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Na co letos máme

Noví občánci v Kuřimi

Asi nejdůležitějším bodem projedná-
vaným každý rok na prvním zastupitelstvu 
je rozpočet města a s tím související plán in-
vestic. Rozpočet sestavuje Rada města (bývá 
tím pověřen starosta nebo místostarosta) 
ve spolupráci s finančním odborem, před 
tím, než jde do zastupitelstva jej projedná 
jak rada, tak finanční výbor. Pochopitelně 
se k němu vyjadřují i ti, kteří zodpovídají za 
jednotlivé oblasti, asi se občas trochu smlou-
vá, určitě se zvažuje výsledek hospodaření 
města v uplynulém období i předpokládané 
změny vy výdajích i příjmech tohoto roku. 
Výsledkem je materiál, který dostanou za-
stupitelé v předstihu. To, co se schvaluje, je 
rozdělení peněz do paragrafů (rozpočtových 
oddílů) případně jejich položek (podle ce-
lostátní metodiky). Podrobnější členění je 
do takzvaných orgů. Jde o provozní (nebo 
chcete-li organizační) jednotky, které mají 
své správce. 

Jako každoročně i letos o samotném roz-
počtu moc diskusí nebylo. Zkušení sestavova-

telé dokáží každý rok odhadnout příjmy (s vý-
jimkou některých dotací, kde si člověk nemůže 
být jist) celkem kvalifikovaně, výdaje vycházejí 
z prověřených skutečností za řadu let zpět. Jedi-
ná položka (a je to velká suma), která každý rok 
znamená diskusi, je rezerva na investice. Když 
se sečtou všechny ostatní položky, a dluhy, kte-
ré je ten rok třeba splatit, zbude několik desítek 
milionů, za které je možno něco nakoupit, po-
stavit, opravit a podobně. Nejinak tomu bylo i 
letos.

Ale pojďme pěkně od začátku. 

Příjmy
Obecně řečeno, příjmy sestávají z běž-

ných příjmů, toho, co v kase zbylo z minulých 
let, případně z nějakých cenných papírů, které 
obec může a chce prodat a půjček, které si měs-
to plánuje vzít.

Celkové příjmy jsou narozpočtovány 
ve výši 192.252.500,- Kč, běžné příjmy činí 
158.752.500,- Kč, financování je tvořeno pře-
bytkem hospodaření ve výši 25 000 000 Kč a 
cennými papíry ve správě ČSOB Asset Mana-
gement ve výši 8.500.000,- Kč. Půjčky si letos 
město vzít nechce.

V  Kuřimi se v loňském roce od ledna 
do prosince narodilo celkem 139 dětí. Opro-
ti roku 2010 je to o trochu méně, ale přesto 
se podle statistik z posledních let stále jed-
ná o silný ročník. Největší roční přírůstek 
nově narozených dětí byl v roce 2009, kdy 
se kuřimským matkám narodilo 185 dětí. Z 
informací od matrikářky Městského úřadu 
dále vyplývá, že klesá počet dětí narozených 
v manželství. Zatímco v roce 1990 bylo v 
kuřimském regionu téměř 90% dětí naroze-

ných v manželství, o patnáct let později už 
jen 75%. Trvale se také zvyšuje věk matek 
narozených dětí. 

(pokračování na str. 6)

(pokračování na str. 8)

Vítání občánků patří k příjemným úkolům starosty.
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Zastupitelstvo nestihlo
Jak už se stává v Kuřimi zvykem, zastu-

pitelstvo na svém lednovém zasedání nestihlo 
probrat všechny body programu, takže muselo 
být svoláno další zastupitelstvo na 2. února.

Peníze za dopravu
Zastupitelstvo schválilo dodatky ke 

smlouvě o zajištění financování IDS JMK. 
Podle ní město přispěje na integrovanou do-
pravu ve výši 538.650 Kč na takzvaně standard 
(suma je určena z počtu obyvatel obce) a ve výši 
1.415.957 Kč za nadstandard na jednotlivých 
linkách. Suma za nadstandard se každoročně 
zvyšuje a z diskuse vyplynulo, že mnozí zastu-
pitelé považují toto financování za neprůhledné 
a vysoké.

Změny územního plánu
Zastupitelstvo schválilo změny Územ-

ního plánu sídelního útvaru Kuřim. Jde o plo-
chu na Blanenské, kde má vyrůst parkoviště a 
o plochu u prodejny PENNY, kde má vyrůst 
nový obchodní dům. O tom píšeme ve Zlobici 
na str. 5

Obolus zůstává
Po kratší diskusi zastupitelstvo těsnou 

většinou přijalo program podnikatelský obolus 
2012. Díky němu mohou podnikatelé navrh-
nout, jak město naloží s částí jejich daní. V roce 
2011 uplatnili podnikatelský obolus pouze dva 
podnikatelé, v celkové výši 47.034,- Kč. Pro rok 
2012 byla vyčleněna maximální částka 70.000 Kč.

Další výměna světel
Zastupitelstvo schválilo žádost o do-

taci na revitalizaci veřejného osvětlení města 
z programu EFEKT 2012. Podpora je určena 
pro osvětlovací tělesa a řídicí systémy, nikoliv 
konstrukční prvky a kabeláž. Realizací projektu 
musí být dosažena úspora energie minimálně 
20%. Předpokládané náklady projektu jsou cca 
2.000.000,- Kč, maximální výše dotace v tomto 
programu je 40% z uznatelných nákladů projektu. 

Nové přechody
Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury na 
projekt „Přechod pro chodce na ulici Legionář-
ské u DDM v Kuřimi“. Celkové náklady projek-
tu jsou cca 2.200.000,- Kč. Dotace může dosáh-
nout až 70% z uznatelných nákladů. Plánuje se i 
přechod na Tyršově proti prodejně Auto Michl 
v rámci oprav této silnice.

Podchod u nádraží
Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na projekt „Bezbariérové zpřístup-

nění podchodu železniční stanice Kuřim ze se-
verní části města“. Předpokládané náklady pro-
jektu jsou cca 11.000.000,- Kč, dotace v tomto 
programu je ve výši 85% uznatelných nákladů 
projektu. V tomto a příštím roce by mělo dojít 
v koordinaci mezi městem, ČD a Správou že-
lezniční dopravní cesty k výrazným změnám ve 
stavu kuřimského nádraží.

Rozpočet schválen
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet 

a formou prvního rozpočtového opatření i vý-
čet investičních akcí v Kuřimi v roce 2012. Té-
matem se zabýváme obšírněji v této Zlobici.

Jdeme do dražby
Firma Lenoxa a.s., která před časem po-

skytovala teplo značné části kuřimských domů, 
je v konkursu. Její majetek jde do dražby, mezi 
jiným jde i o kotelny v Kuřimi. Zastupitelstvo 
rozhodlo, že se město bude o vydražení těchto 
objektů za rozumnou cenu ucházet. Jak dražba 
dopadne, není v době uzávěrky Zlobice známo, 
každopádně město využije předkupního práva 
a zakoupí kotelnu vedle knihovny, na které už 
má majetkový podíl ve výši 1/3. Zbývající 2/3 
zakoupí za 1.366.000 Kč.

Rezignace člena 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci 

člena kontrolního výboru, pana Karla Kreidla, 
která byla doručena dne 2. ledna 2012.

Proti kriminalitě
Zastupitelstvo schválilo žádost na inves-

tiční dotace financované Ministerstvem vnitra 
v rámci Programu prevence kriminality v roce 
2012. Program přispívá na projekty zaměřené 
na sociální a situační prevenci a na informování 
občanů o možnostech ochrany před trestnou 
činností. Město Kuřim předloží projekt Osvět-
lení cesty od přestupního uzlu IDS do ZŠ, MŠ a 
ZUŠ (jedná o osvětlení železničního mostu na 
ulici Nerudova včetně blízkého okolí – projekt 
Bezpečná cesta do školy). Cílem tohoto projek-
tu je především potlačení trestných činů kráde-
že, omezení kriminality mládeže, trestných činů 
poškozování cizí věci a sprejerství. Celkové ná-
klady projektu jsou vyčísleny na 480.000,- Kč. 
Minimální podíl finanční spoluúčasti města je 
10% z celkových skutečných uznatelných vý-
dajů projektu. Finanční podíl města na tomto 
projektu v případě získání dotace bude činit cca 
50.000,- Kč.

11×job

Nebezpečná zábava
 Dne 4.1.2012 ve večerních hodinách 

byla přivolána Policie ČR na kruhový objezd v 
Kuřimi. Čtyři muži v podnapilém stavu se ba-
vili tím, že na kruhový objezd dovezli nákupní 
vozíky z blízkého obchodního domu. Jednoho 

z mužů, který se sotva držel na nohou, odvezla 
policie s 3,1 promilemi alkoholu do záchytné 
stanice.

Internetový podvodníci
 Dne 10.1.2012 oznámil na Policii 

ČR v Kuřimi občan z Kuřimi podezření na pod-
vodné jednání. Po aukci na internetovém por-
tálu si objednal digitální fotoaparát a zaplatil za 
něj. Došlo mu ale zcela nepoužitelné zboží. Po 
domluvě s prodejcem poslal zboží zpět. Necelé 
2 tisíce mu ale nebyly dosud vráceny.

 Dalším podvedeným občanem na-
kupujícím přes internet je muž z Kuřimi. Ten 
si na internetovém portálu objednal za 2 tisíce 
herní konzoli. Peníze zaplatil již v listopadu 
2011, ale zboží dosud nemá. Tuto skutečnost 
s podezřením na podvodné jednání oznámil na 
Policii ČR v Kuřimi dne 17.1.2012.

Vloupání do benzínové sta-
nice

 Dne 12.1.2012 v nočních hodinách 
došlo ke vloupání do benzínové stanice v Če-
bíně. Neznámý pachatel si odnesl cigarety za 
100 tisíc Kč. Navíc ale poškodil dveře prodejny, 
čímž způsobil majiteli škodu 200 tisíc Kč a dále 
poničil zboží za 50 tisíc Kč.

Potřeboval peníze, má jich 
ještě méně

 Dne 13.1.2012 oznámil na Policii 
ČR v Kuřimi občan z Kuřimi podezření na pod-
vodné jednání. V září 2011 uzavřel v nádražní 
restauraci v Brně smlouvu o zprostředkování 
půjčky na 500 tisíc Kč s jistým zprostředkovate-
lem. Při podpisu smlouvy zprostředkovateli za-
platil poplatek necelých 10 tisíc Kč. Půjčka mu 
však nebyla poskytnuta. Pouze mu byla zaslána 
výzva, aby si zřídil na účtu inkaso na částku 25 
tisíc Kč měsíčně. Protože žádné peníze nedostal 
zapůjčeny, na výzvu nereagoval. Poté mu byla 
zaslána poslední předžalobní výzva spolu s vý-
zvou na úhradu dalších 10 tisíc Kč za poslední 
předžalobní výzvu. Rovněž na tyto výzvy ne-
reagoval. Nakonec mu byl zaslán dopis s ozná-
mením, že jeho dluh byl postoupen jiné firmě k 
vymáhání spolu s další výzvou k úhradě 6 tisíc 
Kč za postoupení pohledávky. Shrnuto a podtr-
ženo. Peníze nedostal žádné, zaplatil 10 tisíc Kč 
a dalších 16 tisíc Kč je po něm vymáháno.

Již mu nebylo pomoci
 Dne 16.1.2012 přivolala Policii ČR 

občanka z Kuřimi do svého bytu. Po návra-
tu domů našla svého přítele mrtvého ve vaně. 
Starší muž si přivodil zřejmě smrt kuchyňským 
nožem vlastní rukou.

H.N.
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užitečné informace

Editorial

Radnice prodlužuje úřední hodiny
Od začátku roku 2012 dochází na Městském úřadu Kuřim k pro-

dloužení úředních hodin pro vyřízení dokladů a evidenci vozidel. Radni-
ce tak reaguje na potřeby občanů, kterým jejich pracovní doba nebo jiné 
povinnosti neumožňují vyřízení nutných úředních záležitostí v běžné 
otevírací době. Na pracovištích s agendou občanských průkazů, cestov-
ních dokladů a řidičských průkazů a také na evidenci vozidel je od začát-
ku ledna úřední doba prodloužena až do 18:30 hodin. Cílem této změny 
je především usnadnění přístupu občanů k nejvíce využívaným agendám 
Městského úřadu Kuřim. Od 1. 1. 2012 jsou tedy úřední hodiny na těchto 
pracovištích vždy v pondělí a ve středu od 8 do 18:30 hodin.

Nevyměníš - nepojedeš
Vážení řidiči,
Přinášíme Vám informace, které se týkají povinné výměny řidič-

ských průkazů. V letošním roce se povinná výměna dotkne řidičských 
průkazů vydaných v termínu od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002. Lhůta pro vý-
měnu těchto řidičských průkazů končí dne 31. 12. 2012. Tato povinnost 
je daná zákonem 361/200Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů.

Důležité upozornění - kdo chce mít řidičský průkaz vyměněný do 
konce roku 2012, musí o tuto výměnu požádat nejpozději do 10. prosince 
2012. 

Kde si vyměníte řidičské průkazy
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Co musíte mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
-vyplněnou žádost,

Úřední hodiny : Pondělí, Středa 7:30-11:30 12:30 – 18:30 hod
Informace na tel.: 541 422 332, 777 363 610,    541 422 335 
E-mail: kovar@radnice.kurim.cz

Kolik Vás to bude stát?
povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.
Osvobození od správního poplatku se týká řidičských průkazů, ve kte-
rých jsou aktuální údaje (např. příjmení, bydliště atd.)

Kdy Vám bude vydán nový ŘP?
-nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti
-do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,-Kč tzv. „blesk“

Musíme zmínit i možnost, že držitel řidičského průkazu, který 
motorová vozidla již neřídí a v budoucnu řídit nechce, se může za pod-
mínek § 94 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 361/200Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vzdát všech 
skupin řidičského oprávnění a odevzdat registru řidičů dle místa trvalého 
bydliště řidičský průkaz. Vzdání se řidičského oprávnění musí být učině-
no písemně. 

Řidiči by neměli nechávat výměnu svého řidičského průkazu na 
poslední chvíli. Na konci roku 2012 se tak vyvarují nepříjemného a dlou-
hého čekání ve frontách. Své záležitosti si mohou vyřídit daleko rychleji 
během celého roku, protože ke konci roku mohou být z provozních dů-
vodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve 
frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného 
řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, pro-
sím, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

Ing. Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Kuřim
Známky na popelnice

Do konce února budou vylepeny na popelové nádoby známky na 
rok 2012. Známky tak obdrží všechny domácnosti v Kuřimi, které jsou 
evidovány v seznamu osob přihlášených do systému svozu a likvidace 
domovního odpadu. Každý vlastník odpadní nádoby (fyzická osoba 
bydlící v rodinném domě) si na začátku března musí překontrolovat, zda 
má známkou na rok 2012 označenu nádobu, jinak jí nebude svážen od-
pad (známka mohla být pro nepřístupnost nádoby vhozena do dopisní 
schránky). Známky pro společenství vlastníků bytových domů budou 
poskytnuty správcům objektů prostřednictvím společností INVEST-
SERVIS RK s.r.o. a Stavební bytové družstvo Květnice. Nové známky v 
případě ztráty nebo nově přistěhovaných vydává MěÚ Kuřim, odbor ži-
votního prostředí, dveře č. 302.

Soňa Šmahelová

Změny tarifu IDS Jmk
Na lince 71 je nově mimo zóny 100 a 101 zavedeno úsekové jízdné 

(základní cena nepřestupní jízdenky je 10Kč). Úsekové jízdné platí pro 
úsek mezi zastávkami Kuřim, žel. stanice a Česká, Nádavky. Současně byl 
v autobusech linky 71 zaveden prodej jízdenek IDS Jmk bez přirážky a ve 
stejném rozsahu jako na regionálních linkách.

Dále upozorňujeme, že nepřestupní desetiminutová jízdenka ne-
platí v brněnských zónách 100 a 101 a v břeclavské zóně 575.

Miloš Kotek

Musím se přiznat, že jsem byl na Tři krále docela napjatý, jak do-
padne náš první pokus o dvojbarevnou Zlobici. Dopadl, myslím, celkem 
dobře, v pestrobarevné záplavě čtiva na stáncích se vyjímá výrazně. Asi si 
rychle zvykneme.

Teď v úterý 31. ledna večer jsem zase byl napjatý, jak dopadl náš 
pan starosta v dražbě kotelen Lenoxy. Naštěstí zvedl mobil, takže vím, že 
jsme koupili tu na Jungmannově u MěÚ a tu u Centra sociálních služeb 
na Nádražní. Všechny ostatní nám vyfoukli dražitelé, kteří byli ochotni 
přihodit víc, než na kolik měl starosta mandát. Ještě je skoro jistota, že 
koupíme i podíl na kotelně u knihovny. Ostatní snad vydražitelé použijí 
ku prospěchu Kuřimi. K tématu se vrátíme.

Chtěl bych zejména upozornit na článek o kriminalitě v Kuřimi na 
str. 7. Není to čtení radostné. Dalším nepříjemným tématem je problém 
rodiny, která se kvůli nezaplacení za svoz odpadu dostala do spárů exeku-
torů. Článek mi přinesl František Merta, a napsal ho tak, aby nebylo po-
znat, o kterou rodinu jde. I tak úředníci města věděli a napsali vysvětlující 
reakci.  Potíž je v tom, že i když jsem se některých funkcionářů ptal, po-
moci takovým dlužníkům nelze. Zastupitelstvo nemůže odpustit dluh. 

V článku o rozpočtu jsem se do pasti dostal sám. Vysvětlit rozpočet 
na pár stránkách je prakticky nemožné. Pokud jsem k detailnějšímu popi-
su použil údaje o kultuře, je to proto, že tam jsem jaksi kovanější, než třeba 
v rozpočtu za státní moc a správu. Věřím, že inspirativní pro vás může být 
seznam investic „do kterých půjdeme“.

Protože jsem pro editorial zabral prostor, kde je jinak Čisté světlo, 
dovoluji si upozornit na skvělý úspěch kuřimských mladých šachistů.

V čísle nenajdete plakáty na Masopust a ples města, ale obě akce 
budou: Kuřimský masopust 18. února, ples města 2. března. 

Zařadili jsme autobusové jízdní řády, mám rozpracovaný jakýsi 
přehledný řád vlakový. I zde platí, že směstnat informace na malý prostor 
je dřina. Doufám, že únorová Zlobice vám přinese informací dostatek.

Jiří Brabec
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pozvánka

PR

Zimní plánování, aneb „Proč 
nemám rychlovarnou konvici“

Již v minulé „Zlobici“ jsme pro Vás inzerovali nabídku našich kur-
zů, nebo chcete-li seminářů či work-shopů společnosti I.S.CZ, s.r.o. se 
sídlem v Drásově. Zabýváme se projektováním a realizacemi okrasných 
zahrad již 12 let, a za tu dobu jsme se setkali s řadou nestandardních si-
tuací, protože každá zahrada je jedinečná. O všechny naše zkušenosti se s 
Vámi rádi podělíme v nabízeném kurzu.  Říkáte si, co všechno se v kurzu 
můžete dovědět, proč se přihlásit? 

Protože i přesto, že svěříte založení Vaší okrasné zahrady speciali-
zované firmě, je dobré se v oboru orientovat, být tzv. poučeným laikem, a 
hlavně vědět, co chci…. Tyto informace Vám totiž ve výsledku pomůžou 
ušetřit vysoké částky. 

Na kurzu budeme pracovat s Vaším konkrétním pozemkem, proto 
bude výhodné, připravit si jeho orientační náčrtek, ovšem vše nezbytné 
pro tento kurz Vám včas připomeneme v zaslaných propozicích, v přípa-
dě, že se rozhodnete náš kurz absolvovat.

Obecné rady vyčtené z obecných knih při založení nové zahra-
dy nefungují a ani fungovat nemohou. Každý z nás je jiný a zahrada je 
„pouze“ vnějším obrazem vnitřního světa jejího majitele. Člověk se musí 
řídit citem, nenechat se okouzlit reklamou, nesnažit se za každou cenu 
mít něco jiného než soused, anebo naopak mít přesnou kopii sousedovy 
zahrady na svém pozemku. 

Nehledejme složitosti tam, kde nejsou.  Všichni máme svoji hlavu 
a své představy o tom, v jakém prostředí se cítíme spokojení. Každý strom 
či keř, který vysadíme, tady bude ještě dlouho za života našich potomků, a 
proto: vzít útokem zahradní centrum bez dobrého plánu je sice příjemně 
strávený den, ale…?

Škála našich schopností, které budeme při zakládání zahrady po-
třebovat je obrovská  – od citu pro barvy, tvary a kompozici, až po vy-
jednávání podmínek s místním  bagristou. A protože se na svoji zahradu 
budete dívat ještě rok, dva, tři, pět a  možná i čtyřicet nebo padesát let 
po opuštění Vaší zahrady realizační firmou,  tak přece musíte mít vlastní 
názor na to, co požadujete. 

 Výše uvedené odkazy jsou pouze zlomkem toho, co Vám předáme 
v našem semináři. Je  velmi pravděpodobné, že za svůj život budete stavět 
pouze jeden dům, a tak je zřejmé, že budete zakládat pouze jednu zahra-
du.  Takže heslo dne: „Plánovat, plánovat, plánovat… a hlavně přemýš-
let“.  A proč nemám rychlovarnou konvici? Vlastně ani nevím…. :-)

Těšíme se na Vás v našem kurzu!
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užitečné informace

Nové centrum obchodu a 
služeb

Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém zasedání 24. ledna 
změnu územního plánu, kterou se mění původní plocha veřejné zeleně na 
plochu občanského vybavení a služeb. Pozemek se nachází na příjezdu do 
Kuřimi ve směru od Brna po pravé straně naproti prodejny Penny.

Na daném místě by vedle kruhového objezdu mělo vzniknout 
nové obchodní centrum. Největší prodejní plochu v přízemí budovy 
bude zabírat textilní řetězec KiK. Na dalších přibližně pět menších pro-
stor v současnosti probíhají výběrová řízení. Cílem je umístit zde napří-
klad kadeřnictví, lékárnu, kavárnu s cukrárnou, domácí potřeby a jiné do-
plňující ochody a služby. V patře se pak nachází prostor o celkové ploše 
350 m2 pro novou restauraci.

Centrum postaví firma ALING, s.r.o., která zakoupila od města 
2000 m2 pozemku a kromě samotného obchodního centra připravuje i 
parkovou úpravu zbylého místa včetně výsadby nových stromů a zeleně.

Nové obchodní centrum bude pro pěší snadno dostupné přes 
nově vybudované chodníky a přechody pro chodce, pro motorizované 
návštěvníky bude k dispozici nové parkoviště.

Po dokončení stavby vzniknou v této části Kuřimi potřebné a chy-
bějící obchody s nepotravinářským zbožím a služby občanské vybavenos-
ti, což jistě potěší zejména obyvatele přilehlé oblasti, zvláště ze sídliště 
Loučky, ulice Brněnské a okolí a části Díly za sv. Janem.

Soňa Šmahelová 

Město přechází na nový vizuální styl
Na konci roku 2011 bylo konečně zaregistrováno nové logo Kuři-

mi. Soutěž o nový symbol města proběhla v roce 2010, platnou ochran-
nou známku však Kuřim získala až loni na podzim. Od počátku letošního 
roku začíná město přecházet na nový jednotný vizuální styl.

Kuřim je v současnosti největším městem na Brněnsku a předsta-
vuje tak pro víc než deset tisíc lidí místo pro život.  Pro někoho může být 
Kuřim místem, kde žije od narození, pro někoho město, kam se přistě-
hoval. Místo, které má výhodnou polohou poblíž velkoměsta, a přitom 
neztrácí těsný kontakt s přírodou, a současně město, nabízející veškerou 
infrastrukturu, služby, pracovní příležitosti a dostatek sportovního i kul-
turního vyžití. Všechno tohle Kuřim představuje a teď to může prezento-
vat pod jednotnou značkou, logem, podle kterého město každý pozná.

Porota v roce 2010, kdy soutěž proběhla, vybírala z celkem osm-
desáti dvou návrhů od téměř padesáti uchazečů. Vítězný návrh vytvořila 
grafička Miroslava Kolářová Šulcová, která zpracovala i kompletní design 
manuál pro všechny varianty loga, které bude město nově používat. 

Nové logo města Kuřimi představuje čtyři šipky, tři z nich směřu-
jí do stran a symbolizují dynamický rozvoj města, současně zohledňují 
polohu města s dopravním napojením. Barevnost loga v červené, modré, 
žluté a zelené barvě představuje pestrost služeb a možností, které město 
nabízí. Šipka směřující do středu zahrnuje směr do centra a symbolicky 
vyzývá k návštěvě města. Ve středu symbolu pak pěkně vynikne výřez pís-
mene K. 

  Náklady na zavedení nového vizuálního stylu města nebudou 
vysoké a v rámci úspory financí se všechny materiály radnice budou za-
vádět postupně, až se staré zásoby vyčerpají. Aktuálně se mění šablony 
dopisů Městského úřadu Kuřim, polep v novém vizuálním stylu má první 
služební vůz úřadu a v nejbližší době bude vyměněn orientační systém 
na radnici. Změny se postupně dočkají i oficiální webové stránky města. 
Nové logo a nový jednotný vizuální styl pro město znamenají moderní a 
jednoznačně definovatelnou reprezentaci. Tradiční erbovní znak Kuřimi 
město nadále používá při slavnostních příležitostech, například na insig-
niích města, pamětních medailích či na dokumentech vedení města.

Soňa Šmahelová
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Z městského úřadu

Bezpečnější přechody pro 
chodce

Na lednovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi po-
dání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na pro-
jekt Přechod pro chodce na ulici Legionářské u DDM v Kuřimi.

Jedná se o další projekt, který má přispět k bezpečnějšímu pohybu 
pěších Kuřimanů při přecházení frekventovaných ulic. Žádosti o dotace 
z programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpří-
stupňování osobám s omezenou schopností pohybu se podávají do 17. 
2. 2012 a město Kuřim vyčíslilo celkové náklady projektu na 2, 2 milionů 
korun. 

V Kuřimi už bylo upraveno několik přechodů pro chodce. Zatím 
poslední upravený přechod byl doplněn o bezpečnostní osvětlení koncem 
minulého roku. Přechod u křižovatky ulic Tyršova, Hybešova a Brněnská 
leží na jedné z hlavních a velmi frekventovaných silničních tras, navíc v 
těsné blízkosti základní školy a přímo u cesty vedoucí k supermarketům.

V současnosti je přechod po rekonstrukci nově přisvětlen speciální 
technologií, která umožňuje maximální osvětlení přechodu a chodců aniž 
by oslnila řidiče osobních automobilů. Místo přechodu je dále zvýrazně-
no výškovými ukazateli se značkami přechodu pro chodce viditelnými z 
větší vzdálenosti. Celková cena realizace přisvětlení přechodu byla 147 
tisíc korun. Přechod je také označen červenobílými výraznějšími pruhy 
na vozovce a už v minulosti byl opatřen středovým ostrůvkem. 

Soňa Šmahelová 

Noví občánci v Kuřimi
(pokračování ze str. 1)
Nově narozené děti 

Rok     1995  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
Správní obvod 
Kuřim    174     184    202      251    266     264    325     271    239
Kuřim      74     102    118      145    159     146    185     148    139

Město Kuřim pravidelně své nové občánky do života vítá. Zatím 
poslední vítání nově narozených kuřimských dětí proběhlo druhou nedě-
li v prosinci loňského roku. Všech 25 miminek s rodiči, prarodiči a dalšími 
hosty přivítal starosta města Drago Sukalovský, který popřál nově naro-
zeným dětem do života hodně štěstí a jejich rodičům trpělivost s jejich 
ratolestmi. Starosta přednesl za rodiče dětí společný slib, ve kterém se za-
vazují o své děti pečovat. Rodiče ho potom potvrdili svým podpisem do 
pamětní knihy a od Městského úřadu dostali květiny a drobné dárky. 

V roce 2012 jsou plánována vítání dětí v následujících termínech:
sobota 17.03.2012 (děti narozené říjen 2011 - leden 2012) 
sobota 19.05.2012 (únor – duben 2012)
sobota 15.09.2012 (květen – červenec 2012) 
sobota 15.12.2012 (srpen – říjen 2012) 
Uvedené termíny jsou orientační, vítání dětí bude předcházet za-

slání pozvánky s přesnými údaji. 
Soňa Šmahelová

Město připravuje revitalizaci 
veřejné zeleně

Veřejná zeleň v Kuřimi není v zcela uspokojivém stavu. Odbor ži-
votního prostředí Městského úřadu Kuřim rozhodl na základě svých zjiš-
tění a výsledků práce Komise pro životní prostředí, že je v následujících 
letech nezbytná revitalizace poměrně značné části porostů ve městě. 

Velká část dřevin a stromů, které se na plochách veřejné zeleně nachá-
zí, a o které město pečuje, patří totiž do kategorie kultivarů, které jsou pro 
městskou zástavbu naprosto nevhodné. Z části se jedná o náletové porosty, 
další část stromů přibyla nevhodnou a neplánovanou výsadbou. V Kuřimi tak 
najdeme zejména břízu bělokorou a břízu bradavičnatou, která se často láme 
a navíc patří mezi nejproblematičtější alergeny. Další dřevinou, která nemá v 
hlavním složení městských porostů co dělat, ale v Kuřimi se hojně vyskytuje, 
je borovice lesní nebo borovice černá.

Řada těchto stromů navíc podle průzkumu může v budoucnosti před-
stavovat riziko provozní bezpečnosti a ohrožovat tak chodce i projíždějící 
auta. Městský úřad v Kuřimi má na starosti okolo dvou tisícovek vzrostlých 
dřevin a problém se týká minimálně čtvrtiny z nich. Nebezpečné a zdraví a 
životy ohrožující porosty město nechává odstraňovat průběžně, takže bez-
prostřední nebezpečí obyvatelům Kuřimi nehrozí. Jedná se spíše o to, že zdra-
votní stav a vitalita těchto dřevin, není pro městskou zástavbu dlouhodobě 
perspektivní.

Město se proto hodlá na nadcházející situaci předem připravit a vy-
píše výběrové řízení na zpracovatele projektu, který by revitalizaci veřejné 
zeleně v Kuřimi navrhl tou nejlepší cestou. Městský úřad předpokládá, že 
obnovení zeleně ve městě bude možné financovat zejména z operačních 
fondů EU, a proto chce být připraven s projektem ještě dříve, než bude 
vyhlášena výzva na jejich čerpání. S hotovým a připraveným projektem 
revitalizace veřejné zeleně je velká pravděpodobnost, že na uvolnění pe-
něz, ke kterému dojde už během tohoto roku, Kuřim dosáhne.

Nahradit nevyhovující porosty by v budoucnosti měly kultivary lépe 
odpovídající městskému prostředí, tedy takové stromy, které dobře snáší 
smog, nejsou potencionálními alergeny a dají se snadno udržovat. Důležité 
bude také sázet stromy na vhodných místech, tedy nikoliv v bezprostřední 
blízkosti budov, komunikací či nad kanalizací nebo dalšími sítěmi.

Soňa Šmahelová
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bezpečnost

Mladistvé dívky s pozitivním testem na alkohol a drogy, zadr-
žené celostátně hledané osoby, evidované v schengenském pátracím 
systému a zjištění dalších hledaných osob, pohybujících se po Kuři-
mi plus závady na ubytovnách – tak takový je výsledek tří policejních 
akcí, které na území města proběhly v měsících prosinci a lednu. 

Dva celostátně hledaní v Adrii
První policejní akce se konala v loňském roce, v sobotu 3. prosin-

ce v pozdních nočních hodinách. Posílené policejní hlídky z obvodních 
oddělení v Kuřimi a Tišnově spolu se starostou města zamířily nejprve 
na ubytovnu Adria, což je montovaná stavba u parkoviště Wellnes Kuřim 
před halou Kuličkových šroubů. Na ubytovně proběhla po desáté hodi-
ně večerní kontrola totožnosti ubytovaných. Kontrola odhalila, že se na 
ubytovně nachází řada lidí dlouhodobě. Šlo například o romskou rodinu 
z Brna se čtyřmi dětmi, Romy z Tišnova ze známé ulice Na Mlékárně a 
další. Zadrženy byly hned dvě osoby, po kterých bylo vyhlášeno celostát-
ní pátrání. Jedna z nich byla po výslechu propuštěna, druhá, vyhýbající 
se nástupu do věznice, byla zadržena a převezena na celu předběžného 
zadržení do Brna. 

Tři v jedné
Po dořešení všech záležitostí v Adrii vyrazila policie do kuřim-

ských heren a hospod. Cílem bylo zjistit, zda v těchto zařízeních nehraje 
na výherních automatech mládež mladší 18 let, případně zda nekonzu-
muje alkohol. První kontrolovanou byla herna na náměstí 1. května, kde 
se nezdržoval skoro nikdo, a už vůbec ne mladší 18 let. Stejná situace byla 
i v hospodě a herně Oáza na ulici Nádražní. Zajímavější byla návštěva 
baru Fontána na Zahradní ulici asi v půl jedné ráno. Hned prvním dvěma 
kontrolovaným dívkám nejenže nebylo 18 let, ale mladší z nich je stále 
ještě žákyní jedné kuřimské základní školy. Oběma dívkám, starší měla 17 
let, naměřil alkohol tester pár desetin promile v dechu, konkrétně 0,14, 
ale při pohovoru s přítomnou sociální pracovnicí mladší dívka omylem 
vytáhla z kapsy malý igelitový sáček, v jakém se často přenášejí tablety 
extáze. I když byl sáček prázdný, dívka vzápětí na výzvu pracovnice, k pře-
kvapení všech, vytáhla další stejný sáček s modrou tabletkou – na první 
pohled odpovídající tabletce methylamfetaminu, tedy tzv. extáze. 

Při dalším vyšetřování odhalil slinný test u mladší dívky jak pří-
tomnost methylamfetaminu, tak tetrahydrocannabinolu, tedy účinné 
látky obsažené v marihuaně. U starší byl pozitivní test pouze na THC 
(marihuanu). Obě později přiznaly, že jak marihuanu, tak extázi požily. 
A protože slinný test nemůže krátkou dobu po požití přítomnost methy-
lamfetaminu odhalit, znamená to, že mladší z dívek musela extázi užít ne-
jen ten večer, ale už i dříve. Tabletky extáze údajně koupila starší dívka od 
známého z Deblína. Marihuanu pak obě kouřily při různých příležitos-
tech, například při posedávání na kuřimském nádraží. Obě dívky byly po 
výslechu po třetí hodině ranní předány sociální pracovnici kuřimského 
městského úřadu a následně rodičům. Celá záležitost se dále došetřuje.

Další hledaný v Adrii
Další speciální akce na kontrolu ubytoven proběhla ve středu 25. 

ledna. Kromě policistů z obvodního oddělení v Kuřimi do ní byli nasa-
zeni jejich kolegové z protidrogového oddělení, psovod se psem a hlídka 
dopravní policie s technikou na lustraci osob a vozidel. Přítomni byli dále 
hasiči z oddělení prevence z Brna a také inspektor veřejného pořádku a 
starosta Kuřimi. První kontrolovanou byla ubytovna Kord u správní bu-
dovy TOS. V den kontroly zde bylo z ubytovaných 45 osob přítomno 44. 
Kromě kontroly totožnosti a lustrace ubytovaných zkontrolovala doprav-
ní policie, zda se některé ze zaparkovaných vozidel nenachází v databázi 
odcizených. Na Kordu bylo z pohledu policie vše v pořádku, výhrady měli 
ovšem hasiči, kteří celou věc dále šetří.

Druhou v pořadí byla opět Adria. Tato ubytovna je provozovaná 
Miroslavem Süssenbeckem z Újezda u Sezemic a od prosincové kontroly 
se zde změnilo mnohé. Především se rozrostl počet ubytovaných rom-
ských rodin. Přibyly další rodiny, mimo jiné z Brna nebo Uherského Bro-
du, většinou s malými i většími dětmi. V místnostech o velikosti jedné 
stavební buňky tak dlouhodobě žije pět nebo šest osob, údajně za 6 tisíc 
korun měsíčně, případně za 11 tisíc, pokud jde o „dvoják“. Dospělí jsou 

většinou nezaměstnaní. Zdá se, že nám v Kuřimi v tichosti vzniklo malé 
ghetto, které má v budoucnu předpoklady stát se zdrojem velkých problé-
mů. Konec konců již dnes se jeho obyvatelé rozkoukali a rozjíždí „sběr“ 
železného šrotu, přičemž neváhají zvonit a žádat šrot přímo v domech. Stej-
ně tak je ubytovna v posledních týdnech častým cílem zásahu policejních 
hlídek. Ani druhá návštěva Adrie se neobešla bez úlovku, zjištěn byl jeden 
cizinec bez dokladů, zařazený v schengenské databázi hledaných osob.

Statek plný cizinců
Dalším cílem policistů byla ubytovna v areálu bývalého státního 

statku na výjezdu z Kuřimi směrem na Tišnov. Provozuje ji kuřimský 
výrobce plastových oken Oknostyl, který v ní ubytovává své zaměstnan-
ce, vesměs cizince. V době kontroly šlo především o občany Ukrajiny a 
Slovenska. Všichni kontrolovaní měli své doklady v pořádku a nikdo z 
nich nebyl ani hledán. Z tohoto pohledu dopadla kontrola dobře. Menší 
problémy však bude zřejmě mít Oknostyl, který v dané budově nemá na-
hlášenu provozovnu. To ovšem bude řešit živnostenský úřad. Posledním 
kontrolovaným objektem byla ubytovna na Tyršově ulici provozovaná 
panem Vičarem. Zde vše proběhlo bez sebemenších problémů.

Policie bude kontrolovat i nadále
Poslední policejní akcí byla opět kontrola toho, zda mladiství či 

nezletilí nekonzumují v kuřimských barech a restauracích alkohol, pří-
padně nehrají hazardní hry. Kontrola se konala v pátek 27. ledna v pozd-
ních nočních hodinách. Policie navštívila klub Escape, bar Černá hora na 
Tyršově, Fontánu, bary K2 a Chuckie´s a Pohodu. Tentokráte bylo vše v 
naprostém pořádku.

Podle vedoucího obvodního oddělení Kuřim npor. Alexandra To-
máše budou podobné akce pokračovat i nadále. „Podobné kontroly mají 
rozhodně smysl,“ říká npor. Tomáš. „Ukazuje se, že ani Kuřim není ušetře-
na problémů se zneužíváním alkoholu a dalších drog mladistvými a také 
to, že během několika málo týdnů zde vznikla problémová lokalita, která 
se stává bezpečnostním rizikem,“ dodává vedoucí obvodního oddělení.

-pol-

placená inzerce

Děti pod vlivem a naše malé ghetto
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Naprosto největší podíl na příjmech mají daně, dotace a poplat-
ky, které letos přesáhnou 119 milionů Kč. Druhou největší položkou je 
bydlení, komunální služby a územní rozvoj, celkem téměř 15 milionů Kč. 
Ovšem většina těchto příjmů (téměř 13,5 milionu) se do stejného para-
grafu vrací na straně výdajů. Podobně tomu je i v dalších paragrafech.

Výdaje
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, jsou tedy výdaje stejné jako 

příjmy - 192.252.500,- Kč, z toho provozní výdaje ve výši 122.056.000,- 
Kč. Rezervu, kterou bychom mohli využít na investice tedy máme ve výši 
asi 59,5 milionu Kč. Pochopitelně by byl nerozum ji využít na investice 
celou, něco je dobré v kase nechat pro strýčka Příhodu. Výdajová strana 
financování obsahuje i splátky úvěrů ve výši 10.602 mil. Kč. To je něco 
málo přes 5%, což je celkem vzato bezpečná suma, řadí Kuřim k obcím 
spíš lepším, než zadluženým.

Z rozpočtu zastupitelstvo stanovuje příspěvek příspěvkovým or-
ganizacím, které zřizuje. V Kuřimi to je 
ZŠ Jungmannova  4.650.000 Kč
ZŠ Tyršova  5.500.000 Kč
MŠ Zborovská  5.750.000 Kč
Centrum sociálních služeb  5.000.000 Kč 

Tyto příspěvky jsou schvalovány jako závazný ukazatel rozpočtu a 
mohou být měněny pouze ve formě rozpočtového opatření schvalované-
ho zastupitelstvem.

Největší položky jsou tyto:
Státní moc, státní správa, územní samospráva 38 370 000 Kč 
 (na provoz státní správy dostává obec dotace od státu)
Ochrana životního prostředí   17 020 000 Kč 
Vzdělávání    15 900 000 Kč
Kultura, církve, sdělovací prostředky  13 283 000 Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  11 343 000 Kč
Doprava     10 010 000 Kč
Sociální péče a pomoc    5 310 000 Kč
Finanční operace      5 160 000 Kč
Tělovýchova a zájmová činnost    2 680 000 Kč

Ostatní položky už jsou celkem malé. Ještě jednou podotkněme, 
že tato tabulka říká jen to, kolik nás daná oblast stojí, nikoliv, jestli z ní 
plynou nějaké peníze zpět (třeba z tržeb) a jestli na ni jsou adresné dotace 
(třeba na školství). Zase platí, že většinou se výdajová kapitola (oddíl) 
sestává z několika orgů. Takže rozhodnout se, zda je rozpočet sestaven 
úsporně, znamená zabývat se každým z nich. Jeden příklad za všechny: 
Kultura, církve, sdělovací prostředky jsou tvořeny deseti orgy.
Tisková, informační a propagační činnost má rozpočet 1,5 milionu. Z 

toho milion polkne infokanál kabelové televize, 120.000 inzerce ve 
Zlobici, patří sem i inzerce v dalších médiích, výroba reklamních a 
propagačních předmětů, grafické práce a další.

Druhým orgem v kultuře je Program finanční podpory kulturní, spolkové 
a sportovní činnosti s výdaji ve výši 1,7 milionu. Zde je metodika 
nepřesná, protože z této sumy jde milion na sport. Za 700.000 jsou 
poskytnuty granty na kulturní a společenské aktivity.

Třetím jsou akce města (140.000), kam patří Novoroční ohňostroj, Ma-
sopust, akce Kuřimská cyklostezka, ples města, svátek vína, Miku-
lášský jarmark, Medové dny, případně další akce.

Čtvrtým Společenská záležitosti (150.000) zahrnující třeba vítání občán-
ků, dárky jubilantům, zábavy pro ně a podobně.

Pátým Místní rozhlas se zanedbatelnou položkou 10.000.
Šestým Památková péče se stejnou symbolickou sumou pro letošek, ale 

jinak se z ní platí třeba opravy soch, božích muk a podobně.
Sedmým, letos rovněž jen 10.000 Kč velkým orgem je TKR (rozvod ka-

belovky) a jeho rozvoj podle požadavků města.
Osmým je Městská knihovna s rozpočtem 2.433.000 Kč (platy, nákup 

knih, energie a další položky)
Devátým Kulturní dům s výdaji 4.270 (platy, nákup služeb – pořadů, 

energie a další). Například pořadů nakoupíme (spolu se souvisejí-
cími službami, jako jsou poplatky OSA a podobně) za 1,2 milionu. 
Na druhé straně tržby z nich se loni dostaly na milion.

finance

A konečně desátým je Městská knihovna – regionální působnost. Ta stojí 
2.780.000 a je jediným orgem v kultuře, který vlastně město nesto-
jí nic. Protože celou tuto částku dostane město jako dotaci.
Už tento příklad asi dokazuje, že jen těžko většina zastupitelů do-

káže posoudit všechny položky. A určit, jestli třeba ušetřit 100.000 na od-
dílu Kultura je reálnější než ušetřit 100.000 na životním prostředí.

 

Investice
Ty si můžeme rozdělit do jakýchsi čtyř kategorií. V té první jsou 

investiční akce, které už jsou rozpracované z předchozího roku a bude se 
pokračovat. O těch se většinou nevedou spory. Rozdělané dílo je třeba 
dokončit. V roce 20112 to jsou:
Generel kanalizace   1 700 000
Úpravy nám.1.Května    335 600
Wellness realizace     200 000
Zateplení ZŠ Jungmannova  3 000 000
Oddílná kanalizace Hybešova - PD   300 000
Projekt cyklostezka Kuřim - Lipůvka   700 000
Čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce 2 500 000
Rekonstrukce kuchyně MŠ Komenského   100 000
Rekonstrukce Kulturního domu - DÚR 1 000 000
Výstavba sportovní haly - DÚR  1 000 000
Zateplení MŠ Komenského    115 000
Zateplení ZŠ Komenského    115 000
Zateplení MŠ Jungmannova    125 000
Územní plán     160 000
Osvětlení přechodu Tyršova - geom. plán   5 000
Dotace farní úřad     200 000
Zalesnění protihlukového valu   85 000
Celkem investiční akce přecházející z roku 2011: 11 640 600 Kč

Zkratka DÚR znamená dokumentace k územnímu rozhodnutí, 
což je první stupeň dokumentace, podrobnější a dražší projekt pak před-
stavuje dokumentace k stavebnímu řízení. Právě tato dokumentace ke 
kulturnímu domu a hale vzbudila krátkou diskusi, protože akce sice pře-
cházejí z minulého roku, ale vlastně se na ně ještě neuzavřela smlouva. 

Druhou skupinu tvoří investice, které letos chceme realizovat nebo 
alespoň zahájit. Ta je asi nejdůležitější a je předmětem největších diskusí.
Rekonstrukce mostu Pod Zárubou-realizace 3 200 000
Drenáže u kaple sv. Jana - realizace    600 000
Centrum denních služeb, klimatizace výdejny jídla   150 000
Wellness Kuřim úspora energií     500 000
Veř. osvětlení Loučky – hřiště + doplnění Štefánikova   150 000
Osvětlení tunelu pod ČD žádáno o dotaci   500 000
Přípojka optiky k budově PČR - kamerový systém  80 000
Knihovna – zábrany pro vstup na střechu    100 000
Okružní křižovatka Podlesí - projekt    300 000
Byty - opravy    1 100 000
Výběrové řízení elektřina a plyn    80 000
Úprava budovy MěÚ - podatelna v přízemí    700 000
Sanace vlhkého zdiva sklad potravin ZŠ Jung.   400 000
Oprava komínů ZŠ Jungmannova    250 000
Objekt sociálního bydlení ul. Tišnovská - projekt   150 000
Projekty a studie    1 500 000
Drobné investice    1 500 000
Technická pomoc      500 000
Nákup kotelen       15 000 000
HW, SW       800 000
Dotace-restaurování obrazu v kostel sv. Magdalény  30 000
Hřiště ZŠ Jungmannova (možnost dotace)  3 000 000
Celkem nové investiční akce bez možnosti dotace: 31 390 000

Jde o položky různé velikosti, takže jedna z větví diskuse se týká 
toho, jak malé položky má smysl ještě do seznamu investic zahrnovat. 
Obecně vzato jde vesměs o věci opravdu potřebné, spory se týkaly spíš 
velikosti částek. Jediné, co vypadlo zcela, bylo vedením města navrhované 
zakoupení 4 dalších kamer, které by se uplatnily při zajišťování pořádku ve 
městě. Dále zastupitelé prosadili snížení položky na Wellness o 300.000 a 
na drobné investice o 500.000. Naopak jediná položka, která přibyla proti 
navrženému rozpočtu, je Hřiště ZŠ Jungmannova. Na to původně mělo 

Na co letos máme
(pokračování ze str. 1)
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dojít, jen pokud bychom získali dotaci. Rozhodnutím zastupitelstva by 
se mělo realizovat i bez ní, ovšem o dotaci se stejně dál budeme snažit. 
Dostala li se akce do této kategorie, je velká pravděpodobnost, že se reali-
zovat bude. Ne ovšem jistota. Třeba se ukáže, že odhad nákladů byl nere-
álný, a stavba by byla příliš drahá, nebo se do výběrového řízení nepřihlásí 
nikdo se solidní nabídkou, nebo dojde k jiné nečekanosti.

Třetí kategorii tvoří investice, do kterých by město šlo, kdyby na ně 
získalo dotaci v zajímavé výši nebo partnera, který by se na akci finančně 
podílel, nebo pokud by se nedalo realizovat něco, co je naplánováno. Le-
tos to jsou tyto akce:
Bezbariérové řešení nádraží ČD - realizace  

dotace/koordinace ČD+SŽDC  11 000 000
Výměna svítidel VO, úspora energií dotace  2 000 000
Přechod Tyršova u Michla koordinace SÚS  500 000
Přechod Legionářská, u DDM dotace   2 200 000
Odbočovací pruh Podlesí I/43 koordinace ŘSD  810 000
Chodník Pod Vinohrady (dohoda s obyvateli ulice)  500 000
Klidová zóna Srpek dotace    2 000 000
Oddílná kanalizace Hybešova dotace  15 000 000
Kulturní dům - rekonstrukce dotace  50 000 000
Zateplení ZŠ Komenského dotace   9 500 000
Zateplení MŠ Komenského dotace   7 200 000
Zateplení MŠ Jungmannova dotace   8 150 000
2 okružní minikřižovatky Díly p. sv. Janem - Dlouhá 
 v závislosti na financování ostatních akcí  550 000
Rekonstrukce ul Zborovská 
 v závislosti na financování ostatních akcí  ?
Kanalizace Na Zahrádkách dotace   ?
Rekonstrukce ul. Tyršova, spoluúčast s SÚS JMK 
 koordinace SÚS    ?
Celkem nové investiční akce s možností dotace nejméně:  112 410 000

 
A konečně čtvrtou kategorii tvoří akce, o kterých víme, že je chce-

me, ale že na ně letos prostě nebude. Sem patří například: 
Cyklostezka Kuřim - Lipůvka   25 000 000
Výstavba sportovní haly   60 000 000
Okružní minikřiž. Díly za sv. Janem - Rozdělovací   1 250 000
Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška   ?
A další         ??
Celkem nejméně za    86 250 000

Každopádně po schválení rozpočtu a rozpočtového opatření týka-
jícího se investic jsme o něco mudřejší v tom, na co letos Kuřim má a na 
co nemá. Co se skutečně podaří realizovat a s jakým úspěchem, uvidíme.

Jiří Brabec

finance

Nadace Veronica podporuje šetrný vztah k přírodě a životnímu 
prostředí a rozvoj komunitního života. Za dvacet let od našeho založení 
jsme podpořili více než 450 projektů v celkové částce přesahující 10 mi-
liónů korun. Každý rok pořádáme předvánoční benefiční aukci umělec-
kých děl ve prospěch ochrany přírody, při které spolupracujeme s řadou 
předních umělců. 

Další naší aktivitou jsou obchody Nadace Veronica. V našich obcho-
dech se prodávají pěkné darované věci (například oblečení, šperky, kabelky, 
knihy, keramika a jiné). Ty jejich dárci nepotřebují, ale jsou to věci natolik 
kvalitní či hezké, že si je rád koupí někdo jiný. Věci dárci nevyužívané nebo 
nepotřebné tak nacházejí nového majitele a vrací se zpátky do života. 

Výtěžkem z prodeje podporujeme nejlepší projekty ve prospěch 
životního prostředí a občanských aktivit v Brně a okolí. I přesto, že se 
nejedná o velké částky, dovedou často nastartovat velký dobrovolnický 
potenciál, který přináší mnohem větší zrealizovanou hodnotu. Namát-
kou - stromy na školních zahradách díky nám vysázeli rodiče dětí z MŠ 
Adélka, žáci ze ZŠ Gajdošova, studenti z Gymnázia v Řečkovicích a další. 
Obnoven byl sad oskeruší v Nebovidech u Brna a sdružení Rezekvítek 
opravilo terénní výukové trasy na Hádech. 

V Hostětíně jsme vybudovali moštárnu, která jako první v České 
republice začala vyrábět biomošt. Moštárna je součástí modelových eko-
logických projektů pro venkov. Naši činnost ocenil i princ Charles, který 
do Hostětína zavítal v rámci návštěvy ČR. 

Všem, kteří v nás vložili svoji důvěru a pomáhají nám, děkujeme, 
protože bez nich by naše práce nebyla možná. Přidat se k podpoře někte-
rého z našich projektů a udělat něco dobrého pro přírodu nebo pro Brno 
a jižní Moravu můžete i Vy. 

Za mírné ceny pro dobrou věc, 
Nadace Veronica pořádá v rámci veřejné sbírky prodej pěkných 

věcí z nadačních obchodů (pěkné dětské, dámské, pánské oblečení, kníž-
ky různého zaměření, hračky, bižuterie, doplňkový sortiment – kabelky, 
boty .. a jiné). Výtěžek akce bude použitý na podporu kulturně - ekolo-
gických projektů.

15. února 2012 od 10:00 – 18:00 hod., Sál Penzionu u 
mostu, Legionářská 281, Kuřim.

www.nadace.veronica.cz, www.aukceproprirodu.cz, www.nadacni-
obchod.cz

společnost
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školství

Když je dobrá spolupráce
Stavba nové mateřské školy na Brněnské ulici v Kuřimi byla do-

končena v roce 2007. Mateřská škola stojí v těsné blízkosti základní školy 
Tyršova a na „Komendu“ je to odtud co by kamenem dohodil.

Děti, které k nám do školky chodí, bydlí  v Dílech za sv. Jánem, v 
Podhoří  nebo jsou z blízkých sídlišť  a je tedy velice pravděpodobné, že 
většina z nich zamíří spolu  se svými rodiči k zápisu do I.třídy právě na 
blízkou „Komendu“. Od III. třídy potom pokračují ve školní docházce už 
v ZŠ Tyršova.

Velmi nás proto těší výborná spolupráce s pedagogy i s dětmi z 
obou těchto škol, která se začala více rozvíjet až v době, když se z nás stali 
„sousedé“.

Při různých společných akcích, které jsou pro děti připravovány, 
mají ti nejmenší možnost podívat se do školy a seznámit se s novým pro-
středím, které je čeká. Vidí také svoje bývalé kamarády ze školky, tentokrát 
už v roli školáků, což je pro ně z psychologického hlediska velmi důležité. 
Získávají větší jistotu, klid a pohodu pro plynulý přechod z mateřské do 
základní školy.

A jaké byly tři poslední akce v tomto školním roce, kterých se děti 
mohly zúčastnit? Rádi se o ně s vámi podělíme…   

 Ve středu  14. 12. 2011 připravili kamarádi ze III.třídy  ZŠ Tyršova 
a jejich pedagogové pro nastávající školáčky „Vánoční dílničky“. Společně 
si povídali, malovali, stříhali a lepili a výsledkem byl krásný vánoční anděl, 
kterého si  děti odnášely  s sebou do školky, a následně i domů, jako nej-
vzácnější poklad.                                                                                                                                                              
Prostorami celé školy nás  provedl pan ředitel Plchot, který  nám ukázal  
spoustu  nových a zajímavých věcí. Na závěr tohoto báječného dopoled-
ne čekalo na děti ještě  velmi  pěkné a působivé divadelní představení o 
narození Ježíška, které v kinosále zahráli školáci pod vedením paní uči-
telky Dziakové. Společný zpěv koled s doprovodem hudebních nástrojů, 
na které děti hrály, skvěle doplňoval úžasnou vánoční atmosféru, která v 
průběhu celého dopoledne na Tyršovce vládla.

V pátek 6. 1. 2012 na Tři krále jsme navštívili I. třídy v ZŠ Komen-
ského v Kuřimi.  Děti z MŠ si prohlédly jednotlivé třídy i jejich výzdobu, 
měly možnost vyzkoušet si, jaké to je, sedět ve školních lavicích. Kama-
rádi, kteří chodili ještě minulý rok k nám do školky, nám s nadšením a 
hrdostí ukazovali, co všechno už ve škole zvládli, co nového se naučili. 
Paní učitelky z prvních tříd máte náš hluboký obdiv!

„Cvičíme pro zdraví“, tak se jmenovala poslední z akcí, kterou si v 
úterý 10. 1. 2012 pro děti  přichystal pan učitel Ambrozek, tělocvikář z 
Tyršovky. Tělocvična se rázem stala nejoblíbenějším místem všech dětí 
ze školky, které si sem společně přišly zacvičit. Vhodně postavená pře-
kážková dráha, florbal, fotbal i kotouly na žíněnkách, tak tohle všechno 
prověřilo obratnost a pohybové nadání dětí, jejich schopnost rychle re-
agovat a orientovat se ve větším prostoru. Na plnění úkolů na jednotli-
vých stanovištích zodpovědně dohlíželi „asistenti“ pana učitele, což byli, 
podle vtipného vyjádření jednoho z budoucích prvňáčků, už hóóódně 
velcí kluci a holky. „Myslíš, paní učitelko, že taky tak jednou vyrostu?“, 
ptal se tentýž školáček po chvíli. Sladkou tečkou, která rozzářila oči všech 
přítomných dětí, byly čokoládové medaile. Děti je dostaly za odměnu od 
pana učitele na závěr celého cvičení. Poděkování a nadšené volání AHOJ 
a zase někdy příště, znělo nadšeně z těch čokoládou umazaných dětských 
pusinek při odchodu z tělocvičny.

Touto cestou bych proto chtěla za děti  i za paní učitelky z MŠ Br-
něnská moc poděkovat všem, kteří nás na Tyršovce i na Komendě při-
vítali s milým úsměvem a s otevřenou náručí. Už teď se těšíme na další 
společné akce.

Iva Čuhelová, MŠ Brněnská, Kuřim

Sportovní den pro předškoláky
V úterý 10. ledna si přišli s paní učitelkou Ivou Čuhelovou do naší 

školní tělocvičny zasportovat předškoláci z MŠ Brněnská. Na několika 
stanovištích si děti za spolupráce trošku odrostlejších dětí, tj. našich vy-
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braných žáků ze 7. a 8. tříd, ověřily své pohybové schopnosti a doved-
nosti. Byly pro ně připraveny disciplíny, jako např. fotbalová střelba na 
bránu, kotouly na žíněnkách, florbalový slalom se střelbou na branku a 
„opičí dráha“, během které děti statečně, jako Tarzan na liáně, překoná-
valy „divokou řeku plnou krokodýlů“. Děti plnily všechny disciplíny s vel-
kým zaujetím a cítily se při tom už jako opravdoví školáci. Nějaké dítě se 

možná již vidělo i na olympijských hrách. Však také některé z nich budou 
naši školu brzy navštěvovat a nějakému sportu se věnovat. Naši žáci si při 
této akci s úsměvem zavzpomínali na své školní začátky a vyzkoušeli práci 
učitelů. 

Na závěr sportovního dopoledne proběhlo samozřejmě slavnostní 
vyhlášení, při kterém všechny děti za předvedené výkony obdržely zlatou 
medaili. A jakou měly radost, když zjistily, že není vše zlaté, co se třpytí, 
ale čokoládové…

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova

pozvánka
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Jak svět přichází o básníky 
(a nejen o ně)

     Co může být větším zážitkem pro amatérského zpěváka než 
zazpívat si na nějakém zajímavém, běžně nedostupném místě - místě snů. 
Vídeňská radnice, navíc v adventním čase, takovým místem bezesporu je. 
Že mezi námi žijí skuteční andělé, se přesvědčila učitelka kuřimské ZUŠ-
ky Pavlína Zámečníková spolu se svými malými i velkými zpívajícími 
svěřenci. Přání, pro běžného smrtelníka nedosažitelné, se podařilo splnit 
díky jednomu z nich - babičce malé členky pěveckého sboru Cantando 
(se zajímavými kontakty ve Vídni), jejímž prostřednictvím se zvukový zá-
znam  kuřimských zpěváků dostal ke správným uším, jež rozhodují o těch, 
kteří možnost vystoupit na prestižním místě dostanou. 

     Několik měsíců pro nezasvěceného celkem nepodstatných zá-
ležitostí – vybrat odpovídající repertoár (musí se vejít do předem stano-
veného času, u našich sousedů jsou  „pinktlich“ na přesnost), secvičit ho 
s jednotlivými sbory (zajímavé bylo nacvičování německé výslovnosti s 
dětmi, v souladu s dnešním trendem mají ve škole většinou angličtinu), 
včetně skladby společné, kdy zní dohromady kolem 50 hlasů, zajistit do-
pravu, pojištění a další nezbytnosti - uběhlo jako voda, a tak v neděli 18. 
prosince 2011 vyrazil plně obsazený dvoupatrový autobus z kuřimského 
nádraží vstříc nevšednímu dobrodružství. 

     Navštívit vánočně vyzdobenou Vídeň skutečně stojí za to a náš 
perfektně naplánovaný harmonogram vzhledem k precizní organizaci 
pořadatelů neměl absolutně šanci zaskřípat.  Nádherný sál v majestátní 
budově radnice, ke kterému jsme se dostali přes několikero nádvoří a 
schodišť, ohromil celou výpravu z malé Kuřimi. Během zkoušky, která 
probíhala v zákulisí, se sál s obdivuhodnou rychlostí zaplnil. Nejprve se 
vídeňskému publiku představil dětský pěvecký sbor Cantando, kterému 
se dostalo cti program adventního odpoledne zahájit, po něm vystoupil 
smíšený pěvecký sbor K dur, aby na závěr oba sbory spojily své hlasy  v 
úžasné skladbě Gloria patri, po níž se jim dostalo zaslouženého bouřlivé-
ho potlesku od obecenstva a posléze sbormistryně převzala z rukou ředi-
tele celé akce pamětní list a osobní poděkování za skvělý výkon.

     Nezapomenutelný zážitek zůstane nejen ve vzpomínkách všech 
zúčastněných, ale nepochybně se zapíše i do historie kuřimské kultury, 
vždyť do Vídně se nejezdí zpívat každý den.

     S koncem roku přišel i konec společné cesty zakladatelky sbo-
ru (a některých členů, kteří se ji rozhodli následovat) a jí „vypiplaného“ 
hudebního tělesa. Jednoduchá rovnice - Občanské sdružení K dur versus 
sbormistryně - měla jediné řešení = rozloučení. Nejen básníci přicházejí 
v životě o iluze, nicméně slovy sbormistryně - na každém konci je krásné, 
že něco nového může začít ….

P. Sýsová, K. Dziaková

Jak si vedl K dur v roce 2011
 Sbor pokračoval ve čtvrtém roce své existence ve svižném tem-

pu a s velmi dobrými výsledky. Scházel se na zkouškách každý týden a 
před vystoupením i častěji. V nečinnosti nezůstal ani o prázdninách. Kro-
mě účasti na koncertech ZUŠ to byly především samostatné akce, který-
mi se prezentuje na domácí půdě v Kuřimi.

 Největším úspěchem byl zisk zlatého pásma na mezinárodním 
Festivalu A.Tučapského ve Vyškově. Toto ocenění včetně dalšího za pře-
svědčivou interpretaci díla A.Tučapského převzala sbormistryně P. Zá-
mečníková přímo z rukou autora.

 Úspěšný byl i v pořadí již třetí ročník Báječného bálu. Nedíl-
nou součástí každého z nich je vždy krátký průřez naším repertoárem. 
Velký ohlas měl novoroční koncert v kuřimském kostele, jehož výtěžek 
byl věnován na konto KRTEK – dětské onkologii. Také experimentální 
koncert v jeskyni Kůlna byl nečekaně zajímavý. 

 Svojí účastí jsme opět podpořili i některé akce pořádané měs-
tem Kuřim. A vánoční atmosféru jsme podpořili nastudováním půlnoční 
mše v kuřimském kostele.

 Uznáním bylo pro sbor pozvání pořadatelů na adventní kon-
cert na vídeňské radnici. Velmi nám při přípravě pomáhají Pravidelná 
víkendová soustředění na jaře  a na podzim nám umožňují věnovat se 
nácviku opravdu intenzivně a pomáhají s nastudováním nového reperto-
áru. 

 Soubor měl v průběhu roku od 25 do 30 členů. Z toho stabilní 
kádr tvoří 25 členů (byli členy po celý rok). 

 Uspořádali jsme, nebo se zúčastnili celkem 19 akcí. Na nich 
proběhlo 14 vystoupení. Repertoár se rozrostl o dalších 10 sborových 
skladeb. Počet písní v repertoáru, které tak lze zařadit na běžná vystoupe-
ní je v současné době již více než padesát.

 Pravidelně se objevujeme  v místních televizních kanálech 
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Mateřské a rodinné centrum 
KuřiMaTa, o.s. pořádá

Herna pro děti  aneb 
Hrátky s KuřiMáTky

Kde: VELKÝ SÁL KUL-
TURNÍHO DOMU KUŘIM

Kdy: ŘÍJEN AŽ BŘE-
ZEN, KAŽDÉ ÚTERÝ

         9:00 - 12:00 a 15:00 
- 18:00 hod.

Herna probíhá i v době 
jarních prázdnin, tedy 7.2.2012 
ANO.

Pozor! Dne 13.3.2012 se z důvodu konání jiné akce v prostorách 
KD herna nekoná!

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi (1,5-3 roky)
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u 

nového přechodu pro chodce)
Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30 
V době jarních prázdnin, tedy 6.2.2012 se cvičení nekoná!

Jarní burza dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček, obuvi 
a těhotenské módy

Kde: VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU KUŘIM
Kdy: 29.-31.3.2012
Registrace prodávajících bude probíhat od 1.3. do 27.3.2012. Po-

drobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách a v příští 
Zlobici. K registraci bude potřeba nový registrační formulář, původní for-
muláře prosím neposílejte. 

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

nového přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 28.2.2012, 18:30 - 21:00 
PATCHWORK, VÝROBA KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY
Přijďte si s námi vyzkoušet výrobu patchworku. Jedná se o metodu 

sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, že spolu vytvářejí větší 
geometrické vzory. Výsledný patchwork je pak spojen s dalšími vrstvami 
látky a je ještě ozdobně prošíván drobnými stehy. Tentokrát si vyrobíme 
kuchyňskou chňapku, která bude nejen k dekoraci ale i k užití. Cena kur-
zu je 80,- Kč. S sebou vezměte šitíčko (jehly, nitě, malé a velké nůžky, pří-
padně krejčovský metr). Výběr látek a materiál na vnitřní výplň chňapky 
bude k dispozici.

V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 
10.2.2012 na emailové adrese: kurimata@googlegroups.com

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

Foto: Lednová výtvarná dílna pro maminky.

Kotva a KTN a o svých aktivitách informujeme veřejnost také v místním 
tisku Zlobice. O všech našich aktivitách se lze dozvědět na našich vlast-
ních internetových stránkách sboru www.k-dur.cz, kde jsou rovněž ke 
shlédnutí záznamy většiny našich vystoupení. Webové stránky také slouží 
k vnitřní komunikaci členů a sbormistryně – informace o zkouškách, re-
pertoáru apod.

 Členové tvoří dobrou parta  a většina se podílí i na organizo-
vání činností. Kromě vystupování se členové schází i k různým společen-
ským příležitostem. Tou největší byla v tomto roce svatba dvou členů s 
účastí celého sboru.

Na konci roku se s námi rozloučila naše sbormistryně Pavlína Zá-
mečníková. Za téměř čtyři roky udělala se sborem velký kus práce a patří 
ji za to náš dík. Od ledna 2012 se scházíme v Kulturním domě v Kuřimi 
po vedením nového sbormistra Jiřího Šona.

Jak jsem se vypravila na be-
sedu

Přiznám se dobrovolně hned na začátku. Nepatřím mezi skupinu 
lidí, kteří pravidelně navštěvují různé besedy a přednášky, ale občas si s 
chutí na nějaké to „posezení“ zajdu. A tak tomu bylo i tentokrát. 

Když jsem si přečetla, že se v Kuřimi v knihovně připravuje beseda 
s oblíbenou spisovatelkou Klárou Janečkovou, zajásala jsem. Tato mladá 
autorka se věnuje psaní knih a příběhů hlavně ze současnosti a většina 
knih vychází z reálných zážitků a zkušeností. Velice zajímavé však je, že její 
prvotinou byl historický román. 

Začátek setkání s paní spisovatelkou byl stanoven na 18. hodinu, 
tak jsem si řekla, že do knihovny vyrazím raději dříve, abych tam vrátila 
vypůjčené knížky a našla si vhodné místo k sezení (předpokládala jsem 

pozvánka
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Kuřimští sólisté na dechové 
nástroje 
soutěžili ve školním kole Národní soutěže 
základních  uměleckých škol

Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje svým žákům dechové-
ho oddělení k úspěšnému zvládnutí školního kola Národní soutěže ZUŠ, 
které tak jako každoročně vyhlásilo Ministerstvo školství. Letos tedy pro 
obory hra dřevěných a žesťových dechových nástrojů a taneční obor. 
Školní kola ve hře na dechové nástroje v kuřimské ZUŠ již proběhly, a to 
ve dnech 25. a 26. ledna za účasti 39 sólistů. Z tohoto počtu žáků se do 
okresní soutěže probojovalo celkem 29 soutěžících a my rádi zveřejňuje-
me jména těch nejúspěšnějších:

Hra na zobcovou flétnu:
1. cena s postupem: Katharina Osztovitz, Kristýna Životská, Natá-

lie Vedralová, Kristýna Bilavčíková (žákyně uč. Pavlíny Kratochvílové)
1. cena bez postupu: Jakub Vacula 
2. cena: Johana Kratochvílová a Helena Vacková (žáci Mgr. Anto-

nína Jarůška)

Hra na klarinet:
1. cena s postupem: Petr Cabejšek, Tomáš Průcha, Marek Šanca, 

Marek Šudák, Adam Roček, Oskar Vaněk, Aleš Průcha (žáci MgA. Josefa 
Koláře), Lucie Valová a Kristýna Bilavčíková (žáci p. uč. Pavlíny Krato-
chvílové)

1. cena bez postupu: Michal Krejčíř (MgA. Josef Kolář)

Hra na saxofon: 
1. cena s postupem: Hana Sklenářová, Karel Spies (žáci MgA. Jo-

sefa Koláře)

Hra na příčnou flétnu: 
1. cena s postupem: Pavla Orálková, Barbora Pitsmausová (žákyně 

Pavlíny Zámečníkové ml.)

Hra na trubku:
1. cena s postupem: Václav Sýs, Jinřich Čech, Theoophilius Štou-

rač, Dominik Němec, Jakub Pospíšil, Jiří Přikryl, Adam Kapoun, Pavel 
Štulpa, Kryštof Baďuřík, Jan Kopecký, Václav Mikauš (všichni žáci MgA. 
Pavla Pálenského)

1. cena bez postupu: Jakub Vágner, David Režný, Kamil Vojanec, 
Filip Findura

2. cena: Jan Prokop, Martin Šváb, Jakub Čoupek (žáci MgA. Pavla 
Pálenského)

Blahopřejeme všem soutěžícím a postupujícím přejeme hodně 
úspěchů v okresním kole!

Školní kolo tanečního oboru proběhne 1. března 2012 v kuřim-
ském Kulturním domě v dopoledních hodinách za účasti žákyň z Kuřimi, 
pobočky Vev. Bítýška a detašovaného pracoviště v Lelekovicích. 

N. Chocholáčová, foto trumpetisté

POZVÁNKA ZUŠ Kuřim 
na únorové koncerty a akce

středa 1. února ŠKOLNÍ SOUTĚŽ VE HŘE NA KLAVÍR, 
Komorní sál ZUŠ Kuřim od 9 hodin dopoledne

pátek 17. února HUDEBNÍ PŘEDSOUTĚŽNÍ VEČÍREK 
Komorní sál, začátek 16 hodin

úterý 21. února OKRESNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ VE 
HŘE ŽESŤOVÝCH

NÁSTROJŮ - pořádá ZUŠ Kuřim, 
Komorní sál od 9 hodin do odpoledních hodin – vstup volný

středa 29. února KONCERT VÍTĚZŮ ŠKOLNÍHO KOLA NÁROD-
NÍ SOUTĚŽE ZUŠ 

s předáním diplomů a cen, věnovaných Klubem přátel ZUŠ
Komorní sál ZUŠ od 17 hodin

čtvrtek 1. března ŠKOLNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ - 
TANEČNÍ OBOR

velký sál Kulturního domu Kuřim dopoledne, vstup volný

totiž, že bude „narváno“). Jaké však bylo moje překvapení, když zde na 
židlích tiše sedělo pouze několik dam různého věku. „No, ještě není šest“, 
uklidňovala jsem v duchu nejen sama sebe, ale i velmi sympatickou paní 
spisovatelku. Dalších nadšených čtenářek ani čtenářů z řad kuřimské ve-
řejnosti jsme se však bohužel nedočkali. „Je to zvláštní“, říkala jsem si. 
„Vždyť všechny knížky Kláry Janečkové, které v knihovně mají, jsou pořád 
v oběhu. A příznivců má v Kuřimi určitě mnoho!“

No nic…Nakonec nás bylo v knihovně dvanáct (včetně paní kni-
hovnice).

Usměvavá paní spisovatelka, která přijela až z Bystřice pod Hos-
týnem, a pracuje v současné době jako školní psycholožka, nás přivítala 
a rozpovídala se o své poslední knize Temnota, která měla křest 29. 11. 
2011. Postupně přešla k titulům dalších knih, které napsala, a my jsme tak 
měli jedinečnou příležitost poslechnout si, jak se z člověka může stát spi-
sovatel, jakým způsobem vzniká příběh knihy, jak dlouho se kniha píše, 
a co všechno musí autor udělat, než se hotové dílo dostane k nám, čtená-
řům. Na otázky, které jsme Kláře Janečkové kladli, nám velmi ochotně 
odpovídala, přidala i některé svoje dojmy a zážitky, kterých má opravdu 
spoustu. Společným povídáním jsme strávili asi hodinku, která byla velice 
příjemná, a myslím si, že kdo přišel, určitě nelitoval.

Na závěr se jen tak sama sebe ptám: „Jak je možné, že se spiso-
vatelka, která píše zajímavé a poutavé knihy, objevuje se v médiích, má 
autogramiády v knihkupectvích nejen po celé České republice, ale i na 
Slovensku, nedočkala větší přízně kuřimských čtenářů?“

Je to určitě pro všechny otázka k zamyšlení… 
 I.Č.
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Club Escape
naleznete v suterénu kuřimského 

zámku, 
Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@

clubescape.cz, 
www.clubescape.cz

Escape Live Music
čtvrtek 16. 2. 20:00 Pavel Fajt - DrumTrek III

Zahajovací koncert Escape live music 2012 bude patřit Pavlu Faj-
tovi a jeho projektu DrumTrek III. Jeden bubeník, velká bicí souprava, 
„zvukový kruh“ (kovový elektrofonický nástroj kruhového tvaru s něko-
lika strunami, napojený na speciální zvukovou aparaturu se zkreslujícími 
zvukovými efekty), elektronika, loopy, groovy, celokapelový zvuk a také 
speciální videoprojekce. Špičkový brněnský hudebník, jehož hudba se 
pohybuje na pomezí world music, elektro-akustické hudby a bubenické 
performance. Z minulosti známý z vystupování s hudebníky, jako napří-
klad Václav Koubek, Iva Bittová, z formací Kolektiv, Dunaj. Autor scénic-
ké hudby k divadelním představením např. divadla Husa na provázku. 
Organizátor velkolepých mezinárodních akcí Slet bubeníků. 

Cena 100 Kč pro studenty a abonenty, 120 Kč ostatní.
Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.
www.clubescape.cz.

Filmový klub v Clubu Escape
úterý 14. 2. 19:00 Život podle Dana (Peter 
Hedges)

Dan (Steve Carell) píše sloupek 
do novin, ve kterém radí druhým, jak si 
nejlépe uspořádat rodinný život. Jeho tři 
vlastní dcery mu dospívají před očima a 
on se jim snaží být dobrým otcem i mat-
kou zároveň. Jeho osobní život zůstal od 
smrti jeho ženy unášen v proudu malých i 
větších starostí. Jednoho dne se však něco 
změní. V knihkupectví potká Marii ( Ju-
liette Binoche), která ho na první pohled 
něčím zaujme. Sympatie jsou vzájemné 
a šťastnému happy endu stojí v cestě už 
jen Danův bratr Mitch, se kterým Marie 
čerstvě chodí. Komedie / Romantický / 
Drama, USA, 2007, 98 min. + Valentýn-
ské překvapení.

úterý 28. 2. 19:00 District 9 (Neill Blom-
kamp)

Před více než dvaceti lety došlo k 
prvnímu kontaktu mimozemské civilizace 
s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu 
nebo významný technologický pokrok. 
Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané 
byli uprchlíky z vlastní planety. Stvoření 
byla ubytována v nouzových domovech 
v jihoafrickém Okrsku 9 (District 9), za-
tímco se státy celého světa dohadovaly, 
co a jak dál. Teď všem dochází trpělivost. 
Dohled nad mimozemšťany byl svěřen 
MNU, soukromé organizaci, které je osud 
mimozemšťanů lhostejný. Měla by ale na-
ději na obrovský výdělek, pokud dokáže 
zprovoznit mimozemské zbraně, které vy-
žadují k aktivaci mimozemskou DNA. Na-
pětí mezi mimozemšťany a lidmi dospěje 

ke svému vrcholu ve chvíli, kdy začne MNU obyvatele Okrsku 9 stěhovat 
do nového tábora. Jeden z agentů MNU, Wikus van der Merwe (Sharlto 
Copley) se nakazí mimozemským virem, který začne měnit jeho DNA. 
Záhy se stává nejhledanějším mužem planety – je klíčem k odhalení tajů 
mimozemské technologie. Vyděšený muž má jedinou možnost: ukrýt se 
v Okrsku 9. Sci-Fi / Drama / Akční / Thriller, USA / Nový Zéland / Ka-
nada / Jižní Afrika, 2009, 112 min, ČSFD 83%. + Krátký předfilm.

Vstupné: studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.
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pozvánky

Pozvánka na cestopisné vyprávění o Nami-
bii v Clubu Escape

neděle 4.3. 15:00  Jambo! 
Namibie

Namibie je desetkrát větší než Česká republika - a má pouhé dva 
miliony obyvatel. Obrovskou rozlehlost všeho navíc umocňuje skuteč-
nost, že horizont nečlení žádné hory, žádné výškové budovy, žádné za-
lesněné plochy... Kam se podíváte, vidíte do obrovské vzdálenosti. Ten 
ohromný prostor navozuje neskutečný pocit svobody.

Země s rekordně nízkou hustotou obyvatelstva, též s rekordním 
počtem diamantů. Návštěva himbské vesnice, baobaby, ráj zvěře v parku 
Etosha, diamantová pole, pobřeží koster, lachtaní kolonie, nejvyšší duny 
pouště Namib, mráz na Kalahari...

Povídání o zemi, kam se můžete vypravit bez cestovní kanceláře.  
Petr a Martina Bielikovi

Pozvánka na přednášku
Josef Zimovčák

Josef Zimovčák (1956) se na začátku 90. let svezl na historickém 
vysokém kole, což mu od té chvíle změnilo (alespoň částečně) život.

 A protože všechno, co dělá, dělá naplno, stal se v průběhu let nej-
známějším  jezdcem na tomto stroji. Jednak začal se spolupracovníky vy-
rábět jeho repliky (od roku 1993), jednak začal lámat rekordy a naplňovat 
zdánlivě nesplnitelné cíle: je držitelem světového rekordu na 24 hodin 
(522,504 km, Brno, 1996), přejel USA od západu na východ (4356 km 
za 27 dnů, 1998), projel Tour de France v režimu profesionálů (2005), 
stejně tak Giro d´Italia (2006) a La Vueltu (2007), je mnohonásobným 
mistrem světa na různé vzdálenosti. V roce 2008 absolvoval RI Okna 
Tour 2008, kdy během 21 etap objel republiku (2840 km). 

Josef Zimovčák prostě nemůže vysoké kolo odložit. Vlastně může 
– když opravdu musí. V roce 2006 těsně před cílem zastavil a skončil, 
když se dozvěděl, že se jeden z jeho doprovodných vozů stal účastníkem 
dopravní nehody, při níž zahynul motocyklista. Za tento krok byl oceněn 
českou cenou Fair Play. Jezdí pro radost – svoji i přátel, kteří ho dopro-
vázejí, těch, kteří se třeba jen na kousek přidají, i těch, kdo ho jen sledují, 
nebo kolem nichž projede. 

V roce 2010 poprvé uskutečnil jízdu Na kole dětem - Na bicykli 
deťom, aby podpořil léčbu onkologicky nemocných dětí. Jednou je nikdy, 
dvakrát je zvyk, říká české rčení. Aby se z pomoci stal zvyk, zorganizoval 
akci v červnu 2011 podruhé. Od okamžiku, kdy se vrátil nezahálí, chvíli 
bilancoval a již pracuje a naplňuje další plány.

Přijďte si poslechnout poutavé povídání tohoto zajímavého člově-
ka a úspěšného sportovce, doplněné výživnou videoprodukcí dne 22. 2. 
2012 v 18 hodin do kulturního domu v Kuřimi.



Zastávka: Kuřim, železniční stanice 
Platí od 11.prosince 2011
SOUHRNNÉ ODJEZDY AUTOBUSŮ
směr kulturní dům, TOS, TYCO, Podlesí
ODJEZDY V P�COVNÍ DNY
odjezd linka počáteční zastávka směr jízdy - cílová zastávka
4:48 310 
5:10 152  Blansko
5:20 311 Tišnov 
5:20 312 Maršov 
5:23 310 
5:31 310 Vranov 
5:35 311 Tišnov 
5:35 311 Tišnov 
5:35 312 Deblín 
5:40 302 Bystrc 
5:48 313  Lysice
6:00 162 Boskovice
6:02 152  Blansko
6:05 310 
6:05 312 Braníškov 
6:10 302 Bystrc 
6:16 310 Česká křiž. 
6:30 152  Blansko 
 (nejede od 23. 12. do 2. 1. a od 2. 7. do 31. 8.)
6:35 312 Tišnov 
6:44 313   Lysice
6:54 310 
7:00 152  Blansko
7:24 310 
7:31 310 Vranov 
7:35 312 Tišnov  
 (nejede od 2. 7. do 31. 8.)
7:35 312 Svatoslav  
 (jede od 2. 7. do 31. 8.)
7:40 302 Bystrc 
8:24 310 
8:30 152  Blansko
8:30 313   Lysice
9:10 302 Bystrc 
9:29 310 Lelekovice 
9:35 312 Tišnov 
10:10 302 Bystrc 
10:24 310 
10:30 152 Blansko
10:35 312 Vev.B. 
11:24 310 Česká křiž. 
11:35 312 Tišnov 
12:30 152  Blansko
12:35 312 Vev.B. 
12:54 310 
13:15 311 Tišnov 
13:30 152 Blansko
13:30 313   Lysice 
 (nejede od 3. do 10. 2., 5. 4., 6. 4., od 2. 7. do 31. 8. 25.  
 10. a 26. 10.)
13:34 310 Lelekovice 
13:35 312 Tišnov 
13:40 302 Bystrc 
13:55 311 Tišnov 
14:05 152  Blansko
14:08 310 
14:10 302 Bystrc 
14:11 310 
14:20 312 Lažánky 
14:30 313   Lysice
14:35 311 Tišnov 
14:35 152  Blansko
14:39 310 Česká křiž. 
15:00 152  Blansko
15:11 310 
15:24 310 Vranov 
15:30 313   Lysice
16:00 152  Blansko
16:05 312 Tišnov 
16:11 310 
16:26 310 Česká křiž. 
16:30 313  Lysice
16:56 310
17:00 152 Blansko
17:05 312 Lažánky 
17:26 310 Česká křiž. 
17:35 311 Tišnov 
17:35 312 Tišnov 
17:40 302 Bystrc 
18:00 162 Boskovice
18:02 152  Blansko
18:05 312 Lažánky 
18:11 310 
18:26 313  Lysice

18:54 310 Česká křiž. 
19:10 302 Bystrc 
19:24 310 
19:30 313  Lysice
19:35 312 Tišnov 
19:54 310 
20:30 152  Blansko
20:54 310 
21:28 310 
21:35 312 Tišnov 
22:10 152  Blansko
22:35 312 Vev.B. 
23:29 152Blansko

ODJEZDY V SOBOTU, NEDĚLI a SVÁTEK
odjezd linka počáteční zastávka směr jízdy - cílová zastávka
5:31 310 Lelekovice 
5:31 311 Tišnov 
5:35 311 Tišnov 
5:35 312 Deblín 
5:40 302 Bystrc 
6:00 162 Boskovice
6:02 152 - Blansko 
6:26 313   Lysice
7:24 310 Lelekovice 
8:10 152  Blansko jede od 1. 5. do 4. 11.
8:24 310 Neděle 
8:30 162 Boskovice
9:24 310 Neděle, 
 (nejede 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9.)
9:24 310 Vranov Sobota, 
 (jede také 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9.)
9:30 152  Blansko
9:35 312 Tišnov 
10:10 302 Bystrc 
10:24 310 
11:24 310 Sobota, 
 (jede také 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9.)
11:24 310 Vranov  Neděle, 
 (nejede 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9. a 17. 11.)
11:30 313   Lysice
11:35 312 Tišnov 
11:49 310 
12:10 302 Bystrc 
12:24 310 
13:24 310 Vranov 
13:30 152  Blansko
13:30 162  Boskovice
13:35 312 Tišnov 
14:10 302 Bystrc 
14:24 310 
14:49 310 
15:24 310  V září jede z Vranova 
15:30 152  Blansko
15:30 313   Lysice
15:35 312 Tišnov 
15:49 310 
16:10 302 Bystrc 
16:24 310 
17:11 310 
17:24 310 Vranov 
17:31 311 Tišnov 
17:35 311 Tišnov 
17:35 312 Tišnov 
17:40 302 Bystrc 
18:00 162  Boskovice
18:02 152 Blansko
18:11 310 
18:26 313   Lysice
18:54 310 Česká 
19:24 310 
19:35 312 Tišnov 
19:54 310  nejede od 1. 5. do 4. 11.
19:54 310  jede od 1. 5. do 4. 11.
20:10 302 Bystrc 
20:30 152  Blansko
20:54 310 
22:30 152  Lipůvka 
 (jede v soboty od 5. 5. do 3. 11. a 5. 7., 6. 7. 28. 9.)
22:30 152  Blansko 
 (jede v neděle a svátky od 1. 5. do 4. 11., nejede 5. 7.,  
 6. 7. 28. 9.)
23:30 152  Blansko 
 (jede v soboty od 5. 5. do 3. 11. a 5. 7., 6. 7. 28. 9.)

Odjezdy autobusů č. 71 ze zastávky Kuřim, železniční 
stanice do Králova Pole.
Pracovní dny. 
NEPLATÍ 23.12.2011 – 2.1.2012, 3.2. – 10.2., 5.4., 6.4., 30.4., 
7.5., 2.7. – 31.8., 25.10. – 26.10. 2012
4:52, 5:22, 5:52, 6:22, 6:37, 6:52, 7:22, 7:52, 8:52, 9:52, 
10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 15:52, 16:22, 
16:52, 17:22, 17:52, 18:22, 18:52, 19:52, 20:52, 21:52, 22:24
Spoj v 18:22 jede do zastávky Medlánky - vozovna

Pracovní dny - Prázdniny
PLATÍ 23.12.–30.12.2011, 2.1.2012, 3.2.–10.2., 5.4., 6.4., 
30.4., 7.5., 2.7.–31.8., 25.10. – 26.10.2012
4:52, 5:22, 5:52, 6:22, 6:52, 7:22, 7:52, 8:52, 9:52, 10:52, 
11:52, 12:52, 13:52, 14:22, 14:52, 15:22, 15:52, 16:22, 16:52, 
17:22, 17:52, 18:22, 18:52, 19:52, 20:52, 21:52, 22:24
Spoj v 18:22 jede do zastávky Medlánky - vozovna

Soboty + neděle
PLATÍ TAKÉ VE DNECH STÁTEM UZNANÝCH SVÁTKŮ
6:52, 8:52, 10:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 16:52, 17:52, 
18:52, 19:52, 21:52
Doba jízdy Kuřim - Řečkovice cca 15 min, Kuřim - Kr. Pole 
cca 25 min.

Odjezdy autobusů č. 71 ze zastávky Královo Pole, nádraží 
do zastávky Kuřim, železniční stanice.
Pracovní dny. 
NEPLATÍ 23.12.2011 – 2.1.2012, 3.2. – 10.2., 5.4., 6.4., 30.4., 
7.5., 2.7. – 31.8., 25.10. – 26.10. 2012
4:45, 5:05, 5:29, 5:45, 6:13, 7:13, 7:43, 8:43, 9:43, 10:43, 
11:43, 12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 
16:43, 17:13, 17:43, 18:13, 18:45, 19:45, 20:45, 21:47, 22:47
Spoj v 5:29 jede ze  zastávky Medlánky - vozovna

Pracovní dny - Prázdniny
PLATÍ 23.12.–30.12.2011, 2.1.2012, 3.2.–10.2., 5.4., 6.4., 
30.4., 7.5., 2.7.–31.8., 25.10. – 26.10.2012
4:45, 5:05, 5:45, 6:13, 7:13, 7:43, 8:43, 9:43, 10:43, 11:43, 
12:43, 13:13, 13:43, 14:13, 14:43, 15:13, 15:43, 16:13, 16:43, 
17:13, 17:43, 18:13, 18:45, 19:45, 20:45, 21:47, 22:47

Soboty + neděle
PLATÍ TAKÉ VE DNECH STÁTEM UZNANÝCH SVÁTKŮ
5:12, 7:45, 9:45, 11:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:45, 19:45, 21:47

Díly za sv. Janem 
Sokolovna 
Nádraží ČD - bus 
Kulturní dům 
Poliklinika 
TOS 
TYCO 
Prefa 
Prefa rozcestí
Podlesí rozcestí 
Podlesí Pramen 
Fara 
Zámek 
ZŠ Jungmannova 
Golfový areál                                                                                         

Odjezdy linky 301 z Králova Pole nádraží do Kuřimi 
Podlesí
Pracovní dny:
4:37, 5:19, 5:37, 5:57, 6:27, 6:45 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 
6:57, 7:27, 8:27, 8:57 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 9:27, 10:27, 
11:27, 12:27, 13:27, 13:57, 14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 
15:47, 16:07, 16:27, 16:57, 17:27, 17:57, 18:27, 18:57, 19:27, 
20:27, 22:07, 23:07

Soboty a neděle:
5:57, 7:27, 8:27, 9:27, 11:27, 13:27, 15:27, 16:57, 17:57, 
20:27, 22:27

Odjezdy linky 301 z Kuřimi Podlesí do Králova Pole 
nádraží
Pracovní dny:
4:22, 4:52, 5:22, 5:42, 6:12, 6:32, 6:42, 6:52, 7:02, 7:12, 7:44 
(nejede od 2. 7. do 31. 8.), 7:52, 8:22, 9:22, 10:22, 11:22, 
12:22, 13:22, 14:22, 14:52, 15:22, 15:52, 16:12, 16:32, 16:52, 
17:22, 17:48, 18:22, 19:22, 20:22, 22:22

Soboty a neděle:
4:23, 5:46 6:22, 8:22, 10:22, 12:22, 14:22, 16:22, 17:46, 
18:22, 20:22



sem přijde leták  Let201202-
zl



sem přijde leták  Let201202-
zl



Zastávka: Kuřim, kulturní dům Platí od 12. prosince 2011
SOUHRNNÉ ODJEZDY AUTOBUSŮ
směr Kuřim, železniční stanice
odjezd linka počáteční zastávka směr jízdy - cílová 
zastávka
ODJEZDY V P�COVNÍ DNY

4:56 152 Blansko 
5:02 310 
5:18 312 Tišnov
5:28 313 Lysice 
5:33 312  Veverská Bítýška
 nejede 2.7. - 31.8.
5:44 310  Česká křiž.
5:48 311 Tišnov
5:48 312   Braníškov
5:48 152 Blansko 
5:48 162 Boskovice 
5:56 302 Bystrc
6:02 310 
6:17 310 Vranov
6:18 311 Tišnov
6:18 312  Tišnov
6:26 302 Bystrc
6:26 313 Lysice 
6:43 152 Blansko 
6:45 310 
nejede 23.12. - 2.1., 2.7. - 31.8.
6:48 312  Veverská Bítýška
 nejede 2.7. - 31.8.
7:15 310 
7:42 313 Lysice 
7:45 310 
 nejede 2.7. - 31.8.
7:46 152 Blansko 
7:56 302 Bystrc
8:02 310 
9:02 310  Lelekovice
9:18 311 Tišnov
9:21 152 Blansko 
9:56 302 Bystrc
10:02 310 
10:18 312  Tišnov
11:02 310 Česká
11:18 312 Veverská Bítýška
11:26 152 Blansko 
11:56 302 Bystrc
12:02 310 
13:02 310 
13:16 152 Blansko 
13:18 312  Lažánky
13:26 313 Lysice 
13:48 152 Blansko 
14:05 310 
14:09 310 Česká
14:16 302 Bystrc
14:18 311  Tišnov
14:18 312  Tišnov
14:21 152 Blansko 
14:26 313 Lysice 
 nejede 23.12. - 2.1., 3.2. - 10.2., 5.4., 6.4., 
 2.7. - 31.8., 25.10., 26.10.
14:35 312  Veverská Bítýška
14:39 310 Vranov
14:46 302 Bystrc
14:48 311 
14:48 152 Blansko 
15:02 310 
15:13 152 Blansko 
15:26 313 Lysice 
15:32 310 
16:11 310 Česká
16:18 312  Tišnov
16:21 152 Blansko 
16:26 313 Lysice 
16:32 310 
17:11 310  Česká
17:18 312 Tišnov
17:28 313 Lysice 
17:32 310 
17:46 152 Blansko 
17:48 162 Boskovice 
18:14 310  Česká
18:16 302 Bystrc
18:18 311 Tišnov
18:18 312 Tišnov
18:32 310 
19:12 310 
19:16 152 Blansko 
 jede od 2. 4. do 31. 10.

19:19 152 Blansko 
 jede do 23. 3. a od 1. 11.
19:26 313 Lysice 
19:32 310 
20:02 302 Bystrc
20:18 312  Tišnov
20:32 310 
21:07 310  
21:21 152 Blansko 
22:12 302 Bystrc
22:17 310 
23:18 312 Braníškov
23:19 152 Blansko 

ODJEZDY V SOBOTU, NEDĚLI a SVÁTEK
odjezd linka směr jízdy - cílová zastávka
4:32 302 Bystrc
5:45 152 Blansko 
5:48 162 Boskovice 
5:48 313 Lysice 
6:16 302 Bystrc
6:18 311 Tišnov
6:18 312 Tišnov
6:22 310  Lelekovice
7:31 152 Blansko 
jede od 1. 5. do 4. 11.
7:42 310 
jede pouze v neděli
8:07 310  Vranov
jede pouze v sobotu a 1. a 8.V, 5. a 6.VII., 28.IX.
8:16 152 Blansko 
8:24 162 Boskovice 
8:32 310  Sobota
8:32 310  Neděle
9:26 313 Lysice 
9:56 302 Bystrc
10:18 312 Tišnov
10:32 310  Sobota
10:32 310  Vranov neděle, 
 nejede 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9., 17. 11.
11:07 310 
11:32 310 
11:56 302 Bystrc
12:16 152 Blansko 
12:18 312 Tišnov
12:26 162 Boskovice 
12:32 310  Vranov
12:47 310 
13:56 302 Bystrc
14:07 310  v září až do Vranova
14:18 312  Tišnov
14:21 152 Blansko 
14:26 313 Lysice 
14:32 310 
15:07 310 
15:32 310 
15:56 302 Bystrc
16:07 310 
16:18 312 Tišnov
16:32 310 Vranov
17:32 310 
17:45 152 Blansko 
17:48 162 Boskovice 
17:48 313 Lysice 
18:14 310  Česká
18:16 302 Bystrc
18:18 311 Tišnov
18:18 312  Tišnov
18:32 310 
19:12 310 
19:32 310 
20:02 302 Bystrc
20:18 312 Deblín
20:26 152 Blansko 
20:32 310 
nejede od 1. 5. do 4. 11.
20:32 310 
jede od 1. 5. do 4. 11.
21:07 310 
22:11 152 Blansko 
 jede od 1. 5. do 4. 11.
22:56 152 Lipůvka  Soboty
 jede od 5. 5. do 3. 11., dále 5.7.,6.7., 28.9.

Odjezdy linky 302 z Kuřimi, železniční stanice, směr 
Brno - Bystrc
Pracovní dny:
4:21, 4:51, 5:21, 6:01, 6:31, 7:08, 8:01, 10:01, 12:01, 13:21, 
14:21, 14:51, 15:21, 16:21, 18:21, 20:06, 22:16
Soboty a neděle:
4:36, 6:21, 7:01, 8:01, 10:01, 12:01, 14:01, 16:01, 18:21, 
20:06, 22:16

Odjezdy linky 311 z Kuřimi, železniční stanice, směr 
Drásov, Tišnov
Pracovní dny: 
5:13, 5:28, 5:53, 6:23, 6:53, 7:23, 8:23, 9:23, 10:23, 11:23, 
12:23, 13:23, 14:23, 14:53, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23, 19:23, 
20:23, 22:28, 23:28

Soboty a neděle:
6:23, 8:23, 10:23, 12:23, 14:23, 16:23, 18:23, 22:28

Odjezdy linky 312 z Kuřimi, železniční stanice, směr 
Veverská Bítýška, Tišnov
Pracovní dny: 
5:23, 5:38 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 5:53, 6:23, 6:38 (nejede 
od 2. 7. do 31. 8.), 6:53 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 7:23, 8:23, 
9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 13:53, 14:23, 14:43, 14:53, 
15:23, 15:23, 15:53, 16:23, 16:53, 17:23, 17:53, 18:23, 19:23, 
20:23, 21:28, 22:28, 23:28

Soboty a neděle:
5:23, 6:23, 8:23, 10:23, 12:23, 14:23, 16:23, 18:23, 20:23, 
21:28, 23:28

Linka 91 (noční spoje)
Odjezdy z Brna hl. n. v noci před pracovním dnem:
1:00 (sokolovna 1:24, TOS 1:29) 
3:00 (sokolovna 3:24, TOS 3:29)

Odjezdy z Brna hl. n. v noci před nepracovním dnem:
2:00 (sokolovna 2:24, Podlesí 2:32) 
3:00 (sokolovna 3:24, TOS 3:29) 

Odjezdy z Kuřimi v noci před pracovním dnem:
Kuřim TOS 3:23 
Kuřim TOS 4:23 

Odjezdy z Kuřimi v noci před nepracovním dnem:
Kuřim Podlesí rozcestí 3:20 
Kuřim TOS 4:23 

Díly za sv. Janem 
Sokolovna 
Nádraží ČD - bus 
Kulturní dům 
Poliklinika 
TOS 
TYCO 
Prefa 
Prefa rozcestí
Podlesí rozcestí 
Podlesí Pramen 
Fara 
Zámek 
ZŠ Jungmannova 
Golfový areál                                                                                         

Odjezdy vlaků z Kuřimi do Brna
Pracovní dny:
4:42, 4:55 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 5:12, 5:25 (nejede od 2. 
7. do 31. 8.), 5:42, 5:58 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 6:12, 6:25 
(nejede od 2. 7. do 31. 8.), 6:42, 6:59 (nejede od 2. 7. do 31. 
8.), 7:12, 7:27 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 7:42, 7:56 (nejede 
od 2. 7. do 31. 8.), 8:12,  8:42, 9:12, 9:42, 10:12, 10:42, 11:12, 
11:42, 12:12, 12:42, 13:12, 13:42, 14:12, 14:29 (nejede od 2. 
7. do 31. 8.), 14:42, 15:12, 15:30 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 
15:42, 15:57, 16:12, 16:27 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 16:42, 
16:53 (nejede od 2. 7. do 31. 8.), 17:12, 17:30 (nejede od 2. 
7. do 31. 8.), 17:42, 18:12, 18:22, 18:42, 19:12, 19:42, 20:42, 
21:22, 21:42, 22:41

Soboty a neděle:
4:42, 5:42, 6:42, 7:42, 8:42, 9:42, 10:42, 11:42, 12:42, 13:42, 
14:42, 15:42, 16:42, 17:28, 17:42, 18:42, 19:42, 20:42, 21:22, 
21:42, 22:41 (jede v sobotu a 4. 7., 27. 9., 27. 10, 16:11, 
nejede 28. 10.)
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Extraliga ZŠ Kuřim – Tyršova 
ve florbalu

V lednu se odehrála na ZŠ Tyršova první část florbalové „Extrali-
gy“, kdy se mezi sebou herním systémem „každý s každým“ utkaly týmy 
6. a 7. tříd. 

Konečné pořadí týmů bylo následující: 
1. 7. A (D. Dufek, T. Ott, K. Hrnčíř, F. Bečka, E. Lekešová, E. Šrámková)
2. 6. B 
3. 6. A
4. 7. B 

Zajímavou skutečností k zamyšlení je fakt, že vítězná 7. A, kterou 
navštěvují pohybově nadaní a sportovně založení žáci, co mají zájem o 
rozvíjení svých pohybových dovedností a schopností i ve volném čase, 
má současně ze všech tříd 2. stupně nejlepší prospěch v matematice a ja-
zyce českém za 1. pololetí. 

Vítězové nastoupí i v dalším kole naší “Extraligy“, kde narazí na 
starší soupeře z 8. a 9. tříd. Zajímavé bude sledovat, kdo koho pak porazí.

Všem zúčastněným žákům děkuji za předvedenou hru v duchu fair 
play a vítězům gratuluji ke sportovnímu úspěchu.

Nejlepší florbalisté budou následně zařazeni do týmu“Tyršovka 
Kuřim“, který bude reprezentovat naši školu v největším florbalovém tur-
naji na území České republiky, v tzv. „Poháru ministra školství ve florba-
lu“.

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova

Golfová třída na ZŠ Jung-
mannova 

Spolupráce jedné z kuřimských základních škol a blízkého golfové-
ho areálu se zdá být velmi úspěšná. Základní škola Jungmannova otevírá 
od září 2012 už druhý ročník pro mladé golfisty. Nábor do pátých tříd, 
které budou mít zařazenu do osnov výuku golfu, proběhne už v dubnu 
a květnu. 

Tento ojedinělý a mimořádný projekt vznikl na základě dohody 
zastupitelstva města Kuřimi se společností, která provozuje golfový resort 
Kaskáda. Golfové hřiště, které leží v těsné blízkosti Kuřimi, je pro děti 
ideálním místem na seznámení se s tímto sportem, který se těší vzrůstající 
oblibě. Město oslovila zejména nabídka vedení golfového resortu, které 
hledalo možnosti navázání spolupráce s mládeží.

Místostarosta Kuřimi Oldřich Štarha považuje rozšíření spektra 
sportovního vyžití dětí a mládeže za jeden z hlavních úkolů vedení města: 
„Podpora mládežnického sportu má v Kuřimi dlouholetou tradici. Velká 
část dnešních dospělých Kuřimanů prošla některým z místních sportov-
ních oddílů. Sport pomáhá mladým lidem formovat důležité charakte-
rové vlastnosti, jako jsou třeba vytrvalost, zdravá soutěživost či umění 
a schopnost zvládat jak porážky, tak vítězství. Golf na mnoho lidí často 
působil dojmem elitního sportu, což už dneska rozhodně není pravda, i 
proto jsem rád, že jsme vstup do světa golfu umožnili tímto krokem ma-
lým sportovcům, kteří budou časem na golfovém hřišti jako doma.“

Samozřejmě nás zajímalo, jak vlastně taková golfová třída vypadá, 
jak se stát golfovým adeptem, co děti při výuce potřebují a jak to všechno 
probíhá. Požádali jsme proto o odpovědi na otázky, které nás zajímali, ty, 
co mají k dětem nejblíže, ředitele Základní školy Jungmannova pana Mgr. 
Richarda Macha a trenéra golfu pana Petra Moučku.

Mgr. Richard Mach, ředitel ZŠ
1. Kolik je vlastně ve třídě dětí,  a kolik z toho chlapců a děvčat?
V tomto školním roce jsou žáci ve dvou třídách s tím, že obě mají 

upravený rozvrh tak, aby vyhovoval škole i sportu. Od příštího školního 
roku - od  6. třídy budou golfisté v jedné ze tříd. Začínající golfisté budou 
opět ve dvou pátých třídách. V letošním roce se tomuto sportu věnuje 
8 chlapců + 7 dívek. Vedle toho existuje jakási přípravka ze zájemců z 
2. - 4. tříd.

2. Jak často výuka probíhá a kde?
Výuka probíhá 2 x 2 hodiny v týdnu + tělesná výchova. Od března 

až dubna (podle počasí) do října probíhá v resortu Kaskáda. V zimně v 
tělocvičně školy, kde máme odpalovací koberce a sítě pro bezpečný tré-
nink odpalů.

3. Jaké jsou podmínky pro nábor dětí do této třídy?
V první řadě je to přesně stanovený průměr hodnocení žáka ve 

škole - tedy prospěch + pohybový talent a test sestavený trenérem
4. Uspokojili jste v tomto ročníku všechny zájemce?
Ano, šlo o nultý ročník. Uvidíme v příštím školním roce.
5. Liší se nějak jinak výuka této třídy od ostatních, kromě toho, že má 

zařazen golf?
Výuka se neliší, trenér pouze hlídá průměr známek a děti mají 

přednostně sestavován rozvrh tak, aby bylo možné dostát povinnostem 
školní docházky a tuto skloubit s tréninkem na Kaskádě.

6. Jaké máte ohlasy od dětí, jsou spokojené, líbí se jim tento druh za-
měření třídy?

V globále lze říci, že děti jsou spokojené, i když jsme řešili i některé 
problematické otázky. Velkou odměnou a motivací pro děti jsou turnaje a 
byla účast na vyhlášení výsledků ČESKÉ PGA na resortu Kaskáda.

 7. Budou tedy i další ročníky? 
Počítáme s dalšími ročníky, mojí snahou je přivést děti i na toto v 

ČR zatím netradiční sportoviště. Snahou trenéra a golfového klubu Kas-
káda, stejně tak jako majitelů resortu, je vytvořit kvalitní dětskou golfo-
vou základnu. Další cíle raději nevyslovím - držím k jejich naplnění jen 
pěsti. Letošní nábor proběhne v dubnu a  květnu. Děkuji zřizovateli školy, 
městu Kuřim, za propagaci náboru.

Petr Moučka, golfový trenér
1. Na zastupitelstvu, které se konalo v minulém roce na Kaskádě, jste 

uvedl, že hlavní vaší motivací je výchova nového talentu, jak dalece se vám plní 
tento sen? Objevil se v tomto prvním ročníku někdo talentovaný?
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Ano v tomto prvním ročníku jsou tři velmi talentované děti. Ta-
lentovaná golfová mládež v Kuřimi, může v budoucnu očekávat velkou 
podporu od Golf klubu Brno a Golf resortu Kaskáda.

2. Co je náplní hodin, kdy děti trénujete? Sestavoval jste nějaký speci-
ální tréninkový plán? 

Tréninkový plán má charakter základního tréninku pro tuto věko-
vou skupinu, zaměřený nejenom na golf, ale také na rozvoj všestrannosti 
s respektováním probíhajícího vývoje.

3. Předpokládám, že je rozdíl mezi letní a zimní přípravou, co která z 
nich v případě žáků ze ZŠ Jungmannova obnáší?

V zimním období od listopadu do března probíhají tréninky na ZŠ 
Jungmannova a jsou rozděleny na golfovou přípravu (odpalování do sítě, 
patování na koberci), kondiční přípravu (disbalanční a koordinační cvi-
čení, rozvoj všech složek kondice) a teorii golfu (pravidla, historie, etický 
kodex, vybavení atd.).

V letním období, od dubna do září probíhají tréninky v golfovém 
resortu Kaskáda, a jsou zaměřeny na zlepšování techniky švihu, patování 
a hry na akademii (mini hřiště), pravidla golfu. 

4. Co všechno Golf Kaskáda dětem poskytuje, mám na mysli pronájem 
hřiště nebo pomůcky, a co museli rodiče dětí pořídit sami? A stojí něco rodiče 
tréninkové hodiny dětí vedené vámi?

Je třeba zdůraznit, že golf resort Kaskáda dává k dispozici zdarma 
všechny tréninkové plochy. Pomůcky a hole jsme získali od sponzora a 
za tréninky děti nic neplatí. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení 
Kaskády za podporu, myslím, že děti v Kuřimi mají obrovskou příležitost 
se naučit hrát golf v jednom z nejlepších resortů v České republice.

5. Je pro tento věk dostačující trénovat 4 hodiny týdně, pokud má ně-
kdo zájem o soutěže a turnaje? Nebo si musí ještě trénink rozšířit na vlastní 
náklady?

V prvním roce jsou 4 hodiny týdně dostačující, v dalším roce už 
by se měl trénink zvýšit na 6 hodin týdně a děti by měly trénovat ještě 4 
hodiny týdně samostatně. 

6. Budou někdy schopni vaši adepti účasti na turnajích? Jaká je konku-
rence u jejich věkové kategorie v rámci ČR?

Konkurence v ČR je velká, golf je na vzestupu, ale našim cílem 
prvního roku je především naučit děti znalosti pravidel a pohybu na hřiš-
ti. Myslím, že systematickou prací se můžeme na republikovou úroveň 

dostat za 3-5 let.
7. ZŠ Jungmannova chystá nábor do dalšího ročníku, budete se nějak 

podílet na výběru adeptů pro novou golfovou třídu? Budete je také trénovat 
vy sám?

Na náborech se samozřejmě budu podílet a další ročník také pove-
du jako trenér. V této věci bych chtěl poděkovat MÚ Kuřim za vytištění 
náborových letáků a propagaci projektu na výstavě Regiontour 2012.

Soňa Šmahelová

ŠK KME-DDM Kuřim
pořádá s podporou MěÚ Kuřim 
šachový turnaj mládeže

OKRESNÍ PŘEBOR BRNO-VENKOV
v rapid šachu mládeže + o krále a královnu kuřimských 

základních škol.
Datum konání:  pátek 23. března 2012       
Místo konání: Kulturní dům v Kuřimi 
Ředitel turnaje: Pavel Krupica, tel. 607274104, Krupica.Pavel@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Jan Vitula
Právo účasti: hráči a hráčky kat. do 16 let narození 1996 a mladší, katego-
rie do 14 let (1998 a ml.), do 12 let (2000 a ml.) a do 10 let (2002) a ml.
     

Prezence: 8.00 - 8.55 hodin
Zahájení: 9.00 hodin
Zakončení turnaje: 14.15 - 14.30 hodin
Hrací systém: Švýcarský na 9 kol, 2x15 minut na partii
Hrací materiál: šachovou soupravu a hodiny přinesou vždy dva 

hráči a každý lichý hráč, omezené množství materiálu možno zapůjčit za 
poplatek 50 Kč

Startovné: 50 Kč na jednoho startujícího, hráči z Kuřimi 30kč
Přihlášky:  do 15. března 2012 na adresu ředitele turnaje; uveďte 

jméno, věk a VT
Hodnocení: účastníci budou hodnoceni v kategoriích do 10 let 

(2002), 12 let (2000),  14 let (1998), do 16 let (1996), nejlepší dívka a 
nejmladší účastník.

 O pořadí rozhoduje:
 1) počet bodů
 2) střední Buchholz
 3) plný Buchholz
 4) počet výher
 5) los
Ceny:                             jsou připraveny pro všechny zúčastněné
Občerstvení:                 bude zajištěn bufet

V Kuřimi 26. ledna 2012                                                    Pavel Krupica

Pozvánka



Planetárium
Třída 5. A a 5. B byly dne 9. 1. 2012 v Brně v Planetáriu na Příběhu 

Sluneční soustavy. A jak vypadá brněnské planetárium? Po stěnách zde 
jsou obrázky planet a Slunce. Mají tu i váhu, na které se můžete zvážit 
a zjistit, kolik kilogramů by jste vážili na různých planetách a hvězdách. 
Dále můžete vidět model planet sluneční soustavy a nejvyšší sopku z 
vesmíru, která je na Marsu. Jsou zde také ukázky meteoritů. Například 
se můžete dotknout levou rukou meteoritu, který k nám spadl před 100 
miliony a u toho si něco přát (splní se vám to!). Pokud chcete, můžete 
se podívat do malých dírek a uvidíte jako vědci náš měsíc a pár planet. 
Třídám 5. A. a 5. B. se tu velmi líbilo a chtěly by do Planetária jet znovu. 
Do Planetária vás zve: 

Pavlína Nováková.

Lyžařský kurz
Letošní LVK byl stoprocentně nejlepší. Sešla se super parta a uči-

zš jungmannova

telé byli také v pohodě. Odjížděli jsme v sobotu ve 13 hod od naší školy. 
Po asi dvou hodinách jsme dorazili na

Místo - chata u Bohouše v Karlově pod Pradědem. Jeli jsme skoro 
všichni sedmáci, ale také děcka z osmé třídy a dva deváťáci. Po ubytování 
jsme vyrazili na krátkou procházku po zasněženém Karlově. Druhý den 
ráno jsme se rozdělili do družstev.

Tři družstva byla snowboard a dvě lyže (to podle toho, jak to umí-
me). V úterý jsme měli odpočinkový den – půlka dětí šla na běžky a druhá 
půlka do bazénu v Bruntále. V pátek ráno

nás čekaly závody. Jelo se opravdu o všechno. Večer jsme tančili na 
diskotéce a v sobotu ráno jsme odjížděli domů. Nemuseli jsme každý den 
hrát soutěže, měli jsme čas dělat něco podle sebe. Her nebylo ani moc, ani 
málo a byly přiměřené našemu věku. Počasí nám přálo, každý den kromě 
čtvrtka sněžilo. Ve čtvrtek pršelo. Sněhu bylo asi 150cm. Velmi dobře se 
lyžovalo. Jídlo bylo dobré až na snídaně, které mi nechutnaly, protože mi 
připadaly jednotvárné. Pomazánky byly bez chuti.

Atmosféra byla pohodová nebyl žádný problém. Celkově jsme 
všichni byli s LVK spokojeni, co jsem slyšel nikdo si ani trošičku nestěžo-
val a všichni říkali, že by tam ještě 14 dní zůstali.

Josef Obůrka, 7.A

Soutěž o dětský úsměv za 
školní rok 2011/2012

Takhle se jmenovala soutěž na naší škole a týkala se našich paní 
učitelek a pánů učitelů.

Soutěž spočívala v tom, že děti na druhém stupni hlasovaly,kdo je 
nejmilejší a nejoblíbenější učitelka či učitel školy. Hlasovat se začolo v 
pondělí. Děti měly za úkol napsat na lísteček jen jednoho učitele a lístek 
vhodit do zapečetěné krabice. Asi ve středu se sečetly všechny hlasy.



Hlasovaly samozřejmě jenom děti a vypadá to, že hlasovaly dobře. 
Soutěž je už ukončená a my u známe vítěze. Vítězkyní se stala paní učitel-
ka Ivona Hejlová, která učí na naší škole český jazyk.

Jelikož vyhrála, zeptala jsem se jí na několik otázek.
S. H.: „Paní učitelko, dostala jste již za své vítězství nějakou od-

měnu?“.
I. H.: „Ještě jsem nic nedostala, protože soutěž nebyla vyhlášena“.
S. H.: „A mohla by jste nám sdělit Vaše pocity, když jste se dozvě-

děla o svém vítězství?“.
I. H.: „No jsem velmi ráda a jen doufám, že to nebylo hlasování 

pro nejpřísnější paní učitelku. Snad v tom mém vítězství nemá prsty třída 
8.B“.

Podle mého názoru si první místo paní učitelka Ivona Hejlová za-
sloužila a chtělo by to alespoň velký potlesk.

Za časopis vám paní učitelko gratujujeme a přejeme spoustu 
usměvavých dnů.

zš jungmannova

Kastrace kočky   
S blížícím se jarem a prodlužová-

ním dne začíná u koček období říje, tzv. 
mrouskání. U většiny koček se dostavuje 
okolo 6. -7. měsíce věku, u ušlechtilých 
plemen o něco později a je jednoznač-
nou známkou pohlavní dospělosti zví-
řete. Kočky chované venkovním a polo-
venkovním způsobem si již po prvním 
mrouskání mohou přinést domů nechtě-
né přírůstky. Z tohoto důvodu se proto doporučuje ještě před prvním mrous-
káním provést kastraci. Jedná se především o prevenci nechtěných gravidit. 
Také projevy kočičí říje bývají často pro majitele obtěžující. 

Kastraci samic odborně nazýváme ovariektomie, tzn. chirurgické 
odstranění vaječníků z dutiny břišní, nebo ovariohysterektomie, odstra-
nění vaječníků i dělohy. V případě samic koček nemá ani jedna z metod 
zvláštní výhody či nevýhody. Pokud jsou v průběhu zákroku zjištěny na 
děloze jakékoliv patologické změny, doporučuje se provedení ovariohys-
terektomie.

Zákrok se provádí v celkové anestézii. Anestetika se aplikují vylač-
něnému zvířeti intramuskulárním (do svalu) nebo intravenózním (do žíly) 
způsobem. Následuje preventivní aplikace antibiotik a analgetik (léků proti 
bolesti). Poté se připraví místo zákroku, které se nachází na břiše v oblasti asi 
centimetr pod pupkem. Srst na bříšku se vyholí, operační pole se vydesinfiku-
je a zakryje sterilními rouškami. Kromě přístupu z oblasti pupku, v tzv. linea 
alba, což je vazivový pruh, který spojuje břišní svaly ve středové linii břicha, a 
nevedou jím žádné cévy, je možné kočku kastrovat ještě z boku, v oblasti tzv. 
hladové jámy. Řez je cca 2-3 cm dlouhý. Sterilním způsobem se otevře dutina 
břišní. Při provádění ovariektomie se vybaví postupně oba vaječníky, které se 
podváží na obou stranách vstřebatelným materiálem a odstraní. V případě 
ovariohysterektomie se obdobným způsobem zároveň s vaječníky odstraní i 
děloha. Následuje rutinní uzávěra rány vstřebatelným šicím materiálem. Nej-
dříve se uzavře dutina břišní, poté podkoží a nakonec kůže, která se uzavírá 
nevstřebatelným šicím materiálem. Na kůži jsou poté většinou 3 – 4 stehy. Na 
ránu se může, pro zabránění vykousání, nebo vylízání stehů, našít rouška, kte-
rá se spolu se stehy odstraní desátý den po operaci. Celý zákrok trvá zhruba 
30 minut. Poté je kočička, s instruktáží, předána do domácího ošetřování. 

Doma je vhodné kočičku uložit na teplé, suché místo, odkud nemů-
že spadnout. Je také vhodné odstranit z daného prostoru misky s vodou, aby 
se kočka při probouzení v nich nemohla utopit. Zvíře ještě neovládá své tělo 
dokonale a mohla by zůstat položená hlavičkou v misce. Voda a krmení se 
podává až po nabytí plného vědomí a po malých částech, aby nedošlo ke zvra-
cení. Ránu je potřeba udržovat čistou, nenechat zvíře ránu olizovat. Poope-
rační kontrola se provádí nejčastěji druhý den po operaci a za 10 dnů se pak 
vytáhnou stehy. 

Komplikace kastrace se objevují jen zřídka. Patří sem např.
- intolerance použitých anestetik či ostatních léčiv, což se může 

projevit velmi brzy po zákroku nebo naopak jako pozdní reakce i několik 
dní po operaci. Projevy mohou být různé, např. zvýšená teplota, třes, ne-
chuť k jídlu, zvracení apod. 

- sklouznutí podvazů, což může způsobit vnitřní krvácení. To se 
projevuje celkovou únavou kočky, blednutím sliznic a postupnou ztrátou 
vědomí. Při podezření na vnitřní krvácení je třeba okamžitě vyhledat ve-
terináře.

- kožní či podkožní reakce na šicí materiál, což se může projevit 
např. neuzavíráním rány tzv. píštělí nejčastěji nad uzlíkem v místě ukon-
čení sutury (sešití). V takovém případě je potřeba navštívit veterináře a 
uzlík nechat odstranit.

-Nejčastější komplikací je lízání rány končící v některých přípa-
dech až vylízáním si stehů, což vede k otevření operační rány a nutnosti 
další anestezie a opakované sutury.

- dlouhodobou komplikací může být tendence k obezitě. To lze 
však zásadně ovlivnit úpravou jídelníčku nebo krmením granulemi speci-
elně vyvinutými pro kastrované kočky.

Jakékoliv známky abnormálního chování zvířete po operaci by 
měly být konzultovány neprodleně s veterinářem. Kastrace koček je v na-
prosté většině případů výborně snášena a většina koček se již druhý den 
po zákroku projevuje zcela normálně. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

placená inzerce

Články ze ZŠ Jungmannova byly napsány pro školní časopis Jungman-
novník.

Život se zvířaty
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

01/2012 ze dne 5. 1. 2012
01/2012 RM ruší své usnesení č. 579/2011. Termín plnění: 6. 1. 2011 

(OIRR)
02/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 

posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Projekt - cyklostezka 
Kuřim-Lipůvka“, a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, 
IČ 44961944, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hod-
notě 407.400,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 6. 1. 2011 (OIRR)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

02/2012 ze dne 18. 1. 2012
03/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11. 1. 2012. Termín 

plnění: 18. 1. 2012 (KÚ)
04/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby, je-

jímž předmětem je zbudování lesní cesty na pozemku p. č. 3109/1 
k. ú. Kuřim dle projektové dokumentace „Kuřim – lesní cesta na 
parc. č. 3109/1, k. ú. Kuřim“, vypracované Ing. Jiřím Vlasákem, 
Česká a Ing. Janem Peringerem, Česká Třebová, s těmito staveb-
níky:

 a) Ladislav Zedníček, Kuřim
 b) Lenka Jelínková, Kuřim
 c) Alena Jandová, Moravské Knínice (doručovací adresa Kuřim)
 d) Miluše Malášková, Kuřim
 e) RNDr. Josef Kupec, Kuřim
 f) Stanislav Zderčík, Kuřim
 Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)
05/2012 RM schvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu projektové do-

kumentace na vybudování lesní cesty na pozemku p. č. 3109/1 v k. 
ú. Kuřim, panu Ladislavu Zedníčkovi, Kuřim, ve výši 19.440,- Kč. 
Termín plnění: 30. 6. 2012 (OF)

06/2012 RM ruší usnesení č. 529/2011 ze dne 30. 11. 2011 ve věci výmě-
ny bytu na ul. Zborovská v Kuřimi za neobsazený obecní byt na ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi. Termín plnění: 31. 1. 2012 (OMP)

07/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0029 s Miloslavem Pokorným, trvale bytem 664 34 Kuřim, 
ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 4. 2012. Termín plnění: 31. 
1. 2012 (OMP)

08/2012 RM uděluje prvnímu narozenému občanovi města Kuřimi v 
roce 2012 peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč. Termín plnění: 31. 3. 
2012 (OSVV) 

09/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem reklamní plochy na 
silničním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností HOT-
BABY, s.r.o., se sídlem Lomnička 51, 666 01 Tišnov, IČ 29253977. 
Reklamní tabule bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 2. 
2012 do 30. 4. 2012 za cenu 300,- Kč/1 měsíc + 20% DPH. Ter-
mín plnění: 30. 1. 2012 (OIRR)

10/2012 RM ruší své usnesení č. 417/2011 ze dne 7. 9. 2011 a usnesení 
č. 474/2011 ze dne 19. 10. 2011.

Termín plnění: 18. 1. 2012 (OŽÚ) 11/2012
RM souhlasí s ukončením Smlouvy o spolupráci č. 2009/D/0007 uza-

vřené mezi městem Kuřim a MUDr. Srnou dohodou ke dni 31. 1. 
2012. Termín plnění: 31. 1. 2012 (OSV)

12/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 19. 
12. 2011 v bodech č. 1, 3, 6 a schvaluje body č. 2, 4, 5 dle zápisu v 
příloze. Termín plnění: 18. 1. 2012 (OIRR)

13/2012 RM schvaluje rozšíření provozních prostor Centra sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, přestavbou bytu v 1. p. na 
provozní prostory. Termín plnění: 1. 2. 2012 (CSSK)

14/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého měs-
ta Rady města Kuřimi ze dne 19. 12. 2011. Termín plnění: 18. 1. 
2012 (KÚ)

15/2012 RM bere na vědomí rezignaci Mgr. M. Čecha z komise zdravého 
města. Termín plnění: 18. 1. 2012 (KÚ)

16/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 4. 
1. 2012 v bodech 3 a schvaluje body 1, 4, 5. Termín plnění: 31. 1. 
2012 (OIRR)

17/2012 RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci 
pro územní řízení akce „Komerční a obytný objekt ul. Brněnská/
Tyršova, Kuřim“ se změnami dle zápisu. Termín plnění: 31. 1. 
2012 (OIRR)

18/2012 RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci 
pro územní řízení akce „Obchodní prostory Kuřim, při ul. Tyršo-
va“. Termín plnění: 31. 1. 2012 (OIRR)

19/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v uložení přípojky NN, osvětlení 
přechodu, sloupu veřejného osvětlení, středového dělícího ost-
růvku na pozemku parc. č. 1311/1, k. ú. Kuřim, obec Kuřim, za 
jednorázovou úhradu v celkové výši 6.000,- Kč bez DPH s Jiho-
moravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Náklady 
na zřízení věcného břemene ponese Město Kuřim. Termín plnění: 
30. 3. 2012 (OIRR)

20/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 2 
o výměře 12,3 m2 umístěného v II. NP objektu č. p. 950 na ul. 
Jungmannova v Kuřimi paní Věře Fialové, trvale bytem Brno, IČ 
18141544, na dobu určitou do 30. 6. 2012 za nájemné ve výši 
124,10 Kč/m2/měs. + paušální poplatek na služby ve výši 70,- Kč/
m2/měs. + 20 % DPH. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

21/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene ve prospěch města Kuřim, ve věci souhlasu s 
umístěním stavby přechodu pro chodce na ul. Legionářská u DDM 
v Kuřimi a zřízení věcného břemene za účelem uložení kabelu NN 
pro osvětlení přechodu, na pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú. Kuřim, 
který je ve vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových. Termín plnění: 30. 3. 2012 (OIRR)

22/2012 RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s advokátkou Mgr. 
Evou Grabarczykovou, se sídlem Pellicova 1, Brno, IČ 71332979, 
ve věci zastupování Města Kuřim a poskytování právních služeb 
souvisejících s opatřením obecné povahy ZÚR JMK (2011). Ter-
mín plnění: 29. 2. 2012 (OMP)

23/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM k 16. 1. 2012. Ter-
mín plnění: 24. 1. 2012 (STA)

24/2012 RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 1187/2011 ze dne 
13. 12. 2011 ve věci směny pozemků mezi Městem Kuřim a man-
žely Kučerovskými, Brno v lokalitě Díly za Sv. Jánem. Termín plně-
ní: 24. 1. 2012 (OMP)

25/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na směnu pozemků parc. č. 
2645 o vým. 1 246 m2 a parc. č. 4487/3 o vým. 419 m2 (vlastník 
město Kuřim) za pozemky parc. č. 4487/1 o vým. 1 336 m2 a parc. 
č. 2642/551 o vým. 863 m2 (vlastník manž. Kučerovští, trvale by-
tem Brno) vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání, za splnění 
odkládacích podmínek dle přílohy B. Náklady spojené s uzavře-
ním směnné smlouvy budou hrazeny dle zákona. Termín plnění: 
24. 1. 2012 (OMP)

26/2012 RM doporučuje ZM schválit záměr na prodej části pozemku 
parc. č. 2086/1 v k. ú. Kuřim, o výměře cca 16 m2, Ing. Jiřímu Ja-



ročník 19, číslo 2/únor    ZLOBICE   27

hodovi a Mgr. Renatě Jahodové, oba bytem Kuřim, za cenu 500,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Ter-
mín plnění: 24. 1. 2012 (OMP)

27/2012 RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky o velikosti 
3+1 s příslušenstvím umístěné v VII. NP bytového domu v Kuři-
mi, manželům Monice a Jaroslavu Váňovým, trvale bytem Kuřim, 
za cenu 1.155.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převo-
dem bytové jednotky včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponesou manželé Váňovi. Termín plnění: 24. 1. 2012 (OMP)

28/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě 
č. 123/2004 s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, 
o zajištění financování systému IDS JMK dle přílohy. Termín plně-
ní: 24. 1. 2012 (OIRR)

29/2012 RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě 
č. 123/2004 s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, 
o zajištění financování systému IDS JMK, kterým se zajišťuje nad-
standard dopravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2012 ve výši 
1.415.957,- Kč. Termín plnění: 24. 1. 2012 (OIRR)

30/2012 RM doporučuje ZM schválit tato usnesení:
- ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č. XII Územního plánu sídelní-

ho útvaru Kuřim nebyla podána žádná námitka.
- ZM souhlasí se zastavením procesu pořizování změny č. XII (lokalita 

XII/3).
- ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního záko-
na, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, vydává změnu č. XII (lokality XII/1 a 
XII/2) Územního plánu sídelního útvaru Kuřim formou opatření 
obecné povahy.

Termín plnění: 24. 1. 2012 (OIRR)
31/2012 RM doporučuje ZM neschválit Program podnikatelský obolus 

2012. Termín plnění: 24. 1. 2012 (FO, OŽÚ)
32/2012 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města 

Kuřimi z programu EFEKT 2012 na akci „Revitalizace veřejné-
ho osvětlení města Kuřimi, 2. etapa“. Termín plnění: 24. 1. 2012 
(KÚ)

33/2012 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Ku-
řimi ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Přechod 
pro chodce na ulici Legionářské u DDM v Kuřimi“. Termín plnění: 
24. 1. 2012 (KÚ)

34/2012 RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci města Ku-
řimi z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na 
projekt „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice 
Kuřim ze severní části města“ a souhlasí se zajištěním financování 
projektu v letech 2012 - 2014. Termín plnění: 24. 1. 2012 (KÚ)

35/2012 RM ukládá vedoucímu OIRR doplnit komentáře k jednotli-
vým investičním akcím pro r. 2012. Termín plnění: 24. 1. 2012 
(OIRR)

36/2012 RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2012, se 
změnami. Termín plnění: 24. 1. 2012 (OF)

37/2012 RM doporučuje ZM stanovit jako závazné ukazatele rozpočtu 
následující položky: 

 ZŠ Jungmannova 4.650.000,- Kč
 ZŠ Tyršova 5.500.000,- Kč
 MŠ Zborovská 5.750.000,- Kč
 Centrum sociálních služeb 5.000.000,- Kč
 Termín plnění: 24. 1. 2012 (OF)
38/2012 RM doporučuje ZM zmocnit RM k provádění rozpočtových 

opatření mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 

20 % rozpočtových výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 
300.000,- Kč. Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi 
akcemi nebo z rezervy. (z rezervy i opakovaně na různé akce). Ter-
mín plnění: 24. 1. 2012 (OF)

39/2012 RM doporučuje ZM schválit úplatné nabytí všech nabízených 
budov z vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 
710, 468 51 Smržovka, dle zápisu, do vlastnictví města Kuřimi. 
Termín plnění: 24. 1. 2012 (OMP)

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

Exekuce
Začínám psát o exekutorech s vlastní zkušenosti, musím ovšem 

dopředu prozradit, že k penězům chudákům exekutorům napomáhají 
často námi placení úředníci. 

Ne jinak je tomu i v našem městě, v naší malebné Kuřimi.
Uvedu vám jeden fiktivní případ, který ale vychází ze skutečnosti.
Žila byla jedna normální slušná rodina, její nevýhodou se ukáza-

la být skutečnost, že měli celkem šest dětí. Bydleli v třípokojovém bytě, 
řádně pracovali, děti slušně vychovávali , dalo se o nich říci – taková nor-
mální rodinka.

Rodiče se sice měli co ohánět, každá koruna jim byla dobrá, slo-
ženky se snažili platit, ale přesto je exekuce neminula – jaksi nezaplatili 
všechny poplatky za popelnice.

Na vysvětlenou je potřeba říci, že v Kuřimi zpočátku úředníci 
vypsali lidem složenky , ty jim byli doručeny a vše bylo jasné. Od urči-
té doby složenky nechodí a lidé z Kuřimi si mají sami zjistit kolik mají 
platit a hlavně sami zaplatit. Pěkná pomoc občanům. Za ušetřené peníze 
za vypisování a roznášení se jistě podařila nějaká slušná investice. To vše 
odpovídá zákonu, je častá odpověď úředníků. Děkujeme.

Ale zpět k naší rodině. Teď se podržte. Rodina byla rozdělena úřed-
níky do tzv. skupin:

první skupina – rodiče a dvě nejmladší děti
druhá skupina – další dvě děti
třetí skupina – poslední a nejstarší děti
Když se zeptáte proč, nikdo přesně neví. Dokonce na můj dotaz 

mi bylo odpovězeno, že na vlastní žádost. Dám za to krk, že žádná taková 
selektivní žádost podepsaná Novákovými neexistuje. 

Po nezaplacení některých plateb za popelnice na základě upomí-
nek se uvedená rodina snažila popelnice doplatit a pak se paní Nováková 
šla informovat na úřad.

Asi takhle: „Jsem paní Nováková, bydlím na této adrese, došly mi 
nějaké upomínky, vše jsem doplatila, podívejte se prosím jestli něco ne-
dlužím?“

Úřednice nahlédla do počítače pod jménem Nováková s uvedenou 
adresou a ubezpečila, že je již vše v pořádku.

Ale ouha, paní Nováková nezeptala se, zda neexistují na stejné ad-
rese nějací neplatiči v jiných tzv. „skupinách“.

Přestože ještě došly nějaké upomínky, paní Nováková byla v klidu, 
úřednice a počítač to přece musí vědět.

A za pár let některé děti dospěly a tak začaly jim chodit exekuce. 
Dvě děti, každé s jednou exekucí  si řekly, že rodiče asi zapomněli, tak 
raděj zaplatily vše i s tučným exekutorským poplatkem.

No, a je to, oddechli si. 
Ale pozor, po zaplacení došla další exekuce a další. Paní Nováková 

utíkala na úřad a tam se jí dostalo vysvětlení: „druhá a třetí skupina dluží 
za popelnice a máte tak na krku asi deset exekucí.“ 

Když jsem se o tyto exekuce zajímal, zdali byly posílány každý rok 
zvlášť, bylo mi řečeno úřednicí, že je nedávno odeslala všechny zaráz.

A  do pohádky vstupuje exekutorská kancelář. Ta rozepisuje každý 
jeden případ, neboli každého člena rodiny zvlášť a účtuje svoje poplatky 

došlo na adresu redakce
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došlo na adresu redakce

(min. 7000.-Kč) samostatně. A hlavně tehdy, až 
začne platit. Aby to bylo všem jasné – až zapla-
tíš, dostaneš další exekuci atd.

Týká se to jen dospělých dětí. S dalšími 
exekucemi se čeká až dospějí další.

Moc hezká pohádka.
To ale není pohádky úplný konec. 
Když se zeptáte úřednice jestli nejde ty 

exekuce sdružit? Zajímavá odpověď: „jistě lze, 
ale musíte si písemně zažádat ( další úřednická 
formulka)“.

Jen pro zajímavost, zajímavá odpověď 
přišla od úřednice exekutora: „Slučování ná-
kladů exekuce je pro nás velmi administrativně 
náročné, a tak je třeba daná řízení ukončit (tedy 
splatit) co nejdříve.“

Ještě vás ta pohádka baví?
Když to shrneme :

- dostáváš složenky a najednou nedostáváš
- dostaneš upozornění poštou ( co když jste 

na dovolené  ?)
- chodíte na úřad žádat o začlenění do sku-

pin – fikce úředníků
- při dotazování na stav dluhů se máte ptát 

na skupiny, o kterých nemáte tušení
- exekuce posílá úřednice města hromadně, 

exekutor je třídí a vymáhá samostatně
- slučování nákladů exekuce je náročné

A co když zaplatíte a spletete se v nějaké 
cifře, dopracujete se k exekuci?

A co když vymožené peníze exekutor za-
pomene zaplatit městu a je to tu nanovo

A co když .....

Co na to úředníci ? Mám za to , že tohle 
je jeden z případů, kdy občané doufají, že úřed-
níci jsou tu proto, aby lidem, když ne zrovna 
pomáhali, tak alespoň neubližovali.

A víte jak to chodí v jiných menších krá-
lovstvích ? Tam, když někdo neplatí, vypíší mu 
složenku, pošlou poslíčka min. dvakrát po sobě 
s upozorněním, že ho čeká exekuce (v min. část-
ce 5000.-Kč) . Poddaní se musí podepsat , jinak 
k exekuci nedojde  a věřte, že tato království 
nemají problémy s placením popelnic a jiných 
drobností (s ohledem na rozpočet království).

To ovšem musí král poslíčky zaplatit.
V tom našem kuřimském království je 

ovšem něco trošku shnilého. 
Jako občan Kuřimi žádám tímto radní , aby 

zajistili a zaplatili poslíčky , kteří doručí jasné a sro-
zumitelné upozornění, že pokud občan nezaplatí 
na ten a ten účet takovou a takovou částku do urči-
té doby, může dojít k exekuci v minimální  takové 
a takové výši. Toto upozornění prosím dvakrát a 
jmenovitě.

Vážení radní : Uďelejte prosím sprosťár-
nám přítrž.  

František Merta

Exekuce – jak to 
bylo

Vzhledem k tomu, že článek p. Františka 
Merty byl doručen před uzávěrkou Zlobice i na 
Městský úřad Kuřim, dovoluji si na něj krátce 
zareagovat.

Myslím, že nebude přehnané, když napí-
šu, že článek je plný polopravd a lží a skutečnost 
upravená tak, aby se řádky pěkně četly a čtenáře 
zaujaly a aby z příběhu (v každé dobré pohádce 
musí být hodný a zlý) vyšel jako padouch měst-
ský úřad v Kuřimi. 

Veškeré postupy, které městský úřad v 
Kuřimi ve věci plateb za odpad používá, jsou 
dané zákony a podzákonnými právními před-
pisy (např. vyhláška města). V Kuřimi je dán 
následující postup. Občan by měl za vyvážku 
popelnic zaplatit příslušnou částku, určenou 
městskou vyhláškou. Na to nedostává z města 
žádnou výzvu, předpokládá se, že každý z ob-
čanů města o této každý rok se opakující povin-
nosti ví a poplatek uhradí. Pokud se tak v určité 
lhůtě nestane, pak město nad povinnost ulože-
nou zákonem doručí každému neplatiči poštou 
do schránky složenku s předepsanou částkou. 
Pokud ani tuto složenku občan neuhradí, zašle 
město v souladu se zákonem poštou do vlast-
ních rukou (doporučeně) tzv. platební výměr. 
Nezaplatí-li dotyčný ani tento výměr, ještě před 
případným započetím exekučního řízení odešle 
město opět doporučeně výzvu k úhradě. Tepr-
ve pokud neuhradí ani tuto výzvu, dá město ná-
vrh k soudu na nařízení exekuce. Exekučně se 
tedy vymáhají nezaplacené poplatky pouze se 
soudním příkazem. Každý, kdo neuhradí popla-
tek sám o sobě, je tedy třikrát vyzván k úhradě, 
z toho dvakrát doporučeně do vlastních rukou 
(obálka s modrým pruhem).

Stejným způsobem jsme postupova-
li i v „pohádkovém“ případě. Jde o dluhy z let 
2002, 2003, 2004 a 2005. V roce 2005 obdržel 
onen občan od města za každý dlužný poplatek 
(rok) výměry (složenky před tím jistě též, ale 
protože nejsou doručovány doporučeně, není 
o tom tedy doklad). Tomu, že výměry skuteč-
ně obdržel a přečetl, nasvědčuje fakt, že od té 
doby začal za odpad platit, nedoplatil však staré 
dluhy. Stejně tak prokazatelně převzal výzvy k 
úhradě, a to taktéž v roce 2005. Ani to jej však 
k zaplacení nepřimělo. Tak vše dospělo až k 
exekuci, která je pro každého nepříjemná a 
znamená zaplatit podstatně vyšší částky, než je 
samotný poplatek. Na druhou stranu je ovšem 
potřeba podívat se na věc z pohledu občana, 
který všechny své závazky hradí včas a řádně. 
Má snad navíc ještě hradit poplatky za někoho 
jiného? Určitě ne...

K žádosti směřující na členy Rady města 
Kuřimi v závěru článku mohu uvést snad jen to, 
že vymáhání pohledávek z místních poplatků je 
výkonem státní správy v přenesené působnosti. 
Přeloženo do běžné češtiny  to znamená, že rada 
nebo zastupitelstvo města nemůže a nesmí do 
této věci zasahovat – bylo by to protizákonné. 

Na závěr si neodpustím poznámku, že 
taková menší království, kde exekučně vymáha-
jí pohledávky až nad 5000 Kč, existují opravdu 
jen v pohádkách. Město je totiž povinno jako 

řádný hospodář evidovat a vymáhat každý ne-
doplatek, bez ohledu na jeho výši.  A jaké pou-
čení plyne z oné pohádky s nedobrým koncem? 
Ač lidsky s dotyčnými soucítím, je jasné, že 
dluhy se platí, dokud z nich nejsou ještě větší 
dluhy... 

Alena Zimmermannová,
tajemnice Městského úřadu Kuřim 

Pozn. redakce: Když jsem se v roce 2002 
stal zastupitelem, schválně jsem nezaplatil za po-
pelnice a požádal i jednoho kamaráda, aby to taky 
udělal. Byl jsem zvědav, jestli na to přijdou (jestli 
v tom nemají nepořádek) a jestli se k nám budou 
chovat stejně. (Když já jsem ten zastupitel a on jen 
velmi nenápadný občan. Slíbil jsem mu, že případ-
nou pokutu za něj zaplatím.)  Přišli na to, i když 
to trvalo pár měsíců, a obeslali nás oba naprosto 
stejně. Takže jsem byl spokojen a zaplatil. 

Od té doby jsem to nezkoušel. Taky to radši 
nedělejte. Exekutoři jsou hrozná mafie. 

Jiří Brabec

placená inzerce
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Prodáme pěkný podkrovní byt 
3+kk v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Tel.: 
775 674 542.

Prodám byt 2+kk v OV zvýšené 
přízemí, vlastní kotel, nízké měsíční nákla-
dy, celkem 44 m2, nebo vyměním za 1+1 
zděný, vše v Kuřimi. Tel.: 731 964 699.

Pronajmu byt 1+1 v Kuřimi, Na 
Královkách. Byt je kompletně vybavený 
+ internet. Volný od března 2012. Cena 
8000 Kč včetně inkasa. Tel.: 721 940 663 
po 15. hodině.

Pronajmu byt 2+kk v Drásově. Vy-
bavený kromě ložnice. Tel.: 732 123 118.

Pronajmu zděnou garáž s elektři-
nou na ul. Bezručova v Kuřimi (lokalita 
pod bazénem). Tel.: 776 796 033.

Nabízíme k pronájmu garáž v OV, 
umístěnou v komplexu garáží na ulici U 
Vlečky v Kuřimi.  V garáži není zavedena 
elektřina.  Cena nájmu je  800 Kč/měsíc.  
Tel.: 775 189 963 Email: kalabova.bara@
gmail.com.

Hledám zahradu kdekoliv v Brně 
i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Fi-
nance mám. Tel.: 774 248 403.

Koupím byt 2-3+1 v Kuřimi a 
okolí. Balkon, klidná ulice, hezký. Děkuji. 
RK nevolat. Jsem soukromá osoba. Email: 
emma.cer@seznam.cz.

Ihned koupíme byt 1+1 na ul. 
Nádražní v Kuřimi. Tel.: 728671831

Koupím pozemek v Brně i okolí, 
pokud možno stavební (menší i větší). Pro-
sím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 
637 839.

Hledám obchodní prostory v 
centru do 50 m2. Tel.: 604 433 490.

Prodám funkční plynové topidlo na 
zemní plyn Karma-5, odvod spalin do komí-
na. Levně. Tel.: 541 230 346, 604 182 704.

Prodám litinové čerpadlo, výrob-
ce SIGMA, možno použít i jako kalové, i 
s elektromotorem 1,5 kW, 1400 otáček. 
Levně. Tel.: 541 230 346, 604 182 704.

Prodám velmi zachovalou pračku 
se ždímačkou zn. ROMO KOMBI, typ 271. 
Pračka je po servisní prohlídce bez závad. 
Cena dohodou – levně. Tel.: 541 230 346, 
604 182 704.

Prodám starší horské kolo GT 
Zaskar, vel.18“. Rám Alu 6061,bez barvy
-leštěný hliník, vidlice RS (pružina olej, 
nastavitelný zdvih 80–100–120mm), 
osazení XT + Deore LX. V roce 2011 
generálka, nový řetěz, kliky, bowdeny a 
lanka, …Více informací+fotky e-mailem. 
Cena dle dohody (cca 5 tis. Kč). E-mail: 
cinki@volny.cz.

Prodám dvoulůžkovou pohovku 
rozm. h x s, 85 x 155 cm, v rozloženém stavu 
s x d, 155 x 200 cm, bez úložného prostoru. 
Světlé dřevo, dřevěné područky. Potah pepi-
to, rezavá, béžová, tm. hnědá. Pěkná, málo 
používaná. Cena 6500 Kč. Dále prodám 
peřináč světlé dřevo, na soklu, rozm. v x s x 
d, 72 x 45 x 100 cm. Cena 500 Kč. Tel.: 723 
331 911.

Prodám počítač: AMO K7 
ATHLON XP 2000 + GE FORCE 4 MX 
440, 1GB RAM, 110 GB HOD, DVD – 
RW, 17“ display Philips, repro 2.1, multi-
funkční klávesnice, myš. Cena 2000 Kč. 
Tel.: 775 872 682.

Prodám kalhoty na lyže, koupené 
minulou zimu v „Giga sportu“, zánovní, čer-
vené barvy, na dítě 8-14 roků. Původní cena 
1900 Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 775 872 682.

Prodám dětské přezkáče vel. 20, 
barva červená, výklopná pata – dobře se 

občanská inzerce - zdarma

REALITY	 	 	 Ing.	Jiří	Vlasák
KUŘIM						 	 	 JUDr.	Jana	Vlasáková
Kuřim,	Legionářská	194,		tel.	541	230	166,		777	930401
projektování	staveb	a	dozory	staveb
stanovení	obvyklých	cen	pro	potřeby	notáře	při	pozůstalostním	řízení

Byty:	
Kuřim,	1+kk,	OV,	ul.	Wolkerova,	IV.	NP,	27,7	m2,	lodžie,	690	000,-	Kč
Kuřim,	1+kk,	OV,	ul.	Wolkerova,	III.	NP,	27,7	m2,	lodžie,	590	000,-	Kč
Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,		8.NP	z		8,	panel,		dům	po	revitalizaci,		73	m2,	

lodžie	2	m2,	po	částečné	rekonstrukci,	sklep,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	3+kk,	OV,	ul.	U	stadionu,	přízemí	se	zahrádkou,	novostavba,		99	m2					
3	200	000,-	Kč
Kuřim,	3+1,	OV,	Brněnská	po	revitalizaci,		68	m2,	+	lodžie	4	m2,	sklep	a	šat-

na,	velmi	pěkný,3.	NP,	1	750	000,-	Kč
Česká	u	Brna,	1+1,	Dr.,	40	m2,	bez	rekonstrukce,	velká	lodžie		1	200	000,-	Kč
  

Rodinné	domy:
RD	Kuřim,	ul.	Zámecká,	2	bytové	jednotky	o	vel	4+kk,	nově	opraveno,	zast.	pl.	

102	m2,	zahrada	373	m2,	dvojgaráž,	info	o	ceně	k	dispozici	v	RK
RD	Kuřim,	ul.	Jungmannova,	5+kk,	část.	podsklepen,	zast.	pl.	177	m2,	garáž,	

956	m2	zahrada,	nový	z	r.	1996,	cena	k	dispozici	v	RK
Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	000,-	Kč
RD	Tišnov,	novostavba,		samostatně	stojící,	Hony	za	Kukýrnou,	4+kk,	zast.	pl.	

89	m2,	438	m2	zahrada,	venkovní	bazén,		4	800	000,-	Kč
RD	Lažany	/	okr.	Blansko/,	novostavba,	107	m2	obytné	plochy	,	3+kk,	velká	

komora,	garáž,	zahrada	494	m2,	zast.	pl.	127	m2,	3	400	000,-	Kč
RD	Lažany	–	hrubá	stavba,	ve	stejné	velikosti	2	400	000,-	Kč
RD	Chudčice,	novostavba,	5+1,	 	zast.	pl.	136	m2,	zahrada	562	m2,	3	490	

000,-	Kč
RD	Šebrov,	zast.	plocha	737	m2,	zahrada	403	m2,	celopodsklepený,		prostor-

né	3+kk,	další	užitné	prostory	i	k	podnikání,	2	900	000,-	Kč
RD	Brno,	Mokrá	Hora,	1.	NP	3+kk,	2.NP	mezonet	4+kk,	po	část.	rekonstruk-

ci,	 zast.	 pl.	 308	m2	 včetně	 zahrady,	 ve	 svahu,	 pěkný	 výhled	 4	 500	
000,-	Kč

RD	Lažánky,	2+1	se	zahrádkou,	zast.	pl.	75m2,	890	000,-	Kč

Pozemky:
stavební	pozemek	Čebín	vč.	inž.	sítí,	2284	m2,	1	100,-	Kč/m2,	možno	i	pro	

stavbu	2	RD
stavební	pozemek	Čebín,	š.	31	m,	/	možno	i	15,5	m/	x	66m	délka,	1	300,-	

Kč/m2
stavební	pozemek	Drásov,	634	m2,	š.	15,3	m,	750	000,-	Kč,	ne	v	satelitu
stavební	pozemek	Březina	u	Tišnova,	1357	m2,	všechny	sítě,	900,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Heroltice,	1195	m2,	vč.	inž.	sítí		600,-	Kč/m2,	
orná	půda	v	Kuřimi,	lok.	pod	Zlobicí,	cca	10	000m2,	vedle	cyklostezky	směr	

Malhostovice	cena	200,-	Kč/m2

Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	byt	1+1,	Popkova,		zařízený,	8	000,-	Kč/měs.
Kuřim,	Legionářská,	jednopokojový	byt,	40	m2,	8	500,-	Kč/m2
Kuřim,	byt	1+kk,	Brněnská,	po	rekonstrukci,	zařízený,	7	500,-	Kč/m2
Kuřim,	byt	2+kk,	 Jungmannova,	nezařízený,	půdní	vestavba	s	balk.	9	000,-	

Kč/měs.
Kuřim	byt	2+1,	Školní,	část.	zařízený,	9	000,-	Kč/měs.		
Kuřim,	byt	3+1,	Brněnská	,			zařízený,	10	000,-	Kč/měs.		
Kuřim,	byt	3+1,	Svat.	Čecha,	zařízený,	10	500,-	Kč/měs.
Kuřim	RD	–	3+1,	s	velkou	zahradou	v	centru	obce,	zařízený	starým	nábytkem	

9	500,-	Kč/měs.	vč.	ink.
Kuřim,	Podlesí,	3+1,	se	zahradou	a	garáží	10	000,-	Kč/měs.
Kuřim,	2	kanceláře	v	centru	obce	24	m2,		3	000,-	Kč/měs.
Kuřim,		kancelář,	36	m2,		9	000,-Kč/měs.
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,		2	000,-	Kč/m2/

rok,	parkoviště	k	dispozici

placená inzerce 

nazouvají, pěkné, velmi zachovalé. Cena 
500 Kč. Tel.: 731 893 405.

Prodám akvárium, velikost délka 
200cm, šířka 40 cm, výška 65 cm + železný 
stojan s nastavitelnými nožkami (závit M 
16). Tel.: 608 470 099.

Koupím plechové hračky na 
klíček, skákací žabička na klíček, zobací 
slepička na klíček i nefunkční. Tel.: 604 
121 523.

Koupím setobox BVT-C pro kabe-
lovou televizi. Tel.: 732 462 242.

Koupím levně dětskou autose-
dačku do 36 kg s min. 3 bodovým systé-
mem v dobrém stavu a chlapecké klasické 
brusle vel. 30 – 31. Tel.: 604 649 566.

Prodám malý elektr. teplomet nový, 
nepoužitý se slevou. Cena 350 Kč. Tel.: 731 
964 699.

Prodám starší běžky – levně. 
Dále prodám levně videorekordér. Dále 
prodám nové plastové okno jednokřídlé 
levé 120 x 120, původní cena 3500 Kč, 
nyní 1000 Kč. Dále prodám levně novou 
smaltovanou vaničku pro sprchový kout 
90 x 90. Dále prodám novou kovovou 
červenou dvoupatrovou postel šířka 80. I 
jednotlivě. Tel.: 739 353 807 večer.

Prodám mrazící pult Hanusi 230 l, 
téměř nový. Tel.: 732 462 242.

Koupím stará lázeňská kamna (v 
dobrém stavu). Tel.: 607 680 548.

Prodám 200 litrové akvárium včet-
ně vybavení za 1500 Kč. Tel.: 603 992 713.

Prodám dámskou zimní lyžařskou 
bundu za 1500 Kč (vel. S, oranžová). Tel.: 
603 992 713.

Koupím noviny s komiksem,kvít-
ko 1925-45, a-zet 1929-44, a-z pondělník 
1929-44, sobotní příloha mladé fronty 
1968,72,73, sobotní příloha svobodného 
slova 1988-91 aj. Tel.: 606 530 919 - sms.

Koupím časopisy s komiksem,pop 
music expres 1968,69,ahoj na sobotu 1992-
95, vlasta 1947-50, pestrý týden 1926-
45, jas 1933-35, ůhor 1918-33, ikarie 
2005,XB-1 2011, pevnost 2010-11, zápis-
ník 1971,72, potápěč 1966,67, svět cocializ-
mu 1967-73, AZ magazín 1983,84, květy 
1958 aj. Tel.: 606 530 919 - sms.

Koupím dětské časopisy, ohní-
ček, roč, 1-18,41-52, mateřidouška,roč,1-
30, paleček, roč, 1,2, pionýr, filip, koule, 
kulíšek, malý spravodaj, moje 1.noviny, 
správný kluk, cvrček, čau, tramp 1929-31, 
pionýrské noviny 1951-68, abc 1957-66, 
stezka 1970-80,90-92, sedmička 1984-92 
aj. Tel.: 606 530 919 - sms.

Pokácím Vám stromy na Vaší za-
hradě jen za odvoz dřeva. Tel.: 541 230 
346, 604 182 704.

Hledám vybavení do obývacího 
pokoje za odvoz. Kuřim a okolí. Děkuji za 
nabídky. Kresková. Tel.: 606 359 977.

Svobodná matka se 2 dětmi hledá 
jakékoliv věci do domácnosti (elektrospotře-
biče, nábytek atd.) za odvoz nebo symbo-
lickou cenu. Děkuji za nabídky – Kuřim a 
okolí. Tel.: 728 898 334.

37-letý muž pracující v Kuřimi 
hledá podnájem samostatného pokoje v 
bytě nebo RD. Tel.: 720 684 440 po 15. 
hodině.

Hledám učitele angličtiny pro žáka 
8. třídy. Tel.: 732 607 052, 519 301 724.

Pronajmu byt 4+1 v RD ve Ve-
verské Bítýšce o velikosti 110 m2. Byt 
má samostatný vchod a je v 1. NP. Cena 
8.900,- + inkaso. Telefon 776195902.
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kulturní pozvánky

Dále zveme všechny příznivce házené na 1. jarní utkání 2.ligy 
mužů a 2.ligy staršího dorostu a to:

Neděle 26.2. v 14:00  Kuřim – Rožnov p.Radhoštěm   2.liga st. do-
rostu

Neděle 26.2. v 16:00  Kuřim – Havlíčkův Brod    2.liga mužů

Exhibice k roku draka 6. 3. 2012
tělocvična ZŠ Jungmannova 18:30-19:30

Pořádá klub čínského bojového umění WU-SHU Kuřim

sportovní pozvánky
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Volejbal - DDM HIPPO Kuřim

Krajský přebor junio-
rek

V letošní sezóně se opět do Kraj-
ského přeboru vrátil tým volejbalových 
juniorek Kuřimi. V základní čtyřčlenné 
skupině obsadily juniorky třetí místo a 
v jarní části tedy nastoupí ve skupině o 
7. až 10. místo. Tým juniorek podává ve 
své soutěži velmi dobré výkony a před-
vádí pohlednou hru. Návrat týmu do 
soutěže se povedl. V soutěži juniorek 
také dostávají hodně příležitostí mladší 
hráčky, pro které je soutěž juniorek vý-
bornou přípravou na další roky.

Kuřimské ZŠ vládnou šachům 
na Jihomoravském kraji!

V úterý 24. ledna 2012 se uskutečnilo v Břeclavi krajské kolo pře-
boru škol v šachu za účasti 12 nejlepších škol ze všech okresů (vždy 2 
nejlepší školy z každého okresu).

Z okresního kola Brno-venkov si v kategorii 1. stupně vybojovala 
postup ZŠ Tyršova Kuřim a ZŠ Jungmannova Kuřim. 

Aktuality z kuřimského šachu
A-družstvo se i po 6. kole drží na 2. postupovém místě v krajském 

přeboru 1. třídy. Čelo tabulky:
1 ŠK Garde Lipovec   6 5 0 1 15 29,0   16
2 ŠK KME-DDM Kuřim  6 5 0 1 15 28,0  15
3 BK Moravská Slavia Brno  6 4 0 2 12 27,5    18
4 TJ Znojmo   6 3 1 2 10 24,5    12
5 ŠK 64 Brno   6 3 1 2 10 24,5    12 

B-družstvo v krajském přeboru 2. třídy po 7. kole na čele tabulky 
vystřídal Vyškov A, který má ale o sehraný zápas více. Čelo tabulky:
1 MKS Vyškov „A“   7 5 2 0 17 39,5   31
2 ŠK KME-DDM Kuřim „B“  6 5 1 0 16 35,5 29
3 Sokol Rudice   6 5 1 0 16 32,0   21
4 Makkabi Boskovice  6 4 2 0 14 29,5   22
5 ASK Blansko   7 3 1 3 10 26,5   18 

C-družstvo je sice v dolní polovině KP2, ale problém se záchranou 
mu zatím nehrozí.

Loňský velký úspěch - postup do finále přeboru škol ČR - zopa-
kovali kuřimští žáci i letos. V krajském kole zvítězila ZŠ Tyršova před ZŠ 
Jungmannova. Konečná tabulka:
1 2 ZŠ Kuřim Tyršova  7 5 2 0 22 323.5
2 3 ZŠ Kuřim Jungmannova  7 6 1 0 20 302.8
3 1 ZŠ Milénova Brno  7 3 2 2 16.5 239.5
4 7 ZŠ a MŠ Ratíškovice  7 4 1 2 16 217.5
5 8 ZŠ Brno Blažkova  7 3 2 2 15 182.5
6 5 ZŠ Vyškov Na Vyhlídce  7 2 3 2 14 154.5
7 9 ZŠ Kyjov Komenského  7 3 1 3 13.5 156.8
8 12 ZŠ Velké Pavlovice  7 2 2 3 12 141.3
9 11 ZŠ Velké Němčice  7 1 3 3 11.5 129.3 
10 4 ZŠ Rousínov   7 1 1 5 10.5 119.3
11 6 ZŠ a MŠ Blansko Salmova  7 2 1 4 9.5 100.3
12 10 ZŠ Sloup   7 0 1 6 7.5 88.5

MJS

Titul obhájila zcela zaslouženě ZŠ Tyršova Kuřim v sestavě Jakub 
Křivánek, Viktor Vondruška, Jakub Němec, David Němec a Jakub Matou-
lek, od které se to tak trochu čekalo, protože nastoupila ve stejném složení 
jako v loňském roce. 

Veliké překvapení v podobě 2. místa nám připravila ZŠ Jungman-
nova Kuřim ve složení Miroslav Bauer, Dominik Lepka, Tomáš Kříž a 
Patrik Adamec, která prošla generační výměnou, ale na hře nových členů 
to nebylo vůbec znát. Obě školy zaslouženě postupují do republikového 
finále, které se koná koncem března. Jistě nelze přehlédnout, že obě školy 
v soutěži (okresní i krajské kolo), ještě ani jednou neprohrály a drží si ne-
porazitelnost už 13 zápasů v řadě! Ocenění pro jednotlivce získal i Jakub 
Němec jako nejlepší hráč na 3. šachovnici.

V kategorii 2. stupeň Kuřim reprezentovala ZŠ Jungmannova ve 
složení Martin Liška, Filip Jahn, Lukáš Kalabis a Ondřej Škrob. Jungman-
nova byla do soutěže povolána jako první náhradník místo Gymnázia 
Zastávky u Brna. Dlouho i zde byla Jungmannova ve hře o postup, ale 
nakonec se přece jen prosadil favorit z Brna i Blanska. Nakonec však vy-
bojovala ZŠ Jungmannova velice hezké 6. místo.

Do republikového finále přejeme oběma školám co nejlepší umís-
tění a jistě budeme všichni držet palce. Velké poděkování patří vedení ZŠ 
Tyršova (p. Plchot) i ZŠ Jungmannova (p. Mach) za podporu i zájem, a 
především dětem za vzorný přístup a reprezentaci škol i města.

Pavel Krupica ( foto vlevo první Tyršova, dole druhá Jungmannova)

Šachy
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Stolní tenis

Tabulky soutěží stolního tenisu k 31.1.2012 : 
Krajský přebor I. třídy 
1 Sokol Brno I B   14 14 0   0   0  140:44  413:203   56
2 Sokol Hlubočany A  14 12 0   2   0  132:76  407:325   50
3 KST Oltec Brno A   14   8 3   3   0  126:91  403:308   41
4 Sokol Lanžhot B   14   8 2   4   0   120:94  389:324   40
5 Koral Tišnov C   14   8 0   6   0  103:100 347:348   38
6 Orel Ivančice A   14   6 3   5   0  112:111 401:392   35
7 Sokol Kobylí A   14   6 2   6   0  111:104 382:335   34
8 Sokol Moravské Prusy A  14   5 0   9   0   89:116 316:374   29
9 SK Slatina B   13   4 1   8   0   75:109 307:370   26
10 SK Kuřim A   14   3 110   0   83:117 270:387 24
11 Sokol Znojmo C   13   2 1 10   0   81:119 329:434   20
12 Jiskra Strážnice B   14   0 1 11   2   48:139 232:396   13

Okresní přebor I. třídy o postup 
1 Silůvky B   14 13  0  1  0  190:62     623:301   53
2 SK Kuřim B   13 12  0  1  0  150:84   532:354  49
3 Radostice A   13 11  0  2  0  152:82    528:357    46
4 Rebešovice A   14   9  0  5  0  141:111  526:454    41
5 Mokrá B   14   8  0  6  0  133:119  495:452    38
6 Tišnov D   14   5  0  9  0  108:144  436:531    29

Okresní přebor I. třídy o záchranu 
1 Telnice A   14  7   1   6   0  117:135   457:505   36
2 Nové Bránice B   14  5   1   8   0  113:139   463:517   30
3 Moravské Knínice A  14  4   1   9   0  115:137   465:506   27
4 Lažánky A   14  3   1 10  0  91:161   419:572   24
5 Oslavany A   14  1   2 11  0  91:161   376:573   19
6 Hrušovany u Brna B  14  1   2 11  0  93:159   375:573   19

Okresní přebor II. třídy o postup 
1 Rebešovice B   14  8  3  3  0  133:119   508:484   41
2 Ostopovice A   14  8  2  4  0  129:123   483:487   40
3 Ivančice B   14  8  2  4  0  141:111   500:446   40
4 Prace A    14  8  1  5  0  133:119   516:466   39
5 Silůvky C   14  8  1  5  0  139:113   512:453   39
6 Ořechov A   14  5  3  6  0  133:119   517:476   32

Okresní přebor II. třídy o záchranu 
1 Tišnov E   14  8  2    4  0  128:124   495:477   40
2 Tvarožná A   14  6  1    7  0  139:113   517:466   33
3 Sokol Kuřim A   14  6  1    7  0  122:130 494:487  33
4 Mokrá C   14  6  1    7  0  121:131   471:499   33
5 Říčany A   14  2  2 10  0  106:146   415:518   22
6 Moravské Knínice B  14  1  1 12  0  88:164   393:562   18

Okresní přebor III. třídy o postup 
1 Nedvědice A   14 13  0  1  0  196:56      647:312   53
2 Radostice B   14 10  2  2  0  159:92      573:387   46
3 Lažánky B   14 10  0  4  0  158:94      563:407   44
4 Rebešovice C   14   7  0  7  0  119:132    463:499   35
5 Sokol Kuřim B   14   6  1  7  0  116:136   441:510  33
6 Silůvky D   14   5  2  7  0  101:151    411:527   31

Okresní přebor III. třídy o záchranu 
1 Nové Bránice C   14  6  1    7  0  120:132   445:484   33
2 Prace B    14  5  2    7  0  105:147   421:533   31
3 Lomnička A   14  5  1    8  0  126:126   486:477   30
4 Ostrovačice A   14  4  3    7  0  109:143   440:512   29
5 Prštice A   14  1  6    7  0  110:142   425:521   23
6 Neslovice A   14  3  0  11 0  92:160   405:551   23

Okresní přebor IV. třídy o postup 
1 Ostopovice B   14 12  0  2  0  186:66      602:309   50
2 Oslavany B   14 10  1  3  0  161:91      573:368   45
3 Dolní a Horní Loučky A  14   9  1  4  0  147:105    541:407   42
4 Nedvědice B   14   8  2  4  0  137:115    500:424   40
5 Ořechov B   14   8  0  6  0  129:123    459:460   38
6 Tvarožná B   14   6  2  6  0  134:118    481:453   34

L. Vojanec

Krajský přebor kadetek
Kadetky v letošní sezóně podávají velmi kvalitní výkony. Svojí vel-

mi dobrou hrou si vybojovaly první místo v základní skupině Krajského 
přeboru a postoupily do jarní skupiny hrající o postup do I. ligy kadetek. 
V podzimní části soutěže prohrály kadetky pouze s týmem Šlapanic, jinak 
ve zbývajících osmnácti zápasech nenašly přemožitelky. V jarních bojích 
se bude tým snažit navázat na úspěšný podzim a pokusí se probojovat v 
tabulce co nejvýše.

Krajský přebor žákyň
Šesté kolo Krajského přeboru žákyň odehrál kuřimský tým ve čtvr-

té skupině hrané v Brně. V úvodním zápase kuřimské žákyně podlehly 
domácímu týmu VK KP Brno C. V dalších dvou utkáních zvítězily a ob-
sadily tak druhé místo ve čtvrté skupině. Na turnaji podaly žákyně vyni-
kající výkon, všechny hráčky hrály velmi bojovně a obětavě. Po vánocích 
tak zahájily jarní část Krajského přeboru úspěšně.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Eliška Smrčková, 
Kamila Smrčková, Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová, Bára Lu-
kešová, Tereza Lípová

Pohár 7. tříd
Čtvrté kolo Poháru 7. tříd odehrál kuřimský tým v Náměšti nad 

Oslavou. V úvodním zápase se kuřimský tým trochu hledal a nakonec 
prohrál ve třetím setu, ale v dalších dvou si již se soupeři poradil a nako-
nec v turnaji obsadil první místo a postoupil. Předvedená hra na turnaji 
byla dobrá a hráčky a hráči zapojovali nové herní dovednosti z tréninků. 
Ve zbytku soutěže se tým pokusí ještě jednou vybojovat postup.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Tereza Lípová, Bára 
Lukešová, Alena Vichtová, Simona Kahleová, Kateřina Šplíchalová, Mi-
lan Hoplíček a Tereza Mojžíšová

Minivolejbal
V rámci druhého kola minivolejbalu proběhl kompletní turnaj 

všech barev barevného minivolejbalu. Za DDM HIPPO Kuřim v něm 
nastoupily čtyři týmy, jeden v kategorii modrých, jeden v kategorii zele-
ných a dva v kategorii žlutých. Všichni zúčastnění bojovali o každý bod a v 
zápasech se vydali ze všech sil. Volejbalová přípravka zanechala na turnaji 
velmi dobrý dojem a všichni se už těšíme na další turnaje v roce 2012.

Za modrý tým nastoupily: Lucie Tesařová, Sára Henešová a Zu-
zana Rubešová

Za zelený tým nastoupili: Tereza Bělušová, Tomáš Rozman, Vale-
rie Loupová a Natálie Loupová

Za žlutý týmy nastoupili: Lucie Šmardová, Amálie Svobodová, 
Jana Bušová, Kryštof Svoboda a František Buš.
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sport

ŠipkyAtletika

Příští březnové číslo Zlobice vyjde v pátek 2. března 2012. 
Uzávěrka je v pátek 24. února 2012, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 30. ledna.

Kuřimský kros 2012
V sobotu 7.1.2012 proběhl v Kuřimi 4. závod letošního ročníku 

Brněnského běžeckého poháru. Jednalo se o běžecké závody všech vě-
kových kategorií, od těch nejmenších až po nejstarší veterány. Je to co do 
účasti největší závod na území Kuřimi. Celkový počet účastníků ve všech 
kategoriích překročil 500 běžkyň a běžců!

Kuřimského krosu se samozřejmě zúčastnili i kuřimští běžci, kteří 
se tak mohli poměřit se závodníky z celého Jihomoravského kraje. 

Výsledky:
10km: (Pořadí Příjmení a jméno Oddíl Ročník Čas) 1. Rudolecký 

Roman VSK Univerzita Brno 1988 0:32:57, 2. Olejníček Lukáš AC Mo-
ravská Slavia Brno 1988 0:32:57, 3. Orálek Daniel AC Moravská Slavia 
Brno 1970 0:33:54, 76. Prudek Luboš Kuřim 1961 0:43:43, 112. Sukač 
Zdeněk SUKI Team Kuřim 1965 0:46:52, 114. Sikora Aleš Smršť Pod-
lesí 1973 0:46:58, 139. Novotný Petr Kuřim 1965 0:48:50, 156. Jaskul-
ka Martin AK Kuřim 1968 0:50:26, 158. Košulič Antonín Kuřim 1968 
0:50:38, 161. Novotný Libor Kuřim 1961 0:50:56, 168. Gazárek Pavel 
Kuřim 1986 0:52:22, 208. Dvořák Karel Kuřim 1979 0:57:54

5km: 1. Brlica Pavel SK Žabovřesky 1993 0:18:13, 2. Konečný 
Petr AC Okrouhlá 1995 0:18:42, 3. Kovář Jan VSK Univerzita Brno 1996 
0:18:47, 41. Pešek Michal AK Kuřim 1996 0:23:49.

Ml. Žáci: 1. Suchánek Daniel Brno 1999 0:03:06, 2. Kotyza Dani-
el VSK Univerzita Brno 2000 0:03:07, 3. Zeman Filip AHA Vyškov 1999 
0:03:08, 12. Votýpka Martin AK Kuřim 2000 0:03:57

St. Žáci: 1. Klinkovský Jiří BYAC Brno 1998 0:04:31, 2. Kotouček 
Matěj Bořitov 1997 0:04:31, 3. Osolsobě Jan SBK Lulec 1998 0:04:35, 
13. Votýpka Tomáš AK Kuřim 1998 0:05:12

Ml. Žákyně: 1. Freibergerová Eliška AC Moravská Slavia Brno 
1999 0:03:18, 2. Prokešová Alice ARC Brno 1999 0:03:22, 3. Kieselová 
Michaela Sokol Bílovice n. Sv 2000 0:03:22, 10. Sukačová Tereza Suki 
team Kuřim 2000 0:03:54

St. Žákyně: 1. Šafářová Adéla Moravec Benešov 1998 0:04:55, 2. 
Čermáková Jana SKOL Brno 1998 0:05:08, 3. Mikušová Lucie AC Mo-
ravská Slavia 1998 0:05:16, 6. Veselá Michaela Kuřim 1998 0:05:41

Přípravka chlapci: 1. Slavík Ondřej Sokol Přísnotice 2001 
0:01:44, 2. Stloukal Richard TYRO Blansko 2002 0:01:46, 3. Šípek Kryš-
tof VSK Univerzita Brno 2002 0:01:48, 11. Moravec Michal AK Kuřim 
2001 0:02:04

Přípravka dívky: 1. Koláčková Adéla AK Kuřim 2001 0:01:53, 2. 
Půstová Šárka VSK Univerzita Brno 2002 0:01:55, 3. Obořilová Tereza 
Moravec Benešov 2002 0:01:56.

Turnaj č.5
V sobotu 21.1.2012 proběhl v KLUBU POHODA pátý turnaj sé-

rie, za účasti 12 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková.
Na prvním místě v turnaji skončil Richard Štěpánek, na druhém 

místě se umístila nejlepší žena turnaje Lenka Klašková, která si opět od-
nesla dva poháry pro nejlepší ženu a za umístění, na třetím místě byl Ar-
nošt Klaška st.

Výsledky turnaje číslo 5.: 1.místo R.Štěpánek, 2. L. Klašková, 3. A. 
Klaška st., 4. P. Cimbálník, 5.-6. J. Kessner a R. Skopal, 7.-8. M. Dulínek 
a L. Žáček atd…..

Průběžné pořadí: 1. J. Kessner 44, 2. L. Klašková 29, 3.-5. R. Sta-
něk,  A. Klaška ml. a P. Cimbálník po 24, 6. R. Štěpánek 22, 7. A. Klaška 
st. 21, 8. P. Pištěláková 19, 9. F. Doležel 16, 10.-11. M. Kapel a  L. Žáček 
po 14.

Další turnaj se uskuteční v KLUBU POHODA Kuřim kulturní 
dům (vchod ze dvora),v sobotu 18. 2. 2012 v 19:00 hodin.

David Hedbávný

Pozvánka
Fotbalový turnaj – Kuřim 3. 
3. 2012 

Jménem mladší přípravky B si Vás dovolujeme pozvat na turnaj, 
který organizujeme pro naše nejmenší naděje. Turnaje se zúčastní 6 
týmů. Začátek 3. 3. 2012 v 8:00, konec by měl být kolem 14:00. Místo 
Stadion, nafukovací bublina. Přijďte se s námi společně pobavit tímto fot-
balovým dnem.

S pozdravem Karel Cholek

Fotbal



Placená inzerce



Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru 
Zaměření 

Vhodné pro 
Úspěšnost 
„státní ma-
turity“ 2011 

Školné měsíčně 10  
v roce 

Možnost další-
ho studia Charakteristika oboru Optimální prů-

měr ze ZŠ  

Informační technologie  
18-20-M/01 

elektronické počítačové systémy  100% do 2,20  0 - 500 Kč VOŠ 
VŠ  

Čtyřletý obor slaboproudé elektrotechniky za-
měřený do oblasti informačních technologií.  

Ekonomika a podnikání  
 63-41-M/01 

technická administrativa  90% do 2,40  0 - 500 Kč VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý ekonomický obor s technickým mini-
mem. 

Mechanik elektrotechnik  
26-41-L/01 

číslicově řízené stroje   100% do 2,40  0 - 350 Kč VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý elektrotechnický obor s teoretickou a 
praktickou přípravou. 

Mechanik seřizovač  
23-45-L/01  100% do 2,40  0 - 350 Kč VOŠ 

VŠ 
Čtyřletý strojírenský obor s teoretickou a 
praktickou přípravou. 

Tříleté učební obory zakončené vyučením se v oboru 
Strojní mechanik  

23-51-H/01   - do 3,20  není 
nástavbové 

studium zakon-
čené MZ  

Tříletý obor zaměřený na montáž strojů a zaří-
zení a ruční kovodělné práce.  

Obráběč kovů  
23-56-H/01   - do 3,20  není 

nástavbové 
studium zakon-

čené MZ  
Tříletý obor zahrnující práce na soustruzích, 
frézkách, bruskách a dalších strojích.  

Elektrikář 

 26-51-H/02 
silnoproud   - do 3,00  není 

nástavbové 
studium zakon-

čené MZ   

Tříletý obor zaměřený na elektromontáž a 
údržbu strojů a zařízení. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  
Kuřim, s.r.o. nabízí tyto obory vzdělání: 

  

www.zamekkurim.czwww.zamekkurim.cz  
V prvním roce státních maturit byl u nás neúspěšný jen jeden student. Naše  
celková úspěšnost byla 98,2%. V České republice byla  průměrná úspěšnost  
středních škol 89,8%. Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby.  

tel.: 541 231 038, e-mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48 

  

Nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
Provozní elektrotechnika 

26-41-L/52  100% vyučení v 
oboru 

0 - 500 Kč (denní) 
1000 Kč (dálkové) 

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový obor ná-
stavbového studia je určen pro absolventy 
elektrotechnických učebních oborů. 

Provozní technika 
23-43-L/51  100% vyučení v 

oboru 
0 - 500 Kč (denní) 
1000 Kč (dálkové) 

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový obor ná-
stavbového studia je určen pro absolventy 
strojírenských a příbuzných učebních oborů. 

  

  


