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březen

Město koupilo kotelny

Kuřimský masopust 
(fotoreportáž uvnitř Zlobice)

(pokračování na str. 8)

Součástí masopustu byl i dětský karneval.

Kuřimské náměstí Osvobození v únoru 
zažilo už třetí Kuřimský masopust. Od rána se 
zde scházeli lidé zejména proto, aby ochutnali 
tradiční zabíjačku, kterou připravil brněnský bu-
fet Vesmír. V postaveném stanu mohli návštěv-
níci zabijačkové speciality zakoupit a přímo na 
místě i ochutnat díky připravenému posezení. 
Množství pochoutek nabízeli ve stáncích také 
ostatní prodejci, kteří prodávali zejména sva-
řené víno, domácí koblihy, sýry, uzeniny nebo i 
pravý trdelník. Nakoupit zde návštěvníci moh-
li také proutěné zboží všeho druhu, výrobky z 
ovčí vlny, dekorace nebo hračky. K poslechu 
hrála kapela Brněnská heligonka a v kulturním 

domě byl pro děti připravený karneval s Kama-
rády pro děti předškolní a I. stupně se spoustou 
soutěží o sladké ceny. 

sš

Na počátku února tohoto roku se dra-
žily ve veřejných dražbách kotelny, které dří-
ve patřily společnosti Lenoxa. Ta zkrachova-
la a její majetek přešel do dražby. Jednalo se 
o  šest objektů, z nichž se některé nacházely 
v blízkosti budov, které město Kuřim vlastní 
nebo spravuje, a které by mohlo využívat ve 
prospěch svých obyvatel, konkrétně o ko-
telny v ulicích U Vlečky, Jungmannova, Br-
něnská, Na Loučkách, Zahradní a Popkova. 
Zastupitelstvo města Kuřimi proto rozhodlo 
na svém lednovém zasedání o tom, že pově-
ří starostu města aktivní účastní na těchto 
dražbách.

Problém byl s nastavením a odsouhla-
sením limitu pro dražby jednotlivých objektů. 
Protože se jednalo o dražbu, bylo nutné udržet 
finance, které město hodlá do objektů investo-
vat, v naprosté tajnosti. Zastupitelstvo města 
proto přistoupilo k tajnému hlasování. Každý 
ze zastupitelů napsal na lístek nejvyšší částku, 
za kterou byl ochoten souhlasit s nákupem té 

které kotelny. Každý ze zastupitelů znal pouze 
svoje částky, nikoliv částky ostatních. Lístky se 
sumami dostal starosta, který tak jako jediný 
znal všechny částky všech zastupitelů. Ten je 
poté seřadil do tabulky a z ní vyšla maximální 
částka, za kterou mohly být v dražbě kotelny 
koupeny. Šlo o sumu, která byla v pořadí jako 
devátá nejvyšší, tedy nejméně devět zastupitelů 
(nadpoloviční počet) uvedlo danou částku nebo 
částku vyšší. Takto vzniklý limit byl pro starostu 
nepřekročitelný a byl oprávněn přihazovat nej-
výše do tohoto limitu. Zároveň z logiky věci byl 
povinen až do daného limitu přihazovat u těch 

kotelen, u kterých bylo více zájemců a nabídku 
města přebili dalším přihozením.

V konečném výsledku se pak městu po-
dařilo získat v dražbě dvě kotelny – jednu za 
vyvolávací cenu, druhou na první přihození. 
Na třetí kotelnu má předkupní právo. Prvním 
objektem je kotelna na ulici Zahradní, která při-
léhá těsně k Centru sociálních služeb (CSS) v 
Kuřimi. O tuto stavbu mělo město mimořádný 
zájem, protože CSS nemá příliš možností pro 
rozšíření svých prostor. 
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Z města

Stíny a polostíny

Příspěvek pro NIPI
NIPI je obecně prospěšná společnost, 

poskytující konzultace v oboru bezbariérové-
ho prostředí. Tyto konzultace jsou nutné např. 
při posuzování různých stavebních projektů ap. 
Konzultace NIPI poskytuje bezplatně a využívá 
je i město Kuřim. Rada města proto schválila 
pro společnost NIPI příspěvek na činnost ve 
výši 5 tisíc korun.

Zápis do MŠ 
Letošní zápis do kuřimské mateřské ško-

ly se bude konat 5. dubna od 10 do 17 hodin. 
Potřebné formuláře lze vyzvednout na všech 
pracovištích MŠ od 22. března do 4. dubna, 
vždy od 8 do 15:30 hodin. Rozhodnutí o pří-
padném nepřijetí dítěte musí být doručeno do 
4. května, a to doporučeným dopisem.

Služby se stěhovaly
Centrum technických služeb Kuřim síd-

lí na nové adrese. Z budovy radnice se v únoru 
přestěhovalo do nově postavených prostor na 
ulici Sv. Čecha u své stávající provozovny.

Nové židle na Podlesí
Židle, kterými je vybaven kulturní dům 

na Podlesí, již dospěly za hranici své životnosti. 
Město proto do tohoto objektu nakoupí nové, v 
ceně do 25 tisíc korun.

Konkurs na ředitele ZŠ
Nový školský zákon umožňuje vyhlásit 

výběrová řízení na místa ředitelů základních 
škol, kteří jsou ve funkci déle než 6 let. Tuto 
podmínku splňují ředitelé obou kuřimských 
základek, pánové Mach i Plchot. Rada města se 
proto rozhodla vyhlásit na obě místa výběrové 

řízení. Nově vybraní ředitelé (pochopitelně 
jimi mohou opět být i ředitelé stávající, přihlá-
sí-li se a uspějí-li v konkursu) budou do funkce 
jmenováni na období 6 let.

Ostré drápky
 má přítelkyně muže z Veverské Bí-

týšky. Dne 2.2.2012 muž ohlásil na Policii ČR, 
že byl přítelkyní poškrábán nožíkem na bram-
bory v obličeji. Dne 23.2.2012 podal na Policii 
ČR další stížnost. Tentokrát měl od přítelkyně 
poškrábanou ruku.

Barevné kovy
 se staly opět předmětem zájmu 

zlodějů. Dne 2.2.2012 přes noc zmizely z ro-
dinného domu v Kuřimi měděné okapy. Dne 
3.2.2012 byly přes noc zcizeny měděné svody z 
rodinného domu v Kuřimi. Ode dne 17.2.2012 
postrádá majitel krytého stání z Moravských 
Knínic měděné okapové svody. Dne 21.2.2012 
zmizel z dílny firmy ve Veverské Bítýšce mědě-
ný vodoinstalační materiál.

Ukradená pracovní vozidla
 Dne 3.2.2012 byl v noci odvezen ne-

známým pachatelem z plechové haly v Morav-
ských Knínicích traktor Zetor. Dne 16.2.2012 
ráno nenašel v Lelekovicích řidič svou dodávku 
Mercedes Benz. Dne 26.2.2012 v odpoledních 
hodinách bylo zcizeno nákladní vozidlo Peuge-
ot firmě z Kuřimi.

Démon alkohol
 Dne 7.2.2012 ve večerních hodinách 

nalezla policejní hlídka u nádraží ČD v Kuřimi 
muže, který v mrazu spal na lavičce. Muž byl s 
3,84 promili alkoholu v krvi převezen do tepla 
záchytné stanice.

Dne 8.2.2012 v odpoledních hodinách 

oznámili pracovníci vlakového nádraží v Kuři-
mi na Policii ČR přítomnost podnapilého muže 
v kolejišti. Policie muže s 3,13 promili alkoholu 
z kolejiště vyvedla a převezla ho do záchytné 
stanice.

Dne 10.2.2012 ve večerních hodinách 
byla Policie ČR přivolána do nádražní haly v 
Kuřimi. Ležel zde na zemi muž, který se nebyl 
schopen pro opilost podrobit dechové zkoušce. 
Byl převezen do záchytné stanice.

Dne 11.2.2012 večer nahlásila občanka 
z Kuřimi Policii ČR, že na ulici kope neznámý 
muž do osobního auta. Po příjezdu Policie na-
lezla opilého muže, který si kopal do svého auta. 
Oblečený byl jen do kalhot a mikiny, přestože 
bylo -13°C. Byl převezen do záchytné stanice.

Dne 22.2.2012 kolem poledne přivolala Poli-
cii ČR žena z Veverské Bítýšky na svého bratra. Muž 
v podnapilém stavu napadl slovně a fyzicky sestru. 
Rozbil skleněnou výplň tří oken jejich domu. Střepy 
mu způsobily četná drobná poranění. S 3,66 promili 
byl převezen do záchytné stanice.

Bujná fantazie
 asi vedla ženu z Veverské Bítýšky dne 

13.2.2012 k přivolání Policie ČR do jejího bytu. Její 
bývalý přítel měl údajně rozkopnout dveře, odnést si 
blíže nespecifikované věci a následně v autě unést její 
matku. Šetřením ale bylo zjištěno, že muž dveře ne-
vykopl. Otevřela mu je její matka. Vzal si jen své věci, 
a protože si s ním chtěla matka ženy ještě promluvit, 
nasedla dobrovolně k němu do auta.

Kanadský žertík
 udělal neznámý pachatel muži z Ku-

řimi. Umístil na erotickou seznamku inzerát s 
kontaktem na oznamovatele, že shání swingers 
party pro tři a více lidí. Oznamovateli se kon-
taktování zájemci nelíbilo, a proto podal trestní 
oznámení na šikanu neznámého pachatele.

H.N.
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Čisté světlo

Vážený pane starosto,
jménem celé Oblastní charity se sídlem v Tišnově Vám formou 

tohoto dopisu srdečně děkuji za účast Vaší obce v tradiční charitativní 
tříkrálové sbírce, kterou Charita ČR ve dnech 1. – 14. ledna 2012 konala 
již po dvanácté. Letošní částka činila 1.056.330, -Kč.

Výtěžek loňské sbírky byl přednostně použit na tyto projekty Ob-
lastní charity Tišnov:
provoz a obnova vybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

(děti 11-15let)
 provoz pečovatelské služby a sociálního poradenství (poradna Porta)
 nákup léků a úhrada léčebných výdajů lidem na Ukrajině (20 000,-Kč)
podpořili jsme také nákup automobilu pro přepravu klientů Chráněného 

bydlení ve Skryjích k návštěvě lékaře, úřadů a jejich začlenění do 
společnosti.   

Dary z letošní sbírky rovněž využijeme především pro Chráněné 
bydlení a sociální rehabilitaci ve Skryjích, na rozvoj pečovatelské a ošet-
řovatelské služby, podpoříme sociální poradenství Oblastní charity a níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež a samozřejmě nezapomínáme ani na 
humanitární pomoc. Děkuji všem občanům, že vstřícně přijali koledníky 
a ochotně otevřeli svá srdce i dobrou vůli přispět na pomoc potřebným, 
kteří jsou mnohdy odkázáni právě na pomoc druhých.  

Děkuji také Vám, pane starosto, i Vašim kolegům za ochotnou po-
moc a podporu při zajišťování administrativních úkonů spojených s rea-
lizací sbírky ve vaší obci. 

Zkrátka bez podpory vás všech by se sbírka jen těžko mohla usku-
tečnit.

Podrobnější informace najdete na: www.tisnov.charita.cz 
Ing. Marcela Dvořáková
Ředitelka OCH Tišnov

Editorial

Podivuhodný svět médií
Už když jsem se učil abecedu, byl březen měsíc knihy. Teď už je 

nějakých pár let i měsícem internetu. Od dob, kdy internet vstoupil do 
Československa, uplynulo dvacet let. Patřím mezi jeho veterány, ale v 
poslední době stále více pochybuji, že jeho nedozírné možnosti jsou vy-
užívány správně. 

Ano, je to nejlepší nástroj k získávání encyklopedických informací 
a ke komunikaci s lidmi z celého světa. Musíte ovšem být opatrní, abyste 
dokázali poznat, které informace jsou důvěryhodné. Když jsem kupří-
kladu psal článek o jedné zahraniční hudební hvězdě, nabídl mi internet 
hned tři data jejího narození. A nebo příklad z Kuřimi: na městských 
stránkách je špatně datum otevření Kulturního domu. 

Téměř všechny diskuse, do kterých jsem se kdy na internetu zapo-
jil, začaly trpět tím, že někdo prostě diskutovat neumí, píše věci urážlivé, 
nepravdivé a diskutovat se s ním prostě nedá. 

Co se týče spojení s lidmi na celém světě, to je fajn, občas se ozve 

dávno ztracený známý z nějaké Austrálie či jiné Tramtárie. Jen se do toho 
nějak moc motají maily nabízející různé zboží, slevy, universitní tituly či 
nezávazný sex. Nu, zatím stíhám filtrovat.

Už z důvodů jakési neserioznosti internetu se dá předpokládat, že 
ostatní média tu s námi zůstanou ještě dlouho. Když zastupitelstvo dis-
kutovalo nad zadáním výběrového řízení pro nového poskytovatele info 
kanálu v místní kabelovce, ukázalo se znovu podle mého soudu, že s naší 
informovaností v oblasti médií není vše v pořádku. 

Média jsou velmi silným hráčem v naší společnosti, která se velmi 
často označuje jako informační. Proto existuje celá řada předpisů, pravi-
del i zákonů, která chování médií upravují.

Například zasedání zastupitelstva je veřejné, takže na něj může při-
jít každý, a klidně si ho nahrát na kameru či diktafon. Ovšem veřejně ho 
promítat nebo zavěsit na web už nemůže. I když nám to připadá divné, má 
to svou logiku - způsob záznamu totiž může sám zkreslit fakta.

Něco jiného je, když jednání zastupitelstva zaznamenává společ-
nost, která má od města oprávnění vysílat v infokanále kabelovky. Ta 
může zastupitelstvo vysílat přímým přenosem i ze záznamu. Zase jsou v 
tom ale rozdíly. Když v přímém přenosu někdo použije neslušné slovo 
nebo prozradí státní tajemství či něco, co se nesmí říkat z důvodů ochrany 
osobních údajů, společnost s tím nic nenadělá a není postižena (pokud se 
neprokáže, že věděla, že k tomu dojde). Pokud ovšem vysílá ze záznamu, 
musí odstranit vše nezákonné.

Zastupitelstvo má právo svobodně rozhodnout, kdo bude obsah 
infokanálu zajišťovat. Po velké diskusi rozhodlo, že veřejná soutěž je ome-
zena cenou 31.000 Kč za 14 dní dlouhou smyčku, že součástí vysílání bu-
dou záznamy všech zastupitelstev a 20 minut zpravodajství každých 14 
dní a další věci.

Vítězem pak bude ten, kdo nabídne co nejlepší produkt za co nej-
lepší cenu, čili rozhodnou dvě kritéria vedle sebe. Vítěz pak musí požádat 
státní orgán o licenci k vysílání, když ji dostane, může začít.

Pokud bude dodržovat projekt, se kterým vyhrál, zastupitelstvo 
ani jiný orgán obce mu nesmějí nařizovat, kterou zprávu má zařadit, kte-
rou ne, natož jak ji má zpracovat. Zákon říká, že celé zpravodajství musí 
být objektivní, vyvážené a pochopitelně pravdivé.

Je to z toho důvodu, že má-li někdo jiný názor na dění, nemůže jen 
tak vstoupit do kabelovky a vysílat své zprávy. I když s rozvojem internetu 
možná bude přibývat takovýchto webových televizí.

I noviny musejí přinášet pravdivé zprávy. Nemusejí však být ne-
stranné. Mohou tedy být třeba levicové či pravicové v komentářích i vý-
běru zpráv.  

Zlobice se snaží poskytnout prostor pro názory všem, kdo mají 
co říci. To, jestli se rozhodnou stránek Zlobice využít, záleží jen na nich. 
Naše největší omezení je prostorové. Zde pak bohužel zpravidla omezím 
jako šéfredaktor sám sebe. Proto v této Zlobici nenajdete fotoreportáže se 
skvělých koncertů Rak + Rak a Marek Novotný Quintet. Snad příště. A 
na poslední chvíli jsem musel vyhodit i připravený vlakový jízdní řád. No, 
alespoň ho do příště ještě zdokonalím. 

Věřím, že Zlobice, kterou právě dostáváte, přináší mnoho zajíma-
vého čtení a příští vyjde už 30. března

Jiří Brabec, šéfredaktor
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užitečné informace

Přestavba křižovatky Kuřim 
– Podlesí

Už delší dobu se jedná o úpravách odbočovací křižovatky ze 
svitavské silnice na Podlesí. Město Kuřim řadu let usiluje o úpravu 
tohoto úseku kvůli složitému odbočování především od Podlesí na 
Brno, častým dopravním nehodám v tomto místě a velkému množ-
ství projíždějících aut.

Podle sdělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD 
ČR), které úpravy připravuje, spočívá význam akce v odstranění tzv. do-
pravní závady v místě stykové křižovatky silnice I/43 s místní komunikací 
do městské části Podlesí. Lidsky řečeno - stávající křižovatka je nebez-
pečná s vyšším počtem nehod, a proto je nutné upravit ji tak, aby došlo 
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Současné uspořádání této 
křižovatky neodpovídá intenzitě dopravy, jelikož zde chybí odbočovací 
pruh vpravo (ve směru od Brna) a je zde nedostatečně dlouhý odbočo-
vací pruh vlevo (ve směru od Svitav) a dále jsou zde malé poloměry na 
výjezdu i vjezdu ze silnice od Podlesí. Mělo by tedy dojít k vybudování 
chybějícího odbočovacího pruhu a prodloužení odbočovacího pruhu ve 
směru od Svitav. Zvýšení poloměrů hran v křižovatce umožní odbočovat 
ze silnice I/43 na Podlesí a naopak od Podlesí na svitavskou silnici najíž-
dět vyšší rychlostí, což zvýší plynulost a tím i bezpečnost dopravy. 

Celkové stavební náklady byly v dokumentaci pro vydání staveb-
ního povolení vyčísleny na cca 10 mil. Kč bez DPH, přičemž stavební 
náklady bude hradit ŘSD ČR. Město Kuřim bude financovat výstavbu 
veřejného osvětlení v místě křižovatky, a to částkou necelých 45 tis. Kč 
bez DPH.

V současnosti ŘSD ČR pracuje na získání pravomocného stavební-
ho povolení. Podle slov tiskové mluvčí ŘSD ČR Niny Ledvinové je reálné 
toto povolení získat během první poloviny letošního roku. Samotná stavba 
je plánovaná na rok 2013 s předpokládaným začátkem stavby v dubnu. Celá 
akce však, jak je tomu v podobných případech obvyklé, bude ještě záviset na 
objemu peněz, které bude mít ŘSD v příštím roce k dispozici. 

Jak je z popisu stavby patrné, ani připravovaná úprava křižovatky 
problémy s napojením Podlesí na silnici I/43 zcela nevyřeší. Jistě však 
přispěje k vyšší bezpečnosti. Definitivní odstranění tohoto dopravního 
problému však můžeme čekat až při výstavbě dálnice R43.

sš

Restauraci v Kuřimi napoví 
Lunchtime.cz

V Kuřimi je nově možné vybírat restaurace podle vlastních po-
žadavků z domova nebo chytrého telefonu. Působnost zde rozšířil in-
ternetový server Lunchtime.cz. Ten nabízí různá kritéria, podle kterých 
lze podniky vybírat. „Zatím máme v Kuřimi osm podniků. Zaškrtnutím 
požadavků se například objeví seznam restaurací, které mají salonek, dětský 
koutek a povolen vstup se psy,“ říká člen projektu Lunchtime.cz Jakub Šafrá-
nek. Aplikaci pro mobilní telefon pak ocení hlavně přespolní, kteří se s ní 
snadno dozvědí aktuální nabídku restaurací a jejich polohu na mapě.

Jednou z prvních kuřimských restaurací na Lunchtime.cz je Coun-
try bar. „Věříme, že se tím více dostaneme do povědomí. Zájemci si mohou 
nechat pravidelně zasílat informace o denním menu a už se takoví objevují. 
Lidé se také snadněji dozví o našich akcích, jako jsou zvěřinové hody nebo 
nedávný masopust,“ uvádí majitel Country baru Ivo Váňa.

Poznámka pro editory
Služba Lunchtime.cz funguje od roku 2008. Každý den nabízí pře-

hled více než 15 000 denních menu na jedné internetové adrese. V její 
databázi jsou v současné době tři tisíce restaurací z 60 měst České repub-
liky. Restaurace na Lunchtime.cz lze vyhledávat nejen podle lokality, ale 
například i podle různých kritérií, jako je nekuřácká, bezlepková nebo re-
staurace umožňující vstup se psy. Údaje v databázi Lunchtime.cz předsta-
vují také cenný zdroj různých informací, ze kterých si lze udělat obrázek 
o české gastronomii a jejím vývoji v čase. Příkladem je vývoj průměrné 
ceny poledního menu ve velkých i menších městech. Lunchtime.cz tak 
pro novináře představuje zajímavého partnera při zjišťování aktuálních 
trendů v českých restauracích a jídelnách.

Více informací naleznete na www.Lunchtime.cz 

Bezpečně pod kolejemi 
V únoru podalo město Kuřim žádost o dotaci na prodloužení pod-

chodu pod nádražím. Po dlouhých a náročných jednáních se podařilo 
posunout dále projekt prodloužení podchodu pod kuřimským nádražím 
k ulici Dr. Vališe. To, co se zdálo být dlouhou dobu nemožné, se nakonec 
podařilo. Předcházela tomu celá řada úkonů, kdy bylo nutné zpracovat 
projektovou dokumentaci, dokončit územní řízení a zejména, po mnoha 
jednáních, dojít k dohodám s Českými drahami (ČD) a Správou želez-
niční dopravní cesty (SŽDC). Pokrok nastal také ve vyjednávání s těmito 
subjekty o rekonstrukci nádražní budovy a stávajícího podchodu.

V polovině února město podalo žádost o dotaci na „svou“ část 
projektu, tedy prodloužení a otevření podchodu do severní části města. 
Předcházela tomu náročná příprava projektu, územní řízení, dohody a 
koordinační smlouvy s ČD a SŽDC. Bez vyřízení všech těchto záležitostí 
by nebylo možno o dotaci žádat. I tak město ještě čekají náročná jednání 
jak v procesu vyřizování dotace, tak i při přípravě stavby samotné. Pokud 
bude žádost o dotaci schválena, mohly by stavební práce začít ještě v le-
tošním roce nebo nejpozději na jaře příštího roku.

Podobně by se měla dočkat rekonstrukce nádražní budova v Ku-
řimi a také podchod, kde by měly přibýt výtahy na všechna nástupiště. 
To však závisí na aktivitě ČD, kterým patří budova nádraží a první ná-
stupiště, a SŽDC, která vlastní podchod a druhé a třetí nástupiště. Zdá 
se však, že je reálná šance mít v Kuřimi nejpozději v roce 2014 opravené, 
bezbariérové a moderní nádraží. 

Další žádost o dotaci, tentokrát na Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, podalo město Kuřim na osvětlení tunelu pod železnicí mezi ulice-
mi Havlíčkova a Nerudova (u sídliště Na Loučkách). Podle předběžného 
rozpočtu by osvětlení tunelu a přilehlých prostor vyšlo přibližně na 500 
000 korun. Tato vysoká částka je dána tím, že vlastník tunelu, kterým je 
SŽDC, odmítá dát souhlas k umístění veřejného osvětlení do zdi tunelu 
i přes skutečnost, že dříve tam takto umístěné bylo. Tunel je poměrně 
dlouhý a není možné ho celý osvětlit lampami veřejného osvětlení na 
obou jeho koncích. Jedinou možností tak zůstává umístění osvětlovacích 
těles a elektrického vedení do komunikace, které však bude velmi nákladné.

sš

Jak to bude s poštou v Kuřimi?
Kuřimská pošta se v nedávné době stala terčem řady stížností. Pro-

blémy měli obyvatelé Kuřimi zejména s doručováním zásilek, neochotou 
poštovních úředníků na přepážkách, dlouhými frontami na poště a celko-
vě nevyhovujícími a stísněnými prostory, kde pošta působí. Problematic-
ké je pro část Kuřimanů i umístění pošty, pro pěší ze vzdálenějších částí 
Kuřimi může být jejich cesta na poštu dlouhá i 2 km, a to jen cestou tam. 
Velké nedostatky však obyvatelé Kuřimi pociťovali zejména v doručování 
zásilek, či spíše jejich nedoručování. Na poště se často měnili doručovate-
lé, chodili v různou dobu, zásilky nedoručovali a mnohokrát ani oznáme-
ní. Člověk tak často nevěděl, že je na poště pro něj něco uloženo. 

Situace došla až k tomu, že reportáž o problémech na poště v Ku-
řimi vysílala televize Prima. Několik kritických názorů občanů došlo i na 
Městský úřad Kuřim. Z tohoto důvodu vedení města iniciovalo setkání 
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se zástupci České pošty z Regionu Jižní Morava. Výsledkem několika se-
tkání je zřejmá snaha regionálního vedení situaci na kuřimské poště řešit. 
Některá pochybení pracovníků Česká pošta sebekriticky přiznala a jejím 
cílem je rapidní zlepšení personálních přehmatů. Situace, která se týká 
nevyhovujících prostor, případně zřízení druhého pracoviště České poš-
ty v Kuřimi, vyžaduje dlouhodobější řešení. V současnosti se připravuje 
projekt na rekonstrukci stávající budovy pošty v Kuřimi a zřízení dalšího 
provozu je jedním z uvažovaných řešení současných nevyhovujících pro-
stor. 

Vyjádření České pošty:
Region Jižní Morava, do jehož kompetence v rámci organizační struk-

tury České pošty provozovna v Kuřimi náleží, samozřejmě zaregistroval nega-
tivní ohlasy zákazníků a veřejnosti, které se v poslední době vyskytly v médiích. 
S připomínkami ke službám pošty v Kuřimi se na nás obrátil také starosta 
města Drago Sukalovský, se kterým jsme v této věci několikrát osobně jednali. 
Některé kritické připomínky se daly řešit bezprostředně realizovatelným pro-
vozním a personálním opatřením, ty ostatní jsou předmětem dlouhodobějšího 
koncepčního či investičního záměru.

Nyní věcně. Poštovní služby ve městě Kuřimi zajišťuje Česká pošta ve 
dvou liniích. Podání a ukládání zásilek zajišťuje pošta Kuřim, doručování lis-
tovních, balíkových aj. zásilek v této oblasti vykonává specializovaná pošta 
Depo Brno 73 se sídlem v Brně, která má na poště Kuřim detašované pracoviš-
tě listovních doručovatelů. Samozřejmostí je jejich těsná součinnost, přičemž 
pro jakékoli požadavky zákazníků jsou kontaktním místem přepážky pošty 
Kuřim, případně vedoucí této pošty.

Objekt pošty Kuřim je ve vlastnictví České pošty a skutečně již nespl-
ňuje požadované nároky. Aktuálně se připravuje projekt na rekonstrukci toho-
to objektu, který by zajistil důstojné prostředí pro obsluhu zákazníků, jakož 
i vyhověl současným technologiím pošty. V průběhu přípravy projektu však 
narážíme na stavebně-technické možnosti objektu. Jako vhodné se jeví takové 
řešení, při kterém část provozní kapacity této pošty vymístíme do jiné vhodné 
lokality města Kuřim – vnímáme totiž i rozvoj zástavby města. Uvedený zá-
měr ovšem není přes upřímnou snahu realizovatelný obratem, máme však za 
to, že přinese veřejnosti významné zlepšení dostupnosti služeb.

Pokud se týká pracovníků pošty, jsou vedeni k maximální vstřícnosti k 
potřebám zákazníků i v současných, ne zcela ideálních podmínkách. Je prav-
dou, že spektrum činností a rozsah služeb, které v současné době Česká pošta 
na svých přepážkách nabízí, klade na přepážkové pracovníky vysoké nároky. 
Nicméně jde o nezbytný trend, kterým se Česká pošta vyrovnává s poklesem 
tradičních poštovních produktů, především listovních zásilek. Kromě toho do-
jde od příštího roku k plné liberalizaci poštovních služeb, při které Česká pošta 
chce obstát a zajistit práci vlastním zaměstnancům. V každém případě bude 
přepážkové části pošty Kuřim v následujícím období ze strany řídících pracov-
níků věnována zvýšená pozornost.

Významné nedostatky se v loňském roce vyskytly v oblasti dodávání 
zásilek. Příčinou bylo nestabilní personální obsazení pozic doručovatelů, v 
důsledku jejich opakované zaškolování a před jeho ukončením v některých 
případech provozní pochybení. Všechna adresná a konkrétní pochybení jsou 
samozřejmě důsledně prošetřována s cílem okamžité a trvalé nápravy. Za tyto 
skutečnosti se nezbývá než adresátům omluvit. Aktuálně je tým pracovníků v 
dodávací službě stabilizován, došlo i ke změnám některých doručovacích okre-

sů. Také je zajištěna trvalá přítomnost odborného pracovníka, který mimo jiné 
dohlíží na správné postupy při doručování zásilek. Nicméně změnami v orga-
nizaci doručovacích okresů dochází v některých lokalitách ke změnám v čase 
doručování, jedná se ovšem vždy o změny dlouhodobějšího charakteru.

Pro úplnost ještě uvádíme přehled otevírací doby pošty Kuřim: každý 
pracovní den od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:30 do 18:00 hodin, v sobotu 
pak od 09:00 do 11:00 hodin. Podrobné informace o produktech a službách 
České pošty naleznete na www.ceskaposta.cz.

Česká pošta, s.p., Region Jižní Morava

Zajímají vás informace z 
radnice? Najdete je na webu

Od počátku roku 2012 přechází město Kuřim na nový jednotný 
vizuální styl. Obyvatelé města už si mohli všimnout nových tiskopisů 
Městského úřadu, nové logo mají služební vozy radnice i orientační a 
informační tabule ve městě. Velké změny se chystají také na oficiálních 
internetových stránkách města www.kurim.cz . 

Na radnici byla vytvořena pracovní skupina, kterou tvoří částečně 
odborníci z reklamní branže se zkušenostmi s internetovou komunikací, 
zástupci vedení města a informatici z městského úřadu, kteří mají pro-
voz a úpravy webových stránek na starosti. Hlavní náplní práce skupiny 
je zajištění lepší přehlednosti webu, úprava jeho obsahu a doplnění chy-
bějících informací. Skupina také úzce spolupracuje s autorkou nového 
jednotného vizuálního stylu, grafičkou Miroslavou Kolářovou Šulcovou. 
Právě ta navrhla novou grafickou podobu webu města. Jedním z úkolů 
pracovní skupiny je také zapracovat potřebné změny, které souvisí se 
změnou vizuální podoby webu tak, aby současně korespondovaly s re-
dakčním informačním systémem, který radnice používá. 

Návrh webové stránky města

Pracovní skupina tak nyní řeší především to, aby při propojení 
redakčního systému s novou grafikou došlo k co nejmenšímu narušení 
schválené vizuální podoby webu Kuřimi, a přitom zůstal zachován rychlý 
přístup k nejaktuálnějším informacím z Městského úřadu přímo na do-
movské stránce města.

Redakční systém, který město Kuřim používá, byl zaveden v roce 
2009 a slouží především k rychlému informování občanů o aktuálních 
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výzvách a oznámení jednotlivých odborů. Úředníci díky tomuto systé-
mu nemusí všechny změny a novinky posílat informatikům, ale mohou je 
vkládat bezprostředně na web města sami. Proškolením k práci se systé-
mem prošli téměř všichni zaměstnanci městského úřadu, velmi rychle si 
ho osvojili a plně ho využívají.

Městský úřad má ze zákona povinnost zveřejňovat důležité in-
formace na svých internetových stránkách v sekci Úřední deska. V nové 
podobě webu by měl být snadnější přístup právě k Úřední desce a k infor-
macím o aktuálním dění ve městě, dále bude přímo na domovské stránce 
přehled akcí, které se ve městě pořádají a aktuální články s fotografiemi ze 
života a událostí ve městě. V dalších podsekcích by mělo dojít k zpřehled-
nění informací o městském úřadu včetně kontaktů na úředníky, zápisům 
ze zastupitelstva města a rady města a dalším dokumentům. Novinkou 
na internetových stránkách města Kuřim by měly být i jejich cizojazyč-
né mutace. Jsou rozpracovány anglická a německá verze stránek, které by 
měly obsahovat zejména informace pro zahraniční turisty a návštěvníky 
města.

Město Kuřim patří k obcím, které velmi obsáhle informují své oby-
vatele o práci radnice. Na podzim loňského roku získalo město bronzové 
ocenění v soutěži Otevřeno x zavřeno organizace Otevřená společnost, 
která si klade za cíl dohlížet na práva na informace. Na svých interneto-
vých stránkách město pravidelně zveřejňuje zápisy s jednání zastupitel-
stva a rady města včetně podkladů k nim, všechny aktuální smlouvy a 
výběrová řízení na zakázky nad sto tisíc korun. Město Kuřim v soutěži 
skončilo třetí hned za takovými institucemi, jakými jsou Nejvyšší správní 
soud a Ústavní soud České republiky.

Počátkem roku rozjelo město Kuřim svou prezentaci i na sociální 
síti Facebook (FCB), najdete ji na: www.facebook.com/Kurim. Sociální 
sítě se dnes všeobecně považují za standardní formu komunikace a město 
hodlá tyto stránky využívat k možnosti informovat o své činnosti další 
širokou skupinu obyvatel. Na FCB se také otevírá lepší prostor pro zveřej-
ňování názorů občanů a město tak získává potřebnou zpětnou vazbu.

Všechny stránky knihovny
Každoroční statistiky knihovny a kulturního domu jsou zpracova-

né a odeslané na Statistický úřad. Přesto si myslím, že řeč čísel nedokáže 
vyjádřit všechnu práci, starost, napětí a posléze také radost a oddechnutí 
po úspěšné akci. (nebo naopak zklamání z méně – z hlediska organizátora 
– navštívené). Přesto bych ráda napsala několik vět hodnocení o každém 
oddělení knihovny.  

Dětské oddělení navštěvuje 381 čtenářů do 15 let, kteří si za rok 
2011 vybrali 17.551 knih. Za poslední 4 roky knihovnice, paní Simona 
Prokešová dokázala pro děti a jejich rodiče vymyslet a realizovat každý 
měsíc  akce nazvané Pohádkové čtení a Výtvarné dílničky. 

Kromě toho značně rozšířila svoji spolupráci se základními a ma-
teřskými školami v rámci celostátního cyklu Celé Česko čte dětem. Cel-
kem proběhlo v dětském oddělení na 120 setkání, při kterých se četlo, 
vyrábělo, besedovalo, zpívalo, soutěžilo a povídalo.

2x ročně mohou přijít děti s rodiči na divadelní představení, oblibu 
si získal maňáskový soubor Ovečka z Tišnova a dětské divadlo Koráb z 
Brna. Bližší informace o činnosti oddělení najdete na samostatném webu:  
http://www.detskeoddelenikurim.webk.cz/ 

Oddělení pro dospělé čtenáře je náročnější jak na provozní 
dobu, tak na pořádané akce. Dvě pracovnice – paní Jana Rybková a Mgr. 
Eva Jourová zajišťují pro uživatele 4x týdně půjčovní dobu do večerních 
hodin. Málokdo si uvědomí, že aby knihovna vypadala opravdu dobře, 
je nutné o knihovní fond neustále pečovat: opravit roztržené listy, slepit 
zničenou vazbu, přebalit knihy do čistých obalů, neustále přerovnávat a 
další práce. 

Ke konci roku  2011 měli uživatelé knihovny možnost vybírat z 
41.589 svazků knih, 865 kusů AV médií a 67 titulů časopisů. Zda bych 
také chtěla poděkovat za všechny dary, které nám občané Kuřimi věnovali 
a rozšířili tak knižní fond knihovny. V oddělení se uskutečnilo 60.951 vý-
půjček knih a 898 výpůjček hudby a  čtených knih na CD.

Značný nárůst zaznamenala knihovna v půjčování knih do jiných 
knihoven po celé ČR. V roce 2011 jsme vyřídili 274 požadavků a naopak 
pro naše čtenáře jsme zajistili 66 titulů knih.

Díky rozšíření prostor knihovny máme možnost pořádat alespoň v 
omezené míře pravidelné výstavy (10x ročně) a besedy (min.12x ročně). 
Největší zájem je o cestovatelské přednášky. Dále nabízí knihovna besedy 
s léčiteli, spisovateli a dalšími zajímavými lidmi v okolí.

V září 2011 jsme poprvé zahájili cyklus Dějiny umění, který pro-
bíhá 1x měsíčně a ve dvouhodinových  přednáškách poznávají účastní-
ci umění od nejstarších dob. Tradicí se již staly každé úterý dopoledne 
bezplatné počítačové kurzy, kterými Vás provází Mgr. Eva Jourová. Pro 
náročnější zájemce připravuje také kurzy o Skypu a Facebooku. 

Několikrát ročně vítají šikovné maminky (i babičky) výtvarné kur-
zy korálkování. Pořádají se nepravidelně, podle časových možností lek-
torky Mgr. Pavly Hrdinové.

Informace o akcích knihovny nejdete na: http://www.mkkurim.
cz/index.php?id=47  . 

Knihovna poskytuje zájemcům 6 stanic veřejného internetu na 
kterých 744 uživatelů vloni „prointernetovalo“ 215.911 minut – tj. 3.598 
hodin. 

Regionální oddělení se dotýká Kuřimi především jako prestižní 
záležitost okresního charakteru. Běžný čtenář s jeho činností nepřijde 
vůbec do styku. Je zajišťováno dotací z JMK ve výši asi 2.700.000,-- Kč 
ročně a na starosti má provádění konzultací, metodiky, revizí a ostatních 
odborných činností pro 144 knihoven okresu Brno-venkov. Ale několik 
čísel by možná zajímavých bylo. Pro výměnné soubory knih, které se za-
půjčují do obecních knihoven bylo koupeno a zpracováno 5275 knih za 
více než 900.000,--Kč. Přes 60 obcí si v regionálním oddělení objednává 
služby spojené opět s nákupem a zpracováním fondu, za který zaplatily 
celkem také přes 850.000,-- Kč.

Revize knih byly provedeny v 21 obcích – celkem 57.916 svazků.
Kulturní oddělení – pod hlavičkou knihovny pracuje od roku 

2008. Jeho činností je zajišťování kulturních aktivit v prostorách kultur-
ního domu a dalších akcí, kterými pověří pracovníky oddělení město 
Kuřim. Programovou náplň oddělení zajišťuje pan Jiří Brabec, na provo-
zu kanceláře se podílí společně s paní Petrou Vrtíkovou. Kromě akcí ve 
velkém sále kulturního domu (divadla, koncerty, přednášky) připravuje 
oddělení také každoroční program 10-ti koncertů pro Spolek vážné hud-

Kdo FCB navštěvuje, určitě zaznamenal, že své nové osobní strán-
ky má i starosta města Kuřimi Drago Sukalovský. Na své Zdi seznamuje 
uživatele s tím, na jakých problémech pracuje, jaká měl pracovní setkání, 
co se na nich řešilo a další zajímavé informace. Starosta se tím, dle vlast-
ních slov, snaží přiblížit občanům práci vedení města a současně je rád 
za názory a připomínky návštěvníků, které mu umožňují udělat si lepší 
povědomí o mínění kuřimských občanů.

sš
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by (realizované většinou na ZUŠ) a o letních prázdninách akce na nádvoří 
kuřimského zámku – koncerty, letní filmová představení aj. 

V řeči čísel uspořádalo kulturní oddělení v roce 2011 celkem 11 
divadelních představení  (2 pro veřejnost, 9 pro školy a školky), dále 20 
koncertů  z nichž nejnavštívenější byl letní koncert bratrů Nedvědů – cel-
kem se 471 prodanými vstupenkami. Protože velký sál kulturního domu 
má omezenou kapacitu posluchačů na 380 míst, byl koncert Věry Špina-
rové zcela vyprodaný již několik týdnů před termínem a určitě bychom 
naplnili větší sál.

Celkem si vstupenky na některou z nabídek kulturního domu za-
koupilo 8723 zájemců.

Kromě kulturních akcí mají pracovníci KD na starosti také proná-
jmy sálů na prodejní akce, plesy, kulturní akce jiných pořadatelů aj. Infor-
mace o akcích KD naleznete na:

http://knihovnakurim.webnode.cz//   (nové webové stránky, stá-
le doplňujeme)

V roce 2011 se dále pracovníci podíleli organizačně na tradičních 
akcích města – Masopust, Kuřimský svátek vína, Medové dny, Mikuláš-
ský jarmark.

A plány knihovny na další období? Ve spolupráci se zřizovatelem 
upravit prostory bývalé kotelny a přemístit sem víceúčelový sál z 1. patra. 
Vznikl by tak prostor pro pořádání větších akcí bez závislosti na půjčovní 
době knihovny a se samostatným vstupem. Rozšířila by se také možnost 
využití pro jiné pořadatele nejrůznějších akcí.

Další provoz KD záleží na rozhodnutí vedení města o postupu re-
konstrukce nebo oprav. V každém případě jsou na letošní rok naplánova-
né kulturní akce různých žánrů a my se budeme těšit na Vaši účast.

Věra Štěpánová

Noční pohádkové „rejdění“ v 
knihovně

Blíží se „narozeniny“ slavného pohádkáře H. Ch. Andersena a jako 
každý rok se v knihovnách, ale už také i mimo ně /v MŠ a ZŠ/ slaví. Slaví-
me veselým nocováním, plným pohádek, příběhů, her a soutěží.

   V naší kuřimské knihovně se každý rok v tuto „narozeninovou 
noc“ objevují různé pohádkové postavy a společně s dětmi se pouští do 
nočního dobrodružství. „Noční párty“ už navštívil Robinson se svým pří-
telem Pátkem, Ferda Mravenec s Beruškou, Šahrazád se svým sultánem a 
také Křemílek s Vochomůrkou. Letošní Noc s Andersenem vychází na 30. 
března a ponese se v duchu strašení a strašidelného rejdění. 

   Zapojit se do ní mohou ale pouze děti, které jsou registrovaní 
čtenáři. Každý rok se mění věková hranice účastníků – podle náročnosti 
zvoleného tématu.

Letos je určena pro dětí ve věku 8-11 let a podmínkou účasti je spl-
nění úkolu. Ten si mají možnost zájemci přímo v knihovně vyzvednout a 
po splnění zase na stejném místě odevzdat. 

  Programem „probdělé noci“  je především čtení z předem vybra-
ných knih, povídání si a hraní různých her, soutěže a vyrábění. Kolem půl-
noci se jako již tradičně vydají děti hledat „poklad“, který je celou třešnič-
kou na tom našem andersenovském dortíku. Po půlnoci rejdění pomalu 
zakončujeme, resp. rok co rok se o to alespoň pokoušíme :-)

  Co tedy k této oslavě dodat? Snad jen to, že se na ni všichni těšíme 
a že se jako každý rok pohádková oslava povede.  

Simona Prokešová – dětské odd. 
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Město koupilo kotelny
(pokračování ze str. 1)

Do budoucna má město záměr zřídit v této bývalé kotelně denní 
stacionář pro seniory. Služeb tohoto specializovaného pracoviště by pak 
mohli využívat všichni, kteří potřebují zajistit staršímu člověku odbornou 
denní péči.

Dalším vydraženým objektem je kotelna u městského úřadu na 
Jungmannově ulici. Tento prostor hodlá město využívat pro potřeby 
městského úřadu, kterému schází zejména skladové prostory pro archiv 
a spisové materiály úřadu. Dále pak ve dvoře tohoto objektu budou vy-
tvořena nová parkovací místa pro služební vozy městského úřadu, aby se 
uvolnil prostor na parkování před budovou MÚ pro občany, kteří si přije-
dou vyřídit své záležitosti na úřadu vozem.

Posledním objektem, na který se nevztahovala dražba, ale kde bylo 
městu Kuřim nabídnuto předkupní právo, byla budova kotelny u městské 
knihovny. Město již dnes vlastní třetinu budovy a akceptovalo návrh ceny 
správce konkursní podstaty. Pokud s tím bude souhlasit věřitelský výbor 
a následně i soud, město se stane výhradním vlastníkem objektu. Knihov-
na tento prostor využije zejména pro přednášky, výstavy a kurzy, které 
se běžně dosud pořádají ve stávajících, bohužel omezených prostorách. 
Tyto akce se totiž těší velkému zájmu účastníků a místo je dnes málo.

Celkově město v dražbách zaplatilo za kotelny 2 miliony 504 tisíc 
korun, částka pro odkoupení podílu v kotelně u knihovny je milion 366 
tisíc korun. Škoda je, že se nepodařilo získat například kotelnu v sídlišti 
Na Loučkách nebo na Brněnské, kde by mohlo být třeba denní centrum 
pro mládež a rodiče s dětmi.

sš

Jak jsem dražil kotelny
Mnohými Kuřimany nemilovaný bývalý dodavatel tepla a tep-

lé vody, liberecká společnost Lenoxa, skončila konečně v konkursu s 
dluhem vysoce překračujícím sto milionů korun. Součástí konkursní 
podstaty se staly i nemovitosti, velmi zajímavé pro občany a instituce 
Kuřimi, pochopitelně i pro město samé. Dražba se konala v poslední 
lednový den letošního roku v Liberci a zastupitelstvo mě zmocnilo, 
abych se za Kuřim dražby zúčastnil a pokusil se některou z dražených 
kotelen pro město získat.

Strategie zastupitelů
O nejvyšší ceně, kam až bylo možno v dražbě přihazovat, muselo 

rozhodnout zastupitelstvo. Mechanismus, jakým se tak stalo, je popsán 
na jiném místě a nebudu se jím tedy znovu zabývat. Podívejme se spíše 
na to, jak zastupitelstvo (tedy jednotliví zastupitelé) při stanovení ceny 
postupovali a jak vypadala dražba sama. Dopředu říkám, že hlasování o 
dražebních sumách bylo neveřejné a nebudu tedy uvádět, jak kdo jmeno-
vitě ze zastupitelů připisoval jednotlivým kotelnám příslušné částky.

Nejdůležitější údaje najdete v tabulce níže. Sloupec „Nejnižší 
cena“ znamená, jakou nejnižší cenu byl někdo ze zastupitelů ochoten za 
daný objekt zaplatit, „Nejvyšší cena“ pak udává naopak nejvyšší zastupi-
teli navrženou cenu. Sloupec „Limit“ říká, do jaké částky jsem mohl jako 
dražitel za město přihazovat. Poslední sloupec označený jako „Nula“ udá-
vá počet zastupitelů, kteří k dané kotelně přiřadili nulovou částku, tedy 
neměli zájem objekt dražit.

Z pohledu na údaje v tabulce uvedené vyplývá, že většina zastu-
pitelů považovala za nejdůležitější získat kotelnu na ulici Zahradní, kte-
rá by měla časem být přebudována na denní stacionář pro seniory. Je to 
logické, služba je potřebná a vyžadovaná a stávající budovu není možno 
rozšířit jiným způsobem. Kotelna je navíc ve slušném stavu s připojením 
na všechny potřebné sítě včetně kanalizace. Limit pro nejvyšší přihození 
vyšel v tomto případě na 2,8násobek vyvolávací ceny a nikdo ze zastupi-
telů nenavrhnul nulovou částku. Nejvyšší částka, kterou jeden za zastupi-
telů napsal, činila 6,4násobek vyvolávací ceny, i nejnižší byla 100 tisíc nad 
vyvolávací cenou.

Druhou podle zastupitelů nejdůležitější nemovitostí byla kotelna 
na Jungmannově blízko městského úřadu. I to je rozumné, budova úřadu 
není nafukovací a již dnes chybí především prostory pro archivy, spisovou 
službu, sklady a také parkování služebních vozidel a aut zaměstnanců úřa-

du. Stejně tak je možno využít prostory i pro dílnu nebo podobné služby. 
I tento objekt je v relativně dobrém stavu a plně připojen na všechny po-
třebné sítě. Limit u kotelny Jungmannova stanovili zastupitelé na 1,4ná-
sobek vyvolávací ceny a pro koupi byli opět všichni zastupitelé.

Naopak nejmenší zájem projevili kuřimští zastupitelé o objekt na 
ulici Brněnské. Zde byl jimi stanovený limit o pouhý tisíc korun vyšší než 
vyvolávací cena (v praxi roven vyvolávací ceně, neboť nejnižší přihození 
činilo 10 tisíc korun). O koupi této kotelny nemělo zájem 6 zastupitelů. 
Zajímavostí však je, že nejvyšší navržené podání činilo celý 5,2násobek 
vyvolávací ceny, tedy podstatně více, než u kotelny Jungmannova. Ob-
dobně lze uvažovat i nad zbylými objekty, ale to jistě každý zájemce již 
zvládne sám.

Objekt  Vyvolávací Nejnižší Nejvyšší      Limit Nula
      cena         částka ZM
Jungmannova 1.776 000   1.826 000   8.000 000   2.500 000   0   
U Vlečky      392 000      392 000   2.000 000      500 000    4   
Na Loučkách 1.092 000   1.092 000   4.200 000   1.500 000   4   
Brněnská      769 000      769 000   4.000 000      770 000    6   
Zahradní     708 000       808 000   4.500 000   2.000 000   0   

První vyhrání z kapsy vyhání
Dražba se konala v příjemném prostředí nádherné secesní vily blíz-

ko liberecké zoologické zahrady. Postupně se v ní sešlo několik dražitelů, 
vesměs přímo z Kuřimi. Jako první přišla na řadu kotelna, na které nám 
velmi záleželo - Jungmannova. Již těsně před zahájením dražby bylo jasné, 
že v tomto případě půjde o snadnou kořist – byl jsem jediným dražite-
lem. Stačilo tedy zvednout ruku a oznámit cenu rovnou ceně vyvolávací, 
pak chvíli počkat a při třetím poklepnutí dražicího kladívka byla kotelna 
v kapse. Jak se ovšem vzápětí ukázalo, šlo o naplnění hesla „První vyhrání 
z kapsy vyhání“. Hned v následujícím souboji o kotelnu v ulici U Vlečky 
přišel zdatný soupeř. Od vyvolávací ceny jsme se střídali v přihazování, 
až jsme dospěli k ceně 492 tisíc korun, kterou jsem již při minimálním 
příhozu 10 tisíc korun nemohl „přelézt“. Kotelna tak putovala jwsnomu 
kouřimskému podnikateli za 502 tisíc Kč.

Další souboj byl ještě zajímavější. Šlo o objekt kotelny Na Louč-
kách a dražitelé se sešli celkem tři. V první fázi probíhalo vše podle přede-
šlého scénáře, kdy jsem sváděl souboj s jedním z kuřimských podnikatelů 
metodou minimálních příhozů, v tomto případě 50 tisíc korun. Tato ne-
vzrušivá podívaná za chvíli přestala bavit dalšího kuřimského podnika-
tele, který rázem přihodil statisícovou sumu a souboj dostal jiné grády. 
Opět jenom ve dvou, s novým černým koněm, jsme dospěli k nejvyššímu 
možnému podání, schváleného mi zastupiteli, které bylo vzápětí přebito a 
kotelna směřovala mimo ruce města za milion 542 tisíc korun.

Máme Zahradní
Do tuhého začalo jít v následující dražbě, která měla určit nového 

majitele zastupiteli vysoko ceněné kotelny na Zahradní ulici u penzionu. 
Dražili jsme opět dva, soupeřem mi byl další z kuřimských podnikatelů. 
Ten nastoupil tím, že základní podání rovnou zvýšil o 10 tisíc na 718 tisíc 
korun. V dalším kole jsem přihodil opět minimální částku a čekal, co pro-
tivník. Ten však k mému překvapení dále nepřihazoval a tak byla zahradní 
za 728 tisíc města. Hurá!

Poslední přišla na řadu kotelna na Brněnské ulici. I zde byl jen je-
den soupeř a vzhledem k limitu, který mi umožňoval nabídnout pouze 
vyvolávací cenu, se zdálo být vše jasné. A taky to tak bylo – moje základní 
podání bylo přebito minimálním příhozem, na který jsem již nemohl od-
povědět. Ani objekt Brněnská tedy město nezískalo – 779 tisíc už bylo 
nad naše síly.

Objekt  Vyvolávací Limit Vydraženo za Poznámka
  cena zastupitelstva
Jungmannova 1.776 000   2.500 000   1.776 000   vydražilo město
U Vlečky     392 000      500 000       502 000     
Na Loučkách 1.092 000   1.500 000   1.542 000     
Brněnská     769 000      770 000       779 000     
Zahradní     708 000   2.000 000      728 000   vydražilo město

Drago Sukalovský, starosta Kuřimi
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školství

Didactica magna 
aneb o školství v Kuřimi

V březnu uplyne 420 let od narození významného českého 
učence Jana Amose Komenského. Nejenom v souvislosti s tímto vý-
ročím je jistě vhodné podívat se, jak je na tom kuřimské školství v 
období zápisů nových žáků. Město Kuřim je zřizovatelem třech škol: 
mateřské školy, základní školy Jungmannova a základní školy Tyršo-
va. V Kuřimi působí ještě Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště Kuřim, která je spravována soukromým provozovatelem. Za-
jímalo nás především to, jak dopadly zápisy do prvních ročníků na 
obou kuřimských základních školách, jaká je situace a jak se chystají 
na zápis v mateřské škole a také kolik studentů se chystá v tomto roce 
k maturitám.

V druhé polovině ledna se konaly zápisy prvňáčků na obě základ-
ní školy. Z jejich výsledků je oproti roku 2011 patrný mírný nárůst žáků, 
kteří v letošním roce začnou školní docházku. V loňském roce se do prv-
ních tříd zapsalo v den zápisů celkem 136 dětí a ředitelé škol vydali 121 
rozhodnutí o přijetí, protože 15 dětí dostalo odklad školní docházky. Do 
škol nakonec v září nastoupilo 114 dětí. 

Letos v lednu se zapsalo v den zápisu celkem 166 dětí a počet vyda-
ných rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku byl 152, 14 dětí má odklad 
nástupu do příštího roku. V obou základních školách se v tomto roce zvý-
ší počet prvních tříd, na Jungmannově ze dvou na tři třídy a na Tyršově ze 
tří dokonce na čtyři. Nutno podotknout, že na ZŠ Jungmannova se sníží 
počet žáků v jednotlivých třídách oproti loňským prvním ročníkům. 

Zápis na ZŠ Jungmannova se konal 16. 1. 2012.
Zapsaní žáci v den zápisu   76
Předpokládané odklady školní docházky 8
Počet vydaných rozhodnutí 
 o přijetí do prvního ročníku 68
Počet tříd v prvním ročníku 2012/2013 3
Předpokládaný počet žáků 
 v jednotlivých třídách 23

Ve školním roce 2011/2012 má ZŠ Jungmannova 19 tříd. Na I. 
stupni 11 tříd a na II. stupni 8 tříd. Celkem školu navštěvuje 415 žáků.

Zápis na ZŠ Tyršova se konal 20. 1. 2012 a 21. 1. 2012.

Zapsaní žáci v den zápisu   90
Předpokládané odklady školní docházky 6
Počet vydaných rozhodnutí 
 o přijetí do prvního ročníku 84
Počet tříd v prvním ročníku 2011/2012 4
Předpokládaný počet žáků 
 v jednotlivých třídách 21

Ve školním roce 2011/2012 má ZŠ Tyršova 21 tříd. Na I. stupni 14 
tříd a na II. stupni 7 tříd. Celkem školu navštěvuje 434 žáků. 

Podle ředitelů základních škol je možné, že do zahájení nového 
školního roku, dojde k částečnému nárůstu či úbytku zapsaných. V obou 
případech jsou školy na tyto situace kapacitně připraveny. Z hlediska per-
sonálního zajištění také obě školy disponují dostatečným počtem kvalifi-
kovaných pedagogů pro první stupeň.

Mateřská škola
V mateřské škole v Kuřimi se teprve zápis chystá, den otevřených 

dveří bude na všech pracovištích dne 22. března 2012 v době od 10 do 
11,30 hodin. Rodiče s dětmi si můžou prohlédnout všechna pracoviště, 
seznámit se s výchovně vzdělávací prací, nabízenými aktivitami a se za-
městnanci školy. Současně si mohou vyzvednout formuláře k žádosti o 
přijetí dítěte do MŠ a evidenční list.

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou 
přijímány ve čtvrtek 5. 4. 2012 od 10 do 17 hod. na všech pracovištích 
mateřské školy. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod 
přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na ná-
stěnkách jednotlivých budov školky, a to po dobu 15 dnů. Rozhodnutí 

o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům 
dítěte doručeno doporučeným dopisem do pátku 4. 5.2012. 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou hodno-
cena body. V případě rovnosti výsledného počtu bodů bude pro přijetí 
rozhodující datum narození dítěte, kdy starší dítě má přednost před mlad-
ším. Přednostně budou také přijímány děti samoživitelů či z jinak zne-
výhodněného prostředí a na základě doporučení lékaře nebo odborného 
pracoviště.

Tabulka kritérií a bodů pro přijetí dětí do MŠ:
Kritéria     Body

1. Dosažení 6-ti let věku dítěte v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. následují-
cího kalendářního roku a dětí s odkladem povinné školní docház-
ky. (§ 34 odst. 4 školského zákona)   10

2. Trvalý pobyt dítěte     9
3. Celodenní docházka dítěte do mateřské školy.  8
4. Děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008.  7
5. Děti narozené od 1. 9. 2008 do 30. 9. 2009.  6
6. Děti narozené od 1. 10. 2009.    0
7. Nástup dítěte do mateřské školy od 1. 9. 2012  5
8. Prokazatelné zaměstnání zákonných zástupců dítěte.
 (Zákonní zástupci dítěte jsou ke dni nástupu dítěte do mateřské 

školy prokazatelně zaměstnáni nebo studují v prezenčním denním 
studiu)      1

Počet žádostí o přijetí do předškolního vzdělávání v posledních 
letech roste nejen v Kuřimi. Do vzdělávacího systému nastupuje gene-
race dětí silných ročníků 70. let minulého století. Nejvíce dětí se v Kuři-
mi narodilo v roce 2009, a to 185. Od té doby však začíná trend vysoké 
porodnosti klesat. S největší pravděpodobností se ta nejsilnější vlna dětí 
přihlášených do mateřských škol od příštího roku zmírní, podle statistik 
i v Kuřimi meziročně klesá počet narozených dětí - v roce 2010 se zde 
narodilo 148 dětí a v roce 2011 už jen 139. 

Do školního roku 2006/2007 byla kapacita mateřské školy 297 
dětí, otevřením nové mateřské školy na ulici Brněnská ve školním roce 
2007/2008 se kapacita zvýšila na 331 dětí, přístavbou jedné třídy na MŠ 
Jungmannova se od školního roku 2009/2010 navýšila kapacita na 365 
dětí a od 1. 9. 2011 úpravou čtyř tříd v budově Základní školy Komenské-
ho vzrostl počet na 413 dětí v 18 třídách a šesti budovách. 

Kuřimská mateřská škola má v současné době šest pracovišť. Na 
MŠ Zborovská je kapacita 77 míst, na MŠ Jungmannova 104, MŠ Brněn-
ská 84, MŠ Komenského 84, MŠ Kpt. Jaroše na Podlesí 16 a MŠ vybudo-
vaná na ZŠ Komenského pojme 48 dětí. Předpokládaná kapacita volných 
míst pro školní rok 2012/2013 je při počtu dětí nastupujících do prvních 
tříd a současně počtu těch, co v MŠ zůstávají s odkladem, zatím 134 vol-
ných míst. V loňském roce bylo přijato 188 dětí z celkem 252 žádostí, ne-
přijatých bylo 64 dětí. V porovnání s blízkou částí města Brna Bystrcí, kde 
byl počet v loňském roce 143 přijatých na 233 nepřijatých dětí do MŠ, si 
Kuřim vede poměrně dobře. Velká část z 64 nepřijatých dětí do kuřim-
ských MŠ nevyhověla kritériím - zejména z hlediska nízkého věku. Podle 
demografického vývoje křivka porodnosti klesá a aktuálně se jedná také o 
řešení kapacit základních škol, kam za pár let tyto silné ročníky přijdou. 

Radnice hledá cestu, která by umožnila najít prostor pro dočasné 
rozšíření mateřské školy tak, aby po poklesu dětí v MŠ snadno našel ně-
jaké jiné využití. Podle místostarosty Oldřicha Štarhy město hledá nej-
racionálnější řešení. Mohlo by jím být přebudování stávajících školních 
kapacit na ZŠ Tyršova. V současnosti se prověřují technické možnosti 
takového řešení. Možná, že nový školní rok kuřimských MŠ začne s další 
novou třídou.

Střední škola
Poslední školou, která v Kuřimi působí, je Střední odborná škola 

(SOŠ) a Střední odborné učiliště (SOU) Kuřim. V tomto školním roce 
školu navštěvuje 277 žáků v denním studiu a 29 žáků v dálkovém studiu.  
Na škole lze studovat čtyřleté maturitní obory ve studijních programech 
Informační technologie a Ekonomika a podnikání, kde v současnosti 
studuje stovka studentů. Maturitní obory středního odborného učiliště 
mechanik-elektrotechnik a mechanik-seřizovač navštěvuje 68 studentů 
a tříleté učební obory 65 žáků, sem patří obory obráběč kovů, strojní 
mechanik a elektrikář. Škola má i nástavbové obory pro vyučené: denní 
dvouleté, kde studuje 29 studentů a tříleté dálkové s 29 studenty. 
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V tomto školním roce se k maturitě chystá 73 studentů, ti se budou 
stejně jako v loňském roce po úspěšném absolvování posledního roční-
ku školy účastnit i státních maturit. V roce 2011, v prvním roce státních 
maturit, uspělo na střední škole v Kuřimi průměrně 98,2 % studentů. Ce-
lostátní průměr úspěšnosti středních škol je přitom jen 89,8 %. K závěreč-
ným učňovským zkouškám se letos chystá 38 žáků. Nutno podotknout, 
že v loňském roce šlo k závěrečným zkouškám 23 žáků a všichni úspěšně 
získali výuční list v příslušném oboru. Absolventi studijních oborů SOŠ, 
zejména oboru Informační technologie, často pokračují ve studiu na vyso-
ké škole. Po absolventech všech oborů SOU byla před ekonomickou krizí 
poptávka firem výrazně nad nabídkou. Poté zájem firem poklesl. Nyní se 
situace opět výrazně zlepšuje, přestože krizové období ještě neskončilo. 

Soňa Šmahelová

Zápis  dětí do prvního roční-
ku základních škol

Ve druhé polovině ledna letošního roku se uskutečnil zápis dětí 
do prvních ročníků  kuřimských základních škol. Ředitelé obou škol mi 
poskytli informace o výsledcích zápisu, které souhrnně představuji čte-
nářům Zlobice i s některými vlastními úvahami o kuřimském základním 
školství.

Na základní školu v ulici Jungmannova se dostavilo k zápisu 76 
dětí, z nich u osmi lze očekávat žádost o odklad povinné školní docházky. 
Ředitel školy předpokládá, že do tří prvních tříd, zhruba po 23 žácích, 
nastoupí kolem 68 dětí. 

Na základní škole na ulici Tyršova bylo u zápisu 90 dětí, z nich se 
u šesti očekává podání žádosti o odklad. Přijato bylo 84 dětí. Ve školním 
roce 2012/2013 budou otevřeny čtyři první třídy s průměrným počtem 
21 žáků ve třídě. 

V obou školách budou prvňáčky vyučovat zkušení pedagogové s 
potřebným vzděláním a praxí pro první ročníky.

Celkem lze předpokládat, že v prvních ročnících základních škol 
bude v sedmi třídách 152 žáků, možná více podle toho, jak dopadnou 
předpokládané odklady školní docházky, které mají být již letos novými 
podmínkami školského zákona zpřísněny. Přesné počty žáků budou zná-
my až po zahájení nového školního roku, které bude v pondělí 3.9.2012.

Postupně se začínají do základních škol přesunovat z mateřské 
školy početně silné ročníky dětí a proto musí samospráva bedlivě sledo-
vat, zda bude na školách potřebná kapacita pro jejich docházku. Je to vi-
dět na předpokládaném počtu žáků prvního ročníku, který je přibližně o 
40 žáků větší, než průměr minulých čtyř let. Na to zareagovala každá škola 
zvýšením prvních tříd o jednu. Možnosti vyčleňování dalších tříd třeba 

ze specializovaných učeben pro výuku jsou však omezené. Podrobnosti o 
počtech žáků ukazuje tabulka.

Předpokládané počty žáků a tříd v prvním až pátém ročníku 
základních škol od školního roku 2012/2013

Ročníky ZŠ Jungmannova ZŠ Tyršova Celkem
         Počet           Počet         Počet 
 Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd
1. ročník 68  3 84 4 152 7
2. ročník 54 2 60 3 114 5
3. ročník 55 2 67 3 122 5
4. ročník 48 2 70 3 118 5
5. ročník 45 2 54 3 99 5
Celkem 270 11 335 16 605 27

Ve druhém ročníku základní školy na ulici Jungmannova došlo od 
1. 2. 2012, tedy na začátku druhého pololetí stávajícího školního roku, ke 
spojení tří tříd do dvou. Počet žáků v nově vzniklých třídách bude 28 a 
27. Počty jsou o něco vyšší, jak předpokládá změněný způsob financování 
základních škol MŠMT.

Podle propočtů Ing. arch. P. Němce, který se kapacitními a dispo-
zičními možnostmi našich škol zabývá, nastanou kritické roky v umisťo-
vání dětí do mateřské školy a žáků do základní školy v letech 2015 – 2017. 
Počty dětí v prvních třídách začnou stoupat od příštího školního roku a 
vyvrcholí v roce 2015, kdy se bude do prvního ročníku základních škol 
hlásit populačně nejsilnější ročník 2009, ve kterém se narodilo 191 dětí. 
Předcházející populačně silné ročníky budou již ve druhém až pátém 
ročníku.  Může nastat situace, kdy mateřská škola bude ještě potřebovat 
třídy, které pro ni základní škola na ulici Komenského vyčlenila, ale už je 
bude také potřebovat tato základní škola. Jedná se o 2-3 třídy, které bu-
dou potřebné především pro žáky základních škol. Na řešení situace jsou 
sice ještě dva roky, ale základní úvahy je vhodné provádět postupně již 
nyní, protože nelze vyloučit ani stavební úpravy k získání tříd spíše na 
základní škole Tyršova, kde jsou proto prostorově výhodnější podmínky, 
jak v základní škole na ulici Jungmannova. To si samozřejmě vyžádá ur-
čité finanční prostředky, které bude muset poskytnout město Kuřim jako 
zřizovatel základních škol ve městě.

P. Němec

ZŠ Jungmannova - zápis
V pondělí 16. ledna 2012 proběhl zápis budoucích prvňáčků. 

Do naší školy přišly děti nejen z našich mateřských škol v Kuřimi, ale i 
ze školek jiných obcí a měst. Po příchodu k zápisu děti a rodiče uvítali 
naši žáci převlečení za pohádkové bytosti. Na chodbách školy jsme pro ně 
připravili různé dovednostní soutěže, aby čekání na zápis příjemně ubí-
halo. Tématem zápisu byla Kapka do pohádky. Kdo z dospělých vzpomí-
ná na nezbedného kocoura… ?  Při samotném zápisu děti předvedly, co 
všechno již umí: pojmenovávaly barvy, třídily obrázky, vyprávěly krátké 
příběhy, básničky, porovnávaly množství předmětů a malovaly obrázek. 
Jako vzpomínku na zápis dostaly drobný dárek. Ten, kdo zápis nestihl 
16.ledna, měl možnost přijít kdykoli do 15.února. 

K zápisu se dostavilo 75 dětí, 8 dětí požádalo o odklad a 67 rodičů 
obdrželo pro své dítě Rozhodnutí o přijetí. 

Výběr žáků do 1. ročníků proběhl v souladu se školským zákonem, 
dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a také v souladu s 
touto směrnicí ředitele školy o zápisu.

Pro tento školní rok otevíráme tři první třídy (1.A až 1.C)
- první třídní schůzky proběhnou již 12. 6. 2012 od 16.00 hod v 

budově školy v přízemí (rodiče na ně budou písemně pozváni)
- na těchto třídních schůzkách se rodiče seznámí s budoucí třídní 

učitelkou, se seznamem potřebných pomůcek pro prvňáčka a s dalšími 
důležitými organizačními záležitostmi pro bezproblémový chod školní-
ho roku

Některé informace, které zazní na třídních schůzkách uveřejňuje-
me dopředu: 

1) DRUŽINA
Vaše dítě má možnost navštěvovat školní družinu. Kapacita školní 

družiny je omezená, proto je dávána přednost dětem, jejichž rodiče jsou 
zaměstnaní. Školní družina slouží žákům 1. -5. tříd.
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Žádost o přijetí do školní družiny bude ke stažení na našich we-
bových stránkách www.zskj.cz. (odevzdává se 1.9.2012 - bližší info na 
třídních schůzkách 12.6.2012) Školní družina je zpoplatněna, vybírání 
poplatků je rozvrženo do třech splátek a činí 200,- na jeden měsíc.

Zápisní lístek do školní družiny bude ke stažení rovněž umístěn na 
webových stránkách. (lze také odevzdat paní vychovatelce až 1.9.)

2) JÍDELNA
Pokud chcete, aby vaše dítě navštěvovalo školní jídelnu, je nutné 

vyplnit přihlášku ke stravování. Přihláška ke stravování ve školní jídelně 
bude ke stažení na www.zskj.cz. (tuto vyplněnou přihlášku prosím ode-
vzdejte vedoucí jídelny před zakoupením obědů) Cena oběda pro prv-
ňáka je 22,- Kč.

Záloha na čip je 100,- Kč. Děti si vybírají ze dvou jídel. Více na 
schůzce 12.6.2012. V kanceláři školy si lze také vyzvednout mléčnou kre-
ditetku - tzv. „mlíčenku“, na kterou může vaše dítě kupovat z automatu 
(umístěného ve škole) mléčné výrobky. 

Všem prvňáčků přeji pěkné poslední měsíce ve školce, krásné 
prázdniny a mnoho štěstí a úspěchů v naší škole. Těšíme se. Na závěr ně-
kolik rad.

Desatero pro prvňáčky
* Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
* Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, 

aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat. 
* Umím uvázat na tkaničce kličku.
* Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
* Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
* Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
* Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
* Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
* Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
* Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich 

s rodiči
* Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

Richard Mach – ředitel ZŠ Jungmannova Kuřim

Proč jinde ANO a u nás NE?
Problémy se stravou v MŠ řeším už šestým rokem. V roce 2005-

2008, když MŠ Komenského navštěvoval můj nejstarší syn, se podávala 
ovarová polévka, velmi pestrý výčet gulášů všeho druhu, uzené maso, 
opečený salám, jitrnicový prejt atd. Když jsem se na schůzce rodičů po-
divovala nad skladbou jídelníčku MŠ (dětí 3-6tiletých), bylo mi paní ve-
doucí stroze odpovězeno, že je vše v pořádku, a byla jsem také zahlcena 
dobře naučenými frázemi o normách, spotřebním koši apod. V té chvíli 
jsem neměla potřebné informace ani argumenty k další diskusi, a tak moje 
první snaha skončila dříve, než začala. Nepřestávala jsem ale sledovat jí-
delníček včetně svačinek, které jsme si po „o“ nosili domů - a nestačila 
se divit dál. Chléb namazaný ramou s kusy nasekaného pórku, perník z 
instantní směsi, puding v kelímku se šlehačkou, sladidly, aromaty, barvivy 
a navrch pár Éček, oschlé půlky banánu… Po dalších připomínkách se 
opět nic nedělo. 

Syn nastoupil do 1. třídy na ZŠ Tyršova, a já se opět nestačila divit, 
ale opačným způsobem. V nosníku jsem si v době jeho nemoci odnášela 
výbornou bramboračku, šťavnaté maso, domácí ovocné knedlíky a vždy 
navíc ještě ovoce, popř. mléčnou tyčinku. Mňam. Také přístup vedoucí 
stravování paní Aleny Hermanové byl diametrálně odlišný. Cokoliv jsem 
potřebovala, nic nebyl problém, vždy s úsměvem a dobrou náladou. Me-
zitím jsme nastoupili roční pauzu, než náš mladší syn dosáhl věku před-
školní docházky. Povzbuzená jinou, a lepší, zkušeností se ZŠ jsem se při 
jeho nástupu do školky těšila i na jinou stravu v MŠ. Zklamání přišlo hned 
v úvodu – skladba jídelníčku opět téměř stejná, hned druhý týden nás 
„přivítal“ dobře známý italský zbruf, v pátek chléb „čebínský křupák (nic 
proti čebínskému chlebu, jen by se mohl občas vystřídat s jiným peči-
vem…) a „labský knedlík“. Opakování pokrmů po 3-4 týdnech, hojnost 
musli a knuspi tyčinek, a perníků ze sáčku ke svačince. 

Po konzultaci s ostatními maminkami stejného smýšlení jsem se 
rozhodla řešit situaci o stupeň výš a domluvila si schůzku s paní ředitel-
kou Mgr. Lenkou Slámovou, u které byla přítomna i vedoucí stravování 
paní Jitka Odehnalová. Schůzka se odehrála v květnu loňského roku. Ten-
tokrát jsem se ale rozhodla lépe se připravit a mít „v ruce“ i nějaký ten 
protiargument z odborných zdrojů. Po rozhovoru s MUDr. Lysou, okres-
ní hygieničkou pro děti a dorost, jsem se dozvěděla, že uzeniny opravdu 
do stravy MŠ vůbec nepatří, stejně tak jako sterilovaná zelenina, vyjma 
červené řepy. Obdobné pravidlo platí i u polotovarů mražených, před-
smažených apod., které se připouští POUZE ve výjimečných případech a 
situacích, např. při dlouhodobějším výpadku elektrického proudu apod. 
Rozhodně ale nejsou povoleny pro pravidelné používání. Musli tyčinky 
se hodí spíše jako pamlsek po obědě, ale nemohou nahradit plnohodnot-
nou svačinku. 

Hned na začátku našeho setkání jsem paní ředitelce vyjádřila svou 
spokojenost s mateřinkou jako takovou, s přístupem paní učitelek, pro-
středím a činností dětí v MŠ. Poté jsme přednesly svoje argumenty ohled-
ně stravy - o používání polotovarů, margarínů, uzenin, instantních buchet 
apod. Navíc jsme se pozastavily nad rozdílem mezi tím, co je uvedeno na 
jídelním lístku a tím, co děti dostanou na talíř. Několik příkladů za všech-
ny – na jídelníčku byl uveden pečený losos na másle, brambory. Název 
jídla mi zněl velmi lákavě, a protože byl syn ten den zrovna nemocný, ne-
váhala jsem a zašla s nosníkem pro oběd. Jaké bylo moje překvapení, když 
jsem v nosníku doma našla přepálený, tukem nasáklý polotovar, uvnitř 
kterého se nacházela jakási neidentifikovatelná dřeň. Stejně na tom byly 
i Mrkvové kuličky králíka Bugs Bunnyho, což byla obdobná pochoutka, 
pouze s tím rozdílem, že náplní polotovaru měla být mrkev a ne ryba… 
Dále pak „domácí perník s marmeládou“, což byl výrobek ze sáčku s ná-
zvem „domácí perník“, k chvále paní vedoucí opravdu natřený marmelá-
dou. Z toho vyplývá, že jídelníček nemusí vždy vypadat špatně, někdy 
dokonce výborně, ale drtivá většina rodičů nikdy neuvidí to, co je ve sku-
tečnosti na talíři. Dále jsme vyjádřily přání podávat dětem ve větší míře i 
neslazené nápoje, širší sortiment pečiva, více ovoce a zeleniny, a to hlavně 
sezónního. Od paní vedoucí jsme si více méně vyslechly, že podle jejího 
názoru je vše v pořádku a není co zlepšovat. Poradily jsme jí tedy rozšířit 
si obzory vhodnou literaturou, které je na trhu mraky, popř. hledat zdroje 
i na internetu, padl i návrh pozvat metodika pro školní stravování. Paní 
ředitelka si udělala pár poznámek a s konstatováním: „…od září 2011 bu-
deme mít novou kuchyň, která bude vařit pro všechny kuřimské školky, 
vše se tak zlepší“ jsme se rozešly. Měla jsem pocit, že alespoň ze strany 
paní ředitelky jsme se možná posunuli o kousíček kupředu a zároveň byla 
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opět zvědavá na září…
V září tohoto školního roku mě opět přivítaly dobře známé „chu-

ťovky“. Tentokrát byla výmluva originální – ještě není zajetý nový provoz, 
konvektomat nefunguje z důvodu dokončování nové třífázové přípojky, 
vyčkejte, vše bude v pořádku. Čekali jsme i na nové variabilní symboly 
a to téměř měsíc…. I po uplynutí doby zkušebního provozu se téměř 
nic nezměnilo, pouze se vypustil puding v kelímku. Nejhorší pro mě na 
celé věci ale je, že úsloví „papír snese vše“ je v tomto případě opět napl-
něno měrou vrchovatou. Už několikrát jsme si odnášeli ze školky místo 
avizované „pažitkové pomazánky“spoře namazanou bulku, čím jiným 
než margarínem, místo domácích ořechových řezů buchtu ze sáčku atd., 
atd. Zato přibyly na jídelníčku vzletné názvy jako „polévka dědečkova 
hříbečkova“, „pomazánka dráčka soptíka“ nebo „pomazánka labutí prin-
cezny“, jakoby se jednalo o literární soutěž… I v tomto případě jde ale 
spíš o formu než o obsah. Blaze je rodičům, kteří nevědí…. Na druhou 
stranu musím uznat, že když se občas zadaří, tak některá jídla opravdu 
dobrá jsou, ale bohužel jich je opravdu pramálo. Také nutno dodat, že v 
případě určitého potravinového omezení u jednotlivých dětí - ze zdravot-
ních důvodů - se kuchyň rodičům snaží vyjít vstříc. I to svědčí o tom, že 
když je snaha, děti si mohou i zdravě pochutnat. Paní vedoucí po dalších 
připomínkách ze strany rodičů vypracovala 8 stránkový elaborát, kde si 
opět obhajuje svoje zvyky a způsoby. Není to ale bohužel nic jiného než 
pokus zacpat rodičům ústa frázemi, které už poslouchám 6 let… Ať se 
ale napíše cokoliv, je to jen omluva vlastní nechuti „přidat“ a „snažit se 
vyjít vstříc“ nejen rodičům, ale hlavně dětem. Nechuť obrátit negativa v 
pozitiva - nemůžeme v můžeme, nechceme v chceme a budeme se snažit. 
Paní vedoucí se bohužel vždy zaštiťuje jen negativními argumenty… Ne-
mluvě o tom, že máme zcela novou kuchyň, která byla rekonstruována 
v řádech milionů korun. Důkazem toho, že jinde a jinak to opravdu jde, 
je spousta brněnských i jiných školek, a také již zmiňovaná ZŠ Tyršova. 
Jako příklad uvedu Waldorfskou školku na Plovdivské 8 v Brně. Rodiče 
dětí z WMŠ sepsali žádost o zkvalitnění jídelníčku, vynechání polotovarů, 
instantních směsí, aromat, barviv, emulgátorů atd., požadovali používat 
převážně čerstvé a nezpracované suroviny, sezónní suroviny, vyloučení 
uzenin, smažených pokrmů, používání čerstvého másla, tvarohu, přírod-
ních a tvarohových sýrů při přípravě pomazánek atd. Jejich požadavky se 
téměř shodují s těmi našimi, jen v některých případech si rodiče kladou 
opravdu specifické požadavky, které jsou až příliš nadstandardní… Ve-
doucí školní jídelny jim však ve většině připomínek vyšla vstříc a slíbila 
nápravu. (Na rozdíl od naší paní vedoucí, která se pouze ohání tím, že „Při 
nedodržování zásad nelze uplatnit sankce, rodiče si je nemohou vynutit, 
někdy to z provozních důvodů ani nelze.“) Řeknete si „waldorfská školka, 
to bude drahý….?“ Cena oběda pro děti 3-6tileté 18,- Kč, cena svačin-
ky 7,- Kč, přesnídávka 7,- Kč. Ceny obědů MŠ Kuřim pro děti 3-6tileté 
19,- Kč, přesnídávka 7,- Kč, svačinka 7,- Kč. . O penězích to tedy opravdu 
není. Naopak, používané polotovary stravné zbytečně prodražují. Proč to 
tedy jinde jde a u nás ne???

Po této další zkušenosti jsme se rozhodli, že budeme muset opět o 
instanci výš. Proto jsme i my, rodiče, kterým není lhostejné, jak se človí-
ček ve školce stravuje, zformulovali svoje požadavky a snažit se situaci při-
nejmenším zlepšit. Pod tyto připomínky, i s možnými alternativami řešení 
se podepsalo celkem 108 rodičů dětí ze všech kuřimských školek. Předali 
jsme je zřizovateli MŠ – tedy MÚ Kuřim. Doufám, že tentokrát naše pros-
by už konečně někdo kompetentní vyslyší a začne jednat. Podpisy tolika 
rodičů svědčí o tom, že tato snaha není jen „výkřikem“ pár rýpalů. Nejed-
ná se přece vůbec o individuální potřeby každého dítěte, velmi dobře chá-
pu, že nelze vyhovět všem požadavkům jednotlivců, mluvíme o vyvážené, 
racionálně sestavené stravě a surovinách, které jsou pro malé děti obecně 
nejvhodnější. Není přece nic snazšího, než si do školky pozvat metodika 
školního stravování či stravovacího referenta. Ten poradí, co vynechat 
úplně, kde ubrat, kde naopak přidat, jak stravu správně nakombinovat, 
popř. co je správně, v čem pokračovat. Stačí jen vůle a chuť paní vedoucí 
vařit dětem s chutí a láskou a také paní ředitelky posunout se správným 
směrem, něco zlepšit – ne pro nás, rodiče, ale především pro naše děti. 

Ne každé dítě má možnost se doma stravovat podle zásad zdravé 
a vyvážené výživy. Ne každý rodič má čas a možnosti vařit teplé večeře. 
A ne každý z nás má čas, chuť a zájem kontrolovat jídelní lístky i obědy a 
svačinky podávané v MŠ. Stejně tak, jako věřím paní učitelce, které dítko 
ráno předávám – je pro mě jakousi náhradní maminkou v době mé ne-
přítomnosti – chtěla bych věřit i jídelnímu lístku – protože papír snese 

opravdu vše – a hlavně tomu, že paní ředitelka, jindy velmi vstřícná, má ve 
své práci na prvním místě na mysli naše děti, pro které je tady především, 
a hlavně DĚTI jsou pro ni důležitější, než „dobré a přátelské vztahy“ s 
paní vedoucí. Moc bych si přála, aby alespoň vůle oněch 108 rodičů ke 
změně byla pro paní ředitelku hnacím motorem, jakým směrem se vydat 
při řešení tohoto problému. Aby mohla být na svou kuřimskou školku - ve 
všech směrech -opravdu pyšná. 

Natalie Rozmanová

Stravování v MŠ Kuřim
Tento článek vznikl jako reakce na příspěvek paní Rozmanové 

„Proč jinde ano a u nás ne?“. V tomto příspěvku se zaměřím pouze na 
fakta, které se týkají problematiky školního stravování předškolních dětí.

Vzhledem k tomu, že jsem do funkce ředitelky MŠ nastoupila 1. 
7. 2009, problematiku školního stravování v letech 2005 – 30. 6. 2009 
nemohu objektivně posoudit a nebudu se k ní vyjadřovat.

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát 
proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o 
školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem sku-
tečnou alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která 
určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké 
nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič.

Vyhláška stanovuje dvě základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, 

respektive jeho rozmezí.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden 

oběd. (tzv. spotřební koš)
Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno po-

skytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláš-
kou.

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, 
je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní 
jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu 
určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Tyto pravidla a normy jsou pro nás závazné a kontrolované nad-
řízenými orgány. Důležitým ukazatelem kvality školního stravování je 
vyhodnocení „spotřebního koše“. Spotřební koš stanovuje, jaké výživové 
požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně 
jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso, ovoce, zelenina 
atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den. Výpočtem spotřebního 
koše pak jídelna dokumentuje, jak tato doporučení plní. Spotřební koš se 
počítá za měsíční období v hodnotách „jak nakoupeno“. Spotřební koš 
naše školní jídelna plní ve stanovených normách. Důležitý je pro nás i ná-
zor rodičů, v rámci celkového hodnocení školního stravování a skladby 
jídelníčku jsou rodiče, v rámci anonymního dotazníku, každoročně na 
konci školního roku, dotazováni na jejich názor. Ve školním roce 2009/10 
bylo se stravou a pitím, kterou vařila školní kuchyně Komenského, určitě 
ano spokojeno 79,5% rodičů, spíše ano 6% rodičů a na půl 14,5% rodičů. 
Se skladbou jídelníčku bylo určitě ano spokojeno 93,5% rodičů, spíše ano 
4,% a napůl 2,5%rodičů.

S nabídkou nápojů bylo určitě ano spokojeno 97% rodičů ,napůl 
3% rodičů.

Ve školním roce 2010/11 rodiče ohodnotili skladbu jídelníčku v 
průměru známkou 1,75. (výsledky hodnocení rodičů celé MŠ jsou vyvě-
šeny na stránkách www.mskurim.cz)

Ve školním roce 2011/12 jsem požádala zaměstnance mateřské 
školy, aby hodnotili skladbu a chuť připravovaných jídel a jednotlivá jídla 
hodnotili nejlepší známka 1 nejhorší 5, průměrná známka za hodnoce-
né období byla 1,3. V rámci lepší informovanosti rodičů jsme na www 
stránkách školy pod názvem „Jídelna MŠ“, vyvěsili jídelníček MŠ, zajíma-
vé odkazy od odborníků, začínáme také vytvářet fotogalerii uvařených a 
vydávaných jídel, zavedli jsme pro rodiče ochutnávky jednotlivých poma-
zánek, které naše kuchyně pro děti připravuje.

Vždy ráda přivítám cenné podněty od rodičů a oceňuji pokud rodi-
če jsou aktivní a mají snahu se zapojit do dění v MŠ. V tomto duchu bylo 
také vedeno přátelské setkání s paní Rozmanovou a dalšími maminkami, 
ohledně jejich názoru na školní stravování v naší MŠ a jimi navrhované 
změny ve skladbě jídelníčku, které proběhlo v květnu minulého roku. Z 
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toho jednání vyplynulo několik podnětů, které jsme v rámci možností a 
rozpočtu školní jídelny postupně začali zavádět. Zavedli jsme zelenino-
vé a ovocné mísy, rozšířil se sortiment celozrnného pečiva, sterilované 
saláty nepoužíváme vůbec! Výjimku tvoří pouze červená řepa. Z uzenin 
používáme jen šunku, a tak bych mohla dále pokračovat… Další jednání 
ohledně školního stravování proběhlo dne 26. 1. 2012 s paní Foukalovou, 
která mi předala písemnou žádost rodičů o zlepšení stravy v mateřské 
škole, která dle jejího sdělení je podložená podpisovými archy rodičů, 
(tyto archy mi nebyly předloženy k nahlédnutí). Žádost jsem předala a 
prokonzultovala s vedoucí školního stravování paní Odehnalovou, která 
se otevřeně k „Žádosti rodičů o zlepšení stravy v mateřské škole“ vyjádři-
la na www.mskurim,cz,  Vzhledem k tomu, že tato informace je obsáhlá, 
neuvádím ji v tomto příspěvku, široká veřejnost se s ní může seznámit 
na www stránkách mateřské školy. Tato informace uvádí objektivní fak-
ta a výčet veškerých potravin, které byly vydány a uvařeny ve školní ku-
chyni za období tří měsíců, za toto období je již možné si utvořit svůj 
objektivní obrázek a názor, jak se naše děti v MŠ stravují. Další schůzka 
ohledně školního stravování je dohodnutá s paní Foukalovou, na rozmezí 
měsíce dubna a května. Ráda přivítám vaše názory na e- mailu mskurim@
mskurim.cz. Vím, že je třeba stále na sobě pracovat, zlepšovat se, získá-
vat nové informace o zdravém životním stylu a stravování, dělat vše jak 
nejlépe dovedeme a o tohle se naše pracovnice ve školním stravovacím 
provozu opravdu snaží. Z mého pohledu je o děti v rámci celé MŠ dobře 
postaráno.

  Mgr .Lenka Slámová ředitelka

Foto: dopolední svačina (nahoře)
losos s bramborovou kaší, zeleninový salát (dole)

3. zasedání školního parlamentu – 

bezpečná cesta do školy
    Ráno ve středu 15. února bylo hodně mrazivo. Už cestou do 

školy hustě sněžilo, a přesto že vločky byly velké a nadýchané, nebyly 
ani trochu příjemné. O velké přestávce jsme vyšli k městskému úřadu. 
Zabalení do šál a čepic jsme vstoupili do teplého prostředí, které nám 
budova městského úřadu přinesla. Po výstupu několika pater nás čekalo 
milé překvapení. Obdrželi jsme žetony, za které jsme si zakoupili horkou 
čokoládu na rozmrznutí. Když přišel pan starosta, uvítal nás a protože 
Tyršováci tam už přišli před námi, mohli jsme začít s našimi připravený-
mi prezentacemi.

     Ještě jsem vám zapomněla říct, proč jsme tam vlastně byli. Při-
pravili jsme si obrázkové prezentace o tom, jak nejlépe zajistit bezpečnou 
cestu v okolí školy každému z vás, ať už přicházíte z jakékoli části Kuřimi. 
Na začátku byly nějaké potíže se spouštěním počítače a zavedením flas-
hdisku, naštěstí jsme tento problém vyřešili rychle a mohli jsme začít: 

     Tyršováci prošli především cestu směřující od budovy na Ko-
menského po Tyršovu ulici. Vadil jim špatný stav chodníků a téměř žád-
né osvětlení. Upozornili také na nebezpečné zákoutí u Štefanikovy ulice, 
vedoucí od ZUŠky k nádraží a velký dopravní hluk Na Loučkách. Po vý-
stupu si vzal pan starosta slovo a jel podle jejich prezentace. Postupně jim 
vysvětloval problém každé části této cesty a jak ho město bude řešit. Za 
prezentaci jim poděkoval a předal slovo nám. 

     Za naši školu vystoupil Michael Škára a upozornil na hlavní 
problémy v okolí naší školy: Za prvé: Příliš málo přechodů přes silnice. 
Za druhé: Příliš těsný prostor na vozovce před školou vzhledem k tomu, 
že tam parkuje jak autobus, tak osobní auta. Za třetí: Špatná orientace na 
vozovce u Pizzerie mezi ulicemi Legionářská, Otevřená a Jiráskova. Za 
čtvrté: Ostré rampouchy, které se vytvářejí pod železničním mostem na 
ulici Legionářské. Pan starosta nám vysvětlil, že finance na novou silnici 
před školou město zatím bohužel nemá, ale nové přechody jsou dobrý 
nápad, jak  zbezpečnit cestu do školy. A rampouch pod mostem město 
může shodit, ale nemůže most opravit, protože ten spadá pod majetek 
českých drah.

     Dnešní zasedání bylo krátké ale myslím, že nebylo nijak méně 
důležité než ostatní. Rozloučili jsme se a zabalení do kabátků jsme pospí-
chali zase do školy, kde jsme se rozpustili a každý šel do své třídy.

Tereza Šindýlková, 9.A, ZŠ Jungmannova

Zasedání dětského parla-
mentu

Ve středu 15. února proběhlo na městském úřadu 3. zasedání dět-
ského parlamentu.

Tématem byla bezpečná cesta do školy. Zástupci dětí z obou zá-
kladních škol si připravili prezentaci, která upozornila na úskalí bezpeč-
nosti.

Žáci ze školy Jungmannova upozornili na nutnost zvýraznění  pře-
chodů pro chodce, které jsou již špatně viditelné. Zastupitelé města nám 
vysvětlili, že zřizování nových přechodů není zcela jednoduché. Jejich 
zvýšená četnost by mohla způsobit blokaci a zpomalení provozu, což by 
mohlo vést i ke zhoršení ovzduší města. Děti ze školy Jungmannova upo-
zornily také na nepřehlednost křižovatky u pizzerie a problém zastavová-
ní školních autobusů mimo vyznačenou zastávku.

My jsme zdokumentovali trasu k budově Tyršova a Komenského. 
Upozornili jsme na špatnou viditelnost pod mostem u ZUŠ a následně 
na cestě kolem zahrádek ke škole Komenského. Také jsme upozornili na 
některé rozbité chodníky a bezpečnost v okolí vlakového nádraží.

Dozvěděli jsme se, že opravy chodníků i propadených kanálů 
probíhají průběžně. Bezpečnost na nádraží je zahrnuta v blížící se rekon-
strukci a město také myslí na zlepšení osvětlení na některých méně pře-
hledných místech. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat městskému úřadu, že věnuje 
nemalou pozornost tomu,  jak bezpečně se děti cítí v ulicích našeho měs-
ta. 

Za dětský parlament ZŠ Tyršova 
Lída Oplatková a Anna Strážnická.

školství - viděno dvěma



ročník 19, číslo 3/březen    ZLOBICE   15

školství



16      ZLOBICE ročník 19, číslo 3/březen

školství

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s. 
pořádá

Herna pro děti  aneb Hrátky s KuřiMáTky
Kde: VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU KUŘIM
Kdy: ŘÍJEN AŽ BŘEZEN, KAŽDÉ ÚTERÝ
         9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00 hod.
Pozor! 13.3.2012 se z důvodu konání jiné akce v prostorách KD 

herna nekoná! Poslední jarní herny proběhnou 20.3. a 27.3.2012.

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...

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

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

Podrobnější informace viz samostatný inzerát a naše webové stránky. K 
registraci bude potřeba nový registrační formulář, původní formuláře 
prosím neposílejte. 

Klub maminek KuřiMaTa
Vzhledem k organizování Jarní burzy se v březnu výtvarná dílna 

nekoná. Na duben chystáme plstění vlněných zvířátek.

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

Úspěch v Ivančicích
Ve středu 15.2. proběhlo v Ivančicích okresní kolo konverzační 

soutěže v anglickém jazyce. Naše škola se již tradičně této akce účastnila. 
Letos nás reprezentovali tři žáci. 

V kategorii IA (žáci víceletých gymnázií a ZŠ do sedmých roční-
ků) to byla Zuzana Malá ze 7.A. Po vydařené první písemné části si v úst-
ním kole vylosovala téma My body (Moje tělo) a díky své píli dokázala v 
konkurenci devatenácti soutěžících obsadit krásné druhé místo.

V kategorii IIA (pro žáky osmých a devátých ročníků základních 
škol) to byli Kamil Vojanec a Jan Luzar. Oba z 8.B. Přestože do okresního 
kola mohl postoupit pouze vítěz školního kola, v našem případě jeli žáci 
dva, protože získali ve školním kole stejný počet bodů.

Taky jim se povedla první část, kdy poslechový úkol zpracovali bez 
chyby. V dalším kole si Kamil vylosoval téma Food ( Jídlo) a Honza Shop-
ping (Nakupování). I zde se projevila připravenost žáků, jejich přehled v 
dané oblasti a hlavně schopnost plynulého ústního projevu. Z celkového 
počtu devatenácti soutěžících se Honza umístil jako druhý a Kamil v této 
kategorii zvítězil. Bude nás tedy reprezentovat i v krajském kole, které 
proběhne koncem března v Brně.

Všem těmto žákům srdečně gratulujeme a přejeme jim další úspě-
chy při studiu angličtiny.

Za vyučující Aj napsala 
Mgr. Ilona Eklová, ZŠ Tyršova, Kuřim

Centrum sociálních služeb Kuřim 
zve všechny seniory a handicapované občany 

do Kulturního domu 7.3. v 16 hod. na 
Konferenci o sociálních službách 
„aneb plesová sezóna nekončí“.

kuřimata
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Úspěchy ZUŠ Kuřim
Žáci ZUŠ Kuřim dosáhli vynikajících výsledků v okresních kolech 

Národní soutěže základních uměleckých škol!

Hra na trubku (okresní kolo 21. února 2012 ZUŠ Kuřim)
0. kategorie Václav Sýs  1. cena s postupem do krajského kola
1. kategorie Jindřich Čech 3. cena
2. kategorie Theophilus Štourač 3. cena
3. kategorie Jiří Přikryl  1. cena s postupem do kraje
   Dominik Němec 1. cena s postupem do kraje
   Jakub Pospíšil 2. cena
4. kategorie Adam Kapoun česné uznání
6. kategorie Jan Kopecký  2. cena
   Václav Mikauš  3. cena
   Kryštof Baďuřík 3. cena
 všechny trumpetisty vede MgA. Pavel Pálenský

Hra na zobcovou flétnu (okresní kolo 22. února ZUŠ Oslavany)
0. kategorie Kristýna Životská    1. cena s postupem do krajského kola
    Katharina Osztovicz   2. cena
1. kategorie  Natalie Vedralová    2. cena
4. kategorie Kristýna Bilavčíková  2. cena

pedagogické vedení flétnistů Pavlína Kratochvílová

Hra na příčnou flétnu (okresní kolo 23. února ZUŠ Oslavany)
6. kategorie Pavla Orálková 1. cena 
 ped. vedení Pavlína Zámečníková ml., DiS

Hra na klarinet (okresní kolo 23. února ZUŠ Oslavany)
0. kategorie Lucie Valová  1. cena s postupem do kraje  
    ped.vedení P. Kratochvílová
   Petr Cabejšek 1. cena       ped.vedení MgA.Josef Kolář
1. kategorie Marek Šudák  2. cena  „
   Tomáš Průcha 3. cena  „
 Marek Šanca 3. cena  „
2. kategorie Kristýna Bilavčíková 1. cena s postupem do kraje 
    ped.vedení P. Kratochvílová
   Adam Roček 1. cena ped.vedení MgA. Josef Kolář
8. kategorie Aleš Průcha  2. cena  „

Hra na saxofon (okresní kolo 23. února ZUŠ Oslavany)
5. kategorie Hana Sklenářová 1. cena s postupem do kraje   
    ped.vedení MgA. Josef Kolář
6. kategorie Karel Spies 1. cena s postupem do kraje „

Ředitelství ZUŠ Kuřim blahopřeje všem úspěšným kuřimským 
žákům a postupujícím přeje hodně dalších úspěchů v krajském kole Ná-
rodní soutěže ZUŠ. 

Pro upřesnění: žáci, kteří získali 1. cenu bez postupu  dosáhli vy-
nikajícího bodového hodnocení poroty – nad 21 bodů z 25 - ale bohužel 
nemohli postoupit do kraje z kapacitních důvodů.

N. Chocholáčová

Kristýna Životská

Václav Sýs

Nahoře: Jiří Přikryl a  Pavla Orálková, dole Kristýna Bilavčíková a Marek 
Šudák
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NOC V ATELIÉRU 
Již po deváté dostali žáci výtvarného oboru Základní umělecké 

školy v Kuřimi dárek v podobě Noci v ateliéru. Nejde o žádný stereotyp 
– téma je pokaždé jiné, jiný je příběh, jiné jsou kulisy, kostýmy a rekvizity. 
Letos se stal ateliér jako zázrakem vnitřkem mobilu a všichni byli vtaženi 
do napínavého děje provázeného výpadky signálu, připojování k sociální 
síti, odchodem staré esemesky na odpočinek a nástupem nové nebo od-
halením viru detektivy z protivirového oddělení. Atraktivní téma spolu s 
neopakovatelnou atmosférou vytvořily rámec interaktivní výtvarné hře 
plné překvapení a dobrodružství. Organizátoři, nejstarší ročník, odvedli 
jako vždy dobrou práci a všichni si odnesli nezapomenutelné zážitky.

Martina Magni

zuš

Březen v ZUŠ Kuřim
čtvrtek 1. března

ŠKOLNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ TANEČNÍ OBOR
velký sál Kulturního domu Kuřim dopoledne

středa 7. března 
ŽÁKOVSKÝ HUDEBNÍ VEČÍREK 

Komorní sál ZUŠ od 17 hodin

středa 14. března
OKRESNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ – TANEČNÍ  OBOR

Kulturní dům Kuřim dopoledne, vstup volný

čtvrtek 15. března
ŽÁKOVSKÝ HUDEBNÍ VEČÍREK

Komorní sál od 17 hodin

středa 28. března
JARNÍ KONCERT ZUŠ
Komorní sál od 17 hodin
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KUltura

Motýlí )d(efekt se dostal do 
psychiatrické léčebny

Ne, ještě jsme se nezbláznili. Mladá kuřimská skupina Motýlí )
d(efekt totiž vystoupila na Republikovém finále soutěže Dětská porta, 
které se konalo v Divadle Za plotem, nacházejícím se v areálu léčebny v 
Bohnicích. Skupina (věkový průměr 13,5 roku) tentokrát soutěžila v sil-
nější kategorii 15-18 let. I přes velké zlepšení, oproti finále Brány, skupina 
soutěž nevyhrála. Velkým úspěchem je však i účast v celostátním finále 
další soutěže a získané zkušenosti jsou neocenitelné. Je vidět, že členové 
Motýlího )d(efektu si mezi sebou dobře rozumí a čím dál lépe spolu ko-
munikují i hudebně. Prostě, dobrá parta. Ve finále v kategorii jednotlivců 
do 14 let velice pěkně zahrála a zazpívala i zpěvačka a kytaristka skupiny, 
Markéta Zelená.

AJ

Pozvánka na Grupáč harmo-
nikářů 2012

Rok uplynul jako voda,  a 
už je tady v pořadí třetí setkání 
harmonikářů a heligonkářů. 
Příznivci lidové zábavy si v 
předchozích ročnících přišli na 
své. Skvělá atmosféra, která jde 
od srdce, plně obsazený sál, kde 
diváci zpívají společně s účin-
kujícími, smějí se vtipům Pavla 
Kopeckého alias Vlasty Buria-
na, to je zcela nevšední zážitek 
v dnešní hektické době. V le-
tošním ročníku vystoupí mimo 
našich „čebínských stálic“ také další noví učinkující. Grupáč harmoniká-
řů v Čebíně si vybudoval během krátké doby od svého vzniku mezi har-
monikáři a heligonkáři významnou pozici a dobré jméno. Svědčí o tom 
i velký zájem z řad účinkujících, což nás velmi těší. Přijďte se  společně s 
námi pobavit, vždyť lidové písničky a humor od nepaměti přinášely lidem 
radost do života. Těšíme se na Vás v sobotu 3.3. ve 14 hodin v sokolovně  
Čebínka.

Za organizační výbor: Jana Jakubcová
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Čtvrtek 1. března dopoledne, velký sál KD - Školní kolo národní soutěže ZUŠ - taneční obor
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim. 

Pátek 2. března, Club Escape Zámek Kuřim - Dance Mania DJ Tomme
Párty s největšími tanečními hity současnosti v mixu od DJe Tomme. Akční drink Fernet Zetko + CocaCola = dárečky. 
www.djtomme.cz. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku, Křížkov-
ského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 2. března 20:00 Kulturní dům Kuřim - Reprezentační ples města
Hrají Marathon Band, Cimbálová muzika Fjertůšek, Aritmic Band. Předtančení Taneční škola Eso, Fashion show DFC, 
bohatá tombola. Vstupné 250 Kč. Vstupenky v předprodeji.

Sobota 3. března, 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. Akční drink 
Fernet Zetko + CocaCola = dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 4. března 15:00, Club Escape Zámek Kuřim 
Jambo! Namibie - Cestopisná přednáška

Namibie je desetkrát větší než Česká republika - a má pouhé dva miliony obyvatel. Obrovskou rozlehlost všeho navíc 
umocňuje skutečnost, že horizont nečlení žádné hory, žádné výškové budovy, žádné zalesněné plochy... 
Kam se podíváte, vidíte do obrovské vzdálenosti. Ten ohromný prostor navozuje neskutečný pocit svobody. Země s rekordně nízkou 
hustotou obyvatelstva, též s rekordním počtem diamantů. Návštěva himbské vesnice, baobaby, ráj zvěře v parku Etosha, diamantová pole, 
pobřeží koster, lachtaní kolonie, nejvyšší duny pouště Namib, mráz na Kalahari... Těší se na Vás Petr a Martina Bielikovi.

Pondělí 5. března 19:30, velký sál KD - Nezmaři
Koncert naší přední folkové skupiny. Vstupné 120 Kč. Vstupenky v předprodeji.

Úterý  6. března  9:00, Městská knihovna - Facebook je pro všechny! 
Kurz je určený zájemcům o užívání sociálních sítí internetu, se zaměřením na seniory a absolventy školení „Jak na PC“. Vstup volný.

Středa 7. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Žákovský hudební večírek
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 7. března 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách aneb plesová sezóna nekončí

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

Úterý 6., 20. a 27. března 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00, velký sál KD 

Hrátky s Kuřimátky
Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodi-
čů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, 
výtvarné potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, 
svačinku a pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro hraní menších dětí. Pro starší děti máme nově lego a 
korálky. Těšíme se na vás. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa. htpp://kurimata.webnode.cz/

Čtvrtek 8. března 19:00, Club Escape Zámek Kuřim 
Pýcha a předsudek ( Joe Wright) - Filmový klub

Anglie konce 18. století: romantická toužení, lásky a trápení pěti krásných sester. Velkolepé, krásné a kvalitní zpracování kla-
sického románu Jane Austenové potěší každé ženské srdce. V hlavní roli hvězdná Keira Knightley. Romantické drama z Velké 
Británie, 2005, 127 min. ČSFD 82%. + úvod o Jane Austenové. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 9. března, 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 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Vodka Absolut 30 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 9. března a sobota 10. března, Kulturní dům Kuřim 
VII. Disko-Rocko Erotický ples

Hrají: ANNA (stará i nová setava), D.J. Boris,  Doga. Dámský a pánský striptýz, obsluha nahoře bez, bohatá tombola, 
vstupenky na  tel.: 776 761 281 (Slávek Bednář).

Sobota 10. března, Club Escape Zámek Kuřim - Oldies party DJ Flash
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vodka Absolut 30 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Neděle 11. března 17:00, Club Escape Zámek Kuřim 
Expediční kamera - FILMOVÝ FESTIVAL

Filmový festival EXPEDIČNÍ �ME� je celovečerní promítání �lmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrém-
ních zážitcích i sportech. Čtyřhodinové pásmo zážitkových �lmů. Těšte se na tyto �lmy: Nejdelší cesta, Co se stalo na 
ostrově Pam, Life Cycles, Mazungu, Ve vlčí kůži, Po stopách Džingischána, Úlitba Ganéšovi + BONUSOVÉ FILMY.  
Podrobnosti naleznete na www.clubescape.cz. Vstupné: 90 Kč a 60 Kč (studenti, důchodci)

Neděle 11. března 18:00, restaurace U Wagnerů - Brněnská heligonka
Přijďte oslavit MDŽ pěknou písničkou, kterou vám zahraje a zazpívá Brněnská heligonka. Vstupné 50 Kč, v předprodeji 
40 Kč. Předprodej: FOTO Husova 278, tel.: 731 479 379

Pondělí 12. března 18:00, Městská knihovna
Pamír aneb v zemi horami spoutané

Roman Janusz a skupina Gorole Vás srdečnou zvou na multimediální projekci – diashow. 
Vyprávění o cestě do jedné z nejzapadlejších  a nejkrásnějších oblastí Střední Adie – do Horského Badachšánu – do 
země, jež leží pod nebetyčnými štíty třetího nejvyššího pohoří, Pamíru. Horská dobrodružství na střeše světa a kolorit 
neznámé středoasijské země v jubilejní multimediální projekci s tradičně originálním pojetím. Vstup volný.

Úterý 13. března 9:00, Městská knihovna - Zavolej mi přes Skype
Druhé setkání účastníků bude věnováno síti Skype, která slouží pro telefonování přes  internet. Vstup volný.

Úterý 13. března 19:00, Club Escape Zámek Kuřim 
Muži, kteří nenávidí ženy (Niels Arden Oplev) - Filmový klub

Novinář Blomkvist za pomoci svérázné hackerky Lisbeth odkrývá děsivou historii jedné rodiny. Dobrý příběh, zajíma-
vé postavy, temná atmosféra, napětí a (sexuální) násilí – to jsou důvody, proč první zpracování kriminálního bestselleru 
Stiega Larssona sklidilo úspěch. Krimi/�riller/ Drama Švédsko 2009, 146 min. ČSFD 82% + úvod o románu a jeho 
adaptacích. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Středa 14. března dopoledne, velký sál KD - Okresní kolo národní soutěže ZUŠ - taneční obor
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Předprodeje od 1. března

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 14. března 19:30, komorní sál ZUŠ - Duo Claret - klarinetový koncert
(Vít Spilka - klarinet, basklarinet, Olga Spilková - klarinet, Jana Goliášová - klavírní doprovod). Koncert je součástí 
abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo před koncertem za 100 Kč.

Čtvrtek 15. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Žákovský hudební večírek
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 15. března 19:30, velký sál KD - Screamers – 15 let v dámských šatech
Nový pořad oblíbené travesti show. Vstupné 250 a 200 Kč. Prakticky vyprodáno. 

Pátek 16. března, Club Escape Zámek Kuřim - Drum and bass Break trip Pprskh, Sulthan a další
Zlomené beaty v podání vyškovských matadorů Pprskha (co by dub) a Sulthana (co by dub) jsou vždy nezapomenutel-
ný zážitek. Podrobnější line-up na www.clubescape.cz. Akční drink: Aerodynamiku jelena prověří jen Zelená + dárečky. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 17. března, Club Escape Zámek Kuřim - St. Patrick Day DJ Flash
Oslavte s námi den svatého Patrika! A jak jinak než s irskou whiskey! Za drink Tullamore dew můžeš vyhrát bekovku, 
šátek, přívěšek nebo hlavolam. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 19. března 17:00, Městská knihovna
Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění - Realismus

Realismus 16. a 17. století – Brueghel. Caravaggio, Rubens, Rembrandt. Barva, světlo a  příběh. Historie, mytologie, 
krajina, portrét. Vstup volný.

Úterý 20. března 9:00, Městská knihovna - „Jak na PC“
Cyklus počítačového školení především  pro seniory, ale i  pro ostatní začátečníky, kteří se chtějí naučit hledat na inter-
netu, pracovat s emailem, nebo WORDem. Tři na sebe navazující lekce se konají 20.3.,  27.3. a 3.4. 2012 vždy  od 9 do 
11 hodin. Závazné přihlášky do semináře je možno vyplnit v dospělém oddělení Městské knihovny. Vstup volný.

Středa 21. března v 8:15 a 10:00, velký sál KD
Příběhy včelích medvídků

Zadáno pro MŠ. Divadelní představení pražského divadla Krapet. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé 
osoby rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 22. března 20:00, Club Escape Zámek Kuřim 
(Orgasmus) Bez předsudků - Live Theatre

Bez předsudků je báječnou, dojemnou a zároveň mírně lechtivou komedií o přátelství, zvědavosti, vztazích, tajemstvích... a 
hlavně o nás všech – lidech jako takových. Je plná legrace i trpkého pochopení. Ponořte se tedy společně s námi do trefného 
slovního souboje obou postav, kdy místy dojemné situace v rychlém sledu střídají nezapomenutelné gagy. Komedie Bez před-
sudků je další příležitostí pro herce, kteří si za své umění vysloužili již řadu ocenění na prestižních přehlídkách a festivalech po 
celé České republice. www.amadis.cz. Studenti, důchodci a abonenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Čtvrtek 22. března a pátek 23. března 17:00, Městská knihovna
Korálkovací kurz pro dospělé

Tentokrát bude kurz věnován výrobě slavnostního šperku - šperk z �ligránů a ohňovek. Práce s kovovými komponenty, 
ketlování, paměťový drát nebo lanko. Na kurz je třeba se přihlásit  mailem  Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo telefonem 
606 570 008. Cena kurzu pro dospělé je 300 Kč.

Pátek 23. března 15:00, Městská knihovna - Dětský korálkovací kurz
Na kurzu se budou děti věnovat barevným měděným drátkům a dřevěným kytičkám. Kurz je určen pro děti starší 10 let.  
Na kurz je nutné se přihlásit mailem  Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo telefonem 606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.

Pátek 23. března, Club Escape Zámek Kuřim 
Electronic beats Pete Ripe, Nelo, Patrik Prelovsky

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe (www.peteripe.cz) a jeho hostů, kterými jsou tentokráte Nelo 
(www.disharmonic.cz) a Patrik Prelovsky. Pravidelně Vám přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance či 
RnB muziku. Dárečky k vodce Amundsen! Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 24. března 20:00, Club Escape Zámek Kuřim 
THE FAKERS (nejen) Pearl Jam cover band – Live koncert

Sestava kapely Fakers spolu působí od roku 2010 a tvoří ji zkušení hráči, kteří prošli mnoha brněnskými i mimobrněn-
skými uskupeními, kde získali zkušenosti z mnoha hudebních stylů. Repertoár se v současné době ustálil na písních 
americké kapely Pearl Jam, tvoří jej ovšem i skladby jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice 
In Chains, Red Hot Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení 
a nasát radost z hraní, která tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Strhující zpěv podpořený brilantně zahranými 
kytarami a strojově přesnou rytmikou, to vše je zárukou nevšedního kulturního zážitku. Vstup 80 Kč.

Středa 28. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Jarní koncert ZUŠ
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 29. března 19:00 března, Club Escape Zámek Kuřim 
REC ( Jaume Balagueró, Paco Plaza) - Filmový klub

Kultovní horror na plátně kina Escape! Tlačítko „REC“ stiskne mladá televizní reportérka a její kameraman, kteří natá-
čejí noční směnu v místní požární stanici. Po chvíli přichází tísňová volání staré ženy, která je uvězněna ve svém domě. 
Začíná dlouhá noční můra. Španělsko 2007, 78 min. ČSFD 78%. + bonus pro naše diváky: český před�lm Open your 
eyes (8min., režie A. Kubík). Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 30. března, Club Escape Zámek Kuřim - Oldies & Mix party DJ Tomme
Oldies, but goldies, starý a taky trochu novější �áky uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Frisco za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 31. března, Club Escape Zámek Kuřim - Hit Party
Sobotní párty s tanečními hity. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Frisco za 29,- Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 31. března 20:00, Sokolovna Kuřim
1. jarní bál přátel dobrého vína

K tanci a poslechu zahraje báječná cim - bálová muzika Fjertůšek, která umí jak lidovky, tak modernu …Program: 
zazpívá kuřimský pěvecký sbor K-DUR, ochutnávka mladých vín z vinařství VINOFOL, vinařská soutěž o ceny, do-
provodný kulturní program, bohatá tombola, zlatý přípitek na závěr (výhra zlatá cihlička). Vstupné: 220,- Kč/osoba, 
400,- Kč/pár. V ceně vstupenky navíc: sklenička na víno, večeře (řízek s bramborovým salátem). Rezervace vstupenek : 
777 904 000 p.Vaněrková. Hlavní sponzoři : Vinařství VINOFOL Pivovar ČERNÁ HO�.

Od pátku 9. března, Městská knihovna 
Přivítejte jaro v novém – prodejní výstava šperků

Osobním šperkem nemusí být jen zlato nebo drahé kovy. Může to být pouze malý kamínek u cesty nalezený, šikovnýma 
rukama na šperk přetvořený. Vize šperkářky Jany Počuchové je: dělat při výrobě radost těm, kteří pro svůj handicap mé 
šperky nevidí. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny do 10. dubna 2012. Vstup volný.

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 Kuřim, Městská knihovna Kuřim, prodejna Flop Vičar Kuřim a Tra�ka Na Loučkách Kuřim. 

Úterý 24. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Aneta Langerová – Pár míst tour 2012 
Na tomto turné Anetu doprovodí smyčcové trio a akustická kapela. A koncertů v rámci celé republiky opravdu nebude 
příliš mnoho. Mimořádná příležitost. Vstupné 250 a 200 Kč, předprodej: KD Kuřim, Městská knihovna Kuřim, prodej-
na Flop Vičar Kuřim a Tra�ka Na Loučkách Kuřim. Předprodej od 1. března.

Prodejní a komerční akce: Po. 26. 3. Bellitex (textil). Pá 30. a so 31. 3. Burza KuřiMaTa. Neručíme za odřeknutí akce 
pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.  
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů 
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Výstava
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Čtvrtek 1. března dopoledne, velký sál KD - Školní kolo národní soutěže ZUŠ - taneční obor
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim. 

Pátek 2. března, Club Escape Zámek Kuřim - Dance Mania DJ Tomme
Párty s největšími tanečními hity současnosti v mixu od DJe Tomme. Akční drink Fernet Zetko + CocaCola = dárečky. 
www.djtomme.cz. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku, Křížkov-
ského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 2. března 20:00 Kulturní dům Kuřim - Reprezentační ples města
Hrají Marathon Band, Cimbálová muzika Fjertůšek, Aritmic Band. Předtančení Taneční škola Eso, Fashion show DFC, 
bohatá tombola. Vstupné 250 Kč. Vstupenky v předprodeji.

Sobota 3. března, 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. Akční drink 
Fernet Zetko + CocaCola = dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 4. března 15:00, Club Escape Zámek Kuřim 
Jambo! Namibie - Cestopisná přednáška

Namibie je desetkrát větší než Česká republika - a má pouhé dva miliony obyvatel. Obrovskou rozlehlost všeho navíc 
umocňuje skutečnost, že horizont nečlení žádné hory, žádné výškové budovy, žádné zalesněné plochy... 
Kam se podíváte, vidíte do obrovské vzdálenosti. Ten ohromný prostor navozuje neskutečný pocit svobody. Země s rekordně nízkou 
hustotou obyvatelstva, též s rekordním počtem diamantů. Návštěva himbské vesnice, baobaby, ráj zvěře v parku Etosha, diamantová pole, 
pobřeží koster, lachtaní kolonie, nejvyšší duny pouště Namib, mráz na Kalahari... Těší se na Vás Petr a Martina Bielikovi.

Pondělí 5. března 19:30, velký sál KD - Nezmaři
Koncert naší přední folkové skupiny. Vstupné 120 Kč. Vstupenky v předprodeji.

Úterý  6. března  9:00, Městská knihovna - Facebook je pro všechny! 
Kurz je určený zájemcům o užívání sociálních sítí internetu, se zaměřením na seniory a absolventy školení „Jak na PC“. Vstup volný.

Středa 7. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Žákovský hudební večírek
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 7. března 16:00, velký sál KD
Konference o sociálních službách aneb plesová sezóna nekončí

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

Úterý 6., 20. a 27. března 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00, velký sál KD 

Hrátky s Kuřimátky
Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodi-
čů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, 
výtvarné potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, 
svačinku a pití. Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro hraní menších dětí. Pro starší děti máme nově lego a 
korálky. Těšíme se na vás. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa. htpp://kurimata.webnode.cz/

Čtvrtek 8. března 19:00, Club Escape Zámek Kuřim 
Pýcha a předsudek ( Joe Wright) - Filmový klub

Anglie konce 18. století: romantická toužení, lásky a trápení pěti krásných sester. Velkolepé, krásné a kvalitní zpracování kla-
sického románu Jane Austenové potěší každé ženské srdce. V hlavní roli hvězdná Keira Knightley. Romantické drama z Velké 
Británie, 2005, 127 min. ČSFD 82%. + úvod o Jane Austenové. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 9. března, 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 
aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Vodka Absolut 30 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 9. března a sobota 10. března, Kulturní dům Kuřim 
VII. Disko-Rocko Erotický ples

Hrají: ANNA (stará i nová setava), D.J. Boris,  Doga. Dámský a pánský striptýz, obsluha nahoře bez, bohatá tombola, 
vstupenky na  tel.: 776 761 281 (Slávek Bednář).

Sobota 10. března, Club Escape Zámek Kuřim - Oldies party DJ Flash
Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vodka Absolut 30 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Neděle 11. března 17:00, Club Escape Zámek Kuřim 
Expediční kamera - FILMOVÝ FESTIVAL

Filmový festival EXPEDIČNÍ �ME� je celovečerní promítání �lmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrém-
ních zážitcích i sportech. Čtyřhodinové pásmo zážitkových �lmů. Těšte se na tyto �lmy: Nejdelší cesta, Co se stalo na 
ostrově Pam, Life Cycles, Mazungu, Ve vlčí kůži, Po stopách Džingischána, Úlitba Ganéšovi + BONUSOVÉ FILMY.  
Podrobnosti naleznete na www.clubescape.cz. Vstupné: 90 Kč a 60 Kč (studenti, důchodci)

Neděle 11. března 18:00, restaurace U Wagnerů - Brněnská heligonka
Přijďte oslavit MDŽ pěknou písničkou, kterou vám zahraje a zazpívá Brněnská heligonka. Vstupné 50 Kč, v předprodeji 
40 Kč. Předprodej: FOTO Husova 278, tel.: 731 479 379

Pondělí 12. března 18:00, Městská knihovna
Pamír aneb v zemi horami spoutané

Roman Janusz a skupina Gorole Vás srdečnou zvou na multimediální projekci – diashow. 
Vyprávění o cestě do jedné z nejzapadlejších  a nejkrásnějších oblastí Střední Adie – do Horského Badachšánu – do 
země, jež leží pod nebetyčnými štíty třetího nejvyššího pohoří, Pamíru. Horská dobrodružství na střeše světa a kolorit 
neznámé středoasijské země v jubilejní multimediální projekci s tradičně originálním pojetím. Vstup volný.

Úterý 13. března 9:00, Městská knihovna - Zavolej mi přes Skype
Druhé setkání účastníků bude věnováno síti Skype, která slouží pro telefonování přes  internet. Vstup volný.

Úterý 13. března 19:00, Club Escape Zámek Kuřim 
Muži, kteří nenávidí ženy (Niels Arden Oplev) - Filmový klub

Novinář Blomkvist za pomoci svérázné hackerky Lisbeth odkrývá děsivou historii jedné rodiny. Dobrý příběh, zajíma-
vé postavy, temná atmosféra, napětí a (sexuální) násilí – to jsou důvody, proč první zpracování kriminálního bestselleru 
Stiega Larssona sklidilo úspěch. Krimi/�riller/ Drama Švédsko 2009, 146 min. ČSFD 82% + úvod o románu a jeho 
adaptacích. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Středa 14. března dopoledne, velký sál KD - Okresní kolo národní soutěže ZUŠ - taneční obor
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Předprodeje od 1. března

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 14. března 19:30, komorní sál ZUŠ - Duo Claret - klarinetový koncert
(Vít Spilka - klarinet, basklarinet, Olga Spilková - klarinet, Jana Goliášová - klavírní doprovod). Koncert je součástí 
abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo před koncertem za 100 Kč.

Čtvrtek 15. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Žákovský hudební večírek
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 15. března 19:30, velký sál KD - Screamers – 15 let v dámských šatech
Nový pořad oblíbené travesti show. Vstupné 250 a 200 Kč. Prakticky vyprodáno. 

Pátek 16. března, Club Escape Zámek Kuřim - Drum and bass Break trip Pprskh, Sulthan a další
Zlomené beaty v podání vyškovských matadorů Pprskha (co by dub) a Sulthana (co by dub) jsou vždy nezapomenutel-
ný zážitek. Podrobnější line-up na www.clubescape.cz. Akční drink: Aerodynamiku jelena prověří jen Zelená + dárečky. 
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 17. března, Club Escape Zámek Kuřim - St. Patrick Day DJ Flash
Oslavte s námi den svatého Patrika! A jak jinak než s irskou whiskey! Za drink Tullamore dew můžeš vyhrát bekovku, 
šátek, přívěšek nebo hlavolam. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 19. března 17:00, Městská knihovna
Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění - Realismus

Realismus 16. a 17. století – Brueghel. Caravaggio, Rubens, Rembrandt. Barva, světlo a  příběh. Historie, mytologie, 
krajina, portrét. Vstup volný.

Úterý 20. března 9:00, Městská knihovna - „Jak na PC“
Cyklus počítačového školení především  pro seniory, ale i  pro ostatní začátečníky, kteří se chtějí naučit hledat na inter-
netu, pracovat s emailem, nebo WORDem. Tři na sebe navazující lekce se konají 20.3.,  27.3. a 3.4. 2012 vždy  od 9 do 
11 hodin. Závazné přihlášky do semináře je možno vyplnit v dospělém oddělení Městské knihovny. Vstup volný.

Středa 21. března v 8:15 a 10:00, velký sál KD
Příběhy včelích medvídků

Zadáno pro MŠ. Divadelní představení pražského divadla Krapet. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé 
osoby rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 22. března 20:00, Club Escape Zámek Kuřim 
(Orgasmus) Bez předsudků - Live Theatre

Bez předsudků je báječnou, dojemnou a zároveň mírně lechtivou komedií o přátelství, zvědavosti, vztazích, tajemstvích... a 
hlavně o nás všech – lidech jako takových. Je plná legrace i trpkého pochopení. Ponořte se tedy společně s námi do trefného 
slovního souboje obou postav, kdy místy dojemné situace v rychlém sledu střídají nezapomenutelné gagy. Komedie Bez před-
sudků je další příležitostí pro herce, kteří si za své umění vysloužili již řadu ocenění na prestižních přehlídkách a festivalech po 
celé České republice. www.amadis.cz. Studenti, důchodci a abonenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Čtvrtek 22. března a pátek 23. března 17:00, Městská knihovna
Korálkovací kurz pro dospělé

Tentokrát bude kurz věnován výrobě slavnostního šperku - šperk z �ligránů a ohňovek. Práce s kovovými komponenty, 
ketlování, paměťový drát nebo lanko. Na kurz je třeba se přihlásit  mailem  Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo telefonem 
606 570 008. Cena kurzu pro dospělé je 300 Kč.

Pátek 23. března 15:00, Městská knihovna - Dětský korálkovací kurz
Na kurzu se budou děti věnovat barevným měděným drátkům a dřevěným kytičkám. Kurz je určen pro děti starší 10 let.  
Na kurz je nutné se přihlásit mailem  Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo telefonem 606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.

Pátek 23. března, Club Escape Zámek Kuřim 
Electronic beats Pete Ripe, Nelo, Patrik Prelovsky

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe (www.peteripe.cz) a jeho hostů, kterými jsou tentokráte Nelo 
(www.disharmonic.cz) a Patrik Prelovsky. Pravidelně Vám přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance či 
RnB muziku. Dárečky k vodce Amundsen! Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 24. března 20:00, Club Escape Zámek Kuřim 
THE FAKERS (nejen) Pearl Jam cover band – Live koncert

Sestava kapely Fakers spolu působí od roku 2010 a tvoří ji zkušení hráči, kteří prošli mnoha brněnskými i mimobrněn-
skými uskupeními, kde získali zkušenosti z mnoha hudebních stylů. Repertoár se v současné době ustálil na písních 
americké kapely Pearl Jam, tvoří jej ovšem i skladby jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice 
In Chains, Red Hot Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení 
a nasát radost z hraní, která tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Strhující zpěv podpořený brilantně zahranými 
kytarami a strojově přesnou rytmikou, to vše je zárukou nevšedního kulturního zážitku. Vstup 80 Kč.

Středa 28. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Jarní koncert ZUŠ
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 29. března 19:00 března, Club Escape Zámek Kuřim 
REC ( Jaume Balagueró, Paco Plaza) - Filmový klub

Kultovní horror na plátně kina Escape! Tlačítko „REC“ stiskne mladá televizní reportérka a její kameraman, kteří natá-
čejí noční směnu v místní požární stanici. Po chvíli přichází tísňová volání staré ženy, která je uvězněna ve svém domě. 
Začíná dlouhá noční můra. Španělsko 2007, 78 min. ČSFD 78%. + bonus pro naše diváky: český před�lm Open your 
eyes (8min., režie A. Kubík). Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 30. března, Club Escape Zámek Kuřim - Oldies & Mix party DJ Tomme
Oldies, but goldies, starý a taky trochu novější �áky uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem 
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Frisco za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 31. března, Club Escape Zámek Kuřim - Hit Party
Sobotní párty s tanečními hity. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Frisco za 29,- Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 31. března 20:00, Sokolovna Kuřim
1. jarní bál přátel dobrého vína

K tanci a poslechu zahraje báječná cim - bálová muzika Fjertůšek, která umí jak lidovky, tak modernu …Program: 
zazpívá kuřimský pěvecký sbor K-DUR, ochutnávka mladých vín z vinařství VINOFOL, vinařská soutěž o ceny, do-
provodný kulturní program, bohatá tombola, zlatý přípitek na závěr (výhra zlatá cihlička). Vstupné: 220,- Kč/osoba, 
400,- Kč/pár. V ceně vstupenky navíc: sklenička na víno, večeře (řízek s bramborovým salátem). Rezervace vstupenek : 
777 904 000 p.Vaněrková. Hlavní sponzoři : Vinařství VINOFOL Pivovar ČERNÁ HO�.

Od pátku 9. března, Městská knihovna 
Přivítejte jaro v novém – prodejní výstava šperků

Osobním šperkem nemusí být jen zlato nebo drahé kovy. Může to být pouze malý kamínek u cesty nalezený, šikovnýma 
rukama na šperk přetvořený. Vize šperkářky Jany Počuchové je: dělat při výrobě radost těm, kteří pro svůj handicap mé 
šperky nevidí. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny do 10. dubna 2012. Vstup volný.

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 Kuřim, Městská knihovna Kuřim, prodejna Flop Vičar Kuřim a Tra�ka Na Loučkách Kuřim. 

Úterý 24. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Aneta Langerová – Pár míst tour 2012 
Na tomto turné Anetu doprovodí smyčcové trio a akustická kapela. A koncertů v rámci celé republiky opravdu nebude 
příliš mnoho. Mimořádná příležitost. Vstupné 250 a 200 Kč, předprodej: KD Kuřim, Městská knihovna Kuřim, prodej-
na Flop Vičar Kuřim a Tra�ka Na Loučkách Kuřim. Předprodej od 1. března.

Prodejní a komerční akce: Po. 26. 3. Bellitex (textil). Pá 30. a so 31. 3. Burza KuřiMaTa. Neručíme za odřeknutí akce 
pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.  
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů 
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Výstava
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Escape Live Theatre 

Malá divadla v Clubu Escape
Club Escape se snaží svůj program neustále rozšiřovat, přizpůso-

bovat a obohacovat, tak, aby oslovil co největší okruh vyznavačů kultu-
ry menších forem. Přichází tak s novým projektem Escape Live Theatre, 
který doplňuje dva stávající projekty (Escape live music a Filmový klub 
Escape) o produkci divadel malých forem. Omezený prostor našeho sálu 
se stává v tomto případě výhodou. Díky němu je divák vtažen přímo do 
děje a je hercům tak blízko, jak to jen jde. Můžeme divákům zprostředko-
vat zážitky, které by v klasickém divadle zakusili jen obtížně. Jako úvod-
ní představení jsme vybrali mírně provokativní představení divadelního 
souboru Amadis. Jejich představení jsou ověnčena úctyhodnou řadou 
ocenění, slibujících výborná představení.

čtvrtek 22. 3. 20:00 (Orgasmus) Bez předsudků

Hra Bez předsudků je báječnou, dojemnou a zároveň mírně lech-
tivou komedií o přátelství, zvědavosti, vztazích, tajemstvích... a hlavně o 
nás všech – lidech jako takových. Je plná legrace i trpkého pochopení. Po-
nořte se společně s námi do trefného slovního souboje obou postav, kdy 
místy dojemné situace v rychlém sledu střídají nezapomenutelné gagy.

Co se stane, když spolu musí v laciném motelu na dálnici takřka 
osudovou náhodou neplánovaně přespat šéf se sekretářkou, kteří jsou 
navíc dlouholetí přátelé? Oba mají doma své partnery, kterým chtějí být 
naprosto věrní – nebo alespoň do míry, kterou jim umožní jejich italský 
temperament. Právě tady nastává okamžik, kdy se budou muset uchýlit ke 
skutečně drastickým řešením.

Tato moderní italská komedie, která měla českou premiéru teprve 
nedávno, je jasným důkazem toho, že některé věci se dají říkat jedině v 
posteli. Přes veškerou komediálnost nicméně odhaluje i běžné problémy 
ve vztazích mezi pohlavími, neboť společná noc jim nabídne možnost 
otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy ostýchají ptát mužů a 
muži žen.

čtvrtek 5.4. 20:00 Smíšené dvouhry 
Vydejte se spolu s námi na 

lehce úsměvnou a přitom i mra-
zivou cestu lidským životem. Po-
dívejte 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 pozdě-
ji je sledujte na tenisovém kurtu, 
když spolu hrají smíšenou čtyř-
hru. Pak se s nimi setkejte jako s 
padesátníky, kteří si po mnoha 
letech manželství už opravdu ne-
mají 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

čtvrtek 8. 3. 19:00 Pýcha a předsudek (Joe Wright)
Anglie konce 18. 

století: romantická tou-
žení, lásky a trápení pěti 
krásných sester. Velkolepé, 
krásné a kvalitní zpracová-
ní klasického románu Jane 
Austenové potěší každé 
ženské srdce. V hlavní roli 
hvězdná Keira Knightley. 
Romantické drama z Velké 
Británie, 2005, 127 min. 
ČSFD 82%. + úvod o Jane 
Austenové. 

úterý 13. 3. 19:00 Muži, kteří ne-
návidí ženy (Niels Arden Oplev)

Novinář Blomkvist za pomoci své-
rázné hackerky Lisbeth odkrývá děsivou 
historii jedné rodiny. Dobrý příběh, zajíma-
vé postavy, temná atmosféra, napětí a (se-
xuální) násilí – to jsou důvody, proč první 
zpracování kriminálního bestselleru Stiega 
Larssona sklidilo úspěch. Krimi/Thriller/ 
Drama, Švédsko, 2009, 146 min. ČSFD 
82% + úvod o románu a jeho adaptacích. 

čtvrtek 29. 3. 19:00 REC (Jaume Balagueró, Paco Plaza) 
Kultovní horror na plátně kina Escape! Tlačítko „REC“ stiskne 

mladá televizní reportérka a její kameraman, 
kteří natáčejí noční směnu v místní požár-
ní stanici. Po chvíli přichází tísňové volání 
staré ženy, která je uvězněna ve svém domě. 
Začíná dlouhá noční můra. Drama, Špa-
nělsko, 2007, 78 min. ČSFD 78%. + bonus 
pro naše diváky: český předfilm Open your 
eyes (8min., režie A. Kubík). 

Vstupné: studenti, důchodci a abo-
nenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.

neděle 11. 3. 17:00 Expediční kamera - FILMOVÝ FESTIVAL
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání 

filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. 
Čtyřhodinové pásmo zážitkových filmů. Těšte se na tyto filmy: Nejdel-
ší cesta, Co se stalo na ostrově Pam, Life Cycles, Mazungu, Ve vlčí kůži, 
Po stopách Džingischána, Úlitba Ganéšovi + BONUSOVÉ FILMY.  Po-
drobnosti naleznete na www.clubescape.cz. 
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Tisková zpráva: Sokolu je 
150 let, je nejstarší v Česku

Sokol - jedna z nejstarších sportovních organizací na světě oslaví 
16. února 2012 už 

150 let od svého založení. Právě v tento den se sešli čeští vlastenci 
v čele s dr. Miroslavem Tyršem a založili první českou tělocvičnou orga-
nizaci na našem území – původně Tělocvičnou jednotu Pražskou. Název 
Sokol byl oficiálně uznán až v r. 1865, přestože už v prvních stanovách byl 
„sokol v letu“ používán jako spolkový znak a jednotě se tak od počátku 
obecně říkalo. 

Ukázalo se, že nápad využít přirozené lidské touhy po pohybu a za-
ložit organizaci tělocvičnou, byl přímo geniální. Sokol hrál význačnou roli 
za Rakousko–Uherska, byl rozhodujícím prvkem při vytváření českoslo-
venských legií v období první světové války. V době první republiky se stal 
nejpočetnější tělovýchovnou a sportovní organizací na našem území, kte-
rá sdružovala občany různého politického a náboženského přesvědčení i 
vzdělání a sociálního postavení. V boji za národní samostatnost, svobodu 
a demokracii ve druhé světové válce i po ní představoval v československé 
společnosti vysokou morální autoritu. Sokolové neváhali přinést v tomto 
boji i oběti nejvyšší. Během let 1939 – 1945 bylo zatčeno na 12 000 členů 
Sokola a více než 3 400 popraveno či umučeno. Další tisíce jich položilo 
své životy na frontách druhé světové války a v květnovém povstání roku 
1945 padlo 664 sokolů. Celkové ztráty však byly daleko vyšší. Nejvíce 
lidí Sokol sdružoval v roce 1948, kdy měl 1 004 987 členů v celkem 3 367 
jednotách. Na všech tehdejších sletových vystoupeních po celé republice 
cvičilo 585 000 sokolů a přihlíželo jim kolem 2 milionů diváků. 

Už v lednu 1990 se sešlo v Praze na 3 000 sokolů včetně zahra-
ničních delegací, rychle se začaly obnovovat jednoty a sokolské župy. V 
roce 1994 už měl Sokol 165 150 členů v 920 jednotách. I v roce 2012 
zůstává Česká obec sokolská významnou společenskou organizací v naší 
republice. Téměř 51 procent členů je ve věku do 26 let. Velmi aktivní jsou 
i sokolské jednoty v zahraničí.

„V letošním roce chceme prezentovat to nejlepší, co našich více 
než 180 000 členů sdružených v 1 145 sokolských jednotách, předsta-
vuje. Široká veřejnost bude mít možnost zhlédnout řadu sportovních a 
kulturních akcí v krajích, městech i malých obcích. Vrcholem oslav pak 
bude sletový týden v Praze od 1. do 7. července. Hlavní sletové dny XV. 
všesokolského sletu se budou konat na nejmodernějším stadionu v re-
publice, v Synot Tip Aréně v Praze-Vršovicích,“ uvedla starostka České 
obce sokolské Ing. Hana Moučková. Krásnou choreografií hromadných 
sletových skladeb nepředvedou jen sokolové, ale i členové dalších čes-
kých sportovních organizací a velký zájem je i ze strany zahraničních so-
kolských jednot. V Praze se počítá s cca 15 000 cvičenci. V doprovodném 
programu se bude Sokol prezentovat také soutěžemi svých sportovců, 
představením sokolských uměleckých souborů a pódiovými skladbami 
na mnoha místech Prahy. Záštitu nad oslavami 150. výročí založení So-
kola převzal prezident republiky Václav Klaus. Česká národní banka vydá 
při této příležitosti 15. února 2012 pamětní stříbrnou minci v nominální 
hodnotě 200 Kč, Česká pošta s. p. pak vydává ve stejný den příležitostnou 
známku v hodnotě 14 Kč.         

             Helena Rezková, členka Předsednictva ČOS

Hoj, vzhůru, 
pestrý sokole
150 roků Sokola

Je suverénním právem každého státu, aby si sám volil formu, kte-
rou by se prokázala síla všeho lidu. Každý stát má takové zřízení, které 
plyne z jeho dějin a předpokladů. Proto v naší vlasti bude jistě vždy pro-
jevena národní síla ve formě demokratického zřízení a demokratických 
právních institucí.

V době oživení národního ducha let šedesátých předminulého sto-
letí r. 1862 přikročil Dr. Miroslav Tyrš se svými přáteli k založení českého 
tělocvičného spolku. Tak vznikla „Tělocvičná jednota pražská“ schválená 
15. ledna 1862. Valná hromada se konala před 150ti lety 16. února 1862 
za přítomnosti 75 členů, na které byl zvolen starostou Jindřich Fügner. 
Místostarostou a též náčelníkem jednoty byl zvolen Miroslav Tyrš. Jed-
nota přijala jméno „SOKOL“ vyňaté ze slovanských bohatýrských zpěvů, 
kde se jím označují hrdinové bojující za svobodu národa.

 Na přání Jindřicha Fügnera bylo později mezi členy zavedeno 
tykání, jako demokratický projev rovnosti a bratrství, včetně červené ko-
šile, jako symbolu boje za svobodu vlasti. Sokolským pozdravem bylo na-
vrženo Josefem Barákem „NAZDAR“ a heslem Tyršovo „TUŽME SE“.

 Jindřich Fügner se narodil 10. září 1822 v Praze. Jeho vlaste-
necké cítění a kulturní, sportovní a společenská aktivita jej přivedly k přá-
telskému sblížení s Tyršem. Jeho zásluhou a finančními prostředky byla 
uskutečněna stavba první pražské sokolovny v Žitné ulici. Zemřel ve 43 
letech v roce 1865. Jeho dcera Renáta se provdala v r. 1872 za Miroslava 
Tyrše.

Dr. Miroslav Tyrš se narodil 17. září 1832 v Děčíně. Po smrti ro-
dičů žil na Mladoboleslavsku a v Praze. V roce 1850 maturoval na akade-
mickém gymnáziu. Po absolutoriu filosofické fakulty se živil jako vycho-
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vatel a po získání doktorátu v r. 1860 se věnoval estetice a dějinám umění. 
Byl obdivovatelem starořecké kalokagathie – harmonického rozvoje těla i 
ducha – kterou uplatňoval i v programu Sokola. Po dosažení docentury v 
roce 1883 s úspěchem dovršil profesuru na pražské universitě. 

Roku 1871 založil časopis Sokol. Hned v 1. čísle uveřejnil svou 
programovou stať „Náš úkol, směr a cíl“. Roku 1882 uskutečnili sokolové 
pod jeho vedením jubilejní slavnost – první všesokolský slet - jako vzpo-
mínku 20. výročí založení českého tělocvičného spolku Sokol. V průvodu 
Prahou šlo 1600 členů v krojích. Na Střeleckém ostrově jako náčelník ve-
lel 720 cvičencům z 80 jednot. Byl to vrcholný triumf sokolského působe-
ní Miroslava Tyrše před jeho úmrtím.

Zemřel 8.8.1884 v tyrolském Oetzu, kde hledal zdraví a duševní 
pohodu pro svoji vyčerpávající činnost. Po nalezení jeho těla v horské 
říčce Aaše bylo jeho tělo převezeno k poslednímu odpočinku do vlasti, 
kterou nadevše miloval. Je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze 
ve společném hrobě s prvním starostou pražského Sokola Jindřichem 
Fügnerem.

Za svůj ideový, etický, demokratický, sociální a organizační řád 
vděčí sokolstvo svým zakladatelům. Veškeré dění, cvičení, kulturní pod-
niky i majetek byl získán dobrovolnou činností a obětavostí nezištných je-
dinců. Sokolstvo budovalo vše pro národ a vlast. V sokolských jednotách 
se klade důraz nejen na výchovu tělesnou, dokonalost a krásu těla, ale i na 
krásu duševní, poctivost, nezištnost a slušnost. Tyršovým přáním bylo, 
aby náš národ – národ malý – byl národem dokonalých a čestných lidí, 
neboť „Naše věc není pro strany, nýbrž pro národ veškerý“.

XV. Sokolský slet v Praze
Sokolský duch žije již dlouhou dobu mezi naším lidem a zapůsobil 

kořeny hluboko do celého národa, a to je podle T. G. Masaryka „velká 

Nahoře: První starosta českého tělocvičného spolku Sokol Jindřich Fügner, 
dole: Zakladatel českého tělocvičného spolku Sokol Miroslav Tyrš

Jeden ze sokolských sletů.

První sokolský prapor navrhl a namaloval Josef Mánes
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věc“. Žádná organizace nedokázala or-
ganizovat na demokratických zásadách 
takové podniky jakými jsou sokolské 
slety. Letos to bude již XV. slet veškerého 
sokolstva za účasti cvičenců z domova i 
blízkých a dalekých jedinců i skupin z 
celého světa. Ve dnech 1. až 6. července 
2012 v Praze na stadionu v Edenu potvr-
dí sokolové svoji věrnost myšlenkám Dr. 
Miroslava Tyrše. Cvičit pro radost, těles-
nou a duševní zdatnost.

My starší účastníci sokolských sle-
tů přejeme všem nasát atmosféru sokol-
ských sletů, kde se sejdou tisíce sokolské 
mládeže, dorostenek, dorostenců, žen a 
mužů i prokvetlých seniorů, aby ukázali, 
co všechno dovedou. Přijedou ze všech 
koutů republiky měst i vesnic, hor i rovin z blízké i daleké ciziny. Jsou 
to sokolské sestry, bratři, kteří mají sokolskou myšlenku hluboko v srd-
ci a je pro ně velikou ctí, že si mohou zacvičit – zúčastnit se překrásné 
skutečnosti – propagace krásy, zdraví ve stověžaté Praze. Radostnou účast 
nezastaví déšť ani nepohoda. Nálada cvičenců – sokolské nadšení zůstává 
radostné pro všechny sletové dny a vzpomínky nikdy nezevšední.

Sokolský duch nechť ovládne naši krásnou zem a posílí náš lid ve 
všem, co dělá ve prospěch národa a vlasti. Připravme se radostně na slet, 
na ty velké dny po sokolsku. Opět se sejděme jako bratři a sestry, spo-
lečně oslavme svobodu vlasti, národa a každého jedince – důstojně, ale i 
radostně. Společně oslavme mír, svobodu, pokrok, krásu, mládí a lidství. 
V jednotném šiku si slibme, že budeme ochotni vše třeba  znovu a znovu 
bránit – že nezapomeneme.

Hejmala Zdeněk
bývalý sokolský vzdělavatel, 87 r.

Historie kulturního domu
V tomto krátkém seriálu se pokouším mapovat historii kuři-

mských snah o rozvoj kultury ve městě a vybudování odpovídajících 
institucí a popsat nejdůležitější okamžiky tohoto procesu. Snad nám 
mohou pomoci při přemýšlení o tom, jak v této snaze pokračovat i 
dnes, v 21. století.

Pátrat po prvních projevech kultury v Kuřimi je nesmysl. Kam při-
jdou lidé, přichází kultura. Už se asi nikdy nedozvíme, kdy se v Kuřimi 
poprvé tancovalo, zpívalo a podobně. Můžeme ale říci, že první kulturní 
instituce v moderním (více méně současném) slova smyslu přišly s polo-
vinou devatenáctého století. Stalo se tak v rámci procesu, kterému říkáme 
Národní obrození a v souvislosti se změnami politického uspořádání ra-
kouské monarchie. V roce 1849 byla v městysi Kuřimi založena vrchním 
správcem veverského panství Jakubem Nedopilem obnosem 100 zlatých 
obecní knihovna. Ta se později změnila ve čtenářsko hospodářský spolek 
Wácslawa Wladiwoje Tomka, pojmenovaný po historiku, spisovateli a 
politikovi, který byl po rozdělení pražské university na německou a čes-
kou prvním rektorem té české. Tomkův spolek vznikl 28. října 1883. Další 
kulturní institucí byl Sokol, který v Kuřimi vznikl v roce 1899, Sokolovny 
se dočkal až v roce 1929. Ale to bychom předbíhali.

Dalším milníkem zřejmě bylo v roce 1896 první divadelní předsta-
vení amatérského (nebo dobověji ochotnického) divadla, jehož založení 
zřejmě inicioval právě Tomkův spolek. Představení se jmenovalo Vodní 
družstvo a odehrálo se v Orátorově hostinci. Sokol své první divadlo 
(Sezení městské rady) odehrál v roce 1899 v hospodě U Dvořáčků. Po-
chopitelně v obou případech byly využity místní hospody, jiné možnosti 
nebyly. Do dvacátého století tak vstupuje Kuřim jako obec s dostatečným 
lidským potenciálem pro rozvoj kultury, ale bez budovy pro její pravi-
delné provozování. To odpovídá historii i tehdejšímu typu obce. Kuřim 
je městys se zhruba 1.600 obyvateli, bydlícími v naprosté většině v ro-
dinných domcích, bez výrazného jádra městského typu a měšťanských 
tradic. Budování městských divadel či podobných center na konci 19. a 
počátku dvacátého století se týkalo obcí městského typu, většinou s ales-
poň 3-4.000 obyvatel. Nemilosrdné ekonomické zákonitosti by podobné 
instituci v menší obci nedovolily přežít. Na podobné zařízení si musela 
tedy Kuřim počkat do dvacátých let 20. století, po té, co se vzpamatovala 
z tragických důsledků první světové války a začala budovat samostatnou 
republiku.

V roce 1921 vzniká v Kuřimi Komunistická strana a také Dělnická 
tělovýchovná jednota (DTJ) s KSČ úzce propojená. A právě komunis-
té vedení Leopoldem Popkem se rozhodují založit spolek pro výstavbu 
Dělnického domu. Kupují pozemek na dnešní Legionářské, berou si 
hypotéku u banky v Tišnově a na konci roku 1922 slavnostně otvíra-
jí Dělnický dům. Nejde o ryze kulturní zařízení, ale o zařízení (řečeno 
dnešními slovy) typu společenské centrum. Budova pro tělovýchovnou, 
kulturní a spolkovou činnost. Je třeba si uvědomit, že tehdy vlastně ležel 
Dělnický dům na okraji souvislé zástavby Kuřimi. Úsilí budovatelů Děl-
nického domu je obdivuhodné, množství neplacené práce, kterou odved-
li, je úctyhodné, stejně jako finanční prostředky, a to zvláště vzhledem k 
tomu, že šlo většinou o lidi z nemajetných vrstev. Ovšem naprostá většina 
prostředků (výstavba přišla na cca 125.000 Kč) šla z půjčky, musel tedy 
Dělnický dům fungovat tak, aby z příspěvků a provozních zisků ufinanco-
val nejen provoz, ale splácení dluhů. Při dělnickém domě funguje divadlo 
(DTJ) a později i kino (první promítání bylo v Kuřimi v roce 1923), sál 
se pronajímá, pořádají se další akce a z počátku se daří. Divadelnický život 
v Kuřimi dosahuje svého maxima. Kromě divadla při DTJ a při Sokole 
vznikají další dvě ochotnické skupiny Beseda a Žižka. Sokolové se roz-
hodují postavit si Sokolovnu a dokončují ji v roce 1929 (na jiném okraji 
obce). Jde zase o úctyhodný výkon jak z hlediska dobrovolných prací tak 
shromáždění finančních prostředků. I oni se při tom dost zadluží, ale mají 
proti KSČ výhodu v tom, že mezi jejich členy jsou i zástupci bohatších 
tříd ochotni k mecenášství. Za všechny připomeňme Dr. Hynka Vališe. 
Sokolovna se tak stává druhým a velmi rychle dominantním společen-
ským centrem v Kuřimi. Zejména vybavení pro divadlo je výrazně lepší 
než v Dělnickém domě, sokolští ochotníci se tím pádem stávají rozhodu-
jící divadelní silou.

Přichází hospodářská krize a konkurence Sokolovny také Dělnic-
kému tomu finančně nepomáhá. Komunisté musí v roce 1933 přiznat, 
že nemají na splácení a Dělnický dům i se závazky od nich přejímají soci-

seriál

placená inzerce
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ální demokraté. Ti jej přestavují do prakticky dnešní podoby (za dalších 
65.000 Kč) a provozují nadále. Mezitím houstne i politická atmosféra. 
Nicméně spolkový život dále běží až po konec samostatného Českoslo-
venska. Po nacistické okupaci jsou zakázány politické strany, Dělnický 
dům přechází pod Sokol. Po jeho zakázání v roce 1941 spolkový život v 
podstatě končí. Dělnický dům zabírá wehrmacht jako ubytovnu. Po osvo-
bození střídá německou armádu ta Rudá, Dělnický dům se mění na její 
sklad.

Nicméně návrat spolkového života je rychlý. Sokolové první diva-
delní představení realizují v roce 1946, v roce 1947 se Dělnický dům vrací 
spolku. Ale za dveřmi je už radikální změna, ke které dojde v roce 1948.

Období první republiky je považováno za zlatý věk dobrovolných 
spolků. V radostném pocitu ze samostatné republiky se v nich sdružuje 
množství obyvatel, sebevědomá a funkční střední a vyšší třída jsou ochot-
ny k mecenášství. I když z doby monarchie zůstává institut cenzury, není 
likvidační, ale zvláště před nástupem fašismu v Německu spíš mravnostní 
než politická. Masaryk má velkou zásluhu na vybudování sítě lidových 
knihoven. V období první republiky došlo i ke dvěma zásadním změnám 
v kulturní nabídce. Tou první je vznik a rozvoj sítě kin, včetně počátků 
zvukového filmu ve třicátých letech. Tou druhou rozhlasové vysílání – 
první průnik masového kulturního média do domácností. Rozhlasové 
vysílání začíná v polovině dvacátých let, na konci první republiky už je rá-
dio standardní výbavou většiny domácností a poprvé dochází k tomu, že 
místo „půjdeme za kulturou“ platí „kultura přichází k nám domů“ formou 
koncertů, rozhlasových her, vzdělávacích pořadů. Což platí i pro první 
léta poválečná.

Jiří Brabec

Poruchy chování u koček 
– nadměrné otírání a 
destruktivní škrábání 

Sérii článků o poruchách chová-
ní jsme přerušily tematickým, čistě jar-
ním článkem o kastraci koček. Nyní se 
opět vrátíme v pár článcích k některým 
jiným poruchám chování psů a koček.

Tento článek jsme zaměřily na nadměrné otírání a destruktivní 
škrábání u koček. 

Otírání je snad jediná značkovací technika koček, která je pro 
člověka přijatelná, a dokonce ji často považují za jednoznačný projev 
náklonnosti. Kočky mají na různých částech těla, jako je brada, tváře, 
spánky, koutky úst, mnoho pachových žlázek a při otírání označují vše 
výměšky těchto žláz. I při hlazení se nám kočky otírají hlavou o ruku, čímž 
nás označují svým pachem a zároveň přijímají náš pach. Vzniká tím úzké 
sociální pouto mezi kočkou a majitelem a vytváří se obvyklý pach, podle 
kterého kočka rozezná přítele od cizích. 

Život se zvířaty

Škrábání je další přirozený způsob komunikace, který je už ovšem 
problematický, pokud jej kočka provádí v bytě na nábytku. 

Škrábání předními tlapkami s vytaženými drápy po svislých před-
mětech plní čtyři hlavní funkce:
a) odstranění staré povrchové vrstvy drápu na předních nohách.  Na zad-

ních nohách si kočka opotřebované drápky odstraňuje okousává-
ním

b) viditelné značkování teritoria
c) pachové značkování teritoria – na spodní straně kočičích tlapek se na-

cházejí meziprstní pachové žlázky a pachové žlázy na polštářcích, 
které vytváří pachovou značku, která je u každé kočky jedinečná 

d) při škrábání si kočka procvičuje ústrojí sloužící k vytahování a zataho-
vání drápků, jež jsou pro ni nesmírně důležité při soubojích, šplhá-
ní a chytání kořisti

Jestliže tuto činnost provozuje na jednom či dvou místech na ná-
bytku, mimo škrabadla, je pak na zvážení, proč kočka nepoužívá svoje 
škrabadlo. Může to být z důvodu použitého materiálu – sisal nebo pro-
vaz je navinutý cirkulárně kolem sloupku a to je při škrábání nepříjemné. 
Mnohem vhodnější je svislé polepení např. sisalovou rohoží. Je nutné, 
aby škrabadlo pevně stálo. Vhodný je i koberec připevněný lištami ke zdi 
a několik vyhlídkových polic.

Příčinou odmítání škrabadla může být i jeho nový pach – tady po-
máhá kapička kozlíkových kapek (šanta kočičí) a atraktivnost škrabadla 
jednoznačně vzroste! Velmi důležitým kritériem při výběru škrabadla je i 
jeho výška! Kočka musí škrábat natažená, aby si patřičně procvičila dráp-
kový aparát! 

Cílem všech opatření je naučit kočku používat škrabadlo, tedy 
vytvořit pro kočku škrabadlo co nejatraktivnější (povrch, tvar, velikost, 
umístění), a naopak přístup k oblíbenému místu co nejvíce znepříjemnit. 
Nejlépe hrou můžete vyprovokovat kočku k několikerému použití škraba-
dla – nalákat ji na „lovení“ tažením hračky po škrabadle vzhůru. Jakmile je 
povrch už roztřepený a ulpěl na něm pach potních žlázek, kočka ho sama 
začne vyhledávat. Současně se místa, na kterých byla kočka zvyklá škrá-
bat, zakryjí materiálem, jenž je pro kočku nepříjemný, např. oboustran-
nou lepicí páskou.   

Při škrábání na nevhodném místě je třeba její počínání přerušit 
hlasitým nepříjemným zvukem, např. hozením malé plechovky s kamín-
ky či mincemi, nečekané stříknutí vody např. z rozprašovače na květiny. 
Kočka se lekne a činnost ukončí.

Někdy ovšem kočky škrábou i za jiným účelem. Například pokud 
byla kočka zvyklá spávat v ložnici a nyní je jí v tom bráněno, může škrábat 
koberec nebo zeď u dveří nebo i dveře samotné a domáhat se tak vstupu.

V některých případech se ale důvod nežádoucího škrábání hledá 
složitěji. Někdy kočka škrábe téměř po celém domě a zejména v místech, 
jako jsou dveře, okolí dveří nebo i okenní rámy, tedy oblasti, kde dochá-
zí ke střetu známých pachů zevnitř a neznámých zvenku. Toto chování 
může souviset s tím, že se kočka cítí ohrožená, venku se objevil nějaký 
vetřelec. Často to je signálem, že pro kočku už není domov bezpečným 
útočištěm. Mnozí majitelé nepřikládají velký význam tomu, kolik času 
tráví se svou kočkou. Kočka potřebuje zaměstnání a komunikaci. Pokud 
dojde ke změnám a kočka nemá ty rituály chování, na které byla zvyklá, 
znejistí a pokouší se to svému majiteli sdělit.

V žádném případě není vhodné za škrábání kočku trestat! Jakéko-
liv tresty v podstatě zvyšují stres a prohlubují nejistotu a o to problematič-
tější je pak opětovné získání psychické pohody kočky.

Zdroj: Šárka Navarová, poradna pro poruchy chování     
MVDr. Hana Lattenbergová

MVDr. Pavlína Řehořková

vzpomínka
Dne 12. 3. 2012 si připomeneme 

2. výročí úmrtí pana Ladislava Sýkory. 

Moc nám chybíš.

Vzpomíná zarmoucená rodina.
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 03/2012 ze dne 30. 1. 2012
40/2012 RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci na projektu 

„Bezbariérové zpřístupnění železniční stanice Kuřim“ s Českými 
drahami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 
70994226. Termín plnění: 15. 2. 2012 (OMP)

41/2012 RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci na projektu 
„Bezbariérové zpřístupnění železniční stanice Kuřim“ se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 
1003/7, Praha, IČ 70994234. Termín plnění: 15. 2. 2012 (OMP)

42/2012 RM souhlasí s vyčleněním částky 29.000,- Kč z ORG 1006 000 
000 „drobné investice“ na nákup modro-bílého party stanu o roz-
měrech 5 x 10 m. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OMP)

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

Usnesení 
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 04/2012 ze dne 2. 2. 2012
43/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se Sprá-

vou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dláždě-
ná 1003/7, Praha – Nové Město, IČ 70994234, jejímž předmětem 
jsou podmínky výstavby bezbariérového zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim ze severní části města na pozemku p. č. 
1199, k. ú. Kuřim. Termín plnění: 15. 2. 2012 (OMP, OIRR)

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

Usnesení 
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

05/2012 ze dne 08.02.2012
44/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 01.02.2012. Termín 

plnění: 08.02.2012 (KÚ)
45/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-

nosti KME, spol. s r.o. se sídlem Tyršova 16, 664 34 Kuřim, IČ 
46994033 jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP 
č. 2400-57a/2011 na pozemcích par. č. 1201, parc. č. 1246/5, parc. 
č. 1247/1, parc. č. 1449, parc. č. 1455/1, parc. č. 1471/1, parc. č. 
1797, parc. č. 1798, parc. č. 1822/1, parc. č. 1842, parc. č. 1858, 
parc. č. 1861, parc. č. 1904/1, parc. č. 1929, parc. č. 1939/1, parc. 
č. 1940/1 (parc. č. 1940/1 vznikla z parc. č. 1940, jež cituje GP 
č.2400-57a/2011), parc. č. 2053, parc. č. 2086/1, parc. č. 2087, 
parc. č. 2291/1, parc. č. 2310/1 a parc. č. 2311 vše v k. ú. Kuřim, 
LV č. 1 a LV č. 7072, za účelem uložení optického kabelu za jed-
norázovou úhradu ve výši 83.820,- Kč bez DPH. Náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 
30.06.2012 (OMP)

46/2012 RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Karlou Do-
spíšilovou, trvale bytem Kuřim, jehož prostřednictvím bude spla-
cen dluh na nájemném za byt umístěný ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu ve výši xxxxxx,- Kč. Výše splátek bude činit částku 
xxxxx,- Kč/měs. Termín plnění: 31.03.2012 (OMP)

47/2012 RM schvaluje výpověď nájmu bytu umístěného ve II. NP by-
tového domu manželům Jaroslavu a Monice Šudomovým, trvale 

bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občanského záko-
níku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 31.03.2012 
(OMP)

48/2012 RM schvaluje výpověď nájmu bytu umístěného ve III. NP byto-
vého domu panu Jaroslavu Krichovi, trvale bytem Kuřim, ve smys-
lu § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta 
činí tři měsíce. Termín plnění: 31.03.2012 (OMP)

49/2012 RM schvaluje výpověď nájmu bytu umístěného ve I. NP byto-
vého domu panu Ivo Macháčkovi, trvale bytem Kuřim, ve smyslu 
§ 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 
tři měsíce. Termín plnění: 31.03.2012 (OMP)

50/2012 RM schvaluje výpověď nájmu bytu umístěného ve II. NP by-
tového domu paní Jarmile Chrástové a panu Richardu Štěpánko-
vi, trvale bytem Kuřim, ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) občan-
ského zákoníku. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Termín plnění: 
31.03.2012 (OMP)

51/2012 RM souhlasí s vyčleněním částky 150.000,- Kč z ORG 1008 
0000 00 „Projekty a studie“ na zpracování Územní studie sídliště 
Loučky v Kuřimi. Termín plnění: 30.12.2012 (OIRR)

52/2012 RM souhlasí se způsobem zadání výběrového řízení pro zpraco-
vání „Územní studie sídliště Na Loučkách“ a to formou poptávky 
5 doporučených urbanistických kanceláří, které mají oprávnění A. 
0 nebo A. 2 ČKA, bez uveřejnění výzvy na webových stránkách 
města. Termín plnění: 30.12.2012 (OIRR)

53/2012 RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- 
Kč paní Simoně Kadlecové, trvale bytem Kuřim, na krmivo pro 
asistenčního psa určeného a vycvičeného pro pomoc tělesně po-
stiženým občanům. Termín plnění: 29.02.2012 (OSV)

54/2012 RM schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost společnosti NIPI 
bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihla-
va, IČ 27163059, ve výši 5.000,- Kč. Termín plnění: 29.02.2012 
(STA)

55/2012 RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2012/2013. Termín 
plnění: 30.06.2012 (OŽÚ)

56/2012 RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 
školy a pro jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro 
školní rok 2012/2013“. Termín plnění: 30.06.2012 (OŽÚ)

57/2012 RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Br-
no-venkov, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí dle přílo-
hy. Termín plnění: 29.02.2012 (OŽÚ)

58/2012 RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti odboru správního a 
vnitřních věcí za rok 2011“. Termín plnění: 29.02.2012 (OSVV)

59/2012 RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 
2011“. Termín plnění: 22.02.2012 (OD)

60/2012 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 2 a 
bere na vědomí body 1, 3 a 4. Termín plnění: 30.03.2012 (OŽP)

61/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 25.01.2012 v bodech 1 až 6. Termín 
plnění: 08.02.2012 (KÚ)

62/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
23.01.2012 a schvaluje body č. 4, 5 a 7 dle zápisu v příloze. Termín 
plnění: 25.01.2012 (OIRR)

63/2012 RM schvaluje Smlouvu o použití přidělených prostředků pro 
zabezpečení regionálních funkcí na rok 2012. Termín plnění: 
08.02.2012 (MKK)

64/2012 RM ruší usnesení č. 19/2012 ze dne 18.01.2012. Termín plně-
ní: 30.03.2012 (OIRR)

65/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene spočívajícího v uložení přípojky NN a slou-
pu veřejného osvětlení za jednorázovou úhradu v celkové výši 
6.000,- Kč bez DPH a umístění středového dělícího ostrůvku za 
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úhradu 15,- Kč/m2/rok po dobu nejvýše 5 let, vše na pozemku 
parc.č.1311/1 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, náklady na zřízení věc-
ného břemene ponese Město Kuřim. Termín plnění: 30.03.2012 
(OIRR)

66/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 302/2002 ze dne 
19.12.2002 uzavřené se společností Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, 
jejímž předmětem je nájem kanceláří č. 112 a č. 113 v přízemí ob-
jektu č. p. 968 (MěÚ Kuřim) o celkové výměře 48 m2, pozemek 
parc. č. 2901/1, k. ú. Kuřim o výměře 2026 m2, objekt skladovací 
haly č. p. 600 s pozemkem parc. č. 2900 k. ú. Kuřim o výměře 322 
m2 a objekt plechového skladu s pozemkem parc. č. 2901/2, k. ú. 
Kuřim, o výměře 42 m2, dohodou ke dni 29.02.2012. Termín pl-
nění: 31.05.2012 (OMP)

67/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 23/2004 ze dne 
31.03.2004 uzavřené se společností Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 26307189, 
jejímž předmětem je nájem místnosti č. 114 umístěné v přízemí 
objektu č. p. 968 (MěÚ Kuřim) o výměře 15 m2, dohodou ke dni 
29.02.2012. Termín plnění: 31.05.2012 (OMP)

68/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 
jsou níže uvedené nemovitosti, se společností Centrum technic-
kých služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, Kuřim, IČ 
26307189, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou:

 a) pozemek p. č. 2900, o výměře 322 m2 Kuřim s objektem č. p. 
600, vše k. ú. Kuřim – 21,- Kč/m2/měs.

 b) pozemek p. č. 2901/1, k. ú. Kuřim, o výměře 2026 m2 – 0,70 
Kč/m2/měs. Tento pozemek bude částečně zastavěn kancelářský-
mi kontejnery o celkové výměře 59 m2.

 c) pozemek p. č. 2901/2, k. ú. Kuřim, o výměře 41 m2 zastavěný 
plechovým skladem - 21,- Kč/m2/měs.

 d) část pozemku p. č. 1463, k. ú. Kuřim, o výměře 32 m2 – 21,- Kč/
m2/měs.

 e) část pozemku p. č. 1463 k. ú. Kuřim o výměře 36 m2 - 5,- Kč/
m2/měs. za účelem zřízení parkovacích stání

 f) p. č. 4280, k. ú. Kuřim, o výměře 19 m2 – 5,- Kč/m2/měs. za 
účelem zřízení parkovacích stání

 g) p. č. 4281, k. ú. Kuřim, o výměře 19 m2 – 5,- Kč/m2/měs. za 
účelem zřízení parkovacích stání

 Nájemné bude každoročně valorizováno podle míry inflace zjiště-
né ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

 Termín plnění: 31.05.2012 (OMP)
69/2012 RM schvaluje Dohodu o zajišťování výkonu regionálních funk-

cí knihoven v Jihomoravském kraji na rok 2012. Termín plnění: 
08.02.2012 (MKK)

70/2012 RM souhlasí s vyčleněním částky 100 000,- Kč bez DPH z ORG 
1006 000 000 „Drobné investice“ na opravu přenosného rozvadě-
če vč. kabeláže po vyhoření. Termín plnění: 30.03.2012 (OIRR)

71/2012 RM souhlasí s vyčleněním částky 100 000,- Kč bez DPH z ORG 
1006 000 000 „Drobné investice“ na dodávku 2 ks přenosných roz-
vaděčů s podružným měřením pro pořádání kulturních a prodej-
ních akcí. Termín plnění: 30.03.2012 (OIRR)

72/2012 RM bere na vědomí rezignaci paní Ing. Alexandry Potůčkové z 
Komise stavební Rady města Kuřimi a volí členem stavební komi-
se pana Bohumila Pěluchu. Termín plnění: 08.02.2012 (MST)

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

Usnesení 
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 06/2012 ze dne 17. 2. 2012

73/2012 RM schvaluje smlouvu o provedení uměleckého výkonu s Mi-
lanem Mrkosem, bytem Kuřim, na akci Kuřimský Masopust. Ter-
mín plnění: 18. 2. 2012 (KÚ)

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

Usnesení 
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 01/2012 ze dne 24. 1. 2012
1001/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. M. Kalinovou 

a Z. Kříže. Termín plnění: 24. 1. 2012
1002/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. R. 

Hanáka a J. Brabce. Termín plnění: 24. 1. 2012 
1003/2012 ZM schvaluje program jednání. Termín plnění: 24. 1. 2012
1004/2012 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 16. 1. 2012, pro-

dlužuje termín plnění usnesení č. 1067/2007 do 30. 9. 2012 a 
usnesení č. 1058/2010 do 31. 7. 2012. Termín plnění: 24. 1. 2012 
(STA)

1005/2012 ZM ruší usnesení ZM č. 1187/2011 ze dne 13. 12. 2011 ve 
věci směny pozemků mezi Městem Kuřim a manžely Kučerovský-
mi, Brno, v lokalitě Díly za Sv. Jánem. Termín plnění: 31. 1. 2012 
(OMP)

1006/2012 ZM schvaluje záměr na směnu pozemků parc. č. 2645 o vým. 
1 246 m2 a parc. č. 4487/3 o vým. 419 m2 (vlastník město Kuřim) 
za pozemky parc. č. 4487/1 o vým. 1 336 m2 a parc. č. 2642/551 o 
vým. 863 m2 (vlastník manž. Kučerovští, trvale bytem Brno) vše v 
k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání, za splnění odkládacích pod-
mínek dle přílohy B. Náklady spojené s uzavřením směnné smlou-
vy budou hrazeny dle zákona. Termín plnění: 31. 3. 2012 (OMP)

1007/2012 ZM schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 2086/1 
v k. ú. Kuřim, o výměře cca 16 m2, Ing. Jiřímu Jahodovi a Mgr. 
Renatě Jahodové, oba bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady 
daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Termín plnění: 31. 
3. 2012 (OMP)

1008/2012 ZM schvaluje prodej bytové jednotky o velikosti 3+1 s pří-
slušenstvím umístěné v VII. NP bytového domu v Kuřimi, man-
želům Monice a Jaroslavu Váňovým, trvale bytem Kuřim, za cenu 
1.155.000,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem byto-
vé jednotky včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou 
manželé Váňovi. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OMP)

1009/2012 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. 123/2004 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, o zajištění 
financování systému IDS JMK dle přílohy. Termín plnění: 30. 6. 
2012 (OIRR)

1010/2012 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 123/2004 
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, o zajištění fi-
nancování systému IDS JMK, kterým se zajišťuje nadstandard do-
pravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2012 ve výši 1.415.957,- 
Kč. Termín plnění: 30. 6. 2012 (OIRR)

1011/2012 ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č. XII Územního plá-
nu sídelního útvaru Kuřim nebyla podána žádná námitka. Termín 
plnění: 29. 2. 2012 (OIRR)

1012/2012 ZM souhlasí se zastavením procesu pořizování změny č. XII 
(lokalita XII/3). Termín plnění: 29. 2. 2012 (OIRR)

1013/2012 ZM příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 staveb-
ního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana-
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lytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, vydává změnu č. XII (lokality 
XII/1 a XII/2) Územního plánu sídelního útvaru Kuřim formou 
opatření obecné povahy. Termín plnění: 29. 2. 2012 (OIRR)

1014/2012 ZM schvaluje Program podnikatelský obolus 2012. Termín 
plnění: 30. 11. 2012 (OF, OŽÚ)

1015/2012 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z progra-
mu EFEKT 2012 na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města 
Kuřimi, 2. etapa“. Termín plnění: 31. 7. 2012 (KÚ)

1016/2012 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na akci „Přechod pro chodce 
na ulici Legionářské u DDM v Kuřimi“. Termín plnění: 31. 7. 2012 
(KÚ)

1017/2012 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Regi-
onálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt 
„Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze 
severní části města“ a souhlasí se zajištěním financování projektu v 
letech 2012 - 2014. Termín plnění: 31. 12. 2014 (KÚ)

1018/2012 ZM schvaluje rozpočet města na rok 2012, se změnami. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

1019/2012 ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující 
položky: 

 ZŠ Jungmannova 4.650.000,- Kč
 ZŠ Tyršova 5.500.000,- Kč
 MŠ Zborovská 5.750.000,- Kč
 Centrum sociálních služeb 5.000.000,- Kč
 Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)
1020/2012 ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpoč-
tových výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000,- Kč. 
Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z 
rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). Termín plnění: 31. 
12. 2012 (OF)

1021/2012 ZM schvaluje účast města v dražbě nemovitostí č. p. 1264 na 
pozemcích p. č. 612/6 a p. č. 612/17 vše k. ú. Kuřim, pozemků p. 
č. 612/6 a p. č. 612/7 vše k. ú. Kuřim, č. p. 1262 na pozemku p. č. 
382/2 vše k. ú. Kuřim, pozemku p. č. 382/2, č. p. 1208 na pozem-
ku p. č. 4297 vše k. ú. Kuřim, pozemku p. č. 4297, č. p. 1189 na 
pozemku p. č. 1751 vše k. ú. Kuřim, pozemku p. č. 1751, č. p. 938 
na pozemku p. č. 1787 vše k. ú. Kuřim, pozemku p. č. 1787, k. ú. 
Kuřim, nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 k budově č. p. 
1012 na pozemku p. č. 2086/2 vše k. ú. Kuřim a spoluvlastnického 
podílu ve výši 2/3 k pozemku p. č. 2086/2, k. ú. Kuřim, pověřuje 
dražitelem starostu města a schvaluje způsob stanovení finančního 
limitu. Termín plnění: 31. 1. 2012 (STA)

1022/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1264 na pozemcích 
p. č. 612/6 a p. č. 612/17 vše k. ú. Kuřim, a pozemků p. č. 612/6 
a p. č. 612/7 vše k. ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana Černého, 
nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 Smržovka, do vlastnictví města 
Kuřimi za maximální cenu ve výši dle zápisu. Termín plnění: 31. 
12. 2012 (OMP)

1023/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1262 na pozemku 
p. č. 382/2 vše k. ú. Kuřim a pozemku p. č. 382/2 k. ú. Kuřim, z 
vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 
Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu ve výši 
dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1024/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1208 na pozem-
ku p. č. 4297 vše k. ú. Kuřim, a pozemku p. č. 4297 k. ú. Kuřim, z 
vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 
Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu ve výši 
dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1025/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 1189 na pozem-
ku p. č. 1751 vše k. ú. Kuřim, a pozemku p. č. 1751 k. ú. Kuřim, z 
vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 
Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu ve výši 
dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1026/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č. p. 938 na pozemku 
p. č. 1787 vše k. ú. Kuřim, a pozemku p. č. 1787, k. ú. Kuřim, z 
vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 710, 468 51 
Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za maximální cenu ve výši 
dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1027/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 
2/3 k budově č. p. 1012 na pozemku p. č. 2086/2 vše k. ú. Kuřim, 
a spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 k pozemku p. č. 2086/2, k. 
ú. Kuřim, z vlastnictví RNDr. Jana Černého, nám. T. G. Masaryka 
710, 468 51 Smržovka, do vlastnictví města Kuřimi za cenu ve výši 
1.366.000,- Kč. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

1028/2012 ZM bere na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru ZM 
pana Karla Kreidla. Termín plnění: 24. 1. 2012 (OF)

1029/2012 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Progra-
mu prevence kriminality v roce 2012 na projekt Osvětlení cesty od 
přestupního uzlu IDS do ZŠ, MŠ a ZUŠ a schvaluje finanční podíl 
města na tomto projektu ve výši 50.000,- Kč. Termín plnění: 31. 
12. 2012 (KÚ)

1030/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města 
na rok 2012, dle zápisu se změnami. Termín plnění: 30. 4. 2012 
(OF)

Ing. Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta

Usnesení 
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 02/2012 ze dne 2. 2. 2012
1031/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise I. Peřinu a Ing. M. 

Mackovou. Termín plnění: 2. 2. 2012 (KÚ)
1032/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM J. Brabce 

a J. Hermana. Termín plnění: 2. 2. 2012 (KÚ)
1033/2012 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 

2. 2. 2012 (KÚ)
1034/2012 ZM schvaluje text výzvy k podání nabídky na zakázku – Pro-

gramová náplň informačního kanálu TKR Kuřim se změnami, a 
jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek, členy a 
náhradníky hodnotící komise se změnami a tajemníka komise dle 
zápisu. Termín plnění: 30. 4. 2012 (OMP)

1035/2012 ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku p. č. 320/15, k. 
ú. Kuřim, o výměře cca 47 m2 a části pozemku p. č. 1246/1, k. 
ú. Kuřim, o výměře cca 24 m2 od spoluvlastníků Ing. Bronislava 
Horáka, bytem Kuřim, a Richarda Horáka, bytem Kuřim, do vlast-
nictví Města Kuřimi za cenu 175,- Kč/m2 v souladu se smlouvou o 
budoucí kupní smlouvě. Veškeré náklady spojené s převodem po-
zemků ponese Město Kuřim. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OMP)

1036/2012 ZM volí Hanu Noďovou členkou kontrolního výboru ZM. 
Termín plnění: 2. 2. 2012 (KÚ)

1037/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města 
na rok 2012, dle přílohy se změnou. Termín plnění: 30. 4. 2012 
(OF)

Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček
starosta    1. místostarosta
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Bazénové přemýšlení
Víte, kdy si člověk připadá tlustý ? Je to prý tehdy, když vylézá z 

moře a skupinka Greenpeace ho tlačí zpátky do vody.
Tím chci naznačit, že jsem se rozhodl s několika „prostorově vý-

raznějšími“ kamarády navštěvovat pravidelně kuřimský bazén a jeho po-
silovnou zvanou část.

Představte si, zaplatíte 120,-Kč a můžete být v této „muskulatůrně“ 
jak dlouho chcete a po skončení mučení těla si můžete 20 minut zaplavat, 
případně skončit pod parou – myšleno v místnosti, kde je horko a kolem 
všude pára.

No, báječný požitek. A to vše v malém „našem“ městečku, kterému 
říkáme „Kuřas“.

Víte proč Vám to všechno píši ? Protože mám radost, že se přece 
jenom tady něco dělá pro občany. 

To když vyrazíte k sousedům třeba do Rakouska, do Německa, tak 
tam skoro v každém městě máte jak sportovní vyžití, kulturní a patří sem 
běžně i bazény s celoročním provozem.

Ať už okolnosti přestavby kritizoval v minulosti kdekdo, je potře-
ba říci minimálně tuto základní věc: hospodaření za první rok provozu 
bazénu vykazuje ztrátu i po přičtení splátek (cca 7 mil. korun) pod 5 mil. 
korun. Poslední známá částka na udržení provozu starého bazénu byla 
8,2 mil. korun (tato částka každým rokem rostla) .To znamená, že město 
šetří něco kolem tří miliónů korun. To si, přiznejme, je opravdu úspěch i 
za předpokladu v budoucnu menší návštěvnosti. 

Ale to jsem nechtěl takhle odbíhat od tématu. Musíme taky trochu 
kritizovat.

Takže: 
- kdo vymyslel kolem bazénu, ve sprchách, v přístupu do vířivky tak šíleně 

kluzké kachličky (sice odpovídající normě)? To nemohou být sem 
tam někde nějaké ty neklouzavé?

- na co je ten most přes bazén? Na povzbuzování plavců? Na korzo milen-
ců? Nebo dokonce jako předváděcí molo? (když ten „nerezavějící 
most odděláte, tak mohou plavci závodit v drahách a bazén tím 
získá)

- proč z venku v mrazivé zimě od tobogánu tak táhne?
- proč sauna nemá schlaďovací káď? To lití po hlavě by Finové jistě ne-

chtěli.
 
Něco k posilovně. Je tam plno báječných strojů o kterých toho vím 

velmi málo, ale vrže s nima spousta lidí. Výtečný je např. chodící, či běžící 
trenažér – na něm můžete jít, či běžet třeba do Čebína a dál. Akorát, že se 
díváte do nevzhledné stráně – něco na koukání by bodlo.

Chtělo by to také nějaké letáčky o těch strojích pro začínající i pro 
profíky o tom, jak cvičit, jak funět, jakou zátěž a na jaké svaly či pohybli-
vé kosti to pomáhá. Nevím zda to řeknu správně, ale nějaké interaktivní, 
dotykové médium by nebylo k zahození. Ale snad se nikomu nic nestane 
a obsluha má určitě školení na první pomoc. Jo, abych byl upřímný, byla 
tam jedna slečna, která automaticky radila novým příchozím, ale už tam 
není, asi byla moc dobrá a šla jinam, mám dojem, že se jmenovala Kuče-
rová – tak jako pan vedoucí.

Ale jinak je třeba říci, že posilovna v Kuřimi má špičkový charakter 
a je vhodná skoro pro každého – od „Švarcenegra“ až po kojící matky.

Radím starostovi i všem místostarostům (mají to „kósek“) , aby 
tam občas zašli, třeba je tam při tom sportu, či v páře nebo v sauně něco 
zajímavého, pro Kuřim užitečného, napadne.

Hlavně prý sauna je na pracovní schůzky velmi vhodná, on totiž 
nahý člověk nedělá prý tolik „machra“ a řeší věci s nadhledem.

Takže na závěr chci říci, že bazén je příkladem dobré práce radnice, 
protože byla schopna sehnat dotace a nový, pěkný bazén o 3 mil. Kč kaž-
dým rokem bude šetřit městu rozpočet.

Nový starosta (s těma prvníma, druhýma místostarostama) jistě 
taky něco užitečného brzy vymyslí, držím mu (jim) palce.

 František Merta

placená inzerce
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Tyršovka na „lyžáku“
V týdnu od neděle 12. 2. do soboty 18. 2. proběhl ve Vrbně pod 

Pradědem lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, kterého se zúčastni-
lo 25 žáků ze 7. a 9. ročníku, tři instruktoři a zdravotnice. 

Ubytováni jsme byli v pětilůžkových apartmánech (se sociálním 
zařízením a televizí) hotelu Koliba v Ludvíkově. K dispozici jsme měli 
jednu malou společenskou místnost, kde každý večer v 19 hodin probí-
halo zhodnocení uplynulého dne, krátká teoretická přednáška spojená 
s promítáním DVD filmů o didaktice a historii lyžování a jednu velkou 
společenskou místnost, v níž byly pořádány společenské zábavné večery 
(různé hry, karneval, vyhlášení výsledků soutěží a závěrečná diskotéka).

Lyžařský a snowboardový výcvik probíhal na sjezdovce ve Vrbně. 
V prvních dvou dnech jsme si užili sluníčka a pro výcvik ideálně uprave-
ného svahu. V dalších dnech se počasí pokazilo (chumelenice, vítr, déšť), 
ale jelikož nikdo z nás není z cukru, tak to naší „polární výpravě“ nevadilo. 
Ve čtvrtek večer se uskutečnilo losování startovních čísel před pátečními 
závody ve slalomu, kterého se zúčastnili všichni členové výpravy s těmito 
výsledky:

7. ročník – dívky: 1. Marešová Eliška, 2. Hiršová Zuzana, 3. Bouš-
ková Nella 

7. ročník – hoši: 1. Motyčka Ondřej, 2. Hrnčíř Kristián, 4. Gřess 
Štěpán

9. ročník – hoši: 1. Šoustar Michal, 2. Šroller Filip, 3. Kadlec Aleš
Snowboarďáci: 1. Lekešová Eliška, 2. Prudek Adam, 3. Šrámková 

Eliška
„Lyžák“ splnil svůj účel, neboť všichni účastníci zájezdu vylepšili 

své lyžařské nebo snowboardové umění. Ze začátečníků se stali mírně či 
více pokročilí lyžaři a z pokročilých zdatnější lyžaři (snowboarďáci). 

Z kurzu jsme se vrátili všichni v pořádku, vážné úrazy a onemocně-
ní se nám naštěstí vyhnuly obloukem (carvingovým).

 R. Ambrosek, ZŠ Tyršova

Fotoreportáž z masopustu - Jiří zach
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Pozvánka

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.
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bezpečnost

V minulém čísle Zlobice jsme otiskli rozsáhlou reportáž o 
bezpečnostních akcích Obvodního oddělení Policie České republi-
ky v Kuřimi. Protože se jednalo o nadmíru zajímavé téma, požádali 
jsme ještě o rozhovor k policejní problematice v Kuřimi vedoucího 
Obvodního oddělení Kuřim pana nadporučíka Alexandra Tomáše: 

Jaká je momentální bezpečnostní situace v Kuřimi?
Bezpečnostní situaci v Kuřimi považuji za poměrně dobrou, ale s 

několika výhradami. Situace je uspokojivá v oblasti závažných trestných 
činů týkajících se ohrožení života a zdraví. Co je však podstatně větším 
problémem, je majetková trestná činnost od kapesních krádeží, pou-
ličních krádeží až po krádeže vloupáním. Tak jako v jiných obdobných 
obcích se potýkáme s vandalstvím a sprejerstvím, Poměrně časté jsou 
také případy narušování veřejného pořádku, především v opilství a s tím 
související převozy osob do protialkoholní záchytné stanice. Samostat-
nou kapitolou jsou problémy v dopravě, a to především řízení pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek a parkování v rozporu s dopravními 
předpisy. 

Potýkáte se zde s problémy, které by byly pro vás obtížně řešitelné?
Podle mého názoru momentálně není v Kuřimi žádný velký a ob-

tížně řešitelný bezpečnostní problém. Nejsou zde žádné větší problémo-
vé oblasti nebo větší počet problémových osob. Tím ale neříkám, že nee-
xistují místa s větší rizikem vzniku trestných činů a přestupků. Myslím, že 
je všichni obyvatelé Kuřimi znají, ať již se jedná o nádraží ČD či některé 
bary a herny. Musím ale, ač nerad, konstatovat, že se v poslední době po-
hybujeme na tenké hraně mezi relativním klidem a většími problémy. Sta-
čí, aby se zde znenadání objevila nějaká problémová lokalita nebo větší 
skupina problémových osob, a bezpečnostní situace se zde může náhle 
výrazně zhoršit. Ale abych nemluvil jenom teoreticky, mohu zmínit všem 
Kuřimským nechvalně známou ubytovnu Adria u Wellness centra, jejíž 
zaplnění problémovými osobami pro nás znamená řešit zvýšený počet 
problémů ve veřejném pořádku. 

Jak konkrétně se snažíte situaci s problémovou ubytovnou řešit?
Za poslední 3 měsíce jsme ve spolupráci s městem podnikli ně-

kolik bezpečnostních akcí se zaměřením na pátrání po hledaných a po-
hřešovaných osobách a věcech. V této souvislosti jsme dvakrát v nočních 
hodinách kontrolovali také Adrii, vždy se zajímavým výsledkem. Poprvé 
jsme zadrželi dvě osoby v celostátním pátrání, z nichž jedna se vyhýba-
la nástupu do výkonu trestu odnětí svobody a druhá byla předvedena k 
podání vysvětlení. Při druhé kontrole jsme zjistili osobu s cizí státní pří-
slušností, po níž bylo vyhlášeno pátraní v schengenském informačním 
systému. Ale abych nemluvil jenom o Adrii, zkontrolovali jsme všechny 
kuřimské ubytovny, v ostatních ale větší problémy nebyly, spíše nebyli 
spokojeni kolegové z odboru prevence hasičského záchranného sboru s 
dodržováním bezpečnostních protipožárních předpisů. 

Jak jsme již v minulých vydáních Zlobice psali, kontrolujete také bary a 
restaurace. Při těchto kontrolách jste několikrát zjistili mladistvé podnapilé či 
pod vlivem drog. Hodláte v těchto kontrolách pokračovat i letos?

Určitě ano. I letos navazujeme na loňské kontroly, dvě takovéto 
jsme již provedli. Budeme v nich v nepravidelných intervalech pokračo-
vat i nadále, neboť problematika podávání alkoholických a omamných 
látek osobám mladších 18 let je celospolečenským problémem, jehož 
omezování se hodláme věnovat i v Kuřimi. Připravujeme i další bezpeč-
nostní akce zaměřené na jinou problematiku, o nichž se zatím nemohu 
zmiňovat, ale určitě budeme o jejich výsledcích informovat.

Jak se vám daří objasňovat spáchané trestné činy?
Tady se rád pochlubím. V loňském roce jsme v objasněnosti 

trestných činů měli nejlepší výsledky v okrese Brno-venkov. Vzhledem 
k tomu, že jsme v nejbližším zázemí města Brna s vynikajícím spojením 
automobilem i prostředky hromadné dopravy, jde o velmi dobrý výsle-
dek. Mnoho pachatelů trestných činů k nám totiž přijede pouze spáchat 
trestný čin a opět zmizí ve velkoměstě. Objasňování takovýchto trestných 
činů je velmi náročné a vyžaduje úzkou spolupráci policistů našeho od-
dělení s kriminální policií našeho územního odboru. Udržet takovýto 
výsledek však nebude v žádném případě snadné, neboť i my se jako celá 

policie potýkáme s problémem početního stavu policistů. Musím zde ješ-
tě zmínit fakt, který mnoho občanů Kuřimi neví. Náš obvod totiž nezahr-
nuje zdaleka jenom území Kuřimi, ale začíná na jedné straně kousek od 
dálnice D1 u Hvozdce a končí v lesích nad Adamovem, na druhé straně 
začínáme v Nuzířově a končíme u brněnské přehrady od Veverské Bítýšky 
po Rozdrojovice, včetně rozsáhlé rekreační oblasti.

Používáte pro vaši práci také městský kamerový systém?
Ano. Díky spolupráci s městem využíváme kamerový systém, kte-

rý nám již několikrát pomohl při objasnění trestné činnosti. Konkrétně 
mohu zmínit například případ vytrženého bankomatu v nákupním cen-
tru Elprum. Chtěl bych zde zmínit, že to není jediný příklad spolupráce. 
Od města máme zapůjčený nejmodernější alkoholtester Dräger a také 
záznamové zařízené pro služební vozidlo. Vynikající spolupráci máme 
i s městským inspektorem veřejného pořádku panem Žáčkem a také se 
starostou, s kterým jsme, dá se říci, v každodenním kontaktu. Oba dva se 
také účastní téměř všech našich bezpečnostních akcí ve městě. Spoluprá-
ce je ale velmi dobrá s celým vedením města. Město nám také jako jedna 
z obcí mikroregionu Kuřimka přispělo na pořízení dvou trekových kol, 
speciálně upravených a vybavených pro práci policie včetně barevného 
provedení. Kola nám umožňují dostat se i do míst, kde je problematické 
dostat se služebním vozidlem a pěší hlídce by doprava na místo trvala 
příliš dlouho i akční rádius by byl podstatně menší.

Podle informací, které máme k dispozici, se konečně připravuje rekon-
strukce vašeho obvodního oddělení? Jak by měla vypadat?

V současnosti je stav budovy obvodního oddělení naprosto nevy-
hovující, a to jak zázemí pro policisty a občany, tak technický stav budovy, 
především rozvody sítí. Dlouho očekávaná rekonstrukce celé budovy by 
měla proběhnout v letošním roce. Výsledkem bude kompletně zrekon-
struované oddělní s kvalitním a moderním zázemím pro občany i poli-
cisty. 

Jak to bude s provozem obvodního oddělení po dobu rekonstrukce?
Vzhledem ke komplexnosti rekonstrukce nebude možno v prů-

běhu rekonstrukce využívat budovu k policejním činnostem. Stáli jsme 
před otázkou, zda přestěhujeme na dobu několika měsíců celé oddělení 
mimo Kuřim, nejspíše do Tišnova, nebo najdeme nějaké vhodné prosto-
ry v Kuřimi. V tomto směru nám naštěstí vyšlo vstříc vedení města a na-
bídlo nám vhodné prostory přímo v budově městského úřadu. Výhodou 
to bude především pro občany města, kteří nebudou muset jezdit se svý-
mi problémy do Tišnova a také naše zásahy v případě nebezpečí budou 
rychlejší, pokud nebudeme muset dojíždět z Tišnova.

sš

Rozhovor o bezpečnosti v Kuřimi

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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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.

Prodáváme byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví v Kuřimi, v blízkos-
ti MÚ, po částečné rekonstrukci 
(voda+plyn+elektrika). Tel.: 603 
766 979.

Pronajmu zděnou garáž, el. 
220/380 V, v Kuřimi, ul. Havlíčko-
va 507. Cena 1 měsíc 1000 Kč. Tel.: 
541 263 757, 722 967 312.

Hledáme pronájem bytu 
3+1 v Kuřimi od 1.4.2012. S ne-
průchozími pokoji. Tel.: 733 527 
453.

Hledám pronájem bytu 2+1, 
3+1 nebo samostatného pokoje v 
bytě, nebo rodinném domě v Kuřimi. 
RK nevolat. Tel.: 720 684 440.

Nutně hledám ke koupi byt 
OV nebo DB 2-3+1 v Kuřimi, bez 
nutnosti větších úprav. Nejsem 
RK. RK nevolat. E-mail: radka.
fridrichova@seznam.cz.

Prodám hodně zachovalou, 
pohodlnou sedačku, jedná se o troj-
křeslo, dvojkřeslo + křeslo. Cena 
4000 Kč. Tel.: 777 138 407.

Prodám počítač: AMO K7 
ATHLON XP 2000+ GE FOR-
CE MX 440, 1GB RAM, 110 GB 
HOD, DVD – RW, 17“ display 
PHILLIPS, repro 2.1, multifunkč-
ní klávesnice, myš + stůl pod počí-
tač. Cena 2000 Kč. Tel.: 775 872 
682.

Prodám zvlhčovač vzduchu, 
perfektní stav, tichý chod, zachovalý. 
Tel.: 737 844 397.

Prodám zachovalý automa-
tický diaprojektor PENTACON s 
dálkovým ovládáním a zásobníky, 
vysoký sv. výkon, perfektní stav. 
Cena 1500 Kč. Tel.: 737 844 397.

občanská inzerce - zdarma

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

Byty:	
Kuřim,	1+kk,	OV,	ul.	Wolkerova,	IV.	NP,	27,7	m2,	lodžie,	690	000,-	Kč
Kuřim,	1+kk,	OV,	ul.	Wolkerova,	III.	NP,	27,7	m2,	lodžie,	590	000,-	Kč
Kuřim	2+1,	OV	ul.	Jungmannova,	II.	NP,	53	m2,	balkon,	1	800	000,-	Kč
Kuřim	3+1,	OV,	Na	Loučkách,		8.NP	z		8,	panel,		dům	po	revitalizaci,		73	m2,	

lodžie	2	m2,	po	částečné	rekonstrukci,	sklep,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	3+kk,	OV,	ul.	U	stadionu,	přízemí	se	zahrádkou,	novostavba,		99	m2					
2	700	000,-	Kč
Kuřim,	3+kk,	OV,	Díly	za	sv.	Jánem,	se	zahrádkou,	64	m2,	2	100	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	Lelekovice,	s	2	bytovými	jednotkami,	
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.	75m2,	890	000,-	Kč

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

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

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

Malhostovice	cena	200,-	Kč/m2

Prodej	garáží	v	Kuřimi:
garáž	na	ul.	Sv.	Čecha		zděná	s	elektřinou	18	m2,		130	000,-	Kč
dvojgaráž	na	ul.	Sv.	Čecha	zděná	s	elektřinou,	2x18	m2,		300	000,-	Kč

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

Kč/měs.
Kuřim,		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,		kancelář,	36	m2,		9	000,-Kč/měs.
Kuřim,	kancelářské	prostory	na	ul.	Blanenská,	37	a	55	m2,		2	000,-	Kč/m2/

rok	parkoviště	k	dispozici

placená inzerce 

Hledám šikovnou paní na 
úklid RD v Kuřimi, úklid 1xtýdně /
ne víkend/,mzda 80kc/hod. V pří-
padě spokojenosti lze mzdu zvýšit. 
Tel.: 774 677 888.

Mladá žena hledá práci v 
Kuřimi, nástup ihned. Děkuji za 
nabídku. Tel.: 728 315 567.

Hledám jakoukoli práci v 
Kuřimi + okolí, děkuji za nabídky. 
Muž 42. Tel.: 728 898 334, 728 
315 567.

Nabízím soukromou výuku 
angličtiny s rodilým mluvčím. E-
mail barnfield@seznam.cz

Hledáme pronájem garáže v 
Kuřimi nebo parkovacího stání např. 
ve stodole rodinného domu. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 732 328 391.

Prodám levně chlapecké 
oblečení velikost 86-104 (teplá-
ky,trička,mikiny), vše velmi pěkné, 
po jednom dítěti. Spěchá. Tel. 777 
113 188.

Prodám dětskou autosedačku 
COSY NEST, 0-13kg, černo-hnědá, 
velmi pěkná, málo používaná. Cena 
300,-Kč. Tel. 777 113 188.

Pronajmu byt 2+1 Na Louč-
kách Kuřim. Tel.: 724 972 353.

Pronajmu byt 1+1 v Kuřimi 
Na Královkách. Kompletně vybaven, 
ihned volný. Cena 8.000 Kč včetně 
inkasa. Tel.: 721 940 663.
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sport - házená

Kuřimský pohár 2012
V sobotu 12. 2. 2012 pořádal oddíl házené již 19. ročník turna-

je mužů Kuřimský pohár. Zúčastnila se družstva TJ Bohunice - 1. liga 
dorostu (výběr hráčů Brněnska), MHK Piešťany - účastník slovenské 
2. ligy, SK Kuřim -2. liga a družstvo Sokola Juliánov hrající Jm ligu. 
Každé družstvo hrálo tři utkání 2x25minut. Družstvo Sokol Trnávka 
účastník druhé ligy SM se omluvilo. Poděkování patří obsluze sta-
dionu, při mrazivém počasí se podařilo nafukovací halu již v 9:00 
hodin ráno vyhřát na přijatelných 10°C, pořadatelské službě a v ne-
poslední řadě trenérům i hráčům zúčastněných družstev. Turnaj tak 
byl dobrou přípravou a také prověrkou výkonnosti hráčů i družstev 
před blížícím se jarním kolem mistrovských soutěží.

SK Kuřim – Tatran Bohunice 24:21 
Předpokládané vítězství domácího družstva se nerodilo lehce. Br-

něnský výběr dorostenců hrající první ligu předváděl nacvičené signály 
hrané ve svižném tempu a rychlými protiútoky trestal chyby soupeře. 
Domácí hráči hráli příliš individuálně, v obraně staticky. Celé utkání však 
soupeře nepustili do vedení, zvítězili bez většího nasazení. 

Sokol Juliánov – MHK Piešťany 20:24
V utkání dvou soupeřů s podobným stylem se po vyrovnané hře 

prosadili proti techničtějším hráčům Juliánova hosté, především důraz-
nější hrou z prosoru spojek a pivota.

Tatran Bohunice – MHK Piešťany 17:24
Piešťany nasadili od počátku utkání aktivní obranu a Bohunice se 

proti fyzicky lépe vybavenému soupeři nedokázaly prosadit. 

SK Kuřim – Sokol Juliánov 26:26
Kuřimští hráči v první části utkání nastoupili na soupeře a bez pro-

blémů získali sedmibrankový náskok. Soupeře však podcenili, polevili v 
obraně, v útočné činnosti chybovali a Juliánovu se tak po rychlých akcích 
podařilo nejen srovnat skore, ale i získat náskok dvou branek. Kuřimské 
družstvo v této fázi utkání herně zklamalo, přesto však v závěru opět zís-
kalo převahu a srovnalo výsledný stav.

Sokol Juliánov – Tatran Bohunice 25:23
I ve třetím, pohledném klání družstvo Bohunic drželo se soupe-

řem většinu utkání krok, v závěru se již prosadila větší zkušenost hráčů 
Juliánova.

MHK Piešťany – SK Kuřim 15:25
 Utkání o první místo v turnaji bylo i srovnáním stylu a výkon-

nosti družstev druhé slovenské a české druhé ligy. V prvních minutách, 
do stavu 4:3 se střelecky lépe dařilo hráčům Piešťan, ale s přibývajícím 
časem získávali kuřimští převahu, v poločase byl stav 8:13. Začátek dru-
hého poločasu byl opět herně vyrovnaný, Piešťany snížili stav na rozdíl 
dvou branek, ale kuřimské družstvo se opět prosadilo aktivní obranou, 
podpořenou výkony brankářů, rychlým protiútokem a přesnější střelbou 
z postupného útoku. Závěr utkání tak byl jednoznačnou záležitostí kuři-
mských.
Sestava Kuřimi - Střelci branek Kuřimi
Jméno   Post  Soupeř v turnaji
   Bohunice Juliánov Piešťany Celkem
Zaplatílek Karel Brankář  -  -  -  --
Schwarzer Karel Brankář  -  -  -  --
Audy Jan P Křídlo   3  4  5  12
Dlapa Michal P Křídlo  0  2  5  7
Pišťák Martin P Spojka  2  5  3  10
Kadrman Marek P Spojka  4  2  4  10
Mylbachr Petr S Spojka  2  0  1  3
Bárta Erik S Spojka   2  3  1  6
Kopřiva Jan L Spojka  1  1  0  2
Fikeis Jakub L Spojka  1  3  2  6
Kopřiva Vojtěch L Křídlo  1  1  2  4
Navrátil Ondřej L Křídlo  3  1  2  6
Kvasnica Pavel Pivot   2  0  0  2
Sára Robert Pivot   3  4  1  8
Kubíček Libor Trenér 

Tabulka turnaje
1 SK Kuřim  3 2 1 0   75:62  5
2 MHK Piešťany  3 2 0 1   63:62  4
3 Sokol Juliánov  3 1 1 1   71:73  3
4 Tatran Bohunice  3 0 0 0   61:73  0

Odvety začaly neslavně
Přinášíme vám informace o výsledcích kuřimských házenkářů v 

měsíci únoru. Poslední únorový víkend se začaly hrát jarní mistrovská 
utkání soutěží Českého svazu házené, v našem případě  2. ligy staršího 
dorostu a 2. ligy mužů. Bilance prvních odvetných utkání v domácí nafu-
kovače není nikterak příznivá.

Muži A - SK Kuřim – Jiskra Havlíčkův Brod 23:27 (9:14)
Na toto utkání by jistě většina hráčů rychle zapomněla. Můžeme 

ho bezesporu slovem nazvat „Festivalem neproměněných šancí“. Asi jsme 
nebyli horším týmem, nicméně jsme neproměnili asi 20 jasných šancí.  
Kdybychom proměnili alespoň polovinu střel, zřejmě bychom vyhráli 
rozdílem 10 nebo i více branek, jenže jako bychom byli ještě v jakémsi 
zimním spánku. Střelci netrefovali soupeřovu branku a když už se trefi-
li mezi tyče, tak hráli spíše vybíjenou soupeřova brankáře. Poločas jsme 
prohráli rozdílem 5 branek a celkově nás soupeř přehrál rozdílem 4 bra-
nek. Tohle utkání se špatně hodnotí, nicméně trenér má teď jediný úkol, 
namotivovat naše hráče na další rovněž důležité utkání na horké půdě 
Sokola Telnice. Držme našim borcům palce, ať napraví nepříliš vydařený 
vstup do jarní části soutěže. Sestava: Zaplatílek, Pišťák, Audy, Kopřiva 
J., Bárta, Dlapa, Schwarzer, Mylbachr, Sára, Fiekis, Kopřiva V., Kadrman 
Kvasnica. Trenéři: Kubíček, Mikel

Dorost - SK Kuřim – Rožnov p. Radhoštěm 14:40 (7:20)
Družstvo dorostu má za sebou další těžké utkání se soupeřem z Rož-

nova pod Radhoštěm. Soupeř tuhle soutěž hraje již několikátým rokem 
a letos je aspirantem na postu do 1. ligy dorostu. Věděli jsme, že zápas ne-
bude vůbec lehký a tak jsme nastupovali s taktikou držet krok se soupeřem 
v postupném útoku a bez zbytečných chyb, které by soupeř mohl využít k 
rychlým protiútokům a následným laciným gólům. Bohužel jsme dokázali se 
soupeřem držet krok a plnit taktiku trenéra pouze prvních 15minut utkání. 
Poté soupeř několika rychlými brankami utekl a zároveň určil, kdo bude ví-
tězem utkání. Naši chlapci však bojovali až do konce utkání a i když si soupeř 
odváží vysoké vítězství nutno podotknout, že takováto konfrontace je pro nás 
„Vysokou školou házené“. K dalšímu utkání zajíždí naši dorostenci na horkou 
půdu Vsetína, tak uvidíme, jak se jim bude výsledkově dařit právě tam. Se-
stava: Peňáz, Procházka, Pelikán, Šťastný, Zelený, Kalina, Němeček, Ševčík, 
Mašek. Trenéři: Jaroš, Šubík, asistent – Mylbachr

Přípravka
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“ + Kuřim „B“, Sokol Telnice „A“ 
+ „B“, Sokol Sokolnice, Hustopeče, Měnín. Hrála se vyrovnaná utkání 
se spoustou krásných branek nejmenších házenkářů. Naši hráči obsadili 
krásnou bronzovou a trošku smolnou, ale přesto pěknou 4. příčku. Na 
závěr obdrželo každé družstvo diplom a několik sladkostí pro malé mlsné 
jazýčky. Věřme, že mladé házenkářské naděje bude házená dále bavit a 
budou předvádět alespoň takové výkony jako na tomto turnaji.
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Kam za sportem
Úterý 6. března 18:30, tělocvična ZŠ Jungman-
nova

WU-SHU Exhibice k roku draka
Pořádá klub čínského bojového umění WU-
SHU Kuřim

Neděle 11. března 16:00, nafukovací hala
Házená Kuřim – Ivančice, 

Muži A, 2. liga 14. kolo. Další utkání tohoto 
dne: 14:00 Kuřim - Přerov Dorostenci 2. liga.

Neděle 18. března 16:00, nafukovací hala
Házená Kuřim – Sokolnice, 

Muži A, 2. liga 15. kolo. Další utkání tohoto 
dne: 10:30 Kuřim - Sokolnice mladší žáci, 12: 
15 Kuřim - Sokolnice starší žáci, 14:00 Kuřim - 
Velká Bystřice Dorostenci 2. liga 14. kolo.

Pátek 23. března 9:00, Kulturní dům v Kuřimi
Šachy - Okresní přebor Brno-venkov

v rapid šachu mládeže + o krále a královnu ku-
řimských základních škol. Pořádá ŠK KME-D-
DM Kuřim s podporou MěÚ Kuřim. Prezence 
od 8:00. Právo účasti mají hráči a hráčky kat. 
do 16 let narození 1996 a mladší, kategorie do 
14 let (1998 a ml.), do 12 let (2000 a ml.) a do 
10 let (2002) a ml. Hraje se švýcarským systé-
mem na 9 kol, 2x15 minut na partii. Přihlášky 
do 15. března 2012 na adresu Pavel Krupica, tel. 
607274104, Krupica.Pavel@seznam.cz uveďte 
jméno, věk a VT.

Neděle 25. března 16:00, nafukovací hala
Házená Kuřim C – Vel. Meziříčí B

Oblastní přebor mužů.

Pondělí 26. března 16:30, Malá tělocvična u ZŠ 
Tyršova

Atletika Kuřimská laťka 2012 
(závody ve skoku vysokém)

Pořádá Atletický kroužek při DDM Kuřim 
pořádá. Kategorie: Dívky a chlapci školního a 
předškolního věku (rok narození 1996 a mlad-
ší). Prezentace v 16:00. Časový program: V 
16:30 zahájí nejmladší děti, další kategorie bu-
dou následovat ihned po skončení předchozí až 
k nejstarším. Předpokládané ukončení v 18:00.

Sobota 31. března 9:00, sokolovna Kuřim
Stolní tenis 

VIII. ročník velikonočního turnaje
Pořádá Sokol Kuřim. Kategorie: Dvouhra re-
gistrovaných hráčů, dvouhra neregistrovaných 
hráčů, dvouhra žáků, dvouhra nad 60 let, čtyř-
hra registrovaní a neregistrovaní. Registrace od 
8:00. 

Sportovec města 
Kuřimi roku 2011

V letošním roce bude opět vyhlášená tradiční anketa našeho města, ve které se oceňují nej-
lepší sportovci, sportovní týmy a také funkcionáři kuřimského sportu za loňský rok.

Kritéria a kategorie vyhodnocení zůstávají stejné jako v loňském roce a jsou k nahlédnutí na 
stránkách Města Kuřimi. Pro rekapitulaci se jedná o vyhodnocení 
- Sportovec města Kuřimi - za individuální sportovní úspěch a reprezentaci města
- Sportovní tým města Kuřimi - za sportovní výsledky kolektivu a reprezentaci města 
- Úspěšní trenéři města Kuřimi - za velmi dobré výsledky při vedení sportovních oddílů, ze-

jména dětí a mládeže 
- Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu - za dlouhodobý přínos pro sportovní dění, za 

zajištění a organizaci úspěšných akcí v Kuřimi
- nejlepší člen klubu mládež - z mládežnických kategorií příslušného klubu, za nejlepší spor-

tovní výsledky v daném sportovním odvětví. 
- mimořádná kategorie – vyhlášení úspěšného sportovce z Kuřimi, který není člen kuřimské-

ho klubu, dále např. hendikepovaný sportovec, fair play počin apod. 
Sportovci jsou oceněni v kategoriích talent roku – hoši a dívky, dorost – junioři do 18 let hoši 

a dívky, ženy a muži, veteráni a veteránky, týmy v kategoriích mládež a dospělí.
Všechny kuřimské sportovní kluby a sdružení mají možnost podávat své návrhy na 

ocenění do 15. března tr. na Městském úřadu Kuřim. Podrobnosti jsou uvedeny na webové 
stránce www.kurim.cz v sekci aktuality.

Předběžný termín slavnostního vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimi 2011 je 20. dubna 
2012 v sále Kulturního domu. Všichni občané města a příznivci sportu jsou zváni.

Za sportovní komisi Lubomír Stříž

Sem by se vešla určitě ještě jedna 
sportovní pozvánka. 

Sportujete, 
a potěšil by vás zájem publika?

Tak proč jste ji do Zlobice neposlali?
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Volejbal - DDM HIPPO Kuřim Stolní tenis

Šachy

Tabulky soutěží ve stolním tenisu k 
29.2.2012 

Krajský přebor I. třídy 
1 Sokol Brno I B   18 18  0   0  180:50  603:273  72
2 Sokol Hlubočany A  18 15  0   3  167:93  581:409  63
3 KST Oltec Brno A   18 11  4   3  165:113  594:467  55
4 Sokol Lanžhot B   18 11  3   4  159:114  587:489  54
5 Koral Tišnov C   18 10  0   8  127:130  441:440  48
6 Sokol Kobylí A   18   7  3   8  137:141  560:550  42
7 Sokol Moravské Prusy A  18   8  0 10  124:142  472:517  42
8 Orel Ivančice A   18   6  3   9  126:151  501:562  39
9 Sokol Znojmo C   18   6  1 11  129:144  502:554  37
10 SK Slatina B   18   4  2 12  101:158  438:570  32
11 SK Kuřim A   18   3  1 14   98:157  407:564 28
12 Jiskra Strážnice B   18   0  1 15    59:179  293:584  17

Okresní přebor I. třídy o postup 
1 Silůvky B   17 16  0   1  231:75  760:376   65
2 Radostice A   17 13  0   4  193:113  681:470   56
3 SK Kuřim B   17 13  0   3  170:136 622:527  55
4 Rebešovice A   17 12  0   5  179:127  656:535   53
5 Mokrá B   17   9  0   8  156:150  591:567   44
6 Tišnov D   17   5  0 12  125:181  517:661   32

Okresní přebor I. třídy o záchranu 
1 Telnice A   17  9  1    7  144:162  558:604   45
2 Nové Bránice B   17  7  1    9  144:162  573:606   39
3 Moravské Knínice A  17  5  1  11  140:166  559:609   33
4 Lažánky A   17  4  1  12  119:187  522:672   30
5 Oslavany A   17  3  2  12  119:187  482:667   28
6 Hrušovany u Brna B  17  2  2  13  116:190  463:690   25

Okresní přebor II. třídy o postup 
1 Rebešovice B   17 11  3  3  167:139  630:583   53
2 Ivančice B   17 11  2  4  176:130  580:503   52
3 Ostopovice A   17   8  3  6  152:154  550:562   44
4 Prace A    17   8  3  6  156:150  613:579   44
5 Silůvky C   17   8  3  6  163:143  614:561   44
6 Ořechov A   17   5  4  8  156:150  619:594   36

Okresní přebor II. třídy o záchranu 
1 Tišnov E   17  9  2    6  156:150  603:584   46
2 Tvarožná A   17  9  1    7  174:132  638:544   45
3 Mokrá C   17  9  1    7  152:154  583:596   45
4 Sokol Kuřim A   17  8  1   8  151:155  605:586  42
5 Říčany A   17  2  2 13  129:177  504:626   25
6 Moravské Knínice B  17  1  1 15  104:202  474:695   21

Okresní přebor III. třídy o postup 
1 Nedvědice A   17 16  0    1  233:73  774:391   65
2 Radostice B   17 12  2    3  194:111  696:468   55
3 Lažánky B   17 12  0    5  192:114  691:488   53
4 Rebešovice C   17   8  0    9  146:159  564:604   41
5 Sokol Kuřim B   17   7  1   9  141:165  533:624  39
6 Silůvky D   17   5  2 10  105:201  455:682   34

Okresní přebor III. třídy o záchranu 
1 Nové Bránice C   17   9  1    7  153:153  555:562   45
2 Prace B    17   7  2    8  133:173  523:636   40
3 Ostrovačice A   17   6  3    8  140:166  547:600   38
4 Lomnička A   17   5  1  11 144:162  569:600   33
5 Prštice A   17   3  6    8  145:161  550:608   32
6 Neslovice A   17   3  0 14  109:197  481:675   26

 L.Vojanec 

Žákyně
Sedmý turnaj se konal v Brně. Turnaje se zúčastnily týmy z VK 

Královo Pole B, Volejbalu Vyškov B, Pohořelic a Kuřimi. V úvodním zá-
pase si kuřimské žákyně poradily s týmem VK Královo Pole B 2:0. Úvod 
zápasu byl maličko ospalý, ale pak se holky rozehrály k dobrému výkonu a 
zaslouženě zvítězily. Druhé utkání s Vyškovem B bylo velice vyrovnanou 
bitvou o každý bodík až do konce utkání. Z těsného vítězství se nakonec 
radovaly opět kuřimské hráčky a připsaly si tak druhé vítězství na turnaji. 
Poslední zápas bohužel kuřimské žákyně nezvládly a podlehly Pohořeli-
cím 0:2. Hráčky na turnaji předvedly velmi dobrý výkon a kromě posled-
ního zápasu hrály pohledný volejbal.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Eliška Smrčková, Kamila 
Smrčková, Michaela Šplíchalová, Kateřina Šplíchalová, Bára Lukešová, 
Tereza Lípová, Barbora Fikesová.

Pohár 7. tříd
Páté kolo Poháru 7. tříd se hrálo v Brně. V úvodním zápase sehrál 

kuřimský tým velmi napínavou bitvu s týmem ZŠ Novolíšeňská B. Skóre 
se přelévalo z jedné strany na druhou stejně jako pěkné výměny střídaly 
zbytečné chyby, které ale k učení patří. Nakonec se podařilo kuřimskému 
týmu zvítězit 2:1. Ve druhém zápase nás čekal velice kvalitní tým Znojma 
C. Zejména holky přistoupily k zápasu s kluky se značným respektem a 
na palubovce tak jasně dominoval tým Znojma. Další dva zápasy s týmem 
VK Královo Pole F a ZŠ Vejrostova byly z naší strany celkem dobře zvlád-
nuté, ovšem kvalita byla opět na straně soupeře. I když po boji, tak jsme v 
obou zápasech prohráli. Na turnaji se velmi dobře prezentovala čtveřice 
hráček s perspektivou do příštích let, které dostaly šanci si turnaj v šest-
kách vyzkoušet.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Tereza Lípová, Milan Hoplí-
ček, Kateřina Šplíchalová, Alena Filková, Alena Vichtová, Kateřina Hrdi-
nová, Tereza Šancová, Lucie Tesařová, Zuzana Rubešová. 

Turnaj č.6
V sobotu 18.2.2012 proběhl v KLUBU POHODA  šestý turnaj 

série za účasti 14 hráčů. Rozhodčím byla Lenka Klašková.
Tento hrací den přivítaly hráče dva nové šipkové automaty, jeden 

byl zcela nový, druhý jsme nechali repasovat tak, aby nedocházelo k chyb-
ným odpočtům bodů v jednotlivých zápasech. 

Na prvním místě v turnaji skončil A. Klaška ml., na druhém místě 
se umístil P. Cimbálník, na třetím místě byl Z. Jůza.

Výsledky turnaje číslo 6.: 1. místo A. Klaška ml., 2. P. Cimbálník, 
3. Z. Jůza, 4. R. Štěpánek, 5.-6. A.Klaška st. a L. Klašková, 7.-8. F. Doležel 
a S. Klašková atd…

Průběžné pořadí: 1. J. Kessner 46, 2.-3. L. Klašková a A. Klaška 
ml. po 34, 4. P. Cimbálník 32, 5. R. Štěpánek 28, 6. R. Staněk 27, 7. A. 
Klaška st. 26, 8. P. Pištěláková 22, 9. F. Doležel 20, 10.-11. M.Kapel a L. 
Žáček po 14.

Další turnaj se uskuteční v KLUBU POHODA Kuřim kulturní 
dům (vchod ze dvora),v sobotu 17. 3. 2012 v 19:00 hodin.

David Hedbávný

Šipky

Bude v Kuřimi liga?
Kuřimští šachisté vedou dvě kola před koncem krajský přebor prv-

ní třídy a mají velkou šanci na postup do 2. ligy! Kuřim má tříbodový 
báskok na dvojici pronásledovatelů (Lipovec a Moravská Slávie Brno), 
ostatní týmy jsou už ze hry.

B-tým, který rovněž usiloval o postup v krajském přeboru 2. třídy, 
po porážce s Vyškovem A, své postupové šance už zřejmě ztratil. Zatím 
drží třetí  příčku a v konečném pořadí může být druhý až čtvrtý. 

job
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Atletika

Příští dubnové číslo Zlobice vyjde v pátek 30. března 2012. 
Uzávěrka je v pátek 23. března 2012, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 26. března.

Malá cena Zlobice 2012
V sobotu 11.2. proběhl první závod letošního ročníku Kuřimské 

běžecké ligy. Ač mrazy uhodily v plné síle, v 7 ráno teploměr na Podlesí 
ukazoval -19°C, účast na závodech byla početná. 45 dospělých a 15 dětí. 
Z části i díky tomu, že tento první závod byl hodnocen i do běžeckého 
seriálu Orelské běžecké ligy. Díky tomu bylo tentokrát i více dětských ka-
tegorií, které jsou v OBL hodnoceny.

Nejrychlejším běžcem byl Martin Kleibl, vítěz minulého ročníku, 
mezi ženami pak Tereza Procházková, která byla v Kuřimi poprvé. Traťo-
vý rekord tentokrát padl v jediné kategorii, a to mezi muži nad 60 let, kde 
ho překonali oba účastníci, Aleš Stráník i Jiří Brtník.

Poděkování patří členům kuřimského Orla, kteří pomohli s orga-
nizací závodu. Na příštím závodu se sejdeme na Apríla, v neděli 1.4., kdy 
proběhne Aprílový běh.

Podrobnosti jsou k dispozici i na internetové adrese kbl.kurim.cz.

Výsledky:
Ženy do 34 let: 1. Tereza Procházková Orel Ořechov 1990 30:38, 

2. Magda Krejčová Brno 1980 30:57, 3. Dorota Drozdová AC Mor. Slávia 
1978 32:49, 4. Alžběta Sedláčková AC Mor. Slávia 1978 33:17

Ženy od 35 do 44 let: 1. Lucie Novotná Brno 1975 32:42, 2. Simo-
na Nečasová Kuřim 1969 38:36

 Ženy nad 45 let včetně: 1. Alena Žákovská Horizont Blansko 1962 
34:00, 2. Lenka Slabáková AK Olymp Brno 1966 36:32, 3. Ivana Volavá 
Barnex sport Brno 1964 36:48

 Muži do 39 let: 1. Martin Kleibl TJ Slovan Podlesí 1973 24:31, 
2. Milan Adamec Orel Vyškov 1977 24:41, 3. Martin Pohanka AC Mor. 
Slávia 1973 24:54, 4. Ondřej Kříž Orel Žďár nad Sázavou 1980 26:15, 5. 
Štěpán Juránek Uni Orel Židenice 1990 27:14, …, 10. Aleš Sikora TJ Slo-
van Podlesí 1973 29:38, 11. Michal Pešek AK Kuřim 1996 31:11 …

 Muži od 40 do 49 let: 1. Ivo Peřina Kuřim 1966 27:35, 2. Jiří 
Nožka Dino sport Ivančice 1963 27:48, 3. Jaroslav Kropáček Brno 1970 
28:09, 4. Jiří Zachař Orel Vysoké Mýto 1972 28:30, 5. Petr Janek Brno 
1969 30:11, 6. Petr Novotný Kuřim 1965 30:35, 7. Libor Konečný Kuřim 
1971 30:56, 8. Martin Jaskulka Kuřim 1968 32:19

Muži od 50 do 59 let: 1. František Kolínek AK Perná 1956 26:47, 
2. Martin Skyba Dino sport Ivančice 1962 27:26, 3. Luboš Prudek Kuřim 
1961 28:15, 4. Jaroslav Scherrer Orel Moravské Budějovice 1960 29:03, 
5. Josef Kunc LRS Vyškov 1960 29:11, 6. Libor Novotný Kuřim 1961 
31:52, … 11. Lubomír Liška Kuřim 1955 39:08

Muži od 60 do 69 let: 1. Aleš Stráník Blansko 1950 29:27TR, 2. Jiří 
Brtník Orel Ochoz 1952 29:51TR

Muži nad 70 let včetně: 1. Josef Holý AC Mor. Slávia 1941 41:02, 
2. Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 44:36

Výsledky lidového běhu: 
Dívky, rok narození 1998-1999, trať 1800m: 1. Eliška Limburská 

Orel Obřany 1999 10:36, 2. Eva Schmidtová Orel Židenice 1998 12:48
Chlapci, rok narození 1999-2000, trať 1800m: 1. Michal Zamazal 

AK Blansko Dvorská 1999 7:28, 2. Jakub Ferdinand Orel Židenice 1999 
7:40, 3. Pavel Halas Orel Šitbořice 1999 8:45

Dívky, rok narození 2001-2002, trať 500m: 1. Veronika Halasová 
Orel Šitbořice 2001 2:25, 2. Ludmila Halasová Orel Šitbořice 2003 2:53, 
3. Anna Halasová Orel Drnovice 2003 3:22

Chlapci, rok narození 2001-2002, trať 500m: 1. Miroslav Tichý 
Orel Obřany 2001 2:30, 2. Jan Limburský Orel Obřany 2001 2:36

Dívky, rok narození 2003-2004, trať 200m: 1. Anna Halasová Orel 
Drnovice 2003 47,4s, 2. Ludmila Halasová Orel Šitbořice 2003 48,1s

Chlapci, rok narození 2003-2004, trať 200m: 1. Vojtěch Tichý 
Orel Obřany 2003 51,4s

Dívky, rok narození 2005 a mladší, trať 100m: 1. Zdislava Tichá 
Orel Obřany 2009 51,5s, 2. Anežka Halasová Orel Drnovice 2011 2:31

 Chlapci, rok narození 2005 a mladší, trať 100m: 1. Vojtěch Halas 
Orel Drnovice 2005 58,7s

Kuřimská běžecká liga 2012 
„seriál běžeckých závodů pro všechny, 
které baví běhat“ 

12. ročník 
 
 so 11.2. XII. Malá cena Zlobice (součást OBL) 
atletický stadion Kuřim 10:00 - hlavní závod 6,3km 
součást OBL od 8:45 - závody pro děti 0,1 - 1,8km 
 
ne 1.4. XII. Aprílový „maratón“ Kuřim - Podlesí 
ZŠ Tyršova Kuřim 10:00 - hlavní závod 6,3km 
 10:00 - lidový běh 2,9km 
 
ne 13.5. X. Běh kolem Babího lomu 
hřiště u KD Podlesí 10:00 - hlavní závod 8,7km 
 10:00 - lidový běh 2,6km 
 
čt 28.6. XX. Memoriál MUDr. Vališe 
ZŠ Komenského Kuřim 18:00 - hlavní závod 4,8km 
 od 16:30 - závody pro děti 400m a více 
 
so 1.9. XII. Kuřimská hora 
ZŠ Tyršova Kuřim 10:00 - hlavní závod 5,8km 
 10:00 - lidový běh 2km 
 
říjen - bude upřesněno na Kuřimské hoře 
XXXI. Kuřimská hodinovka 
atletický stadion Kuřim 14:00 - hlavní závod hodinovka 
 od 10:00 - závody pro děti 8 a 12-minutovka 
 
ne 4.11. XI. Běh na Babí lom 
hřiště u KD Podlesí 10:00 - hlavní závod 4km 
 10:00 - lidový běh 2,6km 



Placená inzerce



Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru 
Zaměření 

Vhodné pro 
Úspěšnost 
„státní ma-
turity“ 2011 

Školné měsíčně 10  
v roce 

Možnost další-
ho studia Charakteristika oboru Optimální prů-

měr ze ZŠ  

Informační technologie  
18-20-M/01 

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

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

Ekonomika a podnikání  
 63-41-M/01 

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

Čtyřletý ekonomický obor s technickým mini-
mem. 

Mechanik elektrotechnik  
26-41-L/01 

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

Čtyřletý elektrotechnický obor s teoretickou a 
praktickou přípravou. 

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

VŠ 
Čtyřletý strojírenský obor s teoretickou a 
praktickou přípravou. 

Tříleté učební obory zakončené vyučením se v oboru 
Strojní mechanik  

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

studium zakon-
čené MZ  

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

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

nástavbové 
studium zakon-

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

Elektrikář 

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

nástavbové 
studium zakon-

čené MZ   

Tříletý obor zaměřený na elektromontáž a 
údržbu strojů a zařízení. 

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

  

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

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

  

Nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
Provozní elektrotechnika 

26-41-L/52  100% vyučení v 
oboru 

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

VOŠ 
VŠ  

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

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

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

VOŠ 
VŠ  

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

  

  


