47 do 19:47 po hodině a v opačném směru od 14:54 do 19:54 také po 
hodině. Pokud jednání dopadnou dobře, spojení bude rozšířeno mimo-
řádnou změnou jízdního řádu od 1.1. 2011.

Linka 302 Brno, Bystrc – Kuřim
Změna se týká především víkendových spojů. Víkendový ranní 

odjezd od Tyca do Bystrce je posunut z nyní 6:22 na nově 6:12. Dále 
bude řada spojů o víkendu prodloužena až k TOS. Víkendové odjezdy 
linky 302 ze zastávky Kuřim, zámek k TOS budou v 10:08, 12:08, 14:08, 
16:08, 17:38 a 20:08. Spoje vyčkají u železniční stanice příjezdu linky 71 z 
Králova Pole. O víkendu pojedou spoje od TOS do Bystrce v 9:54, 11:54, 
13:54, 15:48, 18:14 (denně) a 19:48 (denně). 

Linka 310 Kuřim, Podlesí – Kuřim, žel. st. – 
Vranov

Na lince dojde k rozsáhlým změnám. Výběr změn:
1) V pracovní dny dojde k úpravě odjezdů ranních spojů od sokolov-

ny a nádraží do průmyslové zóny. Nové odjezdy: 5:23 od žel. st. do 
Podlesí, 5:29 od sokolovny do Podlesí, 5:41 od žel st. k Prefě, 6:07 
od žel. st. k Tyco, 6:09 od sokolovny do Podlesí, 6:41 od žel. st. 
do Podlesí. Spoje vytištěné silně nejedou o vánočních a letních 
prázdninách.

2) V prac. dny pojede v 6:27 z Podlesí nový spoj (kult. dům 6:34), 
který bude v Kuřimi navazovat na vlak do Brna. Nejede o vánoč-
ních a letních prázdninách.

3) V prac. dny bude spoj v 18:00 hod z Podlesí a 18:09 od Tyca do 
Lelekovic nově navazovat v Kuřimi, žel. st. na rychlík do Brna.

4) V prac. dny bude spoj v 19:24 od sokolovny do směru Podlesí 

ukončen u TOS. Od železniční stanice pojede nový spoj v 19:56 
do Podlesí, který vyčká příjezdu vlaku od Tišnova.

5) V pracovní dny pojedou nové spoje od TOS k žel. st. v 19:32 (na-
vazuje na os. vlak do Brna) a 21:07 (navazuj na rychlík do Brna). 

6) O víkendu dojde rovněž k rozsáhlým změnám. Prioritou města 
bylo zajistit pravidelné spojení od vlaků z Brna k Wellness a zpět.  
Ve směru z Kuřimi žel. st. do Podlesí pojede od 7:26 do 20:26 od 
každého vlaku z Brna spoj k TOS. Spoje od žel. st. do směru TOS 
v 11:51, 14:51, 15:51 a 20:56 budou čekat na vlaky z Tišnova. Od-
jezdy od nádraží do Podlesí budou nově v 5:31, 7:26, 9:26, 10:26, 
12:26, 13:26, 14:51, 15:51, 17:26, 18:11 a 19:26. V opačném směru, z 
Podlesí a TOS k žel. st. byla snaha zajistit přípoje pro Podlesí na vlaky 
do Tišnova, protože spojení z Podlesí do Brna je zajišťováno linkou 
301. Víkendové odjezdy od TOS k vlakům do Brna budou v 8:32 , 
10:32, 11:32, 12:32, 14:32, 15:32, 16:32, 18:32, 20:32 a 21:07. Spo-
je vytištěné silně budou vypraveny z Podlesí. 
Víkendové odjezdy od TOS k vlakům do Tišnova budou v: 8:07 

jen v S, 11:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07 a 21:07. Spoje vytištěné 
silně budou vypraveny z Podlesí.

Víkendové odjezdy z Podlesí do Kuřimi budou v :5:45, 6:15, 
7:37N, 8:02S, 10:27, 11:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:42 jen k Tyco, 
18:27 a 20:27.

Pokud dojde k rozšíření linky 71 od 1.1. 2011, ke stejnému datu 
dojde k doplnění chybějící taktových spojů k vlakům do Brna. 

Linka 312 Tišnov – Deblín -Veverská Bitýška – Kuřim
Změna se týká především řady víkendových spojů, které byly pro-

dlouženy k TOS. Víkendové odjezdy spojů ze zastávky Kuřim, zámek k 
TOS: 9:35, 11:35, 13:35, 15:35, 17:35 a 19:35. Spoje vytištěné silně 
vyčkají u železniční stanice příjezdu autobusů 311 z Tišnova. V 17:32 
jede spoj 311 z Tišnova přímo až k Tyco.

Odjezdy autobusů linky 312 od TOS do Veverské Bitýšky: 6:19, 
10:19, 12:19, 14:19, 16:19, 18:19 a 20:19. Spoje vytištěné silně na-
vazují v železniční stanici na autobusy linky 311 do Tišnova. V 6:18 a 
18:18 jede od TOS také autobus 311.

Dálkové autobusové linky:
Linka 720 265 Brno – Kuřim – Nové Město na Moravě – Sněž-

né  - Svratka:
Víkendové spoje ráno tam a večer zpět, kterých využívali přede-

vším lyžaři byly zrušeny.

Linka 720 260 Brno – Kuřim – Svitavy – Hradec Králové – 
Dvůr Králové – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn:

Linka pojede beze změn. Z Kuřimi od žel. st. do Špindlerova Mlý-
na o víkendech a svátcích v 7:05. Zpět v neděli a svátky ze Špindlerova 
Mlýna ve 14:30, z Hradce Králové v 17:00.

Linka 730 800 Tišnov – Kuřim – Brno – Vyškov - Olomouc – 
Hranice – Ostrava:

Linka pojede beze změn. Z Kuřimi žel. st. do Ostravy denně v 7:20, 
z Ostravy do Kuřimi ve 14:30. Spoje v době od 23.12 do 1.1. nepojedou.

Miloš Kotek

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, kdy jsme do redakce dostali jízdní řády 

(ani teď nemáme všechny podklady), nemůžeme v prosincové Zlo-
bici přinést tradiční přehledný jízdní řád Brno - Kuřim a nádraží 
- kulturní dům. Vyjdou v lednové Zlobici.

Děkujeme za pochopení.

Změny v dopravě
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město

Vše bylo už tak jasné, že nová koalice poskytla o svém složení informace 
médiím, takže jste se mohli o její existenci dozvědět z novin, rozhlasu i 
kabelovky.

Jenže pak následoval další zvrat. Ukázalo se, že všechno není tak 
jednoznačné, jak se zdálo. Podle platných stanov ODS přestali být pánové 
Poledňák a Zejda členy této strany. Došlo k tomu vlastně kuriozně. Pokud 
chtěli kandidovat za jinou volební stranu než ODS, museli k tomu mít 
souhlas místního sněmu. Jenže oni o souhlas požádali pouze výbor. A tak 
se prohřešili proti stanovám. Navíc ODS konstatovala, že paní Kalinová 
nebyla pověřena vyjednáváním, takže i když koalici mohla podepsat jako 
soukromník (každý zastupitel si v tomto smyslu může dělat, co chce), 
toto její rozhodnutí bylo v rozporu se stanoviskem ODS. Tento obrat se 
nelíbil především zástupcům ČSSD v koalici. Najednou by se ocitli ve 
společnosti zastupitelů, z nichž jeden by si určitě nesl nepopulární punc 
přeběhlíka a dva by měli pověst truckandidátů proti ODS. A to by ne-
muselo mít dobrý vliv na budoucí jednání se zástupci kraje, města Brna i 
všelijakých ministerstev. A tak se začalo další kolo jednání na jehož konci 
vznikla koalice konečná. Její uzavření proběhlo a podpisy bylo stvrzeno 
přímo odpoledne před ustavujícím zasedáním zastupitelstva.

Koalici vytvořily všechny tři podle voleb nejsilnější strany KOL (3) 
a ČSSD (3), TOP09 (2) a s nimi ODS (2). Společně tyto strany získaly 
podporu 56,57% z odevzdaných hlasů. I když na loajalitu paní Kalinové 
by člověk v tom okamžiku nevsadil příliš vysokou sumu, i bez ní měla 
koalice devět hlasů. Navíc bylo skoro jasné, že získá i hlasy obou zástupců 
KSČM, kterým nikdo koaliční partnerství nenabídl, ale averse mezi tábo-
rem pana Poledňáka a kuřimskými komunisty je hluboká a letitá. 

A za tohoto stavu věcí začalo ustavující jednání ve čtvrtek 4. listo-
padu v 18 hodin v Kulturním domě za bohaté účasti občanů (ostatně na 
kandidátkách bylo celkem 140 lidí, a ti se, pokud měli čas, přišli podívat, 
jak to dopadne).

Řízení schůze se ujal pan Ambrož (KOL), protože byl nejstarším 
zvoleným zastupitelem (i když pan Němec z KDU je mladší jen o kou-
sek). Ten také (po složení slibu všemi zastupiteli) navrhnul na starostu 
pana Sukalovského, jeho protikandidátem se stal pan Poledňák, navržený 
panem Zejdou. Protože se o kandidátech hlasuje v pořadí, v jakém byli 
navrženi, jako první po krátkých projevech kandidátů se s vůlí kolegů 
seznámil pan Sukalovský. Volby byly veřejné, pan Sukalovský získal jede-
náct hlasů a stal se starostou. Opravdu nedostal hlas od paní Kalinové, ale 
i tak jich koaličních měl devět a k tomu dva od KSČM.

Po krátké přestávce se pan Sukalovský už jako starosta ujal říze-
ní schůze. Zastupitelé odsouhlasili, že budou dva místostarostové a pan 
Sukalovský navrhl pány Koláčka (ČSSD) a Štarhu (ODS). Na protikan-
didáty navržené panem Poledňákem (Kotek, Macková) při hlasování 
zase nedošlo, protože pan Koláček získal jedenáct hlasů (stejných jako 
Sukalovský) a pan Štarha 12 (pro něj hlasovala i paní Kalinová). Ještě byli 
zvoleni radní Zdeněk Kříž (ČSSD – pro toho hlasoval i pan Poledňák) a 
David Holman (TOP) a bylo rozhodnuto, že obsazení výborů projedná 
až prosincové zastupitelstvo. 

Ustavující fáze nových orgánů samosprávy právě skončí obsaze-
ním komisí a výborů, což proběhne v prosinci. Přehled jejich předsedů a 
členů přineseme v lednové Zlobici.

Jiří Brabec

Sukalovský se stal starostou
(pokračování ze str. 1)

Užitečné informace

Dalším tématem bylo školství – Kuřim se na konci volebního ob-
dobí bude potýkat s následky populační vlny a chybět bude zřejmě něko-
lik školních tříd. Podle vedení města Kuřim hodlá usilovat také o zřízení 
stanoviště Záchranné zdravotnické služby. 

Hejtman přislíbil, že jedno z příštích výjezdních zasedání Rady 
JMK se bude konat právě v Kuřimi. Informoval o projednávání Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje a nabídnul pomoc v jednání o 
nutné úpravě vlakového nádraží (bezbariérové přístupy) se státní organi-
zací SŽDC a s Ministerstvem dopravy ČR.

JMK

Kuřimskou radnici navštívil jihomoravský 
hejtman Michal Hašek

(pokračování ze str. 1)

Neváhejte s výměnou řidič-
ských průkazů 

Vážení řidiči,
Dovolujeme si Vás upozornit na povinnou výměnu řidičských 

průkazů . Tato povinnost je daná zákonem 361/200Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a týká se řidičský 
průkazů vydaných v termínu od 1.1.1994 do 31.12.2000.

Lhůta pro výměnu těchto řidičských průkazů končí dne 
31.12.2010. a tato výměna je zdarma.

Kde si vyměníte řidičské průkazy
(podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu - Ku-

řim, Chudičce, Veverská Bitýška, Hvozdec, Jinačovice,Lelekovice, Česká, 
Rozdrojovice. Moravské Knínice a Čebín)

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Úřední hodiny : Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 17:00 hod
Informace na tel.: 541 422 332, 541 422 335 

Nenechávejte výměnu svého řidičského průkazu na poslední chví-
li. Na konci roku 2010 se tak vyvarujete nepříjemného a dlouhého čekání 
ve frontách. 

Ing. Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Kuřim

město

placená inzerce
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wellness

Jak jsem šla cvičit do wellness centra
 Cvičívám pravidelně od svých asi desseti let. Trochu jsem i spor-

tovala, až tak, že mám na pohybu docela slušnou závislost. Moje tělo sice po 
dvou těhotenstvích  jaksi zkypřelo asi o 10 kilo, ale mysl se přesto nevzdává 
vyhlídky na původní tvar a objem postavy.

 Mám zatím celkem malé miminko, pouhých 7 týdnů, takže oplý-
vám zejména mlékem a strdím, nedostatkem spánku a zmatky. A tak jsem se 
v tomto psychickém a fyzickém rozpoložení rozhodla, že začnu s nápravou. 
Sice se asi tak rok z Kuřimi dobrovolně nehnu, ale to nevadí, vždyť tu máme 
všechno a já se postupně začínám cítit jako domorodec kuřimský, i když po-
cházím původně odjinud. 

 A hlavně, hurráá, máme nové wellnes centrum, tolik očekávané, s 
velkou slávou otevřené, moderní a poskytující služby na úrovni brněnských 
podniků. Sice okolní domorodci se o něm vyjadřují s jistými rozpaky v hla-
se, ale nabídnuté cvičení ve fines K2-hiking se tolik podobá tomu, na které 
jsem chodila i nyní na mateřské, ale do Brna. Pokud by mi odpadlo ježdění 
do Brna, mohla bych chodit i jednou nebo dvakrát týdně, malovala jsem si 
skutečnost na růžovo.

 Ovšem, mám dvě malé děti. Pro neznalce pouze připomínám, že i 
hodná miminka pláčou přesně ve chvíli, kdy pocítí, že matka chce opustit ro-
dinný krb a i větší dítě má najednou nejvíce starostí s nočníkem a pohádkou, 
když si provinilá matka obouvá obuv. 

 Naštěstí pro nás matky ve fitku na Hrnčířské docházku neřešili. 
Kdo přišel pozdě, omluvil se a naskočil na pás. Jeho problém. Samozřejmě, 
on přišel o svůj čas a utratil svoje peníze. 

 Ne tak u nás v Kuřimi..
 Když jsem po perném dni obě děti  nachystala, vykoupala, pře-

vlékla, nakojila, naskládala nádobí do myčky a podala instrukce hlídajícímu 
tatínkovi, zjistila jsem, že mám asi 10 minut zpoždění. No nic, co se dá dělat, 
jsem objednaná, místo mi drží, musím jet! Dnes poprvé! Mám velký den.

 Řítím se kuřimskými ulicemi co to dá a už jsem u nově postavené-
ho wellnessu. Hledám parkovací místo a jako neznalec místních poměrů jsem 
poměrně pomalá. Po několika týdnech nočního nevyspání i notně zmatená a 
zmatek už na mě je asi i vidět. U kasy, když jsem vystávala frontu, se mě mírně 
neobratná slečna (všichni tu jaksi začínáme že?) ptá, kam že se to hrnu. Do 
fittness, na cvičení K2 – hiking. Aha – tak 90 korun prosím. Platím vyžádaný 
obnos a doufám, že dosáhnu vytouženého zpocení se na chodícím pásu. Ná-
sledují kabinky, proboha, kde jsou? Převlékám se a beru si věci s sebou. Kudy 
se to šlo do fitka? Fakt jsem zmatená.

 Můj zmatek se zrcadlí i v očích dole sloužící slečny, která na mě 
hledí jak na mimozemšťana na trávníku: „ Kam jdete?“ 

„Na K2 hiking“.
„Jasně.“ A s učitelskou dikcí vyslovuje moje jméno. „Jdete pozdě.“
„To vím“, říkám netrpělivě a dožaduji se svého vstupu.
„To nejde, to nemůžete, chodit do hodiny pozdě“.
„Víte, já mám doma malé miminko a to prostě na minutu nenačasuje-

te“, vysvětluji slečně, sotva odrostlé školních lavic. 
„Pan šéf fines to zakázal“.
A opravdu. Dostavil se pan šéf hranatého typu, s vyholenou hlavou a 

rameny přes celá záda a začal mi kázat do duše. 
„To by tak nemohlo chodit, tady se musí chodit včas, to by nešlo, aby 

si lidi mohli chodit, jak chtějí!“
Stáhl se mi žaludek a  ozvala se alergie na socialistické dětství. Adrena-

lin mi vyskočil: „Tak mi aspoň vraťte moje peníze!“
„Ne, to nejde, byla jste objednaná.“
No tohle! Na takové jednání bývám připravena na úřadech, ve zdra-

votnictví, ale fitku opravdu ne, zvláště asi po 20 letech trochu zdravějšího de-
mokratického ovzduší. Připadalo mi nefér.

„Ne, to nejde, dovnitř jít nemůžete, trenérovi by to vadilo a lidem taky.“
Vybavila se mi vzpomínka  na pohodové a usmívající se trenéry na 

Hrnčířské, kteří vždy dokázali do skupiny včlenit i některé opozdilce a zpo-
cené, někdy už potácející se cvičence, kteří ve svém rozpoložení rozhodně 
neřešili pozdě přicházející kolegy a pochopila jsem, že je konec.

Konec s mým cvičením. Konec s mými penězi.
 Na odchodnou jsem se zmohla jen na vyčítavé „A víte kolik mě 

stálo energie se sem jen dostat?“ Pak jsem ještě ve vzrůstajícím vzteku přidala 
jednu upřímně myšlenou peprnou nadávku na šéfa a odešla bez cvičení a bez 
svých 90 korun.

„Co se ti stalo?“, zeptal se doma manžel, když mě uviděl plačící přicházet. 
Tohle!

(autorka vystudovala psychologii na FF MU v Brně a je matkou dvou malých dětí)

Jak jsem přišla pozdě do wellness centra
Jak jsem přišla pozdě do wellness centra – i tak by se mohl, napro-

sto pravdivě – jmenovat fejeton, který popisuje pozdní příchod autorky, 
jež nechce být jmenována, na cvičení do kuřimského wellness centra. 
Oceňuji její čtivý styl, dovolím si však literární dílko očistit od zřejmých 
emocí, citů a pocitů, odkazů na socialismus či vyholených hlav a věnovat 
se faktům. Takže do toho.

Jaké jsou hlavní informace, které lze z fejetonu vyextrahovat?
1. Autorka se předem objednala na cvičení K2 v kuřimském wellness 

centru. 
2. Na objednané cvičení přišla pozdě, asi v půli lekce.
3. Zaplatila za vstup na něj u pokladny wellness centra.
4. Na vlastní cvičení nebyla vpuštěna, důvody jí byly vedením fitness 

centra vysvětleny.
5. Tyto důvody se autorce nezdály být dostatečné a z fitcentra odešla, 

přičemž jí nebyly vráceny peníze (90 Kč).

Nyní si dovolím na jednotlivé body reagovat.
ad 1. Zájem o kolektivní cvičení v našem fitness centru je velký. 

Z toho důvodu je vždy potřeba se na jednotlivé lekce dopředu objednat. 
Pokud však na lekci nemůžete přijít, bylo by dobré a slušné rezervaci včas 
telefonicky nebo e-mailem zrušit. Každá lekce má omezenou kapacitu a 
zvláště zájem o K2-hiking nebo Zumbu je obrovský. Pokud rezervované 
místo včas odřeknete, máme potom možnost tato volná místa nabídnout 
dalším zájemcům. 

ad2. Všechny lekce jsou vytvořeny s přesným časovým rozvrhem. 
Každou lekci vede externí lektor, který si cca 5 minut před začátkem od-
vede skupinu do lekce a podle zvoleného metodického postupu vede ce-
lou skupinu. Každá lekce, ať už je to K2 hiking nebo X-Cycling či Zumba, 
má svůj řád i postup. Lektoři-trenéři jsou proškolení odborníci a dobře 
vědí, kdy se s klienty budou jen rozehřívat, kdy provedou strečink, kdy 
budou hecovat do tempa nebo zvolní. Pozdní příchod některého z klientů 
tento řád vždy naruší, obtěžuje jak lektora, tak ostatní účastníky kurzu. 
„Naskočení“ klienta do rozjeté lekce bez rozcvičení, strečinku ap. navíc 
může způsobit zdravotní problémy. Z těchto důvodů naši lektoři trvají na 
tom, aby klienti chodili do lekcí včas. I z reakcí samotných klientů, kteří 
lekce pravidelně navštěvují, víme, že i jim pozdní příchody kolegů vadí. 
Jistě by byl možný i přístup opačný, ale dvakrát tak jistě ke škodě všech.

ad 3. Pokladna je v našem wellness centru z mnoha dobrých dů-
vodů společná pro část fitness i bazénovou. Pokladní samozřejmě nemá 
informace o tom, v jakém stadiu jsou lekce ve fitness centru a zda tedy 
klient jde včas, nebo pozdě. Toto je na zodpovědnosti klientů. Zde však 
vidíme jistou slabinu našeho systému, kterou se budeme snažit vyřešit ke 
spokojenosti naší i klientů.

ad 4. O důvodech, proč nebyla autorka fejetonu vpuštěna na cviče-
ní, jsem již mluvil. Snad bych zde jenom dodal, že vedoucí fitness centra 
pan Kučera jednal s autorkou velmi slušně a jako náhradu za nerealizova-
né cvičení jí nabídl možnost zacvičit si v posilovně „jen tak“, aby za své 
peníze získala náhradní službu. Součástí posilovny jsou i „běhací“ stroje, 
šlo by tedy o náhradu velmi dostatečnou. To však autorka odmítla.

ad 5. To, že autorka nakonec z wellness centra odešla nespokojená, 
mě osobně pochopitelně velmi mrzí. Přesto mi náš postup nepřidá nijak 
nepřiměřený, tvrdý nebo v rozporu s dobrými mravy. Musím také říci, 
že jde o případ ojedinělý. I přesto se jím budu zabývat v tom smyslu, aby 
k podobným nedorozuměním nadále nedocházelo. Prosím tedy všechny 
klienty fitness centra, aby dodržovali zásady a pokud se na lekci kolektiv-
ních aktivit objednají, aby také skutečně a včas dorazili. Pokud by autorka 
na naše centrum nezanevřela, rád se s ní osobně setkám a vysvětlím prin-
cipy fungování našeho wellness centra.

Na závěr bych rád čtenáře Zlobice informoval o řadě zajímavých 
nabídek a akcí, které máme připraveny – více na www.wellnesskurim.cz. 
Nově jsme spustili sekci s nabídkou dárkových poukazů – darujte sobě 
a svým blízkým netradiční zážitek! Brzy přivítáme 25 000 návštěvníka, 
pro kterého máme připravenou řadu dárků i překvapení. Těším se na se-
tkávání s vámi.

Jan Sojka, manažer WK
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zŠ Jungmannova

2 045 000 z EU na ZŠ Jungmannova
Od roku 2011 do roku 2013 bude Základní škola Jungmannova 

čerpat z rozvojového programu EU vyhlášeného Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy pod názvem Vzdělávání a konkurenceschopnost 
1,4 částku 2 045 000Kč. Většinu této částky využije škola na moderniza-
ci vybavení a nákup interaktivních učebnic, tabulí a další techniky. Další 
prostředky budeme investovat do oblasti dalšího vzdělávání pedagogů s 
důrazným akcentem na progresivní metody výuky cizích jazyků. Nema-
lá část připadne i na tvorbu vlastních pomůcek a studijních materiálů. A 
protože jsme základní školou se širokým spektrem žáků, využijeme řádo-
vě 200 000Kč na zdokonalení a zkvalitnění práce školního psychologa, 
metodika prevence a speciálních pedagogů na škole tak, abychom zlep-
šovali klima mezi žáky. Celou dotaci získáme ve dvou vlnách. V lednu 
60% z částky a po 12ti měsících (v případě naplnění přesně stanovených 
kritérií vyhlašovatele již po 6ti měsících) zbylých 40%. O dotaci požádala 
od jejího vyhlášení zhruba 1 třetina základních škol v ČR. Dotace je pro 
naši školu i zřizovatele velkým příslibem i z toho důvodu, že nepočítá s 
finanční spoluúčastí zřizovatele ani školy samé.

Richard Mach

Víte, co je biodiverzita? My už ano!
Na ZŠ Jungmannova se opět soutěžilo. Na soutěž recitační, která 

proběhla v září, jsme v měsíci říjnu navázali soutěží přírodovědnou.
Snahou nás učitelů bylo probudit u dětí zájem o tajuplný svět pří-

rody, který je obklopuje a který je nezbytnou součástí jejich každoden-
ního života. Chtěli jsme se vyhnout tradičnímu pojetí přírodovědných 
soutěží typu - popiš stavbu buňky, vyjmenuj jedovaté houby.... 

Děti se měly především naučit vyhledávat informace, třídit je, 
hodnotit a zpracovávat,mimo jiné i výtvarným způsobem. Snažili jsme 
se podpořit u žáků v dnešní době tak důležitou informační gramotnost 
(řada žáků vyšších ročníků připravila PowerPointovou prezentaci).

Zúčastnily se všechny třídy naší školy z prvního i druhého stupně. 
A jaká byla vlastně pravidla soutěže?
Měsíc před konáním soutěže dostal každý ročník téma:

1. ročník - Ovoce a zelenina
2. ročník - Čas
3. ročník - Kuřim a jeho okolí
4. ročník - Les
5. ročník - Horniny a nerosty
6. ročník - Ryby
7.-9. roč. - Biodiverzita (rok 2010 je mezinárodním rokem biodiverzity)

Úkolem žáků bylo nashromáždit co možná největší množství in-
formací k těmto tématům a připravit si prezentaci.

Soutěž vyvrcholila 26. 10. 2010 projektovým dnem. Odpoledne se 
sešli vybraní zástupci jednotlivých tříd, kteří představili společnou práci 
před porotou.

Na 1. stupni měla porota opravdu těžké rozhodování. Nejenže se 
dozvěděla spoustu zajímavostí, ale také mohla ochutnat ovocný salát, 
bublaninu z lesního ovoce. Do projektu byla vtažena hádankami a v závě-
ru zhlédla i krátké divadelní představení.

Nakonec rozhodla takto: 
1. místo - 2.A (pod vedením tř. uč. Pavly Tomáškové)
2. místo - 5.A ( tř. uč. Radovan Šmíd)
3. místo - 1.C ( tř. uč. Iva Prokopcová)

Také na vyšším stupni nebyla práce poroty lehká. Výkony všech 
soutěžících byly skutečně vyrovnané a pochvalu si zaslouží všichni!

Někdo ale zvítězit musel......
1.místo za 6. roč. – Štěpánka Machotová, Dominika Prášková
 za 7.roč. - Barbora Lukešová, Sylvie Vodková, Pavel Hála
                            (porotu okouzlili vlastnoručně vyrobenými tričky)
 za 8.roč. – Michal Vašíček, Jiří Novotný, Filip Maršálek, Dalibor  I n d r a   

jejich PowerPointová prezentace by jistě obstála i na vysoké ško-
le...)

               za 9.roč. - Zuzana Homolová, Daniela Hřebíčková
 Celkové vítězství v rámci vyššího stupně patří žákům osmého roč-

níku. Gratulujeme!
                    Vyrobené plakáty posloužily k výzdobě školy. 

Za ZŠ Jungmannova PhDr. Helena Melicharová 
a Mgr. Lenka Šudáková

SCIO Testy ZŠ Jungmannova
Společnost SCIO zná řada z nás, jako firmu zabývající se zadáváním pod-

kladů pro přijímací zkoušky na střední i vysoké školy. Vedle firmy CERMAT je 
jednou z hlavních společností zabývajících se testováním a evaluací škol. Toto je 
hlavní důvod, proč s touto společností spolupracujeme při zjišťování kvality naší 
práce. Žáci si „ohmatají“ zadávání otázek, naučí se tempu řešení daných úkolů a 
škola získá informaci o úrovni získaných dovedností, vědomostí a schopností 
svých žáků. Tento sebehodnotící koncept se nám osvědčil do té míry, že jej využí-
váme vedle dalších podkladů (testy, soutěže, hospitace, Vaše připomínky … ) pro 
vlastní hodnocení práce naší školy již několik let. 

V letošním školním roce máme za sebou první kolo těchto srovnávacích 
testů. Žáci 9. třídy v nich konfrontovali své dovednosti a znalosti v českém jazyce, 
matematice, anglickém, německém jazyce a v oblasti obecných studijních před-
pokladů s žáky škol celé České republiky. V minulých letech jsme dosahovali nej-
lepších výsledků v německém jazyce a matematice. Získané podklady – výsledky 
budou cenným materiálem pro nás a naši další práci, pro Vás a hlavně pro Vaše 
děti. S obecnými výsledky Vás seznámíme na www.zskj.cz. Podrobné výsledky 
jednotlivých žáků obdrží žáci, resp. jejich zákonní zástupci osobně.  

Richard Mach

Úspěšná 3. burza sportov-
ních potřeb na ZŠ Jungman-
nova

V sobotu 20.11.2010 proběhla již 3. burza sportovních potřeb, kterou 
zorganizovalo SRPŠ při ZŠ Jungmannova. O prospěšnosti této akce hovo-
ří čísla. Při prvním ročníku činil zisk SRPŠ 3500 Kč, druhý ročník pomohl 
SRPŠ v její činnosti částkou 4500 Kč a letošní třetí ročník přinesl zisk 7300 
Kč. Účastníci burzy prodali, respektive nakoupili sportovní potřeby pro zimu 
i léto za více než 35 000 Kč. Brusle, lyže, jízdní kola atd., pro své rostoucí děti 
si účastníci burzy nakoupili za zlomek ceny sportovních potřeb nových. Tou-
to cestou děkuji výboru SRPŠ za jeho aktivitu, která není ojedinělá. V loň-
ském roce, ve spolupráci se školní družinou, zorganizovalo brigádu v areálu 
školní družiny. Zajistili dary od sponzorů v celkové výši téměř 20 000 Kč a 
každoročně se podílí i na spolupráci se školou při organizaci Mikulášských 
trhů. I v letošním roce bude SRPŠ aktivním účastníkem na našich stáncích, 
kam všechny zvu. Získané prostředky využívá SRPŠ k podpoře účasti dětí na 
školních soutěžích, olympiádách, k dofinancování akcí školy a školní družiny 
organizovaných pro děti a rodiče. V neposlední řadě se SRPŠ podílí svým pří-
spěvkem i na postupné renovaci šatních skříněk školy.

Richard Mach

ZŠ JUNGMANNOVA 
- ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Vážení rodiče, dovoluji si Vás a Vaše děti pozvat k zápisu do 1. tříd 
Základní školy Jungmannova. Zápis proběhne ve dnech 17. 1. 2011 od 
14:00 do 18:00 a 18. 1. 2011 od 14:00 do 16:00. Více na www.zskj.cz.

Děti budeme přijímat do 2 tříd s 26ti žáky (celkem 52 dětí) a dle 
Vašeho přání je zařadíme do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka 
nebo do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vašim dětem nabízí-
me osobní přístup, kultivované prostředí, bezbariérový přístup do školy, 
zázemí stabilizovaného pedagogického sboru, otevřenost a nadstandard-
ní možnost vyžití v kroužcích organizovaných školou, školní družinou či 
kroužky organizované s DDM Kuřim.

Pro Vaše děti je zajištěn chod školní družiny od 6:00 do 17:00.
Vyučující v prvních ročnících Mgr. Jindřiška Dvořáková, Mgr. 

Dana Bémová. V případě Vašeho zájmu a při naplněnosti další třídy do 
počtu 26 dětí otevřeme i třetí třídu prvního ročníku.                                          

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi.
Richard Mach

ZŠ KUŘIM JUNGMANNOVA PF 2011
Vedení Základní školy Kuřim Jungmannova děkuje za 

spolupráci všem rodičům, zřizovateli a zaměstnancům školy 
a přeje jim i všem dětem: Krásné Vánoce, návštěvu Ježíška 
u každého stromečku, hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a 

365 důvodů k úsměvům v roce 2011.
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školy

Co se děje na „Komendě“
     V pondělí 1. listopadu jsme úspěšně dokončili halloweenský 

projekt zahájený před podzimními prázdninami. Soutěž O NEJHEZČÍ 
DÝNI byla napínavá i díky tomu, že porotu tvořili zástupci všech tříd. 
Přesto, že na pomyslné stupně vítězů se zásluhou rovnosti bodů dostalo 
hned 5 tříd, 1. místo získala jen 2. A s roztomilou dýní slečnou. 

     Zábavné odpoledne pro malé i velké hrdiny začalo v družin-
ce tvořivými dílničkami. V diváky nacpané tělocvičně poté prvňáci na 
SLAVNOSTI SLABIKÁŘE předvedli všem přítomným, co se od začát-
ku školního roku naučili a dostali svůj první slabikář se zvláštní ohňovou 
tečkou. Nakonec malí hrdinové vyrazili do tmy po dýňovobludičkovské 
stezce, v jejímž cíli čekala sladká odměna, medaile za statečnost a máma 
nebo táta. Nikdo se neztratil, a tak můžeme s klidným svědomím říct, že 
STRAŠIDEL SE NEBOJÍME.

     Tímto bychom chtěli pozvat všechny budoucí školáky, aby se ve 
středu 15. prosince od 16 do 18 hodin přišli podívat se svými rodiči na 
„Komendu“. Pořádáme pro ně den otevřených dveří s názvem „JÁ UŽ SE 
TAK TĚŠÍM….A NEJEN NA JEŽÍŠKA“. K tomu, jak škola vypadá a co 
Vás v ní čeká za nějaký měsíc, můžete „přičichnout“ společně s námi. A 
kdo ví, copak nám asi letos nadělí….

Za „Komendu“ P. Sýsová

Podzimní rozloučení
 Každé roční období má svoji krásu. Letošní podzim nás pře-

kvapil svými nadprůměrnými teplotami a tím i procházky do přírody se 
staly požitkem. Sluneční paprsky podtrhávaly pestrobarevnost stromů a 
pohledy do daleké krajiny se zdály být prostornější a snivější. Pavoučci 
soutěžili, kdo bude mít pevněji utkanou pavučinku, u které vítr „Podzi-
mák“ marně zkoušel její sílu. Zkrátka „babí léto“ jak má být.

 Také v naší mateřince jsme uspořádali „podzimní slavnost“, 
kde jsme využili široké nabídky přírodnin, plodů a zeleniny. Rodiče se s 
dětmi zapojili do tvoření legračních postaviček, figurek a obrázků. Všich-
ni si se zájmem prohlíželi výstavu hotových prací, kterých stále přibývalo. 
Nechyběly ani úsměv a zábava. Postavy kočičky a pejska odměňovaly děti 
i jejich pomocníky sladkým ovocným moučníkem, který si dopoledne s 
paními učitelkami upekly.

„U Ježka“ si malí i velcí zkusili prolézt tunelem a přitom se přesvěd-
čili, zdali jim bříška nenarostla natolik, aby se tam vešli.

 Po námaze a aktivitě přišla odměna ve formě opečeného „buř-
tíka“. U plápolajícího ohně         a vůně dobrot opadly poslední zábrany, a 
ti, co nepospíchali, se v klidu mohli spolu pobavit a vyměnit si zkušenosti, 
které se týkaly jejich ratolestí.

 Šeřící se obloha vyprovázela poslední lidičky a jakoby říkala: 
„To byl zase jednou krásný podzimní den.“ 

Blanka Krnáková
MŠ Zborovská
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polemika

O místostarostech v Kuřimi
V části Hospodaření města volebního programu KDU-ČSL, za 

kterou jsem kandidoval jako nestraník, byl jeden z bodů „snížení počtu 
uvolněných místostarostů na jednoho“. Spousta osob z jiných kandidát-
ních listin nám říkala: „To jste idealisti, to v Kuřimi nemá šanci“. O tento 
bod volebního programu doopravdy nebyl zájem, ani v době předvolební 
kampaně, ani při povolebních vyjednáváních. Vím přesně, o co se jedná, 
když se mluví práci místostarostů, o jejich potřebě ve městě. Sledoval 
jsem jejich práci respektive (ne)práci z bezprostřední blízkosti osm let.  
Protože měsíční odměna místostarosty se před zdaněním pohybuje, tak 
kolem 45 000,- Kč a daně města k tomu, tak z toho vychází, že místosta-
rosta stojí město na odměnách a odvodech státu přibližně 2,6 milionů ko-
run na volební období. Překročí-li počet místostarostů jistý počet jedná 
se o tzv. koryto. Dobře placené místo za málo práce. Bohužel neměl jsem 
to štěstí pozorovat, že by místostarostům šlo jen o blaho obce, ale mohou 
být takoví obecně to nevylučuji. Zatím si však někteří z nich vzetím místa 
místostarosty polepšili finančně nebo vyřešili pracovní problém případně 
obojí.  

Jak to vše začalo? Při volbách starosty v roce 2002 navrhl zastupitel 
za ČSSD Ing. Jaromír Němec, tedy ne Ing. Petr Němec, jak mi bylo vyčí-
táno, že já jsem původce zla a snažím se nyní vykoupit, aby v Kuřimi byli 
dva místostarostové a to z důvodu přechodu nových povinností na měst-
ský úřad v souvislosti s ukončením činnosti okresního úřadu. Povinnosti 
a práva přecházely, ale nijak to nesouviselo s počtem místostarostů. Mís-
tostarosta je součást samosprávy a na úřad přecházel výkon státní správy 
v přenesené působnosti. To, čím byla zdůvodněna potřeba dvou místosta-
rostů byla lež. Zastupitel za KSČM Jan Herman namítal nepotřebnost 
dvou místostarostů, předkládal jiný návrh, který ale nebyl v souladu se 
zákonem a nemohl být přijat. Je třeba si uvědomit pozici tajemníka. Ten 
musí být ve funkci po určitou hranici jednání loajální s politickým vede-
ním města. Není to skrytý opozičník ani disident a nemůže se stavět proti 
tomu, co se vyjednalo mezi politickými  stranami. Jako nováček v úřadu 
jsem neměl ve věci ani já zcela jasno.  Asi tak během roku se mi rozjasnilo. 
Nemohl jsem s tím však nic dělat, jak je mně opět vyčítáno. 

Jak se však situace vyvíjela? Starostou města byl zvolen L. Ambrož. 
Vzpomenout,  co volbě předcházelo by se také mělo občanům připomínat, 
nejlépe před volbami. První místostarostkou se stala A. Matějíčková a mís-
tostarostou D. Holman. S tím to bylo tak. Nejprve byl zvolen v listopadu 
2002 uvolněným místostarostou. V prosinci téhož roku neuvolněným mís-
tostarostou, kterým byl jeden rok a v lednu 2004 se nechal D. Holman opět 
zvolit uvolněným místostarostou.  V této funkci vydržel do konce volebního 
období, tedy tři roky. Toto se nazývá čisté kuřimanství, což znamená blbost 
vymyšlená v Kuřimi. V jiných městech něco takového sotva nenajdete. Proč 
se nakonec D. Holman stal uvolněným místostarostou? Znám dva hlavní 
důvody. Neschopnost nebo nezájem vykonávat funkce u L. Ambrože a  A. 
Matějíčkové, tedy starosty a místostarostky a jakési problémy s firmou, kde D. 
Holman pracoval. Vyřešilo se to na úkor města. D. Holman si to potom pěkně 
užil. Musel dělat vše a pořád. Doslova ve dne, v noci, v pátek i ve svátek. Dobře 
mu tak. Někdy to byly neuvěřitelné zážitky při spolupráci s ním. Myslím, že si 
nevedl špatně i když jsem s ním míval velké spory, nikdy to nepřešlo do zákeř-
ností. Tehdy jsem také poznal, že ve městě velikosti Kuřimi může být klidně 
jen uvolněný starosta a bez místostarostů se  může město obejít. A není to jen 
můj poznatek. Chce to jen dvě podmínky. Pracovitého starostu a pracovitého 
tajemníka. Toho jsem poznal. 

Komu tato vše prospělo? No přeci Kuřimské občanské lize. Jejíž 
dva členové, ale to asi není správné slovo, protože KOL nemá členy, do-
stali finančně krásně finančně oceněná pracovní místa.

V roce 2006 byla trochu jiná situace. Sbratřila se ODS a KOL a 
mohli pohodlně spolu vládnout s 10 hlasy.  Jací to však byli grandi! Při-
brali mezi sebe Ing. M. Mackovou. Proč? No někdo musel dělat stavební 
investice pro město. Nejprve byla určitě ráda, že je místostarostkou, ale 
brzy zalitovala, možná si později i poplakala z toho, co si užila. Kdyby byla 
„neposlušná“, klidně se jí mohla ODS a KOL zbavit a vládnout bez pro-
blémů dál. Měla jen jeden hlas. Nevedla si však špatně a proto asi zůstala. 
Čím to je, že ti druzí místostarostové jsou lepší, jak ti první? A jak tomu 
bude v tomto volebním období?

U čeho nakonec oba místostarostové skončili? U stavebních inves-
tic. D. Holman původem učitel a M. Macková vzděláním stavební inže-
nýrka dělali městské stavební investice.  A to je asi ten hlavní důvod, podle 
mne, k čemu město potřebuje místostarostu.

A jak to vypadá po volbách v okolí Kuřimi? Blansko, město dvakrát 
tak velké jak Kuřim, mělo dva místostarosty a nyní má jedno uvolněné-
ho a jednoho neuvolněného. Kyjov měl dva místostarosty a bude mít jen 
jednoho uvolněného. V Hustopečích a ve Slavkově mají jednoho uvolně-
ného místostarostu. V Rosicích ze dvou uvolněných místostarostů uděla-
li jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného. V Boskovicích měli ve 
volebním období 2006-2010 jeden rok dva místostarosty a potom už jen 
jednoho. V tomto volebním období mají také jen jednoho. V Židlocho-
vicích a ve Veselí nad Moravou jsou dva místostarostové neuvolnění. Ve 
Šlapanicích a v Ivančicích byli a jsou dva uvolnění. V Bučovicích nebylo 
ještě v době uzávěrky ustavující zasedání. Zato v Tišnově měli a mají opět 
tři místostarosty a dokonce dva z jedné strany. V městské části Brno–střed 
mají prý devět uvolněných funkcionářů! Inu Brno to si to může dovolit. 
Změna ve městech však je a patrná. Od dvou uvolněných k jednomu uvol-
něnému místostarostovi případně dalšímu neuvolněnému. 

Mít jednoho uvolněného místostarostu nebyla asi tak špatná myš-
lenka. Jinde ji realizovali v Kuřimi ne. Vinu však kladu jen sobě, asi jsem 
byl málo aktivní v prosazování této myšlenky. Jak jsem řekl na zasedání 
zastupitelstva města. Snad se jednoho místostarosty dočkáme i v Kuřimi. 
Hlavní trumf jsme však v této záležitosti vůbec nevynesli snad později. 
V dalším záleží především na občanech, kteří ale o místostarostování nic 
neví. 

Kolik by mělo mít místostarostů město Kuřim? Jednoho uvolně-
ného a potom třeba i tři neuvolněné. Hádejte, čím bych chtěl být kdybych 
se znovu narodil? No přeci m……….. 

Petr Němec

Kolik místostarostů potře-
buje Kuřim?

Mám radost, že pan Ing. Němec jako správný opoziční zastupitel 
hned do první Zlobice po ustanovení zastupitelstva přispěl článkem k 
diskusi. Pan Němec je člověk uvažující racionálně a velmi často se v názo-
rech shodujeme, někdy ale ne zcela. A to je i tento případ.

Poznamenejme, že i druhá koalice, která v Kuřimi po volbách té-
měř vznikla, počítala s dvěma uvolněnými místostarosty a pozice druhé-
ho z nich mělo připadnout paní Mackové, která je v zastupitelstvu za touž 
stranu jako pan Němec. Takže názor, že dva místostarostové jsou lepší než 
jeden, v zastupitelstvu převládá.

Nevýhoda dvou místostarostů je jasná – finanční náročnost. Další 
aspekt je také zajímavý, ale nevím, je-li výhodou či nevýhodou. Jsou-li tři 
z pěti členů rady na radnici téměř neustále a je třeba rozhodnout o něčem, 
co musí schválit rada, jde to za pár minut. To je sice výhodou, ale na druhé 
straně tak mohou uvolnění přehlasovat neuvolněné, v čemž by mohlo být 
teoretické nebezpečí.

Pan Němec správně píše, že jeden místostarosta navíc je asi dva 
a půl milionu korun za čtyři roky na straně nákladů. To je dost peněz. Je 
ovšem pravda, že pokud takový místostarosta (s patřičnými politickými 
kontakty a znalostí věcí) jako buldok půjde po nějaké šanci získat nějaký 
ten další grant na investiční akci, tak může přinést do městské pokladny 
mnohem víc. A kdyby tam nebyl, tak by na úřadě nebyl nikdo, kdo by se 
tomu mohl dostatečně věnovat a těch grantů by se povedlo méně. Navíc 
při spoustě jednání dosáhnete výsledku snáz, když město zastupuje mís-
tostarosta než nějaký referent. Takže pokud bude místostarosta pracovitý, 
tak si na sebe vydělá. A to už nemluvím o tom, kdyby se mu podařilo pro-
lobovat třeba jižní obchvat, podchod pod nádražím nebo jiný zapeklitý 
problém našeho města.

Vypadá to paradoxně, ale radnice snáz snese dva pracovité mís-
tostarosty než jednoho nepracovitého. A věřím, že pan Němec i další 
zastupitelé budou po vedení města požadovat dost práce, aby se muselo 
pěkně ohánět.

A k výši jejich platu. Tu určuje stát. Přiznám se, že pro mne je tako-
výto plat někde v oblasti snů a tužeb. Pana Koláčka neznám natolik, abych 
věděl, je-li pro něj post místostarosty lukrativní. U pana Sukalovského 
vím, že si přechodem na funkci starosty mírně finančně pohoršil a rovněž 
pan Štarha jako úspěšný podnikatel by si ve své profesi zřejmě přišel na 
víc, než je místostarostenský plat.

V neposlední řadě musím poznamenat, že strany tvořící koalici 
chtějí pochopitelně mít dostatečný vliv na rozhodování, tedy někoho, 
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placená inzercekdo bude mít čas a možnost prostudovat materiály, které vedení města 
projednává. Je-li takový neuvolněný radní třeba důchodce, má na to čas. 
Ale je-li zaměstnán (a navíc v odpovědné funkci a ve firmě mimo Kuřim), 
prostě nestihne obejít úředníky a vše si prošetřit. 

Jedním z prvních rozhodnutí nové rady je, že na internetu budou 
pro všechny zájemce přístupné zápisy z jejího jednání včetně toho, kdo 
jmenovitě pro co jak hlasoval. Takže si bude každý moci prověřit, co který 
místostarosta připravil a jak, a usoudit, jestli má na radnici trafiku nebo 
jestli má práce dost.

Jiří Brabec

město

Kdo je kdo
Ing. Drago Sukalovský se narodil  7. 6. 1962 v 

Brně a celý svůj život žije v Kuřimi. Absolvoval Vyso-
ké učení technické v Brně, fakultu elektrotechnickou, 
obor elektronické počítače. V letech 1986 – 1993 pra-
coval jako programátor, systémový programátor a ana-
lytik. Od roku 1993 dosud pracoval jako novinář na 
volné noze, konzultant public relations a marketingový 
specialista. V oboru public relations a marketingu také 
podnikal. V současné době studuje 5. ročník distanč-
ního studia obor marketingové komunikace Univerzi-

ty Tomáše Bati ve Zlíně. V zastupitelstvu města je činný nepřetržitě od 
roku 2002, nejprve jako zastupitel, později jako radní, vždy za Kuřimskou 
občanskou ligu. Zabýval se především rozvojem města, dopravou, bez-
pečností a kulturou. Mezi jeho koníčky patří především hudba, literatura 
a sport aktivně i divácky.

Jiří Koláček se narodil 24.12.1952 v Brně. Od 
tohoto roku žije stále v Kuřimi. Vyučil se dřevomode-
lářem v TOS Kuřim. K tomuto podniku a především k  
Slévárna a.s. má osobitý vztah. Absolvoval SPŠ slévá-
renskou a PeF UK Praha, katedra učitelství  odborných 
předmětů.  Učil na SPŠSl a SPŠS. Od  roku 1998 jako 
osoba samostatně výdělečně činná v oblasti financová-
ní podnikatelských projektů. Od roku 1990 se zajímá 
o komunální politiku. Dvakrát působil v zastupitelstvu 
města jako radní za ČSSD, pracoval ve školské a finanč-

ní komisi. Dříve aktivně fotbal, dnes rekreačně tenis, cyklistika, lyžování.

Ing. Oldřich Štarha se narodil 19. 1.1961 v 
Brně. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakul-
tu stavební.

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. 
Od roku 1984 zaměstnán jako projektant. Od roku 
1999 osoba samostatně výdělečně činná v oblasti in-
ženýrské projekční činnosti ve výstavbě. V roce 1998 
vstoupil do Občanské demokratické strany. Dlou-
holetý člen stavební komise Rady města Kuřimi. Od 
02.11.2006 do 4.11.2010 byl starosta města Kuřimi. V 

současné době je místostarostou Kuřimi.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů

v roce 2011
a spokojený život v našem městě.

Vedení města a městského úřadu.
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Cukrovka psů                                                               
V několika následujících článcích bychom se chtěly zaměřit na nej-

častější endokrinní poruchy, které se vyskytují u psů a koček. Začneme s 
chorobou, která patří mezi nejčastější, a to je cukrovka neboli Diabetes 
Mellitus.

Cukrovka - diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění, při 
kterém nedostatek hormonu inzulínu snižuje schopnost těla zpracovávat 
cukr. Je to jedno z nejčastějších endokrinních (hormonální) onemocnění 
psů.

Existují dva typy cukrovky u psů. 
DM typu I – při tomto onemocnění dochází ke zničení buněk sli-

nivky břišní a následně nedostatečné produkci inzulínu.  
DM typu II nastává, když je produkce inzulínu dostatečná, ale tělo 

není schopno inzulín zpracovat. 
Psi téměř vždy (v 99% případů) trpí cukrovkou typu I.
Cukrovka postihuje většinou psy středního a vyššího věku (7 – 9 

let) obou pohlaví, nicméně  častější je u fen.
Juvenilní diabetes může nastat u psů mladších 1 roku věku. Posti-

ženo může být jakékoliv plemeno.
K plemenům se zvýšeným rizikem diabetu patří australský teriér, 

samojed, knírači (miniaturní a standard), Bichon Frize, Cairn teriér, kee-
shond, Spitz, Fox teriér a pudl (trpasličí a standardní).

Cukrovka vede k neschopnosti tkáně zpracovávat glukózu. Cho-
roba se projevuje vysokou hladinou cukru v krvi, nedostatečným zásobe-
ním tkání cukrem a změnou metabolismu v těle.

K rizikovým faktorům pro vznik DM patří obezita, opakující se zá-
nět slinivky břišní, Cushingova nemoc, a léky, jako jsou glukokortikoidy a 
gestageny, které jsou antagonisty inzulinu.

Nejčastější projevy onemocnění DM
• Zvýšená žízeň
• Zvýšená frekvence močení
• Hubnutí přes dobrou chuť
• Náhlá slepota – šedý zákal
• Letargie
• Špatný tělesný stav

Diagnóza
Veterinární péče by měla zahrnovat diagnostické testy k určení zá-

kladní příčiny zvýšené hladiny cukru v krvi a následné doporučení léčby. 
Patří sem:
• kompletní anamnéza a důkladné fyzikální vyšetření.
• rozbor moči ke kontrole glukózy v krvi a na příznaky infekce močových 

cest.
• biochemický profil séra k určení koncentrace glukózy v krvi a vyloučení 

jiných možných příčin se stejnými příznaky.
• kompletní krevní obraz.
• další testy, jako například RTG dutiny břišní, nebo ultrazvuk břicha pro 

vyloučení komplikací, nebo současně probíhajícího jiného one-
mocnění, jako jsou pankreatitida (zánět slinivky břišní).  

Léčba
• V podstatě všichni psi budou vyžadovat jednu nebo dvě injekce inzulínu 

denně ke kontrole hladiny glukózy v krvi. Tyto injekce jsou apliko-
vány pod kůži pomocí malé jehly. Většina psů si na toto ošetření 
snadno zvykne. Veterinární lékař vám ukáže, jak správně inzulin 
aplikovat.

• Úprava stravy s vysokým obsahem vlákniny a pravidelné cvičení pro 
úpravu.

• Ovariohysterektomie (kastrace) je indikována u fen s diabetem, protože 
snižuje účinky estrogenu na inzulín.

• Komplikace jako infekce močových cest, může vyžadovat další léky, ale 
některých léků, včetně steroidů (např. prednison), je třeba se vy-
varovat.
V časné fázi léčby se může inzulín podávat častěji. Většinou se za-

číná s nízkou dávkou inzulinu, a ta se pak může upravit směrem nahoru. 
Hladina glukózy v krvi se na začátku léčby měří několikrát denně (ma-
pování 24hodinové glukózové křivky). Glukózová křivka pomáhá určit 
dávkování a četnost podávání inzulínu.

Domácí péče a prevence
Domácí péče zahrnuje správné podávání předepsaných léků, včet-

ně inzulínu. Inzulín by se měl podávat dvakrát denně, po 12 hodinách a ve 
stejnou dobu každý den. Majitel také musí pracovat, za pomoci veterinár-
ního lékaře, na úpravě tělesné hmotnosti a stravovacích návyků zvířete. 
Zvíře by mělo být krmeno v pravidelných časových intervalech.

Majitel také musí svého psa pozorovat, jak často pije a močí. Pokud 
tyto projevy jsou zvýšené, dávka inzulínu se bude muset upravit. Doporu-
čuje se též kontrola cukru v moči pomocí indikátorového papírku.

Předávkování inzulínem může způsobit snížení hladiny glukózy v 
krvi, což vede k dezorientaci, slabosti nebo křečím. Pokud zpozorujete 
některý z těchto příznaků, musíte psovi ihned nabídnou roztok glukózy a 
okamžitě vyhledat veterinárního lékaře.

Příjemné prožití vánočních svátků Vám a v Novém roce jen zdraví 
pro Vás i Vaše čtyřnohé přátele přejí 

MVDr. Hana Lattenbergová 
a MVDr. Pavlína Řehořková
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Husitské bohoslužby 
ve vánočním období L. P. 2010-2011
23. 12. Bohoslužba smíření – Kuřim 18:30 
24. 12.  Narození Páně v noci (Půlnoční) – Kuřim 22:00
25. 12. Narození Páně- Tišnov 9:00; Lelekovice 13:30
26. 12. Svatá Rodina -  Kuřim 9:00
1. 1. L. P. 2011 - Lelekovice 13:30
2. 1. II. neděle po Vánocích– Tišnov 9:00; Kuřim 15:30 
6. 1. Zjevení Páně – Kuřim 18:30 
9. 1. Křest Páně -Kuřim 9:00; Lelekovice 13:30

Bohoslužby v Tišnově se konají na římskokatolické faře v přízemí, 
v Lelekovicích v Husově sboru (Záhumení). 

Další informace na www.husitekurim.cz nebo faře Farského 349, 
Kuřim tel. 541 231 460

Zveme všechny členy, všechny příznivce i zájemce 
do našeho společenství
a přejeme všem čtenářům Zlobice
pokojný a klidný čas adventu, 
radostné Vánoce 
a všechno dobré do nového roku Páně 2011 

Za Náboženskou obec Církve československé husitské v Kuřimi
ThDr. Petr Šandera, biskup a farář

Jak se měnily a vyvíjely vánoční 
zvyky v českých zemích

 Ladovská představa vánoc v romanticky zasněžené krajině, 
půlnoční mše, jesličky, ozdobený stromeček a smažený kapr… To vše je 
pro většinu z nás považováno za zcela samozřejmé vánoční symboly a tra-
dice. Jinou podobu Štědrého dne se ani nedovedeme představit. Ve sku-
tečnosti jsou mnohé tyto tradice dosti „novodobé“ a leckde ryze české. 
Asi tušíme, že v exotických krajích mezi palmami stěží najdeme smrček 
nebo jedličku a nikdo se zde nebude pídit po kaprovi coby štědrovečer-
ním menu.

 Prapůvod vánočních svátků se váže k oslavám zimního sluno-
vratu, který znaly i tzv. primitivní národy na celém světě už od pradáv-
na. Křesťané vánoce přijali za své a spojili je s Kristovým narozením až 
ve čtvrtém století po Kr. Nicméně i v křesťanských zemích si konkrétní 
zvyky zachovaly do značné míry původní ráz, nemluvě o podmínkách v 
různých koutech světa.

 Jesličky neboli betlémy připomínající okolnosti Ježíšova pří-
chodu na svět se v mnohých zemích staly nedílnou součástí vánoční vý-
zdoby. U jejich zrodu stojí živé betlémy, v nichž účinkovali skuteční lidé, 
a které se rovněž objevují dodnes. Otcem tohoto zvyku je podle historic-
kých pramenů italský šlechtic Giovanni di Velita, který uspořádal první 
živé jesličky v jeskyni o půlnoci 24. prosince 1223 pro Františka z Assisi. 
V českých zemích byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 
v dominikánském kostele sv. Klimenta v Praze. Nejvíce se tato tradice v 
českých zemích rozšířila rovněž až v 18. století.

 Co se týče vánočního stromku, považujeme jej sice za jeden 
ze symbolů Vánoc, ale je vcelku jasné, že ne každá země oplývá jedlička-
mi, borovicemi či smrčky. Nemluvě o tom, že zvyk zdobení stromku má 
předchůdce v palmové ratolesti s 12 listy, kterou nosili domů Egypťané i 
Římané na oslavu slunovratu. Zdobení jehličnanů se začalo šířit rovněž v 
rámci slavností zimního slunovratu na francouzsko - německém pomezí. 
A němečtí emigranti později tuto tradici „transportovali“ do anglosas-
kých zemí.

 První, kdo na vánočním stromečku použil svíčky, byl údajně v 
16. století německý náboženský reformátor Martin Luther, kterého inspi-
rovaly hvězdy na noční obloze. Zajímavé je, jakým způsobem se zdobení 
vánočního stromku šířilo v českých zemích. Podle historiků jej jako první 
rozsvítil v roce 1812 ve své pražské vile tehdejší ředitel Stavovského di-
vadla. Během následujících čtyřiceti let přijali obyvatelé Prahy i dalších 
měst tento zvyk za svůj, ale venkovské oblasti ještě delší dobu proti těmto 
„vánočním novotám“ vzdorovaly.

 O kaprovi by dnes málokdo soudil, že původně byl používán 
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výhradně jako okrasná ryba. K nám jej údajně přivezl v 9. století po Kr. z 
Asie františkánský mnich jako dar svému převorovi. Díky péči mnichů 
se podařilo výskyt této ryby rozšířit, ale na vánočním stole se začal ob-
jevovat až začátkem 19. století. Nejstarší dochovaný recept z roku 1810 
popisuje přípravu kapra na černo. Jeho příprava ovšem trvala tři dny, po 
které se kapr pekl ve sladké omáčce z rozinek, perníku, ořechů a sladkého 
piva. Smaženého kapra, považovaného dnes za nejběžnější štědrovečerní 
pokrm, popsala ve své kuchařce až M. D. Rettigová.

 Dlouhou historii nemá ani předávání vánočních dárků. Ještě 
kolem poloviny 19. století dostávalo drobné pozornosti a přilepšení jen 
služebnictvo, čeleď, tuláci a žebráci. Lidé totiž věřili, že za takto projeve-
nou solidaritu budou odměněni štěstím a zdravím. Až později se začali 
navzájem obdarovávat i blízcí a příbuzní.

 Oproti tomu zdobení obydlí jmelím je prastaré – uplatňovali 
ho již staří Keltové. Věřili v jeho magické schopnosti, ať co se týče léči-
vých účinků, tak posílení plodnosti nebo i ochrany před silami zla. Tytéž 
vlastnosti mu pak přisuzovali lidé snad všude, kde se tato rostlina vysky-
tuje.

 A nakonec ještě zbývá zmínit tradici zasílání vánočních po-
zdravů a pohlednic. Ty dnes sice masivně vytlačují moderní komunikační 
prostředky - zejména SMS zprávy a e-maily, ale stojí za zmínku, kdo byl 
zakladatelem vánočních blahopřání na dálku. První vánoční pohled poslal 
údajně britský voják Dobson v roce 1844, jako první je i s předepsaným 
přáním začal sériově vyrábět rovněž Angličan - John Calcott Horsley.

Mgr. Jan Jandl      
 

ADVENT
na Zlobici

Zveme Vás v sobotu a v neděli
4. a 5. 12. 2010 na předvánoční výstavu betlémů, perníčků, 

keramiky, výrobků z vlny a dalších vánočních dárků. Pro 
návštěvníky je připravena řemeslná dílna - zpracování vlny a 

zdobení perníčků.
V sobotu ve 14 hodin koncert vánočních a lidových písní v 

podání Vachova sboru moravských učitelek.
V neděli v 11 a ve 14 hodin pásmo koled a vánočních písní 

posluchačů muzikálového herectví JAMU.
Speciality domácí kuchyně, denně od 10 hodin.

Popis cesty na Zlobici – autem z hlavní silnice Brno – Svi-
tavy – v obci Lipůvka vlevo směr Tišnov, po 1 km na vrcholu 
stoupání odbočka vlevo (označeno) po panelové cestě 3 km 
do areálu. Autem z Tišnova přes Malhostovice odbočíte na 
kopci za Nuzířovem vpravo. Pěšky nebo na kole po červené 

turistické značce z Kuřimi a z Lipůvky.
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

OVEKO a.s.
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sem přijde leták sem přijde leták sem přijde leták sem přijde 
leták
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ZUŠ

placená inzerce

Podzimní akce ZUŠ Kuřim
V dušičkovém čase se žáci výtvarného oboru se svými rodinami 

opět sešli v podvečer na školní zahradě. Letošní večírek vyvrcholil perfor-
mancí - zažehnutím svíček v originálně prořezávaných tykvích a tečkou 
ve slavnostně nasvícené atmosféře bylo tentokrát vystoupení pěveckého 
sboru K-dur. Okolí školy pak v následujících týdnech zdobila instalace 
zářivě oranžových objektů.

mag

placená inzerce
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pozvánka

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.
Prosincové termíny jsou 7. 12., 14. 12. a POZOR V PONDĚLÍ 20. 

12.! V lednu začínáme opět pravidelně každé úterý od 4. 1. 2011.
Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena 

dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 
Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20 Kč 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.

Nahoře: Hrátky s KuřiMáTky v Kulturním domě.
Dole: Výrobek z výtvarné dílny Malování na trička.

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 
Prosincové termíny jsou 6. 12. a 13. 12. V lednu začínáme opět od 

10. 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 21. 12. 2010, 18:30 - 21:00 
VÝROBA PLSTĚNÝCH OZDOB A POSTAVIČEK Z OVČÍ 

VLNY
Přijďte se naladit na vánoce a odreagovat při tvořivém „draní peří“. 

Nenáročnou technikou pomocí plstící jehly a vykrajovacích formiček na 
cukroví si vyrobíme různé dekorace na ozdobení vánočního stolu nebo 
stromečku. Odvážnější se mohou pustit i do složitějších postaviček nebo 
andílků. Pokud máte, budou se vám hodit vykrajovací formičky na těsto a 
molitanová podložka. Vtupní poplatek je 30,- Kč. Po dílničce bude mož-
nost odkoupení plstícího náčiní.

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

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

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

Omluva
V minulé Zlobici jsme nedopatřením mylně na jednom mís-

tě uvedli, že pan ředitel Plchot je ředitelem ZŠ Jungmannova. I když 
na ostatních místech článku bylo správně uvedeno, že pan Plchot je 
ředitelem ZŠ Tyršova a ředitelem ZŠ Jungmannova je pan Mach, 
pokud Vás tento novinářský šotek dezorientoval, omlouváme se.

Redakce
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Potřetí a naposledy přinášíme krátký seriál vzpomínek pana 
Ludvíka Kejmara, účetního firmy Konstruktiva a.s. Praha na stavbu 
dálnice Vratislav – Brno – Vídeň v letech 1940 – 1942. Pan Kejmar byl 
zaměstnán na kuřimském úseku. Vzpomínky poskytl jeho syn pan Lud-
vík Kejmar ml., materiály pocházejí z jeho soukromé sbírky. Děkujeme 
za povolení zveřejnit je a děkujeme i panu Tomáši Jandovi, publicistovi, 
který se touto tématikou zabývá,  zprostředkoval nám kontakt a zapůj-
čil některé fotografie. 

Soumrak nad dálnicí

Objevoval se nedostatek materiálu, nebyla ocel, litina a příděl nafty 
stačily tak na poloviční provoz. Stavěla se Zbrojovka v Líšni, Škodovka v 
Adamově a rekonstruovali jsme Maloměřickou cementárnu. V Čechách 
jela Konstruktiva naplno v Plzni, v Letňanech a začínala Hradec Králové.

Samé velké komplexy továren. Vázla doprava a příděl vagónů se 
prováděl na poukázky vydávané Berlínem. Ve všech nedostatcích hledali 
okupanti přízrak sabotáže a pasivního odporu. To také bylo.

Počáteční rychlý postup fašistických armád se zpomaloval.  „Do-
bytí Leningradu je otázkou několika hodin“ hlásala německá propagan-
da. Tyto hodiny však zůstaly najednou stát. K jejich postrku bylo třeba 
nových zbraní a nových sil.

Tak na podzim 1941 vzpomněla si říše, že má na reichsautobánu 
jednoho ze svých věrných synů. Herr Kuhn byl z toho celý vyjevený. Vo-
lala se Vídeń, Mnichov – nic nepomohlo!

Napoleon Kuhn musel narukovat.
Kuhna vystřídal jakýsi pan Spöckmer. Byl z Hamburku. Odznak 

na klopě a v plicích zastaralou tuberu. Choval se celkem nevtíravě i ne-
nuceně, a když si prohlédl stav agendy , prohlásil, že o té jejich organizaci 
víme víc jak on. „ Nebudu se vám do toho vrtat, jen mě informujte.“ Místo 
aby si našel byt v Brně jako ostatní, ubytoval se v lágru: „Na ty ladsmany z 
Brna nejsem zvědavý. Musím hledět dát si dohromady zdraví. Na to ostat-
ní kašlu.“ Mluvil tak, jako o nějaký rok později vojáci, vracející se z front. 
Ale za nějaký čas se dozvěděl, že v Alpách začíná stavba dálnice. „ To by 
bylo něco pro moje plíce,“ poznamenal a za měsíc balil kufry.

S nastávajícím podzimem to už na stavbě dálnice Vídeń – Vrati-
slav všeobecně haprovalo. Pro nedostatek paliva byl odvelen bagr 0,8 do 
Plotiště. Stagnovalo se i na vedlejších úsecích, kde pracovaly firmy Pit-
tel&Brausewetter a Hrabě&Lozovský. Němci museli vypomáhat Italům 
v Africe a jediným zdrojem byla nafta z Rumunska. Fašisté sice pronikli 
až na Kavkaz k Piatigorsku, ale vytoužený cíl – naftová pole v Baku, ne-
dosáhli. Celá ruská fronta v délce 4 000 km se trvale zastavila a poutala 
značný válečný potenciál Reichu. K tomu všemu krutá zima roku 1941 
– 1942.

Zatímco Němci přešlapovali v severní části ruské fronty a čekali 
toužebně na dámské kožichy, které pro ně sbírala doma akce winterhilfe, 
uvažoval Gunst již na podzim 1941, jak bude pokračovat na jaře. Rozhodl 
se, že těžbu převede na páru. Dal navézt zásobu asi padesáti vagónů uhlí a 
koksu. Další přípravou bylo vybudování podjezdu pod státní dráhu Brno 
– Havlíčkův Brod, která se měla později přesunout na dnešní rychlíkovou 
trať. Dráha si dala podmínku, že podjezd v náspu musí být zajištěn silným 
pažením opřeným do zatlučených pilotů. Ty se však z důvodu železniční 
frekvence daly zatloukat jedině mezi jedenáctou noční a pátou hodinou 
ranní. To znamenalo pracovat při umělém osvětlení. I tohle bauleitung 
prosadil. Proti neočekávaným způsobům západního letectva byla staveb-
ní ústředna přímo zapojena na brněnskou telefonní centrálu. Ve službě se 
pak střídali všichni zaměstnanci.

Německá blesková válka totálně selhala. Stálé ztráty a nové posi-
ly vyžadovaly zajištění důležitějších staveb, než byla dálnice z Vídně do 
Vratislavy. Proto asi počátkem února padlo ve Vídni rozhodnutí stavbu 
dálnice přes Moravu zastavit. Následovalo několik porad o likvidaci spo-
lečného majetku a jeho rozdělení. Němci se snažili zůstat až do konce a 
urvat pro sebe co největší podíl jak strojů, tak materiálu.

Kromě toho hrozilo nebezpečí, že majetek Konstruktivy, a to 
především těžký inventář, bude zabaven a odsunut na stavby silnic na vý-
chodní frontě. Při sestavě z toho vyšel náklad uceleného vlaku a nebezpe-

čí, že tento inventář se již nikdy nevrátí. Vznikly další porady a nakonec se 
rozhodlo, že se majetek rozdělí na přísně zúčtovatelnou polovinu.

Likvidaci staveniště pomohla i krutá zima roku 1942. Původně se 
mělo oddisponovat a rozdělit i oněch padesát vagónů paliva. Ke stanici 
Drásov bylo však skoro pět kilometrů a nebyly vagóny. Kromě toho byl 
tišnovský okres toho roku bídně zásoben, zatímco na našich skladech tr-
čely k obloze dvě zasněžené haldy uhlí a koksu. Ještě po vánocích jsem 
argumentoval s tím, že až to začneme na jaře spotřebovávat, bude z toho 
značná ztráta na mouru a navrhoval jsem dát zásoby k dispozici okresní-
mu hejtmanovi. Obyvatelstvu se pomůže a my zachráníme celou hodno-
tu zásob.

Jako obvykle byl Gunst proti tomuto řešení: „ Je to průmyslové uhlí 
a vrátí se svému účelu. Pro ty zdejší rolníky jsem to nenechal navozit!“

Nakonec to vyšlo. Zašel jsem k okresnímu a navedl ho, aby dal 
prohlášení, že jarní příděl okresu bude zase převeden na průmysl. Mrazy 
dosahovaly tehdy až na -28 °C a jakmile se rozhlásilo uvolnění paliva na 
dálnici, zmizely haldy během deseti dnů.

Stejně rychle se likvidovaly pevné objekty ze dřeva. Bourat sklady, 
dílny, garáže a desítky bud znamenalo odčerpávat pracovní síly, mzdové 
fondy a ztráty na dřevu. Proto stavitel Hála provedl seznam pořizovacích 
hodnot – a kdo má zájem, může si koupit na stojato.

A v době přídělů bylo zájemců habaděj. Nepřišlo nazmar ani pr-
kénko.

Mezitím se pilně balilo a připravovalo k expedici. Přednosta tří-
kolejné stanice sem tam potřeboval něco i pro sebe a proto nám sehnal 
každý uvolněný vagón. Šlo většinou o vozy, které se mohly pohybovat 
jen po mateřských tratích. Mohli jsme tedy expedovat výhradně majetek 
Konstruktivy. Do Mnichova jsme poslali oznámení, že pro zákaz říšské-
ho dopravního zmocněnce jsou hlavní trati blokovány jen pro vojenské 
transporty, potraviny a uhlí. Tím se stalo, že značná část paritního materi-
álu byla odeslána na naše stavby, což bylo Prahou kvitováno se zvláštním 
porozuměním. Do Mnichova jsme poukázali finanční náhradu.

Jak rychle se roku 1940 budovalo zařízení stavby dálnice, tak rych-
le mizela její tvářnost.

Jarní větříky zanesly na povrch budoucí vozovky semena travin, 
pronajatý pozemek byl uveden do původního stavu. Jednoho dne zajel na 
udupané a uježděné složiště rolník Rampula s párem koní. Potah zabral, 
radlice zaskřípala a zaryla se opět do moravské země. Místo německé vlaj-
ky, která se zde dva roky třepetala, zatrylkoval skřivan a hejna chocholou-
šů pozorně prohlížela brázdy černé ornice.

Tak praskla jedna z bublin německé expanze, nadiktované při kapi-
tulaci první československé republiky v roce 1938.

Čtení na pokračování

Jak se stavěla německá dálnice III.

Výzva:
Stavbu Německé průchozí dálnice (v okolí Kuřimi „lidově“ Auto-

strády, Hitlerovy dálnice apod.) prováděla dvě stavební sdružení firem. 
Jednalo se o sdružení firem Sager&Woerner, Mnichov – Konstruktiva 
a.s. Praha. Tyto firmy stavěly dálnici v úseku Všechovice – Malhostovice 
– Kuřim. Druhé stavební sdružení se skládalo z firem Pittel&Brausewet-
ter, Vídeň – Lanna a.s. Praha a provádělo stavbu od Kuřimi až po dnešní 
městskou část Brno-Kníničky.

Na stavbě pracovali především místní občané a jako mistry, stroj-
níky, ale i stavební inženýry zde můžeme nalézt mnoho občanů z Brna a 
okolí.

Připravuji další publikaci o Německé průchozí dálnici a sháním 
dobové materiály o této stavbě. Nemáte náhodou nějaké dobové fotogra-
fie ze stavby, pracovní knížku tatínka nebo dědečka se zápisem o zaměst-
nání na této stavbě ? Nenapsal Váš dědeček vzpomínky ve kterých zmiňu-
je tuto stavbu? Samozřejmě uvítám i jiné dobové materiály k této stavbě.

Kontakt:  t.janda02@seznam.cz  případně v městské knihovně v 
Kuřimi.
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soukromá inzerce - zdarma
Pronajmu pěkný , slunný 

byt 2+1 /60 m2/, zvýšené příze-
mí, na Bezručově. Byt je zařízen 
. Po domluvě, při dlouhodobém 
pronájmu ,je možný   pronájem i  
nezařízeného. Nájem  7000 Kč + 
inkaso. Tel.: 721 141 989.

Pronajmu částečně zařízený 
byt 3+1 o CP 70m2 v Kuřimi, 3. p. 
z 8mi patrového panel. domu. Dům 
prošel kompletní revitalizací (zatep-
lení, fasáda, plastová okna aj.). K 
bytu náleží 2 sklepy. Byt je po částeč-
né rekonstrukci (plov. podlahy, nová 
kuch. linka a topná tělesa aj.). Par-
kování před domem. Pouze nekuřáci, 
bez psů a koček. Cena za pronájem 
12 000 Kč vč. inkasa. Tel.: 604 444 
909 po 17. hodině.

Pronajmu garáž u vlečky, 
blízko sběrného dvora. Nejlépe 
dlouhodobě. Tel.: 519 301 724 (8 
– 17 hod.)

Pronajmu byt 1+1 v Kuřimi, 
ul. Nádražní, CP 41 m2 + 2 lodžie, 
nezařízený, 5. patro, kabel. TV, in-
ternet. Cena 7500 Kč včetně inkasa. 
Tel.: 728 116 398.

Pronajmu byt 1+1 na ul. 
Popkova v Kuřimi. Volný ihned. 
Tel.: 774 947 816.

Vyměním byt v Kuřimi 2+1 za 
menší 1+1 nebo 1+kk kdekoli v Kuři-
mi nebo okolí. Tel.: 731 320 045.

Vyměním státní byt 1+1 v 
Brně-Žabovřeskách, v panelovém 
domě, ul. Voroněžská, 1. patro za 
3+1 v Kuřimi - cihla nebo panel. 
Rozloha 40 m2. Předsíň, koupel-
na, WC, komora, 2 balkony. Velice 
slušný stav, plastová okna, zateple-
ní domu, klidné bydlení. Tel.: 608 
825 113.

Vyměním byt 2+1 státní za 
1+1 Kuřim. Tel.: 734 498 968 po 
17 hod.

Pár středních let hledá pod-
nájem 1+1, od ledna 2011, Kuřim 
a okolí. Nabídněte. Tel.: 608 850 
952.

Hledám pronájem volného 
pokoje v okolí Kuřimi a Tišnova.Tel.: 
728 585 070.

Koupím byt 1+1 do OV v 
Kuřimi (mimo ulice Wolkerova a 
nám. 1. května). Cena do 1100000, 
včetně poplatku a provize. Tel.: 
604 848 732, email: 122peta@se-
znam.cz.

Koupím byt garsonka až 1+1 
v okolí Kuřimi a Tišnova.Tel.: 728 
585 070.

Prodám ohřívač na koje-
necké lahve nebo příkrmy. Cena 
350 Kč. Tel.: 604 910 426, email.: 
bloodie@volny.cz.

Prodám el. odšťavovač Mouli-
nex, plně funkční, žlutá barva. Cena 
490 Kč. Tel.: 604 910 426, email.: 
bloodie@volny.cz.

Prodám novou termosku 

Tescoma 1,4 l (nevhodný dar). 
Vhodné na jídlo, pití. Barva ze-
lená. Cena 220 Kč. Tel.: 604 910 
426, email.: bloodie@volny.cz.

Prodám dětskou jídelní žid-
ličku značky Baby design v modré 
barvě. Velmi zachovalá. Cena 500 
Kč. Tel.: 728 518 439.

Prodám nový zateplený 
komplet (tepláky + kabátek) z 
C&A – neodhadli jsme velikost. 
Moc pěkný, barva tmavě modrá, 
velice příjemný materiál. Cena 
290 Kč. Tel.: 604 910 426, email.: 
bloodie@volny.cz.

Prodáme dětské lyže na prv-
ní pokusy (cca od 2 let). Modré s 
medvídky, starší. Vázání obyčejné 
na boty. Cena 160 Kč. Tel.: 604 910 
426.

Prodám nové plastové okno 
jednokřídlé 120 x 120 – levé (lev-
ně). Dále prodám střešní nosič 
na auto Škoda 120. Dále prodám 
novou smaltovanou vaničku pro 
sprchový kout 90 x 90. Dále pro-
dám nové kovové zárubně, dveře 
šířka 60 – pravé (levně). Tel.: 739 
353 807.

Prodám elektrický ohřívač 
vody Tatramat EO 5N s baterií pro 
umístění nad umyvadlo (5l, 2000W, 
230V) a keramické umyvadlo. Po-
užívané, ale zachovalé a funkční, 
vhodné pro chaty, chalupy. Cena 
1000 Kč. Tel.: 734 471 700.

Koupím klasickou kytaru. 
Tel.: 608 422 859.

Hledám šikovnou a spolehli-
vou paní na dlouhodobou výpomoc v 
domácnosti (úklid v rodinném dom-
ku, žehlení) 1x týdně v dopoledních 
hodinách.Tel.: 604 722 215.

Daruji, z důvodu stěhování,  
pěknou, čistotnou fenku německé-
ho ovčáka. Fenka  má 7 let. Jen k 
dobrým lidem. Tel.: 739 872 268.

Prodám byt v OV 3+1 v 
Tišnově na Květnici, dům po revita-
lizaci, vlastní plynová kotelna. Cena 
1.750.000 Kč. Tel.: 607 809 000.

Prodáme pevný jídelní stůl, 
2 židle, cena 200 Kč. Tel. 732 328 
391

Interiérové panelákové dveře 
5 ks, před 2 roky renovované, bílý 
lesk. 3x levé (80x200), 1x pravé, 
3/4 prosklené (70x200), 1x pravé, 
3/4 prosklené (80x200). Cena 500 
Kč/kus. Tel. 732 328 391

Pronajmu byt 1+kk ulice 
Wolkerova, částečně zařízen, 7000 
Kč měsíčně včetně inkasa a kabe-
lové televize, možnost internetu. 
603 764 444.

Vyměním družstevní byt 2+1 
s možností převodu do osobního vlast-
nictví v Brně Bystrci, plně revitalizova-
ný v roce 2010, za obdobný 2+1, příp. 
2+ kkv lokalitách Brno – lesná nebo 
Kuřim. Tel.: 607 809 000. 

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

Byty: 
Kuřim, 1+kk, OV, na náměstí 1. května, 2 NP ze 4, cihla, 

21 m2 celkem, stáří 10 let ,   825  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,  3.NP z  8, panel,  dům po 

revitalizaci,  73 m2, lodžie 2 m2, po částečné re-
konstrukci, sklep, 1 750 000,- 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, 1 750 000,- 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

 RD Starý Svojanov, chalupa 2+1 zast. pl. 259 m2, zahrada 
120 m2, voda + elektřina zavedeny  440 000,- Kč 

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

m2, v blízkosti centra obce, veškeré sítě u pozem-
ku, cena 1 500 000,- 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

stavební pozemek Jinačovice, v řadové zástavbě, š. 8,2 m, 
celk. vým. 1 200,- m2  cena   2 000,- Kč/m2

orná půda v Kuřimi, lok. pod Zlobicí, cca 10 000m2, vedle 
cyklostezky směr Malhostovice cena 200,- Kč/m2

 
Pronájmy: 
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, Dlouhá, 2+kk, + park. místo,   zařízený, 11 000,- 

Kč/měs. vč. inkasa a     internetu
 Kuřim, centrum obce, 2+1, částečně zařízený 8 500,- 

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

ceny nájmů jsou uvedeny včetně plateb za inkaso
 

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

placená inzerce  
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 33/2010 ze dne 27. 10. 2010
560/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 22. 10. 2010. Ter-

mín plnění: 27. 10. 2010 (STA)
561/2010 RM ruší dle § 102 odstavec 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 
 a) komisi výstavby RM
 b) komisi pro životní prostředí RM
 c) komisi dopravy RM 
 d) komisi projektu Zdravé město RM
 e) komisi pro společenské záležitosti RM
  f) komisi kulturní RM 
 g) komisi sportovní RM
 a odvolává z funkcí jejich předsedy a členy ke dni 27. 10. 2010. RM 

děkuje všem předsedům, členům a tajemníkům komisí RM za vy-
konanou práci ve funkčním období 2006 – 2010. Termín plnění: 
27. 10. 2010 (KÚ)

562/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
bytová jednotka č. 843/8 umístěná v podkroví bytového domu na 
ulici Bezručova čtvrť manželům Gagiku a Shoghiku Hakobyano-
vým, oba trvale bytem Kuřim, na dobu určitou od 1. 12. 2010 do 
31. 12. 2015. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

563/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nebytový prostor umístěný v suterénu budovy č.p. 1007 na Popko-
vě ulici v Kuřimi s pronajímatelem KVĚTNICE, stavební bytové 
družstvo Tišnov, se sídlem Brněnská 150, Tišnov, IČ 00048577, 
na dobu určitou do 30. 6. 2015 za nájemné ve výši 9.250,- Kč/rok. 
Termín plnění: 30. 11. 2010 (OMP)

564/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení 
vodovodní přípojky ve prospěch obchodní firmy SD KOVOŠROT 
s.r.o, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ 619 00, IČ 47901284, 
jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na 
pozemcích parc. č. 2917/3, parc. č. 1768 a parc. č. 1593/1 v k.ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Termín plnění: 30. 12. 2012 (OMP)

565/2010 RM schvaluje prominutí nájemného za rok 2011 za pronájem 
zahrádek, jejichž nájem byl ukončen v souladu s usnesením RM č. 
544/2010 ze dne 15. 10. 2010. Termín plnění: 30. 11. 2010 (OMP)

566/2010 RM ruší usnesení RM č. 475/2010 ze dne 8. 9. 2010 ve věci 
uzavření smlouvy o ubytování s Jiřím Zonkem, trvale bytem Ku-
řim. Termín plnění: 31. 10. 2010 (OMP)

567/2010 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi Městem Ku-
řim a správci inženýrských sítí při aktualizaci a správě digitálních ma-
pových podkladů města Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2011 (OIRR)

568/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2010/D/0031 na restaurování sochy sv. Floriána v Kuřimi se zho-
tovitelem MgA. Bohdan Jeřábkem, bytem Brno, IČ 73824402, 
kterým se mění pořadí etapizace prací a s tím spojenou změnu 
úhrady. Termín plnění: 5. 11. 2010 (OIRR)

569/2010 RM schvaluje žádost Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem v Ku-
řimi, Blanenská 1082, PSČ 664 34, IČ 29213380, zastoupeného 
jednatelem společnosti Ing. Janem Sojkou, o výpůjčku plochy bill-
boardu u kruhového objezdu v majetku města Kuřimi za účelem 
prezentace městské kapitálové společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
Termín plnění: 1. 11. 2010 (WK)

570/2010 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení uvolněného bytu 
v DPS dle zápisu. Termín plnění: 15. 11. 2010 (CSSK)

571/2010 RM bere na vědomí příkaz na převod částek za práci v Zastupi-
telstvu města Kuřimi, Radě města Kuřimi, výborech a komisích za 
3. čtvrtletí roku 2010. Termín plnění: 15. 11. 2010 (OF)

572/2010 RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 
2985/2 k.ú. Kuřim o výměře 24 m2 ve prospěch obchodní firmy 
Wellness Kuřim s.r.o, se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 
34, IČ 29213380 na dobu určitou do 30 .6. 2011. Termín plnění: 
30. 11. 2010 (OMP)

573/2010 RM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 100 
000,- Kč z Investičního ORGu 1115 000 000 Projekty a studie na 
zpracování technickoekonomické studie pro získání informací o 
možnosti, způsobu proveditelnosti zásobování objektu Wellness z 
vybudované vrtané studny ve Sportovním areálu na ulici Blanen-
ská. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

574/2010 RM schvaluje předání exekučních titulů dle přílohy k vymá-
hání Exekutorskému úřadu Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, Brno 
a uzavření smlouvy o provádění exekuce. Termín plnění: 30. 11. 
2010 (OMP)

575/2010 RM stanovuje cenu za prodejní místo pro podnikatelské sub-
jekty v rámci pořádání akcí „Kuřimský svátek vína“, pořádaný dne 
13. 11. 2010 a „Mikulášský jarmark“, pořádaný dne 4. 12. 2010, ve 
výši 100,- Kč. Termín plnění: 4. 12. 2010 (OF)

576/2010 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
souhlasí s pořízením nového osobního služebního vozu Opel Astra 
III. za cenu 233.250,- Kč bez DPH pro jednatele společnosti Wellness 
Kuřim s.r.o. Ing. Jana Sojky. Termín plnění: 31. 12. 2010 (WK)

577/2010 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle zápisu. 
Termín plnění: 4. 11. 2010 (OF)

Ing. Oldřich Štarha  Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města   1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 34/2010 ze dne 3. 11. 2010
578/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2010/0/015 

na pronájem 8 polí silničního zábradlí a plochy plotu kulturního 
domu z důvodu prodloužení doby nájmu do 3. 11. 2010 dle žá-
dosti s Ing. Dragem Sukalovským, trvale bytem Kuřim. Termín 
plnění: 3. 11. 2010 (OIRR)

579/2010 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem 
bude odkoupení 6ks použitých

počítačových sestav a 6ks použitých tiskáren od firmy ProCad, spol. s. 
r.o. se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno – Medlánky, IČ 
46979506, zastoupená Ing. Jiřím Dědkem – jednatelem společ-
nosti, v celkové hodnotě 59.666,- Kč.

Ing. Oldřich Štarha  Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města   1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

35/2010 ze dne 18. 11. 2010
580/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 12. 11. 2010. Ter-

mín plnění: 18.11.2010 (STA)
581/2010 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-

počtu Jihomoravského kraje na opravu havarijního stavu sociální-
ho zařízení v ZŠ Tyršova. Termín plnění: 30.11.2010 (KÚ)
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582/2010 RM ukládá tajemnici úřadu Mgr. Aleně Zimmermannové 
předložit návrh změn Organizačního řádu MěÚ Kuřim. Termín 
plnění: 14.12.2010 (KÚ)

583/2010 RM pověřuje, podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění poz-
dějších předpisů, výkonem oddávajícího pro volební období 2010 - 
2014 PaedDr. Davida Holmana. Termín plnění: 19.11.2010 (KÚ)

584/2010 RM schvaluje nové složení komise pro výběr uchazečů do DPS 
dle přílohy. Termín plnění: 19.11.2010 (CSSK)

585/2010 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení uvolněného bytu 
v DPS dle zápisu. Termín plnění: 1.12.2010 (CSSK)

586/2010 RM schvaluje pořadník č. 28 na pronájem obecních bytů dle 
obecně závazné vyhlášky města Kuřimi ze dne 18. 10. 1999 č. 9/99 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách. Termín 
plnění: 31.12.2010 (OMP)

587/2010 RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 947/67 umístěného ve 
IV. NP bytového domu na ulici Wolkerova panu Petru Vlasáko-
vi, trvale bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občan-
ského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 
31.12.2010 (OMP)

588/2010 RM schvaluje snížení nájemného v nebytovém prostoru č. 
839/10 (bufet U Julinky) na 75,- Kč/m2/měsíc Ing. Petru Paděl-
kovi, trvale bytem Brno, IČ 67058485, s účinností od 1. 12. 2010. 
Termín plnění: 31.12.2010 (OMP)

589/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 
193/2004 s paní Hanou Pavelkovou, trvale bytem Kuřim, IČ 
40402207, jehož předmětem je zvýšení nájemného na částku 75,- 
Kč/m2/měsíc s účinností od 1. 1. 2011 s roční valorizací. Termín 
plnění: 31.12.2010 (OMP)

590/2010 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2009/O/0059 s Mirosla-
vem Hotárkem, trvale bytem Lelekovice ve věci užívání místnosti č. 
6 v objektu sociálního bydlení na ulici Tišnovská v Kuřimi, do 28. 2. 
2011 za stejných podmínek. Termín plnění: 30.11.2010 (OMP)

591/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Net-
DataComm, s.r.o., se sídlem Troubsko, Jihlavská 2, PSČ 664 41, 
na pozemcích parc. č. 612/22, 612/13, 605/1, 1077/3, 2636/1, 
2648/4, 2648/1, 2647/1, 2647/33, 2647/34, 2642/180, 4674, 
4675, 2642/245, 2642/230, 5011, 5012, 5013, 4948, 4947, 4951, 
2642/711, 4985, 4983, 2642/961, 2642/555, 4989, 2642/848, 
4598/1, 4997, 4996, 4867, 2642/842, 4995, 5001, 2642/559, 
5060 a 5057 v k.ú. Kuřim za účelem uložení optického kabelu za 
jednorázovou úhradu ve výši 40,- Kč/ m2 bez DPH pro plochy 
nezpevněné a 50,- Kč/m2 bez DPH pro zpevněné plochy. Ná-
klady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Termín 
plnění: 31.12.2012 (OMP)

592/2010 RM souhlasí s udělením výjimky pro výstavbu rodinného 
domu na pozemcích parc. č. 2572/1, 2572/2 na ulici Vrchlického, 
navrženého v ochranném pásmu lesa (pozemek parc. č. 3109/1 ve 
vlastnictví města Kuřimi). Termín plnění: 30. 11. 2011 (OIRR)

593/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/
D/0029 s Ing. Jiřím Bajerem, Brno, kterým se mění čl. IV. smlouvy 
doba plnění.  Termín plnění: 15.12.2010 (OIRR)

594/2010 RM ruší usnesení RM č. 578/2010 ze dne 3. 11. 2010. Termín 
plnění: 18.11.2010 (OIRR)

595/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 8 polí silničního 
zábradlí a plochy plotu kulturního domu v rozsahu 350 x 250 cm 
na dobu 2 týdnů za celkovou cenu 1920,- Kč v období od 21. 10. – 
3. 11. 2010 dle žádosti s Ing. Dragem Sukalovským, trvale bytem 
Kuřim. Termín plnění: 30.11.2010 (OIRR)

596/2010 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření 
města Kuřimi k 30. 9. 2010, se ztrátou ve výši 5.889.759,01 Kč. 

Termín plnění: 15.12.2010 (OF)
597/2010 RM deklaruje zájem o zřízení kontaktního pracoviště úřadu 

práce v Kuřimi a pověřuje starostu města Ing. Draga Sukalovského 
jednáním s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 
v této záležitosti. Termín plnění: 30.6.2011 (STA)

598/2010 RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2 k.ú. Ku-
řim o výměře 24 m2 ve prospěch obchodní firmy Wellness Kuřim 
s.r.o, se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ 664 34, IČ 29213380, 
na dobu určitou do 30. 6. 2011. Termín plnění: 31.12.2010 
(OMP)

599/2010 RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 150.535,- Kč z ORG 
1006 000 000 „Drobné investice“ na zakázku města Kuřimi „Ge-
odetické doměření uliční čáry města Kuřim“. Termín plnění: 
19.11.2010 (OIRR)

600/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 2010/D/0087 se 
společností PRAMOS, a.s., se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbo-
řice, IČ 63479087, na zakázku „Wellness Kuřim – dodávka a mon-
táž sítěk proti hmyzu“ ve výši 7.700,- Kč. Termín plnění: 2.12.2010 
(OIRR)

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

Usnesení
přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
města Kuřimi č. 08/2010 ze dne 4. 11. 2010 

1108/2010 ZM bere na vědomí, že všichni zvolení členové Zastupitelstva 
města Kuřimi složili slib dle § 69 zákona číslo 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění.

1109/2010 ZM schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty(ů) a čle-
nů Rady města Kuřimi.

1110/2010 ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, starostou města Kuřimi Ing. Draga Suka-
lovského.

1111/2010 ZM schvaluje zvolení 2 místostarostů.
1112/2010 ZM určuje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, dlouhodobě uvolněné členy zastupitel-
stva pro funkce starosty, 1. místostarosty a místostarosty.

1113/2010 ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, místostarostou města Kuřimi pana Jiřího 
Koláčka.

1114/2010 ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, místostarostou města Kuřimi Ing. Oldři-
cha Štarhu.

1115/2010 ZM určuje dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, místostarostou, který bude zastupovat starostu v 
době nepřítomnosti nebo v době, kdy nebude starosta vykonávat 
funkci – 1. místostarostu pana Jiřího Koláčka.

1116/2010 ZM stanovuje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, počet členů Rady města Kuřimi na 
pět. 

1117/2010 ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, členem Rady města Kuřimi pana Zdeňka 
Kříže.

1118/2010 ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, členem Rady města Kuřimi PaedDr. Da-
vida Holmana.

1119/2010 ZM zřizuje finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva města 
Kuřimi.

1120/2010 ZM odkládá volbu členů finančního, kontrolního (příp. dal-
ších) výborů na nejbližší zasedání.
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1121/2010 ZM stanovuje podle § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění, měsíční odměnu neuvolněným čle-
nům zastupitelstva, dle zápisu. Odměna bude poskytována ode 
dne 4. 11. 2010. Termín plnění: 4. 11. 2010 (OF)

1122/2010 ZM stanovuje podle § 84, odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, peněžité plnění spojené s výkonem 
funkce členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle zápisu. 
Stejné plnění se přiznává i členům komisí. Termín plnění: 4. 11. 
2010 (OF)

1123/2010 ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří ne-
jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku 
ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou. Částka 
je platná pro rok 2011. Termín plnění: 4. 11. 2010 (OF)

 Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
 starosta    1. místostarosta

Program Escape LIVE MUSIC
As Guests (GB/SK) čtvrtek 9. 12. 20:00

Původně duo slovenských jazzmanů, žijících dnes již nastálo v 
Amsterodamu. Dva mladí Slováci – Michal Vanouček (klavír) a Miroslav 
Herák (vibrafon) se rozhodli studovat jazz v Nizozemí, a pak tam i zůstat. 
Hrají jazz plný něhy, melodiky a původních kompozic. Jemnost souhry 
piana, saxofonu a vibrafonu posouvá jejich tvorbu do poloh pro našince 
téměř neznámých, ale o to příjemnějších. Staří známí As Guests v rozšíře-
né a netypické sestavě, ale opět bez rytmiky! Více viz: www.asguests.com 
a www.myspace.com/asguests. Paul Towndrow (Skotsko) – saxofon, 
Miro Herák (SK) – vibrafon, Michal Vanouček (SK) – piano 

Elena Sonenshine Trio, (CZ/USA) čtvrtek 16. 12. 20:00
Elena Sonenshine (Suchánková), dnes jedna z nejlepších českých 

jazzových zpěvaček, studovala na Konzervatoři J. Ježka a následně získala sti-
pendium na proslulé Berklee College of Music v americkém Bostonu. Vystu-
puje pravidelně na jazzových festivalech v zahraničí a její vynikající debutové 
album You Go to My Head, oceněné jako druhé nejlepší české jazzové CD 
roku 2001, vyšlo dokonce přímo v USA, kde se udrželo čtyři týdny v žebříčku 
padesáti nejhranějších jazzových desek po celých Spojených státech. 

Repertoár tria obsahuje jak vlastní skladby včetně zajímavých jazzo-
vých úprav lidových písní, tak klasické standardy od A. C. Jobima, T. F. Walle-
ra či H. Silvera, přizpůsobené stylu a nástrojovému obsazení tria. Výjimečné 
napojeni mezi zpěvačkou a ostatními hudebníky je dáno dlouholetou stabi-
litou sestavy. Obsazení: Elena Sonenshine – zpěv, Mirek Linka – kytara, Petr 
Dvorský – kontrabas. 

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

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

Filmový klub v Clubu Escape
Středa 8.12.2010 19:00 Šťastné a veselé - Filmový klub
Tento film je inspirován skutečným příběhem, který se odehrál 

v zákopech První světové války na Štědrý večer roku 1914. Když v létě 
1914 vypukla válka, překvapila a pohltila miliony mužů. Přišly Vánoce, 
sníh a spousty balíčků od rodin a armády. Ale překvapení nečekalo uvnitř 
dárečků, které ležely ve francouzských, skotských a německých zákopech. 
Tu noc jedna významná událost změnila osudy čtyř postav: skotského 
kněze, francouzského lajtnanta, výjimečného německého tenora a té, kte-
rou miloval, nádherné dánské sopranistky. Během onoho Štědrého veče-
ra se nemyslitelné stalo skutečností: vojáci vystoupili ze svých zákopů, 
své pušky nechali za sebou a podali si ruce se svými nepřáteli. Vstupné: 
studenti 40 Kč, dospělí 50 Kč.

kultura

kultura
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Tabulky soutěží stolního tenisu 
k 30. 11. 2010: 
KS I. třídy, muži 
1 Sokol Vracov B  9  8  0  1  88:37  33
2 Slovan Hodonín A  9  7  1  1  79:51  31
3 SK Slatina B  9  6  1  2  75:44  28
4 SKST Dubňany A  9  5  2  2  84:56  26
5 Jiskra Strážnice B  9  4  3  2  79:66  24
6 Hlubočany A  9  4  1  4  64:73  22
7 Koral Tišnov C  9  4  0  5  64:75  21
8 Orel Ivančice A  9  2  5  2  72:70  20
9 Sokol Brno I B  9  3  1  5  61:72  19
10 SK Kuřim A  9  2  1  6  51:80 16
11 Otnice A  9  1  1  7  56:84  13
12 Sokol Znojmo D  9  0  0  9  25:90    9

OP I. třídy, muži 
1 Nové Bránice A  8  7  1  0  99:45  23
2 Moravské Knínice A 8  4  3  1  82:62  19
3 SK Kuřim B  8  5  1  2  80:64 19
4 Telnice A  8  5  1  2  71:73  19
5 Rebešovice A  8  4  1  3  81:63  17
6 Radostice A  8  4  1  3  76:68  17
7 Mokrá B  8  4  0  4  76:68  16
8 Silůvky B  8  3  2  3  74:70  16
9 Hrušovany u Brna B  8  2  2  4  63:81  14
10 Oslavany A  8  2  1  5  56:88  13
11 Rebešovice B  8  1  1  6  64:80  11
12 Ivančice B  8  0  0  8  42:102  8

OP II. třídy, muži 
1 Nové Bránice B  8  7  1  0  98:46  23
2 Lažánky A  8  6  2  0  90:54  22
3 Tišnov D  8  6  1  1  93:51  21
4 Ořechov A  8  5  0  3  78:66  18
5 Rebešovice C  8  4  1  3  66:78  17
6 Silůvky C  8  2  4  2  71:73  16
7 Ostopovice A  8  3  2  3  76:68  16
8 Mokrá C  8  1  3  4  59:85  13
9 Prace A   8  2  1  5  65:79  13
10 Sokol Kuřim A  8  1  2  5  64:80 12
11 Nové Bránice C  8  1  1  6  58:86  11
12 Nedvědice A  8  1  0  7  46:98  10

OP III. třídy, muži 
1 Tišnov E  8  8  0  0  104:40  24
2 Silůvky D  8  5  2  1    78:66  20
3 Moravské Knínice B 8  6  0  2    89:55  20
4 Ostrovačice A  8  4  2  2    83:61  18
5 Říčany A  8  4  2  2    74:70  18
6 Prštice A  8  2  3  3    65:79  15
7 Oslavany B  8  3  0  5    61:83  14
8 Tvarožná A  8  2  2  4    68:76  14
9 Sokol Kuřim B  8  2  2  4    67:77 14
10 Radostice B  8  2  1  5    57:87  13
11 Lažánky B  8  2  0  6    70:74  12
12 D. a H. Loučky A  8  1  0  7    48:96  10

OP IV. třídy, muži 
1 Neslovice A  7  7  0  0  87:39    21
2 Lomnička A  7  5  2  0  93:33    19
3 Tvarožná B  7  5  1  1  82:44    18
4 Prace B   7  4  2  1  73:53    17
5 Kanice A  7  5  0  2  75:51    17
6 Moravské Knínice C 8  3  1  4  70:74    15
7 Nedvědice B  8  2  2  4  68:76    14
8 Mokrá D  7  3  0  4  58:68    13
9 Rebešovice D  7  1  1  5  44:82    10
10 Oslavany C  7  0  1  6  39:87       8
11 D. a H. Loučky B  8  0  0  8  31:113    8

L. Vojanec

Fotbalisté bojují o 
záchranu

Ani samotný závěr podzimu se kuři-
mským fotbalistům příliš nepovedl a tak je v 
jarních odvetách čeká těžký boj o záchranu v 
krajském přeboru stejně jako dorostence. Dou-
fejme tedy že se vydaří zimní příprava a boje o 
přežití budou úspěšné.
 

Muži
14. kolo (6.11.2010) 

FC Kuřim - Moravský Krumlov 0:0 
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Urban, Klo-

par, Čuhel, Králíček, Plšek, Karásek, Bílý (46. 
Škrdlík), Skoumal (76. Juračka), Suchánek (84. 
Fryčka), Moniak 

16. kolo (13.11.2010) 
Framoz Rousínov - FC Kuřim 2:0 (1:0) 

Branky: 42. Dufek, 72. (PK) Buršík
Sestava Kuřimi: Tišnovský - Urban, Mo-

niak (73. Juračka), Čuhel, Skoumal, Bílý (54. 
Fryčka), Škrdlík (84. Řehoř), Klopar, Karásek, 
Králíček, Plšek 

Tabulka krajského přeboru
 1. Bohunice  16 11 3  2  51:25  36
 2. Vracov   16 11 2  3  36:14  35
 3. Boskovice  16   9 2  5   35:21  29
 4. Ivančice  16   8 2  6  34:24  26
 5. Ráječko  16   7 5  4  28:25  26
 6. IE Znojmo  16   8 2  6  28:26  26
 7. Bzenec   16   8 1  7  24:22  25
 8. Rájec   16   7 3  6  29:25  24
 9. M.Krumlov  16   6 4  6  32:27  22
10. Znojmo B  16   7 0  9  24:28  21
11. Rousínov  16   5 5  6  22:17  20
12. Zbýšov  16   6 1  9  14:28  19
13. Novosedly  16   5 2  9  19:31  17
14. FC Kuřim  16   3 6  7  22:27 15
15. Velká   16  3 3 10  11:38  12
16. ČAFC  16  3 1 12  17:48  10

Starší dorost
1. kolo (6.11.2010) 

FC Kuřim - SK Slatina 2:0 (1:0) 
14. kolo (13.11.2010) 

SK Slatina - FC Kuřim 3:0 (0:0) 
Tabulka krajského přeboru

 1.Blansko  14 11 1  2  30: 7   34
 2.Šardice B  14 10 2  2  37:18  32
 3.Bystrc   14   8 2  4   31:19  26
 4.Svratka Brno  14   7 4  3  21:20  25
 5.M.Krumlov  14   7 2  5  29:24  23
 6.Mutěnice  14   7 1  6  28:29  22
 7.Břeclav B  14   7 1  6  31:35  22
 8.Znojmo B  14   6 3  5  33:24  21
 9.Slatina   14   6 1  7  25:26  19
10.Boskovice  14   6 0  8  43:29  18
11.FC Kuřim  14   5 1  8  25:35 16
12.St.Lískovec  14  3 1 10  31:44  10
13.ČAFC   14   2 3  9  10:28    9
14.Tasovice  14  1 2 11  17:53    5

Mladší dorost
1. kolo (6.11.2010) 

FC Kuřim - SK Slatina 0:4 (0:2) 
14. kolo (13.11.2010) 

SK Slatina - FC Kuřim 1:3 (1:1) 
Tabulka krajského přeboru

1.Znojmo B  14 12 2  0  57:14  38
 2.Blansko  14 12 1  1  61:14  37
 3.Šardice B  14   8 3  3   37:24  27
 4.Bystrc   14   8 2  4  50:20  26
 5.Boskovice  14   7 1  6  42:27  22
 6.Svratka Brno  14   6 3  5  33:23  21
 7.Břeclav B  14   6 2  6  30:25  20
 8.Slatina   14   5 4  5  21:23  19
 9.Mutěnice  14   6 1  7  31:40  19
10.St.Lískovec  14   6 1  7  23:35  19
11.FC Kuřim  14   5 1  8  47:49 16
12.ČAFC   14   4 1  9   25:30  13
13.M.Krumlov  14  2 0 12  14:66    6
14.Tasovice  14  0 0 14  5:86      0

Mladší přípravka B
9. kolo (7.11.2010) 

FC Kuřim B - Baník Zbýšov 0:2 (0:1) 
Branky: Nováková Petra, Hladovec To-

máš
Sestava Kuřimi: Tomíček - Kokeš, Toldy, 

Hégr, Havlík, Zabadal, Valášek, Kaiser, Váša, Al-
Dury, Vlček, Voženílek 

Tabulka okresního přeboru mladších 
přípravek
 1.Ivančice  10 10 0 0  129:12   30
 2.FC Kuřim A  10   8 0 2  105:11  24
 3.Tišnov   10   8 0 2    45: 9     24
 4.Čebín   10   4 1 5    26:67   13
 5.Střelice   10   4 0 6    21:61   12
 6.FC Kuřim B  10   2 1 7      6:78      7
 7.Zbýšov   10   1 1 8      9:44      4
 8.Rosice   10   1 1 8      7:66      4

HV

Stolní tenis

Sportovní pozvánky
Neděle 5. prosince 17:00, 
nafukovací hala
Házená SK Kuřim A - Legata Hustopeče

Mistrovské utkání mužů A.

Sobota 11. prosince od 9:00 
do 14:00, nafukovací hala

Kuřimská florbalová liga
9:00 Dragons Tišnov - Hambas Podle-

sí, 10:00 Florbal Kuřim - Garáž Kuřim, 11:00 
Sokol Česká - Dragons Tišnov, 12:00 Hambas 
Podlesí - Florbal Kuřim, 13:00 Garáž Kuřim - 
Sokol Česká.
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Okresní přebor mužů a žactva 
ve stolním tenisu 20. 11. 2010 v Tišnově

 Nejvýznamnější stolně tenisová akce na okrese Brno – venkov, a 
to okresní přebor se uskutečnila 20.11.2010. Tento sportovní podnik se 
konal již tradičně ve sportovní hale v Tišnově, kde pořadatelé připravili na 
16 hracích stolech dokonalé sportovně technické zázemí. Okresní přebor 
byl hrán současně jako přebor mužů a žactva. 

  Ve startovním poli bylo zastoupeno jednotlivými hráči celé spek-
trum mistrovských soutěží, které se v tomto regionu hrají tj. od II. ligy až 
po okresní soutěž.

  Přeborů se letos zúčastnil rekordní počet 101 hráčů a hráček !!! . 
61 jich bylo v kategorii mužů , 31 v kategorii mladších a 9 starších žáků. 
Účastníci byli z celkem 17 oddílů ( Tišnov, Mokrá, Ivančice, SK Kuřim, 
Moravské Knínice, Nové Bránice, Rebešovice, Nedvědice, Silůvky, Rado-
stice, Prštice, Hrušovany, Lažánky, Telnice, Prace, Dolní a Horní Loučky 
a Lomnička).

 Soutěže jednotlivců byly hrány dvoustupňovým systémem. V prv-
ním stupni se hrálo ve skupinách, ze kterých postupovali první dva hráči 
do kola vítězů, ve druhém stupni tyto soutěže byly již dále hrány vyřazo-
vacím způsobem. Hráči, kteří se ve skupině umístili na 3. – 4. místě ještě 
hráli vyřazovacím způsobem soutěž útěchy. 

 Soutěže čtyřher pak byly hrány k.o. způsobem.
 Okresní přebor byl opravdovým stolně tenisovým svátkem a jed-

notliví hráči si z něj odváželi pocit příjemně stráveného času za zelenými 
stoly.

Dvouhra mužů: 
1. Veselý Lukáš Tišnov, 2. Dospíšil Jiří Tišnov, 3. Vičík Oldřich 

Hrušovany,  Dospíšil Pavel st. Tišnov, 5.-8. Gabryš Milan M.Knínice,  
Kolbert David Silůvky,  Feith Marek Ivančice,  Šlapanský Jan Ivančice, 9.-
16. Sedlář Jakub SK Kuřim,  Jízdný Martin SK Kuřim,  17.-32. Fučík Petr 
SK Kuřim,  Šťastný Pavel SK Kuřím,  35.-36. Doležal Jiří SK Kuřim,  

Čtyřhra mužů:
1. Dospíšil P. st. - Dospíšil J. Tišnov, 2. Sedlář J. - Jízdný M. SK 

Kuřim, 3. Steinhauser P. - Galla M. Lažánky,  Šlapanský J. - Feith M. Ivan-
čice, 5.-8. Mrkvica L. - Vojtěch T. Telnice/Mokrá,  Doležal J. - Sedlář D. 
SK Kuřim,  Vičík O. - Škarda O. Hrušovany,  Minstr J. - Peška L. Ivančice, 
9.-16. Šťastný P. - Fučík P. SK Kuřim, 

Dvouhra starších žáků: 
1. Galla Aleš Lažánky, 2. Pavlů Daniel Radostice, 3. Hofírek Filip 

Prace, 4. Pololáník Jiří Tišnov, 5.-6. Králík Jiří Radostice,  Macholán Ra-
dim Radostice, 7. Papoušek Roman Ivančice, 8. Holcner Jan Kuřim, 9. 
Machačová Simona Kuřim  

 Čtyřhra starších žáků:
1. Galla A. - Hloska F. Lažánky, 2. Pololáník J. - Hofírek F.. Tišnov/

Prace, 3. Králík J. - Pavlů D. Radostice,  Kadlec M. - Papoušek R. Mokrá/
Ivančice, 5.-6 Machačová S. - Holcner J. Kuřim,  Macholán R. - Nešpůrek 
D. Radostice, 

 Dvouhra mladších žáků: 
1. Sedlář David SK Kuřim , 2. Hloska Filip Lažánky , 3. Cvrkal 

Rudolf Tišnov , 4. Čejka David Radostice , 29.-31. Bečka Filip Kuřim, 
Potůček Marek Kuřim, 

Čtyřhra mladších žáků:
1. Kytner M. - Urbánek T. Tišnov/Lažánky, 2. Cebák T. - Sova J.. 

Lažánky, 3. Dvořák V. - Čejka D. Radostice,  Cvrkal Rudolf - Čtverák A. 
Tišnov, 9.-13.  Potůček M. - Bečka F. SK Kuřim,  

L.Vojanec

Šach

ZŠ Jungmannova obhájila titul
V úterý 23.11. se uskutečnilo v Zastávce u Brna okresní kolo přeboru 

škol družstev.
 V kat.1-5. třída startovalo 8 družstev a Kuřim zde měla hned troj-

násobné zastoupení. Hned od začátku se do čela dostala ZŠ Jungmannova 
Kuřim ve složení: Filip Jahn, Jan Pělucha, Miroslav Bauer a David Špunar. Po 
celou dobu si ZŠ Jungmannova držela bezpečný náskok v čele a zaslouženě 
tak obhájila titul z loňského roku. Stoprocentním ziskem se uvedla hned dvo-
jice hráčů (Mirek Bauer a David Špunar). Na 2. místě, znamenajícím postup 
do krajského kola se od prvních kol usadila i druhá škola z Kuřimi a to ZŠ 
Tyršova ve složení: Viktor Vondruška, Jakub Křivánek, David Němec, Jakub 
Němec a Petr Matoulek. ZŠ Tyršova si udržela až do konce bezpečný náskok 
před třetím družstvem a zaslouženě tak  doprovodí ZŠ Jungmannovu do kraj-
ského kola. Za Tyršovu se nejlépe vedlo teprve sedmiletému Davidu Něm-
covi. Družstvo talentů ZŠ Tyršova „B“ ve složení: Jakub Matoulek, Jakub 
Pělucha, Martin Prokop, Vladimír Dudar a Marek Šudák obsadilo 6. místo a 
ukázali, že mají velikou perspektivu v příštím roce.V Kategorii 2. stupeň (6-9.
třída) se zúčastnilo 8.družstev a ZŠ Jungmannova skončila na 3. místě ve slo-
žení: Martin Liška, Lukáš Kalabis, Jiří Zajíček a Kryštof Vaňous. Na  postup 
to sice nestačilo, ale nutno uznat, že Gymnazisté ze Zastávky a  Židlochovic 
mají daleko lepší a zkušenější hráče a celkové 3. místo je pro  Jungmannovu 
velikým úspěchem.Nejvíce se v tomto družstvu ukázal Kryštof Vaňous, zis-
kem 5 bodů ze sedmi zápasů.

 Velké díky patří řediteli ZŠ Tyršova panu Plchotovi, který projevil vel-
kou aktivitu při sestavování družstev a zajistil i doprovod dětí na akci  a mgr. 
Doležalové za vzorný dozor při cestě i po celou dobu turnaje.

 Nezbývá než oběma školám poblahopřát k postupu a držet palce v 
lednovém krajském kole. 

1. ZŠ Kuřim Jungmannova 22,5 bodu 
2. ZŠ Kuřim Tyršova A 21 bodů  
3.ZŠ Vranovice 18
4.ZŠ Zastávka 14,5
5.ZŠ Modřice 14
6.ZŠ Kuřim Tyršova B 8,5
7.ZŠ Hrušovany 8,5
8.ZŠ Zakřany 5

Pavel Krupica

Fotografie s vítěznou ZŠ Jungmannova bohužel do uzávěrky bloudila někde 
na netu, takže vám můžeme nabídnout jen stříbrný tým ZŠ Tyršova.
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim – volejbal
Krajský přebor žákyň – třetí kolo

Úvodní zápas s Vyškovem byl velice vyrovnaný a pohledný. Oba 
týmy se snažily o útočný volejbal a hrály se dlouhé zajímavé výměny. V 
obou setech jsme dokázaly zvládnout koncovku a vstoupily do turnaje 
vítězstvím. Druhé utkání s DDM Brno B bylo z naší strany opět velmi 
dobré. Přehrávaly jsme soupeře útokem a velmi kvalitním podáním. 
V tomto utkání jsme zaslouženě vyhrály. V úvodním setu třetího utká-
ní jsme měly již hlavy v oblacích a dostaly zaslouženou facku v podobě 
prohraného setu, ovšem ukázaly jsme svoji sílu, dokázaly utkání otočit a 
potřetí zvítězit. Na tomto turnaji jsme podaly výborný výkon, který teď 
musíme potvrdit ve II. čtverce.

Na turnaji hrály : Tereza Polášková, Klára Mikelová, Soňa Pešková, 
Barbora Fikesová, Klára Netrefová, Sabina Kloudová, Veronika Poláško-
vá, Eliška Smrčková

Krajský přebor žákyň – čtvrté kolo
Čtvrté kolo Krajského přeboru žákyň sehrál tým DDM HIPPO 

Kuřim v Brně-Bystrci na ZŠ Vejrostova. Turnaje se zúčastnily týmy Bo-
skovic, Ivančic a ZŠ Vejrostova Brno. Velkým favoritem byl tým Bosko-
vic, celkový vítěz prvních dvou kol Krajského přeboru. Boskovice také 
potvrdily papírové předpoklady a bez problémů turnaj vyhrály. O další 
místa svedly tedy boj zbývající tři týmy. V úvodním zápase se kuřimské 
žákyně střetly s domácím týmem ZŠ Vejrostova. Zápas byl velice vyrov-
naný, první set patřil domácím druhý zase Kuřimačkám. Ve třetím setu 
byly bohužel úspěšnější domácí hráčky, ale vyhraný set se nakonec ukázal 
jako klíčový. Ve druhém utkání si kuřimské žákyně poměrně jednoznačně 
poradily s týmem Ivančic. V poslední zapase  bojovaly s týmem Boskovic, 
ovšem ten byl nad jejich síly. Všechna tři utkání sehrál tým dobře. Hráčky 
kvalitně podávaly, nebezpečně útočily a konečně se nám dařilo i na při-
hrávce. Po výborném výkonu tedy žákyně vybojovaly druhé místo ve II. 
skupině, což je nejlepší umístění kuřimských žákyň v Krajském přeboru. 
Pro příští kolo tedy není menší cíl než pokusit se posunout kuřimský tým 
poprvé do I. skupiny.   

Na turnaji nastoupily: Tereza Polášková, Klára Mikelová, Michaela 
Schnirchová, Klára Netrefová, Eliška Smrčková, Barbora Fikesová, Tere-
za Lípová.

Pohár 7. tříd – druhé kolo
Na druhé kolo Poháru 7. tříd odcestoval tým bez své kapitánky 

Kláry Mikelové, která si plnila reprezentační povinnosti s týmem KCM. 
Její roli výborně převzala Barbora Fikesová. Na turnaji sehrál tým utkání s 
dívčími týmy KP Milénova Brno a Paegas Znojmo a chlapeckým týmem 
Volejbal Milénova Brno. Ve všech utkáních hráčky bojovaly o každý míč. 
Byl vidět značný pokrok v organizaci hry a taktickém plnění rolí v po-
stavení. Stále více se ve hře objevoval prvek útočného úderu jednoruč, 
který je právě trénovaným prvkem tohoto týmu. I když se nám nakonec 
nepodařilo zvítězit v žádném ze tří utkání, tak hráčky získaly důležité her-

ní zkušenosti pro soutěž žákyň. Ani sestup do III. skupiny není žádnou 
tragedií, úroveň v této soutěži je stejná a jako bonus sehrajeme v příštím 
kole o jedno utkání víc, protože III. skupina je pětičlenná.

Na turnaji nastoupili: Barbora Fikesová, Kateřina Kubíčková, 
Anna Sedláčková, Sabina Kloudová, Kamila Smrčková, Kateřina Šplícha-
lová a Tomáš Böhm

Minivolejbal – I. kolo
A-družstvo se na turnaji prezentovalo bojovnou hrou. Zvláště sna-

ha 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 výborně. První vítězství a hned v prv-
ním zápase. Další zápasy byly s nevyrovnanou bilancí. Celkově musíme 
družstvo pochválit. Prokázalo nejenom volejbalové dovednosti, ale i bo-
jovnost. Potěšitelné je také vystupování družstva. Po celý turnaj si členo-
vé 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

Podzimní soustředění Kuřim
Týden na konci října rozdělený státním svátkem využil volejbalový 

kroužek DDM HIPPO Kuřim ke krátkému intenzivnímu soustředění v 
kuřimských tělocvičnách ZŠ Tyršova. Během čtvrtku a pátku hráčky ab-
solvovaly čtyři tříhodinové tréninkové jednotky  zaměřené na techniku 
a řešení herních situací. Soustředění ze zúčastnila dvacítka hráček pod 
vedením dvojice trenérů Martina a Michala Švestkových. V rámci sou-
střední sehrály hráčky také turnaj dvojic, z vítězství se radovala Tereza 
Vyorálková a Hana Šálená. Tato akce se velice povedla a jistě přispěje ke 
zlepšení velmi dobrých výsledků, které v této sezóně týmy DDM HIPPO 
Kuřim dosahují. 

Soustředění se zúčastnili: Martina Böhmová, Kristina Jarůšková, 
Kateřina Lípová, Radka Koudelná, Klára Netrefová, Tereza Vyorálková, 
Tereza Plíšková, Hana Šálená, Klára Mikelová, Barbora FIkesová, Soňa 
Pešková, Eliška Smrčková, Kamila Smrčková, Anna Sedláčková, Kateřina 
Kubíčková, Sabina Kloudová, Veronika Polášková, Tomáš Böhm.

Příští (lednová) Zlobice vyjde v pátek 7. ledna 2011. 
Uzávěrka je v pátek 31. prosince 2010, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 3. 
ledna.
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sport

Florbal

První zaváhání se dostavilo 
v domácím prostředí

Třináctého listopadu se florbalisté z Kuřimi poprvé představili 
v rámci Jihomoravského přeboru v domácím prostředí. A možná právě 
proto, svázaní trémou a důležitostí získat plný počet bodů, se jim naplno 
uspět nepodařilo.

V prvním utkání nastoupili domácí proti zatím poslednímu týmu 
tabulky FBK Sokolu Jedovnice. Od začátku utkání bylo zřejmé, že získání 
bodů nebude vůbec jednoduché. Soupeř hrál aktivně a často se dostával 
do šancí, které většinou pramenily z chyb domácího celku. A právě z chyb 
jsme obdrželi všechny tři branky soupeře. Na dvě z nich jsme dokázali od-
povědět, srovnat skóre se nám však již nepodařilo. A tak i přesto, že jsme 
v utkání měli spoustu šancí, nás soupeř vyučil z produktivity a zvítězil v 
utkání 2:3. Druhý zápas se nám naštěstí vydařil o mnoho lépe. Soupeř 
z 1. FBO TJ Sokola Letovice se těžko srovnával s nástrahami povrchu v 
kuřimské nafukovací hale, a tak jsme konečně mohli hrát svoji hru. Začali 
jsme se opět prosazovat střelecky a brzy jsme si vypracovali pohodlný ná-
skok 3:0. S rostoucím časem přibývaly i šance soupeře, naštěstí všechny 
ztroskotali na brankáři. Naopak nám se střelecky dařilo, přidali jsme ještě 
několik branek a nakonec se skóre zápasu zastavilo na čísle 6:0.

Přišlo tak v sérii vítězství první zaváhání v podobě ztráty tří bodů s 
papírově slabším soupeřem a navíc v domácím prostředí. Nás může těšit 
pouze to, že naši kolegové z tabulky rovněž prohráli a v tabulce se tak na 
čele nic nezměnilo.

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

Soušek, Sedláček P., Vala

1 Tišnov Paladins   8  6  1  1  19   43:19
2 Bulldogs Brno C   8  5  0  3  15   58:36
3 Florbal Kuřim   6  4  1  1  13   23:13
4 Atlas ČKD Blansko B  8  4  0  4  12   42:50
5 FBO Orel Boskovice B  8  3  2  3  11   35:34
6 Sokol Brno III - Falcons  6  3  1  2  10   41:22
7 Gullivers Sokol Brno I C  6  2  3  1   9   23:24
8 FBC Dohoda Tri Lamy Brno  6  2  2  2   8   29:35
9 FBC Sokol Ivanovice na Hané B 8  1  3  4   6   29:41
10 1.FBO TJ Sokol Letovice  8  1  2  5   5   25:53
11 FBK Sokol Jedovnice  8  1  1  6   4   30:51

Petr Macek
 Florbal Kuřim

Naplno odstartovala Kuřim-
ská florbalová liga

Naplno se rozběhl již 5. ročník Kuřimské florbalové ligy KFBL 
sezony 2010/2011. Letošní ročník je pod záštitou jednoty Orel Kuřim. 
Do soutěže je v tomto ročníku přihlášeno 5 týmů – Florbal Kuřim, Garáž 
Kuřim, Hambas Podlesí, Dragons Tišnov a TJ Sokol Česká.

 V této chvíli máme za sebou dva hrací dny, které přinesly spoustu zají-
mavých utkání, hodně branek a především pěknou florbalovou podívanou.

Dosavadní výsledky: 
1. kolo Dragons Tišnov - Hambas Podlesí 11:2, Florbal Kuřim - 

Garáž Kuřim 2:0,  TJ Sokol Česká - Dragons Tišnov 5:0, Hambas Podlesí 
- Florbal Kuřim 1:16,  Garáž Kuřim - TJ Sokol Česká 4:5
  2. kolo Hambas Podlesí - TJ Sokol Česká 3:8, Florbal Kuřim - Dragons 
Tišnov 4:2,  Hambas Podlesí - Garáž Kuřim 1:1,  TJ Sokol Česká - Flor-
bal Kuřim 1:5,  Garáž Kuřim - Dragons Tišnov 2:4

 Vedení v soutěži se ujal favorit soutěže Florbal Kuřim, který ve 
čtyřech utkáních ještě neztratil ani bod a pod novým názvem vykročil za 
obhajobou loňského titulu.

1 Florbal Kuřim  4 4 0 0 12  27:4
2 TJ Sokol Česká  4 3 0 1   9  19:12
3 Tišnov Dragons  4 2 0 2   6  17:13
4 Garáž Kuřim  4 0 1 3   1    7:12
5 Hambas Podlesí  4 0 1 3   1    7:36

Příští kolo proběhne 11.12.2010 od 9:00 do 14:00 hod v nafuko-
vací hale v Kuřimi: 9:00 Dragons Tišnov - Hambas Podlesí, 10:00 Florbal 
Kuřim - Garáž Kuřim, 11:00 Sokol Česká - Dragons Tišnov, 12:00 Ham-
bas Podlesí - Florbal Kuřim, 13:00 Garáž Kuřim - Sokol Česká

Přijďte podpořit kuřimské týmy!!!
 Petr Macek, Orel jednota Kuřim

Skvělé vykročení i do po-
slední ze soutěží

Kuřimští florbalisté vítězně vykročili i do Orelské florbalové ligy. V 
prvním z pěti plánovaných kol zavítali Kuřimáci do Jaroměřic, kde změřili 
úspěšně síly s týmy Ždár nad Sázavou a Kněžice.

Prvním soupeřem byly Knežice, s kterými už jsme v minulém ročníku 
sváděli urputné souboje. Při pohledu na rozměry hřiště u nás panovala obava, 
abychom se vyrovnali s fyzicky velmi tvrdě vedenou hrou Kněžic. Počáteční 
obavy se rychle rozplynuly a to především díky kvalitním rozhodčím. Do zá-
pasu jsme vstoupili v poklidném tempu, díky malému hřišti nebylo o šance na 
obou stranách nouze, ale přesto v půlce utkání jsme drželi nejtěsnější vedení 
1:0. Druhá půle už byla z naší strany o mnoho povedenější, soupeře jsme pře-
stříleli a zcela zaslouženě vyhráli 5:1. Největší zásluhu na vítězství měl Václav 
Kadubec, který zařídil čtyři branky.

Druhé utkání proti papírově kvalitnějšímu soupeři ze Žďáru mělo pro 
Kuřimáky ještě hladší průběh. Žďár působil velmi nekompaktně a toho opět 
využíval hlavně Václav Kadubec, který konto žďárských zatížil pěti brankami. 
Další góly přidali i ostatní hráči a tak se skóre otevřeného utkání zastavilo na 
konečných 9:3 a zaslouženě si z prvního turnaje odvezli šest bodů.

K dalšímu turnaji nastoupili Kuřimáci 17.11. v hale ČKD Blansko a 
jejich soupeři byly opět Žďár nad Sázavou a Boskovice.

 První utkání proti Boskovicím bylo zajímavé tím, že se všichni hráči 
vzájemně znají z dob, kdy Boskovice hrávaly Kuřimskou florbalovou ligu. Na 
hřišti bylo vidět množství vyrovnaných soubojů a šancí na obou stranách, 
žádné družstev nechtělo tento duel prohrát. Oběma soupeřům se nakonec 
povedlo vstřelit 3 branky, a tak utkání skončilo smírně 3:3. Remíza tomuto 
zápasu slušela nejvíc. 

 Druhé utkání proti Žďáru bylo o poznání jednodušší. Do utkání 
jsme vlétli energicky a brzy jsme zaslouženě vedli 2:0. Soupeř se do šancí 
moc nedostával, a tak nebyl problém dotáhnout utkání do vítězného kon-
ce. Konečný stav utkání Kuřim – Žďár nad Sázavou 5:2.

 Po čtyřech odehraných utkáních se Kuřimáci usadili na první příč-
ce ve skupině před pronásledovateli z Ivančic a nají skvěle nakročeno k 
postupu na finálový turnaj. 

1 Kuřim   4 3 1 0 10 22:9
2 Ivančice   4 3 1 0 10 20:11
3 Boskovice  4 2 1 1 7 15:7
4 Kněžice   4 1 1 2 4 12:17
5 Žďár nad Sázavou  4 1 0 3 3 13:27
6 Blansko   4 0 0 4 0 9:20

 Petr Macek
 Orel jednota Kuřim
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sport

Wellness

Z regionuŠipky

Turnaj číslo 3
V sobotu 20. 11. 2010 proběhl třetí turnaj série za účasti 15 hráčů. 

Rozhodčím turnaje byla Lenka Klašková. Nejlepší ženou turnaje se stala 
Jana Hedbávná, která obsadila 7.-8.místo.

Výsledky:1.místo – D.Abrahámek, 2. T. Sehnal, 3. M. Dulínek, 4. 
F. Doležel, 5.-6. D. Čeloud a J. Kessner, 7.-8. P. Cimbálník a J. Hedbávná 
atd…

Průběžné pořadí po 3 kole:
1.-2. J.Kessner 22,  T.Sehnal 22, 3. A.Klaška st. 18, 4. M.Dulínek 

16, 5. P.Cimbálník 15, 6. A.Klaška ml. 12, 7.-9. M.Kappel 10,  V.Smejkal 
10,  D.Abrahámek 10, 10.-11. P.Pištěláková 9,  F.Doležel 9, 

Foto:zleva D. Abrahámek,T. Sehnal,J. Hedbávná

Další turnaj jednotlivců bude v sobotu 18.12. v 19:00 – Klub PO-
HODA Kuřim kulturní dům (vchod ze dvora).

Turnaj dvojic  se koná 11. 11. v 19:00 
VÁNOČNÍ TURNAJ dvojic se uskuteční v sobotu 25.12. v 19:00 

opět v Klubu POHODA.Hrát se bude o netradiční ceny.

V sobotu 6.11.2010 se měl konat turnaj dvojic, ale po domluvě 
hráčů se konal turnaj jednotlivců, který se nezapočítával do průběžného 
pořadí bodované série. Hrálo se systémem každý s každým.

Turnaje se zúčastnilo 8 hráčů.Rozhodčím byla Lenka Klašková.
Výsledky turnaje:1.místo – R.Štěpánek, 2 A. Klaška ml., 3. M. Du-

línek, 4. J. Kessner, 5. L. Klašková, 6. A. Klaška st., 7. V. Dulínková, 8. 
Mecová

David Hedbávný

Pozvánka do Wellness Kuřim
Jak bude otevřeno o vánočních svátcích? 

V pátek 24. 12. 2010 a sobotu 25.12.2010 bude celý areál 
wellness centra uzavřen. 

Stejně tomu bude i v sobotu 1. ledna 2011.

V neděli 26. 12. 2010 bude otevřeno následovně:
•Aquapark od 11:00 do 21:00 hodin

•Restaurace od 11:00 do 21.30 hodin
•Fitness centrum, Relax a masáže od 14:00 do 20 hodin

V pátek 31. 12. 2010 bude otevřeno následovně:
•Aquapark od 11:00 do 16:00 hodin
•Restaurace od 11:00 do 16 hodin

•Fitness centrum, Relax a masáže od 11:00 do 16:00 
hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Váš tým WK

Zlobice děkuje 
všem přispěvatelům za příspěvky

všem inzerentům za důvěru v naše médium
všem čtenářům za přízeň a věrnost
 a přeje všem lidem nejen v Kuřimi

vánoční pokoj a dobrou vůli
a mnoho úspěchů, zdraví a spokojenosti 

v roce 2011.


