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70 let strojírenské výroby v Kuřimi

(pokračování na str. 6)

V sobotu 10. listopadu proběhl výlov 
rybníku Srpek za poměrně velké účasti při-
hlížejících Kuřimanů. Hlavním důvodem 
výlovu Srpku bylo rozšíření nežádoucích 
druhů ryb. Původně byl do rybníku po jeho 
revitalizaci vysazen pouze amur bílý, ale nyní 
se v něm objevovali i kapři a jiné druhy ryb.

Rybník Srpek revitalizovalo město Ku-
řim z evropských dotací a na jeho údržbu do-
hlíží Agentura ochrany přírody a krajiny. Právě 
její zoologové varovali kuřimskou radnici i stá-
vajícího nájemce rybníku před rozšířením nežá-
doucích druhů ryb, kvůli kterým by se výrazně 
zhoršil stav revitalizované vodní plochy. Srpek 

Srpek se lovil nadvakrát
není chovný rybník a amur bílý sem byl vysazen 
proto, že se živí rostlinnou stravou, především 
řasami, kterými byl rybník zamořen. 

V letošním roce v tichosti uplynulo jedno 
pro Kuřim důležité výročí. Právě před 70 lety, v 
prosinci 1942 byly v polích severně od Kuřimi 
dokončeny, nebo těsně před dokončením vý-
robní haly kuřimského závodu Zbrojovky, dneš-
ní TOS Kuřim H16, H8, H9, H14 a H7.

Velká poptávka po obráběcích strojích 
Československé Zbrojovky a.s. Brno si vynutila 
již v roce 1938 vypracování projektu nové stro-
jírny mimo Brno. Výstavbu závodu v Kuřimi 
urychlily válečné události, kdy potřeba výroby 
velkého množství obráběcích strojů především 
pro válečnou výrobu leteckých motorů ještě 
dále vzrostla. Výstavba kuřimské strojírny byla 
zahájena v roce 1940 vyvlasňováním pozemků, 
faktická stavba byla zahájena v roce 1941. Vý-
roba obráběcích strojů byla v Kuřimi zahájena 
již v létě 1942, v tehdy ještě nedokončené hale 
H16. V listopadu 1942 byla kuřimská strojírna 
prohlášena za samostatný závod a v prosinci zde 
bylo v provozu již 350 strojů v halách H14, H16 
a H9. Výroba byla zaměřena na přesné vyvrtá-
vací stroje, hoblovací stroje na kuželová ozube-

ná kola, soustruhy, konzolové frézky a speciální 
stroje.

V roce 1943 poté, co byly zničeny závody 
na výrobu leteckých motorů v Hamburku, byl 
nařízením říšského ministra letectví přemístěn 
do Kuřimi závod Klöckner Flugmotorenbau na 
výrobu leteckých motorů pro stíhačky Focke-
Wulf. Zbrojovka mu musela uvolnit haly H7 a 
H9, prodat 20 hektarů pozemků a poskytnout 
podporu pro zavádění výroby. Ještě v roce 1943 
si firma Klöckner postavila halu K4 a založila 
osadu, nyní zvanou Podlesí, kam nastěhovala 
německé rodiny přesídlené z Hamburku. V roce 
1943 pracovalo v kuřimských závodech 4250 

lidí, v červnu 1944 se počet pracovníků zvýšil 
v souvislosti s totálním nasazením na více než 
15 000. V srpnu 1944 byly oba závody zničeny 
náletem 304. bombardovací perutě 15. letecké 
armády USA. Ztráty na životech byly těžké – 46 
mrtvých a 78 zraněných. Během 9 minut sho-
dilo 82 letounů Liberator do prostoru cíle 194 
tun pum. Práce na obnovení výroby Zbrojovky 
začaly hned po náletu. Do dubna 1945 se poda-
řilo uvést haly H8, H14 a H16 do původního 
stavu, ale výrobu se již v takovém rozsahu ob-
novit nepodařilo. V roce 1945 bylo vyrobeno 
jen 46 strojů. Firma Klöckner se výrobu už ani 
nepokusila obnovit. 

(pokračování na str. 7)
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Stíny a polostíny

na dohled od zlobice

Z města

Násilím nadzvednuté po-
kličky domovů

Měsíc listopad 2012 drží v kuřimském 
mikroregionu v tomto končícím roce smutné 
prvenství ve výskytu násilí páchaného na blíz-
kých osobách.

Dne 6. 11. 2012 ve večerních hodinách 
přivolala žena z Kuřimi Policii ČR na svého 
manžela, který ji slovně a fyzicky napadal. Muži 
navíc vůbec nevadilo, že svědky celého dění 
byly i jejich čtyři děti.

Tentýž den přivolala Policii ČR starší 
žena z Kuřimi. Ji a její dceru měl napadnout 
dceřin přítel. Žena měla tržnou ránu na ruce, 
ona i dcera měly různé pohmožděniny. Útočník 
byl poškrábaný na rukou a v obličeji a měl ob-
ražený palec.

V noci ze dne 9.11.2012 přerostla hádka 
mezi partnery v Kuřimi v násilí. Hádku urovná-
vala Policie přivolaná ženou.

Oslava narozenin muže z manželského 
páru z Kuřimi skončila dne 10. 11. 2012 s po-
licejní asistencí. Muž měl ženu fyzicky napad-
nout. Policie naměřila ženě 3,1 promile a muži 
2,2 promile alkoholu.

Dne 21. 11. 2012 přivolal Policii ČR 
mladý muž z Kuřimi na přítele jeho matky. Ten-
to měl fyzicky napadat matku i jeho.

Orientační čísla bude dělat 
slovenská firma

Od nového roku čeká Kuřim postupné 
zavádění orientačních čísel. V současnosti bylo 
ukončeno výběrové řízení na dodavatele tabu-
lek nových orientačních čísel. Výběrové řízení 
vyhrála firma ze Slovenska, která nabídla nejlep-
ší cenu. Občané budou postupně v prvních mě-
sících příštího roku o přidělování orientačních 
čísel informováni dopisem z Městského úřadu 
Kuřim, na základě kterého si pak budou moci 
svá nová orientační čísla na úřadu vyzvednout. 
Stavby kolaudované v roce 2013 už budou mít 
přidělována orientační čísla automaticky spolu 
s čísly popisnými.

Kotelnu pod knihovnou 
čeká přestavba

Poslední z kotelen, které dříve sloužily 
pro vytápění domů v Kuřimi, koupilo město 
Kuřim před necelým čtvrt rokem u Městské 
knihovny Kuřim. V listopadu se sešli nad jed-
náním o tomto prostoru radní města, aby si 
prostory prohlédli a zvážili jejich využití. Nej-
pravděpodobnější variantou se jeví vybudování 
víceúčelového sálu pro knihovnu. Studie bude 
zpracována ještě v tomto roce.

Webový formulář na odpady
Od začátku nového roku zavede radnice 

nově na svých webových stránkách www.kurim.
cz formulář pro upřesnění plateb za odpady.  
Město tak bude řešit nepřehlednou situaci, kdy 
není jasné, za které členy domácnosti byly od-
pady zaplaceny. Často se stává, že v domácnos-
tech s více osobami platí za odpady její členové 
zvlášť. Dosud tak nebylo jasné, za koho byla 
platba provedena a za koho ne. Nyní bude moci 
občan, který platbu provedl jako zástupce ostat-
ních členů domácnosti, vyplnit na webu města 
jména konkrétních osob, za které odvoz a likvi-
daci komunálního odpadu zaplatil.

Vánoční výzdoba už svítí
V letošním roce bylo městem Kuřim 

zakoupeno a instalováno zcela nové vánoční 
osvětlení na ulicích Tyršova a Tišnovská. Tyto 

ulice prošly v loňském roce rekonstrukcí veřej-
ného osvětlení a staré vánoční osvětlení působi-
lo v kombinaci s novým rozvodným systémem 
problémy s jističi a tím i vypadávání elektrické-
ho proudu ve veřejném osvětlení v téměř celé 
dolní části Kuřimi. Původní osvětlení z těchto 
ulic doplnilo vánoční světelnou výzdobu na 
ulici Legionářské. Město Kuřim rozsvítilo letos 
opět dva vánoční stromy, jeden na náměstí 1. 
května a druhý na náměstí Osvobození.

4×sš

Odizolování MŠ Jungman-
nova

V budově MŠ Jungmannova dochází 
k navlhání části budovy. Město Kuřim proto 
rozhodlo o odizolování zdí tak, aby byla od-
straněna příčina. Výběrové řízení na dodavatele 
vyhrála firma Esox Brno s nejnižší nabídkovou 
cenou 183 667 Kč vč. DPH.  Práce by měly být 
hotovy do 15. srpna 2013. 

Oprava hřiště ZŠ Jungman-
nova

V příštím roce bude opraveno hřiště 
základní školy na Jungmannově ulici. Stávající 
asfaltové hřiště bude změněno na multifunkč-
ní s umělou trávou, přibudou běžecká dráha 
na sprinty a rozběhová dráha s doskočištěm na 
skok daleký a trojskok, obě zhotovené z tartanu. 
Velké opravy se dočká i dopravní hřiště a přibu-
dou venkovní posilovací stroje. Rozpočtovaná 
cena opravy je asi 7,5 milionu korun. Město 
bude žádat o dotaci ze zdrojů ROP Jihovýchod. 
Žádost zpracuje firma AQE advisors, která na-
bídla nejnižší cenu 48 tisíc korun vč. DPH.

Euroklíče v Kuřimi
Město Kuřim se účastní mezinárodního 

projektu Euroklíč. Smyslem projektu je osazení 
sociálních zařízení pro postižené spoluobčany, 
potřebné seniory nebo matky pečující o děti 
do tří let ve veřejných budovách speciálním 
zámkem, otevíratelným tzv. euroklíčem. Ten 
pak je zmíněným osobám bezplatně zapůjčen. 
Znamená to, že sociální zařízení pro hendikepo-
vané mohou být zabezpečeny a hendikepovaní 
mají zaručen přístup, aniž by museli žádat o klíč 
obsluhu. Zámky na euroklíč budou osazeny v 
budově radnice a městské knihovny.

Tunel bude osvětlen
Tunel pod železniční tratí mezi ulicemi 

Havlíčkova a Nerudova bude osvětlen. Práce 
provede firma Elektro Plus, která nabídla nej-
nižší cenu – 500 882 Kč vč. DPH. Cena je vyšší 
proto, že osvětlení bude zabudováno v zábrad-
lí, které je nutno též vyrobit na zakázku nové. 
Důvodem je přístup vlastníka tunelu, Správy 
železniční dopravní cesty, který odmítl udělit 
souhlas s instalací osvětlovacích těles a rozvodů 
elektřiny do tělesa tunelu či do vozovky. Osvět-
lení v zábradlí se tak ukázalo být jako jediné 
možné.

Dvě nové třídy na Tyršově 
Na ZŠ Tyršova vzniknou dvě nové třídy. 

Jde o první z plánovaných zvýšení počtu míst na 
základních školách, které se musejí připravit na 
zvýšený počet prvňáčků v příštích letech. Před-
pokládané náklady se pohybují do půl milionu 
korun. 

5 × DrS
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Editorial

Čisté světlo

na dohled od zlobice

Vyúčtování sbírky  
ADOPCE NA DÁLKU  
za školní rok 
2012/2013

10. listopadu 2012 byla na ZŠ Tyršova 
ukončena charitativní sbírka „Adopce na dál-
ku.“ Finanční podpora již osmým rokem putuje 
k „našemu“ chlapci do indické Karnataky.
Základní informace o sbírce: 

Ročník Vybraná částka v Kč
3.ročník  3.850
4.ročník  3.300
5.ročník  2.440
6.ročník  1.880
7.ročník       890
8.ročník       650
9.ročník  1.550
Žáci celkem      14.560
Zaměstnanci školy 
 celkem  2.280
Celková částka    16.840

Nejštědřejší dárci:
Sára Bučková – 4.A,  Jakub Laštůvka – 

5.B,  Libor Šťastný – 9.B, Jana Burianová – 3.C,  
Jiří Burian – 5.B,  Anna Nedělníková – 6.A

ZŠ Tyršova děkuje všem žákům a jejich 
rodičům, kteří naši sbírku podpořili a přispěli 
jakoukoli finanční částkou.

Irena Lebedová, 
Romana Havlásková

Dne 23. 11. 2012 ohlásil na Policii ČR 
muž středních let z Jinačovic, že ho bije jeho 
matka.

Tentýž den v Kuřimi přivolala Policii ČR 
žena na svého syna. Obávala se z jeho strany ná-
silí. Protože synovi Policie naměřila 3,4 promile 
alkoholu, převezla ho do záchytné stanice.

Dne 24. 11. 2012 napadl v Jinačovicích 
syn otce.

Láska v násilí utopená
Dne 22. 11 .2012 v Drásově v pozdních 

večerních hodinách zazvonil u dveří své býva-
lé přítelkyně mladý muž. Když mu otevřel její 
nový přítel, pokusil se ho napadnout nožem. 
Zasáhl ho jednou do břicha. Mladé ženě a zra-
něnému muži se podařilo útočníka vytlačit ze 
dveří a zavřít.

Útočníka, jehož totožnost byla známá, 
hledala Policie i jeho rodina. Otec telefonicky 
zjistil, že nešťastný útočník chce ukončit svůj ži-
vot v kolejišti. Policie informovala železnici, aby 
se vlaky v oblasti pohybovaly malou rychlostí. 
Mladý muž se nakonec nechal přesvědčit otcem 
a od svého záměru upustil. Zadržela ho Policie.

Napadený muž utrpěl těžké zranění, ale 
mimo ohrožení života.

Násilí démona alkoholu
Tři silně podnapilí mladíci si v noci ze 

dne 25. 11. 2012 na ulici v Kuřimi vzájemně vý-
razně „vymalovali“ obličeje. S naměřenými 2,7 
promilemi, 1,8 promilemi a 1,9 promilemi byli 
záchrankou převezeni do nemocnice.

Lapkové vždy připraveni
Kuřimské obchodní domy v měsíci lis-

topadu 2012 zřejmě obcházeli lapkové, číhající 
na okamžiky, kdy nepozorní zákazníci nechávají 
své tašky s peněženkami a doklady nestřeženě v 
nákupních vozících. Podařilo se jim to šestkrát. 
V předvánočním shonu lze očekávat pokračo-
vání této činnosti, protože roztržitost zákazníků 
bude ještě vyšší.

Dne 27. 11. 2012 ve večerních hodinách 
neznámý pachatel odcizil z okraje pokladny ob-
chodního domu v Kuřimi kasičku s charitativ-
ními příspěvky.

Nájezd vykradačů aut
V noci z 26. na 27. 11. 2012 došlo v ku-

řimském mikroregionu ke čtyřem  vloupáním 
do osobních motorových vozidel. Třikrát v 
Kuřimi – Podlesí a jedenkrát v České. Všechna 
auta měla rozbitá okénka. Škoda na navigaci, 
noteboocích, oblečení a poškození aut činí 179 
tisíc Kč. 

H.N.

Vážení spolu-
občané, děkuji vám 
všem za přízeň, kte-
rou jste mi v končí-
cím roce 2012 vě-
novali. Děkuji také 
všem svým kolegům 
a spolupracovníkům. 

Do nadcházejícího roku přeji 
všem především hodně zdraví, radosti 
a lásky a věřím, že se nám společným 
úsilím podaří udělat další kroky k na-
plnění motta „Kuřim - dobré místo 
pro život“.

Drago Sukalovský, starosta

Přání

Mikuláš a jiné úkazy
Máte-li podobně nekonfekční postavu 

jako já, stáváte se nepřehlédnutelnými. Beze-
lstné dítky, které odhalily, že král je nahý, potká-
vají-li mne na ulici, tahají matku či otce za rukáv 
a říkají: „Mami (případně tati), ten pán je ale 
tlustej.“ Rodič klopí oči, protože je mu to hlou-
pé. Pouze děti, od malička nekompromisně ve-
dené k budoucnosti v diplomatických službách, 
dokážou najít formulaci: „Mami, ten pán je ale 
velikej!“

Tak se děje jedenáct měsíců, až přijde 
přelom listopadu a prosince, a najednou se 
prizma dítěte mění. Těším se na to, kdo bude 
ten rok první, který přijde s objevem při pohle-
du na mne: „Jé, mami, koukni, tamhle jde pan 
Mikuláš.“ V rodinách s hodně proamerickým 
cítěnám, nebo prostě hodně sledujících potrhlé 
filmy západní provenience na komerčních ka-
nálech televize, povýším dokonce ještě víc: „Jé, 
tati, koukej, támhle jde Santa Claus.“

Koho by nepotešilo být v dětských očích 
ztotožňován s bytostí od přirozenosti dobrou a 
laskavou?

Zlobice každý měsíc přináší zprávy a 
informace pozitivní i ty nepříjemné, jak je ži-
vot přináší. Nicméně i zde je prosinec jakýmsi 
zvláštním měsícem, který přináší asi statisticky 
výraznější porci dobrých zpráv. Více mandari-
nek a marcipánu, méně uhlí a kamení.

Nicméně ty tam jsou doby, kdy jsme do-
kázali v prosinci přinést jízdní řády. Přečtete-li si 
článek o změnách v dopravě od Miloše Kotka, 
pochopíte, že vyrábět jízdní řád, který bude pla-
tit jen čtrnáct dní do příští změny, je neefektiv-
ní. Jen nevím, proč to nechápe i Kordis. 

Přečtete-li si článek Františka Merty, asi 
i vás napadne, že pokud je nějaká organizace 
ve velkých dluzích (jako VZP), asi by opravdu 
neměla sponzorovat nic a radši se z těch dluhů 
vyhrabávat. Z čisté rozkoše jsem vedle přidal 
krátkou glosu od Ivo Šmoldase, který asi ani 
neví, že Zlobice existuje, ale když mi to přišlo 
mailem, nemohl jsem prostě odolat.

Věřím, že i vy budete mít radost, že u Já-
nečka už zase teče voda, že si v dohledné době 
připevníte na svůj dům orientační číslo, aby vás 
v čase nouze snáze našla sanitka, nebo že se dělá 
něco pro to, abyste se dozvěděli, jestli náhodou 
něco nedlužíte městu dřív, než od exekutorů.

Děkuji všem, kteří pro město něco dělají, 
a pochopitelně zvláště těm, kteří mají zásluhu 
na tom, že už devatenáct let vychází Zlobice. In-
zerentům, přispěvatelům i Vám, čtenářům.

Až budu na Silvestra a Nový rok dokon-
čovat první číslo dvacátého ročníku, nebudu 
smutný z toho, že nemůžu slavit, ale budu mít 
prostě pocit, že dělám něco, co dává smysl.

Přeji Vám i sobě, ať můžeme příští rok 
prožít v naprosté převaze těch dobrých zpráv. 

Jiří Brabec, šéfredaktor
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užitečné informace

placená inzerce

Informace pro občany se 
zdravotním postižením o 
nutnosti výměny parkovací-
ho průkazu

Upozorňujeme občany, kterým bylo v minulosti k průkazu mi-
mořádných výhod II. nebo III. stupně vydáno zvláštní označení pro vo-
zidla pro parkování  O1 AA šestimístné číslo, že  mají lhůtu nejpozději 
do 31.12.2012 pro výměnu stávajícího označení pro parkování za nový 
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou (nové označení O7 CC šestimístné číslo). Po tomto datu ne-
bude stávající označení platné.

 K vystavení nového parkovacího průkazu je nutno doložit:
- 1 ks fotografie o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné po-

době
- průkaz ZTP nebo ZTP/P
- stávající parkovací průkaz
- občanský průkaz.

K výměně parkovacího průkazu je nutná přítomnost zdravotně 
postižené osoby. Pouze u nezletilých osob a osob zbavených způsobilosti 
k právním úkonům může výměnu zajistit zákonný zástupce nebo opat-
rovník. Zákonný zástupce se prokáže svým občanským průkazem, opat-
rovník pak občanským průkazem a listinou o ustanovení opatrovníkem.

Výměnu parkovacího průkazu zajišťuje Městský úřad Kuřim, od-
bor sociálních věcí a prevence, Jungmannova 968, 664 34  Kuřim, 1. pa-
tro, dveře č. 215. 

Novoroční ohňostroj bude 
opět 1. ledna

Město Kuřim srdečně zve všechny své obyvatele na Novoroční 
ohňostroj, který se uskuteční v úterý 1. ledna 2013 v 17 hodin stejně jako 
v minulých letech v blízkosti parkoviště u Lidla. Sledování ohňostroje 
bude nejlepší z pozic na parkovištích obou blízkých supermarketů. Oh-
ňostroj realizuje opět společnost Cipytex a hudební doprovod zajišťuje 
město Kuřim.

Dovolená na MěÚ Kuřim
Dne 31. 12. 2012 bude Městský úřad Kuřim uzavřen. Náhradní 

úřední den bude ve čtvrtek 27. 12. 2012. Celoúřadová dovolená na Sil-
vestra je už tradiční záležitostí, nikdo v tento den na Městský úřad Kuřim 
už několik let nechodil. Náhradou pro občany, kteří si potřebují vyřídit 
své záležitosti koncem roku, byl proto ustanoven mimořádně úředním 
dnem čtvrtek 27. prosince s otevírací dobou od 7:30 do 11:30 hodin a od 
12:30 do 15:30 hodin.

Ve vodní kapli sv. Jana zno-
vu teče voda z pramene

Počátkem listopadu začaly zemní práce u vodní kaple sv. Jana pod 
Kuřimskou horou, jejichž účelem bylo obnovení vývěru pramene. Výbě-
rové řízení na zemní práce vyhrála firma AQUA ENVIRO s. r. o., která 
dělala i průzkumné vrty na konci loňského roku. Práce spočívaly ve vy-
bagrování výkopu pro vybudování drenážního systému, instalaci potrubí 
a zásypu vytěžených prostor, vybudování sběrné studny, napojení potru-
bí na sběrnou studnu a svedení podzemních vod do vodní kaple.

Už během bagrování výkopu a budování sběrné studny se ve výko-
pu hromadilo množství vody z pramenů, které stékají z Kuřimské hory, a 
pracovníci firmy ji museli často odčerpávat. Po vybudování sběrné stud-
ny, kde se bude voda z pramenů hromadit, nakonec prokopali zem smě-
rem ke kapli a usadili dvě potrubí do základů kaple, kde jsou otvory, ze 
kterých pak uvnitř kaple stéká voda do dvou rýn, které se nakonec spojují 
do jednoho proudu vody. Zahrnutím zeminy nyní práce skončily. Cena 
zemních prací byla stanovena předem smlouvou na 250 000 Kč. Na další 
úpravy stavby kaple už bylo vypsáno další výběrové řízení a budou reali-
zovány až na jaře příštího roku. 

sš
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Po ulici bezpečně s Cemixem
Společnost LB Cemix, s.r.o. zabývající se výrobou zateplova-

cích systémů, omítkových a maltových směsí a dalších stavebních 
hmot oslavila výročí 20 let značky Cemix na trhu České republiky.  

Jedním z projektů, který společnost LB Cemix u příležitosti výročí 
připravila ve prospěch veřejnosti, je projekt zaměřený na děti v mateř-
ských školkách. Školkám z okolí výrobních závodů a provozoven nabídla 
sady reflexních vestiček a doplňků, které by měly mít školky jako součást 
vybavení pro každou procházku dětí mimo areál školky k dispozici. 

Tento dar v podobě 20 bezpečnostních sad, které se skládají z bez-
pečností vesty odpovídající EN 1150, reflexní samolepky ve tvaru opičky, 
reflexního medvídka s poutkem, pažního pásku a odnosného vaku, byl 
minulý měsíc předán osobně zástupkyní společnosti LB Cemix i v MŠ 
Kuřim na Zborovské ulici (viz foto níže).

Věříme, že tento dar přispěje k bezpečnosti dětí ve školkách a pře-
jeme všem dětem a jejich rodičům úspěšné vykročení do roku 2013!

O společnosti LB Cemix
V roce 1992 se v závodě Čebín pod značkou Cemix začaly vyrábět 

suché maltové a omítkové směsi.  V podstatě se ale historie výroby na 
tomto místě datuje už od roku 1891, kdy byly postaveny první šachtové 
pece na pálení vápna. Do 19. století sahá i historie ostatních výrobních 
závodů společnosti.  Důležitým mezníkem vývoje společnosti se v roce 
2002 stalo sloučení společnosti Calofrig, a.s. a LB Cemix, s.r.o. Došlo tak 
ke spojení dvou významných producentů s dlouholetými zkušenostmi v 
oboru výroby suchých maltových a omítkových směsí. Kvalita výrobků 
značky Cemix je tak dána tradicí a více než stoletými zkušenostmi původ-
ních českých firem. 

Produkce suchých omítkových a maltových směsí je realizována 
ve výrobních závodech Nová Ves nad Lužnicí, Studénka, Loděnice a Če-
bín.  S rozvojem a trendy v oblasti stavebnictví přišlo v roce 2007 rozšíře-
ní produkce na výrobu disperzních produktů – šlechtěných pastovitých 
omítek, fasádních barev, penetrací a některých speciálních produktů z 
oblasti stavební chemie. 

V současnosti patří společnost LB Cemix, s.r.o. mezi přední výrob-
ce stavebních hmot a dodavatele certifikovaných zateplovacích systémů. 
Produkty značky Cemix jsou nabízeny ve formě moderních systémových 
řad umožňujících kvalitní a komplexní řešení potřeb současného profesi-
onálního stavebnictví, od hrubé stavby až po finální úpravy.

Společnost má své vlastní vývojové laboratoře, věnuje se odborné-
mu poradenství a jejím cílem je přispět ke vzdělávání odborné veřejnosti 
a realizačních firem tak, aby byl zákazník spokojen nejen s kvalitou dodá-
vaných výrobků, ale i s provedením stavebního díla. Rozvíjí také spolu-
práci s vysokými a středními školami a je partnerem mnoha významných 
konferencí v oboru.  

V letošním roce byla společnost opakovaně oceněna v soutěži Nej-
lepší výrobce stavebnin a získala Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Je to tak další z řady již získaných ocenění jak pro produkty společnosti, 
tak pro společnost samotnou. 

Značka Cemix je známá a zavedená nejen na trhu České republiky, 
ale i v rámci celého středoevropského trhu. 

www.cemix.cz
www.spickovezatepleni.cz

Kuřimský svátek vína 2012
Letošní už čtvrtý Kuřimský svátek vína proběhl 17. listopadu opět 

na náměstí 1. května za hojné účasti návštěvníků. Zájem o lístky na košty 
byl už před desátou hodinou, ještě než měla akce oficiálně začít. Většina 
vinařů a stánkařů tak začala prodávat své zboží téměř za pochodu. Svoje 
letošní mladá i starší vína přijelo do Kuřimi představit pět vinařství a tři 
vinotéky. K poslechu hrála cimbálová muzika Fjertůšek a zpívaly hned 
dva kuřimské pěvecké sbory: K Dur a Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníko-
vé. Novinkou letošního ročníku byla řízená prezentace Svatomartinských 
vín spojená s ochutnávkou sýrů pod vedením certifikovaného sommelie-
ra Milana Magni, která se uskutečnila za podpory Vinařského fondu ČR. 

Nechyběla ani oblíbená domácí zabíjačka a atrakce pro děti. I přes 
chladné listopadové počasí měl Kuřimský svátek vína opět velkou ná-
vštěvnost a řada lidí se vydržela na náměstí bavit a ochutnávat až do tmy. 

sš
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70 let strojírenské výroby v Kuřimi
(pokračování ze str. 1)

Koncem války byl závod opět poškozen při ústupu německých 
vojsk, naštěstí se poškození týkalo jen administrativních pracovišť a stroj-
ní park zůstal zachován.

Po válce byl v roce 1945 ustaven státní podnik Spojené továrny 
na obráběcí stroje se sídlem v Praze, jehož součástí byla kromě kuřimské 
strojírny i provozovna Vaňkovky v Brně, kde byla slévárna a těžká me-
chanika. 

K 1.lednu 1950 byl zřízen národní podnik TOS Kuřim. Protože 
slévárna Vaňkovky neodpovídala rozvíjející se výrobě, byla v letech 1950 
až 1953 vybudována v Kuřimi nová, moderní slévárna šedé a později i 
tvárné litiny, jedna z prvních komplexně mechanizovaných v republice. 
Koncem 50. let byla rozšířena nářaďovna, postavena nová správní budova 
a hala H22, kde byl soustředěn výzkum a výroba kuličkových šroubů. 

Kuřimský závod v poválečné historii vyprodukoval bohatý sorti-
ment frézovacích, vrtacích, vyvrtávacích a speciálních strojů, obráběcích 
center, řadu unikátních jednoúčelových strojů a 53 automatických linek. 
Není možné nezmínit také výrobu soustruhů, kterých se v Kuřimi v ob-
dobí 1945 – 1957 vyrobilo 8 499 ks a potom byla jejich výroba předána 
do TOS Trenčín a výrobu variátorů, kterých se v Kuřimi do roku 1979, 
kdy byla jejich výroba předána do TOS Znojmo, vyrobilo přes 125 000. 
V polovině 50. let TOS Kuřim vyvinula a zavedla do výroby přesné ku-
ličkové šrouby, jako jediný výrobce v celém tehdejším východním bloku. 
Zajímavostí je např. kuřimský kuličkový šroub vyrobený z titanu, který 
byl instalován na družici Phobos vyslané v roce 1976 v rámci programu 
Interkosmos do vesmíru. 

Rozpad trhů po roce 1989 se TOS Kuřim snažila řešit vedle vlastní 
produkce i spoluprací s některými předními zahraničními výrobci obrá-
běcích strojů, pro které vyráběla stroje podle jejich dokumentace, případ-
ně i společně vyvíjela nové stroje nebo jejich části. 

Snaha o odstátnění podniku vedla v roce 1992 k rozdělení koncer-
nového podniku TOS Kuřim na 5 závodů: TOS Kuřim, Slévárna Kuřim, 
TOS Lipník, TOS Znojmo a TOS Jasová. Společnost TOS Kuřim, státní 
podnik byla změněna na akciovou společnost, kde část akcií si ponechal 
stát a část akcií byla dána do kuponové privatizace. V roce 1994 byla pro-
dána H9 společnosti GOOS. TOS Kuřim prošla konkursním řízením 
a transformovala se v roce 1996 na společnosti TOS Kuřim-OS, s.r.o 
(obráběcí stroje) a TOS Kuřim-KŠ, s.r.o. (kuličkové šrouby), která byla 
v roce 1997 přejmenována na KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, s.r.o.. 
Obě firmy se později změnily na akciové společnosti. V roce 2005 do 
obou firem majetkově vstoupila brněnská společnost ALTA, a.s., a stala 
se jejich 100% vlastníky. Od roku 2011 je majoritním vlastníkem firmy 
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., švýcarská společnost OC Schweiz 
Maschinen Bau AG.

TOS Kuřim měla řadu pobočných závodů, které se dříve či později 
osamostatnily. Byly to Mechana Brno, Moravské závody brusiva v Kun-
štátě, TOS Lipník, TOS Olomouc, Agrostroj Galanta, TOS Jasová a TOS 
Znojmo.

Začátkem 90. let byla vybudována pro potřeby montáže jednoúče-
lových strojů a linek hala H8A, která vyplnila proluku mezi starou halou 
H8 a H16 a nová hala H14A, původně sloužící jako příjem zboží, řezárna 
a sklad hutního materiálu.

Výrobní program TOS Kuřim – OS, a.s., se od roku 2005 zaměřu-
je především na těžké frézovací stroje a obráběcí centra, která umožňují 
obrábění těžkých, rozměrově i tvarově složitých obrobků až z pěti stran s 
použitím souvislého řízení v pěti osách a to včetně dodávky výměnných 
vřetenových hlav. Jedná se především o centra s posuvným stojanem a 
portálová centra. Tyto stroje mají uplatnění v těžkém strojírenství, ener-
getice, zbrojařském a leteckém průmyslu, ve výrobě těžkých stavebních 
strojů, důlní techniky, v loďařském a železničním průmyslu.Výroba a 
montáž TOS Kuřim – OS se soustředily do haly H8 a H8A, které prošly v 
posledních letech komplexní rekonstrukcí a rovněž zde bylo vybudováno 
nové školící středisko. Ostatní výrobní haly byly postupně prodány nebo 
pronajaty jiným firmám k nejrůznějším podnikatelským účelům.

V roce 2011 byla do prostor TOS Kuřim – OS přestěhována 
sesterská společnost ČKD Blansko - OS, která má s TOS Kuřim – OS 
společného vlastníka, a zahájila zde výrobu karuselů.  V roce 2011 byla 
ubourána část staré haly H16 a k hale H8A byla přistavěna tzv. nová hala 
H16 s vysokými stropy a pojezdovými drahami jeřábů. Ta je určena pro 
montáž karuselů a těžkých frézovacích strojů a obráběcích center, kterým 
byly původní montážní prostory příliš nízké.

V roce 2012 byla v areálu TOS Kuřim zahájena nákladem 72 mil. 
Kč, rekonstrukce bývalého výpočetního střediska na Kompetenční cen-
trum Kuřim, které by mělo poskytnout prostor ke spolupráci jihomo-
ravských strojírenských firem s odborníky z vysokých škol s cílem posílit 
konkurenceschopnost jihomoravského strojírenství. 

TOS Kuřim za dobu své existence prošla mnohými změnami. Vý-
znamně snížila počet zaměstnanců na stávajících necelých 400. Podstatné 
však je, že je ve světě stále respektovanou značkou a její stroje se stále daří 
prodávat. Od roku 1942 se v Kuřimi vyrobilo okolo 90 000 strojů.

Strojírenská výroba se zachovala i v některých dalších firmách síd-
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lících v areálu TOS Kuřim. Např. ve staré hale H16 nyní sídlí společnost 
VUVL, která zde provozuje lehkou obrobnu, mimo jiné i pro potřeby 
TOS Kuřim. V hale H14A sídlí společnost Strojírna Brno, která zde vyrá-
bí turbíny a zařízení pro vodní elektrárny.

A proč byla existence strojírenské výroby v areálu TOS Kuřim pro 
Kuřim tak důležitá? Kromě toho, že dala živobytí tisícům lidí z Kuřimi i 
okolí, poválečná výroba v TOS Kuřim až do roku 1989 významně ovliv-
nila podobu a rozvoj obce. Bylo zde potřeba zajistit bydlení a stabilizovat 
zaměstnance továrny. Jestliže v roce 1938 měla Kuřim 641 domů a cca 
3500 obyvatel, v roce 1961 už měla 5 944 obyvatel a v roce 1991 8621 
obyvatel. Jestliže v roce 1942 byla továrna postavena v polích za Kuřimí, 
v druhé polovině století město s továrnou stavebně splynulo. TOS Ku-
řim zde postavila pro své zaměstnance 900 bytů, ubytovny – v jedné z 
nich dnes sídlí městský úřad, mateřské školy, závodní jesle, kulturní dům, 
s pomocí TOS Kuřim byla postavena kuřimská poliklinika a TOS Kuřim 
vypomohla i se stavbou stadionu a plaveckého areálu. Nelze zapomenout 
ani na zřízení odborného učiliště TOS Kuřim, které se po sametové revo-
luci transformovalo na dnešní Střední odbornou školu a Střední odborné 
učiliště v Kuřimi. Bez nadsázky lze říci, že v poválečném období až do 
začátku devadesátých let TOS Kuřim významným způsobem ovlivňovala 
veškerý život v Kuřimi.

Miloš Kotek

Srpek se lovil nadvakrát
(pokračování ze str. 1)

Amur bílý se navíc v našich přírodních podmínkách přirozeně ne-
rozmnožuje, takže jeho přemnožení nehrozí. Kapři a další druhy ryb, kte-
ré do Srpku nezodpovědní občané vysadili, naopak vodu velmi znečišťují 
a rybník pak nemůže sloužit k rekreačním účelům.

Rybník byl týden před plánovaným výlovem pouze částečně upuš-
těn, protože do Srpku je nedostatečný přítok vody a při úplném vypuštění 
by do zimních mrazů voda nestačila natéct. Výlov na plné vodě byl velmi 
náročný, rybáři šli po okrajích rybníku i vodou od mělčí části rybníku po 
tu hlubší směrem k hrázi s napjatou sítí přes celou šíři rybníku. Zhruba po 

necelé hodině došli k hrázi, kde na ně napjatě čekaly davy přihlížejících. 
Kdo čekal plnou síť mrskajících se ryb, byl možná zklamaný, ale jak už 
bylo řečeno, Srpek není chovným rybníkem a účelem tohoto výlovu bylo 
zbavení se nežádoucích druhů ryb. To se také částečně povedlo, v sítích 
nakonec uvízly zhruba tři desítky větších ryb, zejména kaprů a amurů, 
objevil se však i větší candát. Podle rybářů, kteří šli vodou, se jim pod 
sítí nebo nad ní protáhla i nějaká štika a někdo viděl dokonce sumce. Po 
vzájemné dohodě nakonec rybáři síť znovu roztáhli a prošli celý úsek 
rybníku ještě jednou. Náročnost terénu a hluboká voda však způsobily, 
že druhý úlovek už byl jen v řádech několika kusů větších ryb. Některé 
vylovené ryby byly hned následně prodány, pod tři kilogramy žádná z ryb 
nešla, zájem byl především o kapry a amury.

Na výlov dohlíželi dva pracovníci Agentury ochrany přírody a kra-
jiny a podle jejich hlavního zoologa Romana Zajíčka byli se způsobem i 
provedením výlovu spokojeni a jejich požadavky na vyčištění vod Srpku 
od nežádoucích druhů ryb to za daných podmínek splnilo. 

.sš
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Živý Betlém  
POZOR letos se koná již 

v pátek 21. 12. 2012 v 17:00 hodin 
na Domě dětí a mládeže, 

hřiště Jungmannova 1084.

Bude i ohňostroj.

ABC VITAL  občanské sdružení 
zve na taneční  zábavní odpoledne –

Taneček pod stromeček, 
které se  koná ve čtvrtek 20. prosince v domě kultury. 

Hrají hudební skupiny : 
15.00 – 18.00 Heligonka, 
18.00 – 21. 00  Melodie.  

Akce je součástí projektu Senior 2012 
za podpory Jihomoravského kraje, 

města, slévárny Kuřim, ELQA a KME. 
Vstup volný.
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Husitské bohoslužby o Vá-
nocích

Spolu se všemi křesťany i těmi, kdo z křesťanských kořenů vycháze-
jí,  chystáme se slavit letošní Vánoce.  Opět budeme Bohu děkovat za jeho 
lásku a zvlášt za vtělení jeho Slova. Budeme zpívat známé i méně známé 
vánoční zpěvy, naslouchat biblickému poselství o Ježíšově narození a spo-
lečně hledat a objevovat  význam tohoto narození pro nás a náš svět.

Boží Syn se nám narodil. Spojil se s námi v našem lidství.  Narodil 
se jako chudý, aby i těm nejchudším a nejposlednějším ukázal, že Bůh o 
nich ví a že mu na nich záleží. Přišel, aby nám všem dal nový začátek. V 
tom nacházíme pravé štěstí a pravou vánoční radost. Ta nezávisí na vě-
cech, ale na vztazích - k Bohu i k lidem, - na životě v pravdě. Nemůžeme 
ho „vlastnit“, ale pouze společně sdílet, hledat a objevovat. Boží Syn přišel 
s námi sdílet radosti i bolesti lidského života a nám zase přináší blízkost 
Boha a s ní radost, naději a svobodu. Toto poselství žijeme a chceme sdí-
let i s lidmi kolem nás. 

Zveme všechny své členy, příznivce a zájemce do našeho bohoslu-
žebného společenství. 
24. 12.  pondělí (Štědrý den) Kuřim  22:00 „Půlnoční“
25. 12.  úterý (Narození Páně)  Lelekovice 13:30
26. 12.  středa (Prvomučedníka Štěpána)  Kuřim 9:00
30.12.   neděle (Rodiny Páně) Kuřim 9:00
1. 1. L. P. 2013 úterý (Nový rok; Jména Ježíš)  Kuřim 9:00 / Lelekovice 

9:00
6. 1.     neděle (Zjevení Páně)  Kuřim 15:30
13. 1.  Křest Páně – zakončení doby vánoční Kuřim 9:00/ Lelekovice 

13:30

V Kuřimi se scházíme ve Sboru K. Farského (Farského 349; u ná-
draží; ve dvoře) a  v Lelekovicích v Husově sboru (Záhumení 158).  

Bližší informace na Farského 349, Kuřim; tel. 541 23 14 60.  

Přejeme všem radostné a požehnané vánoční svátky i Boží ochra-
nu a vedení v novém roce 2013

Náboženská obec Církve čs. husitské v Kuřimi

Vánoční výstava v Šebrově
O víkendu 24. až 25. listopadu proběhl v Zahradnictví u Kopři-

vů v Šebrově už 7. ročník vánoční výstavy Kouzelné Vánoce v Šebrově. 
Hlavním lákadlem byla květinová show v podání známého nizozemského 
floristy Petera Manderse a zkušených floristů ze zahradnictví. Každý den 
víkendu měli návštěvníci možnost shlédnout dvě přehlídky floristického 
umění, témata byla většinou adventní nebo vánoční a každý florista před-
vedl minimálně pět různých aranžmá při každé show. Diváci těchto úžas-
ných představení měli skvělou možnost porovnat jak jednotlivé trendy u 
nás a v Nizozemsku, tak se inspirovat   pro svou vlastní tvorbu. V Nizo-
zemsku letos vévodí trend barevné kombinace tmavě modré, tyrkysové 
a šampaň, v česku letos vedou barvy bílá a stříbrná v kombinaci se světle 
modrou nebo i tradiční červenou. Na závěr každé květinové show byla 
část z vytvořených aranžmá nabídnuta do tomboly a vylosovaní diváci 
si tak závěrem každé show mohli odnést skutečně originální a jedinečné 
kousky. Vánoce v Šebrově pokračují i v prosinci, kdy proběhnou akce na 
téma vánočních hvězd a aranžmá pro vánoční tabuli. 

Shora dolů: adventní věnec do moderního interiéru, přírodní adventní věnec a 
vánoční dekorace na stůl s živými květy.
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Předčasný Mikuláš na soko-
lovně

   V sobotu 24.listopadu 2012 uspořádala trampská osada Llano 
Estacado Kuřim pro děti Mikulášské odpoledne v tělocvičně sokolovny.

   Přes stovku dětí se bavilo při různých hrách, jako házení kroužky 
na tyčku, míčkem do koše nebo na kuželky, lovení hlavy čerta za roh na 
udičku, hokejkou střílení puku do branky atd.

   K tanci vyhrávala muzika, děti i dospělí se vyřádili na tanečním 
parketu, kde dokonce byli za tanec sladce odměňováni. Nechybělo pod-
tancování tyčky a házení míčků do kruhu, který cestoval po sále mezi 
dětmi.

   Dětem se hodně líbil déšť, v podobě bonbónů a čokoládových 
kuliček. Dokonce se na ně sesypal i oblak nafouknutých balónků, které si, 
pokud vydržely, mohli odnést domů.

   Osvěžit a napít se limonády mohli zdarma v malém baru.
   A přišel okamžik, kdy do sálu přišel Mikuláš v doprovodu tří mír-

ně řádících čertů. Čerti museli opatrně, neboť v sále bylo hodně malých 
dětí.

Pan Mikuláš k dětem nejdříve promluvil, děti mu společně odříka-
li naučenou říkačku a potom již jednotlivě chodili k mikrofonu recitovat 
nebo zpívat.

Za každou soutěž dostávali všichni odměnu, ale nakonec od Miku-
láše dostali balíček s DVD, sladkostmi, ovocem a drobnou hračkou.

   Kdo chtěl mohl ještě tancovat nebo se vyfotit s Mikulášem a čer-
ty. Na závěr pak čerti odnesli Mojšu, který to vše konferoval.

   Poděkovat bych chtěl všem, kteří se podíleli na organizaci.
Sponzorům Sokolu Kuřim, panu Galuškovi a celé T.O.Llano Es-

tacado.

   Tak děti, ahoj, zase na Pohádkové cestě.
Mojša

Mikulášsky čertovské odpo-
ledne plné her

„Radost v dětských očích“, tak by se dalo krátce popsat první pro-
sincové nedělní odpoledne, které pro naše nejmenší přichystali kuřimští 
házenkáři. Obdobně jako v létě na házenkářském dětském dni, byly pro 
děti nachystány zábavné hry a atrakce, za jejichž splnění je čekala sladká 
odměna od přítomného Mikuláše, kterého doprovázeli čert s andělem.

Již po otevření vstupu do vyhřáté nafukovačky bylo evidentní, 
že množství příchozích dětí bude více než překvapující. Jejich následné 
dovádění na trampolíně a nafukovací skluzavce v doprovodu hudební re-
produkce, vyvolávalo úsměvy nejen na tvářích přítomných rodičů, kteří 
si dopřávali doušky horkého čaje. Ale také všech organizátorů a zúčast-
něných. 

V soutěžních disciplínách děti skákaly v pytlích, házely kroužky na 
klauna a předváděly svou dovednost s házenkářským míčem. Kdo nechtěl 
soutěžit, mohl si sladkost vykoledovat básničkou do mikrofonu u mode-
rátora, na což bedlivě dohlížela Mikulášská trojice. Ti, kteří se do mikro-
fonu neodvážili, tak se alespoň s Mikulášem vyfotili. 

Úsměvy na tvářích odcházejících dětí tak byly splněným cílem 
házenkářů, kteří celou akci organizovali právě pro jejich radost. Kuřimští 
házenkáři děkují za sponzoring městu Muřimi, firmám Contimex, Reak-
ce, Čokoládovny Fikar, restaurace Stadion.

-JK-
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Občané budou mít nyní on-
line přehled o svých pohle-
dávkách vůči radnici 

Městský úřad Kuřim spustí od ledna příštího roku na svých oficiál-
ních webových stránkách novou webovou portálovou aplikaci, která po-
skytne občanům a firmám přehled o jejich pohledávkách vůči městu. 

Nově si tak budou moci občané i firmy po provedení registrace a 
přidělení hesla nalézt v aplikaci, která bude umístěná na webových strán-
kách města www.kurim.cz, informace o tom, jaké mají pohledávky na po-
platcích v různých agendách.

Městský úřad Kuřim zavedením této nové služby reaguje zejména 
na časté problémy s vymáháním pohledávek, kdy řada subjektů tvrdila, že 
vlastně neví, kolik městu dluží a za co. Nyní mají všichni možnost zjistit si 
sami a kdykoliv své pohledávky on-line a nemusí už na úřad chodit, tele-
fonovat nebo psát dopisy. 

„Cílem projektu je umožnit občanům získávat informace o těchto 
pohledávkách a kontrolovat a doplňovat evidované údaje o své osobě, a to 
i mimo běžnou pracovní dobu úřadu. Řešení přinese i úsporu času úřed-
níkům při vyhledávání informací a zodpovídání dotazů,“ říká tajemnice 
městského úřadu Alena Zimmermannová. 

Ovládání aplikace bude jednoduché přes odkaz na webových 
stránkách města a uživatel k němu bude potřebovat pouze to, co k prohlí-
žení ostatních informací na webu města, tedy připojení k internetu a inter-
netový prohlížeč. Portál bude k nalezení pod názvem RAP, což znamená 
Rozhraní nad Agendou Příjmů.

Autorizace přístupu oprávněných osob k údajům a ochrana osob-
ních údajů byly vyřešeny vygenerováním přihlašovacích účtů všem sub-
jektům, které mají na úřadě veden případ v agendě pohledávek. Občan 
nebo zástupce firmy, který bude mít zájem o informace o svých pohledáv-
kách, se dostaví na úřad, kde mu po prokázání totožnosti budou vydány 
přihlašovací údaje k RAP. 

Projekt Komunikačního rozhraní nad agendou příjmů je nyní při-
praven ke spuštění do ostrého provozu, ke kterému by mělo dojít od ledna 
2013. 

sš

Studenti SOŠ a SOU Kuřim 
na exkurzi v Dukovanech

Dne 15.11.2012 se 50 studentů SOŠ a SOU Kuřim zúčastnilo 
exkurze v jaderné elektrárně Dukovany.

Exkurze byla určena studentům třetích ročníků maturitních obo-
rů – informační technologie, ekonomika a podnikání, mechanik elektro-
technik a mechanik seřizovač a studentům druhých ročníků nástavbové-
ho studia - provozní technika, provozní elektrotechnika - v rámci studia 
fyzikálních věd, které jsou v tomto ročníku zaměřeny na výuku fyziky 
elektronového obalu a jaderné fyziky.

Již z autobusu jsme bedlivě pozorovali chladící věže, … 

Impozantní chladicí věže jaderné elektrárny Dukovany
…  ke kterým se za silného studeného větru náš autobus přibli-

žoval. Obdivovali jsme dominantní železobetonovou stavbu chladicích 
věží, připomínající svým tvarem rotační hyperboloidy a současně zvažo-
vali, jak celá stavba zapadá do okolní krajiny, ve které vytvořila nepřehléd-
nutelný krajinný prvek. 

Dobrou náladu nám dnešní studené počasí nemůže pokazit
Mezi námi studenty a pedagogy vládla i přes pošmourné počasí 

dobrá nálada a pedagogové nelenili a využili ji k vysvětlování  funkce  ter-
ciárního okruhu jaderné elektrárny.

Po příchodu do objektu elektrárny se nás ujali pracovníci infor-
mačního centra Jaderné elektrárny Dukovany a zavedli nás do přednáško-
vého sálu, kde nás seznámili se způsobem výroby elektřiny pomocí čtyř 
tlakovodních reaktorů typu VVER 440/213.

Docela zajímavé bylo i téma bezpečnosti výroby jaderné energie.  
Kdo z vás ví, že je o naši bezpečnost postaráno z tolika směrů – bezpečnost 
z hlediska jaderného, radiačního, technického, požárního, havarijního. 
Všechny jmenované režimy zahrnují přesné instrukce, jak chod zařízení 
udržovat, kontrolovat a v případě poruchy či havárie přesně postupovat.  
Bezpečnost je věda – vida a u nás na škole na to o přestávce stačí několik 
málo dohlížejících pedagogů na chodbách. Asi stále ještě nepotřebujeme 

studentská reportáž
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Pozvánka

tak přísný dohled, jako jaderná elektrárna.

Příjemné a hlavně teplé prostředí přednáškového sálu

Atraktivní bezpečnostní obleček stál za fotku – včetně slečny předná-
šející

Dukovany ve světovém kontextu – kolik že je těch jaderných elek-
tráren ve světě? A všechny spolupracují – na čem?  Aha, opět bezpeč-
nost, odkud palivo, kam s jaderným odpadem, co s distribucí elektřiny, 
inspekční prohlídky v angličtině. Ještě že na nás ta slečna mluví česky, měl 
bych se asi angličtinu víc učit.

Docela dost se nám líbilo u makety tyčí zasouvaných do jaderného 
reaktoru. Všichni jsme žasli nad tím, jak jednoduše lze výkon reaktoru 
regulovat. Zasunou se tyče a hotovo, to je toho ... 

 
U makety regulačních tyčí sloužících k pohlcování neutronů

Ovšem úplně nejvíc se nám líbilo uvnitř makety reaktoru, paní 

učitelka a páni kantoři nás odtud nemohli dostat. Nevím proč, ale trochu 
to tu připomínalo prostředí našeho školního klubu. Ne,  že by u nás na 
škole visely v klubu ze stropu tyče, ale ta atmosféra, no podívejte se sami.  
Techno, drum and bass, hudbu prosím. 

Atmosféra uvnitř makety reaktoru – tady zůstaneme, ještě aspoň chvilku

Exkurze byla pro naše studenty velkým přínosem, protože jim 
doplnila informace získané během teoretických hodin fyziky. Tímto by-
chom rádi poděkovali informačnímu centru Jaderné elektrárny Dukova-
ny, ČEZ, a.s. za špičkově realizovanou exkurzi.

 Studenti 
a profesorka matematiky, fyziky a chemie Ing. Eva Jančová DESS,

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.

Nový Zéland
T.O. Llano Estacado zve na přednášku s promítáním diapozitivů 

manželů Radky a Martina Jízdných o krásné, deštivé a přátelské zemi z 
pohledu dvou mladých lidí, kteří rádi cestují a chodí po horách. Přednáš-
ka zachycuje bezmála 6 měsíců plných novozélandské přírody, hor, ale i 
práce na rodinné farmě s krávami nebo v sadu, kde se pěstuje pro Nový 
Zéland typické ovoce kiwi.

Promítat se bude ve středu 12.12. od 17:30 hod v komorním sále 
ZUŠ Kuřim.
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K dur – v barevných tónech 
podzimu

Nevím, jestli i vám čas od letních prázdnin uběhl tak rychle, ale 
když člověk měří života běh na odzpívané koncerty a zkoušky, má pocit, 
jako by se do adventu prozpíval v jednom letmém okamžiku. A přitom to 
byl pro náš sbor událostmi nabitý podzim. Zkusím vám to přiblížit.

Hned první říjnový víkend nás čekal soutěžní festival, na který 
jsme se vydali napříč republikou až do podhůří Krušných hor, avšak co 
by kamenem dohodil od Chomutova. Jirkovský Písňovar je festival za-
měřený na populární hudbu, kde se schází soubory a vokální tělesa od 
amatérů až po profesionály, takže konkurence byla letos opravdu třeskutá 
a inspirace pro další pěveckou práci veliká. Soutěžní klání, jakož i dopro-
vodný program se odehrávaly v nádherném prostředí jirkovského zámku 
Červený Hrádek, z jehož oken byl malebný výhled na kopce Českého 
středohoří a naopak díky okolním lesům, které se barvily do pestrobarev-
ných tónů, nebylo vidět nezměrné důlní jámy v bezprostřední blízkosti. V 
pátek byl festival zahájen koncertem pořádajících sborů spolu s loňským 
vítězem – vokálním souborem Oktet Praha. V sobotu celý den probíhala 
vystoupení soutěžících sborů za vydatné podpory nadšeného publika a 
večer pak následovalo  vyhlášení výsledků, které bylo prokládáno hudeb-
ními perličkami z řad soutěžících. Nám se podařilo v nelehké konkurenci 
vyzpívat stříbrné pásmo a získat diplom za interpretaci přidělené soutěžní 
skladby. V neděli dopoledne jsme ještě měli možnost zúčastnit se vynika-
jícího workshopu na téma tvořivost a rozvoj hudebního cítění ve sboru, u 
kterého jsme se nejen velmi nasmáli, ale i ledasco zajímavého přiučili.

Sotva jsme si stačili vydechnout z horlivého zkoušení na soutěž, 
už jsme se vrhli do příprav letošního Báječného bálu, který se konal 3. 
listopadu v Kulturním domě v Kuřimi. Jenom pro představu, to máte: pís-
ničky, kapela, technika, plakáty, vstupenky, tombola, sponzoři, výzdoba, 
písničky, choreografie, výzdoba.....  no však to znáte.

Ačkoliv do posledních minut před spuštěním bálu panoval klasický 
zmatek, místy až panika, nic nebylo jisté a všechno bylo tak trochu jinak, 
nakonec se, myslím, bál velmi vydařil a podle reakcí publika si ho všichni 
příjemně užili. K tanci nám až do časného rána hrála výborná kapela 4 Sý-
korky ze Žďáru nad Sázavou. Sbor K dur vystoupil během večera se dvěma 
hudebními bloky, přičemž některé písničky byly navíc doprovozeny vtip-
nou scénkou nebo vystoupením dětského tanečního souboru z kuřimské 
ZUŠ pod vedením Ziny Daňkové.

Zajímavým zpestřením pak bylo vystoupení Kateřiny Vašíčkové se 
svým tancujícím psem a o pořádnou vřavu se postaralo také karaoke a tři sta-
teční z řad diváků, kteří si při něm zazpívali. Odměnou jim bylo zažít bouřící 
dav fanoušků a skvělou atmosféru, kterou všichni přítomní vytvořili. Nemohu 
nezmínit tradiční bod programu a sice výuku tance. Letos byl naším tanečním 
vzorem sám mistr Karel Gott s geniálním tanečním číslem ke své písni Trezor 
(k vidění též například na YouTube). Výuku tance zajišťovala profesionální 
lektorka a taneční mistři tohoto stylu, které jsme nečekaně nalezli mezi členy 
našeho souboru. K tomu mohu jen dodat, že bych vám upřímně přála pohled 
na plný sál diváků tančících unisono tento osobitý taneční styl.

Kuřimské Svátky vína, kde jsme si mohli hned dvakrát zazpívat, 
už pro nás byly takovým vystoupením za odměnu – nemuseli jsme nic 
organizovat, neklepala se nám kolena před kritickým sluchem odborné 
poroty, ale jen jsme si mohli užívat tu dobrou náladu, která z vína po-
zvolna proudila do lidí, z nich se přenášela na nás (někteří to samozřejmě 
vzali zkratkou rovnou z toho vína) a z našeho zpěvu doufejme zase zpět 
k posluchačům.

Takže takhle nějak nám ten podzim ve sboru příjemně uběhl a za 
dveřmi už jsou pomalu Vánoce. Dovolte mi tedy, abych vám k nim za náš 
sbor popřála, abyste si je užili v pomalém tempu adagia a byli se svými 
blízkými naladěni na stejnou notu, nejlépe tu radostnou. Úplně závěrem 
bych vás ještě ráda pozvala na náš adventní koncert do kuřimského kos-
tela Sv. Maří Magdalény dne 15. prosince od 18 hodin, kde se budeme 
snažit pomocí tónů vykouzlit tu pravou adventní atmosféru pohody.

Nicola Šimonová
www.k-dur.cz



ročník 19, číslo 12/prosinec    ZLOBICE   17

Placená inzerce
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život se zvířaty Děti

placená inzerce

Šťastné a veselé…
Blíží se čas vánočních a novoročních radovánek. Měl by to být čas 

klidu, pohody, štěstí a radosti. Ale i v tomto období nesmíme zapomínat 
na naše čtyřnohé kamarády. V tomto 
článku si připomeneme to, na co přes 
Vánoce dávat pozor, aby tyto svátky 
proběhly v klidu a bez návštěvy vete-
rináře.

Většina z Vás má jistě doma 
jako dekoraci květinu s názvem Vá-
noční hvězda. Tato květina je velmi 
krásná, ale také jedovatá. Je proto nut-
né zabránit tomu, aby jí pes nebo kočka okousali. V případě pozření může 
způsobit podráždění dutiny ústní a žaludku, nebo zvracení. Jako první 
pomoc se doporučuje podání živočišného uhlí. V případě nelepšení se 
stavu je nutno vyhledat pomoc veterináře.

Další z věcí, která je pro psy a kočky toxická, je čokoláda. Čokoláda 
obsahuje theobromin, který má podobné účinky, jako kofein. Obsah the-
obrominu v hořké čokoládě je 2–10krát vyšší než v čokoládě mléčné. Pro 
psa je theobromin toxický v případě, že zkonzumuje množství mezi 100 
až 150 mg na 1 kg své váhy. V případě požití menšího množství čokolády 
může toto způsobit zvracení, průjem. Větší množství již zasahuje nervový 
systém, ledviny a srdce. U psů se projeví malátností, zvýšeným močením, 
třesem, srdečními arytmiemi, event. záchvaty. V těchto případech je nut-
né vyhledat pomoc veterináře. 

Je také nutno dbát na to, co dáváte psovi „od stolu“. Smažený kapr a 
bramborový salát s majonézou asi není to nejlepší, co by Vaše zvíře mohlo 
dostat. Smažené a tučné věci mohou způsobit zažívací problémy, projevu-
jící se průjmy a zvracením. 

K dalším problémům, které majitelé, zejména psů, řeší v období 
vánočních svátků, je hluk z rachejtlí a ohňostrojů. Jistě že je ohňostroj 
podívaná pro oči, ale psi a kočky mají několikanásobně citlivější sluch a 
je pro ně nepochopitelné, odkud se rány berou. Pro ně je tato zábava ne-
sporně velmi stresující. Není proto divu, že se v období vánočních svátků 
plní útulky zatoulanými zvířaty, kteří se snažili před ranami a světlicemi 
zachránit útěkem. Na trhu existuje řada preparátů na zklidnění zvířat. 
Většina z nich je ve formě tablet, nebo past a jsou na bázi přírodní, např. s 
přídavkem mateřského mléka, které psy zklidňuje. Existují i feromonové 
obojky, které působí na podobné bázi. 

Buďte ke svým čtyřnohým přátelům ohleduplní a jistě strávíte čas 
vánoční v klidu a pokoji. No a veterináři samozřejmě taky.

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2013 jen 
zdraví přejí 

MVDr. Hana Lattenbergová 
a MVDr. Pavlína Řehořková

Mateřské a rodinné centrum

KuřiMaTa, o.s. pořádá
Smaltovaný šperk na vařiči 

Kde: Penzion U Mostu, Legionářská 281 (za podjezdem, u nové-
ho přechodu pro chodce)

Kdy: Úterý 18. 12. 2012, 18:30 - 21:00 
Přijďte si s námi vyrobit smaltované naušnice a náhrdelník, případ-

ně brož. Jedná se o jednoduchou techniku s naprosto úchvatnými výsled-
ky. Udělejte radost sobě, nebo někomu blízkému originálním dárkem. 
Dílna bude probíhat pod vedením Alči Strnadové. Materiál a kurzovné 
činí 120 Kč. Sebou vezměte ještě kovové nůžky a malý pilníček (např. ze 
staré manikůry).  

Počet míst je omezen na 10 účastníků. V případě zájmu je nutné 
se předem registrovat nejpozději do 14.12.2012 na emailové adrese: ala.
strnad@seznam.cz 

Zábavná dopoledne pro rodiče s dětmi 
(1,5-3 roky)

Kde: Penzion U Mostu, Legionářská 281 (za podjezdem, u nové-
ho přechodu pro chodce)

Kdy: každé pondělí, 10:00-11:30 ( do 17.12.2012, od 7.1.2013) 
Umí vaše děti pást ovečky? Schovávat se za dubem pod dubem? 

Dát koním obroku nebo vzít hoblík, pilku?
Přijďte si zahrát ještě chvilku...
Program je složen ze dvou částí. První je zaměřena sportovně ta-

nečně, kdy s dětmi procházíme pásmo písniček, básniček a tanečků. Na 
některých setkáních dětem nachystáme opičí dráhu složenou z trampo-
línky, obručí, prolézacího tunelu, žíněnky a podobně.

Během přestávky děti svačí a maminky mají čas na popovídání nad 
hrnkem kávy nebo čaje.

V druhé části se společně věnujeme jednoduché výtvarné činnosti. 
Lepení, stříhání, malování, navlékání korálků a další. Výtvarné potřeby 
jsou k dispozici, doporučujeme vzít si vhodný oděv k umazání. Výrobky 
si děti odnáší domů. 

Kurzovné se platí při jednotlivém vstupu 30 Kč na dítě.
Vítáni jsou i sourozenci různého věku, miminka nás mohou pozo-

rovat z bezpečí kočárku nebo se plazit vedle po koberci.

Hrátky s KuřiMáTky
Kde: velký sál kulturního domu Kuřim
Kdy: říjen až březen, každé úterý (do 11.12., pozor až od 22.1.)
         9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 hod.
Přijďte si společně pohrát nebo spíše zařádit. Herna je určena dě-

tem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 
Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec 
do 1 roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné 
potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka, vlačkodráha, dětská kuchyňka 
a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. 
Drobné občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro 
hraní menších dětí. Pro starší děti máme lego, korálky a nově skákací ko-
berec.

Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)
Kde: pobočka DDM na ulici Otevřená, taneční sál 
Kdy: každý pátek 15:00-15:45 (do 14.12.2012, od 11.1.2013)
Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové. Nezapomeňte na 

sukýnku a vhodnou obuv. Kurzovné na 1. pololetí 200 Kč. 

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

Nehoráznost
Brouzdám občas internetem, hledám nějaké zajímavosti, ale to co 

jsem se dočetl posledně mi vyrazilo dech.
Dočetl jsem se , že jedním ze sponzorů pořadu „atlet roku“ se stala 

i VZP.
Je to ta Všeobecná zdravotní pojišťovna, co si stále naříká jak má 

málo peněz na proplácení nemocnicím a soukromým lékařům za vyšetře-
ní, operace, ostatní úkony a platy?

Je to opravdu ta stejná VZP, která zaplatila za reklamu více jak 5 
miliónů korun českých  v pořadu „atlet roku“?

Jinou VZP bohužel neznám.
Většina z nás platí koncesionářský poplatek. Může to být málo a 

Česká televize potřebuje na rozhazování více peněz a tak shání peníze od 
firem, které chtějí reklamu na své výrobky, zboží, práci ap. To snad ale 
nemá nic společného se zdravotní pojišťovnou. 

Předpokládám, že příště bude platit na podobnou televizní zábavu 
např. ministerstvo financí z odvodů DPH. To je trochu větší logika: přida-
ná hodnota = přidaná zábava.

Zajímalo by mne a věřím, že to zajímá i další občany, je-li to u VZP 
jen náhoda, nebo běžná praxe.

Snažím se najít nějakou spojitost s preventivním vyšetřením obča-
nů, s očkováním, s poplatkem u lékaře, preventivním vyšetřením u zubaře 
atd. atd.

Spojitost žádná, nijak to nepomůže, ani kdyby VZP sponzorovala 
vystoupení na obrazovce Ivety Bartošové, či například pořad „nikdo není 
dokonalý“ .

Pídím se po někom, kdo po shlédnutí pořadu „atlet roku“ pocítil 
nějakou výraznou zdravotní úlevu.

O nikom z blízkého okolí opravdu nevím.
Dovolím si tedy na základě i této skutečnosti tvrdit, že se jedná o 

nehorázné plýtvání peněz daňových poplatníků. Toto pojistné je dané zá-
konem a každý jej musí platit. Netuším, kdo povolil tyto NAŠE peníze za-
platit Karlu Gottovi, Aleši Hámovi, Monice Absolónové a dalším lidem.

Pokud to byl ředitel VZP, tak žádám ministra zdravotnictví o jeho 
okamžité odvolání a vrácení uvedeného finančního daru do pokladny 
VZP. Žádám rovněž o prověření, zda k podobným excesům nedocházelo 
již dříve.

Pokud to ministr rychle neudělá, tak patří jej odvolat rovněž. U 
prohibice byl celkem rychlý, šlo opravdu o životy. Tady ovšem potažmo 
rovněž. Nechci se dožít toho, že Karel Gott v televizi sice pěkně zpívá, ale 
sanitka nemá peníze na benzín.

Nedej bože, kdyby se mu udělalo špatně a přijela pro něj právě ta 
sanitka, co jí dojde za chvíli benzín.

Navrhuji rovněž opatření, aby těm pacientům, co zruší plánovanou 
operaci s ohledem na nedostatek financí, aby jim do té doby zapůjčili na-
hraný celý pořad  „atlet roku“.

Pacienti to jistě ochotně pochopí.
Nebylo by rovněž od věci, kdybychom poplatek u lékaře zvýšili na 

40.-Kč s tímto rozdělením : 20.-Kč lékař, 10.-Kč sestra, 10.-Kč Karel Gott 
v televizi.

Těším se na rozhodnutí našeho pana ministra.
František Merta

Ivo Šmoldas ke zdravotnictví 
- OPĚT NEZKLAMAL

Jak to tak vypadá, budeme mít od příštího roku méně nemocnic a v 
nich méně lůžek, aby lékaři a další nemocniční personál měli naopak více 
peněz. Pohříchu přímočará metoda zdravotních pojišťoven, jak potřebné 
peníze ušetřit, zní víceméně logicky, neb jak známo, že méně je někdy 
více. Aby však méně bylo někdy více, musí, rovněž víceméně logicky, být 
pro změnu více někdy méně. A tak záchranky už nyní dostaly více času 
na to, aby dojely k případným pacientům. Prodloužením dojezdových 
dob se tedy i pacientům dostalo více času, aby případně dojeli na to, že 
záchranka včas nedojela, ze zdravotních pojištěnců se příkladně přepod-
statnili na klienty pohřebních služeb, a postarali se tudíž o to, aby nemoc-
ničních případů bylo méně - při troše dobré vůle přesně o tolik, o kolik 
bude méně nemocničních lůžek.

 Jelikož čert však nikdy nespí, s klesajícími počty pojištěnců budou 
klesat i příjmy pojišťoven, a tak po čase nezbude než opět ubrat něco lů-
žek, aby bylo z čeho přidat lékařům, a logicky bude nutné přidat i pár mi-
nut k dojezdovým časům záchranek, aby ubylo pacientů. A tak dokola. 

Proto také vláda tolik bazíruje na finančním vyrovnání s církvemi. 
Neb nedá-li na zdravotnictví, nezbývá nic jiného, než dát na modlení.

Veselý den a stálé zdraví vám přeje váš IŠ.

Módní přehlídka
Ve společenském sále základní školy v Moravských Knínicích se 

v úterý 20.
listopadu v podvečer konala módní přehlídka BoutiQue IN-SPI-

RACE z Bystřice nad Pernštejnem. Jeho majitelka paní Irena Šikulová 
představila svoje návrhy bund, kabátů, kostýmů, šatů, halenek. Modely 
předvádělo 12 modelek, které jsou již dlouho jejími zákaznicemi. Oděvní 
originály jsou určeny pro všechny postavy až do velikosti XXXL. Předve-
dené modely je možné zakoupit v jejích prodejnách v  Bystřici nad Pern-
štejnem,  Brně a Tišnově. Návštěvníci odcházeli v módní přehlídky plni 
dojmů a krásného zážitku.

Mgr. Hana Burianová, ZŠ a MŠ Moravské Knínice
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školy

Čtení na Jungmannce pomáhá
     
     Je čtení knih nuda, anebo zá-

bava? Má smysl nutit děti do čtení? Je 
na čtení v dnešní uspěchané době vůbec 
čas? A nenahradí nám nakonec knihy jen 
počítače a notebooky?

Když jsem pokládala tyto otázky 
svým žákům, odpovědi byly velmi různé. 
Co žáček, to jiný názor.

     Často slyšíme, že nejmladší ge-
nerace snad vůbec nečte. Ale věřte mi, že 
to není pravda. Sama se často setkávám s kluky a děvčaty, kteří tajně čtou 
pod lavicí. Jak napínavý je to asi příběh oproti nudnému učení?  V knihov-
ně potkávám děti, které pod tíhou vypůjčených knih stěží dojdou domů.

     Je zbytečné vyjmenovávat, v čem všem dětem i nám čtení po-
máhá a co nám dává. Žáci naší školy se ale rozhodli, že svým čtením po-
můžou i ostatním. Zapojili se do celostátního projektu „Čtení pomáhá“, 
který motivuje děti k zájmu o knihy, ale zároveň má charitativní záměr. Za 
každou přečtenou knihu děti získávají kredit v hodnotě 50 Kč. Ten pak 
dle svého uvážení posílají na charitativní účely. I když se jedná o aktivitu 
pro děti zcela dobrovolnou, k 24. listopadu již naši žáci odeslali příspěvek 
ve výši 9 100 Kč.  Soutěživost a chuť pomáhat zvýšila významně čtenář-
ství našich svěřenců a možná i přivedla některého nováčka do městské 
knihovny.

     Snad jediný problém, s kterým se potýkáme, je nedostatek knih. 
Na některé tituly v knihovně děti čekají měsíce, než je přečtou jejich ka-
marádi, a mnohé zde ani nenaleznou. 

Proto se na Vás zároveň obracím s prosbou. Pokud byste rádi pod-
pořili náš projekt a chtěli byste nám nějakou tu knihu věnovat, budeme 
velmi rádi. Knihy nemusí být samozřejmě nové. Přesný seznam titulů, 
které bychom potřebovali, naleznete na webových stránkách celého pro-
jektu: www.ctenipomaha.cz. Zde si můžete podrobně přečíst i přesná pra-
vidla a seznam charit, kterým čtenáři pomáhají.

     Na závěr bych chtěla poděkovat všem dětem, které se do tohoto 
projektu zapojily. Zároveň jim přeji mnoho zážitků při prožívání příběhů 
s jejich literárními kamarády. 

Čtení je totiž nejenom obrovská zábava, ale navíc může i pomá-
hat!!!

Za ZŠ Jungmannova Kuřim 
Mgr. Eva Altmannová 

ZŠ Jungmannova - každý z 
nás je Dobrým andělem

Naše škole se rozhodla, že během měsíce září bude vybírat na na-
daci Dobrý anděl. Tato nadace pomáhá rodinám s dětmi v boji s rakovi-
nou. O finanční pomoc jsme poprosili na rodičovských schůzkách a za 
necelých čtrnáct dní bylo vybráno 16.500 Kč. Rádi bychom poděkovali 
všem, kteří přispěli i tou sebemenší částkou. Brzy po odeslání vybrané 
částky přišly na školu první informace o tom, jak vaše peníze pomáhají 
konat dobré skutky. Nadace Dobrého anděla je rozdělila mezi šest rodin a 
my Vám předkládáme krátký příběh jedné z nich.

Paní Kamila žije se svou rodinou v Plzni. Rodinu tvoří Kamila, její 
druh a dvě dcery - 

Veronika (*2005) a Nella (*2010). Právě nejmladšího člena rodi-
ny - dvouletou Nellu, zasáhla rakovina v září 2012, kdy jí bylo diagnosti-
kováno závažné onkologické onemocnění mozku. Nella je v současnosti 
v léčbě ve FN Motole, kde pobývá se svojí maminkou.

Rodina použije získané finanční příspěvky na úhradu nákladů na 
pobyt v nemocnici a 

příplatků za léky.
Paní Kamila nám napsala:
„Pokud se nám podaří překonat toto těžké období a stabilizuje se 

naše rodinná situace, 
rádi se do budoucna staneme Dobrými anděly, abychom oplatili 

pomoc a pomohli tak 
dalším. Za Vaši pomoc velmi děkujeme!“

Dne 8. listopadu slavila nadace Dobrý anděl první narozeniny a 
my obdrželi certifikát, který můžete vidět na našich stránkách a na vcho-
dových dveřích do naší školy.

Ilona Mikelová

ZŠ JUNGMANNOVA - ZÁPIS 
DO PRVNÍ  TŘÍDY

Vážení rodiče, dovoluji si Vás a Vaše děti již nyní pozvat k zápisu 
do první třídy, který na naší škole proběhne 21.1.2013. Vzhledem k tomu, 
že se množí otázky typu, co bude muset moje dítě umět u té přijímací 
zkoušky, co musí umět při vstupním testu do první třídy … bych Vás rád 
uklidnil. Zápis do první třídy je významná událost pro celou rodinu. V 
žádném případě se však nejedná o vstupní test a už vůbec ne o přijíma-
cí zkoušku. Jak tedy dítě „připravit“? Odpověď zní nijak zvlášť. S dětmi 
mluvte, s dětmi si malujte, zpívejte, povídejte jim pohádky a veďte je k 
základní sebeobsluze. Ostatní nechte na nás. V případě, že se Vám zdá, že 
Vašemu dítěti bude lépe, když zůstane v mateřské škole, vše klidně pro-
myslete, přijďte se k nám poradit, poraďte se ve školce či navštivte někte-
rou z pedagogicko – psychologických poraden. Mějte přitom na vědomí, 
že dítě nastoupí k základnímu vzdělávání až za 9 měsíců. 

DĚTI A JEJICH NADÁNÍ
Potenciálně nadaných dětí se rodí 20 až 25 procent dětí. Kdyby 

měly šanci rozvíjet své schopnosti, dokázaly by v některé z oblastí lidské 
činnosti vyniknout. Bohužel jen dvě až tři procenta z nich mají to štěstí, 
že jejich talent nepřijde vniveč.

Mluví vaše batole ve větách?  Jsou vaší holčičce tři roky a umí číst? 
Tráví váš čtyřletý syn každou volnou chvilku studiem encyklopedií? Zřej-
mě máte doma intelektově mimořádně nadané dítě. 

Důvod k radosti?
Možná, ale hlavně spousta starostí. Nadané děti to totiž nemají 

jednoduché. S vrstevníky si často nerozumějí a s nepochopením se setká-
vají i u dospělých a pedagogů. Vybočují totiž z řady. Navíc mohou trpět 
různými poruchami, které jejich talent skrývají, takže mnohdy zůstane 
neobjeven. 

Není to jen IQ 
Nadání se odjakživa odvozovalo od inteligence. Ještě v minulém 

století bylo za rozumově nadané považováno dítě, jehož inteligenční 
kvocient (IQ) přesahoval hodnotu 130. Dnes odborníci považují tento 
způsob měření nadání za zcela nevyhovující. Nevystihuje totiž skutečné 
schopnosti dítěte. Podle hodnoty IQ lze možná usuzovat, zda dítě bude 
úspěšné ve škole, ale jen těžko z ní lze předpovědět, zda bude úspěšné v 
životě. 

Je nadané?
V současné době se nadání zjišťuje tak, že se sledují a měří růz-

né schopnosti dítěte: schopnost logického a abstraktivního uvažování, 
zobecňování, vyjadřování, slovní zásoba, prostorová, zraková i slovní 
paměť, motorika, zejména jemná, ale i hrubá (obratnost). Všechny dosa-
žené výsledky se pak vzájemně porovnávají. Profil každého potenciálně 
nadaného dítěte by měl postihnout i to, čemu se říká tvořivost, motiva-
ce, zájmy a osobnost. Na základě těchto charakteristik si lze nejen udělat 
představu o skutečném nadání, ale také odhadnout, zda a nakolik se může 
dále rozvíjet. Je při tom třeba brát v úvahu také vliv rodiny, kamarádů, 
školy i širšího sociálního prostředí, které mohou schopnosti dítěte kladně 
i záporně ovlivňovat. 

Dvě skupiny 
Nadané děti nejsou homogenní skupinou. Liší se nejen druhem a 

mírou svého nadání, ale například i vytrvalostí či zájmem a ochotou pod-
řídit se autoritě. Můžeme říci, že děti se pohybují ve dvou skupinách.

výrazně nadprůměrní 
Obvykle se snadno a rychle učí, bývají konformnější a jsou-li mo-

tivovaní, bývají úspěšní. Ve škole výborně prospívají. Většinou se bez pro-
blémů dostávají na víceletá gymnázia. 

mimořádně nadaní 
Tvoří ji asi 2 procenta dětí. Mívají větší potíže s přizpůsobivostí a 

problémy ve vztahu k autoritám. 
Emoční inteligence 
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Nadměrně nadané děti se posuzují výhradně podle rozumových 
schopností. Ty ale nejsou jedinou známkou inteligence. Do popředí se 
stále více dostává takzvaná emoční inteligence, která má pro uplatnění 
a úspěch v životě podle některých odborníků větší vliv než hodnota sa-
motného IQ. Pokud má dítě vysokou emoční inteligenci, znamená to, 
že se dovede prosadit mezi lidmi, umí navazovat kvalitní vztahy, rozumí 
složitosti lidské komunikace a má také schopnost správně zhodnotit své 
schopnosti a zvládnout psychické nároky, které jsou na ně kladeny. 

Zmařená šance 
Odborníci odhadují, že potenciálně nadaných se rodí 20 až 25 pro-

cent dětí. Kdyby měly šanci rozvíjet své schopnosti, dokázaly by v některé 
z oblastí lidské činnosti vyniknout. Bohužel jen dvě až tři procenta z nich 
mají to štěstí, že jejich talent je rozpoznán a nepřijde vniveč. Z ostatních 
se mnohdy stávají děti problémové, frustrované, odpadlíci. Mají špatný 
prospěch a někdy ani nedokončí střední školu. Některé trpí psychickými 
potížemi. 

Starosti nadaných dětí 
K typickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost 

a silná motivace k činnosti, kterou si samy zvolí, touha po nezávislosti, 
menší potřeba spánku. Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouř-
livými emočními reakcemi. Ty se projevují větší vzdorovitostí, častější u 
chlapců. U dívek zase emoce mohou zůstat skryty a projeví se záchvaty 
pláče v soukromí, uzavřeností, případně zdravotními potížemi. Některé 
nadané děti mají sklon k perfekcionismu. Pokud jim něco nejde, nedoká-
žou se vyrovnat s nedokonalostí svých výkonů. To je přivádí k zoufalství, 
odmítají další pokusy a někdy propadají afektivním záchvatům.

Richard Mach

Šesťáci z Tyršovky na exkurzi
Netradiční výuku zažili žáci šestého ročníku Základní školy Tyršo-

va. Vyučující dějepisu a zeměpisu pro ně připravili dne 23. 10. 2012 zají-
mavou exkurzi do  dvou významných vzdělávacích brněnských  institucí. 
Nejprve na děti čekal zajímavý vzdělávací program, integrující znalosti 
astronomie, zeměpisu,  fyziky a přírodopisu, Cesta za správným směrem, 
který uvedla  Hvězdárna a planetárium Brno. 

Dějiny astronomie jsou i dějinami objevování a poznávání plane-
ty Země. Všichni významní mořeplavci a cestovatelé využívali na svých 
cestách nejen starověký čínský vynález – kompas, ale také hvězdné nebe 
nad svými hlavami.

Proto jsme následovali Kryštofa Kolumba na jeho cestě Atlant-
ským oceánem až do blízkosti amerického kontinentu. Během této dob-
rodružné plavby jsme se seznámili nejen se severní hvězdnou oblohou, 
ale přesvědčili se také o kulatosti naší planety, překonali rovník a zavítali 
i do jižních zeměpisných šířek, kde jsme zhlédli exotická souhvězdí jižní 
oblohy. 

Po našem „objevení Ameriky“ jsme se přenesli zrychleně zpět  
do 21. století a podívali se na to, jak pracují moderní navigační systémy 

(GPS), a proč se bez nich dnes na svých cestách už jen stěží obejdeme.

Druhé překvapení na  nás čekalo v  Anthroposu. Jaká nebezpečná 
zvířata žila v pravěku, jsme se přesvědčili již v předsálí. Pak se nás ujala 
průvodkyně. Trpělivě a velmi poutavě dětem přiblížila život pravěkých 
lovců. Dokázala zodpovědět i všetečné otázky našich zvídavých žáků. Tak 
se mohli dozvědět, kdo se mohl stát šamanem, jak vypadal  a k čemu slou-
žil pěstní klín, čím byla zajímavá Věstonická Venuše, kdo byla Lucy, jaký-
mi nemocemi trpěli neandrtálci a mnoho dalších zajímavostí. Na závěr 
měli žáci jedinečnou možnost zhlédnout obrazy Zdeňka Buriana.

Celou exkurzi děti zakončily krátkou procházkou kouzelnou pod-
zimní přírodou kolem řeky Svratky. Pak už ale přišel okamžik, kdy bylo 
nutné pomyslet na návrat, z pravěku a 15. století  zpět ……. do školy. 

Mgr. Věra Blažková, 
Mgr. Roman Ambrosek

Postřehy žáků 6. B
Nejvíce se mi líbilo v hvězdárně. Film o Kryštofu Kolumbovi byl nejlepší, do-
zvěděla jsem se, že nejel hledat nový kontinent, ale že jel do Indie, protože chtěl 
koření.   Lucka
Překvapili mě mamuti.     Gabriel       
Líbil se mi manut, vypadal jako živý.   Nikola
V Anthroposu mě to bavilo. Úplně nejvíc se mi líbil mamut.    Lukáš
Líbilo se mi, že jsem si mohli osahat pěstní klín.    Jakub
Líbily se mi jeskynní malby.    Jan
Zaujalo mě, že se mamutům obnovovaly zuby.      Marek
Zaujaly mě obrazy Zdeňka Buriana.      Irenka
Líbila se mi procházka na závěr. Byla pěkná, naučná a plná zábavy.    Adéla
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Sobota 1. prosince 15:00, malý sál KD
Vernisáž výstavy paličkované krajky 

s vystoupením žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Pořádá DDM.

Sobota 1. prosince, Kulturní dům Podlesí 
Hambasácký countrybál

Zahraje hambasácká klasika - skupiny Johnny a Paradox, začátek osvěží Season Ticket. Přestávky vyplní tanečními exhibicemi 
a školičkami Honky Tonk. Pořádá Sdružení přátel hudby.

Sobota 1. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Captain Morgan 25 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubes-
cape.cz, www.clubescape.cz

Středa 5. prosince 16:00, velký sál KD
Konference sociálních služeb spojená s Mikulášskou zábavou
Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

Čtvrtek 6. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Adventní večírek

žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 7. prosince 18:00, Městská knihovna
KUBA

Legendární perla Karibiku a její neopakovatelná atmosféra podbarvená místní hudbou. Hlavní město Havana, koloniální perla 
Trinidad a Cienfuegos, krasové údolí Viňáles i dokonalé Varadero. Padesát let stará auta, voňavé doutníky, krásné mulatky, 
bělostné pláže, azurové moře a  mnoho dalšího oč se s vámi podělí Juraj Kaman. Vstup volný.

Pátek 7. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party 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! Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. A možná i novější. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 8. prosince 11:00 - 18:00, náměstí Osvobození

Mikulášský jarmark
Vánoční ozdoby, svíčky, patchwork, vitráže, tkané textilie, šperky, květinové vazby…
Program žáků kuřimských MŠ, ZŠ a DDM od 13:00. V 17:00 se očekává příchod Mikuláše. Pořádá město Kuřim. Ob-
čerstvení zajištěno.
 

Sobota 8. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Semtex + vodka Amund-
sen 39 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 9. prosince 17:00, sál Pensionu U mostu
Tarsan

Muzikál o Pavlovi z Tarsu. Pořádají Spojené farnosti. 

Čtvrtek 13. prosince 8:30-17:00, malý sál KD
Kouzelné vánoce s Avonem

Kosmetické poradenství, představení novinek, líčení, zábaly rukou, nákup dárků za skvělé ceny. Dáreček pro každou návštěv-
nici, překvapení pro děti. 
 

Pátek 14. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies 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! Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. prosince 17:00, velký sál KD Kuřim
Taneční představení 

v podání žáků tanečního oboru z poboček ZUŠ Kuřim – Vev. Bítýška a Lelekovice, v režii p. učitelky Barbory Michelové. 
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 15. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party DJ DEEJ

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů DJ DEEJ alias produkce Veselý krodýl. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. 
Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 16. prosince 18:00, velký sál KD 

Vlčnovjanka
Vánoční koncert krojované dechovky. Vstupné 100 Kč, vstupenky v předprodeji.

Pondělí 17. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Konec světa

Divadelní představení podle scénáře Jiřího moravského Brabce, v režii Ant. Jarůška nastudovali žáci literárně dramatického 
oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 19. prosince 8:15 a 10:00, velký sál KD
Kamarádi v Betlémě

Zadáno pro MŠ. Divadelní představení s písničkami v podání Kamarádů pořádá agentura Jistota. Dětem odpovídajícího věku 
v doprovodu dospělých rádi umožníme vstup za 40 Kč.

Středa 19. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

s vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné. 

Výstavy

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.

Čtvrtek 20. prosince 16:00-21:00, velký sál KD

Taneček pod stromeček
Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Akce je součástí projektu Senior Kuřim 2012. Vstup volný. 

Pátek 21. prosince 17:00, DDM na ulici Jungmannova

Živý Betlém
Pořádá DDM. Vstup volný.

Pátek 21. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party DJ George

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. Fernet Zetko 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 22. prosince, Club Escape, zámek 
Christmas Warm Up DJ George

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat před Štědrým dnem. Budeme hrát písničky na 
přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ George. Fernet Zetko 20 Kč. Vstup zdarma.

Neděle 23. prosince 15:30-17:00, hřiště Metelkova/Dlouhá/Dušínova

Vánoční zpívaná naDílka
Zazpíváme si koledy – s sebou hudební nástroje (hlasivky, �étničky, kytary, dřívka…), ozdobíme stromeček – děti, ať si sebou 
vezmou drobné ozdoby k nastrojení vánočního stromečku. Děti, nechť si připraví k recitaci koledy, básničky, písničky či vtipy 
pro pobavení ostatních  - každý přednes bude odměněn. S sebou přineste na ochutnávku cukroví či grog, k dispozici bude pro 
všechny teplý čaj a pro zájemce i RUM. Přijďte si společně užít Vánoční atmosféru a popřát si pěkné Vánoce. Zvou Spokojené Díly.

Pondělí 24. prosince, Club Escape, zámek 
Štědrý den - máme otevřeno

Máme otevřeno od 20:30 a před (nebo po) půlnoční se můžete stavit zahřát a posedět.

Úterý 25. prosince, Club Escape, zámek 
Christmas party DJ George

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Neseďte s kaprem v břiše doma. Přijďte si zatancovat, zapařit! Hity na vaše 
přání. Párty s největšími hity z různých stylů. Captain Morgan 25 Kč. Noc se skvělou muzikou jen pro Vás.

Pátek 28. prosince, Club Escape, zámek 
Předsilvestrovská párty DJ George + dárečky

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát hlavně taneční disco 
hity z 80.-90. let až do dneška. Pro každého návštěvníka dáreček ke vstupence. Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. Vstup do 
21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. prosince, Club Escape, zámek 
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a tak 
skvěle se na ně paří! Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. Vstup zdarma.

Pondělí 31. prosince 19:00, Pension U mostu - restaurace

Silvestrovská retrodiskotéka
Předprodej vstupenek v restauraci.

Úterý 1. ledna 2013 v 17:00, parkoviště u Lídlu

Novoroční ohňostroj
Pořádá město Kuřim. Vstup volný.

Čtvrtek 3. ledna 2013, komorní sál ZUŠ 

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Tradiční akce na začátku kalendářního roku. Účinkuje Moravské klavírní trio ( Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda - housle, 
Miroslav Zicha – violoncello) s pěveckými hosty sopranistkou Martou Reichelovou a tenoristou Lukášem Hackem. Koncert 
je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD 

Eva a Vašek
Koncert naší nejpopulárnější hudební dvojice. Vhodný vánoční dárek. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.

Neděle 2. prosince - neděle 9. prosince, Malý sál KD Kuřim

Výstava paličkované krajky
a dalších rukodělných prací. Otevřeno denně 9:00 - 18:00. Vstup volný. Pořádá DDM Kuřim.

Od 30. listopadu  do 21. prosince, Městská knihovna
Vánoční svíčky a malované hedvábí

Prodejní vánoční výstava bude tentokrát ve znamení svíček z včelího vosku a ručně vyráběných mýdel. Jako hezký vánoční dá-
rek můžete také pořídit hedvábné malované šátky nebo kravaty. Všechny výrobky jsou z dílny Mydlidědek z Lažánek. Výstava 
je přístupná v půjčovní době knihovny.

Od 29. listopadu 2012 -  31. ledna 2013, Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Sítotisková dílna 2011-12

Vystavují Milan, Martina a Anna Magni.

do 16. prosince 2012, galerie ad astra, zámek Kuřim

10 let galerie ad astra
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 - 18 hod. v době konání výstavy. Mimo tuto dobu po domluvě na tel.: +420 608 862 324 
- Petr Novotný.

Knihovna má zavřeno 28. prosince a 31. prosince 2012. 
Kancelář Společenského centra v Kulturním domě má zavřeno od 20 prosince do konce roku.

 Vážení spoluobčané, 
děkujeme Vám všem za přízeň, kterou jste věnovali kultuře v roce 2012, 

přejeme Vám smysluplné prožití vánočních svátků 
a mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a kulturních zážitků v roce 2013.

Městská knihovna Kuřim

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Pá. 7. 12. Hamax (textil), So. 8. 12. Rucek (smíš. zboží), St. 12. 12. Novratex (second 
hand), Čt 13. 12. Trojan (obuv).
 Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy 
do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Upozornění



prosinec 2012

Sobota 1. prosince 15:00, malý sál KD
Vernisáž výstavy paličkované krajky 

s vystoupením žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Pořádá DDM.

Sobota 1. prosince, Kulturní dům Podlesí 
Hambasácký countrybál

Zahraje hambasácká klasika - skupiny Johnny a Paradox, začátek osvěží Season Ticket. Přestávky vyplní tanečními exhibicemi 
a školičkami Honky Tonk. Pořádá Sdružení přátel hudby.

Sobota 1. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Captain Morgan 25 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma. 
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubes-
cape.cz, www.clubescape.cz

Středa 5. prosince 16:00, velký sál KD
Konference sociálních služeb spojená s Mikulášskou zábavou
Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

Čtvrtek 6. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Adventní večírek

žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 7. prosince 18:00, Městská knihovna
KUBA

Legendární perla Karibiku a její neopakovatelná atmosféra podbarvená místní hudbou. Hlavní město Havana, koloniální perla 
Trinidad a Cienfuegos, krasové údolí Viňáles i dokonalé Varadero. Padesát let stará auta, voňavé doutníky, krásné mulatky, 
bělostné pláže, azurové moře a  mnoho dalšího oč se s vámi podělí Juraj Kaman. Vstup volný.

Pátek 7. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party 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! Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. A možná i novější. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 8. prosince 11:00 - 18:00, náměstí Osvobození

Mikulášský jarmark
Vánoční ozdoby, svíčky, patchwork, vitráže, tkané textilie, šperky, květinové vazby…
Program žáků kuřimských MŠ, ZŠ a DDM od 13:00. V 17:00 se očekává příchod Mikuláše. Pořádá město Kuřim. Ob-
čerstvení zajištěno.
 

Sobota 8. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Semtex + vodka Amund-
sen 39 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 9. prosince 17:00, sál Pensionu U mostu
Tarsan

Muzikál o Pavlovi z Tarsu. Pořádají Spojené farnosti. 

Čtvrtek 13. prosince 8:30-17:00, malý sál KD
Kouzelné vánoce s Avonem

Kosmetické poradenství, představení novinek, líčení, zábaly rukou, nákup dárků za skvělé ceny. Dáreček pro každou návštěv-
nici, překvapení pro děti. 
 

Pátek 14. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies 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! Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. prosince 17:00, velký sál KD Kuřim
Taneční představení 

v podání žáků tanečního oboru z poboček ZUŠ Kuřim – Vev. Bítýška a Lelekovice, v režii p. učitelky Barbory Michelové. 
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 15. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party DJ DEEJ

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů DJ DEEJ alias produkce Veselý krodýl. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. 
Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 16. prosince 18:00, velký sál KD 

Vlčnovjanka
Vánoční koncert krojované dechovky. Vstupné 100 Kč, vstupenky v předprodeji.

Pondělí 17. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Konec světa

Divadelní představení podle scénáře Jiřího moravského Brabce, v režii Ant. Jarůška nastudovali žáci literárně dramatického 
oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 19. prosince 8:15 a 10:00, velký sál KD
Kamarádi v Betlémě

Zadáno pro MŠ. Divadelní představení s písničkami v podání Kamarádů pořádá agentura Jistota. Dětem odpovídajícího věku 
v doprovodu dospělých rádi umožníme vstup za 40 Kč.

Středa 19. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

s vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné. 

Výstavy

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.

Čtvrtek 20. prosince 16:00-21:00, velký sál KD

Taneček pod stromeček
Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Akce je součástí projektu Senior Kuřim 2012. Vstup volný. 

Pátek 21. prosince 17:00, DDM na ulici Jungmannova

Živý Betlém
Pořádá DDM. Vstup volný.

Pátek 21. prosince, Club Escape, zámek 
Oldies party DJ George

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. Fernet Zetko 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 22. prosince, Club Escape, zámek 
Christmas Warm Up DJ George

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat před Štědrým dnem. Budeme hrát písničky na 
přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ George. Fernet Zetko 20 Kč. Vstup zdarma.

Neděle 23. prosince 15:30-17:00, hřiště Metelkova/Dlouhá/Dušínova

Vánoční zpívaná naDílka
Zazpíváme si koledy – s sebou hudební nástroje (hlasivky, �étničky, kytary, dřívka…), ozdobíme stromeček – děti, ať si sebou 
vezmou drobné ozdoby k nastrojení vánočního stromečku. Děti, nechť si připraví k recitaci koledy, básničky, písničky či vtipy 
pro pobavení ostatních  - každý přednes bude odměněn. S sebou přineste na ochutnávku cukroví či grog, k dispozici bude pro 
všechny teplý čaj a pro zájemce i RUM. Přijďte si společně užít Vánoční atmosféru a popřát si pěkné Vánoce. Zvou Spokojené Díly.

Pondělí 24. prosince, Club Escape, zámek 
Štědrý den - máme otevřeno

Máme otevřeno od 20:30 a před (nebo po) půlnoční se můžete stavit zahřát a posedět.

Úterý 25. prosince, Club Escape, zámek 
Christmas party DJ George

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Neseďte s kaprem v břiše doma. Přijďte si zatancovat, zapařit! Hity na vaše 
přání. Párty s největšími hity z různých stylů. Captain Morgan 25 Kč. Noc se skvělou muzikou jen pro Vás.

Pátek 28. prosince, Club Escape, zámek 
Předsilvestrovská párty DJ George + dárečky

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát hlavně taneční disco 
hity z 80.-90. let až do dneška. Pro každého návštěvníka dáreček ke vstupence. Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. Vstup do 
21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. prosince, Club Escape, zámek 
Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a tak 
skvěle se na ně paří! Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. Vstup zdarma.

Pondělí 31. prosince 19:00, Pension U mostu - restaurace

Silvestrovská retrodiskotéka
Předprodej vstupenek v restauraci.

Úterý 1. ledna 2013 v 17:00, parkoviště u Lídlu

Novoroční ohňostroj
Pořádá město Kuřim. Vstup volný.

Čtvrtek 3. ledna 2013, komorní sál ZUŠ 

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Tradiční akce na začátku kalendářního roku. Účinkuje Moravské klavírní trio ( Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda - housle, 
Miroslav Zicha – violoncello) s pěveckými hosty sopranistkou Martou Reichelovou a tenoristou Lukášem Hackem. Koncert 
je součástí SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD 

Eva a Vašek
Koncert naší nejpopulárnější hudební dvojice. Vhodný vánoční dárek. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.

Neděle 2. prosince - neděle 9. prosince, Malý sál KD Kuřim

Výstava paličkované krajky
a dalších rukodělných prací. Otevřeno denně 9:00 - 18:00. Vstup volný. Pořádá DDM Kuřim.

Od 30. listopadu  do 21. prosince, Městská knihovna
Vánoční svíčky a malované hedvábí

Prodejní vánoční výstava bude tentokrát ve znamení svíček z včelího vosku a ručně vyráběných mýdel. Jako hezký vánoční dá-
rek můžete také pořídit hedvábné malované šátky nebo kravaty. Všechny výrobky jsou z dílny Mydlidědek z Lažánek. Výstava 
je přístupná v půjčovní době knihovny.

Od 29. listopadu 2012 -  31. ledna 2013, Komorní sál ZUŠ Kuřim 
Sítotisková dílna 2011-12

Vystavují Milan, Martina a Anna Magni.

do 16. prosince 2012, galerie ad astra, zámek Kuřim

10 let galerie ad astra
Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 - 18 hod. v době konání výstavy. Mimo tuto dobu po domluvě na tel.: +420 608 862 324 
- Petr Novotný.

Knihovna má zavřeno 28. prosince a 31. prosince 2012. 
Kancelář Společenského centra v Kulturním domě má zavřeno od 20 prosince do konce roku.

 Vážení spoluobčané, 
děkujeme Vám všem za přízeň, kterou jste věnovali kultuře v roce 2012, 

přejeme Vám smysluplné prožití vánočních svátků 
a mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a kulturních zážitků v roce 2013.

Městská knihovna Kuřim

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Pá. 7. 12. Hamax (textil), So. 8. 12. Rucek (smíš. zboží), St. 12. 12. Novratex (second 
hand), Čt 13. 12. Trojan (obuv).
 Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy 
do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Upozornění
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Kultura - literatura 

Kateřina Tučková na besedě 
v Kuřimi

V pátek 16. listopadu se v komorním sálu ZUŠ Kuřim konala bese-
da a autorské čtení se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou. Mladá spisova-
telka, která několik let žila v Kuřimi, vydala nedávno velmi úspěšný román 
Žítkovské bohyně, za který nedávno obdržela cenu Josefa Škvoreckého.

Na úvod setkání byla starostou města Dragem Sukalovským pře-
dána spisovatelce cena města Kuřimi za „Mimořádný kulturní počin“. 
Ostatní kuřimské ceny za kulturu byly předány už koncem října, ale pro-
tože beseda byla avízovaná, město počkalo s předáním až na osobní pří-
tomnost Kateřiny Tučkové.

 Jiří Brabec také předal Kateřině Tučkové hudební album Tomá-
še Kočka Cestou na jih, které obsahuje píseň inspirovanou její tvorbou 
Poslední božec. Podle vyprávění Kateřiny Tučkové, které po předání ná-
sledovalo, skutečně na Kopanicích existoval vedle bohyní i muž – božec, 

Pohádkové povídání na Tyršovce

Příběh o koblize
Sabina Břenková, 9.B

   Žila jednou jedna koblina jménem Doughnat a žila v cukrárně. 
Byla to taková moudrá babička a malí koblížci ji měli rádi hlavně proto, že 
jim co chvíli vyprávěla zajímavé příběhy.

   Jednoho dne, byl to pátek 15:01 odpoledne, koblížkům vyprávěla 
příběh o nechtěné koblize. Přesvědčovala je, že tenhle příběh je pravdivý, 
že se skutečně stal a vyprávěla jí ho kamarádka, které to řekla sestra, která 
ho měla od babičky a dědečka a těm to řekli sousedé jejich příbuzných, 
kteří to viděli na vlastní oči. Byl to příběh o koblize bez polevy. Všichni 
se jí smáli, nikdo ji nedokázal pochopit. Pochopit tu bolest, to utrpení, 
tu pravdu, že není jako ostatní. Prostě jen tak ležela ve výloze, snažila se 
ignorovat koblihy kolem sebe a dívala se po kolemjdoucích. Někteří spě-
chali do práce, jiní z práce nebo se jen tak poflakovali a pár lidí si dokonce 
všimlo cukrárny v temném koutku na konci ulice, a někteří vešli dovnitř 
a odnesli si s sebou pár koblih natěšených, že budou někomu chutnat. A 
kobliha bez polevy se jen dívala, jak ostatní kolem mizí a zase přibývají.

    Jednoho dne, byl to čtvrtek 14:26 a 10 sekund odpoledne, navští-
vil obchůdek jeden obtloustlý chlapík. Byl to hnědovlasý asi třicetiletý 
muž obalený silnou vrstvou tuku. Jak se tak valil k pokladně, kobliha bez 
polevy nepřítomně sledovala jeho rozvázanou tkanici u bot a čekala, kdy 
jeho prasečí obličej zmizí v dřevěné podlaze. Čekala marně. Muž se do-
kutálel k pokladně a prodavačce sdělil požadavek:,,Chci koblihu s extra 
originální polevou.“

   Prodavačka kývla a přešla k výloze s koblihami. Najednou koblihu 
bez polevy popadla ta stejná ruka, která ji stvořila. Odnesla ji do vedlejší 
místnosti, hodila do obří nádoby a poté bylo jen ticho a tma. Asi tak po 
minutě opět ucítila vůni vzduchu, ale to nebylo všechno, co mohla cítit. 
Něco ji tížilo. Něco barevného a voňavého.

   A opět se ocitla v rukou stvořitele. ,,10 korun.“ Kobliha byla tro-
chu zmatená, když uslyšela sborové „ÁH.“, které pocházelo z výlohy s kob-
lihami. Ale když uviděla žasnoucí výrazy, došlo jí to. Už není bez polevy. 
Je to šťastná kobliha celá politá polevou.

 Tlouštík zaplatil a kobliha mohla spokojeně a sťastně poputovat 
do jeho žaludku.

jehož hlavní schopností bylo předpovídání a zaříkávání počasí.
Kateřina Tučková pak vysvětlovala, jaké důvody ji vedly k napsání 

románu o žítkovských bohyních, a jak postupovala při jeho zpracování. 
Plný sál poslouchal téměř bez dechu, jak spisovatelka studovala dobové 
záznamy a dostupné prameny o žítkovských bohyních, i o tom jak se na 
Kopanice sama vypravovala. Poté Kateřina Tučková přečetla dvě pasáže 
z románu Žítkovské bohyně a odpověděla na dotazy posluchačů. Velký 
zájem byl o autogramiádu, při které se spisovatelka ještě velice ochotně 
osobně bavila se svými čtenáři, a která celou akci zakončila.

sš
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ZUŠ -  Náš rozhovor

Nová paní ředitelka
Po dlouhá léta byl ředitelem kuřimské ZUŠky pan Jiří Vichta. 

Čas ale nezastavíš, pan Vichta odešel do důchodu a na jeho místo byl 
vypsán konkurs. Nešlo o žádnou formalitu, ale souboj čtyř uchaze-
čů, z něhož vítězně vzešla paní Mgr. Pavlína Zámečníková. Po pár 
měsících ve funkci jsme ji požádali o rozhovor.

Od nového školního roku jste se stala ředitelkou Základní umělecké 
školy Kuřim. Místo jste získala díky vítězství ve výběrovém řízení. Jak na vás 
působilo?

 Po probuzení se do konkurzního dne mi hlavou běželo přání – 
příjemně si popovídat  s výběrovou komisí, přání se mi splnilo. Dotazující 
byli vstřícní, s úsměvěm nabídli milé zacházení, pokládali srozumitelné 
otázky.

Co na Vašem projektu výběrovou komisi nejvíc oslovilo a zaujalo?
 To přesně nevím, možná mi pomohla skutečnost, že jsem si 

ve svých plánech do budoucna nestavěla vzdušné zámky, ale snažila jsem 
se brát na zřetel momentální realitu, možná mi byla k dobru i léta praxe a 
vztah k „mé milované ZUŠce“ :-)

Na ZUŠce jste působila jako učitelka. Jak dlouho, kolik žáků prošlo 
vaší výukou individuálně a máte spočítáno, kolik dětí prošlo dětskými sbory, 
které jste vedla?

 V kuřimské ZUŠce  pracuji od roku 1989, každý rok jsem učila 
cca 15 - 18 žáků v individuální výuce - někteří hráli na akordeon tři, jiní 
deset a více let. V dětských pěveckých sborech se každoročně vymění cca 
15 nových dětí, stabilně jich celý rok zpívá téměř 60.  Přesné počty svých 
žáků neznám, ale vím, že jsem jim  všem vždy ze sebe dala to nejlepší, co 
jsem v tu chvíli dokázala – což považuji za úplně přirozenou věc všech 
kantorů, kteří mají svou práci rádi. 

Mnozí z Vašich studentů dosáhli mimořádných výsledků v národních 
soutěží ZUŠ. Můžete jmenovat největší úspěchy a stal se někdo z Vašich žáků 
uměleckým profesionálem?

 Uměleckým profesionálem se zatím nikdo z mých žáků nestal. 
Své žáky jsem ke studiu hudby na střední škole nepřesvědčovala, přestože 
vím, že by toto studium někteří zvládli velmi dobře. Hudba je vášeň. Je 
zdravé, aby ji studoval jen ten, kdo ji cítí jako hlavní smysl svého života. 
Zdá se, že tuto vášeň (i bez středoškolského studia) v sobě našel  Tonda 
Žák, který se stává ikonou Kuřimi a okolí. Hodiny zpěvu s ním byly velmi  
„milé a netradiční“

 Jsem velice ráda, že jsme se díky akordeonu potkaly s Anežkou 
a Radmilou Sedmíkovými, které byly neuvěřitelně vnímavými student-
kami.  Společně jsme projely řadu míst v republice, kde sestry po cílevě-
domé přípravě  vyhrávaly první místa v celostátních akordeonových sou-
těžích. Na ně pak navazovaly cesty do zahraničí, kde společně s dalšími 
žáky školy ( M. Jízdný, J. Přikrylová,  A, Šudáková, P. Zámečníková ml. 
) reprezentovali Kuřim, republiku a hlavně získávali nádherné zážitky s 
hudbou. 

Nepodobá se funkce ředitele poněkud práci sbormistra? Rozdělit jed-
notlivé party, aby každý mohl předvést, co dokáže, nebyl nucen k tomu, na co 
nemá, všichni drželi tempo a celek působil dojmem harmonie?

 Skutečnost jste nazval velmi trefně. Dát příležitost (k sebere-
alizaci, růstu, tvoření) lidem, kteří o ni stojí, je pro ředitelku i vnímavou 
sbormistyni velmi naplňující. V ideálním případě je výsledkem  dokonalá 
harmonie s  nekonečnými barvami alikvótních tónů. 

Funkce ředitelky obnáší kromě jiného i nutnost jednat s různými part-
nery - krajem, městem, institucemi i třeba sponzory. Baví vás taková činnost?

 V nové funkci jsem krátce, poznávám nové lidi a těší mě to.  
Baví mě vést věci k lepšímu, čas ukáže, co byly iluze a co se stane skuteč-
ností. 

V poslední době se hovoří o tom, že by ZUŠky měly být zřizovány ni-
koli kraji, jako dosud, ale jednotlivými městy. Tedy ve Vašem případě Kuřimí. 
Jaký na to máte názor?

 Provoz státní umělecké školy je z větší části  zabezpečován stát-
ními dotacemi, ze které instituce peníze přijdou, žáky nezajímá. Osobně 
před jednáním s linstitucemi dávám přednost jednání s lidmi a myslím, že 
momentálně je pro všechny zúčastněné výhodnější, aby ZUŠka zůstala 
pod správou kraje. 

Každý ředitel si vytváří tým nejbližších spolupracovníků a přizpůsobu-
je organizační strukturu svému stylu řízení. Kdo jsou vaši nejbližší spolupra-
covníci a jak máte rozdělené role?

 Intenzivně spolupracuji se zástupkyní Naďou Chocholáčovou, 
Ivou Hrbáčkovou - vedoucí pobočky ve Veverské Bítýšce a v ekonomic-
kých záležitostech s hospodářkou Libuší Šiborovou.  Všechny mají zkuše-
nosti z minulých let a jsem jim velmi vděčná za jejich podporu. Jednáme 
o složení umělecké rady školy, zatím využívám nápadů zejména  Petra Ku-
čery a Martiny Magni. Jsem ráda za vstřícný a pracovitý učitelský kolektiv, 
který kolem sebe sestavil předcházející ředitel p. Jiří Vichta.  

Co by se mělo změnit během šesti let, po kterých skončí Vaše první 
funkční období, abyste byla spokojená?

 Ráda bych  více přiblížila činnost ZUŠky kuřimské kulturní 
veřejnosti – např.  projekty v netradičních prostorách pro ZUŠ (kulturní 
dům, zámek, Wellness), ráda bych přivedla více návštěvníků k nám do 
krásné budovy – do sálu na kvalitní koncerty,  do zahrady na netradiční 
projekty.

Proč je dobré, aby se děti vzdělávaliy v umění během vývoje i v jedna-
dvacátém století?

 Mottem naší školy je věta: „V umění ožívá krása“. Krása otevírá 
srdce, v srdci se rozvíjí  vnímavost, empatie, cit - sám k sobě, jeden k dru-
hému, proto je velmi důležité, aby se děti vzdělávaly v umění.

Děkuji za odpovědi a přeji mnoho úspěchů.
Jiří Brabec

Podzimní akce výtvarného 
oboru ZUŠ Kuřim

V dušičkovém čase se žáci výtvarného oboru sešli v podvečer vinou 
počasí ne na zahradě, jako v minulých letech, ale ve výtvarném ateliéru. 
Letošní večírek se odehrál za doprovodu reje originálně kostýmovaných 
čarodějnic před početným publikem, které tvořili i pozvaní rodiče, pro 
které připravili program nejstarší žáci výtvarného oboru (scénář Martina 
Jelínková, asistentka Klára Vaverová). Ten vyvrcholil performancí na tera-
se – zažehnutím svíček v originálně prořezávaných tykvích za spoluúčasti 
všech přítomných.

Ve čtvrtek 29. listopadu se v pozdním odpoledni sešli přátelé 
moderního výtvarného umění v Komorní galerii ZUŠ Kuřim na verni-
sáži výstavy Milana, Martiny a Anny Magni, kteří vystavili grafické práce 
z posledních dvou let. Tři ucelené série sítotisků (serigrafií) poskytují 
představu o stylovém zaměření každého ze tří autorů. Instalaci doplňují 
dřevěné plastiky Milana Magni, program na vernisáži zajistil školní jazzo-
vý orchestr Aritmic band. Výstavu je možné shlédnout v provozní době 
školy do konce ledna.

Mag

Na fotografii paní ředitelka Zámečníková zcela vlevo, vedle ní paní učitelka 
Martina Magni a další Magniové. (viz další článek)
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Rekonstrukce kuřimské fary 
pokračuje,  ale jak?

V říjnovém číslu Zlobice určitě každého upoutal článek na titulní 
stránce „Rekonstrukce kuřimské fary pokračuje“. Pracuji v Národním pa-
mátkovém ústavu – územním odborném pracovišti v Brně a mimo jiné 
mám na starosti i obnovu kulturních památek v Kuřimi. Zprvu jsem ne-
chtěla na probíhající obnovu fary veřejně reagovat, ale tento článek mě k 
reakci přinutil, zejména zmínka, že cit.: „nová okna budou stát půl milio-
nu korun proto, aby splňovala zadání památkářů“.

Fara v Kuřimi na rozdíl od kostela sv. Máří Magdaleny, zámku a tří 
drobných sakrálních památek (jsme tedy na čísle, které je rovno počtu 
prstů jedné ruky) není kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči (památkový zákon), ač se jedná o hodnotnou au-
tenticky zachovanou klasicistní stavbu z roku 1819 v poměrně dobrém 
stavebně technickém stavu (samozřejmě s přihlédnutím ke stáří objek-
tu), která si tento statut jistě zaslouží. V dané věci jsem se tedy rozhodla 
podniknout určité nezbytné kroky a prostřednictvím našeho pracoviště 
připravit návrh na její prohlášení za kulturní památku pro Ministerstvo 
kultury ČR. Kromě zevrubného popisu je třeba doložit i vypovídající fo-
todokumentaci a to včetně interiéru.

V lednu tohoto roku jsem se byla představit novému duchovní-
mu správci kuřimské farnosti Adamovi Malczynskému. Kromě navázá-
ní osobního kontaktu mi šlo i o dokončení návrhu na prohlášení fary za 
kulturní památku - pořízení fotodokumentace. Vůči duchovnímu správci 
farnosti jsem jednala otevřeně a sdělila mu svůj záměr i přes možné riziko, 
že než dojde k prohlášení MK ČR fary za kulturní památku, proběhne její 
zásadní modernizace. Na to mi bylo sděleno, že souhlas s prohlášením 
může být ze strany farnosti udělen až poté, co bude fara opravena. Vě-
doma si této skutečnosti jsem správce farnosti velmi prosila o možnost 
konzultace plánovaných úprav. Z hlediska dikce památkového zákona 
lze totiž uplatňovat připomínky odborné organizace státní památkové 
péče pouze v případech, kdy se jedná o prohlášenou kulturní památku 
nebo pokud již bylo zahájeno řízení o jejím prohlášení. Zvláště jsem po-
ukazovala na hodnotné původní okenní a dveřní výplně, o které jsem se 
vzhledem k avizované rekonstrukci objektu oprávněně obávala. Je jen 
málo historických objektů, ve kterých se nám dochovaly původní okenní 
a dveřní výplně v takovém rozsahu. 

Nejvíce cenná přitom byla dvojitá čtyřkřídlá okna s omítanou špa-
letou (nikoliv kastlová, jak je chybně uváděno v článku), u nichž je vnější 
rám osazený v líci zdiva a spojený s vnitřním rámem pomocí kovových 
pásků, přičemž vnější okenní křídla se otevírají ven a vnitřní (doplněná 
o historické okenice) dovnitř (v přízemí byly navíc ve špaletě osazeny 
bezpečnostní, zámečnicky zpracované mříže). Obecným náhledem ne-
funkční okna v „katastrofálním“ stavu představují pro vnímavého diváka 
unikátní stolařskou práci doplněnou zámečnickými detaily rohovníků, 
závěsů a obrtlíků, které dnešními měřítky odpovídají téměř umělecko-
řemeslným dílkům. Nepominutelnou hodnotou bylo i zasklení okenních 
křídel tabulkami z tenkého taženého skla. Okna (zejména ta vnitřní) byla 
přitom dochována ve velice dobrém stavu bez poškození dřevokaznými 
činiteli (možná byla okenní křídla trochu svěšená, to je však při troše dob-
ré vůle opravitelné). 

Konstatování, že na faře lze najít minimálně tři typy okenních vý-
plní, odpovídá skutečnosti, otázkou je, zda je tento fakt u historické stav-
by na závadu. Některá okna jistě byla postupně vyměněna, ale jednalo 
se vždy výměnu jednotlivého okna či spíše jeho části (zpravidla vnějších 
křídel). Tento přístup byl v minulosti běžný a není problém se s ním vy-
pořádat. Na mimořádnou hodnotu oken na faře jsem rovněž duchovního 
správce upozornila.

Protože duchovní správce farnosti zpočátku projevoval dobrou 
vůli ke konzultacím, proběhly další debaty o oknech na faře ještě i v únoru 
a dubnu tohoto roku. Bylo navrženo několik možností na jejich záchranu, 
včetně návrhu na výměnu vnějších okenních křídel, která jsou více vysta-
vena povětrnostním činitelům a obecně bývají zachována v horším stavu. 
U nových okenních křídel byla nastíněna možnost užití dvojskla tak, aby 
splňovala požadované tepelně izolační parametry. Vnitřní okenní křídla 
byla v dobrém stavu a po případné opravě mohla nadále plnit svou funkci 

OHlas
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a navíc posílit tepelně izolační vlastnosti nových vnějších křídel s dvojsk-
ly. Z mé strany byla předběžně projednána odborná pomoc restaurátor-
ské dílny na dřevo, která v Kuřimi funguje v prostorách bývalého statku. 
Bohužel duchovní správce na tyto moje návrhy nereflektoval a následně 
přestal projevovat zájem o nabízenou spolupráci, ač mohl využít mých 
zkušeností s opravou historických objektů. 

Nejde totiž jen o okna, neboť farnost hodlá postupně rekonstru-
ovat celou faru. Opět se vracím k citovanému článku: „V prvním patře 
došlo k zateplení stropů…v částech nad schodištěm je dokonce izolační 
materiál vytvarován tak, aby přesně kopíroval oblouk původního stropu“. 
Nevím, co si pod touto informací představit. Pokud bylo zateplení prove-
deno z půdního prostoru, žádný zásadní problém patrně nehrozí. Pokud 
by ale šlo o interiérové zateplení, je do budoucna zaděláno na problém s 
promrzáním zdiva a kondenzací vodních par na jeho vnitřním líci, což 
by následně způsobovalo růst řas a plísní apod. Tato v současnosti popu-
lární stavební úprava není delší praxí ověřená a každý zodpovědný stavař 
potvrdí, že nelze říct, co v budoucnu takové zateplení se zdivem provede. 

Dále je vzpomenuta sanace vlhkého zdiva: „Ve vstupní hale příze-
mí fary je vidět vlhkost ve zdi do více než metrové výše“. Bez podrobnější 
analýzy nelze vyloučit, že se jedná jen o lokální problém, jehož odstranění 
nemusí být nijak technicky ani finančně náročné. V první řadě je vždy 
nutno hledat zjevné příčiny (dešťové vody ze střechy zavlhčující základy 
stavby, špatně vyspádovaný okolní terén apod.) a ty odstranit nejdříve. 
Bez toho mohou být navrženy a realizovány stavební úpravy zbytečně 
rozsáhlé a finančně nákladné, které mohou v budoucnu stav zavlhčeného 
zdiva spíše ještě více zhoršit a zkomplikovat kýženou nápravu věci.

Dosud provedené neuvážené stavební úpravy vedly k poškození 
památkové hodnoty fary. To se naplno projevilo právě odstraněním stá-
vajících historických okenních výplní a jejich nahrazení moderními euro-
okny. Nová okna, kromě toho, že jejich profily nedosahují zdaleka subtil-
nosti profilů oken původních, nebyla osazena zpět v líci zdiva, ale mělce 
ve špaletě, čímž fara ztratila po architektonické stránce svůj klasicistní 
charakter. Přiznávám, že nemám ani odvahu se jít podívat, co se stalo s pů-
vodními bezpečnostními, meziokenními mřížemi v přízemí, které měly 
své opodstatnění už v době postavení fary a svůj účel ještě donedávna 
dobře plnily. Způsob řešení nových výplní zachování mříží neumožňuje 
bez dalšího stavebního zásahu (v lepším případě; možná ale, že se s nimi 
už vůbec nepočítá). Bohužel tento stav může vrhat špatné světlo i na mou 
osobu, neboť jak bylo citováno na začátku mého příspěvku, okna (údaj-
ně) splňují „zadání památkářů“, což ale naprosto neodpovídá skutečnosti. 
Naopak, okna byla překotně vyměněna patrně právě proto, aby se farnost 
zasahování památkářů vyhnula. 

Rozhodnutí ze srpnového zasedání zastupitelů Města Kuřimi, kte-
rým neodsouhlasili návrh na finanční příspěvek pro opravu fary, považuji 
za zodpovědné a správné. Z vlastní praxe vím, že pokud mají být přidělo-
vány prostředky z veřejných rozpočtů, musí být jasně specifikováno, jak 
budou konkrétně využity. Pokud by město opravu fary, která je prováděna 
výše popsaným částečně živelným způsobem, finančně podpořilo, mohlo 
by to do budoucna vyvolat lavinu žádostí o příspěvek na podobně pro-
blematické akce.

Jak již bylo zmíněno, je v Kuřimi minimum kulturních památek a 
to hodnotné, co tu ještě po minulých generacích zbylo, by si mělo město 
chránit jako vzácný klenot. Většina historických objektů ve městě byla 
totiž v nedávné minulosti stavebně upravena a přestavěna způsobem, od-
povídajícím dobovému vkusu a požadavkům na modernizaci (otlučení 
plastické výzdoby fasád, osazení nečleněných nebo trojdílných oken a 
pod). Těžko si už lze u mnohých představit jejich původní malebnou his-
torickou podobu. O to více mě osobně bolí osud fary. Dá se říci, že kvůli 
ambicím jednotlivce či skupiny lidí, které po čase vystřídají jiní, dochází 
ke zbytečnému a nevratnému zásahu do podoby cenné historické památ-
ky. Budoucí generaci, která možná bude mít větší cit pro historii a kulturu, 
však odkáže ta naše pouze bezduché torzo toho, co dříve spoluvytvářelo 
historický obraz našeho města. 

Dle citovaného článku a slov pana starosty Draga Sukalovského je 
budova fary důležitým objektem ve městě a měla by se jí věnovat pozor-
nost „Kuřim má skutečně málo památek a o těch pár co máme, máme 
povinnost se starat“. Tak se prosím starejme tak, aby bylo napříště ještě 
co chránit a aby nám nenávratně nezmizely nejcennější historické prvky. 
Moderní okna (euro či plastová) s průmyslově vyrobeným kováním mů-

žeme najít v dnešní době v hojné míře kdekoli, ale těch historických nám 
zůstává stále méně a méně.

PhDr. Vlasta Šrámková

P. S.. Existuje naděje, že se na základě přislíbené intervence paní 
architektky Veselé z Biskupství brněnského u správce farnosti podaří, 
aby byla alespoň jedna původní okenní výplň uložena na faře takovým 
způsobem, aby byla zachována pro možnost budoucí rehabilitace fasády. 
Také věřím, že MK ČR již brzy zahájí řízení o prohlášení fary v Kuřimi za 
kulturní památku a na vlastníka objektu se budou v případě dalšího sta-
vebního zásahu vztahovat povinnosti stanovené opatřeními orgánu státní 
památkové péče dle § 14 památkového zákona.

Foto autorka.
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Prodám byt v Kuřimi 2+1 
OV, Na Královkách. Cena 1 400 
000 Kč. Tel.: 608 914 690.

Prodám pěknou chalupu na 
Vysočině u Moravce (nad Straž-
kem). Cena dohodou. Tel.: 732 
462 242.

Prodám v Kuřimi zděnou 
garáž u Vlečky. Cena dohodou. Tel.: 
737 142 836.

Prodám stavební pozemek 
o rozloze 535 m² na zajímavém 
místě v Kuřimi. Tel.: 721 652 570.

Pronajmu velký pokoj v 2+1, 
možnost využívat veškeré vybavení 
bytu. Kuřim, Na Královkách. Cena 
dohodou. Tel.: 728 315 567.

Pronajmu dvoupokojový 
byt /68m2/ v Kuřimi, Bezručova 
čtvrť , částečně zařízený, zvýšené 
přízemí. Etážové aut. topení, no-
váplast.okna, parkování u domu. 
Nájem   7 000 Kč + energie cca 3 
000Kč. Volný od 1.2.2013 .Kauce 
dle dohody nutná. Tel.: 530 506 
538, 606344467.

Pronajmu RD 3+1 v Kuřimi, 
možno i jednotlivé pokoje se společ-
nou kuchyní a soc. zařízením. Tel.: 
777 157 847.

Pronajmu garáž v Kuřimi 
U Vlečky, dolní část. Tel.: 721 247 
772.

Pronajmu rodinný dům 4+1. 
Západ a sever od Brna. Tel.: 776 
066 044.

Pronajmu garáž v Kuřimi 
Na Královkách. Tel.: 530 515 055 
večer.

Naléhavě hledám pro ma-
minku - seniorku byt v Kuřimi, kde-
koliv 1+1 nebo 1+kk. Platba hotově 
ihned. Prosím nabídku volejte po 18 
hodině. Děkuji. Tel.: 607 792 311.

Ihned koupím byt v Kuřimi 
nebo okolí. Jsem soukromá osoba. 
Prosím RK ne. Děkuji za nabídky 
na mail: radka.fridrichova@se-
znam.cz

Vyměním 3 pokojový byt v 
OV za rodinný domek. Vše v Kuřimi. 
Tel.: 606 086 576.

Koupím garáž s el. v areálu 
Svazarmu ul. Na zahrádkách. Plat-
ba v hotovosti. Tel.: 605 021 478.

Koupím garáž v Kuřimi, pre-
feruji lokalitu U Vlečky. Tel.: 775 
631 313.

Likvidují se zahrádky u ply-
nostanice – kdo má zájem o chatku 
2 x 2,5 m zavolejte na 530 515 055, 
nejlépe večer od 18 do 20 hodin.

Prodám vestavný set MORA 
4615 (horkovzdušná trouba + ply-
nová varná deska + 2 pečící plechy). 
Plně funkční. Cena dohodou. Kuřim. 
Tel.: 605 021 478.

Z důvodu stěhování pro-
dám levně sedací soupravu béžo-
vé barvy (delší gauč, kratší gauč a 

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

Nabídka	nemovitostí:

Byty:	
Kuřim,	1+kk,	OV	Wolkerova,	IV.NP	ze	IV,	ateliér,	23	m2,	525	000,-	Kč
Kuřim,	1+1,	OV,	ul.	Popkova,	IV.NP.	ze	IV.,	lodžie,	40	m2,		1	350	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	ul.	Bezručova,	IV.	NP	z	IV.,	54	m2+	9	m2	sklep			1	400	000,-	Kč
Kuřim	2+1,	OV	ul.	Jungmannova,	II.	NP,	53	m2,	balkon,	1	800	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	OV	 	ul.	 Jungmannova	–	dům	účko,	 III.NP	ze	 III.,	55	m2	+	8m2	

sklep,	1	400	000,-	Kč
Kuřim,	2+1,	DB	Na	Loučkách,	VI.NP	ze	VIII.,	panel	po	revitalizaci,	51	m2		1	

500	000,-	Kč
Kuřim	3+kk,	OV,	Bezručova	čt.	půd.	vestavba,		73	m2,	1	990	000,-	Kč
Kuřim	3+kk,	OV,	Díly	za	Sv.	Jánem,	přízemí	se	zahrádkou	a	park.	stáním,	64	

m2	+	sklep,	2	100	000,-	Kč	
  

Směna	bytů:
3+1	Kuřim,	Školní		ve	vlastnictví	Obce	Kuřim	za	2+1	Kuřim,	ne	přízemí	a	pod-

kroví	v	horní	části	Kuřimi	ve	vlastnictví	Obce	Kuřim

Rodinné	domy:
RD	 Svinošice,	 zast.	 pl.	 208	 m2,	 zahrada	 703m2,	 	 	 6+kk,	 novostavba,	

5	 800	 000,-	Kč
RD	Hrádek	u	Znojma,	2+1,	voda,	plyn,	elektřina,	plastová	okna,	suché	WC,	

pozemek	578	m2,	vhodné	k	bydlení	i	rekreaci	330	000,-	Kč
RD	Mirošov	u	Bobrové	/	na	Vysočině	40	km	od	Kuřimi/	3+1,	veškeré	vyba-

vení,	garáž,	pozemek	celkem	1109	m2,	 vhodný	k	bydlení	 i	 rekreaci		
1	100	000,-	Kč

Rozestavěný	RD	Kuřim,	Díly	za	Sv.	Jánem,		4+1,		2	500	000,-	Kč
Rozestavěný	RD,	Březina	u	Tiš.,	zast.	pl.	87	m2,	zahrada	894	m2,	1	800	000,-	Kč
RD	Lazinov,	/	u		Křetínské	přehrady/		3+1,	garáž,			zahrada	638	m2,	k	
bydlení	i	rekreaci	1	800	000,-	Kč 

Pozemky:
stavební	pozemky	Jinačovice,	vč.	inž.	sítí,	1688	m2,	1524	m2,	2	800,-	Kč/m2
stavební	pozemek	Heroltice,	1195	m2,	vč.	inž.	sítí		600,-	Kč/m2,	
stavební	pozemek	Brněnské	Ivanovice,	2	145	m2,	3	750,-	Kč/m2,	š.	37	m
stavební	pozemek	Kuřimské	Jestřábí,	985	m2,	všechny	sítě,	se	stavbou	stodoly,	

1	000	000,-	Kč
pozemek	s	dřevěnou	chatkou	Česká	1815	m2,	v	blízkosti	dálnice		cena	do-

hodou
pozemek	 Ivanovice	/	nad	Bauhausem/	 	2	000	m2	s	 rozestavěnou	halou	s	

možností	stavby	RD	4	000	000,-	Kč

Garáže:
Kuřim,	Husova,	bez	elektřiny			115	000,-	Kč	
Kuřim,	V	lomu,	bez	elektřiny				105	000,-	Kč	

Pronájmy	bytů	a	nebytových	prostor: 
Kuřim,	3+kk,	Nám.	1.	května,	se	zimní	zahradou	a	terasou,	120	m2,	2x	kou-

pelna	a	WC,	10	500,-	Kč	+	elektřina,	plyn	a	poplatky	za	správu
Kuřim,	2+1,	Bezručova	čt.	nezařízené,	vybavení	:	pračka,	myčka,	mikrovlnná	

trouba
8	700,-	Kč/	měs.	pro	4	osoby

pronájem		pozemků		a	zastřešených	zpevněných	ploch	v	areálu	v	Moravských	
Knínicích	–	cena	dohodou	

placená inzerce 

křeslo), dále menší sekretář – svět-
lý dub, šatní skříň světlý dub. Vše 
za 4500 Kč. Možnost i jednotlivě. 
Tel.: 739 059 968.

Z důvodu stěhování prodám 
levně dvojlůžko – letiště světle béžo-
vé barvy, menší sekretář ze čtyř dílů 
– barva sv. hnědá kombin. s bílou. 
Vše pěkné za výhodnou cenu 4500 
Kč. Dále dvě péřové deky za 400 Kč. 
Tel.: 739 059 968.

Prodám dětské rostoucí 
židle dřevěné - 2 ks. Cena za 1 kus 
je 1000 Kč. Použité - ve velmi dob-
rém stavu. Tel.: 732 683 546.

Prodám automatickou prač-
ku zn. Gorenje v záruce, stáří 4 měsí-
ce. Původní cena 5990 Kč, nyní 3500 
Kč. Zakoupená v Elprumu. Rodinné 
důvody. Tel.: 605 335 943.

Hledám funkční vysavač za 
odvoz. Tel.: 723 357 682.

Prodám knižní novinky – 1x 
čtené, se slevou. Žánr: detektivka, 
beletrie (Deaver, Rankin, Dán, Fren-
chová aj.) Tel:: 776 190 443.

Svobodná paní z Kuřimi 
hledá veškeré vybavení domác-
nosti, za odvoz. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 728 898 334.

Prodám nové pánské gumáky 
č. 43 za 200 Kč. Dále prodám lyžař-
ské boty č. 25 ½ za 100 Kč. Tel.: 604 
557 303.

Prodám fotoobrázky čtver-
cové 120 x 120 (rámované) růz-
ných motivů, turistická místa, 
krajina, architektura, historické 
památky a místa zapsaná na lis-
tinu UNESCO. Cena dohodou. 
Dále prodám diaprojektor AV 100 
Pentacon AV 100 s dálkovým ovlá-
dáním, zvlhčovačku vzduchu do 
bytu, fotopotřeby. Dále provedu 
– zhotovím digitalizaci vašich ana-
logových filmů na kazetách VHS. 
Dále zhotovím videokopie vašich 
celuloidových filmů Super 8 a 16 
mm. Dále zhotovím – natočím váš 
svatební obřad, případně váš sva-
tební den. Tel.: 604 804 982.

Pohlídám vaše dítě. Jsem re-
gistrována jako „náhradní teta“ v 
projektu Trojlístek CRSP. Dále nabí-
zím občasnou výpomoc v domácnos-
ti. Tel.: 776 190 443.

32 letá spolehlivá žena na-
bízí péči o Vaši babičku a dědečka 
v pohodlí jejich domova. Nakou-
pím, pomohu v domácnosti, s hy-
gienou, doprovod k lékaři. Praxe 
v zahraničí jako pečovatelka. Tel.: 
775 646 660.

 

Další soukromá inzerce na 
str. 35
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

34/2012 ze dne 31. 10. 2012
606/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 24. 10. 2012 a pro-

dlužuje termín plnění usnesení č. 306/2012 do 31. 1. 2013. Ter-
mín plnění: 31. 10. 2012 (KÚ)

607/2012 RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu v Kuřimi ve výši xxxx,- Kč paní Lence Koblížkové, 
trvale bytem 664 34 Kuřim. Termín plnění: 15. 11. 2012 (OMP)

608/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. 
Vítem a Lenkou Hrstkovými, trvale bytem Malhostovice, jejímž 
předmětem je nájem obecního bytu v Kuřimi, umístěného v pod-
kroví bytového domu, a to dohodou ke dni 31. 10. 2012. Termín 
plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

609/2012 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Termín plnění: 15. 11. 2012 (OMP)

610/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy ZŠ Tyršova – 
vestavba 2 tříd“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky se 
změnami a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve slože-
ní podle návrhu. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OI)

611/2012 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovi-
tele veřejné zakázky Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v 
ul. Nerudova, schvaluje výzvu k podání nabídky se změnou, návrh 
SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. Termín pl-
nění: 30. 11. 2012 (OI)

612/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
veřejné zakázky „Kuřim, ul. Jánská - oprava zpevněných ploch a 
kaple“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky se změnou a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle ná-
vrhu. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

613/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodavatele „Ku-
řim, zhotovení a dodávka orientačních čísel“ a schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise podle návrhu. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OI)

614/2012 RM souhlasí s vyčleněním částky 282.000,- Kč na vytvoření 
projektové dokumentace k revitalizaci zeleně v Kuřimi z ORG 
1008 000 000 Studie a projekty. Termín plnění: 15. 11. 2012 
(OŽP)

615/2012 RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospoda-
ření města k 30. 9. 2012, s přebytkem hospodaření ve výši 
27.885.600,02 Kč. Termín plnění: 11. 12. 2012 (OF)

616/2012 RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení části ma-
jetku se společností Wellness Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 
Kuřim, IČ 29213380, za celkovou cenu 507.929,74 Kč bez DPH. 
Termín plnění: 30. 11. 2012 (OF)

617/2012 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů 
v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytů v DPS dle 
zápisu. Termín plnění: 31. 10. 2012 (CSSK)

618/2012 RM bere na vědomí žádost p. Radima Cenka, na vlastní žádost 
ho odvolává z komise dopravy a děkuje za vykonanou práci. Ter-
mín plnění: 31. 10. 2012 (OI)

619/2012 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města na 
rok 2012. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OF)

620/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
22. 10. 2012 v bodě č. 4 a schvaluje body č. 1a, 2 a 3 dle zápisu v 
příloze. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OI)

621/2012 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě č. 
4 a bere na vědomí body č. 2, 3, 5. Termín plnění: 15. 12. 2012 
(OŽP)

622/2012 RM ukládá starostovi města zajistit provedení mimořádné in-

ventarizace majetku restaurace kulturního domu. Termín plnění: 
5. 12. 2012 (STA)

623/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2011/O/0024 ve 
znění dodatků, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v 
objektu č. p. 902 na nám. Osvobození (KD) umístěných ve II. NP 
a I. PP, se společností GOOD 24 s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 
602 00 Brno, IČ 25349902, dohodou ke dni 31. 10. 2012. Termín 
plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

624/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2012/O/0035, je-
jímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1810, k. ú. Kuřim, 
uzavřené se společností GOOD 24 s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 
602 00 Brno, IČ 25349902, a to dohodou ke dni 31. 10. 2012. Ter-
mín plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

625/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (re-
staurace) umístěného v I. PP a II. NP objektu č. p. 902 (KD Kuřim) 
na pozemku p. č. 1808, vše k. ú. Kuřim na ul. nám. Osvobození v 
Kuřimi dle přílohy. Termín plnění: 15. 11. 2012 (OMP)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

35/2012 ze dne 14. 11. 2012
626/2012 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7. 11. 2012. Termín 

plnění: 14. 11. 2012 (KÚ)
627/2012 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-

nosti E. ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako opráv-
něného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích 
parc. č. 2972, 2976/1 a 2976/14 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 20.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OMP)

628/2012 RM bere na vědomí uzavření „dohody o převodu práv a povin-
ností spojených s členstvím v bytovém družstvu“ mezi panem Da-
videm Ondráčkem, trvale bytem 664 34 Kuřim, a paní Mgr. Moni-
kou Burkartovou, trvale bytem 664 34 Kuřim, a schvaluje budoucí 
pronájem bytové jednotky č. xxxx/xx členu Bytového družstva Sv. 
Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 – paní Mgr. Monice Burkartové, trvale bytem 664 34 
Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

629/2012 RM schvaluje výměnu bytu č. xxx/x v Kuřimi - nový nájemce 
Alena Kořínková, trvale bytem Kuřim, za byt č. xxx/x v Kuřimi 
– nový nájemce Miluše Outratová, trvale bytem Kuřim. Termín 
plnění: 31. 1. 2013 (OMP)

630/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. 
Michalem a Evou Mudroňovými, trvale bytem Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytové jednotky č. xxx/x umístěné v I. nad-
zemním podlaží budovy v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 11. 2012. 
Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

631/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Michalem 
a Evou Mudroňovými, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. xxx/xx umístěného v podkroví budovy v Kuřimi na 
dobu neurčitou za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálohy na 
služby. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

632/2012 RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor umístě-
ných ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungman-
nova na pozemku p. č. 1818 vše k. ú. Kuřim, a to místnosti č. 1 
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o výměře 10,5 m2 a místnosti č. 8 o výměře 8,8 m2, za nájemné 
124,- Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/
m2/měsíc + 20% DPH s úpravou podle aktuálních cen energií, s 
roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Termín plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

633/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Zu-
zanou Sarköziovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je ná-
jem bytové jednotky č. xxx/xx umístěné ve IV. nadzemním podlaží 
budovy v Kuřimi, dohodou ke dni 30. 11. 2012. Termín plnění: 31. 
12. 2012 (OMP)

634/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Zuzanou Sar-
köziovou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 
xxxx/xx umístěného v V. nadzemním podlaží budovy v Kuřimi na 
dobu určitou do 12. 1. 2013 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. 
+ zálohy na služby s možností prolongace. Termín plnění: 31. 12. 
2012 (OMP)

635/2012 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Jit-
kou Rajsiglovou, trvale Kuřim, jejímž předmětem je nájem byto-
vé jednotky č. xxx/xx umístěné ve IV. nadzemním podlaží v Ku-
řimi, dohodou ke dni 30. 11. 2012. Termín plnění: 31. 12. 2012 
(OMP)

636/2012 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Jitkou Rajsiglo-
vou, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. xxxx/
xx umístěného v IX. nadzemním podlaží budovy v Kuřimi na dobu 
určitou do 30. 4. 2013 za nájemné ve výši 56,- Kč/m2/měs. + zálo-
hy na služby. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OMP)

637/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0112 s Jiřím 
Peňázem, trvale bytem 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívá-
ní místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi do 28. 2. 2013. Termín plnění: 15. 12. 2012 
(OMP)

638/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0113 s Ivanou 
Tomkovou, trvale bytem 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci uží-
vání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi do 28. 2. 2013. Termín plnění: 15. 12. 2012 
(OMP)

639/2012 RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2011/
O/0029 s Miloslavem Pokorným, trvale bytem 664 34 Kuřim, ve 
věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tiš-
novská č. p. 1182 v Kuřimi do 28. 2. 2013. Termín plnění: 15. 12. 
2012 (OMP)

640/2012 RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle přílohy. 
Termín plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

641/2012 RM schvaluje uzavření licenční smlouvy se společností GE-
ODIS BRNO spol. s r.o., se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno, 
IČ 00559709. Předmětem smlouvy je bezúplatné zapůjčení dat 
z mobilního mapování 5 km komunikací ve městě Kuřim včetně 
instalace SW PanoramaGIS® na tři měsíce. Termín plnění: 30. 12. 
2012 (OI)

642/2012 RM ruší usnesení č. 486/2012 ze dne 5. 9. 2012 ve věci uzavře-
ní smlouvy na silničním zábradlí se společností CEEC Research, 
s.r.o. sídlem Dobřejovická 385, 252 43 Praha – západ, Průhonice, 
IČ 29053005. Termín plnění: 30. 12. 2012 (OI)

643/2012 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
ním zábradlí v Kuřimi nám. 1. května, se společností PROFI CRE-
DIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČ 
61860069. Reklamní tabule v počtu 1 ks bude umístěna v rozsahu 
1 pole na dobu 15. 11. 2012 do 14. 1. 2013 za cenu 960,- Kč. Ter-
mín plnění: 30. 12. 2012 (OI)

644/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Sanace vlhkého zdiva MŠ Jungmannova, Kuřim“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ESOX, spol. s. r. o., 

Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00, IČ 00558010, která před-
ložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 183.667,- Kč vč. 
DPH. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OI)

645/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku 
„Zpracování žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce sportoviš-
tě u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a souhlasí s uzavřením mandátní 
smlouvy se společností AQE advisors, a.s., se sídlem Třída Kpt. 
Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ 26954770, která předložila nej-
vhodnější nabídku v celkové hodnotě 48.000,- Kč. Termín plnění: 
31. 1. 2013 (OI)

646/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „Au-
dit projektu Vzdělávání v eGon Centru Kuřim“ a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o provedení auditu s Doc. Ing. Václavem Kupčákem, 
CSc., se sídlem Tř. 1. máje 1614, 753 01 Hranice, IČ 48827576, 
který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 30.000,- 
Kč se změnou dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OI)

647/2012 RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Jihomoravským krajem 
ag. č. 015596/12/OŽP na poskytnutí dotace na hospodaření v le-
sích v celkové výši 9.000 Kč. Termín plnění: 30. 11. 2012 (OŽP)

648/2012 RM schvaluje odepsání nedobytných pohledávek za firmou 
Lenoxa Liberec a.s., Bukovského 222/4, 460 12 Liberec, do nákla-
dů Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, ve výši 
13.720,51 Kč, dle zápisu. Termín plnění: 31. 12. 2012 (CSSK)

649/2012 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě č. 2 a 
bere na vědomí body č. 1 a 3. Termín plnění: 15. 12. 2015 (OŽP)

650/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise Zdravého města 
Rady města Kuřimi ze dne 29. 10. 2012. Termín plnění: 14. 11. 
2012 (OI)

651/2012 RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organiza-
ce za školní rok 2011/2012“. Termín plnění: 14. 11. 2012 (ředitelé 
ZŠ)

652/2012 RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové or-
ganizace za školní rok 2011/2012“. Termín plnění: 14. 11. 2012 
(ředitelé ZŠ)

653/2012 RM bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
za školní rok 2011/2012“. Termín plnění: 14. 11. 2012 (ředitelé 
ZŠ)

654/2012 RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové 
odměnu za rok 2012 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 5. 12. 2012 
(KÚ)

655/2012 RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu 
Machovi odměnu za rok 2012 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 
5. 12. 2012 (KÚ)

656/2012 RM schvaluje řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Pl-
chotovi odměnu za rok 2012 ve výši dle zápisu. Termín plnění: 5. 
12. 2012 (KÚ)

657/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v 
Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou ATELI-
ÉR MAUR s.r.o., se sídlem Libušínská 575/82, 326 00 Plzeň, IČ 
25241885, která předložila nejvhodnější nabídku. Termín plnění: 
31. 12. 2012 (OI)

658/2012 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na Provedení admi-
nistrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové doku-
mentace staveb „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a “Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi“ a dále schvaluje znění výzvy k podání 
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nabídky a složení hodnotící komise podle návrhu. Termín plnění: 
31. 3. 2013 (OI)

659/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 
31. 10. 2012 v bodech č. 1 a 5, schvaluje body č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
12, 14, žádá doplnit materiály k bodu č. 10 a 13 dle zápisu a pově-
řuje tajemnici jednáním se stavebním úřadem v bodě č. 11. Termín 
plnění: 30. 11. 2012 (OI)

660/2012 RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu 
Euroklíč s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, o. 
s., se sídlem Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, IČ 70856478. Termín 
plnění: 31. 12. 2012 (OI)

661/2012 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 
12. 11. 2012 v bodě č. 3, 6 a 7, schvaluje body č. 1, 4 a 5 a žádá dopl-
nit bod č. 2 dle zápisu v příloze. Termín plnění: 14. 11. 2012 (OI)

662/2012 RM souhlasí s provedením stavebních úprav dle projektové 
dokumentace ze dne 22. 8. 2012 vypracované Ing. arch. Pavlem 
Procházkou, se sídlem Kroftova 45, Brno, na jejímž základě bude 
provedena změna užívání stavby - nebytového prostoru č. 847/10 
umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845 - 847 na ul. 
nám. Osvobození v Kuřimi. Termín plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

663/2012 RM souhlasí s provedením stavebních úprav v místnosti č. 22 
umístěné v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 950, na ul. Jung-
mannova, Kuřim. Stavební úpravu provede vlastním nákladem 
Centrum sociálních služeb Kuřim, se sídlem Zahradní 1275, Ku-
řim, IČ 49457276. Termín plnění: 30. 11. 2012 (OMP)

664/2012 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící 
komise na zakázku „Osvětlení komunikace pod viaduktem ČD v 
ul. Nerudova v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s 
firmou ELEKTRO PLUS spol. s r.o., se sídlem Vodařská 7, 619 00 
Brno, IČ 47917059, která předložila nejvýhodnější nabídku. Ter-
mín plnění: 31. 5. 2013 (OI)

665/2012 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na 
rok 2012. Termín plnění: 30. 11. 2012 (OF)

666/2012 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o. ukládá jednateli Wellness Kuřim s.r.o. přípravu návrhu opatře-
ní souvisejících s možným pronájmem restaurace Wellness Kuřim. 
Termín plnění: 14. 12. 2012 (WK)

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

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

36/2012 ze dne 19. 11. 2012
667/2012 RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě č. 2 a 

bere na vědomí body č. 1 a 3. Termín plnění: 23. 11. 2012 (OŽP)
668/2012 RM bere na vědomí postup projektu Revitalizace zeleně v Ku-

řimi a Protierozní zatravněné pásy. Termín plnění: 23. 11. 2012 
(OŽP)

Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

37/2012 ze dne 22. 11. 2012
669/2012 RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zho-

tovitele veřejné zakázky Bezpečnostní služba pro město Kuřim, 
schvaluje výzvu k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise. Termín plnění: 1. 1. 2013 (OSVP)

670/2012 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2011/
D/0017 s LESPROJEKT BRNO, a.s., se sídlem Jezuitská 13, 602 
00 Brno, IČ 65279191, kterým se mění celková cena za dílo na 
142.254,68 Kč včetně DPH za zpracování 215,93 ha. Termín plně-
ní: 23. 11. 2012 (OŽP)

Drago Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 10/2012 ze dne 24. 10. 2012
1188/2012 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Mgr. Michaelu Ka-

linovou a Zdeňka Kříže. Termín plnění: 24. 10. 2012 (KÚ)
1189/2012 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Mi-

luši Mackovou a Jiřího Brabce. Termín plnění: 24. 10. 2012 (KÚ)
1190/2012 ZM schvaluje program jednání se změnou. Termín plnění: 

24. 10. 2012 (KÚ)
1191/2012 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na 

rok 2012. Termín plnění: 31. 10. 2012 (OF)
1192/2012 ZM bere na vědomí zápis z jednání Sportovního výboru Za-

stupitelstva města Kuřimi ze dne 2. 10. 2012. Termín plnění: 24. 
10. 2012 (KÚ)

1193/2012 ZM pověřuje starostu města přípravou oslav 50. výročí pový-
šení městyse Kuřim na město a přípravou druhého vydání knihy o 
Kuřimi a DVD o Kuřimi. Termín plnění: 31. 7. 2014 (STA)

1194/2012 ZM schvaluje nabytí veřejného osvětlení vybudovaného v 
rámci stavby „Rodinné domy, lokalita Díly za sv. Jánem - VI. etapa 
Kuřim“ do majetku Města Kuřim od manželů Zdeňka Kučerovské-
ho, bytem Brno, PSČ 612 00, a Jany Kučerovské, bytem Brno, PSČ 
612 00, za cenu 100,- Kč. Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

1195/2012 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 
3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se změnou. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

1196/2012 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 
4/2012, o místním poplatku ze psů se změnou. Termín plnění: 31. 
12. 2012 (OF)

1197/2012 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 
5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se 
změnou. Termín plnění: 31. 12. 2012 (OF)

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

Paní z Kuřimi hledá jakouko-
li práci, prosím o nabídku. Tel.: 728 
898 334.

Soukromá výuka angličtiny 
s rodilým mluvčím v Kuřimi a oko-
lí. Přátelské jednání a individuální 
přístup. Tel.: 606 182 480.

Za velice přijatelné ceny na-
bízím výuku i doučování angličtiny 
pro děti i dospělé, a také konverzační 
kurzy pro pokročilé a ty, kteří si chtějí 
procvičit své znalosti. Jednotlivě nebo 
i skupiny. Tel.: 734 102 005, e-mail 
pines.andrea@yahoo.co.uk

Prodám 4 zimní  kola na 
jednu sezonu i s diskem na Opel 
Vectra Astra atd. 185 65 R14  cena 
1200,-    Tel: 733 315 507.

Pronajmu garáž v lomu za 
600 ,-  Tel.:  733 315 507.

Pronájem byt 4+1 v RD ve 
Veverské Bítýšce o velikosti 110 
m2. Byt má samostatný vchod a je 
v 1. NP. Cena 9.500,- + 3.000,- in-
kaso.  Volný od 1.1. 2013. Tel.: 776 
195 902.

Prodám šedý kancelářský ná-
bytek stoly, skříně a boxy, cena doho-
dou. Tel.: 733 315 507.

Prodám cirkulárku domácí 
výroby. Levně, spěchá. Tel.: 602 
770 818.     

Prodám tmavě hnědý 3/4 du-
beňák, propínací na zip za 800,- Kč. 
Tel.: 739 593 437

Prodám novou stojací lam-
pu na světlehnědém dřevěném 
podstavi za 800,-Kč. Tel.: 739 593 
437.

Prodám nenošený kožený 
tmavě hnědý kabát s kapucí lemo-
vanou kožešinou za 5000,- Kč. Tel.: 
739 593 437

Prodám 2 ks autosedaček 
Concord (USA) pro děti 15-35 

soukromá inzerce - zdarma

Cestička k domovu 
- Brněnská 1256, Kuřim

Na podzim 2010 jsme přinesli článek paní Zuzany Pospíšilové o 
tom, jak se jim chodí domů přes kaluže, bláto a divoce parkující auta. Na 
jaře 2011 se sešlo s nájemníky vedení města na schůzi s návrhem řešení. 
Bo a v listopadu 2012 paní Zuzana znovu vzala fotoaparát a vyfotila sou-
časnou situaci.

kg váhy černošedá kombinace, 
polohovatelné, prací potahy, se-
dák pohodlný (paměťová pěna), 
pc=2.500,-/ks, nc=1.000,-/ks. 
Tel.: 608 714 768. 

Prodám levně 3 ks různě vel-
kých zánovních psacích stolů - cena 
500,- / ks. Tel.: 608 714 768.

Pračka Whirlpool AWM 
8085 předem plněná na 6kg, za-
chovalá bez závad celkově v super 
stavu. Cena dohodou. Tel.: 604 
931 599.

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.

Upozornění!
Upozorňujeme čtenáře, 

že nebudeme v občanské „inzer-
ci“, která je zdarma, uveřejňo-
vat inzeráty delší, než 10 řádků 
čtvrtinového sloupku (320 zna-
ků i s mezerami). Rovněž zde 
nebudeme uvádět inzeráty, kde 
je vysoká pravděpodobnost, že 
zadavatelem je realitní kance-
lář nebo její kontaktní osoba.

Dozorčí rada pracuje zadar-
mo!

Na jednání zastupitelstva města Kuřim, dne 21.8.2012, bylo zvole-
no nové složení dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim s.r.o.  

Členy se stali František Merta, Jiří Poláš a Jiří Marek. Členové 
dozorčí rady se dobrovolně vzdali odměny hned po svém zvolení, což 
není běžné. Pokud by se odměny nezřekli, byli by ohodnoceni částkou 
1200CZK pro předsedu a 700CZK pro ostatní členy. 

František Merta díky svým dlouholetým zkušenostem v oboru 
bazénářství se chce zaměřit na technický provoz wellness centra. Jiří Ma-
rek se svými zkušenostmi s vedením projektů a společnosti se zaměří na 
provozní problematiku a Jiří Poláš bude pokračovat ve svém zaměření na 
propagaci wellnessu a zlepšování dobré zákaznické zkušenosti, které s 
manažerem wellnessu, panem Sojkou, dlouhodobě konzultuje.

Jiří Poláš

po uzávěrce
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pozvánka
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Doprava

Změny jízdních řádů od 9.12.
V neděli 9.12. dochází ke změnám jízdních řádů vlaků a autobusů. 

Letošní změny jsou však na Kuřimsku nepatrné. Po dobu Vánočních svát-
ků a na Silvestra je třeba počítat s dopravními omezeními. Obecně lze říci, 
že na Šťedrý den začne provoz na železnici utichat po cca 19. hodině a v 
autobusové dopravě po cca 15. hodině, s omezením je ale třeba počítat i 
25 a 26. prosince. Na Silvestra bude provoz jako ve svátek, ale s omezení-
mi, provoz na železnici bude utlumen po cca 21. hodině a autobusy pře-
stanou jezdit cca po 19. hodině.  Pokud se tedy v tomto období chystáte 
cestovat, ověřte si na internetu, nebo na zastávkách, zda váš spoj pojede.

Hned 1. ledna však dojde k další, mimořádné změně jízdních řádů, 
která se bude týkat MHD v Brně a na Kuřimsku autobusových linek 71, 
91 a 302. Rozsah změn zatím není k dispozici, ale před Novým rokem je 
zjistíte na www.idsjmk.cz nebo na zastávkách. Součástí nových knižních 
jízdních řádů by měl být i kupon na bezplatný odběr změněných jízdních 
řádů k 1.1. 2013.  

Výběr změn jízdních řádů na Kuřimsku:
Vlaky:

Vlaky v základním taktu budou beze změn, z Kuřimi do Brna bu-
dou odjíždět ve 42. minutě a pracovní dny i ve 12. minutě, z Brna do Ku-
řimi v 52. minutě a v pracovní dny i ve 23. minutě. V dopravních špičkách 
dojde u vložených spojů v patnáctiminutovém taktu k minutovým posu-
nům. Přibyl nový spoj v 17:36 z Brna hl.n. do Kuřimi a Tišnova, který 
nejede o vánočních a letních prázdninách.

Linka IDS 152 Blansko – Kuřim
O víkendu byl posunut odjezd posledního spoje v zimním období 

z Blanska do Kuřimi o 5 minut dříve na 19:50 hod. Tím došlo k rozvázá-
ní přípoje v Lipůvce z linky 301 od Olešnice do Kuřimi. Poslední přípoj 
z Olešnice do Kuřimi tak bude spojem přijíždějícím do Černé Hory v 
17:25, kde je zajištěn přestup na linku 162 do Kuřimi.

Linka IDS 310 Podlesí – Kuřim – Vranov
1) Základní takt linky bude ve směru do Podlesí posunut o 1 min. 

dříve na 23. minutu, a o víkendu doplňující takt na 49. min.
2) V pracovní dny bude ve směru od nádraží do Podlesí posunut spoj 

v 7:24 na nově  7:11. Ve směru z Podlesí do Kuřimi bude posunut 
spoj z původně 7:36 na nově 7:25, spoj bude zastavovat u kulturní-
ho domu v 7:32, zajíždět k ZŠ Jungmannova a navazovat na vlak do 
Brna v 7:42. Oba spoje nejedou v době vánočních a letních prázd-
nin.

3) Nově bude zajištěn svoz na nedělní mše v kostele sv. Máří Magda-
leny takto: z Podlesí v 7:35 a od kulturního domu v 7:42 na mši v 
8 hod. Zpět ke kulturnímu domu a na Podlesí bude spoj odjíždět v 
9:18 ze zastávky zámek a v 9:21 od fary. Od sokolovny pojede spoj 
v 9:15 na mši v 9:30. Zpět po mši pojede ze zastávky zámek spoj 
v 10:37 a ze zastávky fara v 10:40 do Vranova, který zastavuje na 
zastávkách sokolovna a Díly za sv. Janem.

4) Nově bude o víkendu posunut večerní spoj od Tyca na odjezd v 
18:13, u železniční stanice bude v 18:22, zajistí přípoj od vlaku z 
Brna k sokolovně a na Díly a nově bude zajíždět až do Lelekovic.

5) Víkendové spoje v 18:48 z České do Podlesí a v 19:05 z Podlesí k 
sokolovně budou zrušeny.

6) O víkendu pojede nový spoj v 19:12 z Lelekovic do Kuřimi, TOS. 
V Kuřimi žel. st. vyčká příjezdu vlaku z Brna v 19:17.

7) O víkendu budou nově prodlouženy k sokolovně spoje vyjíždějící 
z Podlesí v 18:25, od TOS v 19:30 a z Podlesí ve 20:25hod. Nově 
pojedou od sokolovny spoje v 19:47 do Podlesí a v 20:47 k TOS.

8) Víkendové spoje v 19:47 od sokolovny do Podlesí (spoj vyčká pří-
jezdu vlaku ze Žďáru nad Sázavou) a 20:25 z Podlesí do Kuřimi 
pojedou po celý rok. 

Neintegrovaná linka 840320 Bystřice nad Pernštejnem – 
Kuřim

Na lince budou zrušeny spoje jedoucí přes Dolní Rožínku. Spoje 
přes Nedvědici zůstávají v provozu.  

V úseku Olší – Kuřim budou v pracovní dny zrušené spoje nahra-
zeny linkou IDS 335 s přestupem v Tišnově na linku 311.

Miloš Kotek

Kultura

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD

Eva a Vašek 
Koncert naší nejpopulárnější hudební dvojice. Vhodný vánoční 

dárek. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.

Neděle 16. prosince 18:00, velký sál KD

Vlčnovjanka 
Vánoční koncert krojované slovácké dechovky. Vstupné 100 Kč, 

vstupenky v předprodeji.

Hospoda (snad) bude
Na konci roku 1210 opustil kuřimskou restauraci Kulťas v Kultur-

ním domě pan Husár. Byla to docela rána. Za pár týdnů začínala plesová 
sezóna, interiér vypadal jako poctivě vybydlený početnou nepřizůsobivou 
rodinou, nový nájemce v nedohlednu a představa, že povýšíme na zákon 
oblíbenou kratochvíli některých kuřimských občanů (přijít na ples s ige-
litkou plnou jídla a pití, protože to vyjde levněji), se nám hrubě nelíbila.

Nakonec se vše nějak vyřešilo, byť to nebylo levné, a mimo plesy 
byla hospoda celého půl roku zavřena. Pak si ji pronajal pan Bobčík. Jeho 
byznys plán převychovat Kuřimany na Italy se ale nepovedl, jediná kuři-
mská italská restaurace zavřela na konci října 2012. 

Naštěstí vedení města reagovalo rychle a dobře. Restaurace je ve 
stavu, že nový nájemce ji bude moci otevřít za pár dnů od zísání prostorů, 
výběrové řízení proběhlo promptně a jsou zde dva vážní uchazeči. Nebu-
de to mít Rada lehké, rozhodnout mezi nimi. Tišnovský restauratér pan 
Plavec je sice přespolní, ale provozuje úspěšně tři podniky. Kuřimský pan 
Kosmák sice restauraci neprovozuje, ale chtěl by, a jako kuchař U Wag-
nerů má velmi dobrou pověst. Jistě by nás nechtěl utáhnout na vařené 
špagetě (nebo nudli), ale nalákat na svíčkovou a jinou českou krmi, což 
by bylo příjemné i pro polední meníčka. Výběr proběhne až po uzávěrce 
Zlobice, ale věřím, že se bude otvírat ještě letos.

Jiří Brabec  
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Házená

Výsledkový servis listopad 
2012
Muži A: Sokol II Prostějov - SK Kuřim 29:25 
(17:15)

To, že rozhodčí celý zápas nechávali některé nebezpečné fauly bez 
povšimnutí, a naopak vylučovali za věci, nad kterými kroutili hlavami obě 
strany, nemění nic na faktu, že jsme v Prostějově ještě nikdy nevyhráli. 
Nejinak tomu bylo i o poslední říjnové sobotě. Po výhře nad silnými 
Hustopečemi jsme do hanácké metropole přijížděli s pocitem, že máme 
navrch, a konečně odvezeme plný bodový zisk i z venkovního zápasu, do-
mácí však byli jiného názoru. Zřejmě se lépe vyrovnali s nevídaným výko-
nem arbitrů, nebo jsou na podobné divadlo zvyklí. Komedie kterou před-
váděli, totiž pokazila házenkářský zážitek minimálně všem přihlížejícím 
divákům. Tak nebo tak, vítězství si nad námi domácí vybojovali, a také 
zasloužili. O konečném výsledku 29:25 rozhodla hlavně poslední dva-
cetiminutovka, ve které jsme hráli bez Fikeise a Pišťáka, které sudí oce-
nili červenými kartami, a spolu s nejlepším střelcem domácích Kosinou, 
sledovali utkání z hlediště. První poločas byl na obou stranách bojovný, 
a střelecky se dařilo především domácím, kteří zvládli naše konto zatížit 
sedmnácti brankami. My jsme po celou dobu tahali za kratší konec, ale i 
tak jsme zvládli odpovědět 15 brankami, což je v konečném součtu slušná 
porce na obou stranách. Druhá polovina už na góly tak bohatá nebyla. 
Důslednější obrana, a absence vyloučených střelců, byla znát na obou po-
lovinách hřiště. Lépe se se ztrátou svého tahouna vyrovnali prostějovští, 
kteří měli dostatečné množství hráčů na střídání, a v posledních minutách 
utkání také více střeleckého štěstí. Konečný výsledek o čtyři branky je tak 
pro ně zaslouženou odměnou.

Muži A: TJ Sokol Velké Meziříčí - SK Kuřim 
22:29 (11:13)

Sobotní výjezd na půdu Velkého Meziříčí, které v té době okupova-
lo třetí příčku, se nesl v duchu marodky a absence hráčů, kteří se nemohli 
utkání zúčastnit. I se třemi hráči na střídání jsme to však byli my, kdo ve 
třetí minutě otevřel skóre zápasu, konkrétně V. Kopřiva svou individuální 
akcí na křídle. Prvních deset minut jsme i přes vysunutou obranu domá-
cích drželi otěže utkání, během následující dvouminutovky však přišlo 
vyrovnání na 3:3 a následný obrat skoré ve prospěch velkomeziříčských 
(5:4). Do 24.minuty se obě družstva přetahovala o hubené vedení, a na 
hřišti vynikaly především spojky. Ke konci poločasu naštěstí přišel stře-
lecký výpadek domácích, zatímco nám se podařilo několikrát rozvlnit sítě 
domácí svatyně. A nebýt naší nedůslednosti v poslední minutě, odcházeli 
bychom do šaten možná i se čtyřbrankovým náskokem. I tak vyzněl po-
ločas lépe pro nás (11:13). První branku druhé půle jsme inkasovali my, 
bylo to však naposledy, kdy se domácím podařilo výrazněji umazat rozdíl 
ve skóre. Celý druhý poločas se nezmohli na výraznější odpor, zatímco 
naše defenziva pracovala lépe. Včasným přistupováním se nám podařilo 
eliminovat spojky soupeře a zabránit tak domácím v dokončování kom-
binací. Navíc jsme i přes slabou střeleckou úspěšnost dokázali v druhém 
poločase zatížit konto domácích dalšími 16 brankami, díky čemuž jsme 
si připsali cenný skalp v podobě vítězství 22:29. A v současnosti jsme to 
právě my, kdo okupuje třetí příčku druholigové tabulky.

Muži A: SK Kuřim - Sokol Kostelec na Hané 
34:21 (16:9)

Tým Sokola Kostelec na Hané, který se honosí extraligovou mi-
nulostí, v druhé lize prozatím tápe. Důvodem je i zjevné omlazení kádru, 
jenž uplynulou sobotu zavítal i na naši půdu. Záčatek utkání byl kom-
pletně v našich rukou, nedůsledná soupeřova defenziva nám dovolovala 
skórovat na všech herních postech. Naopak kostelečtí svou druhou bran-
ku v utkání vstřelili ze sedmimetrového hodu až v čase 16:45! Od toho 
momentu sice soupeř přidal na obrátkách, a podařilo se mu do konce 
poločasu skórovat ještě sedmkrát. Z naší strany však do kostelecké sítě 
padlo krásných 16 branek, a bylo jasné, že sedmibrankové manko budou 

hosté jen těžko dohánět. Úkol do drůhé třicetiminutovky zněl pro naše 
hráče jasně, nepolevit v defenzivě a udržet si vypracovaný náskok. To se 
dařilo ve všech směrech. Bezradní hosté nemohli najít recept na naši fun-
gující obranu, kterou kryl dobře chytající M. Paraska. V útoku se střelecky 
dařilo hlavně našim spojkám, které pravidelně rozvlňovaly sítě soupeřovy 
branky. V konečném součtu si kostelečtí odvezli z bubliny stejný výprask, 
jako my loni od nich. Zápas, který se dá z naší strany označit jako vyda-
řený, má však dvě černé kaňky v podobě zranění J. Fikeise a M. Dlapy. 
Věříme, že se však oba co nejdříve vráti do našich řad.

Muži B: SK Kuřim - SK HC Tišnov 26:29 
(15:16)

Derby, které se očekává každou sezónu, nastalo v podvečerních 
hodinách druhé listopadové soboty v kuřimské bublině. V něm zavítal 
na naši půdu tradiční soupeř z Tišnova. Dobře rozjetou sezónu kuřimské 
rezervy však pokazila další prohra, navíc opět na domácí půdě. Celek Tiš-
nova, který má kádr v průměru o polovinu mladší než Kuřim, disponuje 
rychlou házenou, kterou navíc jistí gólman Schwarzer, chytající za Kuři-
mský A-tým. Nejen proto domácí od první minuty vytáhli osobní obranu 
na nejlepšího tišnovského střelce Grubera, zbytek hostujícího týmu si 
však i tak dokázal poradit s nekompaktní domácí obranou. V útoku se 
nám navíc nedařilo tak, jak by mělo. Přes obranu soupeře jsme se prosadit 
dokázali, překážka v podobě brankáře však už byla často nad naše síly.  Po-
ločasová ztráta o jednu branku nebyla ničím, z čeho bychom si měli dělat 
vrásky, s tímto pocitem jsme také vstupovali do druhého hracího dějství. 
V němž se nejspíše začala projevovat únava obou arbitrů, kteří začali pís-
kat pro obě strany „překvapivě“. Některé fauly bez povšimnutí v kombina-
ci s vylučováním za nepodstatné věci, udělaly z posledních minut na hřišti 
komedii, se kterou se hosté vyrovnali mnohem lépe a náskok, který si i 
přes dvojitou osobku udržovali celý druhý poločas, si už vzít nenechali. 
Na závěr nezbývá podotknout, že porážka o tři branky nelze přičítat niko-
mu jinému. Za prohru se soupeřem z Tišnova stojí naše nestabilní obrana, 
a střelecká nedůslednost.

JM liga starší žáci
SK Kuřim - Sokol Sokolnice 30:24 (17:10)

Sestava a branky: Hradský Dalibor, Kapoun Adam – 8, Šudák Pa-
trik - 8, Mikel Jiří – 6, Čermák Vojtěch - 4, Vaňous Kryštof – 2, Huvar 
Dominik – 1, Novotný Jiří -1.

Ve vyrovnaném utkání rozhodla skutečnost, že naši hráči byli 
schopni se na výsledku podílet svojí hrou všichni, a odvedli kolektivní vý-
kon. Zatím co soupeř spoléhal zejména na 1 střelce, který sice zaznamenal 
13 branek z celkových 24, v konečném součtu to však na příděl od kuřim-
ských střelců nestačilo. Utkání bylo z naší strany celkově povedené. 

Začíná se projevovat cílevědomá práce trenéra Honzy Kohouta, 
který dovede i z poměrně úzkého kádru hráčů dostat maximum, jak z hle-
diska herního, tak z hlediska disciplíny.

Jm liga starší žáci
1 HK Ivančice  6 6 0 0 197 : 137 12
2 Sokol Telnice  6 5 0 1 206 : 116 10
3 Sokol Juliánov  4 3 0 1 105 : 79   6
4 HK KP Brno  6 3 0 3 168 : 172   6
5 SK Kuřim  5 3 0 2 126 : 132   6
6 Tatran Bohunice  6 1 0 5 132 : 196   2
7 Sokol Sokolnice  6 1 0 5 112 : 177   2
8 Sokol Nové Bránice 5 0 0 5    84 : 121   0

Podzimní soutěže mini házené pokračují:
Přípravka - turnaj Hustopeče

Hrálo se ve dvou kategoriích A a B:
Kuřim A: hráči 2003 a starší ve složení: Sýs V., Fojtík, Dupal, Šigut, 

Horák, Hirš
Kuřim A se umístila na druhém místě jen díky horšímu skóre za 

prvními Sokolnicemi. Výsledky A: Sokolnice 8:8, Legata A 14:8, Legata 
B 14:1, Bohunice hoši 6:4, Bohunice dívky 14:9

Jednoznačně nejlepší výkon sezóny. Díky zlepšené obranné hře  
jsme potom soupeře v útoku přehrávali. O výhru nad favorizovanými 
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Sokolnice jsme přišli 15 vteřin před koncem. Hráči podali kolektivní vý-
kon. 

Kuřim B: hráči 2004 a mladší v tomto složení: Hirš, Hromádko, 
Sýs J., Schindler, Běhavý

Kuřim B turnaj vyhrála s těmito výsledky:  Legata C 12:6 a 17:6, 
Bohunice B 17:6 a 7:5

Mladší hráči přípravky se jednoznačně prosadili proti stejně sta-
rým soupeřům. Střelecky vynikli Hirš 32 branek a  Hromádko 13, o zby-
tek se podělili nově příchozí hráči, kteří to házenou pouze 2 měsíce, což je 
velký příslib do budoucna.

 

Přípravka - turnaj Sokolnice
Turnaje v Sokolnících se zúčastnily dvě družstva minižáků z Kuři-

mi. Turnaj se hrál ve stísněných podmínkách v místní sokolovně, kdy na 
úzkém hřišti se smazávaly výkonnostní rozdíly, nicméně i přes tuto sku-
tečnost naše družstva nezklamala a Kuřim A  obadila 2. misto za domácí-
mi Sokolnicemi a družstvo B skončilo na 5. místě. Za zmínku stojí výhra 
A mužstva nad DDM Strážnice, se kterým naši kluci na podzim ještě ne-
vyhráli. Náš B- tým sehrál vyrovnaná utkání a to vesměs proti družstvům 
složeným s věkově starších dětí.  

 Kuřim A: Šigut, Horák, Dupal, Kříž, Fojtík
 Kuřim B: Hirš, Křívánek, Sýs, Schnidler, Hromádko, Mudroň

  

Tabulka: 1.Sokolnice A, 2. Kuřim A, 3. Strážnice, 4. Sokolnice B, 
5. Kuřim B, 6. Měnín 

 
Výsledky: Kuřim A: 13:6-Kuřim B, 18:0-Měnín, 14:1-Sokolnice 

B, 10:5-Strážnice, 5:7– Sokolnice A
                 Kuřim B: 6:11-Strážnice, 8:12-Sokolnice B, 14:10-Měnín, 

5:12-Sokolnice A

Mladší žáci:
Legata Hustopeče – SK Kuřim 20:33

V utkání hraném 28. 10. 2012. i přes slabší účast hráčů co do po-
čtu, se nám podařilo zvítězit a udržet si i nadále v sérii vítězných zápasů. 
Kluci zabojovali a proti výškové převaze se jim podařilo dobře bránit a 
nastřílet i slušnou porci gólů. Opět nejvíce bodoval Ondra Hirš a Vojta 
Čermák, ale o vítězství se zasloužili všichni.

Sestava: Čermák V. 13, Hirš O. 19, Barták T. 1, Křivánek M., Svo-
boda M., Zelený J., Paraska M., Horák L., Adamec P.

SHC Maloměřice – SK Kuřim  14:34 (7:14)
V dalším utkání 3. 11. 2012 naši mladší žáci po vyrovnaných prv-

ních 15 minutách utkání postupně ovládli a zejména střelecké aktivitě 
Hirše, Čermáka, Křivánka Jakuba a Kříže, které pak zodpovědnou hrou 
v obraně podpořili i ostatní hráči, utkání vyhráli  jednoznačným výsled-
kem. Jediným negativem byla slabší účast hráčů. Do sestavy pravděpo-
dobně zasáhla „dušičková“ aktivita rodičů … 

Sestava: Čermák 12, Hirš 19, Barták , Křivánek J. 4., Křivánek M., 
Kříž 2, Šigut

SK Kuřim – Sokol Sokolnice 13:22 (7:16)
V utkání hraném 4. 11. 2012. družstvo nastoupilo oslabené a v se-

stavě muselo zaskočit několik hráčů z přípravky. Družstvo se celý první 
poločas vyrovnávalo s absencí nejlepšího střelce Ondry Hirše. Náskok si 
soupeř ve druhém poločase pak pohodlně pohlídal.

Sestava: Čermák 4/1, Barták 1, Křivánek M. , Křivánek J. 3, Zelený 
, Šigut , Huvar M.,Sýs 1, Novotný 1, Horák 1, Huvar D. 2, Dupal

Sokol Juliánov – SK Kuřim  19:22 (10:9)
Vyrovnané utkání rozhodla zlepšená obrana a střelba ve druhém 

poločase. O vítězství se bojovalo až do samého závěru, kdy v několika 
posledních minutách se oproti soupeři prosadili naši tradiční střelci. 

Sestava: Kříž, Paraska, Čermák 5, Křivánek M., Křivánek J. 1, Zele-
ný , Šigut , Sýs, Hirš 15, Novotný, Horák, Huvar D. 1

SK Kuřim – HK Ivančice B 24:16 (13:11)
Mladší žáci se dlouho s „papírově“ slabším soupeřem trápili. Vel-

kým problémem pro naše družstvo bylo vyrovnat se  s osobní obranou na 

nejlepšího našeho střelce. Až když ve druhém poločase začali hráči plnit 
pokyny trenérů, tak utkání dovedli do vítězného konce s rozdílem, který 
ani neodpovídal značně vyrovnanému průběhu hry.

Sestava: Kříž, Paraska, Adamec, Čermák 5, Křivánek M., Křivánek 
J. , Zelený , Svoboda, Sýs, Hirš 13, Huvar 4, Horák 2, Novotný

SK Kuřim – HK Ivančice B 16:27 (9:13)
Toto utkání mělo být soubojem o první místo v tabulce, ale naopak 

se stalo největším „propadákem“ družstva za celou podzimní část sezony. 
Základní sestava družstva k zápasu, po nevydařeném začátku, přistoupila 
odevzdaně a kromě Dominika Huvara, družstvo hrálo bez pohybu, zá-
jmu o hru a se špatnou střelbou. Někteří hráči namísto bojovnosti hledali 
výmluvu, že alternovali v předcházejícím zápase u starších žáků a nepo-
chopili, že i zápasy, které se zpočátku nevyvíjejí dobře se dají bojovností 
zvrátit. Je pravdou, že se s takovýmto vývojem zápasu, kdy ihned od za-
čátku utkání soupeř vede větším rozdílem, v letošní sezoně nepotkali, ale 
bez bojovnosti se zápasy v házené nevyhrávají …. 

Sestava: Kříž, Paraska, Adamec, Čermák 4/1, Křivánek M., Křivá-
nek J. , Zelený , Svoboda 1, Sýs, Hirš 6, Huvar 5, Horák , Novotný

Starší žáci
SK Kuřim  - Sokol Sokolnice 30:24 (17:10)

Ve vyrovnaném utkání rozhodla skutečnost, že naši žáci byli schop-
ni se na výsledku podílet svou střelbou všichni, zatímco soupeř spoléhal 
zejména na 1 střelce , který zaznamenal 13 branek ze soupeřových 24. 
Celkově z naší strany povedený kolektivní výkon. Začíná se projevovat 
cílevědomá práce trenéra Honzy Kohouta, který dovede i z poměrně úz-
ského kádru hráčů dostat maximum jak z hlediska herního, tak z hlediska 
disciplíny.

Sestava: Hradský, Šudák 8, Kapoun  8/1, Mikel 6, Vaňous 2, Čer-
mák 4 ,Novotný 1, Huvar D 1  

Sokol Juliánov – SK Kuřim  32:19 (16:8)
Starší žáci i přes obětavý výkon tahali celé utkání, proti vedoucímu 

družstvu tabulky, za „kratší provaz“. V druhém poločase se domácí prosa-
dili zejména díky vyrovnanější hráčské lavičce.

Sestava: Hradský, Hirš 3, Šudák 3, Kapoun  8/2, Mikel 4, Čermák 
4 ,Novotný 1, Huvar D 1  

SK Kuřim – HK Ivančice 28:33 (14:14)
Družstvo našich starších žáků předvedlo v prvním poločase proti 

lídrovi soutěže výborný kolektivní výkon. Ve druhém poločase se proje-
vila již fyziká převaha soupeře a zejména jejich vyrovnaná lavička náhrad-
níků, což bohužel našemu družstvu chybí a jako náhradníci u nás musí 
alternovat hoši z mladších žáků. 

Sestava: Hradský, Hirš 2, Šudák 7/2, Kapoun  8, Mikel 6/2, Čer-
mák 1 , Vaňous 3, Novotný, Huvar 1  

Po uzávěrce:
SK Kuřim „A“ – Sokol Sokolnice 32:26
SK Kuřim „B“ – Sokol Brno IV    34:19
Dorost  Kuřim – Přerov 22:28
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DDM HIPPO Kuřim - volejbal

Krajský přebor juniorek – základní část

I v další části podzimních bojů si vedou kuřimské juniorky velmi 
dobře. Na hřišti loňského druhého týmu krajského přeboru podlehly 
dvakrát až v pátém setu a velmi dobrou hrou vybojovaly dva cenné body 
do nového bodování. V dalším kole poté dvakrát zvítězily v brněnských 
Husovicích a upevnily si tak průběžné třetí místo v základní skupině, zna-
menající účast v jarní skupině bojující o postup do I. ligy. V dalším kole 
podlehly juniorky dvakrát Vyškovu, který vede naší základní skupinu. 
Nyní čekají tým juniorek dva papírově lehčí soupeři, se kterými si můžou 
juniorky zajistit účast ve skupině o postup.

Za DDM HIPPO Kuřim juniorky nastoupily: Martina Böhmová, 
Veronika Štossová, Tereza Plíšková, Tereza Vyorálková, Hana Šálená, 
Michaela Schnirchová, Tereza Polášková, Michaela Šplíchalová a Eliška 
Smrčková

Krajský přebor kadetek – základní část
I kadetky si vedly v další části své soutěže dobře. V domácím zápa-

se s Jehnicemi potvrdily kadetky roli favorita a dvakrát zvítězily. Vítězství 
je cenné i proto, že v týmu Jehnic nastupuje několik hráček hostujících z 
extraligového VK KP Brno. V bitvě s Vyškovem, prvním týmem základní 
skupiny, jsme na jejich půdě dvakrát neuspěly. Ovšem v úvodní odvetě 
základní skupiny s Juniorem Brno B jsme v Brně dvakrát zvítězily. Nyní k 
jistému postupu chybí týmu dva body, a tak je účast v jarní skupině, která 
hraje o postup do I. ligy kadetek, velmi blízko.

Za DDM HIPPO Kuřim kadetky nastoupily: Tereza Polášková, 
Michaela Šplíchalová, Michaela Schnirchová, Eliška Smrčková, Veronika 
Polášková, Kamila Smrčková, Kateřina Šplíchalová, Tereza Lípová, Bára 
Lukešová a Barbora Fikesová

Krajský přebor žákyň – III. kolo
Ve třetím kole jsme hostily II. výkonnostní skupinu krajského pře-

boru žákyň. Do prvního zápasu jsme nastoupily velmi nervózně a svou 
hru jsme hrály až ve druhém setu. Soupeřky z KP Brno byly však nad naše 
síly a zvítězily 2:0. Ve druhém zápase jsme nestačily na tým Boskovic, 
který vyhrál po zásluze. Přehrával nás zejména razantní hrou na útoku. 
Poslední utkání bylo pěknou volejbalovou bitvou, ovšem se šťastnějším 
koncem pro Znojmo. Bohužel jsme se v domácím prostředí neudržely ve 
II. skupině a příště budeme muset opět zabojovat o návrat do této sku-
piny.

Za DDM HIPPO Kuřim žákyně nastoupily: Kamila Smrčková, 
Kateřina Šplíchalová, Bára Lukešová, Tereza Lípová, Barbora Fikesová, 
Alena Filková, Tereza Mojžíšová, Simona Kahleová

Volejbal
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Stolní tenis

Tabulky soutěží ve stolním 
tenisu ( k 25.11.2012)
Krajská soutěž II. třídy A
1. TTC Moravská Slavia Brno E  7 7 0 0 70:23 28
2. TJ Sokol Brno I C   7 6 0 1 64:33 25
3. TJ Holásky A   7 4 1 2 62:46 20
4. TJ Sokol Otnice A   7 4 1 2 59:40 20
5. TJ Družstevník Hostěradice A  7 4 0 3 57:54 19
6. TJ Cemo Mokrá A  7 4 0 3 55:56 19
7. SK Slatina - Brno C  7 4 0 3 50:57 19
8. TJ ČKD Blansko C  7 3 0 4 48:54 16
9. SK Kuřim A   7 2 0 5 41:59 13
10. Orel Silůvky B   7 2 0 5 45:52 13
11. Orel Boskovice A  7 1 0 6 39:65 10
12. TTC Komořany B  7 0 0 7 19:70   7
 

Okresní přebor 1. třídy 
1. Moravské Knínice „A“  7 7 0 0 94:32 28
2. Nové Bránice „A“   7 7 0 0 86:40 28
3. Radostice „A“   7 5 0 2 75:51 22
4. Hrušovany „A“   7 5 0 2 69:57 22
5. Rebešovice „A“   7 4 0 3 69:57 19
6. Telnice    7 4 0 3 67:59 19
7. Mokrá „B“   7 4 0 3 65:61 19
8. Nové Bránice „B“   7 2 1 4 52:74 14
9. SK Kuřim „B“   7 2 0 5 42:84 13
10. Rebešovice „B“   7 1 1 5 46:80 11
11. Lažánky „A“   7 0 0 7 47:79   7
12. Tišnov „D“   7 0 0 7 44:82   7

Okresní přebor 2. třídy
1. Ivančice „B“   7 7 0 0 89:37 28
2. Silůvky „C“   7 4 2 1 78:48 21
3. Ořechov „A“   7 4 1 2 70:56 20
4. Tvarožná „A“   7 4 1 2 69:57 20
5. Ostopovice „A“   6 4 1 1 68:40 19
6. Nedvědice „A“   7 3 2 2 67:59 18
7. Sokol Kuřim „A“   7 3 1 3 64:62 17
8. Prace „A“   6 3 1 2 56:52 16
9. Oslavany „A“   7 2 1 4 62:64 14
10. Mokrá „C“   7 1 2 4 57:69 12
11. Radostice „B“   7 0 0 7 36:90    7
12. Tišnov „E“   7 0 0 7 22:104 7
 

Okresní přebor 3. třídy
1. Ostopovice „B“   7 5 2 0 85:41 24
2. Nové Bránice „C“   7 5 2 0 79:47 24
3. Prštice    7 5 2 0 78:48 24
4. Říčany    7 4 2 1 79:47 21
5. Lažánky „B“   7 4 1 2 70:56 20
6. Silůvky „D“   7 2 3 2 65:61 16
7. Moravské Knínice „B“  7 2 1 4 59:67 14
8. Prace „B“   7 2 1 4 60:66 14
9. Rebešovice „C“   7 2 0 5 60:66 13
10. Radostice „C“   7 2 0 5 50:76 13
11. Ostrovačice „A“   7 2 0 5 42:84 13
12. Sokol Kuřim „B“  7 0 0 7 29:97  7

  Libor Vojanec

Pohár 7. tříd – II. kolo
Druhé kolo poháru 7. tříd jsme hrály v Brně. Šanci dostaly další 

dvě hráčky, které přišly letos v září, a tak byl úvodní zápas celého týmu 
velmi bojácný. S postupem času si hráčky stále více zvykaly a hrály stále 
odvážněji a lépe. Nakonec to na udržení nestačilo, ale nejlepší zápas jsme 
sehrály v posledním zápase s týmem, který se stal celkovým vítězem III. 
skupiny. Příští kolo budeme již zkušenější a pokusíme se postoupit zpět.

Za DDM HIPPO Kuřim v Poháru 7. tříd nastoupili: Milan Hoplí-
ček, Vít Walsberger, Tereza Bělušová, Zuzana Rubešová, Kateřina Hrdi-
nová, Beata Olšarová, Petra Štursová a Tereza Ježková.

 
FC Kuřim přeje všem svým trenérům, hráčům, partnerům, 

fanouškům i sympatizantům pevné nervy, klid a pohodu do 
předvánočního shonu a (pokud nenastane ten slibovaný 

konec světa :o)) KRÁSNÉ VÁNOCE! 
Více na www.fckurim.cz
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Jak se dařilo či 
nedařilo týmům FC 
Kuřim v listopadu:
Muži A:

13.kolo KP mužů:
FC Kuřim A – FK SK Bosonohy 1:2 (1:1)

Branky: Bílý – Cihlář, Havlík
Tabulka po podzimní části:

1. Blansko  15 10 3 2 36: 10 33 ( 9)
2. Rousínov  15 9 3 3 35: 20 30 ( 9)
3. Novosedly  15 9 2 4 30: 24 29 ( 5)
4. Mutěnice  15 8 2 5 36: 22 26 ( 5)
5. Sparta Brno  15 8 2 5 30: 24 26 ( 5)
6. Bzenec   15 8 1 6 32: 20 25 ( 1)
7. Bosonohy  15 6 6 3 25: 21 24 ( 3)
8. Ráječko  15 8 0 7 25: 25 24 ( 3)
9. Ivančice  15 5 6 4 25: 22 21 ( -3)
10. Kyjov   15 6 2 7 22: 21 20 ( -4)
11. Mor.Krumlov  15 6 2 7 20: 27 20 ( -4)
12. IE Znojmo  15 5 2 8 22: 28 17 ( -4)
13. Boskovice  15 4 3 8 24: 37 15 ( -6)
14. Rajhrad  15 4 1 10 18: 37 13 (-11)
15. Podivín  15 2 3 10 17: 39 9 (-15)
16. Kuřim A  15 2 2 11 17: 37 8 (-13)

 Střelci FC Kuřim: Vavřík Martin 6x, 
Chlup Tomáš 3x, Hanus Jakub 3x, Bílý Robert 
2x, Karásek Jan, Skoumal Tomáš, Stehlílk Ro-
man

Memoriál Dana Němce
Zápasovou derniérou našeho prvního 

mužstva pro letošní rok byl halový turnaj – 
Memoriál Dana Němce,který se konal v krásné 
hale TJ ČKD v Blansku na Údolní ulici. Letoš-
ního jubilejního 15. ročníku se zúčastnily pol-
ské týmy SPPP Legnica, KMPSP Legnica, ra-
kouský Mürzzuschlag, výběr Karla Jarůška pod 
názvem Kaca Team, Sokol Bořitov, SK Olympia 
Ráječko, Sokol Černá Hora, Zrcadlo Team a 
domácí FK Blansko. Pro náš první tým bylo ctí, 
že se mohl vzpomínky na výborného hráče, ka-
maráda a bývalého spoluhráče zúčastnit!

Konečné pořadí:
1. Sokol Černá Hora
2. KMPSP Legnica
3. Zrcadlo Team
4. FK Blansko
5. Kaca Team
6. SK Olympia Ráječko
7. FC Kuřim
8. Sokol Bořitov
9. Mürzzuschlag
10. SPPP Legnica

Muži B:
14.kolo IV.třídy mužů:

FC Veverská Bítýška B – FC Kuřim B 
1:8 (1:5)

Branky: Hermány – Malásek J. 3x, Vítek 
2x, Kovařík

Tabulka po podzimní části:
1. Kuřim B  13 12 1 0 63: 13 37 ( 16)
2. Lukovany  13 9 2 2 54: 25 29 ( 8)
3. Domašov  13 9 1 3 49: 21 28 ( 7)

4. Vys. Popovice  12 7 2 3 54: 28 23 ( 8)
5. Mor. Knínice  13 7 2 4 38: 29 23 ( 2)
6. Chudčice  13 6 3 4 35: 29 21 ( 0)
7. Říčany B  12 6 1 5 26: 23 19 ( 4)
8. Vev. Bítýška B  13 6 0 7 40: 44 18 ( 0)
9. Ketkovice  13 5 0 8 28: 42 15 ( -6)
10. Zakřany B  13 4 2 7 36: 43 14 ( -7)
11. Čučice  13 4 1 8 33: 66 13 ( -5)
12. Zbraslav B  13 3 0 10 14: 47 9 ( -9)
13. Příbram  13 2 2 9 20: 46 8 (-13)
14. Domašov B  13 1 1 11 16: 50 4 (-14)

 Střelci FC Kuřim: Malásek Jan 9x,Vítek 
Zdeněk 8x, Smíšek Martin 7x, Trtílek Michal 
7x, Kovařík David 6x, Šenkýř Michal 4x, Fryčka 
Marek 3x, Řehoř David 3x, Skoumal Tomáš 3x,  
Šnyrch Šochruch 3x, Adday Adam 3x, Babák 
Dan 2x, Malásek Michal 2x, Trubiroha Aleš 2x, 
Klimeš Filip

Starší dorost:
13.kolo KP st.dorostu:

FC Kuřim – TJ Tatran Kohoutovice 6:2 
(1:1)

Branky: Stříž 2x, L. Skoumal, Kučera, 
Hudec, Hájek – Cupák, Fatrdla

Tabulka po podzimní části:
1. Bystrc   13 12 0 1 59: 17 36 ( 15)
2. Mutěnice  13 8 3 2 39: 18 27 ( 3)
3. Kuřim   13 9 0 4 40: 31 27 ( 9)
4. Sn Brno  13 9 0 4 37: 28 27 ( 6)
5. Slatina   13 7 4 2 34: 21 25 ( 7)
6. Mor.Krumlov  13 8 1 4 41: 31 25 ( 7)
7. Kyjov   13 7 2 4 30: 19 23 ( 5)
8. Křepice   13 6 1 6 27: 24 19 ( -2)
9. Kohoutovice  13 4 1 8 29: 35 13 ( -8)
10. Ivančice  13 3 1 9 20: 30 10 ( -8)
11. Svratka Brno  13 2 3 8 11: 25 9 (-12)
12. MS Brno  13 2 2 9 14: 41 8 (-13)
13. Řečkovice  13 2 1 10 13: 43 7 ( -8)
14. St. Lískovec  13 2 1 10 14: 45 7 (-11)

 Střelci FC Kuřim: Stříž Boris 10 x, Skou-
mal Lukáš 8x, Kučera Viktor 5x, Hájek Tomáš 
4x, Hudec David 4x, Hanzl Martin 3x, Hoch-
man Tomáš 2x, Doležal Petr, Juchelka Patrik,  
Richtárik Dan, 1x vlastní

Mladší dorost:
13.kolo KP ml.dorostu:

FC Kuřim – TJ Tatran Kohoutovice 0:6 
(0:4)

Branky: Dufek 2x, Kaňa 2x, Nguyen, 
vlastní

Tabulka po podzimní části:
1. Sn Brno  13 11 1 1 47: 15 34 ( 13)
2. Svratka Brno  13 11 0 2 57: 13 33 ( 12)
3. Kohoutovice  13 10 1 2 37: 22 31 ( 10)
4. Bystrc   13 9 1 3 34: 14 28 ( 7)
5. St. Lískovec  13 7 1 5 46: 23 22 ( 4)
6. Mor.Krumlov  13 6 2 5 37: 27 20 ( 2)
7. Kyjov   13 5 2 6 41: 33 17 ( -1)
8. Ivančice  13 4 3 6 21: 31 15 ( -3)
9. Mutěnice  13 4 2 7 28: 44 14 (-10)
10. Slatina  13 3 3 7 15: 33 12 ( -6)
11. Křepice  13 3 1 9 13: 26 10 (-11)
12. Řečkovice  13 2 3 8 16: 33 9 ( -6)
13. Kuřim   13 3 0 10 11: 63 9 ( -9)
14. MS Brno  13 2 2 9 13: 39 8 (-13)

 Střelci FC Kuřim: Kučera Viktor 6x, 
Holman Filip 2x, Dudar Bohdan, Obůrka Josef,  
Šimek Dan

Starší žáci:
11. kolo I.třídy st.žáků:

FC Kuřim – MKZ Rájec/Jestřebí 6:1 
(1:1)

Branky: Dudar 2x, Mikel, Obůrka,Dobi-
áš, Holman – Lippiello

Tabulka po podzimní části:
1. ČAFC 2011  11 10 0 1 60: 6 30 ( 15)
2. Slatina   11 9 1 1 29: 9 28 ( 10)
3. Kuřim   11 8 2 1 56: 18 26 ( 11)
4. Svratka Brno B  11 7 1 3 36: 20 22 ( 4)
5. Boskovice  11 6 2 3 39: 14 20 ( 2)
6. Řečkovice  11 5 0 6 32: 34 15 ( 0)
7. Slavkov   10 4 2 4 29: 18 14 ( -1)
8. Tuřany   10 4 0 6 20: 44 12 ( -3)
9. Rousínov  11 3 0 8 33: 45 9 ( -9)
10. Chrlice  11 2 1 8 24: 54 7 ( -8)
11. Rájec-Jestřebí  11 1 1 9 19: 72 4 (-14)
12. Šlapanice  11 1 0 10 6: 49 3 (-12)

 Střelci FC Kuřim: Holman Filip 16x, 
Obůrka Josef 13x, Šimek Dan 8x, Hýsek Domi-
nik 4x, Trtílek Lukáš 3x, Dudar Bohdan 2x,  Mi-
kel Jiří 2x,Dobiáš Adam, Morkus Jonáš, Nevím 
Tomáš, Paraska Mikuláš, Pánek Michal, Pitel 
Martin, Strouhal Tomáš, Škára Michal

Mladší žáci A:
11.kolo I.třídy ml.žáků:

FC Kuřim - Rájec-Jestřebí 6:1 (3:0) 
Branky: Morkus J. 2 x, Trtílek, Morkus 

M., Hýsek, Dobiáš - Sekanina

Tabulka po podzimní části:
1. Kuřim   11 11 0 0 89: 14 33 ( 18)
2. Boskovice  11 8 0 3 77: 35 24 ( 6)
3. Svratka Brno B  11 8 0 3 32: 32 24 ( 6)
4. Řečkovice  11 6 2 3 41: 35 20 ( 5)
5. ČAFC 2011  11 6 1 4 57: 27 19 ( 4)
6. Tuřany   10 5 0 5 34: 21 15 ( 0)
7. Rousínov  11 4 0 7 23: 44 12 ( -6)
8. Chrlice   11 3 2 6 27: 63 11 ( -4)
9. Slatina   11 3 1 7 28: 42 10 ( -8)
10. Šlapanice  11 3 1 7 21: 54 10 ( -5)
11. Slavkov  10 2 1 7 21: 53 7 ( -8)
12. Rájec-Jestřebí  11 1 2 8 19: 49 5 (-13)

Střelci FC Kuřim: Trtílek Lukáš 19x, Do-
biáš Adam 15x, Pitel Martin 11x, Morkus Jonáš 
9x Dančák Jakub 8x, Morkus Matěj 8x, Šťastný 
Lukáš 6x, Hýsek Dominik 5x, Musil Tomáš 3x,  
Kazda Jan 2x, Antoňů Michal, Vašíček Šimon, 
1x vlastní

Mladší žáci B + C :
OP mladších žáků okr. Brno – venkov
Tabulka po podzimní části:

1. Kuřim B  10 9 0 1 72: 15 27 ( 12)
2. Kuřim C  10 9 0 1 63: 8 27 ( 12)
3. Střelice   10 6 0 4 36: 35 18 ( 3)
4. Čebín   10 6 0 4 37: 37 18 ( 3)
5. Domašov  10 5 0 5 31: 30 15 ( 0)
6. Vev. Bítýška  10 3 0 7 15: 40 9 ( -6)
7. Dolní Loučky  10 2 0 8 10: 41 6 ( -9)
8. Oslavany  10 0 0 10 9: 67 0 (-15)
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 Střelci FC Kuřim B: Šťastný Lukáš 16x, 
Hajsler Martin 11x, Antoňů Michal 8x, Kuliba-
ba Leonid 7x, Hruška Martin 6x, Vašíček Šimon 
6x, Zabadal Kryštof 4x, Zavřel Jakub 4x, Pitel 
Martin 3x, Fila Lukáš 2x, Peřina Ondřej 2x, Al – 
Dury Sami, Dvořák David, 1x vlastní

 Střelci FC Kuřim C: Vacula Jakub 14x, 
Laštůvka Jakub 14x,Sláma Lukáš 10x, Pleskač 
Matěj 8x, Schlögl Tomáš 8x, Hégr Dominik 3x,  
Otřísal Václav 2x, Peňáz Jan 2x,Adam Kříž, Ja-
kub Pělucha, Fila Lukáš

FC Kuřim B (2001)
Halový turnaj ml.žáků B (2001)
Pořadatel turnaje FC Svratka Brno, hrá-

no v Pohořelicích. Komentář trenéra A. Peřiny: 
První tři zápasy – Bílovice, Starý Lískovec a 
Slovan – jsme odehráli výborně. Pak kluci zača-
li kalkulovat jak by mohli skončit a hned jsme 
dostali 4:0 od Kohoutovic. Asi si mysleli, že se 
soupeř porazí sám... Následoval zápas se Svrat-
kou kde ještě asi byli v šoku z předchozí prohry 
a i přes mírné zlepšení jsme prohráli taky. Až 
poslední zápas s Obřany se podobal výkonům 
ze začátku turnaje. Ale jinak to byl celkem pove-
dený turnaj, kdy jsme větší část zápasů odehráli 
velmi dobře. 

A teď naši střelci: Lukáš Šťastný 6 bra-
nek, Michal Antoňů 5, Martin Hajsler 3, Leo 
Kulibaba 1.

Výsledky: Kuřim - Tatran Kohoutovice 
0:4, - Slovan Brno 4:1, - Starý Lískovec 4:1, - 
Obřany 3:2, - Bílovice 3:1, - Svratka 1:3. Cel-
kem 12 bodů, skore  15:12 a 2. místo v turnaji.

Halový turnaj mladších 
žáků (2001)

Místo: Kuřim 17.11.2012
Druhý turnaj jsme odehráli se dvěma 

týmy, když druhé mužstvo bylo doplněno na-
šimi mladšími kamarády (ročník 2002). První 
tým prošel turnajem se ztrátou pouze jednoho 
bodu a předváděl pohledný fotbal. Kluci hráli 
s chutí a bez respektu z ostatních soupeřů. Náš 
druhý tým sice výsledkově nedosáhl výraznější-
ho úspěchu, ale kluci srdnatě odbojovali všech-
na utkání od začátku až do konce. Škoda pro-
hraného utkání s týmem Čebína, kdy kluci měli 
po celou dobu utkání navrch. Nicméně branku 
vstřelil náš soupeř.

Nejlepším střelcem turnaje s deseti góly 
byl vyhlášen Lukáš Šťastný. Oba týmy zaslouží 
pochvalu a mladší kamarádi navíc poděkování 
za pomoc!

Radek Antoňů
Výsledky:
FC Kuřim A – FC Kuřim B 7 : 0, FC Ku-

řim A – TJ Tatran St.Lískovec 5 : 0, FC Kuřim 
A – FC Čebín 4 : 3, FC Kuřim A – Mor.Slavia 
Brno 3 : 1, FC Kuřim A – ASK Lipůvka 5 : 0, FC 
Kuřim A – AFK Tišnov 2 : 2

Sestava FC Kuřim „A“:
Nešetřil – Antoňů, Peřina,Vašíček, Haj-

sler, Šťastný, Kulibaba, Fürješ, Zavřel.
Branky: Šťastný 10x, Hajsler 6x, Antoňů 

4x, Vašíček 3x, Kulibaba 2x, Peřina 
Výsledky FC Kuřim „B“:
FC Kuřim B – FC Kuřim A 0 : 7, FC Ku-

řim B – TJ Tatran St.Lískovec 0 : 8, FC Kuřim 
B – FC Čebín 0 : 1, FC Kuřim B – Mor.Slavia 
Brno 0 : 11, FC Kuřim B – ASK Lipůvka 2 : 0, 
FC Kuřim B – AFK Tišnov 0 : 3

Sestava FC Kuřim „B“:
Matějů – Hégr, Pělucha, Sláma, Al-Dury, 

Laštůvka, Pleskač, Dvořák, Costa, Miška, Kato-
lický.

Branky: Hégr a Sláma
Konečné pořadí: 1. FC Kuřim A, 2. 

Moravská Slavia Brno, 3. AFK Tišnov, 4. TJ Ta-
tran Starý Lískovec, 5. FC Čebín, 6. FC Kuřim 
B, 7. ASK Lipůvka

FC Kuřim C (2002)
Neděle 18.11.2012 - Halový turnaj FC 

Svratka Brno v Pohořelicích 
Turnaj pro ročník 2002 a mladší
Sestava: Winkler - Schlögl, Sláma, Ples-

kač, Vacula - Fila, Peňáz, Laštůvka, Hégr D.
Ranní „facka“ od Jihlavy bylo hodně 

těžké KO, ale přišlo včas a vhod. Potom jsme 
alespoň pochopili, že na hřišti je třeba vyko-
nat více činností než být pouze ohleduplným 
a neškodným sparingem soupeři. Další utkání 
jsme zvládli především díky zvýšené bojovnosti 
a z minima šancí vytěžili maximum. V závěreč-
ných duelech jsme pak přidali i několik pěkných 
fotbalových momentů. Zvláště druhá branka 
černé Spartě byla balzámem na bolavou duši 
našich fandů. Vzhledem k velké vyrovnanosti 
mužstev a souhře okolností jsme nakonec do-
sáhli na turnajové vítězství. Všichni však velice 
dobře víme, že nedostatků v naší hře bylo více 
než dost. Takže gratulace klukům k výsledku, 
ale nepřeceňovat.....

Výsledky, branky a asistence FC Ku-
řim: FC Kuřim - FC Vysočina Jihlava 1:7 
Schlögl, FC Kuřim - SK Sigma Olomouc 2:1 
Schlögl, Vacula, FC Kuřim - SK Líšeň Brno 3:1 
Vacula (Schlögl), Laštůvka (Hégr), Pleskač, FC 
Kuřim - FC Svratka Brno 2:0 Sláma (Schlögl), 
Vacula (Pleskač), FC Kuřim - FC Sparta Brno 
„černá“ 2:2 Pleskač 2x (Vacula 1x), FC Kuřim 
- FC Sparta Brno „růžová“ 3:2 Vacula 2x (Laš-
tůvka 1x), Sláma (Vacula)

Konečné pořadí: 1. FC Kuřim, 2. SK 
Sigma Olomouc, 3. FC Sparta Brno „černá“, 4. 
SK Líšeň Brno, 5. FC Svratka Brno, 6. FC Spar-
ta Brno „růžová“, 7. FC Vysočina Jihlava

 Neděle 25.11.2012 - Halový turnaj FC 
Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích 

Turnaj pro ročník 2002 a mladší
Oproti minulému týdnu jsme úvodní 

zápas zvládli, ale spokojenost byla pouze z vý-
sledkem. Hru jsme příliš netvořili a většinou jen 
trestali chyby soupeře. V dalších zápasech ve 
skupině se ještě více ukázala naše malá schop-
nost kontrolovat míč a cíleně určovat dění na 
hřišti. Navíc v obou padla rozdílová branka z 
pokutového kopu za chycení míče mimo bran-
kové území, ale především v zápase s „Čafkou“ 
můžeme litovat našich mnoha neproměněných 
šancí a tím i zmařeného postupu do horní čtyř-
ky. Po pravdě jsme si ho za náš „fotbal“ neza-
sloužili.

S „Morendou“ jsme čas a prostor pro 
kombinace měli, ale byli jsme mnohdy velice 
bezradní a míč nám víc překážel než by nás po-

slouchal. Ani po posledním utkání nelze přes 
vysoké skóre příliš jásat. Pochvalu zaslouží kluci 
za nátlakovou hru, které soupeř nedokázal če-
lit. Pohledných akcí bylo však i v tomto utkání 
pramálo. Trénovat a hrát, trénovat a hrát! Nic 
jiného nám zlepšení nepřinese!

Zápasy sk. B: 
FC Kuřim - FC Zbrojovka Brno „červe-

ná“ ‚03 7:2 Branky a asistence: Vacula 2x (Laš-
tůvka 1x), Janáček 2x (Miška 1x, Schlögl 1x), 
Sláma (Laštůvka), Schlögl, Peňáz ( Janáček), 
FC Kuřim - FC Sparta Brno „černá“ 2:3 Branky 
a asistence: Vacula 2x (Laštůvka 1x), FC Kuřim 
- ČAFC Židenice Brno 2011 2:3 Branky a asis-
tence: Vacula 2x (Pleskač 1x)

Zápas o umístění:
FC Kuřim - FK Moravská Slávia Brno 

4:1 Branky a asistence: Pleskač 2x ( Janáček 1x, 
Vacula 1x), Laštůvka, Schlögl (Miška)

Zápas o 5.místo:
FC Kuřim - FC Zbrojovka Brno „čer-

vená“ ‚03 7:1 Branky a asistence: Janáček 2x 
(Schlögl 1x), Schlögl (Peňáz), Sláma, Peňáz, 
vlastní 2x (Sláma 2x)

Sestava: Lošťák - Laštůvka, Sláma, Ples-
kač, Vacula - Schlögl, Peňáz, Miška, Janáček

Konečné pořadí:
1. FC Sparta Brno „černá“, 2. FC Sparta 

Brno „růžová“, 3. AFC Židenice Brno 2011, 4. 
FC Zbrojovka Brno „bílá“, 5. FC Kuřim, 6. FC 
Zbrojovka Brno „červená“, 7. FC Medlánky 
Brno, 8. FK Moravská Slávia Brno

 Starší přípravka:
 OP starších přípravek okr. Brno – ven-

kov
 Tabulka po podzimní části:

1. Tišnov A  10 9 0 1 107: 38 27 ( 12)
2. Ivančice A  10 8 1 1 120: 28 25 ( 10)
3. Střelice   10 5 1 4 75: 58 16 ( 1)
4. Ivančice B  10 5 1 4 59: 56 16 ( 1)
5. Rajhrad  10 4 0 6 76: 57 12 ( -3)
6. Kuřim     9 3 1 5 41: 62 10 ( -5)
7. Rosice   10 2 1 7 34:103 7 ( -8 )
8. Zastávka    9 0 1 8 20:130 1 (-11)

 Střelci FC Kuřim: Valášek David 9x, To-
míček Jakub 8x, Schlögl Tomáš 4x, Pleskač Ma-
těj 3x, Hégr Tadeáš 3x, Hégr Dominik 2x, Kato-
lický Aleš 2x, Laštůvka Jakub 2x, Toldy Matyáš 
2x, Fila Lukáš, Kokeš Nicolas, Kříž Adam , Va-
cula Jakub, Zabadal Šimon, vlastní
 

 Mladší přípravka:
 OP mladších přípravek okr. Brno – ven-

kov
 Tabulka po podzimní části:

 1. Tišnov   10 10 0 0 170:25 30 (12)
2. Čebín   10 7 1 2 113: 45 22 ( 7)
3. Kuřim   10 7 0 3 115: 60 21 ( 6)
4. Zastávka  10 5 1 4   70: 59 16 ( 1)
5. Veverská Bítýška  10 5 0 5   54: 55 15 ( 0)
6. Moravské Knínice  10 2 0 8   29:139  6 ( -9)
7. Lažánky  10 2 0 8   27:121  6 ( -8 )
8. Drásov   10 1 0 9   28:102  3 (-12)

 Střelci FC Kuřim: Sláma Jakub 39x, 
Martínek Šimon 37x, Zavřel Filip 8x, Paľkovič 
Michal 7x, Deufner Ondřej 6x, Neuman Daniel 
5x, Vyleťal Lukáš 3x, Gregor Jiří 2x, Tomášek 
Martin 2x, Vlček František 2x,Hrazděra Miro-
slav, Kaiser Tunde, Kokeš Nicolas, vlastní
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Šach

Co nového v kuřimském šachu
2. liga dospělí:

Áčko po dvou úvodních porážkách zabralo a v Prušánkách vyhrálo 
6:2.
1. ŠK Lokomotiva Brno A  2 1 0 7 17,5
2. ŠK HPM TEC Hustopeče  2 1 0 7 16,5
3. ŠK Zlín B   2 0 1 6 16,5
4. Moravská Slavia Brno  2 0 1 6 11,5
5. TJ Spartak Adamov  2 0 1 6 11
6. ŠK Duras BVK B   1 2 0 5 12,5
7. TJ FS NAPAJEDLA  1 1 1 4 14
8. ŠK Staré Město B   1 1 1 4 13,5
9. ŠK KME-DDM Kuřim  1 0 2 3 11,5
10. TJ ŠK Veselí nad Moravou  1 0 2 3 10
11. ŠK Staré Město C  0 0 3 0 5
12. TJ Podlužan Prušánky  0 0 3 0 4,5 

1. liga mladšího dorostu:
Mladší dorost v lize zatím válí. Po třech kolech máme jako nováček 

soutěže dvě výhry a to nikdo nečekal.
1. Zbrojovka Vsetín    3 0 0 9 13.0 11
2. ŠK Staré Město    3 0 0 9 12.0 10
3. SK Slavie Orlová „B“   3 0 0 9 11.0 9
4. Ostravská šachová škola TJ Ostrava  2 0 1 6 11.0 8
5. TJ Sokol Hošťálková   2 0 1 6 10.5 8
6. KME-DDM Kuřim   2 0 1 6 9.5 8
7. TJ Sokol Postoupky   1 0 2 3 10.5 8
8. Agentura 64 Grygov   1 0 2 3 10.0 9
9. ŠK Duras BVK Brno „B“   1 0 2 3 9.5 8
10. ŠO Kunovice    0 0 3 0 5.0 3
11. Rošáda Prostějov   0 0 3 0 4.0 3
12. TŽ Třinec    0 0 3 0 2.0 1

Krajský přebor 2. třídy skupina A dospělí:
Zde naše béčko vede po třech kolech tabulku a má ztrátu pouze s 

Tišnovem za remízu v 2. kole.

Krajský přebor 2. třídy skupina B dospělí:
Céčko dosud nebodovalo, ale na svou sestavu zatím podává velmi 

slušný výkon.

Okresní přebor dospělí:
Družstvo E vede tabulku, Déčko drží střed tabulky, kdy poslední 

zápas mu vyhráli zejména nasazení žáci.

Základní soutěž dospělí:
Družstva F a G jsou tvořena téměř samými žáky a v konfrontaci s 

dospělými sbírají cenné zkušenosti.

Přebory škol
Na okresním kole přeboru škol, jsme obsadili 1. a 2. postupové 

místo do krajského kola a to v soutěži mladších žáků. Vyhrála suveréně 
Tyršovka A před ZŠ Jungmannova. 

V soutěži starších žáků za 2. místo postupuje Jungmannka a Ty-
šovka, která skončila 3., je pouze Přesto jsou tři postupová místa ze čtyř 
možných velkým úspěchem kuřimského žákovského šachu.

V letošním školním roce jsme rozjeli výuku šachu i na mateřských 
školách Jungmannova a Zborovská 

a dále je kroužek pro žáky 1.+2. řídy na ZŠ Komenského. 

V činnosti pokračují i tři šachové kroužky na DDM Jungmannova, 
kam se děti stále mohou ještě v případě zájmu do kroužku přihlásit.

Zatím máme registrováno celkem 86 dětí a z toho je zřejmé, že o 
budoucnost šachu v Kuřimi je dobře postaráno.

Předseda ŠK Kuřim Majer Jiří st.
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Veverka (Veveřák) roku 2012
Dne 22. 11. se uskutečnil v tělocvičně naší školy ZŠ Tyršova II. 

ročník závodů ve šplhu na tyči „Veverka (Veveřák) roku 2012“. K bojům 
o diplomy a sladkou odměnu v podobě různých čokoládových dobrot  se 
letos sešlo 52 nejrychlejších „šplhounů a šplhounek“. Bojovalo se nejen o 
umístění v tomto ročníku, ale také o překonání rekordů školy. 

Výsledky jednotlivých kategorií: 
Dívky 3. třída: 1. Tauberová Simona 8,9, 2. Veselá Tereza 9,0, 3. Blechová 
Kateřina 9, 5
4. - 5. třída: 1. Tomášková Lenka 4,9, 2. Zvonková Veronika 6,9, 3. Filková 
Ludmila 7,0
6. - 7. třída: 1. Odehnalová Pavlína 6,1, 2. Slavíková Kristýna 7,0, 3. Badi-
nová Štěpánka 7,7, 
8. – 9. třída: 1. Břenková Sabina 5,4, 2. Mihulová Pavlína 6,0, 3. Chaloup-
ková Monika 7, 1.
Chlapci 3. třída: 1. Just Václav 7,1, 2. Hauptman Matouš 10,6, 3. Štěpánek 
Michal 10, 7
4. - 5. třída: 1.Moravec Michal 6,4, 2. Dvořáček Jan 6,5, 3. Konečný Jonáš 
6,8
6. - 7. třída: 1. Přikryl Jiří 4,3, 2. Doležal Ivo 4,4, 3. Mrázek Tomáš 6,0
8. – 9. třída: 1. Dufek David 3,4, 2. Moravec Filip 4,1, 3. Mazourek Ri-
chard 5,2

Svůj vlastní rekord školy z loňského ročníku překonal horolezec 
David Dufek (3,4), ale dívčí rekord z minulého ročníku Lenky Matouš-
kové (5, 1) zůstal zatím nepřekonán.

Staronovému rekordmanovi školy i vítězům patří naše gratulace a 
všem závodníkům poděkování za účast a vytvoření prima sportovní at-
mosféry.

Roman Ambrosek, ZŠ Kuřim - Tyršova

Sport na ZŠ Tyršova

XII. ročník Mikulášské laťky 
ve skoku do výšky

XII. ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky pořádaný TJ So-
kolem Moravské Knínice jako akci Sokolské župy Pernštejnské, přilákal 
do výškařského sektoru 31 soutěžících v 8 věkových kategoriích. Svoje 
umění nad vysokou laťkou přišli předvést předškolní děti, mladší a starší 
žáci, žákyně a muži z Kuřimi, Podlesí, České, Tišnova, V.Bitýšky a domá-
cích Moravských Knínic. Řada skokanských nadějí zde letos překonala 
mnohdy i svůj osobní rekord. Příjemně strávená první adventní neděle 
tak přinesla kromě hodnotných výsledků závodníků i napínavé sportovní 
zážitky pro diváky. 

Výsledková listina startujících:
Kategorie 5 – 6 let:  1. Tajovský Šimon AK Kuřim 70 cm, 2. Císa-

řová Anna M.Knínice 65 cm, 3. Kozinová Adéla V.Bitýška 55 cm 
Kategorie 7 – 8 let: 1. Jelínek Šimon Kuřim 103 cm, 2. Mauerová 

Marie M.Knínice 100 cm, 3. Řehka Šimon AK Kuřim 90 cm, 4. Konečná 
Eliška AK Kuřim 80 cm 

Kategorie dívky 9 – 10 let: 1. Fojtíková Eva Kuřim 115 cm, 2. 
Večeřová Zuzana M.Knínice 110 cm, 3. Slámová Jana M.Knínice 85 cm, 
4. Císařová Viktorie M.Knínice 80 cm, Mauerová Anežka M.Knínice 80 cm

Kategorie chlapci 9 – 10 let: 1. Fojtík David Kuřim 105 cm, 2. 
Toldy Matyáš M.Knínice 95 cm, 3. Konečný Jonáš AK Kuřim 80 cm

Kategorie dívky 11 - 12 let: 1. Koláčková Adéla AK Kuřim 120 
cm, 2. Fojtíková Jana Kuřim 115 cm, 3. Jelínková Eva M.Knínice 100 cm

Kategorie chlapci 11 – 12 let: 1. Večeřa Štěpán M.Knínice 131 
cm, 2. Stibal Jakub Česká 115 cm, 3. Kozina Vladimír V.Bitýška 115 cm, 
4. Němec Ondřej Tišnov 105 cm

Kategorie 13 – 14 let: 1. Kozina David V.Bitýška 151 cm, 2. Při-
kryl Jiří Kuřim 148 cm, 3. Jelínek Jaroslav M.Knínice 135 cm, 4. Zeman 
Jan M.Knínice 115 cm

Kategorie 15 a více let: 1. Srnec František M.Knínice 160 cm, 2. 
Sikora Vít Podlesí 155 cm, 3. Sikora Aleš Podlesí 150 cm, 4. Mauer Broni-
slav M.Knínice 140 cm, 5. Ivo Císař M.Knínice 120 cm

LVojanec
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sport - Atletika

Příští, lednové číslo Zlobice vyjde v pátek 4. ledna 2013. 
Uzávěrka je v pátek 28. prosince 2012, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 31. prosince.

Prosím o dodržení termínů.

Turnaj číslo 2
V sobotu 10. 11. 2012 proběhl druhý turnaj série jedenáctého 

ročníku, o Šipkového krále a královnu Kuřimi.Turnaj se konal v Klubu 
Pohoda Kuřim.

Zúčastnilo se 21 hráčů. Rozhodčím byla, tak jako minule, Lenka 
Klašková, které se v tomto turnaji jako jediné podařilo hodit bingo. Přesto 
se nestala nejlepší ženou turnaje, tou byla na 7.-8. místě Martina Malá.

Foto:zleva :D. Hedbávný, R. Skopal, P. Cimbálník
Výsledky turnaje č.2:1.místo R. Skopal, 2 P. Cimbálník, 3. 

D.Hedbávný, 4. L. Hovorka, 5.-6. A. Klaška ml. a R. Gregor, 7.-8. M. Malá 
a J. Kessner atd… 

Průběžné pořadí: 1. R. Skopal 20, 2. P. Cimbálník 15, 3. A. Klaška 
ml. 10, 4. J. Kessner 9, 5. D. Malík 8, 6. L. Klašková a D. Hedbávný 7, 8. T. 
Sehnal a L. Hovorka 6, 10. M. Gotthans a R. Gregor 5

Další turnaj proběhne opět v Klubu Pohoda Kuřim kulturní dům 
(vchod ze dvora) v sobotu 8. 12. 2012 v 19:00 hod.

Tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ se uskuteční v úterý 25. 12. 2012
D. Hedbávný

Vyškovský hrošík
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili plaveckých závodů ve Vyškově. Na 

těchto závodech je tradičně velmi kvalitní konkurence, která se sem sjíždí 
z celé Moravy i z okolí. V letošním roce jsme změřili své síly s dalšími 
13 kluby (např. s kluby ze Zlína, Jindřichova Hradce, Pardubic, Kroměří-
že). Naši plavci se  v nabité konkurenci neztratili. Zásluhou Václava Justa 
(2004) jsme získali medailové umístění v podobě 3. místa na trati 50 P v 
čase 0:59,2 a úspěšně si počínal i na trati 50 VZ, kde skončil na 10. místě. 
Velkým příslibem do budoucna jsou výsledky Jakuba Myslivce (2004), 
který skončil na trati 50 VZ na skvělém 8. místě v čase 0:56,7 a na 50 P 
dokončil na 5. místě.

V nejstarší chlapecké kategorii nás reprezentoval Tomáš Masaryk 
(2002), na trati 100 P vybojoval krásné 16. místo v čase 2:01,7 a v závodě 
na 100 VZ skončil na 19. místě z 56 závodníků ve skvělém čase 1:36,9. 
Mezi nejstaršími dívkami velice dobře zaplavala Anička Justová (2002), 
přičemž na 100 P skončila 14. v čase 1:54,9 a na 100 VZ dohmátla v čase 
1:57,7.

Výsledky z těchto závodů jsou povzbuzující pro celé kuřimské 
plavání. Měli jsme příležitost se přímo konfrontovat s kluby, které jsou i 
ze vzdálenějších koutů České republiky. Vzhledem k tréninkovým mož-
nostem, které máme, jsme se neztratili i mezi kluby, jež trénují více než 
dvakrát častěji než náš klub. 

Svatomartinské sprinty v Hodoníně
V listopadu jsme zavítali na nově pořádané sprinty v Hodoníně, 

které nahradily každoroční Mikulášské sprinty pořádané o měsíc později.  

Plavání

Šipky Do Hodonína jsme cestovali v početné sestavě 22 závodníků. Největší ob-
sazení jsme jako tradičně měli v kategoriích ročníků 2002 a mladších.

Ze závodů jsme odváželi nakonec celkem 4 medaile. Václav Just 
navázal na svoji bronzovou medaili z Vyškova a znovu na trati 50 P do-
plaval na 3. místě.  Eliška Nováková (1996) vybojovala stříbrné medaile 
na tratích 50 VZ a 50 P. Skoumalová Monika (2000) skončila na 3. místě 
v závodě na 50 P. Bramborová medaile bohužel zbyla na Jakuba Myslivce 
na trati 50 Z. Tato trať byla smolná i pro Nečasovou Martinu (2004), když 
ani čas 1:08,8 nestačil na lepší umístění než 4. místo. Nejmladší kuřimská 
účastnice závodů Konečná Eliška (2005) dohmátla v čase 0:25,2 na trati 
50 VZ, bohužel ani tento čas nestačil na medailovou pozici a skončila na 
4. místě.

Na závody do Hodonína se zajisté vrátíme i příští rok a doufáme, 
že ukončíme sérii čtvrtých míst a pro Kuřim získáme ještě více medailí. 

Václav Just (vpravo) na 3. místě v závodě 50 P na Svatomartinských sprintech 
v Hodoníně

Dne 28.11. 2012 oslavil své 70. narozeniny bývalý hráč, 
trenér a v dnešní době aktivní funkcionář FC Kuřim 

pan Josef Peřina.
Oslavenci přejeme pevné zdraví a příjemné chvíle strávené 

na stadiónu s fotbalem.
Členové výboru FC Kuřim

Blahopřání



Placená inzerce

Provádíme servis, lakýrnické a klempířské práce všech značek automobilů.

Nový Ford B-Max 

vcik@rasino.cz 
tel.: 602 486 331
Rašino a.s., KUŘIM, Brněnská 1085 cena 289 990,-Kč vč DPH

Přijď
te navštívit 

náš nový autosalon

motor 1,4 - 90 PS
posuvné dveře




