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Family Point na Wellnes Kuřim

Vítání nových kuřimských občánků

(pokračování na str. 15)

První kuřimský občánek roku 2012 Matěj Toman s rodiči.

V sobotu 17. března se v obřadní síni 
Kulturního domu uskutečnilo první letošní 
vítání nově narozených kuřimských dětí. Zá-
stupci města při postupně uvítali 22 miminek, 
která se narodila v posledních měsících loňské-
ho roku a v prvních týdnech toho letošního. Po 
slavnostním obřadu rodiče zapsali své ratolesti 
do pamětní knihy a obdrželi od města drobné 
dárky.

Poslední uskutečněné „vítání“ mělo slav-
nostnější ráz, neboť byl přivítán první naroze-
ný občánek Města Kuřimi v roce 2012 -  Matěj 
Toman, který se narodil 9. ledna 2012. Mimo 

drobných dárků obdržel z rukou radního Da-
vida Holmana také dárkový poukaz v hodnotě      
5 000 korun, který je již tradičně prvnímu no-
vorozenému dítěti města předáván.  

(pokračování na str. 6)

Město Kuřim otevřelo zázemí pro ro-
diče s malými dětmi pro návštěvníky Wellne-
ss Kuřim.  Místnost, která dříve sloužila pro 
administrativní účely, byla nově zařízena a 
přizpůsobena za účelem zpříjemnit pobyt ve 
Wellness Kuřim maminkám a tatínkům, kte-
ří přijdou do areálu s malými dětmi. 

Family Point je projekt, který má před-
stavovat místo přátelské rodině a je financován 
z dotačního programu Jihomoravského kraje 
„Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí 
pro rok 2011“. Projekt „Family point, místo přá-
telské rodině“ napomáhá k vytváření pro-rodin-
ného prostředí v městě Brně a Jihomoravském 
kraji, a tím naplňuje jeden ze základních cílů 
rodinné politiky obou samosprávných celků. 
První Family Pointy byly zřízeny v Brně, kde v 
současnosti najdeme na tři desítky těchto míst. 
Jsou například na Krajském úřadu Jihomorav-
ského kraje, Magistrátu města Brna, úřadech 
městských částí, v knihovnách, některých zá-
jmových střediscích i nemocnicích.  V rámci Ji-
homoravského kraje už Family Pointy otevřelo 

téměř dvacet měst a obcí a projekt se rozšířil i 
do Zlínského kraje a kraje Vysočina.

Účelem Family Pointu je nabídnout bez-
platné zázemí pro informace, nasměrování a 
pomoc v oblastech života rodin, rodiče tu mají 
možnost přebalení a nakrmení dětí, odpočinek 
a současně slouží jako prostor pro setkávání. 
Místnost je koncipována jako dětský koutek 
s kobercem, dětským nábytkem, pastelkami a 
hračkami. K dispozici je přebalovací pult s pod-
ložkou, pohovka pro pohodlné kojení, mikro-
vlnná trouba pro ohřívání dětských jídel, dětská 
jídelní židle a odkládací lehátko pro miminka. 

Rodiče mají také možnost získat potřebné in-
formace o službách pro rodiny s malými dětmi. 
Aby měli uživatelé Family Pointu v případě po-
třeby možnost vyhledat si potřebné informace 
na internetu (odjezdy IDS, telefonní čísla, úřed-
ní hodiny, otevírací doby a jiné) je v místnosti k 
dispozici veřejný internet. Současně se zřízením 
místnosti pro Family Point byla vedlejší míst-
nost určena jako úschovna kočárků. Přístup do 
budovy Wellness Kuřim i do místnosti, kde se 
nachází Family Point je bezbariérový. 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. nabízí 
- Dvouleté denní nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
- Tříleté dálkové nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou  

Kód oboru Vhod-
né pro 

Úspěš-
nost „st. 
maturity“ 

2011 

Podmínka 
přijetí 

Školné měsíč-
ně 10  v roce 

Možnost 
dalšího 
studia 

Charakteristika oboru 

Provozní technika 
23-43-L/51  100% 

Vyučení 
v tech-
nickém 
oboru 

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

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy strojírenských a dalších příbuzných (automechanik, klempíř, instalatér, opravář,...) 
oborů. V předmětech Technologie, Stroje a zařízení, Technická měření, Technická dokumentace a dalších, 
prohlubuje a rozšiřuje znalosti z oblasti strojírenství. Obor připravuje vyučené studenty k úspěšnému vykonání 
maturitní zkoušky. Více na www.zamekkurim.cz. 

Provozní elektrotechnika 
26-41-L/52  100% 

Vyučení 
v  

elektro  
oboru  

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

VOŠ 
VŠ 

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový maturitní obor pro vyučené v tříletém oboru 
je určen pro absolventy elektrotechnických oborů. V předmětech Elektronika, Elektrotechnika, Elektrická  
měření a dalších, prohlubuje a rozšiřuje znalosti v široké oblasti elektrotechniky. Obor připravuje vyučené  
studenty k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky. Více na www.zamekkurim.cz. 

 

 
Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. Zřizovatelem školy je Město Kuřim a tři fyzické osoby. tel.: 541 231 038, etel.: 541 231 038, e--mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48mail: skola@zamekkurim.cz, Kuřim, Křížkovského 48   
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Stíny a polostíny

Na dohled od Zlobice

Editorial

Zloději na novostavbách
 Dne 1.3.2012 zmizelo z novostavby 

v Kuřimi 100 m elektrických kabelů v ceně 4 
tisíce Kč. 

 Dne 23.3.2012 byl přes noc ukraden 
ze stavby rodinného domu ve Vranově elektric-
ký rozvaděč včetně kabelů. Majiteli vznikla ško-
da 15,5 tisíce Kč.

Lupu si moc neužil
 pachatel, který se dne 3.3.2012 v 

nočních hodinách vloupal do obchodního 
domu  v Kuřimi. Po reakci bezpečnostního za-
řízení byla přivolána Policie ČR, která zloděje, 
odnášejícího si alkohol a cigarety, zajistila.

Zmizelé kovy
 Dne 4.3.2012 ohlásila na Policii ČR 

v Kuřimi firma sídlící v Kuřimi zcizení kovo-
vých dílců z jejího areálu v hodnotě 58 tisíc Kč.

 Dne 5.3.2012 zmizely z rodinného 
domu ve Vranově měděné svody v hodnotě 3 
tisíce Kč.

 Dne 13.3.2012 v ranních hodinách 
byly zcizeny vlakové zarážky, zabraňující pohy-
bu vlaku, a napínací kladky trolejí z rampy pře-
kladiště objektu ČD v Kuřimi. Ještě týž den byly 
Policií zajištěny ve sběrných surovinách, kde se 
je snažil zpeněžit již známý pachatel.

Velká škoda
 vznikla bytovému družstvu v Kuři-

mi. Z důvodu nedbalosti nebo úmyslu zahořel 
dne 6.3.2012 kolem poledne plastový kontej-
ner mezi bytovými domy. Požár byl uhašen jed-
notkou HZS. Na poškozených kontejnerech, 
přístřešku pro kontejnery a fasádě přilehlých 
domů vznikla škoda 188 tisíc Kč.

Než se muž otočil
 byly nůžky pryč. Dne 7.3.2012 ozná-

mil na Policii ČR v Kuřimi občan z Kuřimi, že 
během několika minut nepozornosti mu nezná-
mý pachatel ukradl z trávníku před rodinným 
domem nůžky na živý plot v hodnotě 16 tisíc Kč.

Smutné osudy
 Dne 8.3.2012 požádala o spolupráci 

Policii ČR psychiatrická léčebna z Brna při hle-
dání svého pacienta se sebevražednými sklony. 
Muž byl bydlištěm z Malhostovic. Bohužel, do 

půl hodiny po ohlášení útěku, pacient zemřel 
skokem z mostu.

 Dne 16.3.2012 ohlásil na Policii ČR 
náhodný turista nález oběšeného muže v lese 
mezi Českou a Kuřimí.

 Dne 19.3.2012  v odpoledních ho-
dinách byla Policie ČR a zdravotnická pomoc 
přivolána na vlakové nádraží v Čebíně k muži, 
který zde ležel v bezvědomí. Lékař byl nucen 
konstatovat úmrtí.

Matky a synové
 Dne 18.3.2012 v Kuřimi byla přivo-

lána Policie ČR k matce, která byla napadena 
svým synem. Nezletilý hoch, který byl na útěku 
z výchovného ústavu, požadoval od matky pení-
ze. Když mu je dát nechtěla, shodil ji ze schodů 
a utekl. Žena utrpěla 4 cm dlouhou tržnou ránu 
na čele. Byla převezena do nemocnice.

 Dne 19.3.2012 požádala Policii ČR 
v Kuřimi o pomoc matka z Kuřimi, jejíž syn jí 
vyhrožoval fyzickým násilím, pokud mu nedá 
peníze na pivo. Mladík byl převezen do záchyt-
né stanice.

Čisté světlo
 Dne 8.3.2012  donesl na Policii ČR 

občan z Kuřimi platební kartu, kterou nechal 
její majitel u bankomatu.

 Dne 17.3.2012 donesla na Policii ČR 
v Kuřimi jedna žena nalezený občanský průkaz 
a druhá žena peněženku s 8 tisíci Kč a doklady.

 Dne 23.3.2012 ohlásil na Policii ČR 
v Kuřimi nález peněženky s doklady další pocti-
vý občan.

H.N.

Výstraha pro rodi-
če dětí

Dne 22. března jsme obdrželi varování 
ze sousedního Tišnova, které se týkalo pokusu 
o únos dítěte cestou do školy. Podle webových 
stránek města Tišnova došlo dne 22. 3. 2012 k 
pokusu o únos malé školačky ze Základní školy 
v ulici Dlouhé. Podle vyjádření zástupkyně ško-
ly, doběhla plačící dívenka do školy s tím, že se 
ji pokusil neznámý, silnější, asi třicetiletý muž, v 
hnědé bundě a kšiltovce, vtáhnout do automo-
bilu černé barvy. Školačce se naštěstí podařilo 
muži vysmeknout a utéct do školy. Policie pro-
to žádá všechny občany, kteří zahlédli kolem půl 
osmé ráno dne 22. 3. 2012 osobní automobil 

černé barvy v oblasti Hony za Kukýrnou v Tiš-
nově či jakékoliv jiné podezřelé chování tohoto 
automobilu či osoby v něm (muž, hnědá bunda, 
kšiltovka), aby neprodleně kontaktovali Policii 
ČR na tel. č. 158. Dále policie vydává doporu-
čení, aby rodiče důkladně poučili své děti dítě 
o chování a dodržování zásady nehovořit s cizí-
mi lidmi. V Tišnově navíc doporučují rodičům, 
aby se jejich dítě nepohybovalo po městě samo, 
ale pokud možno se spolužákem či spolužač-
kou, nebo ještě lépe s dospělým doprovodem. 
Toto varování je určitě důležitou informací i pro 
rodiče dětí v Kuřimi.

sš

Senátorské odpo-
ledne pro veřej-
nost

Senátor Jozef  Regec bude v pondělí 2. 
dubna od 15.00 hod. do 18.00 hod. na radnici 
v Kuřimi v kanceláři místostarosty J. Koláčka  v 
rámci „úředního dne“ pro Brno-venkov.

Sjednat schůzku na přesný čas je možné 
na tel. +420 774 744 986, 

e-mail: info@jozefregec.cz

Pro nemoc odloženo
Vážení čtenáři, poprvé v novodobé histo-

rii Kuřimi se stalo, že musela být odložena schů-
ze zastupitelstva pro nemoc všech uvolněných 
funkcionářů. Dokonce ani rada se nesešla. Tak-
že příště očekávajte větší přísun zpráv z chodu 
města. 

Všem marodům přejeme rychlé uzdra-
vení a všem smysluplné prožití velikonočních 
svátků. A jak by řekl Ludvík Vaculík: Jaro je 
tady.

Jiří Brabec
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užitečné informace

Telefonní seznam MěÚ Ku-
řim k 1. 3. 2012

Tel.: 541 422 3+klapka
Fax: 541 230 633
e-mail: posta@radnice.kurim.cz, prijmeni@radnice.kurim.cz 

Název odboru jméno  klapka  mobil  funkce
Starosta Sukalovský Drago, Ing.       01  775 978 326 
1. místostarosta Koláček Jiří       02  608 708 961 
Místostarosta Štarha Oldřich, Ing. 05  775 307 291 
Tajemník kancelář úřadu 
 Zimmermannová Alena, Mgr.  03  777 608 237 
Šiblová Naděžda, Ing.  52  777 363 612 
    Projektová manažerka
Glosová Petra   38  777 363 601 
   Asistentka starosty a místostarostů
Koláčková Hana   04  777 363 602 
    Personalistka
Svoboda Marek   27  777 307 294 
    Informatik
Jízdný Radek   28  777 254 338 
    Informatik
Novák Radim, Mgr.   29  725 111 395 
    Krizové řízení
Žáček Milan   50  774 600 989 
   Dohled nad veřejným pořádkem

Odbor majetkoprávní (OMP) 
Kavka Petr, Mgr.   74  777 363 608 
    Vedoucí odboru, smlouvy
Janoušková Alena   45  Byty, nebytové prostory
Chaloupková Jitka, DiS.  06    777 363 605 
   Zahrádky, výpisy z katastru nemovitostí
 Fidrmucová Vladimíra, Ing.  17  Nájem pozemků, 
    převody nemovitostí
 Rejda Jaroslav   19  608 852 469 Údržbář
 Lošťáková Eva     Uklízečka

Odbor správní a vnitřních věcí (OSVV)
 Krejčová Lenka, Mgr.  09  777 363 606 
    Pověřená vedením, matrika
 Hlouchová Zina   08    Evidence obyvatel
 Novotná Ivana   26  774 072 931 
      Občanské průkazy
 Vanková Kateřina, DiS.  61   Cestovní doklady
 Schneiderová Lenka   40   Přestupky, 
    výpisy z rejstříku trestů
 Jarošová Marie   11   podatelna

Odbor finanční (OF) 
Varmužka Aleš, Ing.   23  777 363 600 
     Vedoucí odboru
 Kolaříková Naďa   22  777 363 615 Hlavní účetní
 Axmannová Soňa   72   Účetní
 Malá Martina, Bc.   21  Poplatky 
    za komunální odpad
 Kratochvilová Dana   24  Místní poplatky – psi, VHP
 Havlínová Draha   59   Mzdová účetní
 Špačková Alena, Ing.  07   Pokladna

Odbor životního prostředí  (OŽP) 
Sikorová Jitka, Ing.   25  608 819 455 Vedoucí, 
     ochrana přírody
 Střítežská Šárka, Mgr.  43  777 363 613 
     Zem. půdní fond
 Filková Michaela, DiS.  43   Odpady, ovzduší

Název odboru jméno  klapka  mobil  funkce
 
Hamřík Jaroslav, Ing.  18  608 819 451 
    Čistota a údržba města
 Vidlák Leo, Ing.   42  Lesy, myslivost, rybářství

Odbor - obecní živnostenský úřad (OŽÚ) 
Trtílková Alena, Mgr.  48  777 363 604 Vedoucí, 
     registrace živností
 Šmardová Danuše   48  Registrace živností
 Šafář Martin, Mgr.   15  Právník, kontrolor, 
    evidence zem. podnikatele
 Rousová Pavla   39  775 072 932 Kontrolorka
 Němcová Hana, Mgr.  41  723 364 152 Školství

Odbor stavební a vodoprávní (OSVO)
 Macek František, Ing.  13  775 577 826 Vedoucí 
      odboru
 Lekešová Jana, Ing.   14  775 072 933 
   Povolování staveb, památková péče
 Brothánková Marie   14   777 363 607 
    Povolování staveb
 Ošlejšková Dagmar   12  Podatelna odboru
 Gibalová Martina, Ing.  20  Vodoprávní úřad

Odbor dopravy (OD) 
Kovář Jiří, Ing.   35  777 363 610 Vedoucí,  
   spec. stavební úřad, sil. správ. úřad
Folvarčík Marian, Bc.  37  Dopravní přestupky
Mařa Aleš    36  Technik, přestavby vozidel
Matějíček Pavel, Mgr.  69  777 363 616   
     Zkušební komisař
Mažgútová Jana   33  Evidence vozidel
Šinkorová Helena   63  Evidence vozidel
Křivanová Jitka   32  777 307 292   
     Řidičské průkazy
Babincová Dana   34  Řidičské průkazy

Odbor sociálních věcí (OSV) 
Sojková Taťána, Bc.   76  775 716 082   
     Vedoucí odboru
 Navrátilová Jitka   54  777 363 603   
    Sociální pracovnice
 Malásková Renáta   77  773 771 736 Soc. pracovnice,  
    komunitní plán. soc. služeb
 Musilová Lenka, Bc.   78  774 004 652   
    Kurátorka pro mládež
 Ambrožová Helena   53  775 716 084 OSPOD
 Chromková Adéla, Bc.  79  775 716 083 OSPOD

Odbor investiční a regionálního rozvoje (OIRR) 
Bartoš Stanislav   73  606 705 879   
   Vedoucí odboru, investiční akce
 Honců Jindřiška, Ing.  57  777 363 614 Investiční akce
 Perková Zdeňka   75  777 072 934 Vodovody,  
     kanalizace
 Montagová Dagmar, Mgr.  30  GIS
 Indrová Vlasta, Ing.   10  774 072 934 Územní plán
 Svobodová Radka   71  administrativa
 Ševčíková Dagmar, Ing  16  776 072 931 Investiční akce,  
    veřejné osvětlení

Úřad práce Brno-venkov Tel: 950 105 399 
Šlégrová Eva   51  eva.slegrova@bo.mpsv.cz 
Malá Lenka Bc.   55  lenka.mala@bo.mpsv.cz 
Pařízková Kristýna DiS.  56          kristyna.parizkova@bo.mpsv.cz 
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fotosoutěž

U příležitosti letošního Dne Země 2012 vyhlašuje komise 
zdravého města Kuřimi fotografickou soutěž na téma:

„Poznej a chraň přírodní krá-
sy Kuřimi a okolí“

Den Země je celosvětová ekologická akce snažící se všem věko-
vým skupinám ukázat cestu k přírodě, posilovat pouto mezi lidmi a kraji-
nou či zvířaty, hájit životní prostředí v našem městě, seznámit veřejnost s  
problematikou negativních vlivů člověka na krajinu a zvyšovat tím zájem 
veřejnosti o životní prostředí. 

22. duben je tak mezinárodním svátkem životního prostředí
Znáte-li někde v Kuřimi a jeho okolí území významné svým krajin-

ným rázem neváhejte se zúčastnit naší soutěže a podělit se tak s ostatními 
občany města.

Podmínky soutěže:
1) Fotosoutěže  se mohou zúčastnit  amatérští i profesionální fotogra-

fové.
2) Fotografie musí být pouze z Kuřimi a okolí.
3) Formát: libovolný, v tištěné (fotopapír) nebo elektronické podobě.
4) Fotografie mohou být barevné i černobílé.
5) Počet maximálně 3 fotografie od jednoho autora. Pořadatel může  vy-

stavit jen část série.
6) Každá fotografie musí být na zadní straně označena těmito údaji:
jméno a příjmení autora, adresa, telefon, e-mail, název fotografie a název 

území ze kterého byla pořízena
7) Pro zaslání fotografií v elektronické podobě využijte emailovou adresu 

jiri.polas@seznam.cz
 Uveďte stejné údaje a do názvu zprávy „FOTOSOUTĚŽ DEN 

ZEMĚ“

 Adresa pro zaslání vytištěných fotografií:
 Město Kuřim, Jungmannova 968 , 664 34  Kuřim
 Obálku označte slovy „FOTOSOUTĚŽ DEN ZEMĚ“

8) Uzávěrka soutěže 22. 4. 2012
9) Přihlášením fotografií do fotosoutěže autor souhlasí s možným zve-

řejněním vybraných fotografií a použitím pro účely  města Kuři-
mi….

Fotografie zhodnotí porota složená z členů komise zdravého města 
Kuřimi.

Vybraní autoři budou odměněni věcnými cenami.
Vybrané fotografie budou vystaveny v městské knihovně - termín 

výstavy bude upřesněn.

Pořádá Komise Zdravého města Rady města Kuřimi

Další informace
Mirka Koláčková - 739674276

Ing. Naďa Šiblová, PaedDr. David Holman , Mirka Koláčková

Beseda s olympionikem
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v královské at-

letické disciplíně-desetiboji, připravili pro žáky základních škol pohybový 
program s názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV. 
Cílem programu je zvýšení osobní pohybové aktivity co největšího počtu 
dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit spor-
tovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. 

Jako patroni projektu působí medailisté a účastníci olympijských 
her, mistrovství světa a Evropy, kteří na školních besedách po celém úze-
mí ČR motivují žáky nejen ke sportování, ale obecně k harmonickému 
rozvoji těla i ducha.

Ve středu 29. února zavítal na ZŠ Tyršova pan Gejza Valent, mistr 
ČR v hodu diskem z let 1981, 1987 a 1991, jenž úspěšně reprezentoval 
naši zemi na OH 1988 v Soulu (6. místo), na atletickém MS 1983 v Hel-
sinkách (3. místo) a sklízel úspěchy i na mnoha dalších významných sou-
těžích. Spolu s ním přijela i paní Agnesa Zochová, která dětem v úvodní 
části besedy představila projekt OVOV. Děti se dozvěděly, že je sestaven 
z deseti disciplín, které mají  splnit (např. hod míčkem, sed-leh, běh na 60 
m, běh na 1000 m, kliky, skákání přes švihadlo atd.), že některé disciplíny 
můžou pravidelně trénovat doma a tím postupně zvyšovat svou fyzickou 
zdatnost, že do záznamové knížky se potom píší body, které za svůj výkon 
v určité disciplíně dostanou, že po absolvování všech disciplín můžou vy-
bojovat odznak (dle osobních výkonů bronzový, stříbrný, zlatý a diaman-
tový). Díky videoprojekci nahlédly i do minulých ročníků soutěže. 

V další části besedy děti zasypaly p. Gejzu Valenta svými zvída-
vými dotazy, osahaly si bronzovou medaili z MS a  dobrovolníci si také 
vyzkoušeli dvě disciplíny OVOV (kliky a skákání přes švihadlo). Besedu 
zakončila autogramiáda, odkud si děti odnášely fotografii našeho vzácné-
ho hosta s podpisem.

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova

vzácná návštěva
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noví občánci

Vítání nových kuřimských občánků
(pokračování ze str. 1)
Další „vítání dětí“ v letošním roce jsou plánována v následujících 

termínech:
sobota 19. 5. 2012 (děti narozené leden – březen 2012) 
sobota 15. 9. 2012 (duben – červenec 2012) 
sobota 15. 12. 2012 (srpen – říjen 2012) 
Uvedené termíny jsou orientační, vítání dětí bude předcházet za-

slání pozvánky s konkrétními údaji.
sš

Kuřim zastavila svůj růst
Dne 14. března přinesla média informaci Českého statistického 

úřadu o vývoji některých sledovaných ukazatelů za rok 2011, tentokrát 
korigovaných daty ze sčítání obyvatel v témže  roce. Bylo to pesimistic-
ké čtení o tom, že v minulém roce přišlo v naší zemi na svět o 8500 dětí 
méně než v roce 2010 a jestli bude trend počtu narozených dětí, který za-
čal republikově klesat v roce 2009 (v Kuřimi až v roce 2010) pokračovat, 
začneme od roku 2014 vymírat. Zpomalil  se také příliv migrantů, který 
zvyšoval počet obyvatel atd. V podstatě samé pesimistické zprávy.

Krajská správa ČSÚ v Brně zveřejnila ve stejný den na internetu in-
formace o Jihomoravském kraji a tak jsem se podíval, jak si stojí ve světle 
uveřejněných dat Kuřim. Z dat uveřejněných ČSÚ pochází i předkládaná 
tabulka, v níž jsem se omezil na velikostně a administrativně srovnatelné 
obce s rozšířenou působností v okrese Brno-venkov.

Bilance počtu obyvatel v některých městech Jihomoravského kraje v roce 2011
Město  Narození Přistěhovalí        Přírůstek  Stav k
     Zemřelí         Vystěhovalí (úbytek)     31.12.2011
    migrační celkový 
Kuřim  134  91 298  314 -16   27 10832
Ivančice    76  91 201  198    3   -12   9554
Tišnov  122  84 266  209 57    95   8713
Šlapanice    72  62 194  200 -6       4   6988
Rosice    80  51 184  100 84   113   5686
Pohořelice   40  48   178  108 70     62   4640
Židlochovice   50  25 180  111 69     94   3604

Zdroj: ČSÚ Brno

Čísla jsou vržena, můžeme začít spekulovat. Na nic více si jako 
amatérský statistik netroufám.

Největší města okresu Brno-venkov: Kuřim, Ivančice a Šlapanice 
spíše ve svém vývoji stagnovala. Zato Tišnov, ale zejména Rosice, Pohoře-
lice a Židlochovice rostla počtem obyvatel. V těchto městech byly dokon-
čeny 1-2 bytové domy a do nich se přistěhovali noví občané.

Je to poprvé po několika letech, co se téměř zastavil přírůstek oby-
vatel v Kuřimi, který činil každý rok několik stovek obyvatel. Příčinou 
toho byla bytová výstavba, v níž bylo v Kuřimi dosahováno nejlepších 
výsledků nejen v Jihomoravském kraji, ale možná i v rámci republiky. V 
důsledku této výstavby rostl počet obyvatel především kladným migrač-
ním přírůstkem a přistěhovalým mladým lidem se rodily děti. V loňském 
roce se naopak více osob z Kuřimi odstěhovalo než přistěhovalo. Bytová 
výstavba v Kuřimi nyní stagnuje. 

Tato situace může přinést radost občanům, kteří jsou odpůrci 
tzv. tloustnutí města. Sám výraz tloustnutí města vymyslel (doufám, že 
tomu tak skutečně bylo) jeden ze zastupitelů města ve volebním období 
2002 – 2006. Tím kritizoval stav, kdy se na okraji Kuřimi stavěly domy, 
ulice a celá městská část. To vyvolávalo potřebu přebírat od stavitelů nové 
komunikace, vodovody, kanalizace, budovat dětská hřiště, mateřské ško-
ly, rozšiřovat péči o životní prostředí apod. Prostě to přinášelo starosti. 
Samozřejmě, že město mělo z tohoto rozšiřování i užitek, neboť při roz-
dělování peněz obcím ze státního rozpočtu je hlavním ukazatelem počet 
obyvatel. Jen tak tak městu unikl zvýšený přísun peněz, který byl spojen s 
překročením 10 000 obyvatel. Mohlo to přinášet kolem 6 milionů korun 
ročně vlastně jen za jednoho jediného občana. Příslušný koeficient oce-
ňující překročení uvedené hranice byl však již zrušen.

Jsem názoru, městu by prospěl spíše mírný růst počtu obyvatel 
než stagnace počtů. Roční přírůstek o 100-200 obyvatel by byl zvládnu-
telný  existující infrastrukturou.  Rekonstruovaný Wellness má také ještě 
rezervy v naplněnosti, pro připravovanou rekonstrukci kulturního domu 
by byl přírůstek obyvatel jistě vhodný a pro využívání sportovní haly, je-
jíž plány spřádají sportovci, ani nemluvě. Koncem letošního roku nebo 
počátkem roku příštího má být zahájena výstavba dalšího již čtvrtého su-
permarketu. Pro provoz všech těchto objektů je vždy nejdůležitější, jak je 
využívají občané města a následně až lidé z jeho okolí. Uvedená občanská 
vybavenost, kdyby již existovala, odpovídá spíše městu s 15 – 20 000 oby-
vateli než přibližně jedenáctitisícovému městu. Ale třeba právě toto spolu 
s blízkostí Brna a hezkým přírodním okolím bude lákat další občany k 
životu v Kuřimi.

P. Němec



ročník 19, číslo 4/duben    ZLOBICE   7

kuřimata

placená inzerce

Hrátky s KuřiMáTky 
- tentokrát v maskách

V neděli 18.3. pořádalo Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 
o.s. pro své členy a jejich přátele maškarní karneval. Naše sdružení má 
ve svém názvu skryty Kuřimské Mámy i Táty a na téhle akci se skutečně 
kromě maminek s dětmi objevila i celá řada tatínků. Nechybělo ani ně-
kolik babiček a dědečků. Nejdůležitější byly ovšem děti a jejich krásné 
masky. Po parketu se tak pohybovala různá zvířátka, indiáni, kovbojové, 
gejša nebo třeba čert. Přišel dokonce i kouzelník, na pořádek dohlíželo 
maskované vojsko či hasiči a o pohádkový nádech se postaral celý zástup 
překrásných princezen a víl. Odpolednem nás provázel Šáša Kája, rodiče 
vymysleli dětem různé zábavné úkoly, tančilo se do protančení střevíčků 
a zpívalo o sto šest. Na závěr jsme dětem rozdali bublifuky a sladkou od-
měnu a všichni společně si pochutnali na celé přehlídce domácích buchet 
od maminek. Děkuji všem zúčastněným za jejich pomoc a krásně prožité 
odpoledne plné dětských úsměvů. 

Míla Kollarčíková   

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s. 
pořádá

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 
Umí vaše děti pást ovečky? Schovávat se za dubem pod dubem? Dát 

koním obroku nebo vzít hoblík, pilku? Přijďte si zahrát ještě chvilku...

Klub maminek KuřiMaTa
Pozor mimořádně jiné místo a čas!!!
Kde: Centrum denních služeb Kuřim, Jungmannova 950 (vnitro-

blok, budova vedle MŠ)
Kdy: Čtvrtek 19.4.2012, 18:30 - 20:30 
Plstění z ovčí vlny
Přijďte si s námi vyrobit netradiční naušnice, jarní ozdůbku nebo 

malou plstěnou ovečku. Téma bude vybráno podle zájmu účastníků. Jed-
ná se opět o velmi jednoduchou techniku, kterou zvládne každý. Dílna 
bude probíhat pod vedením Nicoly Šimonové. Materiál a kurzovné činí 
50 Kč. Sebou tentokrát stačí jen dobrá nálada. V případě zájmu je nut-
né se předem registrovat nejpozději do 13.4.2012 na emailové adrese: 
n.simonova@volny.cz

Herna pro děti  aneb Hrátky s KuřiMáTky
Přejeme všem spoustu zábavy na sluníčku a čerstvém vzduchu a 

těšíme se v herničce opět na podzim od 9.10.2012

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

Květná neděle 1. dubna 
Tišnov – katolická fara přízemí 9:00
Kuřim- Sbor K. Farského (Farského 349 ve dvoře) 15:30

Středa 4. dubna
Kuřim- Sbor K. Farského 18:30 Slavnost smíření 

Zelený čtvrtek  5. dubna
Kuřim- Sbor K. Farského 18:30

Velký pátek  6. dubna
Kuřim- Sbor K. Farského 18:30

Bílá sobota 7.dubna
Kuřim- Sbor K. Farského 21:00

Boží hod velikonoční 8. dubna
Tišnov-katolická fara přízemí 9:00
Lelekovice – Husův sbor (Zahumení 158) 13:30

Velikonoční pondělí  9. dubna
Kuřim- Sbor K. Farského  9:00

Husitská farní obec v Kuřimi 
srdečně zve ke svátečním bohoslužbám 
a přeje všem radostné a požehnané Velikonoce. 

Další informace na: www.husitekurim.cz

placená inzerce
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společnost

Daruj knihu, daruješ radost
Na začátku tohoto příběhu byl mail, který jsem dostal. Ocituji 

jej, jen změním jméno autorky. Ne, že by to po mně chtěla, ale mys-
lím, že je to rozumné.

Dobrý den, pane Brabec,
musím se s Vámi podělit a vlastně i občany Kuřimi o můj dnešní zá-

žitek.
Jen pro informaci:
Po smrti mé babičky jsem chtěla darovat kuřimskému penzionu seni-

orů cca 30 kusů úplně nových knih románů (jednou přečtených) od autorky 
Vlasty Javořické. Říkala jsem si, že by to mohlo obyvatelům penzionu udělat 
radost a knihy by mohly být ještě někomu k užitku.

Nechtěla jsem je tam samozřejmě zavézt bez ohlášení, tak jsem zavo-
lala paní Bártové.

Řekla jsem jí o knihách, také, že je samozřejmě penzionu daruji, ještě 
jim je tam donesu a bylo mi řečeno toto: „Bohužel, musím Vás zklamat, ale 
my tady máme plnou knihovničku a neměli bychom je kam dát…“ Znovu 
jsem zopakovala, že se jedná o nové knihy, že by jistě těm babičkám v pen-
zionu udělaly radost, ale slyšela jsem stejným „leklým“ tónem: „Máme plnou 
knihovničku“…

No, řeknu vám, že jsem nevěřila vlastním uším. Nevím, co si mám o 
paní Bártové myslet. Na pozici vedoucí penzionu by měl být člověk se soci-
álním cítěním, co především myslí na seniory aby prožili důstojné stáří, ale 
v případě, že vedoucí penzionu vystupuje pouze jako osoba, která myslí jen 
sama na sebe, je v této profesi naprosto zbytečná. Vždyť je to domov sociálních 
služeb… proboha.

Připadá mi to tak absurdní jako kdybych dovezla do dětského domova 
nové hračky a oni by mi řekli, že je nechtějí, protože nemají poličku.

Jana Horáková

Reakci paní Horákové jsem se nedivil. Člověk, který v dobrém 
úmyslu dává dar a je odmítnut, se asi nemůže cítit dobře. Vlasta Javořic-
ká patřila za první republiky k nejčtenějším autorům, zvláště na venkově. 
Její literární dílo sice nebylo žádná vysoká literatura, ale ani škvár. Klad-
lo důraz na konzervativní hodnoty, byla v tom vždycky nějaká ta láska, 
povinnosti, venkovský život. Poté, co napsala po Mnichově otevřený do-
pis Stalinovi s výčitkou, že nám nepomohl Sovětský svaz proti fašistům 
(„Zvedám svůj hlas k Tobě, Staline, a volám Tě z dřímoty k výčitkám a 
k soudu!... A tak zrazeni všemi a opuštěni od všech, vydáni napospas ne-
smírné titánské přesile, jsme se museli vzdát... Veliký Staline, ukázal jsi se 
malým! Ze všech spojenců zůstal nám pouze jediný, starý a spravedlivý 
Bůh“.) a s přihlédnutím ke křesťanskému zakotvení autorky, není se co 
divit, že po roce 1948 to neměla lehké. Její dílo znovu vyšlo až v deva-
desátých letech (s výjimkou dvou próz v letech 1968-9). Bylo čtenářsky 
velmi kladně přijato. Navíc, i když autorka byla spojena se Studenou na 
Jihlavsku, žila několik let i v sousedním Tišnově, takže jde do jisté míry i 
o autorku regionální. Dárkyně jistě mohla se ziskem prodat knihy do an-
tikvariátu, její přesvědčení, že by si knihy své čtenáře mezi seniory našly, 
má logiku.

Na druhé straně jsem si říkal, že pokud má instituce, které dar na-
bídla, nedostatek prostor, nemohu se divit ani jeho ředitelce. Proto jsem 
ji požádal o reakci.

Dobrý den,
Jsem překvapena z reakce paní Horákové, které jsem odmítla převzít 

30 výtisků románů od autorky Vlasty Javořické po zemřelé babičce. Paní Ho-
ráková si zřejmě moji reakci špatně vyložila a dále si vůbec neuvědomuje, že 
Penzion pro důchodce od r. 2007 v Kuřimi už nemáme. Byl transformován 
na Dům s pečovatelskou službou, ve kterém jsou nájemní byty a tudíž zde žijí 
nájemníci. Dům není sociální zařízení.

Centrum sociálních služeb Kuřim jako organizace a poskytovatel soci-
álních služeb sídlí v objektu Domu s pečovatelskou službou.

Hlavní náplní činnosti organizace je poskytování pečovatelské služby, 
provoz centra denních služeb a zabezpečení domácí zdravotní péče. Co se týče 
Domu s pečovatelskou službou, tak v tomto objektu naše organizace vykonává 
zmíněnou pečovatelskou službu a je pouze jejím správcem. Lidé zde bydlí v ná-
jemních bytech tak, jako jiní občané v Kuřimi. Sociální služby si objednávají 

stejným způsobem jako jiní občané v Kuřimi. Výhodu mají v tom, že pečova-
telská služba je mimo jiné pro ně dostupnější a poskytována i v odpoledních, 
večerních hodinách a o víkendech. Mají zde zajištěn i noční dozor vrátného. 
To jen na začátek na vysvětlenou o činnosti naší organizace.

V objektu Domu s pečovatelskou službou je malá knihovnička o rozlo-
ze cca 14 m2 jako pozůstatek bývalého Penzionu pro důchodce. Všechny skří-
ně pro uložení knih jsou plné a již v tuto chvíli jsou knihy v místnosti uloženy 
v krabicích a vyskládané i na psacím stole. Tento prostor je tak malý, že více 
skříní ani poliček se do místnosti nevejde. Jako další a pro mě i podstatnější 
důvod odmítnutí 30 románů je skutečnost, že lepší a smysluplnější využití, by 
měly knihy v Městské knihově, kde je širší přístup čtenářů. Knihovna v Domě 
s pečovatelskou službou je určena jen nájemníkům a ti dávají přednost jinému 
typu knih v podobě např. Harlequin.

Právě proto, že jsem člověk se sociálním cítěním si myslím, že by byla 
velká škoda, aby takový dar v podobě románových knih ležel v krabici a nikdo 
jej nečetl. Věřte, že mi záleží na seniorech, aby prožili důstojné stáří. Záleží na 
tom i všem zaměstnancům organizace. Mimo svoji činnost pořádáme různé 
akce pro nájemníky domu s pečovatelskou službou jako je opékání špekáč-
ků, aktivizační činnosti, besedy. Nejen pro nájemníky domu, ale pro všechny 
seniory Kuřimi pořádáme každý měsíc v centru denních  služeb „Posezení s 
písničkou“, v Kulturním domě 4x ročně Konferenci o sociálních službách s ta-
neční zábavou. V loňském roce se nám podařilo uspořádat 2 výlety pro seniory 
Kuřimi a v letošním roce budou uskutečněny opět dva výlety. Výlety nejsou 
jen pro chodící a soběstačné. Mohou jet i hůře mobilní klienti s doprovodem 
pečovatelky. Věřte, že naše práce pro seniory není jen o čtení knih. Musí nás 
zajímat, co náš klient opravdu chce. Zaměstnanci Centra sociálních služeb 
Kuřim, kde jsem ředitelkou, vykonávají sociální služby kvalifikovaně, kvalitně 
a k tomu pořádají spoustu akcí navíc právě pro seniory.

Nevím, jak můj hlas působil na paní na druhé straně telefonu, ale z 
mé strany se jednalo jen o slušné odmítnutí pro naši organizaci nepotřebného 
daru. Je mi proto líto, když si někdo vykládá odmítnutí nepotřebného daru 
jako „leklý“ tón hlasu a neexistenci sociálního cítění.  

Mgr. Miloslava Bártová
ředitelka

Centra sociálních služeb Kuřim

I já občas dostanu nějakou tu knihu nebo CD podruhé. V tom 
případě je předávám jako dar do Městské knihovny. Vycházím přitom z 
logiky, že jde o zařízení sloužící všem občanům Kuřimi, zařízení profe-
sionální v dané oblasti a ze zkušenosti, že zatím vždy dar přijali a slušně 
poděkovali. Proto jsem požádal i paní vedoucí knihovny o reakci na dopis 
paní Horákové. Zde je:

Tak trošku se odpovědi paní ředitelky nedivím. Na jedné straně ne-
znám prostory knihovny v penzionu, proto nemohu posoudit jejich „naplně-
nost“, nevím, jestli se jedná o místnost, regál nebo polici. Na  druhé straně je 
spisovatelka Vlasta Javořická pro seniorky jednou z nejčtenějších autorek a 
pokud by to jen trochu šlo, raději bych vyřadila knihy, které jsou pro uživatele 
knihovny v penzionu nezajímavé a tento dar přijala. 

Městská knihovna přijímá dary od nabízejících vždy, pokud nejsou 
opravdu staré nebo zničené  – buď jimi doplní vlastní fond nebo vymění opotře-
bovaný titul za zachovalý. V případě, že nepotřebujeme využít knihy žádným 
z těchto způsobů, dohodneme se s dárcem na tom, že jsou knihy nabídnuty 
darem dalším knihovnám v regionu přes naše webové stránky. (http://www.
mkkurim.cz/news/nabidka-vyrazenych-knih-z-vf-a-daru-zdarma/ )

Zájem dárce tak zůstane zachovaný, knihy jsou nabídnuty veřejnosti a 
mnohé obecní knihovny tuto nabídku s radostí využívají, vzhledem k omeze-
nému rozpočtu na vlastní nákupy knih.

Ale chápu, že vedení penzionu tyto možnosti nemá a může být oprav-
du v prostorové tísni. 

Ještě pro Vaši informaci. Tuto Javořickou bychom přijali velice rádi, 
protože téměř vše,  co máme z 90. let, je opotřebované a rozpadá se.

Věra Štěpánová
Vedoucí Městské knihovny v Kuřimi

Podíváte-li se na web na seznam nabízených knih Městskou kni-
hovnou, je úctyhodné délky (tak na půl obsahu Zlobice) a jsou v něm 
i velmi zajímavé tituly. Já sám patřím k lidem, kteří zatím konzervativně 
dávají přednost poctivé papírové knize před elektronickou formou. I za 
cenu, že mi zhruba dva tisíce svazků, které doma mám, zabírají místo. 
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Nevím, možná šlo v tomto případě udělat „malou rošádu“. Tedy, že by 
knihovna přijala jako dar část fondu z Centra sociálních služeb (knih, o 
kterých se ukázalo, že si je senioři nepůjčují) a na uvolněný regál putoval 
dar laskavé paní Horákové. Nebo mohla paní Horáková darovat knihy do 
městské knihovny, jak píše paní ředitelka, a senioři si je mohli zajít půjčit 
tam. Měli by to spojené s procházkou, návštěvou kulturní instituce a spo-
lečenským kontaktem.

Přestože v těchto souvislostech nadpis článku zní ironicky, já mu 
věřím: Daruj knihu, daruješ radost.

Jiří Brabec
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Město Kuřim ještě v současně době dokupuje zařízení a dovybavu-
je místnost dalšími potřebami pro malé děti.

Provozní doba Family Pointu na Wellness Kuřim je od pondělí do 
pátku 8 – 21 hodin a v sobotu a neděli 9 – 21 hodin. Více informací o 
projektu najdete na www.familypoint.cz

sš

Family Point na Wellnes Kuřim
(pokračování ze str. 1)

Večer Trampských Písní 
aneb Trampský bál 
T .0. Llano Estacado 

V sobotu 25. února 2012 pořádala trampská osada bál- taneční 
zábavu. Po delší době opět v tělocvičně na sokolovně v Kuřimi. K tanci a 
zábavě hrála Kuřimská skupina „GASUKO“. 

Večer zahájil vystoupením a úvodním slovem ke 150. výročí zalo-
žení Sokola pan František Merta. Poté Mojmír Kohoutek uvítal hosty za 
pořádající osadu a kapela spustila k tanci. 

Během večera se všichni mohli občerstvit v baru zajištěném rodi-
nou Vaněrkových. Pro zábavu byly jako obvykle připraveny dvě soutěže a 
bohatá tombola, do které přispěli také někteří účastníci, za což jim mno-
hokrát děkujeme. 

Poděkování patří také těm, kteří pomohli se zabezpečením vyba-
vení (stoly, židle) a hlavně výrobou nového pódia (materiál, zpracová-
ní, vyrobení) pan S. Sehnal, páni l. + V. Zemanovi, pan Dančák, pan F. 
Merta, pan J. Koláček, pan M. Suchý, pan M. Kohoutek a samozřejmě 
osadníkům a ostatním kamarádům, kteří přiložili ruku ke zdárnému prů-
běhu večera. 

Jak se to vyvedlo musíme nechat na účastnících Trampského bálu. 
Podle osady OK. Jak to na sokolovně vypadalo se můžete podívat na ka-
belovém televizním programu studia „KOTVA“, kde nám pan A. Kadlec 
do programu zařadil reklamu a následně i záznam z večera zábavy, za což 
mu děkujeme. 

Mojša

DDM

Kultura
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Z města

A ještě ke stravování v MŠ
Vzrušenou debatu a různé názory přinesla akce hodnocení stravy 

z jídelny Mateřské školy Kuřim (MŠ). Vše se rozpoutalo mimo jiné i díky 
jednomu zeleninovému salátu, který společně s peticí rodičů nespokoje-
ných se složením stravy dětí v MŠ, dorazil do kanceláře starosty Kuřimi. 

V petici si více než stovka podepsaných rodičů stěžovala zejmé-
na na špatnou kvalitu jídla v MŠ, časté zařazování polotovarů, používání 
margarínů, uzenin, sterilované zeleniny nebo moučníků z prášku, na ne-

Město se pustilo do úklidu
Jarní úklid města vzala radnice opravdu vážně. Komunikace ve 

městě nahrubo uklidili od zimních posypů zaměstnanci Technických slu-
žeb už v minulých týdnech. Poté, co se definitivně ujme vlády jaro, dojde 
i na klasické a účinnější blokové čištění kuřimských ulic. Koncem března 
město po dohodě s kuřimskou věznicí využilo na práci také vězně, kteří 
si odpykávají nízké tresty. Město Kuřim spolupracuje s místní věznicí už 
nejméně dva roky a díky společné dohodě může využívat části vězňů pro 
různé práce ve městě. Jejich úkolem tentokrát bylo uklidit prostory kolem 
silnic vedoucích do Kuřimi. V první fázi začali s úklidem silnice z Kuři-
mi směrem na Jinačovice. Následně se přesunuli na silnici od Čebína ke 
Kuřimi a v dalších dnech se pustili do uklízení odpadků u silnice vedoucí 
do České.

V stejné době se Městský úřad také rozhodl důkladně zatočit s 
problémem psích výkalů na ulicích a trávnících Kuřimi. Město v součas-
nosti využívá k úklidu mobilní vysavač na psí exkrementy, který zvládne 
obsluhovat jeden pracovník Technických služeb. Dříve také pronajímalo 
čtyřkolku s odsávacím zařízením, její provoz však byl příliš nákladný a na-
víc často poruchový. Do budoucna Městský úřad uvažuje o nákupu ještě 
jednoho mobilního vysavače. 

Vysavač začal svou práci v „horní“ části Kuřimi, na ulici Legionář-
ské, následně postupoval v ulici Jungamannova a přilehlých ulicích, aby 
pak pokračoval na druhou stranu od ulice Legionářské směrem k Popko-
vě. Další trasa byla ulice Tyršova a Brněnská, následovalo sídliště Loučky 
a pak oblast Díly za sv. Jánem. Někteří občané Kuřim si o zařazení „své“ 
ulice do počišťovací trasy psali i na facebook města. Ve snaze vyhovět jim, 
předáváme jejich připomínky dál odpovědným pracovníkům. Všechny 
trasy se budou pravidelně střídat až do první seče trávy. Po skončení práce 
sekáčů se vysavač na ulice znovu vrátí.

Jistě si spousta čtenářů řekne, že od města je to sice hezké, že tuto 
službu provozuje, ale není to spíše práce pánečků těch čtyřnohých přá-
tel člověka, kteří by měli po svých psech uklízet?! Bohužel, i když hodně 
majitelů po svých psech pravidelně uklízí, existuje v Kuřimi ještě dost ta-
kových, kteří to nedělají. Podle ohlasů čtenářů na facebooku města lze na-
razit na psí výkaly dokonce i na dětských hřištích, a někdo je prostě uklidit 
musí. Poplatky za držení psů ve městě tak slouží k pokrytí provozu úklido-
vé techniky a práce pracovníků Technických služeb města Kuřimi. Dokud 
se však nezmění kultura některých psích páníčků, bude nebezpečí, že si 
na botě z venku přinesete nevítaný pozdrav, bohužel, stále aktuální.

sš

dostatečný pitný režim dětí i na nedodržování technologických postupů 
přípravy jídel. Podle článku, který vyšel v minulé Zlobici, se nejednalo o 
krátkodobou záležitost, ale vyvolat diskuzi nad kvalitou a složením stravy 
s vedením MŠ se někteří rodiče snaží už několik let. 

V loňském roce proběhly dvě schůzky rodičů a vedení MŠ na téma 
zlepšení stravy. K tomu však podle nespokojených rodičů nijak výrazně 
nedošlo. Ta zlepšení, která se podařila dosáhnout, však považují za velmi 
pozitivní, jedním z nich je například to, že místo kupovaných pudingů v 
kelímku vaří kuchyně dětem puding k svačině vlastní. Jiné požadované 
změny však zařazeny nebyly. Rodičům nadále vadilo zejména časté zařa-
zování vepřového masa, moučníků z kupovaných směsí a margarínových 
pomazánek. Vzhledem k tomu, že poslední schůzka proběhla v září minu-
lého roku a od té doby se příliš věcí nezměnilo, rozhodli se rodiče sepsat 
petici a předložit ji na vedení města.

Město Kuřim je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská 
škola Kuřim, ale nijak nezasahuje do jejich kompetencí. Přesto vede-
ní města nemůže přehlížet petice svých občanů, ale jeho povinností je 
pokusit se vyřešit jejich problémy. Byla proto svolána schůzka, které se 
tentokrát zúčastnili nejen zástupci nespokojených rodičů a zástupci MŠ, 
ale také zástupci města. Na této schůzce se všichni zúčastnění dohodli na 
nezávislém posouzení stravy v MŠ dvěma odborníky na výživu. Jednoho 
experta si zvolí zástupci rodičů, druhého pak vedení MŠ. 

V době, kdy proběhla schůzka, zkusili zástupci rodičů a zástupci 
města po dobu jednoho týdne testovat stejnou stravu, jakou měli děti v 
mateřské škole. Hodnocení jídel z MŠ zveřejnil každý den starosta měs-
ta Drago Sukalovský na svém facebookovém (FB) profilu. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o téma, které zajímalo řadu kuřimských občanů, pře-
vzaly tato hodnocení i oficiální facebookové stránky města. A názory na 
sebe nenechaly dlouho čekat. Z probíhající diskuze je ale jasné, že co člo-
věk, to názor. Každý doma vaří trochu jinak, ne každé jídlo všechny děti 
milují a zavděčit se všem je určitě těžké. Navíc vařit zdravou a vyváženou 
stravu v určitých finančních limitech je často obtížné. Mateřská škola je 
však jedním ze stupňů vzdělávacího systému a proto i výchova ke kultuře 
zdravého stravování by měla být jedním z jejich cílů. 

Na druhé straně se na FB objevila i řada názorů, které považují 
jídlo v MŠ za dobré a kvalitní. V diskuzích zazněla také kritika mediali-
zace celé záležitosti a nevyvážených reportáží. Sociální sítě jsou fenomén 
dnešní doby, informace se po nich šíří neskutečně rychle, takže už v po-
čátcích testovacího týdne volali a psali na MěÚ novináři z nejrůznějších 
médií. Je to jejich práce, hledají zajímavá témata v regionu i kraji, ovšem 
záleží na každém novináři, jak svou reportáž napíše. 

Pokud se vrátíme k testování stravy, lze konstatovat, že hodnocení 
účastníků testu byla poměrně vyrovnaná. Všeobecně lze shrnout výsled-
ky pro ty, kteří se na FB nedostali, zhruba tak, že většina jídel účastníkům 
chutnala, a jen pár jídel nemělo dobré hodnocení. Nejčastější připomínky 
byly k margarínovým pomazánkám, tuhému masu a přeslazeným nápo-
jům. Celkově také zástupci rodičů hodnotili jídlo v testovacím týdnu jako 
lepší, než bývá obvykle, a přičítali to právě testování úředníky z radnice. 
Proto se také na zmíněné společné schůzce nakonec dohodlo postoupit 
celou věc odborníkům a nechat je zhodnotit složení jídelníčku zpětně za 
leden a únor tohoto roku a dále hodnotit jídla formou namátkových kont-
rol. Vedení města předpokládá, že dojde ještě k dalším schůzkám, které se 
bude snažit zprostředkovat mezi rodiči a zástupci MŠ, kde se vyhodnotí 
výsledky zkoumání expertů na výživu a hodnocení z nehlášených kon-
trol.

sš
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Smíšený pěvecký sbor K dur 
– jedeme dál

Jak už jsme psali v jednom z předchozích čísel Zlobice, náš sbor 
prošel na začátku roku několika změnami. Jednak se s námi rozloučila 
sbormistryně a několik zpěváků, na které budeme rádi a s díkem vzpomí-
nat, přemístili jsme svoji zkušebnu do Kulturního domu a od ledna naše 
hudební snažení vede nový mladý sbormistr Jiří Šon.

Mohu s potěšením konstatovat, že všechna ta „zemětřesení“ sbor 
ustál, snad i posílen a hlavně s nadšením nacvičuje nové kousky do jarní-
ho repertoáru. Jestliže jsme až do jara neměli naplánované žádné vystou-
pení, věnovali jsme se, kromě zpěvu samozřejmě, také spolkově-tmelící 
činnosti. Konkrétně šlo v březnu o tradiční sborovou zabijačku, kde se 
sešel celý sbor i s rodinami a  sbormistrem. Od ranního kuropění až do 
pozdního večera jsme se důstojně loučili s pašíkem a společnými silami 
tvořili dobroty, které jsme si pak mezi sebe poctivě rozdělili. S plnými ža-
ludky jsme spřádali plány do budoucna a dobrou náladu jsme, jak jinak, 
podpořili i zpěvem.

31. března na Sokolovně nás čeká první letošní vystoupení, čás-
tečně i s cimbálovkou, u příležitosti I. jarního bálu přátel dobrého vína 
(my samozřejmě patříme mezi ty přátele). Dále nás na konci dubna čeká 
víkendové soustředění na Moravci, kam už se všichni nesmírně těšíme. 8. 
května zazpíváme při pietním aktu u památníku v Kuřimi  a 25. - 27. květ-
na pojedeme reprezentovat naše město na sborový festival v Nechanicích. 
Na všechna naše vystoupení vás srdečně zveme a těšíme se na vás.

Nicola Šimonová, K dur

Tvorba za mřížemi
Výtvarné a rukodělné práce odsouzených z 
Věznice Kuřim

27. 3. – 20. 5. 2012
Vernisáž: 25. 3. 2012 ve 14.30
Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska
Pořadatelé: Muzeum Brněnska a Věznice Kuřim
Různým kreativním činnostem se odsouzení lidé věnovali od pra-

dávna. Samota, množství času a nedostatek materiálu dávaly vzniknout 
mnohdy velmi zajímavým artefaktům, například figurkám z kostí nebo 
z chlebové střídy. V současnosti již nemusí odsouzení tvořit tajně po no-
cích ve svých celách. Jejich aktivity jsou podporovány v rámci resociali-
začních a rekvalifikačních kroužků, které byly po polovině 90. let zavádě-
ny ve věznicích celé České republiky. Na výtvarnou a řemeslnou tvorbu 
odsouzených totiž moderní vězeňství nahlíží jako na jeden z prostředků, 
které odsouzeným pomáhají rozvíjet tvořivost i udržovat pracovní návy-
ky. Před lety přišlo vedení Věznice Kuřim s nápadem, že ti, kteří svým 
jednáním představovali donedávna pro společnost hrozbu, by nyní měli 

být svému okolí co nejvíce užiteční. Věznice navázala spolupráci se ško-
lami, školkami, nemocnicemi, dětskými domovy a dalšími institucemi v 
okolí Kuřimi, jimž pravidelně věnuje hračky a didaktické pomůcky vy-
tvářené odsouzenými. Právě výrobě hraček pro děti se vedle řezbářství a 
malby odsouzení pod vedením speciálních pedagogů volného času dosud 
nejvíce věnovali. Ekonomická krize se však nevyhnula ani oblasti vězeň-
ství a podpora státu, soukromých firem i jednotlivců se snížila natolik, že 
výtvarné a rukodělné aktivity odsouzených se ocitly v ohrožení. Jako při-
pomínku těchto aktivit s významným pozitivním dopadem na odsouzené 
připravilo Podhorácké muzeum v Předklášteří ve spolupráci s Věznicí Ku-
řim výstavu prací odsouzených mužů z kuřimské věznice.

http://www.muzeumbrnenska.cz/
Mgr. et. Mgr. Martina Šviková, kurátorka výstavy
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Tyršovka na okresním kole 
recitační soutěže

Ve dnech 7. a 8. 3. 2012 se naši vítězové ze školních kol recitační 
soutěže (konaných na ZŠ Tyršova) – Viktorie Volfová, Matěj Tajovský, 
Ctibor Prokop, Michael Svoboda, Klára Nováková, Tomáš Rozman, 
Oskar Vaněk, Zuzana Pitsmausová a Simona Machačová - účastnili okres-
ního kola v Ivančicích.

Očekávali jsme po zkušenostech z loňského roku vysokou úroveň 
soutěžících, přesto bylo naším cílem nejen dobře reprezentovat školu, ale 
odvézt si alespoň jednu cenu domů.

Soutěž byla rozdělena v prvním dnu do tří kategorií – nulté (děti 
z prvních tříd), první (děti druhých a třetích tříd) a druhé (děti čtvrtých 
a pátých tříd). Ve druhém do dvou kategorií - ve třetí kategorii soutěžili 
žáci ze šestých a sedmých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií. Do čtvrté kategorie patřili žáci osmých a devátých tříd a opět žáci z 
víceletých gymnázií.

A jak jsme dopadli?
Viktorka Volfová za svůj vynikající výstup obdržela 1. místo v 

nulté kategorii, Ctibor Prokop se svým přirozeným a vtipným předne-
sem o sedmi tetách umístil na 3. místě v kategorii první. Oskar Vaněk 
získal za svůj strhující výkon o babičce na lyžích zasloužené 1. místo ve 
třetí kategorii. 

Zuzana Pitsmausová okouzlila přítomné úsměvným textem, jak 
netradičně vyjádřit lásku babičce a dědečkovi. Porota žákyni odměnila 3. 
místem ve 3. kategorii.

A Simona Machačová si vybojovala svou vtipnou radou Jak ulovit 
krokodýla 1. místo ve čtvrté kategorii.

Gratulujeme našim výhercům. Žáci, kteří se umístili na prvních 
místech, si kromě ceny přivezli i pozvánku do krajského kola. Držíme jim 
palce, aby se jim i nadále dařilo.

    Mgr. Věra Blažková, Mgr. Kateřina Dziaková

Úspěšná ZUŠka
Ředitelství ZUŠ Kuřim blahopřeje svým žákům a jejich pedago-

gům k výbornému umístění v krajských kolech Národní soutěže ZUŠ.

Hra na zobcovou flétnu
Kristýna Životská (0. kategorie) 1. místo 
(pedagog Pavlína Kratochvílová)

Hra na klarinet
Lucie Valová (0. kategorie) 1. místo 
Kristýna Bilavčíková (4. kategorie)1. místo 
(pedagog Pavlína Kratochvílová)

Hra na saxofon
Hana Sklenářová (5. kategorie) 3. místo 
Karel Spies (6. kategorie) 3. místo
(pedagog MgA. Josef Kolář)

Hra na trubku
Václav Sýs (0. kategorie) 2. místo 
Jiří Přikryl (3. kategorie) 2. místo 
Dominik Němec (3. kategorie) 3. místo
(pedagog MgA. Pavel Pálenský)

OKRESNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ZUŠ BRNO-
VENKOV se konala 14. března v Kulturním domě Kuřim (pořadatelem 
byla ZUŠ Kuřim) a žáci tanečního oboru kuřimské ZUŠ v ní uspěli na 
výbornou: 

Do krajského kola Národní soutěžní přehlídky postoupily dvě ta-
neční skupiny ze ZUŠ Kuřim (z celkového počtu 4 postupujících skupin 
okresu Brno-venkov): Taneční skupina (věkový průměr 8,5 let) s chore-
ografií skladby „Hádanky“ a druhá Taneční skupina (věk. průměr 10,9 
let) s choreografií skladby „Bublinky“. Taneční skupina žákyň ZUŠ Ku-
řim (věk. průměr 11,3) s choreografií skladby „4 je více než 2“ obdržela 
Zvláštní ocenění poroty„za jemný dívčí projev“ a Taneční skupina (věk. 
průměr 14,5 let) s choreografií skladby „Melodie Paříže“ získala zvláštní 
ocenění poroty „za taneční projev“.

Blahopřejeme všem žákyním a jejich paní učitelce Zině Daňkové 
a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne 
3. dubna v Brně. 

Rádi bychom pogratulovali také žákyním tanečního oboru ze tří-
dy Z. Daňkové, které se zúčastnily v sobotu 24. března Taneční soutěžní 
přehlídky scénického tance v divadle Radost v Brně: Taneční skupina s 
choreografií skladby „4 je více než 2“ získala zvláštní ocenění poroty! 

 N. Ch.
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náš seriál

Historie kulturního domu (2)

Poválečné změny
Postavení kultury v poválečném období se naprosto radikálně změni-

lo proti všem předchozím obdobím. I když většina těchto změn se projevila 
plnou vahou až po roce 1948, jejich počátek je daleko dříve a souvisí s poli-
tickými změnami. Národní fronta vznikla nejdříve jako politická koalice pro-
tifašistických stran v exilu, založena byla v březnu 1945. Postupně se ale stala 
zastřešující organizací i pro spolky a organizace jiného typu a po roce 1948 
byla fakticky podřízena KSČ a organizace, které nebyly její součástí, byly ze 
společnosti vytěsněny. Prvorepublikové odborářské organizace byly zaká-
zány v září 1938. Za protektorátu byly povoleny dvě velmi krotké odborové 
organizace. Ta větší, v jejímž čele byla Ústřední rada odborů (ÚRO) byla po 
válce prohlášena za jedinou odborovou organizaci a v roce 1946 přejmenová-
na na Revoluční odborové hnutí (ROH).

Ihned po válce se vláda rozhodla, že výrazně omezí svobodu podni-
kání v kultuře. Každý stát vždy podporoval a zajišťoval část kultury, ale zbytek 
(s výjimkou velmi okrajových proudů, které považoval za nemorální či jinak 
nebezpečné) nechal přirozenému vývoji. Po druhé světové válce se stát roz-
hodl převzít velmi rychle monopol nad profesionální kulturou, zejména po-
kud pracovala se slovem a mohla tak výrazněji působit ideologicky. V období 
do roku 1948 sice zůstalo formálně svobodné vydávání knih a časopisů, ale v 
ekonomice s omezenými zdroji o přidělování papíru na tisk knih vydavate-
lům stejně rozhodoval stát. Ihned v roce 1945 vyšel zákon o kinematografii, 
který stanovoval, že jediný, kdo v ní smí podnikat, je stát. Nešlo jen o natáčení 
filmů, ale i o filmovou distribuci, čili o rozhodnutí, které filmy se budou kde 
promítat. Rovněž v roce 1945 vstoupil v platnost zákon zakazující soukro-
mé podnikání v divadelnictví. Byla tím zrušena tradice kočovných divadel. 
Ochotnické spolky pochopitelně mohly pod hlavičkou povolených organi-
zací pokračovat v činnosti, ale všechna profesionální divadla řídil stát a jeho 
složky. Stát zavedl nový typ divadel „Krajská oblastní divadla“ (KOD), která 
měla stálou scénu a zároveň byla povinna zajišťovat zájezdní představení na 
území svého kraje. V Brně tak bylo založeno Městské divadlo Brno (pozdější 
Divadlo bratří Mrštíků), které zajíždělo pochopitelně i do Kuřimi.

Po roce 1948 vznikly dva další typy organizací, které měly výrazný 
vliv na kulturní provoz. Síť Krajských, okresních a městských kulturních 
středisek doplnily na venkově Osvětové besedy (OB) a Závodní kluby 
ROH (ZK ROH).

Osvětové besedy byly kulturní organizace, jejichž posláním bylo za-
jišťovat společenský a kulturní život, udržovat v místě spolkový život a vyví-
jením osvětové politicko-výchovné činnosti pečovat o vzdělání a politické 
uvědomění obyvatel. Osvětové besedy měly být společnými kluby pro celou 
obec. Měly denně žít přednáškami, zájmovými kroužky, soubory lidové tvo-
řivosti, svazáckou činností apod. K výchově lektorů organizujících činnosti v 
osvětových besedách měla sloužit Socialistická akademie. V různých místech 
republiky se v osvětových besedách organizovali např. národopisné soubory, 
včelaři, esperantisté, amatérští astronomové, ale pořádaly se i koncerty vážné 
hudby, loutková představení. O své činnosti často osvětové besedy podávaly 
zprávy ve vlastních časopisech. Mnoho z vyjmenovaných spolků působilo 
dříve samostatně, avšak socialistickým zřízením byly donuceny k rozpuštění 
a svou činnost mohly dále vykonávat právě pouze při osvětových besedách či 
jiných státem kontrolovaných uskupeních. Rozvoj osvětových besed byl na-
startován velmi rychle po nastolení socialistického režimu v Československu 
v únoru roku 1948. Osvětové besedy řídil formálně příslušný Místní národní 
výbor. V Kuřimi existovala Osvětová beseda Kuřim a později i OB Podlesí.

Závodní kluby ROH naopak sloužily podobným způsobem pracovní-
kům jednotlivých továren či jiných socialistických výrobních jednotek. Řídily 
je příslušné organizace ROH a mohly vznikat i jako sdružené, tedy sloužící 
několika hospodářským organizacím. Velmi často se tak k rozhodujícímu 
podniku ve městě připojily i podniky menší, k čemuž došlo i v Kuřimi.

Jak při Osvětových besedách, tak při ZK ROH velmi často byly 
adaptovány starší budovy nebo postaveny nové jako profesionální nebo 
poloprofesionální kulturní zařízení „klubového typu“, které nesly různá 
označení, od konce 50. let většinou Kulturní dům (KD) a podobně. 

Kulturní domy měly být společenským a klubovým střediskem všech 
obyvatel příslušné vesnice, města či územního obvodu. Jejich úkolem bylo 
vytvářet potřebné podmínky pro rozvoj kulturních činností obyvatel a plnit 
tak funkci společenských, osvětových a spolkových center. Předpokládalo se, 
že postupným přechodem ke komunismu bude současně docházet ke změ-
nám ve způsobu života lidí a sice tak, že zvyšující se produktivita práce umož-

ní zkracování pracovní doby a přinese více volného času, který bude využíván 
občany ke kulturnímu oddechu. Hlavním pilířem pro vznik kulturních domů 
se stal zákon č. 52/1959 Sb. O osvětové činnosti.

Aktivity KD spočívaly v organizování kulturních, uměleckých a spole-
čenských akcí (např. oslavy svátku MDŽ, plesy a jiné taneční zábavy, koncer-
ty, divadelní představení atd.), Díky svým prostorám a svému vybavení po-
skytovaly prostory pro kulturní zájmovou činnost (např. nácviky tanečních 
folklorních souborů, umístění knihovny do KD), ale také pro cílevědomé 
prosazování politiky KSČ (schůze politických organizací, oslavy státních 
svátků, akce podniků a organizací).

Kulturní domy se dělily například podle velikosti sálu: kategorie 
I. – do 100 sedadel; kategorie II. – od 101 do 400 sedadel; kategorie III. – 
nad 401 sedadel. Předpokládalo se, že KD základního typu (II. kategorie) 
budou budovány především v rámci akce Z a nebudou stát v průměru 
více než 1 000 000 Kč. Ideální velikostní poměr KD byl ještě v 70. letech 
stanoven na 80 míst k sezení na 1000 obyvatel.

Podíváme-li se na organizaci kulturního života v Kuřimi po druhé 
světové válce, je zpočátku nejdůležitějším organizátorem Sokol. V roce 
1946 má premiéru první ochotnické představení (Strakonický dudák) v 
Sokolovně se mimo jiného hraje divadlo a promítá kino. V roce 1947 je 
upraven a rozšířen Dělnický dům, který je znovu majetkem stejnojmen-
ného družstva a stává se další, byť méně významnou kulturní a společen-
skou institucí. Na podzim 1948 dochází k násilnému „sjednocení tělový-
chovy“, což prakticky znamená zánik samostatného Sokola, velkou čistku 
v řadách jeho funkcionářů a zestátnění jeho majetku. 

V roce 1949 pořádá první divadelní představení Osvětová beseda 
Kuřim (tedy organizace města). V Kuřimi vystupuje Krajské oblastní di-
vadlo se hrou Ohnivá hranice. Podíl divadel pořádaných Osvětovou be-
sedou se v dalších letech zvyšuje ale až do roku 1953 funguje i amatérské 
divadlo pod hlavičkou Sokola začleněného do jednotné tělovýchovy.

Po té, co byla v průběhu druhé světové války v Kuřimi vybudována 
strojírenská továrna, změnil se ráz obce. Továrna, která po válce nesla jméno 
TOS Kuřim, byla majoritním zaměstnavatelem občanů městyse Kuřim, kte-
rý rychle rostl novou výstavbou. V roce 1951 je založen Závodní klub ROH 
TOS Kuřim. Sídlem se stává Dělnický dům, který do roku 1953 zůstává for-
málně majetkem družstva, pak je převeden na majetek ZK ROH. Prvním 
předsedou ZK ROH je Zdeněk Živný. Pod ZK přechází celá řada kroužků, 
další vznikají (a občas také zanikají, nebo se vyčleňují ze ZK ROH). Součástí 
ZK je například Aeroklub s modelářským odborem (vlastní 2 větroně a moto-
rové letadlo, je v něm 22 pilotů – plachtařů), motoklub (ten má 4 motocykly 
k výuce i závodům), šachisté, výtvarníci, filatelisté, myslivci, rybáři, fotogra-
fové, dechový a taneční orchestr. Vzniká i knihovna ZK ROH, takže Kuřim 
má dlouhou dobu dvě knihovny – městskou a „TOSáckou – odborářskou“. V 
roce 1954 po stagnaci přechází pod ZK i ochotnické divadlo ze Sokola. Prv-
ním představením pod hlavičkou ZK je v roce 1954 Třetí zvonění.

Po Zdeňku Živném je druhým předsedou ZK Jaroslav Večeřa 
(1952-3), po něm je předsedou Václav Popek (1953-7). V roce 1953 
vzniká kinoodbor ZK, který se mění ve „stálé odborové kino“, které pou-
žívá sál Dělnického domu (ze dvora) s kapacitou 200 diváků. Ten slouží 
i loutkovému divadlu.

V průběhu 50. let přibývají postupně další kroužky, komise a jiné slož-
ky (Komise politicko-výchovné práce, komise pro práci s dětmi, zájezdový 
odbor, loutkové divadlo, komise literárně umělecké tvořivosti (LUT), diva-
dlo hudby, kroužek filmařů, rytmika pro děti atd).  

To vše se pochopitelně nemůže do Dělnického domu vejít, takže se 
hledají přechodná řešení. Rytmika cvičí v tělocvičně na ZDŠ Komenského, 
divadlo v sokolovně, filmaři a fotografové si pro své potřeby přestavěli kužel-
nu na dvoře Dělnického domu. To vše je ovšem stále obtížněji udržitelné 
provizórium. Od poloviny padesátých let se vážně hovoří o vybudování nové 
budovy Závodního klubu. První oficiální jednání o této věci spadají do let 
1956-57.

O objemu kultury v Kuřimi hovoří mimo jiné to, že v roce 1955 
zde bylo uspořádáno celkem 18 divadelních představení (z toho 6 dove-
zených profesionálních představení KOD, které pořádala Osvětová bese-
da a 12 ochotnických pořádaných souborem ZK). V Dělnickém domě v 
té době funguje pohostinství v režii ZK a hostinský (pan Fikeis) s uklízeč-
kou jsou jedinými oficiálními zaměstnanci ZK. 

Příště se budeme zabývat obdobím výstavby a prvních let činnosti 
Kulturního domu.

Jiří Brabec
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 Už brzo
Švejda Jan

Motýl ještě někde spí,
brouci v díře dřímou,
fouká vítr ledový,
nos nám rudne rýmou.

Ale brzo přijde den,
kdy už jaro vstane,
sněhulákům zbudou jen
oči uplakané.

A když přijde ten den,
všichni půjdem spolu ven,
budem obdivovat přírodu
a mít dobrou náladu.

 Jarní báseň
Kalina Richard

Jaro ťuká na dveře,
Kdopak mu je otevře?

Vítr, sníh a fujavice
drží kliku pěkně v ruce.

Opět básnění na Tyršovce - žáci 8. B
Jaro ťuká: ťuky ťuk,
chce ho holka, chce ho kluk.

Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku.
Dnes je první jarní den,
vyženeme zimu ven.

 Jaro
Strážnická Anna

Jaro svěží, jaro krásné,
každý nad ním jenom žasne.
Budí se zvířata, pučí květiny,
petrklíč vykvétá, však není jediný.

Zvířata vylézají z nor
a sníh ustupuje z hor.
Ptáčci pějí,
teď se již smějí,
neskolí je zas
nelítostný mráz.
Rtuť teploměru stoupá výš a výš
slunce opouští svou skrýš.
Vysoko, vysoko vystupuje z oblak
a snímá z krajiny sněhobílý povlak.

Na jaře ožívá louka i les
za fenkou na návsi utíká pes.
Psi mají štěňata, kočky zas koťata,
všichni se starají o svoje mláďata.

Jaro třímá obrovskou moc,
přírodu probudit za den a noc.

 Čekání na jaro
Koudelka Adam

Týden si teď užíváme,
prázdniny tu přece máme. 
Cože?... Jarní jmenují se?
Mráz nás ale štípe v nose.

Sluníčko se hezky směje,
ale pořád málo hřeje.
Brusle ty jsou celkem fajn,
kolobku však radši mám.

Tak se jaro hezky snaž,
hodně příznivců tu máš.
Dočkat se už nemůžeme,
až se zase ohřejeme.

placená inzerce
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V pátek 27.4.2012 v restauraci „ U Wágnerů „ v Kuřimi od 18ti 
hodin proběhne křest dvojknihy nazvané : „ napsal, nakreslil , vydal, aneb 
ať je trochu ...“ od  Franty. K poslechu i tanci hraje kapela Gasuko .. Knihu 
možno zakoupit na místě do vyprodání zásob, získat podpis autora do  
jeho schopnosti udržet v ruce písátko (něco jako pero). 

Vstup dobrovolný až volný.

Franta        
napsal, nakreslil , vydal
aneb ať je trochu ... 
                            
povídky 
malůvky
básně
stanovy jedné strany
křížovka
vtipy (otoč knihu)
nažehlovací obrázek

G a l e r i e   a d   a s t r a

Tomáš Císařovský
Druhá nostalgie

/obrazy z 80. let/
Na jarní výstavě představuje Galerie ad astra tvorbu jednoho ze 

svých kmenových autorů Tomáše Císařovského. Vystavené obrazy ne-
jsou z jeho aktuální tvorby, jedná se o rané práce z 80. let. 

Císařovský se narodil roku 1962 v Praze. V letech 1983 až 1988 
studoval na Akademii výtvarných umění. Nyní žije a pracuje v Praze.

Jak již název výstavy naznačuje, jedná se o pokračování výstavního 
projektu Nostalgie z loňského roku v Galerii Petr Novotný, tentokrát v 
rozšířené podobě. Touto výstavou se vracíme do 80. let minulého století. 
Všechny vystavené práce vznikly v roce 1987 a s výjimkou představení v 
GPN nebyly doposud vystaveny, jen některé prošly v roce vzniku Kon-
frontací Svárov. Obrazy s temnou i výraznou barevností, inspirované 
toulkami přírodou, ukazují většinou stylizované figury či jejich fragmen-
ty. Rozeznáváme již autorův výrazný rukopis, kterým pak plynule přešel 
k dalším obrazovým cyklům, obrazy jsou malované s chutí a mladistvou 
energií. 

Sám autor k výstavě říká: „Nepříliš povzbudivé bezčasí normaliza-
ce vybízelo k únikům do snesitelnějších prostorů, než jaké nabízelo teh-
dejší společenské klima. Kdo přímo neemigroval, tak často hledal azyl v 
chalupách českého venkova. I já jsem s velkou chutí prchal do lesů Koko-
řínského údolí, od dob Máchy kultovního místa zdejších romantiků. Mezi 
prohřáté pískovcové skály neuvěřitelných tvarů, obklopené hlubokými a 
voňavými borovými lesy. Během zdánlivě bezcílných toulek se zjevovala 
různá přírodní znamení, která dávala odpovědi na nevyřčené a leckdy jen 
tušené otázky. S těmito předobrazy jsem se vracel do atelieru a fragmenty 
lesních znaků jsem přeorganizoval v obrazovém prostoru. 

Samozřejmě jsem tyto obrazy maloval mimo půdu akademie, tam 
se musely řešit jiné úkoly. I když jsem o tom nijak nepřemýšlel, zřejmě 
jsem se tehdy nějak dotkl mimo jiné i tradice českého surrealismu. A sa-
mozřejmě, proč to nepřiznat, do našich lesů už občas zavál západní vítr 
nové malby, který dodával tolik potřebnou naději a odvahu.

Tyto obrazy jsem vcelku doposud nevystavil. Doba začala být 
nečekaně rychlá a to co bylo včera, bylo před věky. Část pláten byla na 
Konfrontaci na Svárově a také na jednodenní výstavě v zahradě domu v 
Holečkově ulici. Kromě obrazu Na větvi ležely přes dvacet let na půdě.

Necítím nostalgii po té minulé době. Ale když jsem po letech ty 
obrazy opět uviděl, překvapila mě míra nostalgie, která je v nich přítom-
na.“

Tomáš Císařovský vystavuje samostatně od roku 1985, do dneška 
má za sebou několik desítek vlastních výstav a ještě početnější je přehled 
jeho výstav kolektivních. Dnes je již trvale zařazen mezi naše nejvýznam-
nější a nejrespektovanější malíře.

 Výstavu je možno shlédnout i na www.ad-astra.cz

Tomáš Císařovský / Druhá nostalgie /obrazy z 80. let/
Galerie ad astra, Kuřim - zámek
28. března – 6. května
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 – 18 hod.
Vernisáž ve středu 28. března v 18 hod. 

Na větvi, 1987, olej, plátno, 160 x 140 cm



duben 2012

Pondělí 2. dubna 16:00, Kulturní dům

Zpíváme a tančíme s Dádou
Dáda Patrasová poprvé v Kuřimi. Vstupné 140 Kč. Vstupenky v předprodeji v KD Kuřim, prodejně Flop - Vičar, tra�ce 
Na Loučkách a v Městské knihovně.

Čtvrtek 5. dubna 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Smíšené dvouhry - Live Theatre

Vydejte se spolu s námi na lehce úsměvnou a přitom i mrazivou cestu lidským životem a podívejte se na to, jak se naše 
vztahy v průběhu doby mění. Záleží pak jen na nás, jestli půjdeme tím správným směrem. Smíšené dvouhry jsou nejen 
obrovskou příležitostí pro naše herce, ale zároveň i velkou výzvou. Původní text inscenace totiž zahrnuje celkem 8 
jednoaktovek, které na střídačku hrají vždy dvě různé dvojice. V České republice je uvádí Divadelní spolek Kašpar, 
který se pro změnu rozhodl inscenovat pouze tři z nich. Divadelní soubor AMADIS bude tedy vůbec prvním na světě, 
který uvede 5 jednoaktovek v podání pouhých dvou herců. Dvě z nich (úsměvnou hříčku „Skóre“ a romantické drama 
„Noc“) navíc nabízíme v české premiéře. www.amadis.cz. Studenti, důchodci a abonenti 80 Kč, ostatní 100 Kč. Club 
Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku, Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubes-
cape.cz, www.clubescape.cz
 

Pátek 6. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Electronic beats special progressive&trance

Ian in Run vs. Deepress, Pete Ripe, Jeremy Monteq. Na další díl věnovaný progressive a trance přijedou brněnští djs a 
producenti Ian in Run a Deepress. Pravidelně hrají v brněnských klubech, jejich produkci vydává Vectiva Recordings 
(www.vectivarecordings.com), je také dostupná na Beatportu. Párty rozjede břeclavský Jeremy Monteq a závěr bude 
patřit Pete Ripemu. Fernet + Cola za 40 Kč + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 7. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Úterý 10. dubna 9:00, Městská knihovna
Facebook se je pro všechny! 

Kurz je určený zájemcům o užívání sociálních sítí internetu, se zaměřením na seniory a absolventy školení „Jak na PC“. 
Vstup volný. 
 

Úterý 10. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Nevinnost ( Jan Hřebejk) - Filmový klub

Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet... Uznávaný lékař, milovaný 
otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani 
to ale nemusí znamenat vítězství.  Český lev 2011 pro Aňu Geislerovou a jeden z nejlepších �lmů dua Jarchovský-Hře-
bejk. Drama; Česko 2011, 98min., csfd 73%. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Středa 11. dubna 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Duo Canto - Večer operetních a muzikálových melodií. 

Zuzana Pálenská – soprán, Tomáš Krejčí – baryton, klavír.
Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby v sezóně 2011-2012. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo na 
místě před koncertem za 100 Kč.

Čtvrtek 12. dubna 17:00, Městská knihovna
Krásy Vysočiny – rodný kraj 

Vernisáž výstavy – fotogra�e Anežka Křížová
Na fotogra�ích Anežky Křížové je zachycena příroda, její klid, harmonie i otázky, tak jak se v průběhu roku mění.  Au-
torka se často vrací do míst svého dětství na Vysočinu a objevuje věci, kterých si ostatní v každodenní uspěchanosti 
mnohdy ani nevšimnou. Její fotogra�e jsou vedeny poeticky s citem pro detail, kdy se snaží zachytit pomíjivý okamžik 
a uchovat jej i pro ostatní. Výstava bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny do 9. května 2012. Vstup volný. 
Na vernisáži vystoupí dětský pěvecký sbor Cantando ze ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 12. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Po Norsku autem - Cestopisná přednáška

Chystáte se na cestu do Norska? Nebo jste tam již byli? Přijďte se inspirovat, pokochat či jen připomenout známé i 
méně známé přírodní krásy jižní poloviny Norska. Čekají nás nádherné přírodní scenerie norské přírody, všudypřítom-
né vodopády a �ordy, náhorní planiny a národní parky. Našimi cíli budou: kámen Kjerag, nejznámější místo v Norsku 
Preikenstolen, skála Trolltunga, Stěna trollů, Cesta trolů, městečko Alesund a Lom, národní park Jotunheim, ledovec 
Brihsdalsbreen, nejkrásnější �ord Geiranger, města Kristiansund, Dombas, Lillehammer a Oslo. Cestopisná přednáška 
s promítáním fotogra�í. Průvodcem bude amatérský cestovatel Roman Doležal, který svou cestu absolvoval osobním 
automobilem. Vstupné dobrovolné.

Pátek 13. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Hip-hop DJ Čiha, DJ Mirror

Hiphopový večírek s DJ Mirrorem, který hraje už deset let zásadně vždy hiphopový underground. Patřil do již dnes nee-
xistující Swazarm Crew, nyní je známý jako DJ MC Pluta. Dále vystoupí DJ Čiha zahraje old i new school a mezi půlnocí 
a jednou hodinou 90-ata disco shit. :-) Akce Lemond + svítící dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 14. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Pondělí 16. dubna 8:15 a 10:00, Kulturní dům
Princezna a loupežníci

Pohádková divadelní hra Boženy Šimkové. Představení divadla DAP Praha. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího 
věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Úterý 17. dubna  9:00, Městská knihovna
Zavolej mi přes Skype

Druhé setkání účastníků bude věnováno síti Skype, která slouží pro telefonování přes internet. Vstup volný.
 

Úterý 17. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Korsika, Paříž, germánské země - Cestopisná přednáška

Přednáška Milana Šťourače o cestování a životě v germánských zemích, Paříži či Korsice. Posezení a přednáška s vyprá-
věním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá 
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Tra�ka Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na 
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Středa 18. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební žákovský večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Čtvrtek 19. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Východní přísliby (David Cronenberg) - Filmový klub

Hvězdně obsazený thriller nás přivádí do prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně a popisuje ho s věrohodnos-
tí, jakou jinde nenajdete. Film byl oceněn na několika �lmových festivalech. Hraje Viggo Mortensen (Pán prstenů), Nao-
mi Wa�s (King Kong) ad. USA / Kanada 2007, 100min.; 82% na csfd. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
 

Pátek 20. dubna 17:30, Kulturní dům
Sportovec roku

Vyhlášení ankety Sportovec roku, s vystoupením žáků ZUŠ. Po vyhlášení taneční zábava. Pořádá Sportovní výbor.

Pátek 20. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies Party & Mix DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád ak-
tuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. K whiskey Tullamore dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 21. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu 
zdarma.

Pondělí 23. dubna  17:30, Městská knihovna
Irán

Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá do každodenního života? Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů 
nabízí autor dvou knih o současném Íránu. Pozvánka k hrobkám světců, k nimž míří nekonečná procesí, do hlučných 
průvodů kajícných věřících i na soukromé duchovní obřady, kam obvykle může jenom pravověrný muslim. Pohled na 
všední život sedmdesátimilionové, prudce se rozvíjející země, jak se baví mladí a starší, co smějí anebo nesmějí ženy a 
co naopak muži. Kdo a proč kouří opium. Vyprávění láme předsudky, kterých se kolem šíitského Íránu nahromadilo víc 
než požehnaně. O své zážitky se podělí Jiří Sladký. Vstup volný.

Úterý 24. dubna 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncerty pro kuřimské mateřské školy

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Úterý 24. dubna 19:30, Kulturní dům

Aneta Langerová
Pár míst tour 2012. Koncert, jakých se odehraje opravdu jen několik. Anetu doprovodí smyčcové trio, klavír a kytara. 
Mnohé její slavné písně zazní v překvapivých aranžích. Mimořádná příležitost. Vstupné 250 a 200 Kč. Vstupenky v 
předprodeji v KD Kuřim, prodejně Flop - Vičar, tra�ce Na Loučkách a v Městské knihovně.

Čtvrtek 26. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncert jazzové a populární hudby

Vystoupí hudební skupiny: jazzový orchestr Aritmic Band, folková skupina Motýlí )d(efekt a Dechová hudba ZUŠ 
Kuřim. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 26. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Normandie a Bretaň autem - Cestopisná přednáška

Putování autem od Normandie přes Bretaň s ukázkami půvabné krajiny, přírodních zajímavostí a architektonických 
skvostů. Podíváme se na místa vylodění spojenců během 2. světové války včetně německého opevnění a spojenecké-
ho hřbitova známého z �lmu Zachraňte vojína Ryana, pohádkové místo Mont St. Michel, ukážeme si největší příliv a 
odliv na světě, navštívíme St.Malo, Ile de Brehat, Ploumanach, Pontivy, Josselin, nejzápadnější místa Francie a další.  
Cestopisná přednáška s promítáním fotogra�í. Průvodcem bude amatérský cestovatel Roman Doležal, který svou cestu 
absolvoval osobní automobilem. Vstupné dobrovolné.

Pátek 27. dubna 16:00, Městská knihovna
Skládané kabelky z papíru

Technika má kořeny v Mexiku, kdy původní obyvatelé takto vyráběli z rostlinných vláken rohože a nůše. Nyní získává 
tato technika na oblibě i pro svou „ekologičnost“, lze recyklovat papírové obaly nebo časopisy. Technika je časově nároč-
ná, proto lektorka Jana Čápová připraví veškerý materiál a účastnice si budou moci vyrobit kabelku o velikosti asi 25 x 
15 cm, nebo sadu šperků. Doba kurzu je 4 hodiny, je třeba se přihlásit na mail jourova@mkkurim.cz (omezená kapacitu 
počtu účastníků). Technika je známá z nedávného pořadu Rady ptáka Loskutáka. Cena kurzu je 250 Kč.

Pátek 27. dubna 18:00, restaurace U Wágnerů
Franta - Křest dvojknihy

„napsal, nakreslil, vydal, aneb ať je trochu ...“ od  kuřimského občana Františka Merty. K poslechu i tanci hraje kapela 
Gasuko. Knihu možno zakoupit na místě do vyprodání zásob, získat podpis autora do jeho schopnosti udržet v ruce 
písátko (něco jako pero). Vstup dobrovolný až volný.

Pátek 27. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Techno Wars Scorn, Mort´n, Dazy, Wolf, Pete Ripe, RiosX

Na dalším pokračování Techno Wars se představí zastánce kvalitního techna dj Scorn (Disharmonic), který měl mož-
nost zahrát si na největší halové akci u nás zvané Apokalypsa. Taktéž k nám zavítá blanenský Mort´n (www.idj.cz/
japko), jehož sety se pohybují mezi styly house, electro či dubstep. Večer doplní Pete Ripe (www.peteripe.cz), Dazy 
(www.idj.cz/dazy), Wolf (www.idj.cz/wol�k) a RiosX. Akční drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup do 21:00 zdarma, 
pak 30 Kč.

Sobota 28. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Pondělí 30. dubna 18:00, Městská knihovna
Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění

Impresionismus
Impresionismus a postimpresionismus – od Turnera k Van Goghovi.  Světlo, barva,  atmosféra okamžiku. Různé způ-
soby zachycení reality. Vstup volný.
 

Čtvrtek  3. května 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Helbock & Frick Duo  (Rakousko) - Escape live music

David Helbock a Simon Frick expandují od tradiční či vážné hudby k novým hudebním obzorům i mixům. Využívají 
post fusion míchání stylů jako jsou jazz, rock, avantgarda a klasická hudba, přičemž využívají elektronické efekty na 
obou svých nástrojích. Takže ve výsledku můžete vidět a slyšet hrát jak Davida přímo na struny piana a zároveň ob-
sluhovat bicí soupravu nohou, tak Simona hrajícího na housle jako na baskytaru nebo funky kytaru. Jejich energická 
groove sóla se střídají s lyrickými, zklidněnými pasážemi. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. www.
myspace.com/frickhelbockduo. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

Galerie ad-astra, zámek Kuřim 28. 3. - 6. 5.
Tomáš Císařovský

Druhá nostalgie (obrazy z 80. let)
Vernisáž se koná 28. 3. v 18:00 hod. Otevřeno pátek, sobota, neděle 12-18 hod. www.ad-astra.cz. 

Prodejní a komerční akce: St. 4. 4. Trojan (obuv), čt. 19. 4. Rucek (smíš. zboží), Pá. 27. 4. Bellitex (textil).  Neručíme 
za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.  

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu pla-
kátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Výstava
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Pondělí 2. dubna 16:00, Kulturní dům

Zpíváme a tančíme s Dádou
Dáda Patrasová poprvé v Kuřimi. Vstupné 140 Kč. Vstupenky v předprodeji v KD Kuřim, prodejně Flop - Vičar, tra�ce 
Na Loučkách a v Městské knihovně.

Čtvrtek 5. dubna 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Smíšené dvouhry - Live Theatre

Vydejte se spolu s námi na lehce úsměvnou a přitom i mrazivou cestu lidským životem a podívejte se na to, jak se naše 
vztahy v průběhu doby mění. Záleží pak jen na nás, jestli půjdeme tím správným směrem. Smíšené dvouhry jsou nejen 
obrovskou příležitostí pro naše herce, ale zároveň i velkou výzvou. Původní text inscenace totiž zahrnuje celkem 8 
jednoaktovek, které na střídačku hrají vždy dvě různé dvojice. V České republice je uvádí Divadelní spolek Kašpar, 
který se pro změnu rozhodl inscenovat pouze tři z nich. Divadelní soubor AMADIS bude tedy vůbec prvním na světě, 
který uvede 5 jednoaktovek v podání pouhých dvou herců. Dvě z nich (úsměvnou hříčku „Skóre“ a romantické drama 
„Noc“) navíc nabízíme v české premiéře. www.amadis.cz. Studenti, důchodci a abonenti 80 Kč, ostatní 100 Kč. Club 
Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku, Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubes-
cape.cz, www.clubescape.cz
 

Pátek 6. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Electronic beats special progressive&trance

Ian in Run vs. Deepress, Pete Ripe, Jeremy Monteq. Na další díl věnovaný progressive a trance přijedou brněnští djs a 
producenti Ian in Run a Deepress. Pravidelně hrají v brněnských klubech, jejich produkci vydává Vectiva Recordings 
(www.vectivarecordings.com), je také dostupná na Beatportu. Párty rozjede břeclavský Jeremy Monteq a závěr bude 
patřit Pete Ripemu. Fernet + Cola za 40 Kč + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 7. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Úterý 10. dubna 9:00, Městská knihovna
Facebook se je pro všechny! 

Kurz je určený zájemcům o užívání sociálních sítí internetu, se zaměřením na seniory a absolventy školení „Jak na PC“. 
Vstup volný. 
 

Úterý 10. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Nevinnost ( Jan Hřebejk) - Filmový klub

Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet... Uznávaný lékař, milovaný 
otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani 
to ale nemusí znamenat vítězství.  Český lev 2011 pro Aňu Geislerovou a jeden z nejlepších �lmů dua Jarchovský-Hře-
bejk. Drama; Česko 2011, 98min., csfd 73%. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Středa 11. dubna 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Duo Canto - Večer operetních a muzikálových melodií. 

Zuzana Pálenská – soprán, Tomáš Krejčí – baryton, klavír.
Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby v sezóně 2011-2012. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo na 
místě před koncertem za 100 Kč.

Čtvrtek 12. dubna 17:00, Městská knihovna
Krásy Vysočiny – rodný kraj 

Vernisáž výstavy – fotogra�e Anežka Křížová
Na fotogra�ích Anežky Křížové je zachycena příroda, její klid, harmonie i otázky, tak jak se v průběhu roku mění.  Au-
torka se často vrací do míst svého dětství na Vysočinu a objevuje věci, kterých si ostatní v každodenní uspěchanosti 
mnohdy ani nevšimnou. Její fotogra�e jsou vedeny poeticky s citem pro detail, kdy se snaží zachytit pomíjivý okamžik 
a uchovat jej i pro ostatní. Výstava bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny do 9. května 2012. Vstup volný. 
Na vernisáži vystoupí dětský pěvecký sbor Cantando ze ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 12. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Po Norsku autem - Cestopisná přednáška

Chystáte se na cestu do Norska? Nebo jste tam již byli? Přijďte se inspirovat, pokochat či jen připomenout známé i 
méně známé přírodní krásy jižní poloviny Norska. Čekají nás nádherné přírodní scenerie norské přírody, všudypřítom-
né vodopády a �ordy, náhorní planiny a národní parky. Našimi cíli budou: kámen Kjerag, nejznámější místo v Norsku 
Preikenstolen, skála Trolltunga, Stěna trollů, Cesta trolů, městečko Alesund a Lom, národní park Jotunheim, ledovec 
Brihsdalsbreen, nejkrásnější �ord Geiranger, města Kristiansund, Dombas, Lillehammer a Oslo. Cestopisná přednáška 
s promítáním fotogra�í. Průvodcem bude amatérský cestovatel Roman Doležal, který svou cestu absolvoval osobním 
automobilem. Vstupné dobrovolné.

Pátek 13. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Hip-hop DJ Čiha, DJ Mirror

Hiphopový večírek s DJ Mirrorem, který hraje už deset let zásadně vždy hiphopový underground. Patřil do již dnes nee-
xistující Swazarm Crew, nyní je známý jako DJ MC Pluta. Dále vystoupí DJ Čiha zahraje old i new school a mezi půlnocí 
a jednou hodinou 90-ata disco shit. :-) Akce Lemond + svítící dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 14. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Pondělí 16. dubna 8:15 a 10:00, Kulturní dům
Princezna a loupežníci

Pohádková divadelní hra Boženy Šimkové. Představení divadla DAP Praha. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího 
věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Úterý 17. dubna  9:00, Městská knihovna
Zavolej mi přes Skype

Druhé setkání účastníků bude věnováno síti Skype, která slouží pro telefonování přes internet. Vstup volný.
 

Úterý 17. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Korsika, Paříž, germánské země - Cestopisná přednáška

Přednáška Milana Šťourače o cestování a životě v germánských zemích, Paříži či Korsice. Posezení a přednáška s vyprá-
věním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425  Úřední hodiny po, st 8 - 12 
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá 
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Tra�ka Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na 
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

Středa 18. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Hudební žákovský večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Čtvrtek 19. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Východní přísliby (David Cronenberg) - Filmový klub

Hvězdně obsazený thriller nás přivádí do prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně a popisuje ho s věrohodnos-
tí, jakou jinde nenajdete. Film byl oceněn na několika �lmových festivalech. Hraje Viggo Mortensen (Pán prstenů), Nao-
mi Wa�s (King Kong) ad. USA / Kanada 2007, 100min.; 82% na csfd. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
 

Pátek 20. dubna 17:30, Kulturní dům
Sportovec roku

Vyhlášení ankety Sportovec roku, s vystoupením žáků ZUŠ. Po vyhlášení taneční zábava. Pořádá Sportovní výbor.

Pátek 20. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies Party & Mix DJ Flash

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád ak-
tuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. K whiskey Tullamore dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
 

Sobota 21. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu 
zdarma.

Pondělí 23. dubna  17:30, Městská knihovna
Irán

Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá do každodenního života? Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů 
nabízí autor dvou knih o současném Íránu. Pozvánka k hrobkám světců, k nimž míří nekonečná procesí, do hlučných 
průvodů kajícných věřících i na soukromé duchovní obřady, kam obvykle může jenom pravověrný muslim. Pohled na 
všední život sedmdesátimilionové, prudce se rozvíjející země, jak se baví mladí a starší, co smějí anebo nesmějí ženy a 
co naopak muži. Kdo a proč kouří opium. Vyprávění láme předsudky, kterých se kolem šíitského Íránu nahromadilo víc 
než požehnaně. O své zážitky se podělí Jiří Sladký. Vstup volný.

Úterý 24. dubna 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncerty pro kuřimské mateřské školy

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Úterý 24. dubna 19:30, Kulturní dům

Aneta Langerová
Pár míst tour 2012. Koncert, jakých se odehraje opravdu jen několik. Anetu doprovodí smyčcové trio, klavír a kytara. 
Mnohé její slavné písně zazní v překvapivých aranžích. Mimořádná příležitost. Vstupné 250 a 200 Kč. Vstupenky v 
předprodeji v KD Kuřim, prodejně Flop - Vičar, tra�ce Na Loučkách a v Městské knihovně.

Čtvrtek 26. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
Koncert jazzové a populární hudby

Vystoupí hudební skupiny: jazzový orchestr Aritmic Band, folková skupina Motýlí )d(efekt a Dechová hudba ZUŠ 
Kuřim. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 26. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim 
Normandie a Bretaň autem - Cestopisná přednáška

Putování autem od Normandie přes Bretaň s ukázkami půvabné krajiny, přírodních zajímavostí a architektonických 
skvostů. Podíváme se na místa vylodění spojenců během 2. světové války včetně německého opevnění a spojenecké-
ho hřbitova známého z �lmu Zachraňte vojína Ryana, pohádkové místo Mont St. Michel, ukážeme si největší příliv a 
odliv na světě, navštívíme St.Malo, Ile de Brehat, Ploumanach, Pontivy, Josselin, nejzápadnější místa Francie a další.  
Cestopisná přednáška s promítáním fotogra�í. Průvodcem bude amatérský cestovatel Roman Doležal, který svou cestu 
absolvoval osobní automobilem. Vstupné dobrovolné.

Pátek 27. dubna 16:00, Městská knihovna
Skládané kabelky z papíru

Technika má kořeny v Mexiku, kdy původní obyvatelé takto vyráběli z rostlinných vláken rohože a nůše. Nyní získává 
tato technika na oblibě i pro svou „ekologičnost“, lze recyklovat papírové obaly nebo časopisy. Technika je časově nároč-
ná, proto lektorka Jana Čápová připraví veškerý materiál a účastnice si budou moci vyrobit kabelku o velikosti asi 25 x 
15 cm, nebo sadu šperků. Doba kurzu je 4 hodiny, je třeba se přihlásit na mail jourova@mkkurim.cz (omezená kapacitu 
počtu účastníků). Technika je známá z nedávného pořadu Rady ptáka Loskutáka. Cena kurzu je 250 Kč.

Pátek 27. dubna 18:00, restaurace U Wágnerů
Franta - Křest dvojknihy

„napsal, nakreslil, vydal, aneb ať je trochu ...“ od  kuřimského občana Františka Merty. K poslechu i tanci hraje kapela 
Gasuko. Knihu možno zakoupit na místě do vyprodání zásob, získat podpis autora do jeho schopnosti udržet v ruce 
písátko (něco jako pero). Vstup dobrovolný až volný.

Pátek 27. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Techno Wars Scorn, Mort´n, Dazy, Wolf, Pete Ripe, RiosX

Na dalším pokračování Techno Wars se představí zastánce kvalitního techna dj Scorn (Disharmonic), který měl mož-
nost zahrát si na největší halové akci u nás zvané Apokalypsa. Taktéž k nám zavítá blanenský Mort´n (www.idj.cz/
japko), jehož sety se pohybují mezi styly house, electro či dubstep. Večer doplní Pete Ripe (www.peteripe.cz), Dazy 
(www.idj.cz/dazy), Wolf (www.idj.cz/wol�k) a RiosX. Akční drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup do 21:00 zdarma, 
pak 30 Kč.

Sobota 28. dubna, Club Escape, zámek Kuřim 
Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Pondělí 30. dubna 18:00, Městská knihovna
Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění

Impresionismus
Impresionismus a postimpresionismus – od Turnera k Van Goghovi.  Světlo, barva,  atmosféra okamžiku. Různé způ-
soby zachycení reality. Vstup volný.
 

Čtvrtek  3. května 20:00, Club Escape, zámek Kuřim 
Helbock & Frick Duo  (Rakousko) - Escape live music

David Helbock a Simon Frick expandují od tradiční či vážné hudby k novým hudebním obzorům i mixům. Využívají 
post fusion míchání stylů jako jsou jazz, rock, avantgarda a klasická hudba, přičemž využívají elektronické efekty na 
obou svých nástrojích. Takže ve výsledku můžete vidět a slyšet hrát jak Davida přímo na struny piana a zároveň ob-
sluhovat bicí soupravu nohou, tak Simona hrajícího na housle jako na baskytaru nebo funky kytaru. Jejich energická 
groove sóla se střídají s lyrickými, zklidněnými pasážemi. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. www.
myspace.com/frickhelbockduo. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

Galerie ad-astra, zámek Kuřim 28. 3. - 6. 5.
Tomáš Císařovský

Druhá nostalgie (obrazy z 80. let)
Vernisáž se koná 28. 3. v 18:00 hod. Otevřeno pátek, sobota, neděle 12-18 hod. www.ad-astra.cz. 

Prodejní a komerční akce: St. 4. 4. Trojan (obuv), čt. 19. 4. Rucek (smíš. zboží), Pá. 27. 4. Bellitex (textil).  Neručíme 
za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.  

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu pla-
kátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Výstava
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Escape Live Music
čtvrtek  3.5. 20:00 Helbock & Frick Duo  
(Rakousko) 

David Helbock a Simon Frick expandují od tradiční či vážné hud-
by k novým hudebním obzorům i mixům. Využívají post fusion míchání 
stylů jako jsou jazz, rock, avantgarda a klasická hudba. Pracují s elektro-
nickými efekty na svých nástrojích. Takže ve výsledku můžete vidět a 
slyšet hrát Davida přímo na struny piana a zároveň obsluhovat bicí sou-
pravu nohou, a Simona hrajícího na housle jako na baskytaru nebo funky 
kytaru. Jejich energická groove sóla se střídají s lyrickými, zklidněnými 
pasážemi.  Uskuteční se ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v 
Praze. Více viz www.myspace.com/frickhelbockduo. 

Cena 100 Kč pro studenty, důchodce a abonenty, 120 Kč ostatní.

Escape Live Music se uskuteční díky laskavé podpoře města Ku-
řimi.

www.clubescape.cz.

Escape Live Theatre 
Malá divadla v Clubu Escape
čtvrtek 5. 4. 20:00 Smíšené dvouhry 

Vydejte se spolu s námi na lehce úsměvnou a přitom i mrazivou 
cestu lidským životem. Podívejte se na to, jak se naše vztahy v průběhu 
doby mění. Záleží pak jen na nás, jestli půjdeme tím správným směrem.

Nasedněte do vlaku, v němž se novomanželé vydávají na svatební 
cestu. O deset let později je sledujte na tenisovém kurtu, když spolu hrají 
smíšenou čtyřhru. Pak se s nimi setkejte jako s padesátníky, kteří si po 
mnoha letech manželství už opravdu nemají co říct. Na sklonku života 
se s nimi posaďte na lavičku na hřbitově a nechte je zavzpomínat na celý 
jejich život. A na závěr je uvidíte zavzpomínat na to, jaké bylo jejich první 
setkání.

www.amadis.cz
Studenti, důchodci a abonenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.
www.clubescape.cz.

Filmový klub v Clubu Escape
úterý 10.4. 19:00 Nevinnost (Jan Hřebejk) 

Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se 
zhroutí jako domeček z karet... Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, 
čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí 
nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství.  Český 
lev 2011 pro Aňu Geislerovou a jeden z nejlepších filmů dua Jarchovský-
Hřebejk. Drama. Česko. 2011, 98min., Čsfd 73%. 

čtvrtek 19.4. 19:00 
Východní přísliby 
(David Cronenberg) 

Hvězdně obsazený thriller 
nás přivádí do prostředí ruských 
zločineckých klanů v Londýně a 
popisuje ho s věrohodností, jakou 
jinde nenajdete. Film byl oceněn 
na několika filmových festivalech. 
Hraje Viggo Mortensen (Pán prs-
tenů), Naomi Watts (King Kong) 
ad. USA / Kanada, 2007, 100min., 
82% na Čsfd.

Vstupné: studenti, důchod-
ci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Filmový klub se uskuteční 
díky laskavé podpoře města Kuři-
mi.
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realizován na obchodních místech v Brně, Kuřimi, Třinci, Velkém Mezi-
říčí, Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou a také prostřednictvím řady 
spolupracujících firem.

Jak dlouho spolupracujete se společností VEKA a jak hodnotíte Vaši 
společnou spolupráci?

Naše spolupráce s „Vekou“ začala v roce 2001 a trvá dodnes. VEKA 
je výrobce hodnotných a houževnatých plastových profilů, vyniká kvali-
tou a permanentním vývojem, má propracovanou logistiku směrem k od-
běratelům. Dodává spolehlivě, poskytuje pravidelný technický servis, na-
bízí další vzdělávání. Za vším pochopitelně stojí lidé. V posledních letech 
je aktivní v inzerci na stavebním trhu, oslovuje architekty, projektanty i 
koncové spotřebitele. Osobně spolupráci se společností VEKA hodnotím 
kladně, její produkty doporučuji. 

Můžete zmínit nějaké zajímavé reference, ve kterých jste využili profily 
VEKA?

Vzhledem k našemu hlavnímu zaměření na drobnější odběratele 
a s tím související zakázkovou a atypickou výrobu máme nejzajímavější 
realizace v oblasti rodinných domů. Takových staveb jsou v našem regi-
onu stovky, ale jejich atraktivnost je přímo úměrná zvolenému architek-
tonickému řešení. Za všechny zmíním např. RD v Olšanech u Rousínova, 
pasivní domy na Prostějovsku nebo rekonstruované domy v Brně. Velkou 
oblibu nacházejí naši zákazníci ve výrobcích typu H. S. T. (zdvižně posuv-
né dveře) a F. S. T. (vícekřídlé shrnovací dveře) a vyhledávají naše služby 
při řešení složitějších sestav a zvláštních druhů montáže (např. předsaze-
ná do izolace apod.). 

Jaké máte zkušenosti se zákazníky (mají dostatečné znalosti v oblasti 
oken či si nechají spíše poradit)?

Znalosti se liší člověk od člověka, jako u všeho. Většina zákazníků 
ale ví, co chce. Jsou zkoumaví, učenliví, cítím, s jakou důvěrou se na nás 
obracejí. Jsem rád, že máme „za zády“ spolehlivý a trvanlivý produkt, za 

pr

Víme, že maličkosti dotvářejí dílo k doko-
nalosti. Dokonalost však není maličkost

RNDr. Petr Brych,
ředitel a jednatel společnosti gromathic s. r. o.

Společnost gromathic s. r. o. zahájila výrobu a prodej plastových oken 
a dveří v roce 1994 v malé moravské vísce nedaleko Tišnova. Na českém trhu 
působí více než 17 let a od roku 2002 je čistě českým subjektem bez podílu 
cizího kapitálu. Svým zákazníkům poskytuje kompletní řešení, od bezplatné 
poradenské služby v oboru otvorových výplní přes vypracování nezávazné na-
bídky až po ucelenou dodávku na klíč, tj. včetně odborné montáže a osazení 
doplňkových prvků s následným záručním a pozáručním servisem. Od roku 
2004 je držitelem Certifikátu kvality ISO 9001, od letoška také ISO 14001. 
Společnost gromathic s. r. o. je podporujícím členem sdružení Centrum pasiv-
ního domu.

Jaký byl prvotní impuls pro založení společnosti gromathic s. r. o.?
Po politické změně v roce 1989 směřoval hospodářský vývoj v naši 

zemi k privatizaci a ke spolupráci se zahraničím. Řada vynikajících odbor-
níků však přišla o práci a hledala nové uplatnění. Mezi ně patřil i „nestor“ 
firmy pan Ing. Polák, stavař tělem i duší. Na tehdy nenasycený trh se do-
stávaly nové technologie a výrobky z vyspělejších zemí. Snahy o rozšíření 
vlastních odbytových příležitostí u zahraničních spoluzakladatelů firmy a 
šance o profesní seberealizaci a také zabezpečení základních příjmů čes-
kého společníka vedly až ke spuštění výroby. Společnost pod původním 
názvem RAVOK, s. r. o. byla posléze z obchodních důvodů přejmenována 
na gromathic s. r. o. ¨

V kolika lidech společnost v roce 1994 začínala a kolik má nyní za-
městnanců?

Při svém založení pracovaly ve společnosti celkem 4 osoby: jedna-
tel („všeuměl“), 2 výrobní dělníci a účetní. Počet zaměstnanců se díky ná-
růstu zakázek přirozeně zvyšoval, takže v roce 1997 pracovalo ve společ-
nosti 20 osob, o deset let později již 45. V současnosti se kádr stabilizoval 
na počtu 35 stálých pracovníků a přibližně 30 externě spolupracujících 
osob. Postupný nárůst zakázek vyžadoval také větší a modernější plochy 
i lepší dostupnost obchodních míst pro naše zákazníky. Proto dnes slouží 
pro výrobu a skladování prostorné haly v areálu TOS Kuřim. Prodej je 
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který se ani po mnoha letech nebudeme stydět. Jsou samozřejmě i tací 
klienti, kteří mají povědomí „jen“ o počtu komor v profilech a mezi výrob-
ky nevidí skutečný rozdíl. Kritériem výběru je pak nejnižší cena a otevírá 
se bezbřehý prostor levným dovozům. U nás však dbáme na to, aby bylo 
zřejmé, že „okno není spotřební zboží“. Počet zákazníků, kteří se v souvis-
losti s naším poradenstvím rozhodují pro vyšší kvalitu, stoupá, a my tak 
budujeme důvěru ve vlastní obchodní značku.

V čem vidíte Vaši hlavní konkurenční výhodu?
Dle mého názoru je naší hlavní konkurenční výhodou flexibilita, 

odbornost a dlouholetá působnost na trhu jako výrobce s trvalou kvalitou 
výrobků a komplexností služeb. Díky pravidelným technickým školením 
zaměstnanců a zpětné vazbě získané vyhodnocením realizovaných akcí a 
servisů fungují naši obchodní zástupci jako opravdoví techničtí  poradci, 
což zákazníci umí ocenit. Zvláštní výrobky jako již zmíněné zdvižně po-
suvné nebo skládací dveře, ostatní atypická výroba a výrobky pro pasivní 
a nízkoenergetické domy nás prezentují jako specialistu v daném oboru.

Jak vnímáte změny na trhu za dobu Vašeho působení ve firmě? Myslíte 
si, že se firma za tu dobu někam posunula?

Ve společnosti působím od roku 1996. Ano, v té době jsme se ve 
výrobě stále učili, nebylo na čem stavět. Investovali jsme hodně úsilí, aby-
chom pochopili podstatu věci. Naštěstí již tehdy jsme měli oporu v kvalit-
ních dodavatelích. Požadavky na výrobky se příliš neměnily, zákazníci nás 
vyhledávali doslova sami. Od té doby se trh s okny zcela změnil. Proces 
homologace norem s EU posunul české výrobky především v kvalitě. Kaž-
dý rok bylo možno zaznamenat nějaké novinky, změnu stavební hloubky 
profilů, počty komor, druhy kování, vylepšená skla, donekonečna, opako-
vaně a únavně. Na všechno nové zkoušky, nové certifikáty… Uvolněním 
hranic jsme byli zaplaveni stavebními výrobky z okolních zemí a řada ob-
chodních firem tak využila nedostatečné legislativní a ekonomické ochra-
ny vnitřního trhu. Došlo k rozdělení trhu, koncentraci kapacit a kapitálu. 
Nové výrobní firmy vznikly, jiné zanikly. Značně vzrostly nároky zákazní-
ků a naše společnost mezitím dospěla. Nenechali jsme věci náhodě, proto 
se stále snažíme pracovat systematicky a přesně. Víme, že maličkosti do-
tvářejí dílo k dokonalosti. Dokonalost však není maličkost. 

Zaznamenali jste působení krize ve Vaší společnosti? Jaká je situace 
dnes?

Hospodářská krize v minulých letech silně poznamenala zájem 
o naše výrobky a zapříčinila stagnaci produkce. Jak se ale říká, všechno 
zlé je k něčemu dobré. Krize nás donutila „zeštíhlet“, přiměla nás inves-
tovat do informačních technologií, k modernizaci výroby a zefektivnění 
procesů. Konkurenční prostředí nedává prostor k chybování, štěstí přeje 
připraveným.

Skutečný příběh 
Wellness Kuřim nabízí VIP fitness balíček 

Dovolte, abych se s vámi podělil o jeden skutečný příběh z našeho 
fitness centra. Nejedná se o žádnou smyšlenou postavu, ale o reálného 
klienta, kterého u nás můžete velmi často potkat.

Náš klient Jiří V., kterého mimochodem již nějaký pátek znám, nás 
oslovil s vytvořením osobního fitness plánu, protože nebyl spokojený se 
svou kondicí a přibývajícími kilogramy. Nabídli jsme mu naši komplexní 
službu „VIP fitness balíček“, který zahrnoval vytvoření tréninkového plá-
nu, výživový program, sportovní diagnostiku a měření na diagnostickém 
přístroji BODYSTAT. Náš zkušený trenér Dan Staroštík si pana Jiřího 
vzal, jak se říká, „do prádla“ a po šesti týdnech se dostavil tento neuvěři-
telný výsledek:

Při kontrolním diagnostickém měření dne 4. března jsme zjistili, 
že pan Jiří za 1,5 měsíce dokázal eliminovat svůj tuk o -5,7 % (-6,1 kg) a 
tělesnou váhu o 5 kg, přičemž přibral 1 kg svalové hmoty a upravil si svoji 
úroveň tělesné vody o 4,4 %. 

Jestliže se ptáte, proč se s výsledky pana Jiřího chlubíme, tak jen 
proto, že skutečně každý, kdo má chuť a píli se aktivně na svém stavu po-
dílet, se může zbavit nadbytečného tuku, tělesné nadváhy a docílit lepší 
kondice a pevnějšího zdraví.

Nečekejte zázraky od „zaručeně fungujících diet“, neexperimen-
tujte s pilulkami na hubnutí apod. a spojte se s odborníky na sport a 
výživu. U nás budete spokojeni i s cenou VIP fitness balíčků, která se 
pohybuje v rozmezí od 500 do 1600 Kč. V porovnání s konkurencí jsme 
levnější a jako bonus dostanete vstupy na plavání zdarma. Kontakty fit-
ness centrum: telefon 541 420 241, e-mail fitness@wellnesskurim.cz, 
www.wellnesskurim.cz. 

Jaroslav Kučera
vedoucí fitness centra Wellness Kuřim
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z města

Doprava

placená inzerce

Kuřim řeší problémy s dlužníky
Dvakrát ročně se na Odbor majetkoprávní Městského úřadu v 

Kuřimi dostanou soupisy dlužníků v bytech a nebytových prostorách, 
které město vlastní a pronajímá. A nebývá to veselé čtení. K 31. 12. 2011 
přesáhly dluhy částku 1 200 000 Kč a k této částce ještě není připočteno 
penále. Tyto peníze pak logicky schází v jiných oblastech správy. Město je 
ze zákona povinno tyto dluhy vymáhat, což samotným dlužníkům přiná-
ší další nutné náklady (soudní poplatky, exekuce, atd.). Drtivá většina ze 
zhruba padesátky dlužníků jsou dlužníci v městských bytech. U nebyto-
vých prostor se nešvar neplacení nájemného příliš nerozrostl. 

Město Kuřim jako vlastník a pronajímatel bytů má přesně stanove-
né postupy pro případ, kdy nájemce neplatí řádně a včas nájemné, zálohy 
za služby spojené s užíváním bytu nebo včas nezaplatí nedoplatek z roční-
ho vyúčtování záloh za služby.

V jednotlivých případech se postupuje tak, že při neplacení ná-
jemného a služeb spojených s užíváním bytu nejprve zašle správce bytu 
nájemci písemnou upomínku. Pokud nájemce na upomínku nereaguje a 
nezaplatí dlužné nájemné, předá správce podklady městu, které volí další 
postupy – dohoda s nájemcem na splátkovém kalendáři, výpověď nájmu 
bytu, žaloba na zaplacení dlužné částky. U nájemců, kteří mají smlouvu 
na dobu určitou, se nabízí možnost, že s nimi v případě problémů s place-
ním nájemného a služeb, nebude nájemní smlouva prodloužena, a tudíž 
budou muset nájemní byt opustit. V případě, že nájemce nepředá byt po 
uplynutí výpovědní lhůty nebo po uplynutí doby nájmu, podává město u 
soudu návrh k soudu na vyklizení bytu. V Kuřimi v posledních pěti letech 
na exekuční vyklizení bytu nedošlo, neboť dlužníci vždy po obdržení pra-
vomocného rozsudku byt vyklidili dobrovolně. Dlužné nájemné je však 
nadále po dlužnících vymáháno soudně a to i za období, kdy již byt užíva-
jí protiprávně, po výpovědi či skončení nájemní smlouvy.

K podobným situacím by však v některých případech vůbec ne-
muselo docházet. To se týká zejména sociálně slabých nájemců, kteří v 

momentě, kdy přestanou z jakéhokoliv důvodu platit nájemné, přijdou 
obratem o příslušnou sociální dávku a pak už nejsou schopni narůstající 
dluhy zvládat. Často také dochází k situacím, kdy poplatek z prodlení je 
vyšší než dlužné nájemné. Za největší problém dlužníků lze považovat 
fakt, že odmítají celou situaci řešit aktivně sami a nechají vše doslova u 
ledu. Poté skončí celá záležitost zpravidla u soudu. 

Jak tedy mají dlužníci postupovat, aby mohli nadále zůstat v měst-
ských bytech? Samozřejmě, že úplně nejjednodušším řešením je dlužné 
nájemné zaplatit, buď převodem na účet správce bytu, případně poštovní 
složenkou, kterou obdrží u výše zmíněného správce spolu s číslem účtu a 
dalšími potřebnými daty. V případě, že dlužník není schopen uhradit svůj 
dluh celý najednou, může si na majetkoprávním odboru MÚ Kuřim sjed-
nat osobní schůzku a požádat o uzavření splátkového kalendáře. Důležité 
je včas navázat kontakt s příslušným odborem a co nejdříve vzniklou si-
tuaci začít řešit. Osobní jednání lze předem dohodnout i mimo úřední 
hodiny.

Kontaktními pracovníky MÚ Kuřim pro byty a nebytové prostory 
jsou Alena Janoušková, tel. 541 422 345, e-mail: janouskova@radnice.ku-
rim.cz nebo vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Petr Kavka, tel: 541 
422 374, e-mail: kavka@radnice.kurim.cz.

sš

Výluka na železnici
Provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informoval na svých webových 

stránkách, že od 2.  4. do 1. 6. 2012 proběhne výluka v úseku Tišnov – Ři-
konín na trati 250 Havlíčkův Brod - Brno - Břeclav. Výluka bude probíhat 
pouze v pracovních dnech a bude se týkat pouze osobních vlaků. Budou 
se opravovat koleje včstně mostu. Dopravce České dráhy, a.s., proto musí 
přistoupit k opatřením, která budou mít vliv na provoz na této trati. 

Opatření pro směr Žďár nad Sázavou – Brno hl. n.:
Osobní vlaky ze směru Křižanov budou přijíždět do ŽST Tišnov o 

cca 10 min. opožděny. Z tohoto důvodu dochází v pracovní dny u Os vla-
ků v ŽST Tišnov k „rozlomení vozebního ramene“ čili cestující si počkají 
na odjezd  a pobudou v ŽST Tišnov cca 20 minut. Cestující ze směru Kři-
žanov přijedou do ŽST Brno hl. n. přibližně o 30 minut později (v době 
dopravní špičky mohou cestující využít přestupu na vlaky 15 minutové 
sítě). Na cestující z |Kuřimi do Brna nebude mít výluka pravděpodobně 
žádný vliv. Os vlaky ve směru Brno hl. n. odjíždějí totiž z ŽST Tišnov v 
pravidelném čase odjezdu. 

Vlak Os 4903 je v W v úseku Žďár nad Sázavou – Ostrov nad Osla-
vou odřeknut. Tento vlak bude ve zmíněném úseku nahrazen vlakem R 
673, který mimořádně zastaví v ŽST Ostrov nad Oslavou pro nástup a 
výstup cestujících. Upozorňujeme cestující, že vlak odjíždí o 5 min. dříve 
než je pravidelný odjezd vlaku Os 4903 

Jinak se rychlíků výluka netýká.
Opatření pro směr Brno hl. n. – Žďár nad Sázavou:
Vlaky ve směru Křižanov budou ve vyloučeném úseku nabírat cca 

desetiminutové zpoždění. Vlaky pokračují z ŽST Tišnov dle pravidelné-
ho jízdního řádu. Vlak Os 4900 ukončí v pracovní dny jízdu v ŽST Ostrov 
nad Oslavou. Tento vlak bude v pondělí  a 10.IV., 2. a 9.V., mimo 9., 30. IV. 
a 7. V. v úseku Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou nahrazen vlakem 
R 670, v ostatních dnech náhradní vlakovou soupravou.

Jiří Brabec
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událostŽivot se zvířaty

Záněty uší u psů
Mezi nejčastější ušní onemocně-

ní u psů patří zánět zevního zvukovo-
du, tzv. otitis externa.Je to onemocnění 
vyskytující se zvláště u psů s dlouhými 
převislými ušními boltci. Ušní infekce 
představují jeden z nejčastějších důvo-
dů, proč chodí majitelé se psy k veteri-
náři.

Infekce uší jsou způsobeny bak-
teriemi, plísněmi, nebo parazity. 

Mezi nejčastější vyvolávající fak-
tory, způsobující ušní infekci, patří:

• dlouhé uši boltce
• abnormální anatomie ucha psa
• voda nebo chlupy v uších
• alergie
• trauma
• nádory
• cizí těleso v uších
• parazité
• autoimunitní onemocnění

K běžným příznakům infekce patří: 
• škrábání, nebo tření uší
• třepání hlavou
• abnormální zápach, nebo výtok z uší
• bolestivost ucha při manipulaci
• zarudnutí a otok vnějšího zvukovodu
• diagnóza

Diagnostika by měla zahrnovat kompletní anamnézu a fyzikální 
vyšetření se zvláštním důrazem na uši a kůži. Vyšetření uší se provádí jed-
nak přímo pohledem, vyšetřením ušního okolí, jednak cíleným vyšetře-
ním zvukovodu pomocí otoskopu, nebo videoskopu. Jako další pomocná 
vyšetření se používají cytologické vyšetření ušního stěru pod mikrosko-
pem, bakteriologické vyšetření ušního stěru se stanovením citlivosti na 
antibiotika. U psů s opakujícími se záněty vnějšího zvukovodu se také 
doporučuje odběr krve na biochemické a hematologické vyšetření. Pů-
vod onemocnění může být také v možné alergii, a to na potravu, na pyly, 
domácí roztoče, apod. 

Léčba by v první řadě měla zahrnovat odstranění vyvolávající pří-
činy. V případě cizího tělesa je to jeho odstranění, v ostatních případech 
adekvátní terapie. Léčba pak zahrnuje tyto nezbytné kroky:
• důkladné čištění ucha přípravky k tomu určenými, především se schop-

ností rozpouštět maz
• lokální léčba za použití ušních kapek s obsahem antibiotik, protiplísňo-

vých a protiparazitárních složek
• celková léčba antibiotiky (na základě stanovení citlivosti), kortikoidy, 

nebo protiplísňovými preparáty
• antialergická terapie

Prevence spočívá v pravidelné péči o uši nejen u psů s převislými 
ušními boltci, ale i u psů, kteří se rádi koupají. Důležité jsou také pravidel-
né návštěvy veterinárního lékaře a dodržování terapie, především při po-
užívání antibiotických preparátů. Pokud si nejste jisti tím, zda psovi máte 
čistit uši, nebo zda je čistíte správně, eventuálně máte pocit, že Váš pes 
trpí zánětem zevního zvukovodu, navštivte Vašeho veterinárního lékaře. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Dort pro Kometu
Brněnská hokejová Kometa v této chvíli jede. Kuřim patří mezi 

partnerská města tohoto týmu a letos se zúčastnila třetího ročníku Dor-
tiády s Kometou. Což je společenská akce s charitativním zaměřením a 
její součástí je soutěž o nejhezčí dort s hokejovou tématikou. Nejhezčí 
dorty vybírala odborná porota, v níž po několikáté nechyběl brněnský 
primátor Roman Onderka, předseda představenstva a prezident společ-
nosti Egbert F. Zündorf, módní návrhářka a jedna ze zakladatelek Nadace 
Femina Jana Berg, partneři hokejové Komety, nebo novináři. V odborné 
porotě měli své místo samozřejmě také bývalé hokejové legendy Milan 
Kokš s Jaromírem Meixnerem, současní trenéři A týmu Zdeněk Venera 
s Lubomírem Oslizlem nebo hokejisté Vojtěch Němec, Jakub Svoboda 
a Sasu Hovi. 

Na dortech si kromě fanoušků pochutnaly i děti z nejrůznějších 
dětských domovů a ústavů. 

„S Kometou celému Brnu ukazujeme, že je potřeba sledovat i spo-
luobčany, kteří neměli takové štěstí. Nemám na mysli, že nehrají perfektně 
hokej, ale v životě. Ať mají hendikep zdravotní či jiný, jsou v naší společ-
nosti a je potřeba s nimi komunikovat. Dortiáda to jednoznačně dokazuje 
a jsem moc rád, že Kometa takovou akci dělá,“ chválil Roman Onderka, 
který by si moc přál, kdyby Dortiáda pokračovala i příští rok. Letos navíc 
nově putoval výtěžek z registračních poplatků od všech soutěžících díky 
projektu Chlapi ŽENÁM na Nadační fond Femina. 

Zábavného odpoledne se zúčastnilo přes 300 dětí, které se moh-
ly bavit nejen podívanou na krasobruslaře Filipa Taschlera, vystoupení 
„Sněženek“ v synchronizovaném bruslení, ukázkovým tréninkem hoke-
jistů čtvrté třídy Komety, kreslením křídami po zemi, střílením na branku 
s maketou Sasu Hoviho nebo například veřejným bruslením. Celkově se 
v KAJOT ARENĚ sešlo kolem pětistovky fanoušků Komety.

Slavnostní vyhlášení s nejlepšími dorty odhlasovanými odbornou 
porotou i diváky začalo v 16:00. Kuřim se svým dortem v kategorii part-
nerských obcí umístila druhá za Velkými Němčicemi a před Telnicemi.

Po vyhlášení už se mohli všichni přítomní na dorty vrhnout a oku-
sit jejich rozmanité chutě. Kupříkladu se našel i dort slaný. Po dortech 
se doslova „zaprášilo“, a pokud nějaké zbyly, byly odvezeny do Dětské 
nemocnice nebo dětem z domovů, které se třetího ročníku Dortiády s 
Kometou nemohly zúčastnit.

job
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

07/2012 ze dne 22. 2. 2012
74/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 15. 2. 2012, prodlu-

žuje termín plnění u usnesení č. 383/2011 a č. 53/2011 do 30. 6. 
2012. Termín plnění: 22. 2. 2012 (KÚ)

75/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnos-
ti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 
27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemcích parc. č. 3421/3, parc. č. 3422/2 a parc. č. 
3422/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavře-
ní smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posud-
ku, náklady na jeho zřízení ponese organizace Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 
65993390. Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP)

76/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 
00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 
46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve věci „ulo-
žení a provozu splaškové a dešťové kanalizace“ na pozemcích parc. 
č. 2642/979, parc. č. 4487/43, parc. č. 4487/40, parc. č. 4487/39, 
parc. č. 4487/38, parc. č. 4487/37, parc. č. 4487/32, parc. č. 
2642/916, parc. č. 2642/920, parc. č. 4487/4, parc. č. 4553/4 a 
parc. č. 4487/45 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní manželé Zdeněk 
Kučerovský, bytem 612 00 Brno, a Jana Kučerovská, bytem 612 00 
Brno, jako povinní z věcného břemene. Věcné břemeno bude zří-
zeno bezúplatně a to do dne, kdy se vlastníkem dotčených pozem-
ků stane město Kuřim. Náklady na jeho zřízení ponesou povinní z 
věcného břemene. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

77/2012 RM schvaluje jednorázovou slevu z nájmu ve výši 316,- Kč ná-
jemcům bytu Kuřim, a to manželům Otovi a Zdeně Malých, bytem 
Kuřim, z důvodu zvýšených nákladů na el. energii způsobených za-
mrznutím rozvodů vody.  Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

78/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
pronájem nebytového prostoru umístěného ve II. NP objektu č. p. 
950, ul. Jungmannova, Kuřim, a to místnosti č. 2 o celkové výměře 
12,3 m2 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 za služby ve výši 70,- Kč/m2/měs. + 20 
% DPH. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

79/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Ing. Ka-
simem Al-Durym, trvale bytem Kuřim, IČ 49487477, jehož pro-
střednictvím bude splacen dluh na nájemném za nebytový prostor 
č. 844/9 umístěný v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
839-844 s podmínkou úhrady částky ve výši xxxx,- Kč do 29. 2. 
2012. Výše splátek bude činit částku xxxx,- Kč/měs. Termín plně-
ní: 31. 3. 2012 (OMP)

80/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Hanou 
Melicharovou, trvale bytem Kuřim, IČ 69760411, jehož prostřed-
nictvím bude splacen dluh na nájemném za část nebytového pro-
storu č. 1116/9 o výměře 47,35 m2 a část nebytového prostoru č. 
1116/9 o výměře 22,05 m2, které jsou umístěny v domě č. p. 1116, 
1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Výše splátek bude či-
nit částku xxxx,- Kč/měs. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

81/2012 RM schvaluje na základě § 102 odst. 2 písm. d) zák. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nařízení Města Ku-
řim, kterým se zrušuje nařízení obce č. 2/2012, kterým se vydává 
„Tržní řád“.Termín plnění: 29. 2. 2012 (OŽÚ)

82/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 
zábradlí v Kuřimi, se společností GOLDEN HOME REAL s.r.o., 
se sídlem Banskobystrická 819/52, Brno, IČ 29272955. Reklamní 
tabule v počtu 2 ks budou umístěny v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 
3. 2012 do 31. 12. 2012 za cenu 720,- vč. DPH/ 1 měsíc. Termín 
plnění: 30. 4. 2012 (OIRR)

83/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května se společností 1A czech 
s.r.o., se sídlem Kout 195, 664 34 Kuřim, IČ 60731273. Reklamní 
tabule bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu neurčitou od 1. 
3. 2012 za cenu 360,- Kč vč. DPH/1 měsíc. Termín plnění: 30. 4. 
2012 (OIRR)

84/2012 RM schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace dle 
návrhu. Termín plnění: 29. 2. 2012 (OŽÚ)

85/2012 RM schvaluje konání běžeckých závodů seriálu “Kuřimská bě-
žecká liga“ na pozemcích města, včetně lesních. Termín plnění: 30. 
6. 2012 (OŽP)

86/2012 RM bere na vědomí zprávu o stavu pohledávek ke dni 31. 12. 
2011. Termín plnění: 22. 2. 2012 (OMP)

87/2012 RM ukládá vedoucí OŽP zpracovat a předložit návrh opatře-
ní, včetně ekonomického zdůvodnění, ve věci odchytu a umístění 
opuštěných zvířat. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OŽP)

88/2012 RM schvaluje pořízení cca 40 nových židlí do společenského 
sálu na Podlesí za cenu do 25.000 Kč – financování z drobných 
investic ORG 1006 000 000. Termín plnění: 22. 2. 2012 (OMP)

89/2012 RM souhlasí, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zně-
ní, s vyhlášením konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/
ředitelky základních škol zřizovaných Městem Kuřim s předpoklá-
daným nástupem na pracovní místo 1. 8. 2012. Termín plnění: 14. 
3. 2012 (1. MST, OŽÚ) 

90/2012 RM pověřuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
1. místostarostu pana Jiřího Koláčka a referentku odboru obecní 
živnostenský úřad – školství, Mgr. Hanu Němcovou, k jednání ve 
věci organizace konkursního řízení na pracovní místa ředitele/ře-
ditelky základních škol zřizovaných Městem Kuřim a ukládá jim 
bezodkladně činit potřebné kroky k realizaci konkursu. Termín 
plnění: 14. 3. 2012 (1. MST, OŽÚ)

91/2012 RM vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, konkurs na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, s předpokládaným 
nástupem na pracovní místo 1. 8. 2012. Termín plnění: 14. 3. 2012 
(1. MST, OŽÚ)

92/2012 RM vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, konkurs na obsazení pracovní-
ho místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, s předpokládaným 
nástupem na pracovní místo 1. 8. 2012. Termín plnění: 14. 3. 2012 
(1. MST, OŽÚ)

93/2012 RM pověřuje starostu Ing. Draga Sukalovského požádat Krajský 
úřad Jihomoravského kraje, Českou školní inspekci Jihomoravský 
inspektorát, školskou radu a příslušnou základní školu o delegová-
ní jejich zástupce za člena konkursní komise. Termín plnění: 14. 3. 
2012 (1. MST, OŽÚ)
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94/2012 RM stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení dle 
přílohy. Termín plnění: 14. 3. 2012 (1. MST, OŽÚ)

95/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0112 s Jiřím Pe-
ňázem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání míst-
nosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v 
Kuřimi do 31. 5. 2012. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

96/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0113 s Ivanou 
Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci uží-
vání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 5. 2012. Termín plnění: 31. 3. 2012 
(OMP)

97/2012 RM schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motoro-
vých vozidel u rybníka Srpek a schvaluje povolení vjezdu na cyk-
lostezku Kuřim - Malhostovice v k. ú. Kuřim, žadateli, kterým je 
obec Malhostovice. Termín plnění: 29. 2. 2012 (OD)

98/2012 RM schvaluje Smlouvu s agenturou Art Shock s.r.o., Horova 
347/12, 251 01 Říčany, Radošovice, IČ 27195830, na vystoupení 
Anety Langerové dne 24. 4. 2012 v sále KD v Kuřimi. Termín pl-
nění: 24. 4. 2012 (MKK)

99/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výko-
nu (skupina Marathon Band) s Dušanem Mathonem, bytem Zlín, 
na plese Města Kuřimi dne 2. 3.2012. Termín plnění: 2. 3. 2012 
(MKK)

100/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého vý-
konu (skupina Fjertůšek) s Miroslavem Ročákem, bytem Kuřim, 
na plese Města Kuřimi dne 2. 3. 2012. Termín plnění: 2. 3. 2012 
(MKK)

101/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého vý-
konu (taneční vystoupení) s Ing. Jindřichem Vláčilem, bytem Tře-
bechovice pod Orebem, IČ 87222710, na plese Města Kuřimi dne 
2. 3. 2012. Termín plnění: 2. 3. 2012 (MKK)

102/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla s Michalem 
Chylíkem, bytem Bílovice nad Svitavou, jejímž předmětem bude 
moderování plesu Města Kuřimi dne 2. 3. 2012. Termín plnění: 
2. 3. 2012 (KÚ)

103/2012
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění módní přehlídky s Ing. Duša-

nem Fádlerem, bytem Brno, IČ 40381943, na plese Města Kuřimi 
dne 2. 3. 2012. Termín plnění: 2. 3. 2012 (MKK)

104/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování 
„Územní studie sídliště Na Loučkách Kuřim“ s firmou KNESL+-
KYNČL s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Šumavská 416/15, 602 
00, IČ 47912481, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 
132.000,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)

105/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s 
Ing. Milanem Pangrácem, Tišnov, ve věci vybudování „Komerční-
ho a obytného objektu na ul. Brněnská/Tyršova“ na pozemku p. č. 
430, k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 5. 2012 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

09/2012 ze dne 21. 3. 2012

106/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 3. 2012 a posu-
nuje termín plnění usnesení č. 266/2011 do 31. 8. 2012. Termín 
plnění: 21. 3. 2012 (KÚ)

107/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Ku-
řimi jako oprávněného z věcného břemene ve věci „zřízení a pro-

vozování elektro přípojky“ na pozemcích parc. č. 432/2, parc. č. 
432/34 a parc. č. 432/35 vše k. ú. Kuřim v rozsahu podle GP číslo 
2702-33/2011 ze dne 29. 4. 2011, které vlastní Česká republika 
(příslušnost hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111), jako povinný z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve 
výši 1.000,- Kč na dobu existence elektro přípojky, náklady na jeho 
zřízení ponese město Kuřim.  Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

108/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle GP č. 2718-108/2011 na pozemcích parc. č. 3433/2, parc. č. 
3433/10, parc. č. 3445/4, parc. č. 3445/11, parc. č. 3446/9 a parc. 
č. 3448/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 s tím, že náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné bře-
meno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 7.555,- Kč bez 
DPH. Termín plnění: 30. 9. 2012 (OMP)

109/2012 RM ruší usnesení č. 460/2011 ze dne 4. 10. 2011. Termín pl-
nění: 21. 3. 2012 (OMP)

110/2012 RM ruší usnesení č. 530/2011 ze dne 30. 11. 2011. Termín 
plnění: 21. 3. 2012 (OMP)

111/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bý-
valá cukrárna) č. 847/10 o výměře 95,30 m2 umístěného v I. nad-
zemním podlaží budovy č. p. 845 - 847 (ul. nám. Osvobození) na 
pozemcích p. č. 2121, p. č. 2122, p. č. 2123, vše k. ú. Kuřim, za 
nájemné min. 80,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční valori-
zací na dobu neurčitou s seštiměsíční výpovědní lhůtou. Termín 
plnění: 30. 3. 2012 (OMP)

112/2012 RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12021623 a s úhra-
dou za zvýšení rezervovaného příkonu ve výši 4.000,- Kč“ na od-
běrné místo Na Královkách č. 937, 664 34 Kuřim, se společností 
E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400. Termín plnění: 31. 
3. 2012 (OIRR)

113/2012 RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských 
práv a povinností k družstevnímu bytu“ mezi Kateřinou Utten-
dorfskou, trvale bytem Brno, a manžely Jiřím a Alenou Frýborto-
vými, trvale bytem Modřice, a schvaluje budoucí pronájem bytové 
jednotky členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se 
sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manže-
lům Jiřímu a Aleně Frýbortovým, trvale bytem Modřice. Termín 
plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

114/2012 RM bere na vědomí uzavření „dohody o převodu členských 
práv a povinností v bytovém družstvu“ mezi Petrem Schmidtem, 
trvale bytem Kuřim, a Davidem Hermanem, trvale bytem Kuřim, 
a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky členům Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 
34 Kuřim, IČ 26277212 – Davidu Hermanovi, trvale bytem Ku-
řim. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OMP)

115/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (kan-
celář č. 118) o výměře 15,66 m2 umístěnou v I. nadzemním pod-
laží budovy č. p. 968 na pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, ve 
prospěch Česká republika - Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo 
nám. 1359/1, Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 90,- Kč/
m2/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. 
+ 20% DPH s roční valorizací, na dobu neurčitou, s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

116/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v 
roce 2012“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se 
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změnou. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OIRR)
117/2012 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovi-

tele veřejné zakázky Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim 
– 2. etapa, schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jme-
nuje členy a náhradníky hodnotící komise. Termín plnění: 30. 4. 
2012 (OIRR)

118/2012 RM souhlasí s vyčleněním částky 114.000,- Kč na zpracování 
žádosti o dotaci pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice 
Hybešova a Na Zahrádkách“ z ORG 1008 000 000 Studie a projek-
ty. Termín plnění: 31. 12. 2012 (KÚ)

119/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Do-
tační poradenství pro projekt „Odkanalizování města Kuřimi, ulice 
Hybešova a Na Zahrádkách“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností SAGRES-EU s.r.o., se sídlem 24. dubna 374, 664 
43 Želešice, IČ 29227615, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 114.000,- Kč se změnou. Termín plnění: 31. 5. 
2012 (KÚ)

120/2012 RM schvaluje žadatelům povolení výjimky ze zákazu vjezdu 
všech motorových vozidel u rybníka Srpek a dále na komunikaci 
do Podlesí přes retenční nádrž. Termín plnění: 28. 3. 2012 (OD)

121/2012 RM určuje do konkursní komise na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ředitele základních škol zřizovaných Městem Kuřimí za 
zřizovatele tyto dva členy: pan J. Koláček, pan Mgr. L. Ambrož z 
nichž pan J. Koláček bude předsedou konkursní komise. Termín 
plnění: 30. 6. 2012 (OŽU)

122/2012 RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2011 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, pří-
spěvkové organizace. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OŽÚ)

123/2012 RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2011 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OŽÚ)

124/2012 RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 
2011 Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OŽÚ)

125/2012 RM bere na vědomí rozbor hospodaření Centra sociálních slu-
žeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2011. Termín plnění: 21. 
3. 2012 (CSSK)

126/2012 RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, za rok 2011 do rezervního 
fondu organizace v částce 510.717,02 Kč. Termín plnění: 21. 3. 
2012 (CSSK)

127/2012 RM souhlasí s užitím loga města Kuřimi na propagačních tis-
cích a publikacích Českého svazu chovatelů, základní organizace 
Kuřim. Termín plnění: 21. 3. 2012 (KÚ)

128/2012 RM ukládá tajemnici MěÚ Kuřim zpracovat pravidla pro udě-
lování souhlasu města s užitím loga města Kuřim (v souladu s jed-
notným vizuálním stylem města). Termín plnění: 9. 5. 2012 (KÚ)

129/2012 RM předkládá ZM ke schválení základní parametry zadání 
projektové dokumentace nové sportovní haly Kuřim dle zápisu. 
Termín plnění: 31. 3. 2012 (KÚ)

130/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 22. 2. 2012. Termín plnění: 21. 3. 2012 
(KÚ)

131/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
20. 2. 2012 v bodě č. 1, 2, 3 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 21. 
3. 2012 (OIRR)

132/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 
22. 2. 2012 v bodech č. 5, 7, 8 a schvaluje body č. 1, 2, 3, 4, 6. Ter-
mín plnění: 30. 3. 2012 (OIRR)

133/2012 RM schvaluje závěry komise životního prostředí. Termín plně-
ní: 30. 3.2012 (OŽP)

134/2012 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 21. 3. 2012 (CSSK)

135/2012 RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace „Rozšíření mokřadu za rybníkem Srpek“ 
dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a 
náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou. 
Termín plnění: 10. 4. 2012 (OŽP)

136/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Za-
teplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ s firmou Correct okna s.r.o., se 
sídlem Přadlácká 2, č. p. 40, 602 00 Brno - střed, IČ 25581058, kte-
rým se snižuje celková smluvní cena o dohodnutou slevu a snižuje 
se rozsah pozastávky. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OIRR)

137/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
zakázky „Výměna oken v obecních bytech“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu se změnou. Termín plnění: 30. 4. 
2012 (OMP)

Jiří Koláček Ing.   Oldřich Štarha
1. místostarosta města   místostarosta města

Pondělí 2. dubna 16:00, velký sál KD Kuřim
Tancování a zpívání s Dádou

Dáda Patrasová poprvé v Kuřimi! Pořad pro děti bez věkového 
omezení. Délka pořadu 60 minut. Vstupné 140 Kč,předprodej: KD Ku-
řim, Městská knihovna Kuřim, prodejna Flop Vičar Kuřim a Trafika Na 
Loučkách Kuřim.

pozvánka







ročník 19, číslo 4/duben    ZLOBICE   35

Fotoreportáž

Kulturní zážitky
Touto stranou se vracíme k únorovým koncertům, které se minule 

do Zlobice nevešly.  Na recitál Štěpána Raka a Jana - Matěje Raka se nám 
opravdu dokonale podařilo zaplnit komorní sál ZUŠky, i když rekord, kte-
rý jsdme zde kdysi vytvořili při koncertu Radůzy zlomen nebyl. 

Každopádně šlo o skvělý koncert umělců, kteří jsou i nesmírně 
příjemnými lidmi. A potěšitelné je, že židlí bylo akorát (po té, co byly 
sneseny z celé školy),  a nikdo nemusel jít domů.

Že se v Kuřimi chodí nejen na vážnou hudbu, ale i na jazz, dokázal 
koncert uskupení Marek Novotný Quintet, s hvězdami, které možná znají 
ve světě víc než u nás. Počtem diváků jsme trumfli nejen Tišnov, ale i Olo-
mouc, umělci si pochvalovali prostředí, zvuk i péči a odměnili se strhují-
cím výkonem. Takže už s Markem domlouváme, že by nám příští rok zase 
nějakou tu starr dovezl. Těmi letošními asi byli z pětice muzikantů David 
Dorůžka - kytarista světové extratřídy a Gabriela Vermelho, zpěvačka a 
hráčka na kvinton (vlastně pětistrunné housle). 

A já jen tiše doufám, že komorní sál budeme mít jednou v Kultur-
ním domě a nebudeme muset do podnájmu na ZUŠce.



36      ZLOBICE ročník 19, číslo 4/duben

kulturní pozvánky

Aneta Langerová v Kuřimi
Zpěvačka Aneta Langerová se rozhodla zopakovat akustické turné 

Pár míst, které se v minulém roce setkalo s velkým ohlasem. Koncerty se 
konaly v daleko intimnějším prostředí, než jsme zvyklí a to dodalo akcím 
jedinečnou atmosféru. 

Sobota 26. května 15:00, 
Kulturní dům Kuřim

Pořádá Pragokoncert.
Předprodej v KD Kuřim, vstupné 155 Kč.

ZUŠ DUBEN
úterý 3. dubna 

Krajské kolo soutěžní taneční přehlídky - SZUŠ Blansko
účast 3 tanečních skupin ze ZUŠ Kuřim

čtvrtek 12. dubna
Vernisáž výstavy s vystoupením pěveckého sboru Cantando

Městská knihovna, začátek v 17 hodin

středa 18. dubna 
Hudební žákovský večírek, 
Komorní sál ZUŠ od 17 hodin

úterý 24. dubna
Koncerty pro kuřimské mateřské školy 

Komorní sál ZUŠ, začátky v 8.45 a v 10.15 hodin

čtvrtek 26. dubna 
Koncert jazzové a populární hudby 

vystoupí hudební skupiny: jazzový orchestr Aritmic Band, 
folková skupina Motýlí )d(efekt a Dechová hudba ZUŠ Kuřim

Komorní sál ZUŠ, začátek v 17 hodin

Pár míst navštíví jen pár měst. Protože se jedná o specifické prosto-
ry koncertů, které nejsou příliš velké, je jejich kapacita omezená. Zakupte 
si raději vstupenky co nejdříve, abyste je nepropásli. Aneta Langerová na-
víc vystoupí i v zajímavých místech jako je Velká synagoga v Plzni nebo 
zámek Nový Světlov v Bojkovicích. Těch koncertů je za celé pololetí jen 
šest, takže jsme pyšni, že jeden bude u nás. Projevuje se to tím, že vstu-
penky si rezervují z velké dálky. V době uzávěrky prodáváme jedenáctou 
řadu, čili jsme ve dvou třetinách sálu. A ještě máme více než tři týdny do 
koncertu.

A co koncert slibuje?

Smyčcové provedení posledního alba
Aneta zahraje pouze s doprovodem piána a smyčcového tria, které 

tvoří housle, viola a violoncello. V novém provedení si tak budete moci po-
slechnout třeba píseň „Vzpomínka“ z posledního alba „Jsem“, nebo „Vysoké 
napětí,“ „Malá mořská víla“, i ty songy, které zpěvačka na koncertech příliš 
nehraje jako například „Poplach a „Němá“. Chybět samozřejmě nebudou 
známé „V bezvětří“, „Voda živá“ nebo „Hříšná těla křídla motýlí“. 

„Plním si jeden z velkých snů. Zazpívám výběr písní ze všech tří desek v 
doprovodu smyčcového tria, piana a své kytary. Pár míst je výjimečné hlavně svojí 
atmosférou, která vyplývá z aranží písní. Všechny jsou plně přizpůsobené složení 
kapely, což je opravdu kolikrát velká změna. Tím, že jsem si vysnila hrát se smyč-
covým triem, musela jsem najít ještě dva nové muzikanty, kteří by ho tvořili. To 
se povedlo dle mých představ a na pódiu se se mnou objeví violoncellistka Doro-
ta Barová a violista Vladan Malinjak. Kromě nich mám za zády část své kape-
ly, houslistku Veroniku Vališovou a pianistu Jakuba Zitka. Všichni jsou to skvělí 
muzikanti a také fajn lidi. Je to pro mě další z povedených spoluprací,“ přiblížila 
Aneta turné.
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Soukromou inzerci uveřejňujeme 
zdarma. 
Inzerát uveřejňujeme pouze jed-
nou, chcete-li jej zopakovat, podej-
te jej znovu. 
Redakce neručí za serioznost in-
zerentů, vyhrazuje si ale právo 
inzerát nepřijmout, pokud by jeho 
uveřejnění odporovalo zákonům 
nebo dobrým mravům.

Prodám garáž v Kuřimi na 
ulici Bezručova. Nejvyšší nabídce. 
Tel.: 724 521 872.

Pronajmu byt 2+1, Na Louč-
kách. Možno dlouhodobě. Tel.: 606 
893 860.

Pronajmu chatu na Vyso-
čině Cikhájský potok č.1 – Strž, 
krásná příroda. Zn. Rybaření a 
houbaření. Tel.: 604 803 370.

Prodám levně notebook 
TOSHIBA Satelite PRO M70-132 s 
myší Logitech, HDD 320 MB, RAM 
1 GB, Win XP Pro, v bezvadném sta-
vu. Tel.: 737 151 886.

Prodám dětské kolo VELA-
MOS 12“. Zachovalé, foto možno 
zaslat emailem. Cena 650 Kč. Tel.: 
606 893 860.

Prodám levně plynové topidlo 
KARMA-3, odvod spalin do komína 
(téměř nepoužívané). Tel.: 541 263 
650.

Prodám levně plynový prů-
tokový ohřívač vody s automat. re-
gulací MORA – TOP 5506.1002. 
Velmi dobrý stav (v provozu asi 6 
let). Tel.: 541 263 650.

Nabízím manuální práce za-
hradnické – výpomoc při úpravě zá-
honů, sadbě, rytí a pořez niž. křovin i 
dřeva. Tel.: 737 844 397.

Nabídněte spotřebiče: prač-
ku,sporák,kamna,tv,pc,monitor + 
jakýkoliv kovový odpad,a další....
vše i nefunkční...odvezeme zdar-
ma !!!! Tel.: 776 339 166.

Prodám 4ks letní pneu Fi-
restone. Jednu sezónu jeté pneu 
185/70/R14 88H. Cena 2000,-Kč. 
Tel.:606640754, 530506075.

Hledám spolubydlícího 
(nejlépe ženu). Mám volný pokoj 
v Kuřimi s balkonem, nezařízený. 
Je mi 41 let, dceři 17 let. Nekouří-
me a nepijeme. Tel.: 736 162 351.

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,	Nám.	1.	května,	II.	NP,	49	m2,	balkon,	1	300	000,-	Kč
Kuřim	2+1,	OV	ul.	Jungmannova,	II.	NP,	53	m2,	balkon,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	Bezručova	čtv.,	II.NP,	60	m2	+	sklepy,	balkon,	1	500	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	750	000,-	Kč
Kuřim,	3+1,	OV,	Brněnská	po	revitalizaci,		68	m2,	+	lodžie	4	m2,	sklep	a	šat-

na,	velmi	pěkný,3.	NP,	1	650	000,-	Kč
Česká	u	Brna,	1+1,	Dr.,	40	m2,	bez	rekonstrukce,	velká	lodžie		1	000	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,	horní	část	Kuřimi,	řadový,	5+1,	část.	podsklepen,	užitná.	pl.	167	

m2,	 	9	m2	 terasa,	 	250	m2	zahrada,	po	kompletní	 rekonstrukci	 	4	
800	000,-	Kč

Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	000,-	Kč
RD	Tišnov,	Hony	za	Kukýrnou,	novostavba,	5+kk,	zahrada,	bazén,	4	690	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.	rekonstrukci,	

zast.	pl.	308	m2	včetně	zahrady,	ve	svahu,	pěkný	výhled	4	500	000,-	Kč
RD	Lažánky,	2+1	se	zahrádkou,	zast.	pl.	75	m2,	890	000,-	Kč
RD	Tvořihráz,/	okr.	Znojmo/		2+1	se	zahrádkou,	vhodné	jako	chalupa	i	k	byd-

lení,	600	000,-	Kč

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

stavbu	2	RD
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,	
stavební	pozemek	Brněnské	Ivanovice,	2	145	m2,	3	750,-	Kč/m2,	š.	37	m
orná	půda	v	Kuřimi,	lok.	pod	Zlobicí,	cca	10	000m2,	vedle	cyklostezky	směr	

Malhostovice	cena	200,-	Kč/m2

Prodej	garáží	v	Kuřimi:
garáž	na	ul.	Sv.	Čecha		zděná	s	elektřinou	18	m2,		130	000,-	Kč

Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	byt	2+kk,	Metelkova,	se	zahrádkou	a	park.	st.		nezařízený,	8	000,-	Kč/

měs.	+	inkaso
Kuřim,	byt	2+1,		Na	Loučkách,		část.	zařízený,	8	800,-	Kč/m2	vč.	inkasa
Kuřim,		RD,	Díly	za	Sv.	Jánem,	3+kk,	částečně	zařízený,	se	zahradou,	15	000,-	

Kč/měs.	+.	inkaso
Kuřim,	2	kanceláře	v	centru	obce	24	m2,		2	800,-	Kč/měs.	vč.	inkasa
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,		1	600,-	Kč/m2/

rok	parkoviště	k	dispozici

placená inzerce 

Hledám nutně větší garsonku 
za 6.000 Kč včetně nezařízenou a 
dlouhodobě nebo i jiné bydlení v Ku-
řimi nebo v Brně. Bez kauce. Je mi 41 
let, dceři 17 let. Tel.: 776 794 516. 

Prodám cestovní ledničku 
na baterku, vhodnou do auta za 
200,-Kč. Tel.: 739 593 437.

Hledám podnájem samostat-
ného pokoje v bytě nebo v RD v Ku-
řimi popřípadě pronájem bytu 2+1 
nebo 3+1. Tel.: 720 684 440. Volat 
po 15 hod., RK nevolat. 

Vyměním obecní byt 2+1 v 
Brně, Židenice, ulice Krokova, ná-
jem 3000 Kč, za 3+1 nebo 2+1 v 
Kuřimi. Tel.: 608 862 222.

Prodáme garáž 19 m2 na ul. 
Pod Zárubou, bez elektřiny. Cena 
132 tis. Kč. Tel.: 775 712 716.

Pronajmu zděnou garáž s 
elektřinou na ul. Bezručova v Ku-
řimi ( lokaliata pod bazénem). In-
formace na tel.: 776 796 033.

Prodám Suzuki Swift 1,3 
GLS, sedan, r.v. 2001, 88 koní, spo-
třeba 5 l, ujeto 83 000 km, 2 majitel, 
stříbrná met., okna a zrc. v el., parko-
vací senzor, zahrádka a autorádio s 
MP3, bez koroze. Cena 37 000 Kč. 
Tel.: 604 182 704.

Prodám Java 350-634 upra-
vená, nový lak, gumy, motor v 
dobrém stavu, bez dokladů a SPZ. 
Cena dohodou. 604 182 704.

 

pozvánka

Úterý 24. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim
Aneta Langerová – Pár míst tour 2012

Na tomto turné Anetu doprovodí smyčcové trio a akustická ka-
pela. A koncertů v rámci celé republiky opravdu nebude příliš mnoho. 
Mimořádná příležitost. Vstupné 250 a 200 Kč, předprodej: KD Kuřim, 
Městská knihovna Kuřim, prodejna Flop Vičar Kuřim a Trafika Na Louč-
kách Kuřim. Předprodej od 1. března.
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sport - házená

Výsledkový servis házenká-
řů SK Kuřim
Muži A: 

TJ Sokol Telnice - SK Kuřim 22:31 (11:17)
Svou premiéru si tento víkend odbyli kuřimští v telnické nafuko-

vací hale. I přes počáteční „překvapení“ z rozměrů bubliny, která byla na 
první pohled o poznání menší než ta v Kuřimi (a povrch hřiště byl také 
do jisté míry pro naše hráče „novinkou“), se nenechali kuřimští zaskočit, 
a od začátku zápasu se ujali vedení. S podporou skvěle chytajícího golma-
na Schwarzera se našim borcům během úvodní pětiminutovky podařilo 
vsítit tři branky, zatímco domácím pouze jednu. V podobném tempu se 
nesl i zbytek první půle, kdy se telnickým dařilo odpovídat pouze na kaž-
dou druhou nebo třetí branku hostů. Do šaten se tak odcházelo za stavu 
11:17 pro Kuřim. Do další třicetiminutovky vstoupili opět lépe naši a po 
čtyřech minutách svítil na ukazateli výsledek 12:20. Zatímco v defenzivě 
odváděli kuřimští spíše průměrnou práci, v útoku se přes ne příliš důsled-
nou obranu domácích prosazovali celkem bez komplikací. Díky tomu se 
rozdíl ve skóre nadále navyšoval a propastný rozdíl už se telnickým smazat 
nepodařilo. I přes vysoký rozdíl tři minuty před koncem (18:30) se nako-
nec výsledek zastavil na hodnotě 22:31. Podařilo se tak odčinit porážku z 
prvního jarního kola a do dalšího zápasu budeme vstupovat s deseti body 
na kontě.

SK Kuřim - HK Ivančice 32:21 (19:10)
Papírové předpoklady byly před tímto zápasem celkem jednoznač-

né. Tým Ivančic, který dlouhodobě okupuje třetí příčku tabulky, a hlav-
ně v domácím prostředí umožňuje soupeřům bodovat jen velmi zřídka, 
přijel do kuřimské nafukovačky v roli favorita. Naši borci si však minulý 
víkend spravili chuť v Telnici a do utkání vlétli způsobem, který hosté 
zjevně nečekali. Až na několik prvních okamžiků, kdy se hrála vyrovna-
ná házená, zcela ovládli první poločas. Střelecká úspěšnost v kombinaci s 
fungující defenzivou byla tím správným receptem na zaskočené Ivančice, 
a rozdíl ve skóre narůstal rychlým tempem. Hostům se oproti kuřimským 
zcela rozpadla ofenziva a když se dopracovali k zakončení, jejich snaha 
často končila na domácím gólmanovi. Výsledek se tak po poločasové si-
réně zastavil na hodnotě 19:10 pro Kuřim. V druhé půli utkání byla evi-
dentní snaha Ivančic o zvrat výsledku a do 45. minuty byla hra opět více 
vyrovnaná. To však domácí hráče nezlomilo. Stejně jako v první půli se 
dařila především obranná fáze, a ivančickým se tak podařilo vstřelit pouze 
o jednu branku více než v první třicetiminutovce. Domácí plejeři naopak 
navýšili rozdíl ve skóre o další dvě branky, a po závěrečném hvizdu svíti-
lo na tabuli velmi uspokojivých 32:21. Pochvalu zaslouží všichni hráči za 
odvedený kolektivní výkon. Svědčí o tom také fakt, že kromě brankářů, se 
všichni hráči zapsali na střeleckou listinu. 

SK Kuřim - Sokol Sokolnice 26:34 (9:17)
Samotný výsledek už předem hovoří za vše. Stejná sestava domá-

cích, která v minulém utkání převálcovala silné Ivančice, podlehla v neděl-
ním utkání házenkářům Sokolnic. Ti se od samého začátku ujali vedení, 
a během několika minut bylo o vývoji zápasu rozhodnuto. Zatímco naši 
se na hřišti spíše trápili a mnoho střeleckých šancí ztroskotalo na sokol-
nickém brankáři, hostům se dařilo prosazovat přes nevyváženou domácí 
defenzivu docela s přehledem. Osmibrankové poločasové manko se ani 
přes zlepšený výkon v druhé půli už nedokázalo odpárat. Největší naděje 
na zvrat svitla deset minut před koncem, kdy se podařilo snížit na rozdíl 
čtyř branek. Hosté však nesložili zbraně a do konce utkání opět vybojova-
li stejný rozdíl, který si vystříleli v první půli. Zpola naplněná hala, tak byla 
svědkem dalšího zkratu kuřimských hráčů, kdy jsme podlehli soupeři ze 
spodní části tabulky. V příštím kole jedou naši plejeři bojovat na palubov-
ku Kostelce, který se momentálně drží o dvě příčky před námi.

Dorost 
Naši hráči dorostu získávají prvním rokem cenné zkušenosti v 2. 

nejvyšší celostátní soutěži kategorie starších dorostenců. Samotné výsled-
ky, ale především jednotlivé fáze hry, tedy obranné i útočné jsou na stou-
pající tendenci, kdy soupeřům, kteří tuto soutěž hrají již několik sezón, 

hrajeme důstojného soupeře. To je dobrá vizitka nejen samotných hráčů, 
ale i trenérů a vedoucího, jmenovitě pánů Jaroše, Šubíka, Mylbachra. Vý-
sledkový servis přinášíme níže. Do dalších bojů přejeme tomuto mladé-
mu týmu starších dorostenců, kdy většinou hrají proti hráčům až o 4 roky 
starším, spoustu pěkných, ale zároveň těžkých utkání, která přinesou další 
zkušenosti pro samotné hráče.

Zbrojovka Vsetín - SK Kuřim 36:29 (19:10)
SK Kuřim – Sokol Přerov 15:23 (8:12)

SK Kuřim – Velká Bystřice 18:32 (8:19)

Starší žáci
SK Kuřim – Sokol Sokolnice 21:23 (13:12)

Starší žáci začali jarní odvetné boje v domácí bublině se soupeřem 
ze Sokolnic. Utkání bylo vyrovnané, kdy v poločase jsme vedli 13:12. Do 
druhé půle nastoupili naši hráči ve stylu „ono to půjde samo“ a ejhle, ne-
šlo! Za prvních 18 minut 2. poločasu dali jen 3 branky ovšem soupeř 9 a 
bylo jasné, že to na vítězství i přes závěrečný nápor prostě stačit nebude. 
Prohra 21:23 je velkou výstrahou do dalších bojů, kdy soupeře nesmíme 
podcenit.

Mladší žáci
SK Kuřim – Sokol Sokolnice 15:11 (7:2)

Osobní hra 7:2 , Rozstřel 8:7
Mladší žáci nastoupili proti stejnému soupeři jako jejich kolegové 

ze staršího žactva, tedy mladším žákům Sokola Sokolnice. Oproti star-
ším žákům neponechali nic náhodě a všechny tři části (osobní obranu, 
rozstřel, samotná hra) vyhráli a do tabulky si po bojovném a kolektivním 
výkonu připisují další důležité body.

Minižáci
Valašský pohár přípravek

Minižáci absolvovali velice slušně obsazený mezinárodní turnaj v 
Zubří pod názvem Valašský turnaj 2012. Turnaje se zúčastnilo 20 týmů 
rozdělených do 2 skupin dle věku. Naši hráči hráli ve skupině K2 tedy 
ročník 2002 a mladší. V této skupině byla družstva Kopřivnice, Zubří 
„C“ + „D“, Sence (Slovensko), Lesany Zubří, Rožnova, Ivanka při Dunaji 
(Slovensko), Litovle a Bojnice (Slovensko) a samozřejmě SK Kuřim. V 
této skupině jsme po několika vyrovnaných utkáních obsadili 8. místo, 
což v konkurenci těchto týmů je pěkná vizitka práce s nejmenším házen-
kářským potěrem. 

Kuřimský turnaj přípravek
O předposledním únorovém víkendu jsme pořádali turnaj pro 

nejmenší házenkářský potěr. Silně obsazený turnaj minižáků byl pro 
všechny naše i hráče soupeřů krásným sportovním zážitkem. Turnaje se 
zúčastnila dvě družstva SK Kuřim „A“ + „B“, Sokol Telnice „A“ + „B“, So-
kol Sokolnice, Hustopeče a Měnín. Hrála se vyrovnaná utkání se spous-
tou krásných branek nejmenších házenkářů. Naši hráči obsadili krásnou 
bronzovou a trošku smolnou, ale přesto pěknou 4. příčku. Na závěr obdr-
želo každé družstvo diplom a několik sladkostí pro malé mlsné jazýčky. 
Věřme, že mladé házenkářské naděje bude házená dále bavit.
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Fotbal v dubnu
Sobota 7. dubna

St. dorost FC Kuřim - Mutěnice 11:00, 
Ml. dorost FC Kuřim – Mutěnice 13:15, 
Muži FC Kuřim – Rousínov 15:30

Neděle 8. dubna 
Starší žáci FC Kuřim – Slatina 9:00, 
Mladší žáci FC Kuřim – Slatina 10:45

Sobota 14. dubna
Mladší žáci FC Kuřim - Svratka B 9:00, 
Starší žáci FC Kuřim - Svratka B 10:30.

Sobota 21. dubna
St. dorost FC Kuřim - Mor. Krumlov 11:30,
 Ml. dorost FC Kuřim - Mor. Krumlov 13:45, 
Muži FC Kuřim – Ivančice 16:00.

Neděle 22. dubna
Starší žáci FC Kuřim – Řečkovice 9:00, 
Mladší žáci FC Kuřim – Řečkovice 10:45

Krajský přebor žákyň
VIII. kolo 

Poslední letošní turnaj sehrály žákyně v Brně. V úvodním setu 
si díky kvalitnímu podání vytvořily značný náskok, ale díky podcenění 
zbytek setu  prohrály. Ovšem ukázalo se to jako facka v pravou chvíli. V 
dalším průběhu zápasu již podaly kuřimské žákyně skvělý výkon a zápas 
otočily a zvítězily 2:1. Druhý zápas s Vyškovem B byl nádhernou volejba-
lovou bitvou. O každý míč se bojovalo v dlouhých výměnách a hra obou 
týmů byla velice kvalitní. Více vůle v koncovce třetího zkráceného setu 
prokázaly soupeřky z Vyškova a zvítězily 2:1. Ve třetím zápase jsme byly 
lepším týmem my a zvítězily 2:0. Celkově jsme tedy tento turnaj vyhrály 
a podaly nejlepší výkon za celou sezónu. Dnes byla jasně vidět naše práce 
a naše zlepšení za uplynulý soutěžní rok.

Na turnaji za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Michaela Šplícha-
lová, Kateřina Šplíchalová, Kamila Smrčková, Barbora Fikesová, Tereza 
Lípová, Bára Lukešová

Pohár 7. tříd
VI. kolo

Poslední kolo se nám moc nepovedlo. Do zápasu se zapojovaly 
mladší hráčky, ale to není omluvou pro náš zakřiknutý a bojácný výkon. 
Teprve v posledním zápase jsme se uvolnili a hráli na svoje možnosti, 
ovšem to už bylo pozdě. Na turnaji jsme vyhrály pouze polední zápas a 
obsadily tak třetí místo. Za pochvalu stojí odvaha Aleny Filkové, která po-
dávala poprvé v zápase vrchem, dále bojovnost Kateřiny Hrdinové, která 
patří do skupiny perspektivních hráček pro další sezóny v této soutěži. 
Nejlepší naší hráčkou na turnaji byla Kateřina Šplíchalová. Velké díky pa-
tří panu Šplíchalovi, který obětoval svůj čas a vypomohl nám s dopravou, 
děkujeme.

Za DDM HIPPO Kuřim na turnaji nastoupili: Milan Hoplíček, 
Tereza Lípová, Kateřina Šplíchalová, Alena Filková, Tereza Mojžíšová, 
Kateřina Hrdinová.

Sportovní pozvánky

Kam na házenou duben 
2012:

Čtvrtek 5. dubna 
17:30 Kuřim - Hustopeče Mladší žáci 

17. kolo neděle 15. dubna 
10:30 Kuřim - Maloměřice Muži A 2. liga
12:30 Kuřim - Maloměřice Dorostenci 2. liga
16:00 Kuřim - Maloměřice Mladší žáci 
14:30 Kuřim C - Maloměřice B Muži C oblast
 

19. kolo neděle 29. dubna 
14:00 Kuřim C - Bystřice n. P. Muži C oblast
16:00 Kuřim - Bohunice Muži A 2. liga
17:45 Kuřim B - D. Cerekev Muži B Jm liga

Atletika - Kuřimská běžecká 
liga
2.závod KBL: „Aprílový maratón Kuřim - 
Podlesí“ 

  
  Datum: neděle 1.4.2012 

Prezentace: od 9:00 
Start: všechny kategorie v 10:00 

Místo: u ZŠ Tyršova v Kuřimi, šatny jsou k dispozici 

Trať: 6,3km část po lesní cestě, část po panelové cestě. Start je vzdálen asi 
200m od místa prezentace.  
Startovné: 30 Kč, zahrnuje občerstvení po závodě 
Pořadatel: TJ Slovan Podlesí 

Aleš Sikora - 608 661 139, ales(zav)sikora(tec)cz  

Zvláštní akce: Součástí závodů je lidový běh na 2,9km pro začínající běžce 
a mládež. 

Volejbal DDM HIPPO Kuřim
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Fotbal

Stolní tenis

Rozpačitý vstup do jarní čás-
ti sezony

16.kolo KP : FC Kuřim – Baník Zbýšov 1:1 (1:0)
V prvním jarním kole přivítali naši borci na svém hřišti, do té chví-

le předposlední tým tabulky KP, Baník Zbýšov.
Utkání se jim vůbec nepovedlo a po nepřesvědčivém výkonu se 

se svým soupeřem rozešli smírně, což ovšem vzhledem k výhře Rájce – 
Jestřebí na hřišti IE Znojmo znamená pro Baník pokles až na dno tabulky.  
Jediným pozitivem ze zápasu tak zůstane fakt, že v případě rovnosti bodů 
se Zbýšovem má naše mužstvo lepší vzájemnou bilanci…

Trenér Kovanda byl roztrpčen hlavně výkonem, protože si jeho 
svěřenci nevypracovali žádnou větší šanci a jedna střela na branku je prac-
hbídnou bilancí. „Není co hodnotit, po tak poctivé přípravě je náš dnešní 
výkon rozčarováním“, dodal na závěr Tomáš Kovanda.

„Hořce se to říká, ale remíza je spravedlivá, hra byla velmi špatná a 
jediným pozitivem je, že se nezmenšil 9 bodový náskok na Baník“ , zhod-
notil nepovedenou sobotu kapitán Michal Plšek.

Branky: 17.min Bílý 1:0, 49.min Kozel 1:1
FC Kuřim: Prosecký – Hrůza (46. Šenkýř), Kozumplík, Čuhel, 

Beránek – Hanus, Pospíšil, Plšek, Skoumal (70. Škrdlík) –  Bílý (65. Stra-
ka), Moniak

Baník Zbýšov:  Dolíhal – Molnár, Pavlas, Hrazdíra M., Hrazdíra T., 
Šrámek, Císař, Stehlík, Makiš, Kozel, Roszicska (68. Fejta)

Konečné tabulky soutěží 
ve stolním tenisu ročníku 
2011/2012 
Krajský přebor I. třídy 
1 Sokol Brno I B   22 21 1   0   219:67  735:341   86
2 Sokol Hlubočany A  22 17 0   5   195:116  716:536   73
3 KST Oltec Brno A   22 12 7   3   202:148  734:596   65
4 Sokol Lanžhot B   22 13 3   6   188:142  689:596   64
5 Koral Tišnov C   22 13 1   8   166:150  580:549   62
6 Sokol Kobylí A   22 11 3   8   177:157  698:633   58
7 Sokol Moravské Prusy A  22   9 0 13   149:177  602:680   49
8 Orel Ivančice A   22   7 3 12   148:185  583:652   46
9 Sokol Znojmo C   22   7 2 13   151:179  591:688   45
10 SK Slatina B   22   6 2 14   125:186  512:641   42
11 SK Kuřim A   22   4 1 17  127:194  529:695 35
12 Jiskra Strážnice B   22   0 1 19     73:219  360:722   21

Okresní přebor I. třídy o postup 
1 Silůvky B   21 19 0    2   274:104  915:496   78
2 Radostice A   21 17 0    4   239:139  844:583   72
3 Rebešovice A   21 14 0    7   220:158  807:651   63
4 SK Kuřim B   21 13 1   6   196:182 734:683  60
5 Mokrá B   21 11 0 10   196:182  744:690   54
6 Tišnov D   21   5 1 15   145:233  604:854   37

Okresní přebor I. třídy o záchranu 
1 Telnice A   21 10 3   8   182:196  699:735   54
2 Nové Bránice B   21   9 1 11   175:203  711:756   49
3 Moravské Knínice A  21   8 1 12   188:190  732:713   46
4 Lažánky A   21   7 2 12   159:219  661:812   44
5 Oslavany A   21   3 3 15   148:230  609:827   33
6 Hrušovany u Brna B  21   3 2 16   146:232  582:842   32

Okresní přebor II. třídy o postup 
1 Rebešovice B   21 14 3   4   210:168  795:708   66
2 Ivančice B   21 14 2   5   216:162  771:664   65
3 Ostopovice A   21 10 4   7   194:184  733:741   55
4 Silůvky C   21 10 4   7   201:177  763:700   55
5 Prace A    21   8 3 10   177:200  716:746   48
6 Ořechov A   21   6 4 11   187:190  745:740   43

Okresní přebor II. třídy o záchranu 
1 Tvarožná A   21 13 1   7   223:155  805:662    61
2 Mokrá C   21 11 1   9   197:181  743:712    55
3 Sokol Kuřim A   21 11 1   9  194:184  763:716   55
4 Tišnov E   21   9 2 10   173:205  689:764    50
5 Říčany A   21   4 2 15   164:214  638:766    35
6 Moravské Knínice B  21   2 1 18   131:247  602:844    28

Okresní přebor III. třídy o postup 
1 Nedvědice A   21 19 0   2   285:93  947:492    78
2 Radostice B   21 16 2   3   247:130  872:558    71
3 Lažánky B   21 14 0   7   230:148  836:616    63
4 Rebešovice C   21   9 1 11   179:198  703:749    49
5 Sokol Kuřim B   21   8 1 12  168:210  641:786  46
6 Silůvky D   21   5 3 13   118:260  533:875    39

Okresní přebor III. řídy o záchranu 
1 Nové Bránice C   21 10 3   8   187:191  684:713    54
2 Prace B    21   9 3   9   166:212  651:789    51
3 Prštice A   21   7 6   8   201:177  735:680    48
4 Ostrovačice A   21   7 3 11   167:211  661:764    45
5 Lomnička A   21   7 2 12   179:199  701:743    44
6 Neslovice A   21   3 0 18   140:238  626:825    30

 L.Vojanec 

Krajský přebor juniorek
V letošní sezóně jsme se po třech letech vrátily do soutěže junio-

rek a myslím si, že to byl návrat velmi vydařený. Osu týmu tvořila trojice 
hráček: nahrávačka a duše týmu Martina Böhmová, dále Pavla Zelená a 
Veronika Štossová. Tým doplňovaly během sezóny hráčky z týmů kade-
tek, žákyň a Poháru 7. tříd. Tým odehrál základní podzimní skupinu na 
třetím místě a vybojoval si tak účast v jarní skupině bojující o 7. – 10. 
místo, nakonec obsadil 8. místo. Krajského přeboru se letos zúčastnilo 13 
týmů. Během sezóny tým odehrál mnoho velmi kvalitních utkání a, i když 
se někdy nějaký zápas nepovedl, tak se hráčky dokázaly zase rychle vrátit 
k dobrým výkonům. V soutěži také nasbíralo mnoho cenných zkušenos-
tí několik mladších hráček. 8. místo je historicky nejlepším umístěním 
DDM HIPPO Kuřim v Krajském přeboru juniorek. Z celkového hlediska 
byla takto návratová sezóna velmi dobrá.

V Krajském přeboru juniorek během sezóny nastoupily: Martina 
Böhmová, Veronika Štossová, Pavla Zelená, Tereza Polášková, Kristina 
Jarůšková, Tereza Vyorálková, Klára Netrefová, Hana Šálená, Tereza Plíš-
ková, Michaela Schnirchová, Michaela Šplíchalová, Eliška Smrčková, Klá-
ra Mikelová, Kamila Smrčková, Tereza Lípová, Kateřina Šplíchalová.
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sport

Florbal ZŠ Tyršova

Příští květnové číslo Zlobice vyjde v pátek 4. května 2012. 
Uzávěrka je v pátek 27. dubna 2012, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 30. dubna.

Nezapomeňte, že 1. května je svátek. 
Prosím o dodržení termínů.

Šipky

Extraliga ZŠ Kuřim – Tyršova 
ve florbalu 

Ve dnech 12. a 13. března se na ZŠ Tyršova odehrál druhý díl flor-
balové „Extraligy“, kdy se mezi sebou tentokrát utkaly týmy z 9. a 8. tříd, k 
nimž se připojilo vítězné družstvo z kategorie mladších žáků – 7. A. 

V zápasech se bojovalo urputně o každý míček, ale nakonec zvítě-
zila přeci jen zkušenost nejstarších hráčů reprezentujících 9. A. 

Po odehrání všech zápasů bylo pořadí týmů následující:
1. 9. A
2. 8. B
3. 7. A
4. 8. A
Za vítězný tým nastoupili A. Suchý, M. Rajsigl, Z. Hanák, T. Crha, 

F. Šroller a M. Pavlíček.
Vítězům gratulujeme a mladší ročníky musí na sobě ještě zapra-

covat, aby v budoucnu důstojně reprezentovaly naši školu na turnajích v 

rámci okresu Brno – venkov.

O pohár ministra školství
Pod názvem TK Tyršovka Kuřim se náš reprezentační tým ( T. 

Crha, D. Dufek, J. Luzar, M. Pavlíček, M. Rajsigl, T. Strouhal, F. Šroller, J. 
Švejda, R. Vybíral ) ve středu 21. března zapojil do florbalového turnaje 
„O pohár ministra školství“, jehož okrskové kolo se uskutečnilo v Těša-
nech. 

Našeho okrskového turnaje se zúčastnilo celkem šest týmů, roz-
dělených do dvou tříčlenných skupin, v nichž se odehrály zápasy herním 
systémem „každý s každým“. V další fázi turnaje následovalo play – off, do 
kterého postoupily první dvě družstva z každé skupiny. 

Naši hráči po úvodním vítězství v  kuřimském derby nad ZŠ Jung-
mannova 3:0 nestačili na běhavé soupeře z Vranovic (0:2). Do semifinále 
tak postoupili z 2. místa. V něm narazili na vítěze druhé skupiny – velmi 
silný Újezd u Brna. V urputném boji o postup do finále prohrávali již 0:2, 
ale heroickým výkonem dokázali vývoj utkání otočit na 3:2. V posledních 
sekundách hry však inkasovali vyrovnávací gól, a proto o postupu do finá-
le rozhodly samostatné nájezdy, které naši střelci (Dufek a Crha) chlad-
nokrevně proměnili, zatímco soupeř z nich nevstřelil ani jednu branku.

Ve finále jsme však již nestačili na papírového favorita celého tur-

naje ze ZŠ Pozořice (1:7).

Konečné pořadí turnaje:
1. ZŠ Pozořice
2. TK Tyršovka Kuřim
3. ZŠ Újezd u Brna
4. ZŠ Vranovice
5. ZŠ a MŠ Těšany
6. Jugmannka CH

Našemu florbalovému týmu děkujeme za reprezentaci školy a pře-
jeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

R. Ambrosek, ZŠ Tyršova
foto: tým 9. A (vlevo), momentka z extraligy (nahoře)

Turnaj č.7
V sobotu 17. 3. 2012 proběhl v KLUBU POHODA sedmý turnaj 

série za účasti 15 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková. Na prvním 
místě v turnaji skončil M.Kappel.,na druhém místě se umístil A. Klaška 
ml., na třetím místě byl M. Bosorák. Následovali: 4. R. Štěpánek, 5.-6. P. 
Cimbálník a L. Klašková, 7.-8. R. Staněk a A. Humlíček atd.

Průběžné pořadí: 
1. J. Kessner 48, 2. A. Klaška ml. 42, 3. L. Klašková 39, 4. P. Cim-

bálník 37, 5. R. Štěpánek 34, 6. R. Staněk 31, 7. A. Klaška st. 26, 8.-9. P. 
Pištěláková a M. Kapeel po 24, 10. F.Doležel 23.

Další turnaj se uskuteční v KLUBU POHODA Kuřim kulturní 
dům (vchod ze dvora),v sobotu 14. 4. 2012 v 19:00 hodin.

David Hedbávný



Placená inzerce




