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březen

Začaly přípravy na stavbě kuřimského obchodu TESCO 

Výjezdní zasedání Rady Jihomoravské-
ho kraje v Kuřimi

Ve čtvrtek 7. března se bude na rad-
nici v Kuřimi konat první výjezdní zasedání 
Rady Jihomoravského kraje. Součástí jed-
nání by měla být diskuze nad problémy a 
perspektivami Kuřimi a okolí, tedy zejména 
všech obcí zahrnutých v obvodu s rozšířenou 
působností, kam kromě Kuřimi patří Čebín, 
Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Le-
lekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a 
Veverská Bítýška.

Podle informací z odboru regionálního 
rozvoje Jihomoravského kraje by se mělo jednat 
o problémech a perspektivách Kuřimi a okolí, 
tedy o tom, jaké problémy nás trápí, které z nich 
by se měly za pomoci kraje řešit prioritně, jaké 
oblasti rozvíjet atd. Tyto informace by měly 
pomoci při „zahájení přípravy integrovaných 
strategických projektů v daném území pro pro-
gramovací období 2020“. 

Občané mohli posílat své návrhy na do-
tazy a problémy, které je zajímají, do e-mailové 
schránky starosty města Kuřimi Draga Sukalov-
ského, který je současně i členem Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje. Podle slov starosty při-
šlo nejvíce podnětů od kuřimských zastupitelů 
a starostů obcí našeho správního obvodu. Ve 
zprávě, kterou starosta Sukalovský pro výjezd-
ní zasedání Rady JmK připravil a sám ji bude 
Radě JmK prezentovat, jsou přehledně popsány 
problémy Kuřimi i okolních obcí ve správním 
obvodu. 

(pokračování na str. 7)

Naproti přes silnici od Wellness Ku-
řim začal pohyb v místě stavby budoucího 
nákupního řetězce TESCO. Na místě původ-
ních zahrádek se čile uklízí, likviduje, odváží 
a pálí.

Podle developera, společnosti FUER-
TES DEVELOPMENT se nyní připravuje 
pozemek, kde se odstraňují stavby, zejména 
chatičky a staré ploty, betonové základy a kácí 
se zeleň. Dokumentace pro stavbu už byla zho-
tovena a městu Kuřim v lednu přišly na účet 
peníze za prodané pozemky, které městu patřily 
a jsou dotčeny stavbou, a za které město získa-
lo necelých 9 milionů korun. Ostatní pozemky 
byly odkoupeny od dalších majitelů. Společ-
nost FUERTES DEVELOPMENT, která se 
bude při výstavbě podílet na přeložkách VTL a 
STL plynovodu a výstavbě okružní křižovatky, 
nyní oslovuje dotčené orgány státní správy a za-
čátek stavby křižovatky a přeložek předpokládá 
v červnu tohoto roku. Po dokončení těchto pra-
cí by měla zahájit práce společnost, které patří 
řetězec ochodů TESCO. Obchodní centrum 
bude bez nákupní galerie, ale o to větší bude 
prodejní plocha obchodu, která má být 2 500 
m2. Dokončení stavby a otevření obchodu se 
zřejmě dočkáme už letos.

Ještě dříve by mělo být postaveno nové 
obchodní centrum při kruhovém objezdu na 

výjezdu z Kuřimi ve směru do Brna, kde by měl 
stát obchodní dům s textilním řetězcem KiK, 
restaurací a několika dalšími obchody a služba-
mi. Kromě řetězce s textilem KiK zde zákazníci 
naleznou lékárnu, kadeřnictví, zverimex, tabák 
a zlatnictví, dále se jedná s možným provozo-

vatelem bistra a prodejnou drogerie nebo pa-
pírnictví s hračkami. Stavba by měla být podle 
developera zahájena během několika týdnů, v 
závislosti na odtání sněhu. 

sš
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Na dohled od zlobice

Stíny a polostínyZ města

603 892 913

Důveřivý klient
 Neznámý pachatel, vydávající se za 

pracovníka České spořitelny, vylákal telefonic-
ky údaje k elektronickému bankovnictví a pla-
tební kartě od důvěřivého muže z Kuřimi. Ná-
sledně pod různými nepravdivými záminkami 
odčerpal z účtu majitele 521 tisíc Kč.

Smutné osudy
 Dne 28.1.2013 byl nalezen v roze-

stavěném domě v Rozdrojovicích mrtvý muž. 
Jednalo se o bezdomovce, který měl od majitele 
dovoleno přebývat v jedné místnosti a součas-
ně objekt hlídat. Příčina smrti se vyšetřuje, ale 
s vysokou pravděpodobností se na ní podílel 
alkohol.

 Dne 4.2.2013 našla občanka z Vra-
nova na stromě oběšeného muže. Muž byl 
známý nepříznivým psychickým stavem, který 
mohl vyústit v sebevraždu.

 Dne 4.2.2013 kontaktovala MěÚ v 
Kuřimi žena, které nereagoval na telefonáty pří-
buzný, bydlící v městském bytě v Kuřimi. Pra-
covník MěÚ našel příbuzného v bytě mrtvého.

 Dne 4.2.2013 telefonicky oznámil na 
Policii ČR v Kuřimi muž z Kuřimi, že se hodlá 
otrávit prášky a alkoholem. Policie muže vy-
hledala a přivolaná lékařka doporučila předání 
muže do péče lékařů pro bloudící duše.

Vloupání do objektů
 Měsíc leden a únor 2013 byl v ku-

řimském mikroregionu mimořádně bohatý na 
vloupání.

 Dne 17.1.2013 ve večerních hodi-
nách došlo ke krádeži příručního trezorku s 167 
tisíci Kč z firmy v Kuřimi.

 Dne 3.2.2013 přivolal v brzkých 
ranních hodinách Policii ČR pracovník bezpeč-
nostní agentury do Obecního úřadu v České. 
Byl kontaktován bezpečnostním zařízením, ale 
přestože přijel v krátkém čase, zloděj si stačil 
odnést příruční trezorek s 10 tisíci Kč.

 Dne 4.2.2013 ohlásil na Policii ČR 
občan z Veverské Bítýšky, že mu ze sklepní kóje 
zmizelo rybářské vybavení za 41 tisíc Kč.

 Ve stejný den došlo ke dvěma vlou-
páním do rodinných domů v Rozdrojovicích. V 
prvním případě byl zloděj vyrušen signálem za-
bezpečovacího zařízení. Nestačil si nic odnést, 
ale způsobil škodu 4 tisíce Kč. V druhém přípa-
dě si z domu odnesl 11 tisíc Kč a kupon MHD 
za 4 tisíce Kč.

 V první polovině ledna 2013 bylo 
oznámeno na Policii ČR v Kuřimi osm vlou-
pání do chat. Zejména v katastru obce Kuřim. 
Majitelé většinou chaty navštívili po delší době 
dvou až tří měsíců a větší škody než krádežemi 
vznikly na poškození dveří a oken vloupáním.

Vykradená a okradená auta
 našli majitelé během ledna a února 

2013 v kuřimském mikroregionu třináctkrát. 
Krom obvyklých krádeží notebooků, navigací, 
nářadí, tašek a kabelek s penězi a doklady, dne 
12.2.2013 našel na ulici před domem své osobní 
auto „očesané“ majitel z Drásova. Nepostrádal 
jen autorádio a rezervní kolo zevnitř auta, ale 
auto měl podložené s odmontovanými čtyřmi 
Al disky včetně pneumatik. Tentýž den dopadl 
stejně i přepravník koní ve Veverské Bítýšce – 
Nové Dvory. V uzavřeném areálu byl připraven 
o čtyři kola a pátou rezervu a o část tažného za-
řízení.

 Z jednoho nákladního auta bylo vy-
sáto 300 l nafty. Jedno osobní auto VW zmizelo 
z ulice v České celé.

Kovožrouti
 už mají stále méně příležitostí ke 

krádeži měděných věcí. Po jejich nájezdech už 
jich moc dostupných nezbylo a tak nepohrdnou 
železem.

 Dne 16.1.2013 ohlásila firma z Kuři-
mi odcizení 420m volně uložených CYKY ka-
belů za 17 tisíc Kč.

 Začátkem ledna 2013 připravili ne-
známí pachatelé areál tábora YMCA ve Vever-
ské Bítýšce o kovovou mříž, kovový poklop od 
jímky a o pozinkované okapové svody. 

 V druhé polovině ledna 2013 zjisti-
la firma z Kuřimi zmizení hutního materiálu za 
118 tisíc Kč z oploceného skladu.

 Vážným problémem jsou krádeže na 
železnici. Dne 31.1.2013 oznámil na Policii ČR 
návěstní technik odcizení dvou tlumivek elek-
trického vedení železniční tratě v oblasti vlečky 
do areálu TOS a 1.2.2013 poškození dvou víček 
stykových transformátorů odcizením dvaceti 
kusů šroubů na trase Kuřim – Tišnov.

HN

Čisté světlo

Poděkování
Dům dětí a mládeže Kuřim 
by rád touto cestou poděkoval společ-

nosti 

Javor a Dřevotrading 

za letité zásobování dřevem zájmových 
kroužků Jirkovin, děkujeme za pomoc při roz-
víjení manuální zručnosti, trpělivosti, důsled-
nosti, zdravého životního stylu a sebevědomí 
mnoha kluků i dívek. Děkujeme za Vaši nezišt-
nou pomoc. 

DDM

Zateplujeme MŠ a ZŠ
Zateplení mateřských škol na Komen-

ského a Jungmannově ulici a základní školy 
na Komenského postoupilo do stadia výběru 
zhotovitele. Na obě akce jsme získali dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí. Náklady na 
zateplení MŠ Komenského jsou asi 7 milionů 
100 tisíc, dotace je 3 miliony 40 tisíc. MŠ Jung-
mannova bude stát 6 milionů 800 tisíc a dotace 
je necelé 2 miliony korun. Zateplení základní 
školy vyjde na 9 800 tisíc, dotace je 4 miliony 
200 tisíc.

Zápis do mateřské školy 
Zápis do mateřské školy na školní rok 

2013/2014 se bude konat na všech pracoviš-
tích MŠ dne 4. dubna 2013 od 13 do 17 hod. 
Při zápisu je nutno předložit rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, 
vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání a evidenční list. Obojí si mohou 
rodiče vyzvednout na všech pracovištích mateř-
ské školy od 21. 3. 2013 do 4. 4. 2013 od 6:00 
do 16:30 hod.

Valorizace nebude
Rada města rozhodla, že v letošním roce 

nebude nájemcům v městských nebytových 
prostorách započtena smlouvami stanovená 
valorizace. Ta vychází z inflačního koeficientu 
a zvyšuje nájemné právě o inflaci. Jde o výraz 
podpory malému podnikání ve městě v součas-
né složité ekonomické situaci.

Přechod postaví Eurovia
Bezpečnější přechod pro chodce vznik-

ne na ulici Legionářské před domem dětí a mlá-
deže. Půjde o ostrůvkový přechod, který by měl 
chránit především děti, navštěvující DDM. Po-
staví ho společnost Eurovia CS za zhruba 730 
tisíc korun.

Neschválený generel od-
vodnění

Rada města neschválila generel odvod-
nění města Kuřimi. Výhrady měla k návrhu ře-
šení protipovodňových opatření pod Cimper-
kem a Zlobicí formou vysokých hrází suchých 
poldrů. Dokument se tedy bude v tomto bodě 
předělávat.

5×DrS
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Kovoobrábění - Kolář Roman 
  

Zámečnické práce - výroba bran,  
vrat, zábradlí, svářečské práce,... 

Kovovýroba - frézování, soustružení,  
broušení na plocho, dělení materiálu. 

Výroba nástrojů. 
 

Havlíčkova 526, Kuřim, 664 34 
tel.: 603 891 891, zam.kolar@centrum.cz 

ČSÚ dělá výběrové šetření 
v domácnostech

Od 23. února do 12. května 2013 budou pracovníci Českého sta-
tistického úřadu provádět výběrové šetření v domácnostech s názvem 
Životní podmínky 2013. Pracovníci zapojení do šetření se budou pro-
kazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s 
občanským průkazem opravňují k šetření Životní podmínky 2013, a které 
jim vydá Krajská správa ČSÚ nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se záko-
nem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České re-
publice – EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013), které navazuje na 
předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 
30 evropských zemí. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů 
peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 127 do-
mácnostech, z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. 
května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření 
budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé 
bydliště.

Ve všech fázích zpracování je zajištěna anonymita zjištěných údajů 
získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona 
č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a 
podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracov-
níci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivos-
tí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu paragrafu 16 zmiňovaného 
zákona o státní statistické službě.

Případné dotazy zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ, paní 
Martina Nováková, tel.: 542 528 233.

Oznámení Kabelové televize Kuřim 
o rozšíření programové nabídky a úpravě ceny Omezené nabídky

Oznamujeme vám rozšíření Omezené programové nabídky v ka-
belové televizi o 18 digitálních televizních programů v systému DVB-T. 
Nově se jedná o programy šířené v MUX1, který obsahuje ČT1, ČT2, ČT 
sport a ČT24, MUX2 s televizními programy Nova, Nova Cinema, Prima 
Family, Prima Cool, TV Barrandov, MUX3 s televizními programy Prima 
Love, Prima ZOOM, Óčko a Šlágr TV a MUX4 s televizními programy 
Pohoda, Fanda, Smíchov, Inzert TV a Telka.

Dle Nájemní smlouvy č.29/2004 čl. 5 odst. 19 oznamujeme, že 
s účinností od 1. 6. 2013 upravujeme cenu za Omezenou programovou 
nabídku. Cena v roce 2009 byla 116,-Kč. Inflace za rok 2009 činila 1%, 
v roce 2010 1,5%, 2011 1,9% a v roce 2012 3,3%. Na základě uvedeného 
nárůstu inflace a aktuální sazby DPH stanovujeme cenu za Omezenou 
programovou nabídku o 10,-Kč vyšší, to je na 126,-Kč včetně 21% DPH 
měsíčně s účinností od 1. 6. 2013.

Za Kabelovou televizi Kuřim
Ing. Ervin Wacnik, jednatel společnosti
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Vítání nově narozených dětí 
V sobotu 16. 3. 2013 se uskuteční první „vítání nově narozených 

dětí“ v tomto roce.  Jednotlivá vítání se budou konat v půlhodinových 
intervalech od 10.00 hodin do 13.00 hodin v obřadní místnosti Městské-
ho úřadu Kuřim, v prostorách Domu kultury na nám. Osvobození 902. 
Uvítány budou děti narozené od října 2012 do ledna 2013.

 Jako první bude v 10.00 hodin uvítána Marta Bonaventurová, kte-
rá se narodila 1. 1. 2013 a je letošním prvním občánkem Města Kuřimi. 
Mimo drobných dárků obdrží rodiče od starosty Města Kuřimi Ing. Dra-
ga Sukalovského dárkový poukaz v hodnotě 5000,- Kč, který je již tradič-
ně prvnímu novorozenému dítěti města předáván.

Další „vítání dětí“ v letošním roce jsou plánována v následujících 
termínech:

sobota 18.05.2013 ( děti narozené leden – březen 2013)
sobota 14.09.2013 (duben – červenec 2012) 
sobota 14.12.2013 (srpen – říjen 2012) 

Uvedené termíny jsou orientační, vítání dětí bude předcházet za-
slání pozvánky s konkrétními údaji. 

Mgr. Lenka Krejčová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Policie v Kuřimi v nově opra-
vených prostorách 

Obvodní oddělení Kuřim Policie České republiky je od února 
zpátky v rekonstruované budově v ulici Svatopluka Čecha. Nově oprave-
né prostory zahrnují i celu krátkodobého zadržení a novou výslechovou 
místnost. Čekárna pro občany je nově vybavena také dětským koutkem. 
Rekonstrukcí prošla všechna sociální zařízení v budově a na dámských 
toaletách pro občany je nově také přebalovací pult pro děti. 

sš

Foto vlevo: Bezbariérový přístup, 
shora dolů: čekárna s dětským koutkem,
dámská toaleta s přebalovacím pultem
na další stránce: cela předběžného zadržení
výslechová místnost

Upozornění pacientům
Sdělujeme pacientům i lékařům, že naše interní a endokrinologic-

ká ordinace na poliklinice v Kuřimi má volné kapacity pro pacienty s po-
ruchou štítné žlázy. Pacienti jsou u nás bez objednávání ihned vyšetřeni 
a léčeni.

Dále upozorňujeme, že podle nejnovějších směrnic má být vyšet-
řena funkce štítné žlázy u každé ženy v těhotenství, a to již od početí. Je to 
velmi důležité pro správný vývoj plodu.

Doc. MUDr. Jan Sitar, CSc.
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Placená inzerce

Stavební práce na radnici 
pokračují

Koncem února začaly stavební úpravy vstupních prostor radnice a 
kanceláří odboru dopravy. Budou vytvořeny nové prostory pro podatel-
nu, která se tak přesune blíže vstupu a současně zde budou i informace 
pro občany. Vybudována bude také nová čekárna a rekonstrukcí prochází 
i kanceláře odboru dopravy včetně registru vozidel. Vzhledem k těmto 
stavebním pracím došlo už v únoru k částečnému omezení fungování 
odboru dopravy, které se týkalo zejména registru vozidel. Občanům se 
za způsobené komplikace tímto omlouváme a děkujeme za trpělivost. 
Revitalizace vstupních prostor radnice i dalších prostor úřadu nakonec 
přinese občanům snadnější a rychlejší postup při vyřizování jejich záleži-
tostí. Stavební úpravy budou na radnici probíhat až do poloviny dubna, o 
případných dalších omezeních vás budeme informovat prostřednictvím 
webových a facebookových stránek města a městského rozhlasu.

sš

Placená inzerce
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Povinná výměna řidičských 
průkazů

V roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou 
jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch 
řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 2001  do 30. 04.  
2004 a musí být vyměněny do 31. 12. 2013. 

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

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

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

Most Pod Zárubou byl do-
končen

Koncem ledna proběhla kolaudace mostu v ulici Pod Zárubou, 
který prošel v loňském roce kompletní demolicí a následně byl nově po-
staven. Výběrové řízení na stavbu mostu vyhrála firma DOLP stavební 
společnost s.r.o., která provedla demolici bývalého stavebně-technicky 
nevyhovujícího mostu přes říčku Kuřimku a následně realizovala stavbu 
zcela nového mostu. 

Nová mostní konstrukce byla navržena jako montovaná ocelová 
flexibilní konstrukce tlamového profilu a součástí díla byla i rekonstruk-
ce účelové komunikace a přeložka plynovodu. Práce začaly v srpnu loň-
ského roku s termínem dokončení posledního prosince 2012 a 22. ledna 
2013 byl most zkolaudován. Předběžná cena mostu je podle vedoucího 
investičního odboru Městského úřadu Kuřim Stanislava Bartoše 2 970 
000 korun, předběžná proto, že ne všechny položky byly ještě vyúčtová-
ny. I na novém mostu zůstal zákaz vjezdu motorových vozidel, přestože 
je most projektován tak, aby po něm v případě potřeby mohla projet zá-
chranná služba i hasiči. 

Pro motoristy bude most otevřen vždy, když si to vyžádá situace, 
tedy v případě oprav komunikace nebo havárií, aby se ulice Pod Zárubou 
nestala pro zdejší obyvatele pastí a mohli se dostat ke svým domovům.  S 
mimořádným a plánovaným otevřením mostu pro motoristy se do bu-
doucna počítá zejména při opravě dalšího mostu přes Kuřimku, který je 
u základní školy na Komenského ulici. Podle předběžné revizní zprávy je 
tento most ve špatném stavu a bude také nutné provést jeho kompletní 
rekonstrukci.

sš
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Výjezdní zasedání Rady Jihomoravského 
kraje v Kuřimi

(pokračování ze str. 1)

Za největší problém je považována nerealizovaná výstavba rych-
lostní komunikace R43 a obchvat Kuřimi, chybějící silniční obchvaty 
ostatních obcí, špatný stav konkrétních důležitých komunikací v obcích 
ve vlastnictví kraje (v Kuřimi např. silnice na ulicích Tyršova, Tišnovská, 
Legionářská a Blanenská), velká dopravní zátěž a s tím související bezpeč-
nost chodců nebo protipovodňová opatření. Na pořad se dostane i pod-
pora zdravotnictví a pomoc při organizaci hromadné dopravy a zajištění 
odpovídajících přestupních uzlů. 

Jednání Rady JmK je sice neveřejné, ale vzápětí po jednání by měla 
být vydána tisková zpráva a podle časových možností se uvažuje i o uspo-
řádání tiskové konference s hejtmanem Jihomoravského kraje a členy 
rady, kde by měly být zodpovězeny dotazy vztahující se k proběhlému 
jednání.

Soňa Šmahelová

Nové třídy na ZŠ Tyršova
Na konci loňského roku nechala ZŠ Tyršova vybudovat na 

vlastní náklady z velkorysých prostor chodeb dvě nové učebny. Vý-
stavba nových tříd začala v prosinci loňského roku a už nyní slouží 
jedna z učeben jako školní družina a druhá bude vybavena pro běž-
nou třídu. 

Školní družinu neměla základní škola v budově na Tyršově ulici 
od září loňského roku, kdy postoupila prostory původní družiny pro vy-
budování jedné třídy mateřské školy. Školní družina tak byla do začátku 
letošního školního roku pouze v budově na Komenského ulici. Nyní už 
mají plnohodnotnou školní družinu i mladší ročníky dětí na Tyršově. 

Výstavba nových tříd trvala necelé dva měsíce a investice do jejich 
výstavby přišla podle ředitele ZŠ Tyršova Stanislava Plchota školu na 490 
112 korun. Škola se tak připravuje na nápor silnějších ročníků dětí, které 
postupují z mateřských do základních škol. V současnosti má ZŠ Tyršo-
va zapsaných přes osmdesát nových prvňáčků, a další děti, které se kvůli 
kapacitě nevešly na ZŠ Jungmannova, ještě možná přibudou. Podle slov 
ředitele Plchota: „Je pravděpodobné, že otevřeme dokonce čtyři první 
třídy. V tomto případě uvažujeme jako o jedné z variant, že by jedna z 
prvních tříd byla zřízena v budově na ZŠ Tyršova.“ Jak dále ředitel školy 
dodává, velké množství prvňáčků ve třídě je vždy trochu na úkor kvality 
výuky a on i ostatní kolegové preferují menší počet dětí ve třídě, byť to 
školu nakonec znevýhodňuje, protože krajský úřad má požadavky na tří-
dy o minimálně 23-24 dětech. Pokud by docházelo v budoucnu k dalšímu 
nárůstu dětí v Základní škole Tyršova, uvažuje vedení o zřízení dalších 
kmenových tříd na úkor odborných učeben na škole, i když pedagogové 
preferují jejich zachování.

Soňa Šmahelová
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Studenti SOŠ a SOU Kuřim 
na fyzikálních praktikách na 
Přírodovědecké fakultě Ma-
sarykovy univerzity

Dne 20. 12. 2012 se studenti prvních ročníků maturitních oborů 
SOŠ a SOU Kuřim – informační technologie, ekonomika a podnikání, 
mechanik elektrotechnik a mechanik seřizovač - zúčastnili pod vedením 
Ing. Evy Jančové DESS - fyzikálních praktik na půdě Přírodovědecké fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brně.

Fyzikální praktikum bylo realizováno v rámci veřejné zakázky Pi-
lotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů 
vytvářením vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů, která je součástí 
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO). Projekt byl 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky.

Podívejte se, s jakým nadšením studenti realizovali fyzikální po-
kusy…

1. Studenti se časově přemístili do 17. století a podobně jako Jo-
hannes Kepler pomocí dvou spojných čoček sestavovali dalekohled.

Obr. 1   Studenti realizují konstrukci dalekohledu

2. Je pravdou, že významným přelomem v rozvoji mikroskopie 
bylo dílo britského geologa Roberta Hooka Micrographia, v němž popsal 
v roce 1665 konstrukci mikroskopu s odděleným objektivem, okulárem 
a osvětlovacím zařízením a cílem našich studentů nebylo realizovat další 
převratný objev 21. století, ale zejména se pokusit sestrojit pomocí objek-
tivu a okuláru jednoduchý optický mikroskop…

 
Obr. 2  Studenti sestavují mikroskop

3. Studenti měřili energetickou účinnost plotýnkového vařiče, 
rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby a indukčního vařiče. Uvědomili 
se, že je nutné jinak posuzovat elektrické a plynové spotřebiče. Účinnost 
výroby elektřiny spalováním fosilních paliv je pouze 35 – 40 %, což zvý-
hodňuje využití plynu přímo v domácnosti bez předchozí přeměny ener-
gie v něm obsažené na elektřinu…

Obr. 3  Studenti měří účinnost různých způsobů ohřevu vody

4. Nádherným experimentem bylo sestavení spektroskopu na op-
tické lavici, kvalitativní pozorování spojitého a čárového spektra a posléze 
měření vlnové délky spektrálních čar na profesionálním spektroskopu…

Obr. 4  Kvalitativní pozorování čárového spektra

5. Dalším měřením bylo určení tíhového zrychlení. V naší učebně 
fyziky na zámku používáme metodu pomocí matematického kyvadla, což 
je relativně jednoduché měření. Zde na Masarykově Univerzitě si studen-
ti mohli vyzkoušet jinou metodu a to přímé měření tíhového zrychlení 
volného pádu tělesa.

Obr. 5 Měření tíhového zrychlení z doby volného pádu tělesa
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6. Určitě velice zajímavé bylo měření rychlosti zvuku a to hned 
dvěma metodami. První z nich byla Kundtova trubice, v níž se vytvářelo 
stojaté vlnění. Studenti změřili délku vln a z kmitočtu vypočítali rych-
lost.

Obr. 6  Studenti měří rychlosti zvuku pomocí Kundtovy trubice

7. Druhá metoda, kterou studenti využili, vycházela přímo z de-
finičního vztahu pro průměrnou rychlost. Pomocí dvojice mikrofonů a 
školního experimentálního systému ISES měřili dobu šíření zvukového 
signálu mezi dvěma mikrofony.

 Obr. 7  Měření rychlosti zvuku z doby šíření

8. Oblíbeným experimentem a zároveň s velmi úspěšnými výsled-
ky se stalo měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimet-
rem…

 Obr. 8  Měření měrné tepelné kapacity vody elektrickým kalorimetrem

Obr. 9  Tým našich fyziků u kalorimetru

Den 20.12.2012 se nám určitě vryje do našich srdcí…Tolik fyzi-
kálních měření za jeden den!!!...a  jakých měření…!!! Ani se z těch všech 
fyzikálních emocí nemůžeme vzpamatovat. To byl takový předčasný Je-
žíšek.

Tímto bychom rádi poděkovali asistentům Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity za veškerou jejich profesionální pomoc při měře-
ních, dále zejména panu proděkanovi doc. RNDr. Zdeňkovi Bochníčko-
vi, Dr., že jsme se mohli tohoto fyzikálního projektu zúčastnit. 

Studenti prvních ročníků maturitních oborů .....a 
Ing. Eva Jančová DESS, profesorka matematiky, fyziky a chemie

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.
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 Návštěva Tyršovky Mahenova divadla v Brně

Romeo a Julie
V úterý 29. ledna 2013 jsme jeli spolu s 8. a 9.A do Mahenova di-

vadla v Brně. Stejně jako minulý rok jsme využili dopoledního programu 
časově vhodného pro školy. Tentokrát jsme šli na Shakespearovu tragédii 
Romeo a Julie. Ač je to známá klasika, režisér odvedl opravdu dobrou 
práci a v osobitém pojetí její první část převedl až téměř na komedii. Z 
humorného začátku, který způsoboval lehké křeče bránic všech diváků, se 
hra postupně přeměnila v drama s tragickým koncem. Jediné, co mi přišlo 
poněkud zvláštní, byly kostýmy. A ještě jedna výtka. Po usmíření obou 
rodů se po celém divadle rozprostřela tma a náhlé, silné, červené osvíce-
ní jeviště bylo až bezcitné, zvláště pro oči. Ve finále se však představení 
povedlo.Výkony herců, které ještě více umocnily nádherné prostory di-
vadla, byly obdivuhodné, zvláště pak Juliina chůva, která si musela úplně 
vykřičet hlasivky. I když já osobně mám raději komedie, toto představení 
se mi velmi líbilo. 

Napsala: Anna Stážnická, 9. B

Noc v ateliéru
Ta letošní se odehrála „dvacet tisíc mil pod mořem“. Díky charakte-

ristickému kulatému oknu nebylo těžké ateliér proměnit v ponorku, která 
se pro únorový páteční večer stala dějištěm poutavého příběhu plného 
překvapení. Podle scénáře Martiny Jelínkové tuto událost v ateliéru při-
pravili nejstarší žáci výtvarného oboru,  angažován byl i někdejší absol-
vent Vojta Man jako kapitán Nemo. Letošní Noc v ateliéru je už desátá v 
pořadí a stejně jako na ty předešlé se žáci všech ročníků velmi těšili – je 
vítaným zpestřením tradičního pojetí výuky výtvarného umění.

Martina Magni

ZUŠ

pozvánka



12      ZLOBICE ročník 20, číslo 3/ březen

ZUŠ

Žáci ZUŠ Kuřim soutěžili ve 
školním kole Národní soutě-
že základních  uměleckých 
škol

 Začátek roku je v ZUŠ Kuřim již tradičně ve znamení školních 
a okresních kol Národní soutěže základních uměleckých škol. Letos byla 
soutěž vyhlášena pro obory: 

komorní hra souborů dřevěných a žesťových dechových nástrojů, 
komorní hra smyčcových nástrojů, sólová hra na akordeon a klávesy a pro 
literárně dramatický obor. Do uzávěrky Zlobice proběhly v ZUŠ Kuřim 
školní kola pouze některých výše uvedených oborů, umístění nejúspěš-
nějších žáků s radostí zveřejňujeme:  

Komorní hra žesťových dechových nástrojů:
1. cena s postupem do okresního kola: 

Trumpetové trio: Dominik Němec, Jiří Přikryl, Adam Kapoun (žáci 
MgA. Pavla Pálenského)

Komorní hra dřevěných dechových nástrojů:
1. cena s postupem do okresního kola: 

Klarinetové duo: Marek Šudák, Adam Janík a Klarinetové trio: Marek 
Šanca, Adam Roček, Michal Krejčíř (žáci MgA. Josefa Koláře)

Flétnové duo: Pavla Orálková, Barbora Pitsmausová (žáci p.uč.Pavlíny 
Zámečníkové ml.)

Komorní trio: Kateřina Matulová, Eliška Kočíková (zobc.flétny), Iva Beč-
ková (kytara) – pedagog.vedení František Šťastný, Petr Jedlička

Solová hra na akordeon:
1. cena s postupem do okresního kola:

Šimon Janík, Matěj Machač (uč. Ondřej Zámečník), Vojtěch Vařecha (uč. 
Barbora Kuncová), Adéla Chytrá a Matěj Chytrý (p. řed. Pavlína 
Zámečníková)

Sólová hra na klávesy: 
1. cena s postupem do okresního kola: 

Jolana Politzerová, Kryštof Veselý, Tomáš Meduňa (ped.vedení Petr Jed-
lička ml.), Štěpán Večeřa (uč. Miloš Ziegler)

Komorní hra smyčcových nástrojů: 
ZUŠ Kuřim 27. února 

ZUŠ Kuřim uspořádala 6. února pro své žáky 
Školní klavírní soutěžní přehlídku. 

1. místo obsadili:  Filip Burkart, Maryáš Matoulek, Viktorie Volfová, Eliš-
ka Kerdová, Michael Svoboda, Anna Jelenová, Šárka Boháčová

2. místo: Veronika Navrátilová, Lenka Strašáková, Tomáš Jebáček, Daniel 
Burkart, Simona Veselá, Barbora Baumannová, Šimon Petrásek, 
Václav Brázda, Zuzana Pitsmausová, Radek Veverka, Klára Viča-
rová, Ondřej Findura

3. místo: Veronika Jelenová, Nela Lukáčová, Martin Prokop, Marie Ko-
nečná, Veronika Plachá, Lucie Kalendová, Matouš Paleček

čestné uznání: Kateřina Doležalová, Sabina Dohnalová

Do uzávěrky Zlobice proběhlo 8. února okresní kolo ve hře na 
klávesy, v komorní hře žesťových nástrojů a 21. února v komorní hře 
dřevěných nástrojů. 

Žáci ZUŠ Kuřim dosáhli vynikajícího umístění: 
1. místo s postupem do krajského kola: 
Trumpetové trio, Flétnové duo, Klarinetové duo, Klarinetové trio 

(jména žáků viz výše)
Ve hře na klávesy: 2. místo Kryštof Veselý a Tomáš Meduňa, 3. mís-

to Jolana Politzerová, Štěpán Večeřa

Ředitelství ZUŠ Kuřim srdečně blahopřeje všem žákům k píli a 
vytrvalosti při přípravě na soutěž a žákům, kteří obsadili 1. místo a po-
stoupili do dalších kol soutěží přejeme hodně úspěchů!!

Nejlepší účastníci školního kola se představí na Koncertě vítězů 
soutěže ve středu 27. února, kde obdrží diplomy a dárky, věnované Klu-
bem přátel ZUŠ Kuřim. 

N.Ch.

Galerie vítězů

Akordeonisté - vítězové školního kola soutěže ZUŠ,
zleva Šimon Janík, Matěj Machač, Matěj Chytrý, Adéla Chytrá, Vojtěch Va-
řecha

Flétnové duo: zleva Barbora Pitsmausová, Pavla Orálková, 1. místo v okres-
ním kole, postup do krajského kola soutěže ZUŠ

Klarinetové duo: zleva Adam Janík, Marek Šudák 1. místo v okresním kole
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Klarinetové trio: zleva Marek Šanca, Adam Roček, Michal Krejčíř. 1. místo v 
okresním kole, návrh na postup do krajského kola

Michael Svoboda, vítěz Školní klavírní soutěžní přehlídky

Tomáš Meduňa, 2. místo v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na klávesy

Trumpetové trio: zleva Dominik Němec, Jiří Přikryl, Adam Kapoun. 1. místo 
v okresním kole, postup do krajského kola soutěže ZUŠ

Pozvánka na březnové akce 
ZUŠ Kuřim

pátek 1. března, ZUŠ Tišnov 
OKRESNÍ KOLO Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 

soutěže se zúčastní akordeonisté ZUŠ Kuřim

sobota 2. března, KD Kuřim 
PLES MĚSTA KUŘIMI

vystoupení Aritmic Bandu a Dechového souboru

úterý 5. března, Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin  
HUDEBNÍ VEČÍREK

6. a 7. března, ZUŠ Jar. Kvapila Brno
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ 

ve hře komorních žesťových souborů
účast trumpetového tria ze ZUŠ Kuřim

úterý 19. března, Komorní sál ZUŠ Kuřim od 17 hodin 
JARNÍ KONCERT 

a plenární schůze Klubu přátel ZUŠ

čtvrtek 21. března - Semilasso Brno, dopoledne
SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ Jm kraje, 

za účasti sborů Cantando a Kuřimská kvítka 

Srdečně zve ředitelství ZUŠ

Pozvánky

Pamatuj - Remember
Pěvecký sbor K dur se připojuje k celostátnímu sborovému 

happeningu PAMATUJ - REMEMBER k připomenutí 69. výročí 
největší masové vraždy v Osvětimi - Birkenau v r. 1944. K uctění pa-
mátky se sejdeme ve čtvrtek 7. března 2013 v 18:30 na nám. 1.května 
u Alberta a v 19 hod u Kulturního domu v Kuřimi. Ve stejnou dobu 
zazpívají sbory v celé republice na náměstích židovskou píseň Shema 
Israel a hymnu ČR. Přijďte tuto vzpomínku podpořit.
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placená inzerce
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Placená inzerce

život se zvířaty

Ušní svrab u psů a koček 
V minulém článku jsme si 

napsali něco málo o celotělovém 
sarkoptovém svrabu psů. Dnes se 
zaměříme na ušní otodektový svrab 
psů a koček. 

Jedná se o vysoce nakažlivé 
kožní parazitární onemocnění. Pů-
vodcem ušního svrabu u psů a koček 
je mikroskopický parazit Otodectes 
cynotis. Je to běžný parazit, žijící ve 
zvukovodu psů a koček. Častěji se 
vyskytuje u mladších jedinců. Po-
kud dojde k přemnožení parazita, 
dochází k dráždění zvukovodu a 
vzniku zánětu v jednom, nebo obou 
uších.  

Mezi nejčastější příznaky ušního svrabu patří svědění, výrazná bo-
lestivost v oblasti ucha a zmnožení černého exsudátu, který vypadá jako 
„kávová sedlina“. Zvířata si uši škrábou a třepou hlavou. Roztoči se mohou 
také rozšířit na kůži do oblasti zad, krku a ocasu.

Diagnostika ušního svrabu se provádí na základě typických ana-
mnestických příznaků, které jsou popsány výše. Majitel přichází se zvíře-
tem, které si uši nadměrně škrábe, třepe hlavou a ve vnějších zvukovodech 
se nadměrně tvoří černý suchý maz. Klinické vyšetření zahrnuje  otosko-
pické vyšetření zevního zvukovodu s typickým nálezem zmnoženého se-
kretu, zánětu zvukovodu a přítomností bílých mikroskopických parazitů. 
K dalšímu nezbytnému vyšetření patří mikroskopické posouzení výtěru z 
ucha. Pod mikroskopem jsou zřetelně vidět pohybující se parazité. 

Diferenciálně diagnosticky přichází v úvahu zánět zvukovodu jiné-
ho původu, notoedrový svrab u koček, o kterém si povíme příště, alergie 
na bleší kousnutí a napadení všenkami. 

Léčba ušního svrabu je ve většině případů úspěšná a prognóza je 
dobrá. Léčba se může provádět několika způsoby. V první řadě je nutno 
uši zvířete pořádně vyčistit samočistícími kapkami, aby se zbavily nečis-
tot. Nezbytnou součástí léčby je použití pipet s obsahem selamectinu, 
nebo imidaclopridu a moxidectinu. Tyto pipety se aplikují do oblasti 
mezi lopatky a léčba se opakuje ve čtyřtýdenních intervalech dle potřeby. 
Ve většině případů postačí jedna až dvě aplikace. Léčba se může doplnit o 
aplikaci ušních léčebných kapek s obsahem antibiotik, kortikosteroidů a 
antiparazitární složky, které se aplikují přímo do postiženého zvukovodu 
několikrát denně.

Vzhledem k tomu, že je toto onemocnění vysoce nakažlivé, je po-
třeba při jakémkoliv podezření na toto onemocnění vždy vyhledat pomoc 
veterináře a dbát přísných pravidel hygieny, především v případě, kdy je 
chováno větší množství zvířat dohromady, nebo když je do domácnosti 
přivedeno zvíře nové. 

K přenosu parazita na člověka dochází pouze ojediněle a jedná se o 
indikátor imunosupresivního onemocnění postiženého jedince. 

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková
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Kuřim sobě 

Fotografie z koncertu „Kuřim sobě“ ze dne 27. ledna 2013, kde vystoupili soubory a só-
listé, ocenění v anketě Města Kuřim KUKUČ 2012

Adéla Václavíková(talent roku) v duu s Martinem Votýpkou, kytaristé ZUŠ 
Kuřim

Skupina ZUŠ Kuřim Motýlí )d(efekt - talent roku

Jazzový orchestr ZUŠ Kuřim Aritmic Band - talent roku.
Vpravo pan první místostarosta Jiří Koláček, který se zhostil průvodcovské 
funkce celým odpolednem.

Písničkář Antonín Jarůšek - umělecký výkon roku

Pěvecký sbor K dur - umělecký výkon roku

Skupina Gajdoši Brno, host koncertu. Na dudy hraje Naďa Chocholáčová, 
držitelka ceny Kukuč 2012 za dlouholetý přínos kuřimské kultuře.
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březen 2013
Pátek 1. března, 18:00, Městská knihovna

Útěk za životem
Šedesát pět let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa. SPOLEČNOST PŘÁTEL JIŽNÍCH SLOVANŮ V ČESKÉ 
REPUBLICE a PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE �NCELÁŘ JIHOM�VSKÉHO K�JE PRO MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁ-
CI zvou na besedu s přímými účastníky nad jejich osudy, vyprávění proběhne za přítomnosti starosty města Kuřimi D. Sukalovského. 
Vstup volný.

Pátek 1. března, club Escape, zámek Kuřim
Drum and Bass Break trip no. 27 - Fil White + CrashMan + Xerxes

Další taneček v Escapu. * Fil White /trenikl sound system/ - brnněnský sekáč * CrashMan /DrumUp, Fleshpot/ - zástupce svitavské dnb 
scény. Specializuje se spíše na tvrdší odnož DNB Techstep/Neurofunk, ale sleduje komplexně veškeré dění ne této scéně. * Xerxes /dn-
bportal.cz/ otec projektu dnbportal.cz. Reprezentant Velkobítešské scény. Božkov + Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 2. března, ve 20:00, velký sál Společenského centra
XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES

Pořádá město Kuřim. K tanci a poslechu hraje Pavel Helan a kapela, dále vystoupí dechový soubor ZUŠ Kuřim, Aritmic Band, vystoupí 
Taneční a stepové školy P + R Bartůňkových, bohatá tombola. Vstupné 250 Kč. Předprodej v kanceláři kulturního centra od 4.2.2013.

Sobota 2. března, club Escape, zámek Kuřim
Oldies party

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov + Spiced 22 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Pondělí 4. března, 18:00, Městská knihovna
Kilimanjaro

Jak se tam dostat? Jedině po vlastních nohou. A víte jaká je rychlost výstupu na Kili? To vím naprosto přesně: jedeeeen krok…… dru-
hýýýýýý krok. Prostě jak říkají černošští průvodci pole pole – pomalu, pomalu a dodávají hakuna matata – nedělejte si starosti.  Takže 
nasadit o půlnoci čelovku, zařadit se za průvodce (protože sami v noci netrefíte) a krůček za krůčkem nastoupat 1300 výškových metrů z 
posledního výškového tábora. A hvězdy jsou táákhle blízko a úplně vás vcucnou. Nahoře nás čeká nádherný ledovec, východ slunce a taky 
12st. pod nulou. Krása střídá nádheru :-) Jambo... Povídání kuřimačky Dany Fischerové. Vstup volný.

Pondělí 4. března, v 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
David Šlechta a Mari Omichi - česko-japonské duo viola a klavír

Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji ve Společenském centru Kuřim  nebo před kon-
certem za 100 Kč.

Úterý 5., 12., 19. a 26. března, 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, velký sál Společenského centra                                                
Hrátky s KuřiMáTky

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodi-
čů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma.

Úterý 5. března, od 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
HUDEBNÍ VEČÍREK

Středa 6. března, od 16:00 do 21:00, velký sál Společenského centra
OSLAVA MDŽ

Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Vystoupí skupina Melodie - manželé Maškovi, ZUŠ Kuřim, Aritmic 
Band. Vstup volný. 

Čtvrtek 7. března, v 19:30, velký sál Společenského centra
VLASTA REDL A PŘÁTELÉ

Mimořádná příležitost. Náš přední písničkář Vlasta Redl vystoupí se svými přáteli Montym a Arnoštem Fraenbergem. Vstupné 150 Kč. 
Předprodej od 4. února v kanceláři Společenského centra, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce na Loučkách.

Čtvrtek 7. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim
B/H-Albanie-Srbsko - cestopisná přednáška  

Bosna a Hercegovina, Albanie, Srbsko - ze země hor, orlů a bunkrů do krajin pravoslaví v podání cestovatele Milana - Šťouriho - Šťourače. 
Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Pátek 8. března, 18:00, Městská knihovna
ÚNAVA A DETOXI�CE

Přednáška bude věnována tématům jak na jarní únavu, co ji způsobuje. Jak a čím začít očistu těla, s příklady několika receptů. Co je pře-
kyselení organismu a jak se s ním vyrovnat. Dovíme se, které potraviny jsou pro nás zatěžující. Nebo výhody a úskalí užívání vitamínů a 
minerálů. Přednášet bude Dobroslava Vincencová, která se 25 roků zabývá léčitelstvím, od roku 2004 pracuje jako poradce pro detoxikaci 
organismu metodou MUDr. Jonáše. Vstup volný. 

Pátek 8. března, club Escape, zámek Kuřim
Midnight Bus warm up �omazz B, Fitch, Naker, Wa�ronic, Dazy, Wolf, Line.

Všichni až na Dazyho jsou členové panda‘s crew. Večer načneme Tech-minimalem (Line, Fitch, Naker), okolo jedenácté bude na programu 
trance, electro house (Wa�ronic, �omazz B), aby akce mohla vygradovat po jedné hodině technem (Dazy, Wolf). Tato akce je warm up 
na Midnight Bus, který se uskuteční 29.3.2013 v Tišnově pod kinosálem. Vystoupí zde Nois, Deepress, Marcel De Valerio, Naker, �omazz 
B, Dazy, Psychiq. Ochucené vodky 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 8. a sobota 9. března, od 20:00, velký sál Společenského centra 
VIII. Disko-Rocko Erotický ples

Hrají: Turbo, Varan a D.J. Boris. Dámský a pánský striptýz, soutěžní bohatá tombola, vstupenky na tel.: 776 761 281 (Slávek Bednář).

Sobota 9. března, club Escape, zámek Kuřim
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! Ochucené vodky 20 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Nedělě 10. března, 17:00, club Escape, zámek Kuřim
EXPEDIČNÍ �ME� - FILMOVÝ FESTIVAL

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i 
sportech. Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičkových �lmů, úspěšných na mezinárodních �lmových festivalech.
Uvidíte 7 �lmů a možná i nějaký ten bonus. :-) Konkrétně se můžete těšit na tyto �lmy: Zabijácká krása, V kůži vlka po stopách Džingis-
chána (2), Siberut, Sandstone (Pískaři), Haló efekt (Halo Eect), Foli (Rytmus), Cesta domů. Více jak čtyřapůlhodinové �lmové pásmo 
o dobrodružství. Podrobnosti o �lmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Středa 13. března, v 8:30 a 10:00, velký sál Společenského centra
TETINY

Pořádá agentura Jistota. Zadáno pro MŠ. Vstupné 40 Kč. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé osoby rádi umož-
níme vstup. 

PŘEDPRODEJE

PRODEJNÍ VÝSTAVA

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

Středa 13. března, v 19:30, velký sál Společenského centra
SCREAMERS - SCREAM SHOW

Nový pořad oblíbené travesti show. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 4. února v kanceláři Společenského centra, v Městské knihovně, 
tra�ce na loučkách a prodejně Flop.

Čtvrtek 14. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim
Ve stínu - Filmový Klub

Žhavý kandidát na nejlepší český �lm uplynulého roku EXKLUZIVNĚ v Escapeu! Uchází se o několik Českých lvů v hlavních kategori-
ích. Kriminálka, která zároveň poodkrývá temné období české historie - 50.léta. V hlavní roli detektiva vyniká Ivan Trojan v úloze muže, 
bojujícího proti zvůli totalitního režimu. Film se může pyšnit dokonalým vystižením dobových reálií, působivou výtvarnou stránkou 
i nadčasovým poselstvím o cti. Konečně český �lm, který stojí za to! Režie: David Ondříček,(ČR 2012). Čsfd hodnocení: 81%. Vstup 
studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 15. března, 18:00, Městská knihovna
Korálkování juniorky

Korálkování pro juniorky, tedy slečny od 10 do 15 let. Vyrábět se budou ketlované náhrdelníky v různých variacích – od velmi jemných po 
velmi výrazné. Na kurz je třeba se přihlásit na mail  Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo na tel. 606 570 008. Cena kurzu je cena 200 Kč.

Pátek 15. března, club Escape, zámek Kuřim
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! A možná i novější. Becherovka + Lemond + dárečky 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 16. března, club Escape, zámek Kuřim
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Becherovka + Lemond + dárečky 
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 17. března, v 15:00, velký sál Společenského centra
Divadlo Česká

Úterý 19. března, od 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
JARNÍ KONCERT 

a plenární schůze Klubu přátel ZUŠ Kuřim.

Středa 20. března, od16:00, velký sál Společenského centra
Konference sociálních služeb

Pořádá Centrum sociálních služeb s oslavou jubilantů města Kuřimi. Konference a taneční zábava pro seniory a 
handicapované. 

Čtvrtek 20. března, v 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Marek Novotný Quintet a Paul Lieberman 

Marek Novotný Quintet a Paul Lieberman (vynikající americký saxofonista a �étnista - světová extra třída). Vstupné pro 
členy SPH Kuřim 50,0 Kč. pro ostatní zájemce 100,0 Kč. Předprodej v KD Kuřim nebo na místě před koncertem. 

Pátek 22. března, club Escape, zámek Kuřim
Techno Wars Nee`o, Carl W, Dazy, Wolf

Na dalším díle Techno Wars se představí dva djs, kteří jsou v povědomí párty lidí díky jejich brněnské klubové noci Dirty Trip. První z 
této dvojice je Nee`o, který zastává melodické a a veselé techno. Druhý zmiňovaný Carl W se představí ve spíše temnějším podání tech-
minimalu a techna. Za mixem se objeví klasicky i rezidenti této klubovky, Dazy a Wolf. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, 
pak 30 Kč.

Sobota 23. března, club Escape, zámek Kuřim
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! Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 25. března, 18.00, Městská knihovna
Korálkování pro dospělé

Vyrábět se budou ketlované náhrdelníky.  Různé variace – jemné pastelové voskovky, nebo veliká barevná mačkanice s výraznými mezidí-
ly.  Na kurz je třeba se přihlásit na mail  Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo na telefon 606 570 008.
Cena kurzu je cena 200 Kč. 

Čtvrtek 28. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim
Druhá šance - Filmový Klub

Hořkosladká komedie pro všechny, kteří si kdy prošli strastmi i slastmi partnerského života. Jak osvěžit vztah po citové i sexuální stránce, 
jak se znovu vzájemně překvapit? Přijďte se dojmout, zamyslet i zasmát. V hlavních rolích naprosto skvělí Meryl Streepová a Tommy Lee 
Jones. (USA 2012) Čsfd hodnocení: 70%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 29. března, club Escape, zámek Kuřim
Electronic Beats Patrik Prelovsky, Nelo, Dazy, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance 
či RnB muziku. Emoce a hudba nejen na zapaření - to je set ovlivněný housem, techhousem či progressive dje Nela (www.disharmonic.cz). 
Dále pozvání přijal velice nadaný producent a DJ - Patrik Prelovský, který se prezentuje velice tanečním a hutným tech-housem. Netradič-
ně vystoupí Dazy, od kterého tentokráte tvrdé techno nečekejte. Nemůže chybět pořadatel této akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte 
se na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. Fernet Zetko 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 30. března, club Escape, zámek Kuřim
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! Fernet Zetko 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 30. března, 20:00, velký sál Společenského centra
II. Jarní bál přátel dobrého vína

Pořádá Vinotéka SPIRIT, k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika FJERTůŠEK  a DJ  RotoNe. Bohatý doprovodný pro-
gram, vinařská soutěž o ceny, degustace mladých vín renomovaného moravského vinařství a slosování věrnostních karet 
Klubu SPIRIT. Vstupné: 190,- Kč. Předprodej vstupenek a rezervace stolů: Vinotéka SPIRIT u Alberta a Bistro SPIRIT u 
Domu kultury.

Od 15. března do 14. dubna 2013, Městská knihovna Kuřim
Drátované Velikonoce

Prodejní výstava drátěných výrobků. Co takový dráteník vyrábí? Od spon na oblečení, různé věšáky a poličky přes drátěné košile, které 
vážili i víc než 10 kg, různé šperky a třeba ptačí klece nebo  odrátované hrnce a hrnečky, lahve misky ….. Velikonoční produkce bude za-
měřená především na odrátovaná vajíčka různých velikostí nebo drátované slepičky a jiné. Výrobky jsou zhotoveny Jiřím Barešem a Emílií 
Štávovou, mistry cechu česko-moravských uměleckých dráteníků. Vstup volný v půjčovní době knihovny.

Středa 10. dubna, v 19:30, velký sál Společenského centra
 SAMSON + PARTA + MÁCI - VÝROČÍ 

Vstupenky za 150 Kč. Předprodej od 4. března. ve Společenském centu Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce 
na Loučkách. 

Neděle 21. dubna, v 19:30, velký sál Společenského centra 
TURECKÁ �VÁRNA

Tři komické skoro detektivky z Paříže. Hrají: Naďa Konvalinková, Václav Vydra, Jana Boušková a Matěj Hádek. Vstupné 250 a 200 Kč. 
Předprodej od 4. března.  ve Společenském centu Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce na Loučkách.

Prodejní a komerční akce: pá. 15. března Krechko-tex (second hand), st. 27. března Bellitex (second hand), čt. 28.března Trojan (obuv). 
Neručíme za odřeknutí akce prodejcem po uzávěrce tohoto letáku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí 
v kanceláři SC, výlep v úterý.
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Pátek 1. března, 18:00, Městská knihovna

Útěk za životem
Šedesát pět let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa. SPOLEČNOST PŘÁTEL JIŽNÍCH SLOVANŮ V ČESKÉ 
REPUBLICE a PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE �NCELÁŘ JIHOM�VSKÉHO K�JE PRO MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁ-
CI zvou na besedu s přímými účastníky nad jejich osudy, vyprávění proběhne za přítomnosti starosty města Kuřimi D. Sukalovského. 
Vstup volný.

Pátek 1. března, club Escape, zámek Kuřim
Drum and Bass Break trip no. 27 - Fil White + CrashMan + Xerxes

Další taneček v Escapu. * Fil White /trenikl sound system/ - brnněnský sekáč * CrashMan /DrumUp, Fleshpot/ - zástupce svitavské dnb 
scény. Specializuje se spíše na tvrdší odnož DNB Techstep/Neurofunk, ale sleduje komplexně veškeré dění ne této scéně. * Xerxes /dn-
bportal.cz/ otec projektu dnbportal.cz. Reprezentant Velkobítešské scény. Božkov + Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 2. března, ve 20:00, velký sál Společenského centra
XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES

Pořádá město Kuřim. K tanci a poslechu hraje Pavel Helan a kapela, dále vystoupí dechový soubor ZUŠ Kuřim, Aritmic Band, vystoupí 
Taneční a stepové školy P + R Bartůňkových, bohatá tombola. Vstupné 250 Kč. Předprodej v kanceláři kulturního centra od 4.2.2013.

Sobota 2. března, club Escape, zámek Kuřim
Oldies party

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov + Spiced 22 Kč. Vstup jako 
každou sobotu zdarma.

Pondělí 4. března, 18:00, Městská knihovna
Kilimanjaro

Jak se tam dostat? Jedině po vlastních nohou. A víte jaká je rychlost výstupu na Kili? To vím naprosto přesně: jedeeeen krok…… dru-
hýýýýýý krok. Prostě jak říkají černošští průvodci pole pole – pomalu, pomalu a dodávají hakuna matata – nedělejte si starosti.  Takže 
nasadit o půlnoci čelovku, zařadit se za průvodce (protože sami v noci netrefíte) a krůček za krůčkem nastoupat 1300 výškových metrů z 
posledního výškového tábora. A hvězdy jsou táákhle blízko a úplně vás vcucnou. Nahoře nás čeká nádherný ledovec, východ slunce a taky 
12st. pod nulou. Krása střídá nádheru :-) Jambo... Povídání kuřimačky Dany Fischerové. Vstup volný.

Pondělí 4. března, v 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
David Šlechta a Mari Omichi - česko-japonské duo viola a klavír

Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji ve Společenském centru Kuřim  nebo před kon-
certem za 100 Kč.

Úterý 5., 12., 19. a 26. března, 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, velký sál Společenského centra                                                
Hrátky s KuřiMáTky

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodi-
čů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1 roku vstup zdarma.

Úterý 5. března, od 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
HUDEBNÍ VEČÍREK

Středa 6. března, od 16:00 do 21:00, velký sál Společenského centra
OSLAVA MDŽ

Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Vystoupí skupina Melodie - manželé Maškovi, ZUŠ Kuřim, Aritmic 
Band. Vstup volný. 

Čtvrtek 7. března, v 19:30, velký sál Společenského centra
VLASTA REDL A PŘÁTELÉ

Mimořádná příležitost. Náš přední písničkář Vlasta Redl vystoupí se svými přáteli Montym a Arnoštem Fraenbergem. Vstupné 150 Kč. 
Předprodej od 4. února v kanceláři Společenského centra, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce na Loučkách.

Čtvrtek 7. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim
B/H-Albanie-Srbsko - cestopisná přednáška  

Bosna a Hercegovina, Albanie, Srbsko - ze země hor, orlů a bunkrů do krajin pravoslaví v podání cestovatele Milana - Šťouriho - Šťourače. 
Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Pátek 8. března, 18:00, Městská knihovna
ÚNAVA A DETOXI�CE

Přednáška bude věnována tématům jak na jarní únavu, co ji způsobuje. Jak a čím začít očistu těla, s příklady několika receptů. Co je pře-
kyselení organismu a jak se s ním vyrovnat. Dovíme se, které potraviny jsou pro nás zatěžující. Nebo výhody a úskalí užívání vitamínů a 
minerálů. Přednášet bude Dobroslava Vincencová, která se 25 roků zabývá léčitelstvím, od roku 2004 pracuje jako poradce pro detoxikaci 
organismu metodou MUDr. Jonáše. Vstup volný. 

Pátek 8. března, club Escape, zámek Kuřim
Midnight Bus warm up �omazz B, Fitch, Naker, Wa�ronic, Dazy, Wolf, Line.

Všichni až na Dazyho jsou členové panda‘s crew. Večer načneme Tech-minimalem (Line, Fitch, Naker), okolo jedenácté bude na programu 
trance, electro house (Wa�ronic, �omazz B), aby akce mohla vygradovat po jedné hodině technem (Dazy, Wolf). Tato akce je warm up 
na Midnight Bus, který se uskuteční 29.3.2013 v Tišnově pod kinosálem. Vystoupí zde Nois, Deepress, Marcel De Valerio, Naker, �omazz 
B, Dazy, Psychiq. Ochucené vodky 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 8. a sobota 9. března, od 20:00, velký sál Společenského centra 
VIII. Disko-Rocko Erotický ples

Hrají: Turbo, Varan a D.J. Boris. Dámský a pánský striptýz, soutěžní bohatá tombola, vstupenky na tel.: 776 761 281 (Slávek Bednář).

Sobota 9. března, club Escape, zámek Kuřim
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! Ochucené vodky 20 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Nedělě 10. března, 17:00, club Escape, zámek Kuřim
EXPEDIČNÍ �ME� - FILMOVÝ FESTIVAL

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i 
sportech. Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičkových �lmů, úspěšných na mezinárodních �lmových festivalech.
Uvidíte 7 �lmů a možná i nějaký ten bonus. :-) Konkrétně se můžete těšit na tyto �lmy: Zabijácká krása, V kůži vlka po stopách Džingis-
chána (2), Siberut, Sandstone (Pískaři), Haló efekt (Halo Eect), Foli (Rytmus), Cesta domů. Více jak čtyřapůlhodinové �lmové pásmo 
o dobrodružství. Podrobnosti o �lmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Středa 13. března, v 8:30 a 10:00, velký sál Společenského centra
TETINY

Pořádá agentura Jistota. Zadáno pro MŠ. Vstupné 40 Kč. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé osoby rádi umož-
níme vstup. 

PŘEDPRODEJE

PRODEJNÍ VÝSTAVA

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

Středa 13. března, v 19:30, velký sál Společenského centra
SCREAMERS - SCREAM SHOW

Nový pořad oblíbené travesti show. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 4. února v kanceláři Společenského centra, v Městské knihovně, 
tra�ce na loučkách a prodejně Flop.

Čtvrtek 14. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim
Ve stínu - Filmový Klub

Žhavý kandidát na nejlepší český �lm uplynulého roku EXKLUZIVNĚ v Escapeu! Uchází se o několik Českých lvů v hlavních kategori-
ích. Kriminálka, která zároveň poodkrývá temné období české historie - 50.léta. V hlavní roli detektiva vyniká Ivan Trojan v úloze muže, 
bojujícího proti zvůli totalitního režimu. Film se může pyšnit dokonalým vystižením dobových reálií, působivou výtvarnou stránkou 
i nadčasovým poselstvím o cti. Konečně český �lm, který stojí za to! Režie: David Ondříček,(ČR 2012). Čsfd hodnocení: 81%. Vstup 
studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 15. března, 18:00, Městská knihovna
Korálkování juniorky

Korálkování pro juniorky, tedy slečny od 10 do 15 let. Vyrábět se budou ketlované náhrdelníky v různých variacích – od velmi jemných po 
velmi výrazné. Na kurz je třeba se přihlásit na mail  Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo na tel. 606 570 008. Cena kurzu je cena 200 Kč.

Pátek 15. března, club Escape, zámek Kuřim
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! A možná i novější. Becherovka + Lemond + dárečky 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 16. března, club Escape, zámek Kuřim
Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Becherovka + Lemond + dárečky 
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 17. března, v 15:00, velký sál Společenského centra
Divadlo Česká

Úterý 19. března, od 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
JARNÍ KONCERT 

a plenární schůze Klubu přátel ZUŠ Kuřim.

Středa 20. března, od16:00, velký sál Společenského centra
Konference sociálních služeb

Pořádá Centrum sociálních služeb s oslavou jubilantů města Kuřimi. Konference a taneční zábava pro seniory a 
handicapované. 

Čtvrtek 20. března, v 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Marek Novotný Quintet a Paul Lieberman 

Marek Novotný Quintet a Paul Lieberman (vynikající americký saxofonista a �étnista - světová extra třída). Vstupné pro 
členy SPH Kuřim 50,0 Kč. pro ostatní zájemce 100,0 Kč. Předprodej v KD Kuřim nebo na místě před koncertem. 

Pátek 22. března, club Escape, zámek Kuřim
Techno Wars Nee`o, Carl W, Dazy, Wolf

Na dalším díle Techno Wars se představí dva djs, kteří jsou v povědomí párty lidí díky jejich brněnské klubové noci Dirty Trip. První z 
této dvojice je Nee`o, který zastává melodické a a veselé techno. Druhý zmiňovaný Carl W se představí ve spíše temnějším podání tech-
minimalu a techna. Za mixem se objeví klasicky i rezidenti této klubovky, Dazy a Wolf. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, 
pak 30 Kč.

Sobota 23. března, club Escape, zámek Kuřim
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! Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 25. března, 18.00, Městská knihovna
Korálkování pro dospělé

Vyrábět se budou ketlované náhrdelníky.  Různé variace – jemné pastelové voskovky, nebo veliká barevná mačkanice s výraznými mezidí-
ly.  Na kurz je třeba se přihlásit na mail  Hrdinova.Pavla@seznam.cz  nebo na telefon 606 570 008.
Cena kurzu je cena 200 Kč. 

Čtvrtek 28. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim
Druhá šance - Filmový Klub

Hořkosladká komedie pro všechny, kteří si kdy prošli strastmi i slastmi partnerského života. Jak osvěžit vztah po citové i sexuální stránce, 
jak se znovu vzájemně překvapit? Přijďte se dojmout, zamyslet i zasmát. V hlavních rolích naprosto skvělí Meryl Streepová a Tommy Lee 
Jones. (USA 2012) Čsfd hodnocení: 70%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 29. března, club Escape, zámek Kuřim
Electronic Beats Patrik Prelovsky, Nelo, Dazy, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance 
či RnB muziku. Emoce a hudba nejen na zapaření - to je set ovlivněný housem, techhousem či progressive dje Nela (www.disharmonic.cz). 
Dále pozvání přijal velice nadaný producent a DJ - Patrik Prelovský, který se prezentuje velice tanečním a hutným tech-housem. Netradič-
ně vystoupí Dazy, od kterého tentokráte tvrdé techno nečekejte. Nemůže chybět pořadatel této akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte 
se na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. Fernet Zetko 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 30. března, club Escape, zámek Kuřim
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! Fernet Zetko 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 30. března, 20:00, velký sál Společenského centra
II. Jarní bál přátel dobrého vína

Pořádá Vinotéka SPIRIT, k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika FJERTůŠEK  a DJ  RotoNe. Bohatý doprovodný pro-
gram, vinařská soutěž o ceny, degustace mladých vín renomovaného moravského vinařství a slosování věrnostních karet 
Klubu SPIRIT. Vstupné: 190,- Kč. Předprodej vstupenek a rezervace stolů: Vinotéka SPIRIT u Alberta a Bistro SPIRIT u 
Domu kultury.

Od 15. března do 14. dubna 2013, Městská knihovna Kuřim
Drátované Velikonoce

Prodejní výstava drátěných výrobků. Co takový dráteník vyrábí? Od spon na oblečení, různé věšáky a poličky přes drátěné košile, které 
vážili i víc než 10 kg, různé šperky a třeba ptačí klece nebo  odrátované hrnce a hrnečky, lahve misky ….. Velikonoční produkce bude za-
měřená především na odrátovaná vajíčka různých velikostí nebo drátované slepičky a jiné. Výrobky jsou zhotoveny Jiřím Barešem a Emílií 
Štávovou, mistry cechu česko-moravských uměleckých dráteníků. Vstup volný v půjčovní době knihovny.

Středa 10. dubna, v 19:30, velký sál Společenského centra
 SAMSON + PARTA + MÁCI - VÝROČÍ 

Vstupenky za 150 Kč. Předprodej od 4. března. ve Společenském centu Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce 
na Loučkách. 

Neděle 21. dubna, v 19:30, velký sál Společenského centra 
TURECKÁ �VÁRNA

Tři komické skoro detektivky z Paříže. Hrají: Naďa Konvalinková, Václav Vydra, Jana Boušková a Matěj Hádek. Vstupné 250 a 200 Kč. 
Předprodej od 4. března.  ve Společenském centu Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v tra�ce na Loučkách.

Prodejní a komerční akce: pá. 15. března Krechko-tex (second hand), st. 27. března Bellitex (second hand), čt. 28.března Trojan (obuv). 
Neručíme za odřeknutí akce prodejcem po uzávěrce tohoto letáku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí 
v kanceláři SC, výlep v úterý.



22      ZLOBICE ročník 20, číslo 3/ březen

Placená inzerce







ročník 20, číslo 3/ březen      ZLOBICE   25

Prodám velký slunný byt v 
novostavbě u stadionu. 3+kk, 140 
m2, 2 terasy. Klidná část, pěkný 
výhled. Cena 3,9 mil. Kč. Tel.: 604 
910 426 (i SMS), email: prodejku-
rim@gmail.com

Prodám zděnou řadovou ga-
ráž 18 m2, bez elektřiny, v Kuřimi, 
V lomu. Cena 85 000 Kč. Tel.: 606 
552 991

Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 v Kuřimi na ul.Popkova. Jen 
slušným lidem. Tel.: 774 496 969

Slušná mladá žena hledá 
podnájem 1+1 v Kuřimi. Tel.: 775 
115 053

Prodám pěkný manažerský 
notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, 
DVD, WiFi, Windows XP Prof., 
jako nový, jen 3900 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269

Prodám hvězdářský daleko-
hled - teleskop pro začínající astro-
nomy, kompl. souprava vč. hledáčku, 
kompasu, stativu, nový v orig. bal., 
jen  800 Kč. I  na dobírku. Tel.:  604 
961 269

Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět 20. stol., pou-
ze dohromady, 3 Kč za ks. Na do-
bírku. Tel.: 604 961 269

Prodám 5 roků používané 
pletivo 160 x 12 m. Dále prodám 
pumpu na čerpání vody. Tel.: 606 
086 576

Prodám malou stavební mí-
chačku (na 1 kolečka), málo pou-
žívaná, 380V za 2700 Kč. Tel.: 604 
698 347

Prodám bílé plastové dveře 
– levé (balkonové) s AL prahem, o 
rozměrech 900 x 2075, horní třeti-
na prosklená izolačním sklem, bílá 
okenní klika + venkovní madélko. 
Stáří 3 roky – cena 4000 Kč. Tel.: 
606 552 991

Prodám LCD Televizor 
Sony KLV-S32A10. Úhlopříčka 

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,	se	zaskl.	lódžií,	25	m2,pěk-

ný,	790	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	–	dům	účko,	III.NP	ze	III.,	55	m2	+	

8m2	sklep,	1	300	000,-	Kč

Rodinné	domy:
RD	Lelekovice,	zast.	pl.	167	m2,	zahrada	424m2,	2+kk	+	3+kk	v	pa-

tře	po	rekonstrukci,	5	290	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	

vybavení,	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
RD	Kuřim,už.pl.	300m2	zast.	pl.	200	m2,	zahrada	835m2,	2+kk	+	

3+kk	luxusní,po	rekonstrukci,	13	900	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	stav-

bou	stodoly,	1	000	000,-	Kč
pozemek	s	dřevěnou	chatkou	Česká	1815	m2,	 v	 blízkosti	 dálnice		

cena	600	000,-	Kč
pozemek	Ivanovice	/	nad	Bauhausem/		2	000	m2	s	rozestavěnou	

halou	s	možností	stavby	RD	4	200	000,-	Kč
Garáže:
Kuřim,	Husova,	bez	elektřiny			110	000,-	Kč	
Kuřim,	V	lomu,	bez	elektřiny				105	000,-	Kč	
 

Nájmy	bytů: 
Kuřim,	3+kk,	Nám.	1.	května,	se	zimní	zahradou	a	terasou,	140	m2,	

2x	koupelna	a	WC,	11	000,-	Kč	+	elektřina,	plyn	a	poplatky	
za	správu

	Kuřim,	2+kk,	Nám.	1.	května,	77m2.koupelna,	WC,kuch.	 linka,	7	
500,-	Kč	+	elektřina,	 plyn,	 poplatky	 za	 správu	 vč.	 vody	 cca	
1000Kč

Brno,	 1+1,	 Dřevařská,	 s	 balkonem,5.N.P.	 ,zařízený	 6500Kč	 +	
1500Kč	inkaso

Kuřim,	 1+kk,	 Díly	 za	 Sv.	 Jánem	 	 50m2koupelna,	WC,kuch.	 linka,	
+garáž	i	zahrádka	9000,-	Kč

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

placená inzerce

82cm. Koupena v roce 2006, v per-
fektním stavu. Cena 2000 Kč. Tel.: 
721 030 763.

Pronajmu garáž u Vlečky, 
první kóje směrem ke stadionu za 
900,-   Tel: 733 315 507.

Koupím byt 2+kk až 3+1 v 
Kuřimi. Ne v panelovém sídlišti. 
Bez RK. Tel.: 608 438 464.

Daruji do dobrých rukou 
krásného černého tříletého labradora 
Rexíka, z rodinných důvodů, byli by-
chom rádi, kdyby se dostal do dobré 
rodiny, miluje děti :-). Tel.: 731 507 
489.

Prodám levou rohovou se-
dací soupravu rozkládají - plocha 
lůžka 120x200 cm. S úložným 
prostorem, kůže barvy čokoládově 
hnědé. Původní cena 19999,- Kč, 
nyní za 11000,- Kč + křeslo - pův. 
cena 6999,- Kč, nyní za 3400,- Kč 
+ konfer. stolek COBRA, deska 
tvaru vlny z čirého skla, kombi-
novaný s červeným sklem a chro-
mem - pův. cena 1299,- Kč, nyní 
za 900,- Kč. Vše 3 roky staré, téměř 
nepoužívané, jako nové. Tel.: 605 
161 397

Prodám byt 2+1 OV, 58 
m2 + dva sklepy. Byt je v cihlové 
zástavbě v horní části Kuřimi. Vo-
lat odpoledne nebo večer na tel. č. 
737 772 565

Pronajmu garáž v Kuřimi 
- Podlesí, Dukelská. Tel.: 774 574 
210

 

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.

po uzávěrce 

Sokol zve na Lužnici
Sokol Kuřim nabízí volná místa na vodáckém putování po Lužnici 

- Nové řece ze Suchdola do Tábora v termínu od 30.6. do 6.7. Plavba je 
vhodná i pro začátečníky a rodiny s dětmi od 6 let. Cena je 2300 Kč, děti 
do 11 let na 3. místě v lodi 900 Kč. V ceně je zahrnuto: zapůjčení lodí 
a vodáckého vybavení, doprovod sportovního instruktora, převoz zava-
zadel mezi tábořišti, kempovné a snídaně. Informace a přihlášky podá: 
Miloš Kotek, tel.: 728 928 894, e-mail: xkotek@volny.cz
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Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

05/2013 ze dne 6. 2. 2013
54/2013 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 30. 1. 2013. Termín 

plnění: 6. 2. 2013 (KÚ)
55/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení a 

hodnocení nabídek, přiděluje zakázku „Fotovoltaický systém CTS 
Kuřim“ právnické osobě SATTURN Holešov spol. s r.o., Dlažán-
ky 305, 769 01 Holešov, IČ 46900250, a souhlasí s uzavřením 
smlouvy s výše uvedenou společností. Termín plnění: 28. 2. 2013 
(CTSK)

56/2013 RM bere na vědomí zprávu předloženou ředitelem Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková or-
ganizace, se sídlem Tyršova 1255, Kuřim, IČ 49457888, Mgr. S. 
Plchotem ze dne 21. 1. 2013. Termín plnění: 6. 2. 2013 (ZŠ)

57/2013 RM ukládá starostovi města požádat Českou školní inspekci o 
prošetření postupu při zajištění náhradní výuky a zajištění asisten-
ta pro žáka druhé třídy. Termín plnění: 28. 2. 2013 (STA)

58/2013 RM ukládá starostovi města zajistit mimořádnou inventarizaci 
u subjektu Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – ven-
kov, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1255, Kuřim, IČ 
49457888. Termín plnění: 28. 2. 2013 (STA)

59/2013 RM ukládá starostovi města zajistit prověření finančního hos-
podaření subjektu Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1255, 
Kuřim, IČ 49457888, s prostředky města. Termín plnění: 28. 2. 
2013 (STA)

60/2013 RM ukládá starostovi města požádat odbor školství Krajské-
ho úřadu JMK o provedení kontroly hospodaření s finančními 
prostředky subjektu Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno – venkov, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1255, 
Kuřim, IČ 49457888, ze státního rozpočtu. Termín plnění: 28. 2. 
2013 (STA)

61/2013 RM ukládá starostovi města požádat Oblastní inspektorát bez-
pečnosti práce o provedení kontroly a prověření postupu šetření 
úrazu P. Sýsové. Termín plnění: 28. 2. 2013 (STA)

62/2013 RM schvaluje ukončení smlouvy o umístění reklamního pane-
lu č. 2010/O/0005 mezi Městem Kuřim a společností gromathic 
s.r.o., se sídlem v Kuřimi, Blanenská 982, IČ 60699426, ve věci 
umístění reklamního panelu na pozemku parc. č. 3000/2, k. ú. Ku-
řim ke dni 28. 2. 2013. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

63/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kuřim a spo-
lečností Reakce s.r.o., se sídlem Předklášteří, Ke Klínku 1313, IČ 
26882931, ve věci instalace velkoplošného reklamního panelu o 
výměře 12,24 m2 na pozemku parc. č. 3000/2 k. ú. Kuřim za po-
platek ve výši 20.836,20 Kč/rok včetně DPH v cenách roku 2013 s 
roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

64/2013 RM schvaluje prominutí valorizace nájemného v roce 2013 
nájemcům nebytových prostor dle přílohy. Termín plnění: 28. 2. 
2013 (OMP)

65/2013 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (kance-
lář č. 114) o výměře 15,12 m2 umístěnou v I. nadzemním podlaží 
budovy č. p. 968 na pozemku p. č. 1742 vše k. ú. Kuřim, ve pro-
spěch Česká republika - Úřad práce ČR, se sídlem Karlovo nám. 
1359/1, Praha, IČ 72496991, za nájemné ve výši 93,- Kč/m2/
měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 21% 
DPH s roční valorizací, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpověd-
ní lhůtou. Termín plnění: 15. 2. 2013 (OMP)

66/2013 RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu členských 
práv a povinností“ spojených s členstvím v bytovém družstvu mezi 

panem Jiřím Novotným, bytem 664 34 Kuřim, a paní Renatou Ku-
čerovou, bytem 664 34 Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem by-
tové jednotky č. xxxxxx členu Bytového družstva Školní, družstvo 
se sídlem Školní 851, 664 34 Kuřim, IČ 26283778 – Renatě Kuče-
rové, bytem 664 34 Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

67/2013 RM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu č. xxxxx ve výši xxxxx,-Kč manželům Jaroslavu a 
Monice Šudomovým, trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 6. 2. 
2013 (OMP)

68/2013 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem nebytového prostoru (bývalý kosmetický salón) o výměře 
25 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD 
Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. Kuřim, s paní Alenou Bar-
tákovou, trvale bytem Kuřim, IČ 01340361, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/měs. 
+ zálohy na služby s roční valorizací podle míry inflace. Termín 
plnění: 30. 4. 2013 (OMP)

69/2013 RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 2 
o výměře 12,3 m2 umístěného v II. NP objektu č. p. 950 na ul. 
Jungmannova v Kuřimi paní Věře Fialové, trvale bytem Brno, IČ 
18141544, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 128,- Kč/m2/
měs. + paušální poplatek na služby ve výši 75,- Kč/m2/měs. + 21 
% DPH. Termín plnění: 28. 2. 2013 (OMP)

70/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. BVB-Kuři-
m-2/2013 se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se 
sídlem Kuřim, Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, spočívající 
v úpravě termínu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a v 
úpravě výše úplaty. Termín plnění: 28. 2. 2013 (OMP)

71/2013 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. BVB-Kuři-
m-3/2013 se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se 
sídlem Kuřim, Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, spočívající 
v úpravě termínu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Termín plnění: 28. 2. 2013 (OMP)

72/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se spo-
lečností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Kuřim, 
Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, v souvislosti s budováním 
centra obchodu a služeb. Termín plnění: 28. 2. 2013 (OMP)

73/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM 
v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společnos-
tí EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, se sídlem 
Vídeňská 104, PSČ 619 00 Brno, IČ 452 749 24, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 729.929,32 Kč bez DPH. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

74/2013 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o po-
souzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na sta-
vební práce „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností PRIVILEG 
spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 479 10 976, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 674 709,- Kč bez DPH. 
Termín plnění: 31. 12. 2013 (OI)

75/2013 RM schvaluje zhotovitele na dodávku a montáž zakázky „Vyvo-
lávací systém pro odbor dopravy a kontaktního pracoviště Czech 
POINT“ - společnost Kadlec – elektronika, s.r.o. Hviezdoslavova 
1335/55E, PSČ 627 00, Brno – Slatina. Termín plnění: 30. 1. 2013 
(KÚ)

76/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o napojení a umístění reklamy 
se společností RAŠINO, a.s., se sídlem Jihlavská 656/2, 625 00 Br-
no-Bohunice, IČ 27752747, za cenu 4.649,- Kč/rok s roční valori-
zací. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OI)

77/2013 RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silnič-
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ním zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se společností SteSy Corpo-
ration, s.r.o. se sídlem 664 24 Drásov 318, IČ 28336453. Reklamní 
tabule v počtu 1ks bude umístěna v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 
3. 2013 do 28. 2. 2014 za cenu 5.808,- Kč. Termín plnění: 30. 6. 
2013 (OI)

78/2013 RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 
2012“. Termín plnění: 27. 2. 2013 (OD)

79/2013 RM souhlasí s uzavřením Licenční smlouvy pro testování SW 
Portál jednotek Sboru dobrovolných hasičů s firmou RCS Kladno, 
s.r.o., sídlo Mánesova 1772, 272 01 Kladno, IČ 63495295. Termín 
plnění: 14. 2. 2013 (OSVP)

80/2013 RM souhlasí s uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 359/199 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
Městským úřadem Kuřim a osobami pečujícími. Termín plnění: 
30. 6. 2013 (OSVP)

81/2013 RM pověřuje uzavíráním a podpisem dohod o výkonu pěstoun-
ské péče za Městský úřad Kuřim Bc. Taťánu Sojkovou, vedoucí 
OSVP. Termín plnění: 30. 6. 2013 (OSVP)

82/2013 RM souhlasí s termíny podání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2013/2014. Termín 
plnění: 30. 6. 2013 (MŠ, KÚ)

83/2013 RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 
školy a pro jejich umisťování na jednotlivá pracoviště platná pro 
školní rok 2013/2014“. Termín plnění: 30. 6. 2013 (MŠ, KÚ)

84/2013 RM povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Br-
no-venkov, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí pro škol-
ní rok 2013/2014 dle přílohy. Termín plnění: 28. 2. 2013 (MŠ, 
KÚ)

85/2013 RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to 
v době od 12. 8. 2013 do 30. 8. 2013. Termín plnění: 31. 5. 2013 
(MŠ, KÚ)

86/2013 RM bere na vědomí zprávu o činnosti OSVV za rok 2012. Ter-
mín plnění: 28. 2. 2013 (OSVV)

87/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 
21. 1. 2013 v bodě č. 1 a schvaluje body č. 2 a 3. Termín plnění: 
28. 2. 2013 (OI)

88/2013 RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 21. 
1. 2013 v bodě č. 1 a 2 a schvaluje bod č. 3 dle zápisu v příloze se 
změnou. Termín plnění: 6. 2. 2013 (OI)

89/2013 RM schvaluje Program prevence kriminality města Kuřimi pro 
roky 2013 – 2014. Termín plnění: 31. 12. 2014 (OSVP)

90/2013 RM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Programu 
prevence kriminality v roce 2013 na projekt Kuřim – osvětlení pří-
stupové cesty k ZŠ a MŠ Komenského a schvaluje finanční podíl 
města na tomto projektu ve výši 68.000,- Kč. Termín plnění: 31. 
12. 2014 (OSVP)

91/2013 RM žádá přepracování Generelu odvodnění města Kuřimi v 
části projektu protipovodňových opatření v povodí Lučního poto-
ka. Termín plnění: 31. 8. 2013 (OI)

Mgr. Ing. D. Sukalovský   Jiří Koláček
starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města 

Kuřimi č. 01/2013 ze dne 29. 1. 2013
1001/2013 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Ing. Petra Němce a 

Ivo Peřinu. Termín plnění: 29. 1. 2013 (KÚ)

1002/2013 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Zdeň-
ka Kříže a Mgr. Ladislava Ambrože. Termín plnění: 29. 1. 2013 
(KÚ)

1003/2013 ZM schvaluje program jednání. Termín plnění: 29. 1. 2013 
(KÚ)

1004/2013 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 14. 1. 2013 a 
prodlužuje termín plnění usnesení č. 1101/2008 do 31. 12. 2015 
a usnesení č. 1044/2011 do 31. 12. 2013. Termín plnění: 22. 1. 
2013 (STA)

1005/2013 ZM souhlasí v souladu s § 52 odst. 3 písm. b) katastrální 
vyhlášky č. 26/2007 s opravou chyby v katastru nemovitostí u 
pozemku parc. č. 712 v k. ú. Kuřim. Termín plnění: 31. 3. 2013 
(OMP)

1006/2013 ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1207/7 o 
velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěné v V. NP bytového domu č. 
p. 1206, 1207 na pozemcích p. č. 4295 a p. č. 4296 vše k. ú. Kuřim v uli-
ci Na Loučkách v Kuřimi obsazené nájemcem za cenu 851.000,- Kč.

 Podmínky převodu:
 a) úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
 b) kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy částku odpoví-

dající dani z převodu nemovitostí,
 c) kupující uhradí správní poplatky.
 Termín plnění: 28. 2. 2013 (OMP)
1007/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Ku-

řim dle GP č. 2897-258/2012 nově označený pako pozemek parc. 
č. 486/15 o vým. 15 m2 Aleši Kašparcovi, bytem Kuřim, za cenu 
500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozem-
ku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. 
Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

1008/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Ku-
řim, GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/13 o 
vým. 73 m2 manželům Josefu a Miluši Halovým (SJM id. ½) a 
Miluši Halové (id. ½) oba bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/m2 s 
tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhra-
dy daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Termín plnění: 
31. 3. 2013 (OMP)

1009/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 
Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/14 
o vým. 124 m2 Jitce Přikrylové, bytem Kuřim, za cenu 500,- Kč/
m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponese kupující. Termín plně-
ní: 31. 3. 2013 (OMP)

1010/2013 ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 
Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově označený jako parc. č. 486/9 o 
vým. 36 m2 manželům MUDr. Luďkovi Pluháčkovi a MUDr. Nině 
Pluháčkové, oba bytem Štefánikova 636, Kuřim, za cenu 500,- Kč/
m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti ponesou kupující. Termín pl-
nění: 31. 3. 2013 (OMP)

1011/2013 ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. 
Kuřim, GP č. 1680-74/2003 nově označené jako parc. č. 486/8 o 
vým. 1 m2 a parc. č. 486/7 o vým. 33 m2 (vlastník Město Kuřim) 
za část pozemku parc. č. 486/1 v k. ú. Kuřim, GP č. 1680-74/2003 
nově označené jako parc. č. 486/6 o vým. 11 m2 (vlastník Adéla 
Hýsková, bytem 6440 Brunnen, Švýcarsko) s cenovým vyrovná-
ním ve výši 500,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převo-
dem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese 
Adéla Hýsková. Termín plnění: 31. 3. 2013 (OMP)

1012/2013 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi na pro-
jekt „Kuřim - vstupní byty k sociálnímu bydlení“ a souhlasí s dofi-
nancováním investiční akce do výše 2.200.000 Kč. Termín plnění: 
31. 12. 2013 (OI)
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1013/2013 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z pro-
gramu EFEKT 2013 na realizaci projektu „Revitalizace veřejného 
osvětlení města Kuřimi, 2. etapa“. Termín plnění: 31. 12. 2013 
(OI)

1014/2013 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci města Kuřimi z Regi-
onálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci 
projektu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a 
souhlasí se zajištěním financování projektu v roce 2013. Termín 
plnění: 31. 12. 2013 (OI)

1015/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
170.000 Kč s Alešem Kadlecem – KOTVA KA, 664 34 Kuřim, IČ 
11482907, na dokumentaci činností a akcí spolků, sportovních a 
společenských klubů, školských zařízení všech stupňů, operativní 
informace obyvatelstvu. Termín plnění: 31. 1. 2013 (OF)

1016/2013 ZM schvaluje rozpočet města na rok 2013 se změnami. Ter-
mín plnění: 31. 12. 2013 (OF)

1017/2013 ZM stanovuje jako závazné ukazatele rozpočtu následující 
položky: 

 ZŠ Jungmannova 4.500.000 Kč
 ZŠ Tyršova 5.400.000 Kč
 MŠ Zborovská 5.800.000 Kč
 Centrum sociálních služeb Kuřim 5.000.000 Kč
 Termín plnění: 31. 12. 2013 (OF)
1018/2013 ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření mezi 

rozpočtovými oddíly a investičními akcemi do výše 20 % rozpoč-
tových výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 300.000,- Kč. 
Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z 
rezervy (z rezervy i opakovaně na různé akce). Termín plnění: 31. 
12. 2013 (OF)

1019/2013 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 – plán investičních 
akcí na rok 2013, k rozpočtu města na rok 2013 se změnami. Ter-
mín plnění: 31. 1. 2013 (OF)

1020/2013 ZM ukládá RM předložit do 31. 5. 2013 výhled realizace in-
vestičních akcí na rok 2014. Termín plnění: 31. 5. 2013 (RM)

1021/2013 ZM bere na vědomí usnesení přijatá sportovním výborem č. 
01 – a schvaluje vyhlášení ankety Sportovec roku 2012 dle zápisu. 
Termín plnění: 28. 2. 2013 (KÚ)

1022/2013 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Pro-
gramu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
města Kuřimi z oblasti sportu, pro Dům dětí a mládeže, Kuřim, 
okres Brno-venkov dle zápisu. Termín plnění: 28. 2. 2013 (KÚ)

1023/2013 ZM schvaluje podnět Ing. Radomíra Dočekala a zahájení 
pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim spočívající ve změně funkčního 
využití plochy části pozemku p. č. 2731/12, k. ú. Kuřim, do plochy 
využití pro služby v komerčním sektoru. ZM souhlasí s pořízením 
změny s podmínkou úhrady nákladů na pořízení dokumentace 
změny žadatelem. Termín plnění: 30. 12. 2013 (OI)

1024/2013 ZM bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru ze 
dne 21. 1. 2013. Termín plnění: 29. 1. 2013 (OF)

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

    Mateřské a rodinné centrum
        KuřiMaTa, o.s. pořádá

Korálkování pro maminky
Náramek z paměťového drátu a náušnice
Kde: PENZION U MOSTU, Legionářská 281 (za podjezdem, u nového 

přechodu pro chodce)
Kdy: ÚTERÝ 12.3.2013, 18:30 - 21:00 

Vybavte se na plesovou sezónu novým originálním šperkem. Jed-
noduchá metoda navlékání korálek na paměťový drát. Průměr náramku 
ve dvou velikostech- pro dospělého nebo dítě. Cena kurzu bude stanove-
na individuálně v závislosti na použitém materiálu 60 - 140 Kč. 

Kurz povede Darja Halvova.  Inspirační foto najdete na našem 
webu. Počet míst je omezen na 10 účastníků. V případě zájmu je nutné 
se předem registrovat nejpozději do 10.3.2013 na emailové adrese:DHal-
vova@seznam.cz 

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

přechodu pro chodce)
Kdy: KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10:00-11:30 ( 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 26.3.2013)
         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 koberec.

Tanečky s KuřiMáTky (pro děti 3-5let)

Kde: pobočka DDM na ulici Otevřená, taneční sál 
Kdy: každý pátek 15:00-15:45 

Oblíbené tanečky pod vedením Patricie Sýsové. Nezapomeňte na 
sukýnku a vhodnou obuv. Chlapci také vítáni! Kurzovné na 2. pololetí 
200 Kč. 

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

Jak se dělá PéeFka

Ať vás cesty roku 2013 vedou kamkoliv, vykročte tou pravou nohou. 
MRC KuřiMaTa
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Filmový festival Expediční 
kamera v Clubu Escape

neděle 10. 3. 17:00 Expediční kamera - fil-
mový festival

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o 
skutečném životě, o divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. 

Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičko-
vých filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech.

Uvidíte 7 filmů a možná i nějaký ten bonus. :-) Konkrétně se mů-
žete těšit na tyto filmy: Zabijácká krása, V kůži vlka po stopách Džingis-
chána (2), Siberut, Sandstone (Pískaři), Haló efekt (Halo Effect), Foli 
(Rytmus), Cesta domů. Více než čtyřapůlhodinové filmové pásmo o 
dobrodružství. Podrobnosti o filmech na www.clubescape.cz či na FB. 
Vstup: studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Filmový klub v Clubu Escape

čtvrtek 14. 3. 19:00 Ve stínu
Žhavý kandidát na nejlepší 

český film uplynulého roku EX-
KLUZIVNĚ v Escapeu! Uchází se 
o několik Českých lvů v hlavních 
kategoriích. Kriminálka, která záro-
veň poodkrývá temné období české 
historie - 50. léta. V hlavní roli detek-
tiva vyniká Ivan Trojan v úloze muže, 
bojujícího proti zvůli totalitního 
režimu. Film se může pyšnit doko-
nalým vystižením dobových reálií, 
působivou výtvarnou stránkou i nad-
časovým poselstvím o cti. Konečně 
český film, který stojí za to! Režie: 
David Ondříček, ČR 2012. Čsfd 
hodnocení: 81%. 

čtvrtek 28. 3. 19:00 Druhá šance
Hořkosladká komedie 

pro všechny, kteří si kdy prošli 
strastmi i slastmi partnerského 
života. Jak osvěžit vztah po cito-
vé i sexuální stránce, jak se zno-
vu vzájemně překvapit? Přijďte 
se dojmout, zamyslet i zasmát. V 
hlavních rolích naprosto skvělí 
Meryl Streepová a Tommy Lee 
Jones. USA 2012

Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.
Filmový klub se uskuteční díky laskavé podpoře města Kuřimi.

Připravujeme:
18.4. Lovci hlav
2.5. Anna Karenina 
16.5. Hon
30.5. Vrtěti ženou
13.6. Nespoutaný Django

Nahoře: Foli - Rytmus, dole: Sandstone - Pískaři

Siberut
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Kulturní lahůdky
Folková

Všichni tři pánové už v Kuřimi hráli, nikdy však spolu. Představo-
vat Vlastu Redla by bylo nošení sov do Athén. Monty je tlustý pán, hrající 
na kytaru, vydal alba Rybolof a Anomar a Kuřimí musel projít, aby mohl 
vyhrát na Zahradě v Náměšti Krtka jako nejlepší písničkář roku 2011. 

Arnošt Frauenberg Krtka sice nevyhrál, ale tento jazykový hračič-
ka si k písničkaření přibral i mluvený projev v cyklu Na stojáka a zaujal lidi 
z branže natolik, že se prosazuje už i jako scénárista a herec. Mimořádný 
společný projekt naplánovali pro menší moravská města a slibují humor i 
dumky a hodně muziky. Neváhejte.

Jazzová
Marka Novotného už jsme v 

Kuřimi přivítali dvakrát. Ale vůbec 
poprvé v Česku je jeho host Paul 
Lieberman.

Paul  Lieberman získal opa-
kovaně nominace na latin-jazz flét-
nistu roku a CD „Ibeji“ bylo nomi-
nováno na  brazilské jazzové album 
roku.  Objevil se na několika „Best of 
2011“ seznamech, což vedlo k jeho 
vystoupení v roli speciálního hosta 
na jazzovém festivalu v Newarku v 
roce 2012.

Paul Lieberman získal titul v 
oboru jazzové kompozice a aranžo-
vání na univerzitě v Amherstu a poté 
strávil čtyři léta na tamní jazzové fa-
kultě jako pedagog. Po dvou letech 

na dlouhém a vyčerpávajícím turné po celých USA s brazilskými jazzo-
vými legendami  Airtem a Florou Puri se Lieberman přestěhoval na čtyři 
roky do brazilského Ria de Janeira, kde se stal nejvytíženějším brazilským 
studiovým hráčem na  saxofon a flétnu.  Spolupodílel se na více jak 50 
albech a pracoval pro CBS, Warner Bros., a další labely.  Během své kari-
éry hrál mimo jiné v Austrálii, Kanadě, Velké Británii, Německu, a nyní 
přijíždí poprvé do České republiky.

Paul Lieberman (USA) – saxofon, flétna
Marek Novotný (CZ) – piano
Petr Tichý (CZ) – kontrabas
Tomáš Hobzek (CZ) – bicí
Kuřimský koncert se koná ve čtvrtek 20. března, v 19:30, komorní 

sál ZUŠ Kuřim. Vstupné pro členy SPH Kuřim 50 Kč, pro ostatní zájemce 
100 Kč. Předprodej v KD Kuřim nebo na místě před koncertem.

Divadelní

Po loňském úspěchu se Štikou na večeři jsme se s agenturou Har-
lekýn domluvili na dalším představení plném hvězd. Turecká kavárna od 
Robera Thomase jsou tři komické skoro detektivky odehrávající se v Pa-
říži a dávající vyniknnout hlavním protagonistům - Nadě Konvalinkové, 
Janě Bouškové a Václavu Vydrovi. 

Autorský záměr Roberta Thomase je jasný a působivý - pobavit 
diváka a dát mu překvapivou pointu. Zdánlivě všední situace ze zdánlivě 
všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce. Postavy jsou na-
psané brilantně a s velkou  láskou. Ať už patří na stranu dobra či zločinu 
jsou plné humoru a člověčenství. Zejména ZLATÝ PAN MINISTR ťal 
přímo do naší žhavé současnosti.

(překlad Jan Cimický, úprava Ota Ornest, hudba Petr Mandel, tex-
ty písní Ivo Fischer, hudební spolupráce Milan Dušek, pohybová spolu-
práce Jana Vašáková, scéna Jan Pacák, režie Pavel Háša)

Neděle 21. dubna, v 19:30, velký sál Společenského centra KD. 
Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 4. března ve Společenském centru 
Kuřim KD, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách. 

... a další
Nahlédnete-li do našich letáků či webových stránek, zjistíte, že 

těch lehůdek je mnohem víc. Podařilo se nám zařadit se mezi šest míst na 
Moravě a Slovensku, kam přijedou koncertovat Máci, kapela která patřila 
před čtyřiceti lety mezi mladičké hvězdné folkové formace, v květnu při-
vítáme Karla Plíhala (předprodej od úterý po Velikonocích), své přízniv-
ce mají Screamers (v době uzávěrky nebyli vyprodáni), čekají nás lahůdky 
z vážné hudby a na dalších titulech usilovně pracujeme.

Potěšilo nás, jak hravě jsme vyprodali Čarování s Majdou a máme 
radost i z toho, že restaurace v prvním patře konečně funguje tak, jak by 
měla vypadat provozovna v kulturním zařízení.

Takže přijďte na kuluru.
Jiří Brabec 
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T. G. Masaryk – President 
Osvoboditel

Každým rokem 7. března vzpomínáme výročí narození našeho 
prvního presidenta Osvoboditele T.G.M. Člověka krásné duše, citlivého 
srdce, křišťálové osobnosti, který svým spravedlivým životem se uložil do 
srdcí našich lidí. Celý jeho život a především práce předkládá klíč k tomu, 
proč byl tak milován prostým lidem, obdivován učenými, ctěn přáteli a 
respektován nepřáteli. 

My starší pamětníci, kteří jsme měli možnost být současníky to-
hoto historicky časového údobí, máme určitou dobrovolnou mravní po-
vinnost přičinit se o to, aby Masaryk žil dál v našich srdcích, i v srdcích 
našich následovníků – střední a mladé generace. Připomínat, že v době 
habsburského Rakousko – Uherského útlaku vystoupil jasně a zářivě, aby 
vedl svůj lid k vítězství a k obnově drahé, milované vlasti – Českosloven-
ské republiky.

Hodonín, Čejč, nebo dokonce slovesné Kopčany – to jsou obce, 
které se po 28. říjnu 1918 – vzniku samostatné Republiky československé 
hlásili k možnosti místa narození malého Tomáše. Historické prameny 
ovšem jednoznačně dokládají, že nejen datum Masarykova narození 7. 
březen 1850, ale také jeho křest jsou zaznamenány v hodonínské farní 
matrice.

V osobě a díle TGM vyvrcholil a uzavřel se náš osud, staletý vývoj 
vlasti a jejího lidu. Soustředilo se v něm všechno velké a živné, vzácný 
dar tlumočit všechno slovem a příkladem a poté nás vyslat na další pouť. 
Buď se na ni přidržíme Masaryka jako představitele nejvyšší míry ctností 
národních i lidských – nebo se od něho odkloníme. Podle toho se bude 
utvářet naše budoucnost. Její zdar nebo zmar máme ve vlastních rukou. 
Váha mravního odkazu TGM spočívá právě v tom úžasném duchovním 
svazku minulosti, současnosti i budoucnosti.

Důležité pro poznání TGM jest číst jeho knihy a přemýšlet o pře-
čteném. Čtěte alespoň „Hovory s TGM“ od Karla Čapka a Masarykovu 
„Světovou revoluci“, kde je v celém obsahu Masaryk celý, jasný, názorný 
a podnětný. Opravdové štěstí neznamená neustálé radovánky, nýbrž vý-

znamný a bohatý obsah životní a duševní. Připomínal – pamatujte na sku-
tečnost, kterou zdůrazňuje babička Boženy Němcové „Nejjistějším zdro-
jem radosti není vlastní užívání, nýbrž radost způsobená jiným a odrazy 
takových radostí padající do naší duše.“

Knížku „Hovory s TGM“ by si měl každý čtenář postavit v kni-
hovničce vedle nesmrtelné „Babičky“ spisovatelky, vlastenky, Boženy 
Němcové.

S úctou a pokorou můžeme si i my občané Kuřimi připomínat toto 
historické údobí – obnovení naší samostatnosti. Díky uvědomělým vlas-
teneckým představitelům obce – města máme Masarykovu horu s památ-
níkem v ohbí procházkové cesty od kapličky sv. Jána nad jednou z nejstar-
ších částí Kuřimi – Podhořím. Další významnou památkou na presidenta 
Osvoboditele je památní základní deska na budově školy pod Zárubou 
připomínající pojmenování školy na „Masarykovu měšťanskou školu“.

Nám nejstarším občanům zůstávají v paměti i nejkrásnější vzpo-
mínky na prvního presidenta z roku 1928 kdy projížděl Kuřimí do Brna. 
Za křižovatkou ulice Brněnská a Jánská za pomníčkem byla slavobrána. 
Tam vítali T.G. Masaryka představitelé obce, legionáři, hasiči, sokolové 
včetně nás nejmladších žáků a žákyň a přítomných občanů naší obce.

Masarykovy myšlenky nejsou jen v jeho spisech a projevech, ale i v 
srdcích lidí, s nimiž se president stýkal, s nimiž často hovoříval jako sou-
sed mezi sousedy. Množství drobných příhod osvětluje lidskou stránku 
života – demokrata, humanisty jak žil a bude žít dál s námi. 

Hejmala Zdeněk, 88r.

Masaryktown – Toronto – 
Kanada

Masaryk byl politikem, diplomatem, univerzitním profesorem, fi-
losofem, bojovníkem za pravdu a demokracii a především zakladatelem 
československého státu. Nesmazatelně se zapsal do historie Českoslo-
venské republiky. Významnou stopu zanechal i v našem kraji – na jižní 
Moravě. Právě Jihomoravský kraj je rodištěm prvního a největšího muže 
naší novodobé historie, po kterém jsou pojmenována náměstí, ulice, ško-
ly, důležité instituce našich měst a obcí. Mezi ně právem patří Masaryko-
va universita v Brně, známý Masarykův okruh, Masarykův onkologický 
ústav, Masarykovo muzeum v Hodoníně, nemocnice Tomáše Garriqua 
Masaryka tamtéž a mnoho dalších míst u nás v republice, ale i v daleké 
cizině.

Nejznámější místem v cizině je MASARYKTOWN v Kanadě. 
Symbolem demokracie a humanismu byl a stále je pro naše krajany v USA 
i Kanadě prezident T.G. Masaryk.

Značná část našich emigrujících krajanů po roce 1920 zůstávala v 
úrodné části Kanady – jižního Ontaria, kde si zakládali farmy. Vznikla při-
rozená potřeba mít místo, kde se scházet. Opuštěná budova-hala z roku 
1898 navržená torontskými architekty F. Darlingem a J. Petersonem vy-
hovovala představám krajanů. Dne 7. 11. 1944 podepsali kupní smlouvu 
a začali mezi krajany získávat peníze na jednotlivé splátky. Již v prosinci r. 
1946 byl dluh zaplacen. Masarykova hala se stala živým střediskem Če-
chů a Slováků z Toronta a okolí.

S postupujícím časem se krajané rozhodli zakoupit nový poze-
mek nedaleko Toronta na jednom z nejkrásnějších míst ve Scarborou-
gh. Opuštěná a zanedbaná farma se brzy díky dobrovolným nadšencům 
začala rychle měnit na chloubu české a slovenské komunity – na Masa-
ryktown. Zakoupená farma měla rozlohu 100 akrů. Roku 1949 zde byla 
otevřena česká restaurace a uspořádán první dětský tábor. První neděle v 
červenci byla určena jako den slavnostního setkávání krajanů. Pravidelně, 
každým rokem, jsou tu vzpomínkové oslavy T. G. Masaryka a dne vzni-
ku československého státu. Nedílnou součástí oslav je vždy účast Sokola. 
Masaryktown je místem Sokolských sletů. Budova školy pro děti byla po-
jmenována Masarykovou doplňovací školou. Byl zde otevřen divadelní 
sál s jevištěm. Soubor hraje pod jménem Československý divadelní krou-
žek v Torontu.

29. května 1949 přijel na oslavu narozenin Dr. Edvarda Beneše 
jeho bratr Vojta. Při této slavnostní příležitosti zasadil v horní části parku 
šest lipek pojmenovaných po významných mužích Československa: „T.G. 
Masaryk, M.R. Štefánik, Edvard Beneš, Jan Masaryk, Rudolf Viest a Vojta 
Beneš“. U každé lipky byla usazena pamětní deska.
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Obytný komplex v dnešnám Masaryktownu

Monument Znovuukřižovaný

Památník T. G. Masaryka z .r. 1950 v Masaryktownu

Dne 2. července 1950 při oslavě třetího československého dne byl 
slavnostně odhalen památník T.G. Masaryka. Památník – 2 pylony spo-
jené písmenem M, symbolizující dva národy Československa. V hlavní 
budově s restaurací Praha – kulturním střediskem, se při různých výro-
čích oslav a besed setkávali naši krajané s Václavem Havlem, Václavem 
Klausem, Petrem Pithartem a mnoha dalšími představiteli našeho státu, 
včetně umělců, hudebníků i zpěváků.

Významnou dominantou parku a cílem návštěv ze zahraničí je unikát-
ní památník – socha věnovaná obětem komunismu. Záměr postavit památ-
ník obětem komunismu vznikl v řadách bývalých politických vězňů soustře-
děných v „K - 231“ v exilu v květnu 1987. V roce 1988 při koncertním turné 
po Kanadě objevil redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa – básník a 
zpěvák Karel Kryl v dílně winipegského sochaře Josefa Randy model sochy 
„Znovuukřižovaný“, postavu zmučeného člověka, ukřižovaného na srpu s 
kladivem. Při prezentaci modelu na schůzi „K – 231“ bylo konstatováno, že 
model nejvíce ztělesňuje ideu a význam pomníku. Monument byl odhalen 
při Československém dni 2. července 1989. Na stavbu bylo vybráno mezi 
emigranty po celém světě 31 975 dolarů. Na přípravě odpracovali dobrovol-
níci asi 3000 hodin a mnoho dárců přispělo na stavbu různými dary. 

V roce 1988 vedle rodinných domků sousedících s Masaryk-
townem započala stavba Masarykových domů, jak je nazývají místní 
občané. V prosinci 1990 se začali do domů stěhovat první nájemci – pře-
vážně mladé rodiny s dětmi. Celý Masaryktown ožil a dnes je skutečným 
československým místem, jaké v Kanadě a USA nemá obdobu.

Hejmala Zdeněk 88r.
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Přípravné turnaje v Kuřim-
ské nafukovače
Zimní kuřimský pohár mužů 2013 

Silná marodka, v kombinaci s pracovním vytížením jednotlivců, 
zapříčinila fakt že domácí střídačka zela oproti ostatním družstvům na 
turnaji téměř prázdnotou. I tak však byli domácí hráči soupeřem, který 
turnaj zvládl obstojně odehrát, a připsat si na konto výhru nad Novým Ji-
čínem, a remízu s vítězem z Maloměřic. Dopomohli tomu i kluci z doros-
tu, kteří zaplnili prázdná místa v sestavě. Turnaj proběhl podle očekávání, 
a všechna družstva odjížděla s dobrým pocitem z předvedené hry, jež jistě 
zúročí v nadcházející jarní části soutěže. Všem zúčastněným tímto děkuje-
me, a věříme, že jsme se na turnaji v Kuřimi neviděli naposledy.

Výsledky:
1. 9:00 SHC Maloměřice - SK Kuřim 22:22
2. 10:05 Sokol Velké Meziříčí - TJ Nový Jičín 21:18
3. 11:10 SK Kuřim - Sokol Velké Meziříčí 21:30
4. 12:15 TJ Nový Jičín - SHC Maloměřice 18:35
5. 13:20 SHC Maloměřice - Sokol Velké Meziříčí 28:23
6. 14:25 TJ Nový Jičín - SK Kuřim 22:32

Konečné pořadí , počet bodů
1. SHC Maloměřice 5
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 4
3. SK Kuřim 3
4. TJ Nový Jičín 0

Zimní turnaj staršího dorostu 2013
Za velkou herní zkušenost by se pro kuřimský dorost měl pova-

žovat kvalitně obsazený turnaj, který oddíl uspořádal o druhém únoro-
vém víkendu. Účast družstev z první dorostenecké ligy přidala turnaji na 
atraktivnosti, a kvalita předvedené hry tomu plně odpovídala.  Domácí-
mu týmu se sice proti ligovým soupeřům nepodařilo ani jednou bodovat, 
i tak šlo hlavně o přípravu do nadcházející části soutěže, ve které zkuše-
nosti jistě zúročí.
Konečné pořadí Družstvo Počet bodů
1. Sokol Nové Veselí B 6
2. Sokol Nové Veselí A 4
3. TJ Chodov 2
4. SK Kuřim 0

Mezinárodní turnaj házenká-
řů nad 35let (SH Tišnov)

Oddíl házené SK Kuřim, ve spolupráci s SK HC Tišnov pořádál 16. 
2. 2013 v tišnovské sportovní hale „Zimní turnaj házenkářů nad 35let“ Na 
turnaji se sjely týmy jako Zetor Brno, Sparta Praha , Tatran Stupava (SK), 
Mladá Boleslav, Tišnov, Kuřim. Výsledky nebyly až tak důležité, šlo pře-
devším o setkání házenkářských kamarádů, kdy se házenou na hřišti bavi-
li, a to se povedlo. Zúčastněným hráčů a příznivcům házené děkujeme.

Ligové soutěže
Poslední víkend v únoru byl prvním hracím víkendem odvetných 

částí soutěží 2. liga mužů a staršího dorostu. Naši muži zajížděli na hor-
kou půdu lídra soutěže Tatranu Bohunice a dorost zavítal do Velké Bys-
třice u Olomouce.

Muži A: Tatran Bohunice - SK Kuřim 28:13 (10:8)
Odehrát první kolo jarní části jsme odjížděli v dosti improvizova-

né sestavě. Přítomnost zranění je v mužstvu znát už delší dobu, a i pří-
pravná utkání jsme odehráli s polovinou týmu. Na poslední chvíli se navíc 
omluvili dva dorostenci, kteří měli zastoupit právě zmiňované mezery v 
sestavě. Hlášenkový systém, díky němuž si domácí naplánovali utkání na 
„netradiční“ čas, zapříčinil, že s námi na utkání nemohl ani Jakub Kudla, 
hrající tou dobou za prvoligové Nové Veselí v Praze. Kombinace těchto 

faktorů znamenala sestavu osmi hráčů A-týmu, zbytek dorostenci a dva 
hráči z rezervy. I tak jsme však hlavně díky důrazné defenzivě, a výborně 
chytajícímu gólmanovi zvládli odehrát první polovinu více než solidně. 
Domácí střelci se trápili, a my cítili šanci odvézt z bohunické arény body, 
což se zatím žádnému týmu v sezóně nepovedlo. Celá druhá půle však 
ukázala, že domácí jsou jiného názoru. Zpevnili obranu takovým způso-
bem, že se nám podařilo skórovat pouze pětkrát. Zatímco ve vlastní obra-
ně jsme naprosto vyhořeli. Na hráčích byla znát únava, a obranný důraz z 
první poloviny byl pryč. Bohuničtí si tak pohodlně dokráčeli pro vítězství 
před solidně zaplněnou halou, a ukázali, že až na jedinou prohru s námi 
na podzim, patří na vrchol druholigové tabulky. V dalším utkání přivítají 
2.3.2013 v 15 hodin v Kuřimi celek Maloměřic

Dorost: Velká Bystřice - SK Kuřim 28:25 (14:12)
Dorost zajížděl do Velké Bystřice, tedy k soupeři, kterého dokázal 

na podzim jako jediného porazit. V utkání bylo vidět, že se kluci, díky 
kvalitní zimní přípravě, k utkání postavili házenkářským srdíčkem a i když 
prohráli těsně 28:25, mohli odejít ze hřiště se vztyčenou hlavou. V dalším 
utkání přivítají 2.3.2013 v 17 hodin v Kuřimi celek Maloměřic. Přijďte 
podpořit naše házenkáře.

Nejbližší zápasy:
Muži A - 2.liga    2. 3  15:00 SK Kuřim A - SHC Maloměřice
Dorost - 2.liga M    2. 3  17:00 SK Kuřim - SHC Maloměřice
Dorost - 2.liga M    10. 3  TJ STM Olomouc - SK Kuřim 
Muži A - 2.liga    10. 3  17:00 TJ Jiskra Havlíčkův Brod - SK Kuřim A
Muži A - 2.liga    16. 3  15:00 SK Kuřim A - TJ Sokol Telnice

Sport - pozvánka
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Již sedm  desetiletí je kuřimská házená 
trvalou konstantou tohoto sportu v jihomo-
ravském regionu a zároveň neopomenutelnou 
součástí sportovního a společenského dění v 
samotném městě Kuřimi. Na svou tradici oddíl 
nezapomněl nejen v roce 1993, kdy se k nim 
hlasitěji přihlásil programem akcí spojených s 
oslavami svého padesátiletého výročí založení, 
ale každoročně v červnu si ji připomíná pravi-
delným setkáním hráčských generací, takzva-
ném oddílovém turnaji veteránů. 

Jak to ale všechno začalo?

Éra české házené
V  červnu 1943 v nejkrušnějších dobách 

II. světové války a protektorátu se sešla na sta-
rém fotbalovém hřišti u nádraží ČSD skupina 
děvčat a chlapců a založila za podpory tehdej-
ších funkcionářů SK Kuřim Františka Sobotky 
a Josefa Fikejse oddíl české házené. Zakladateli  
a organizátory oddílu byli především Vladimír 
Kratochvíl a učitel Vladimír Vejrosta. Kuřim 
byla v té době menším městečkem a společen-
ský život se výrazně soustřeďoval kolem spor-
tovního klubu na hřišti u nádraží. Česká házená 
se tehdy hrávala ve školách, a díky tomu bylo 
dostatek kvalitních hráčů. Vůbec první družstvo 
házenkářů v Kuřimi tvořili hráči Miroslav Koč-
ka, Zdeněk Krejčí, Zdeněk a Miloš Hejmalovi,  
Oldřich Panovský, Jaroslav a Zdeněk Kosřekovi  
a postupně i  Čuhel  Libor, Šulc František, Kud-
lík Otakar, Kolář Josef, Trtílek Vítězslav, Filip 
Vlastimil. První ženské družstvo nastupovalo v 
následujícím složení:  Hejmalová Věra, Křížová 
Miluše, Studená Jindra, Kašparcová Jarka, Šťast-
ná Květa, Hermannová Věra, Večeřová Draha, 
Vitulová Cilka, Vermouzková Jarka, Ondráčko-
vá Růža, Klementová Jarka, Vyhlídalová Naďa.  
Kuřimský oddíl se postupně rozrůstal, 

o družstva dorostenců i dorostenek.  
Družstva mužů i žen pravidelně hrávala soutěž 
přeboru župy, od roku 1945 s názvem Sokol 
Kuřim, na hřišti u sokolovny. Po reorganizaci 
tělovýchovy v roce 1950 vystupoval oddíl pod 
názvem Spartak Kuřim a jeho družstva se umis-
ťovala na předních místech jihomoravského 
přeboru.

V letech 1955 a opakovaně i  1956 se 
družstvo žen umístilo na 1. místě krajského pře-
boru a od roku 1957 až do roku 1960 hrávalo 
druhou ligu. Hrály Kalinová Marie, Doležalová 
Jana, Drimlová Lída, Sedláčková  Milada,  Perin-
gerová Milada, Vyskočilová Jarka, Mišková Míla, 
Hradská Marie, Montágová Lída, Darmovzalová 
Emila, Komárková Jana,  trenér  Kalina Oldřich.   

Nejznámějšími kuřimskými hráči a hráč-
kami  této éry hrajícími i mimo Kuřim byli : 
Hejmala Miloš (hrál 1. ligu české házené za 
Dynamo Komín), Komárek Zdeněk st. ( hrál 2. 
ligu handballu v Dukle Nitra a Baníku Tišnov), 
Drimlová a Sedláčková  Milada (hrály 1. ligu 
handballu za ZETOR Brno), Vyskočilová Jarka  
(hrála první ligu košíkové za VŠ Brno). 

Práci oddílu organizují  v tomto období 
především Pražák Jaroslav, Kolář Josef, Hanák 
Milan.

Nastupuje mezinárodní 
házená

V šedesátých letech docházelo v Čes-
koslovensku k postupnému rozšiřování mezi-
národní házené o 7 hráčích, která umožňovala 
hru v halách po celý rok a mezinárodní srovnání 
úrovně hry. Většina oddílů v regionu proto tedy 
přecházela na mezinárodní házenou, tehdy čas-
to označovaná dnes už spíše řídce užívaným ter-
mínem handball. Také v Kuřimi došlo k útlumu 
české házené, většina starších hráčů i funkcio-
nářů odešla a oddíl české házené ukončil svou 
činnost v sezóně 1963. Zbývající členové přešli 
na handbal.  

O tom však až v příštím čísle
-OF-

70 let házené v Kuřimi
1944
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V letošní sezóně se kuřim-
ským šachistům mimořádně 
daří
Soutěže družstev 2. liga:

Áčko, které je nováčkem v 2. lize si už dvě kola před koncem soutě-
že zachránilo ligovou příslušnost i na příští sezónu.

1. ŠK Lokomotiva Brno A  6 1 2   19  49,5
2. ŠK Zlín B   6 1 2   19  44,5
3. ŠK Staré Město B   6 1 2   19  39,5
4. Moravská Slavia Brno  6 0 3   18  39
5. ŠK HPM TEC Hustopeče  5 2 2   17  43
6. ŠK Duras BVK B   4 3 2   15   40
7. ŠK KME-DDM Kuřim  4 2 3   14   36,5
8. TJ Spartak Adamov  3 0 6      9   28
9. TJ Podlužan Prušánky  2 2 5      8   29,5
10. TJ FS NAPAJEDLA  2 1 6      7   31
11. TJ ŠK Veselí nad Moravou  2 1 6      7   28
12. ŠK Staré Město C  0 2 7      2   23,5

Soutěže družstev KP2A:
Béčko hraje stále o první místo a postup do krajského přeboru 1. 

třídy a rozhodnou poslední dvě kola s Rudicí a Lipovcem.

1 Sokol Rudice   9   8 1 0    25  44,0   28 
2 ŠK KME-DDM Kuřim „B“  9   7 1 1   22  47,0   34 
3 ŠK Garde Lipovec „C“  9   6 1 2   19  42,5   28 
4 TJ Sloup   9   4 4 1   16  39,5   32 
5 Makkabi Boskovice  9   5 0 4   15  38,5   28 
6 ŠK Sokol Tišnov   9   4 3 2   15  38,0   23 
7 ŠK Jevíčko   9   3 1 5   10  35,5   20 
8 ASK Blansko   9   3 1 5   10  34,0   24 
9 MKS Vyškov „B“   9   2 3 4     9  34,0   19 
10 MKS Vyškov „C“   9   2 1 6     7  30,0   16 
11 Spartak Adamov „B“  9   1 0 8     3  24,0   13 
12 ŠK Garde Lipovec „B“  9   0 2 7     2  25,0   12 

Soutěže družstev KP2B:
Letos je C-družstvo oslabeno na úkor B, ale jeho udržení v KP2 

jistí případný a velmi pravděpodobný postup E-družstva z okresního pře-
boru.

1 Šachový klub Lokomotiva Brno E  8   7  0  1   21 39 
2 SPgŠ + G Znojmo A   8   6  1  1   19 38 
3 ŠK Duras BVK Královo Pole D  8   6  0  2   18 36 
4 Šachový klub Lokomotiva Brno F  9   5  1  3   16 42 
5 ŠK Tetčice B    8   5  1  2   16 38 
6 TJ Znojmo B    8   3  2  3   11 35 
7 Sokol Střelice A    8   3  0  5     9 28 
8 TJ Slovan Ivančice    8   2  2  4     8 25 
9 VSK Univerzita Brno   8   2  1  5     7 32 
10 TJ Čechie Zastávka   8   1  2  5     5 25 
11 ŠK Kuřim C    9   0  0  9     0 20 

Soutěže družstev OP:
Éčko má nakročeno k postupu do KP2. Rozhodne zápas s Tišno-

vem B.

1 ŠK KME-DDM Kuřim „E“  6   5  1   0    16   29,0  1 
2 ŠK Sokol Tišnov „B“  6   4  2   0    14   28,5  2 
3 ŠK Lokomotiva Brno „L“  6   3  1   2    10   26,0  3 
4 Sokol Zastávka   6   2  0   4       6   16,5  4 
5 Sokol Střelice „B“   6   2  0   4      6   16,0  1 
6 ŠK KME-DDM Kuřim „D“  6   2  0   4      6   15,5  2 
7 TJ Slovan Ivančice „B“  6   1  0   5      3   15,5  3 

Soutěže družstev: ZS
F a G tvoří zejména žáci za účelem získání návyků pro závodní ša-

chy.

1. ŠK Lokomotiva Brno „M“  4   1  0  13  16.5  15
2. VSK Universita Brno „B“  4   0  2  12  20.0  19
3. ŠK KME-DDM Kuřim „F“  2   2  2    8  16.5  13
4. Sokol Zastávka „B“  2   0  4    6     9.0    7
5. ŠK KME-DDM Kuřim „G“  0  1  4    1     8.0    6

Velký úspěch jsme získali v 
Přeboru školních družstev.

ZŠ Tyršova i ZŠ Jungmannova po vítězstvích v okrením kole 
v Zastávce u Brna a zejména v krajském kole v Břeclavi postoupila obě 
družstva na přebor republiky, kde zejména Tyršovka má šance na dobré 
umístění. 

 
Na obrázku z krajského kola je naše vítězné družstvo ZŠ Tyršova 

ve složení zleva:Košuličová Anna, Prokop Martin, Tajovský Matěj, Dudar 
Vladimír a Němec David s trenérem Pavlem Krupicou.

Za šachový klub Kuřim Majer J.st.

Sport - Pozvánky

J

Házená - Domácí zápasy házené
So 2.3. 15:00 Kuřim – Maloměřice Muži A 2. liga
So 2.3. 17:00 Kuřim – Maloměřice Dorostenci 2. liga
So 16.3. 15:00  Kuřim – Telnice Muži A 2. liga
So 16.3. 17:00 Kuřim – Telnice Dorostenci 2. liga
Ne 17.3. 12:00 SK Kuřim  - Telnice  Mladí žáci 
Ne 17.3. 13:30 SK Kuřim – Telnice Starší žáci

Atletika
Sobota 23. 3. v 10:00,  Start u ZŠ Tyršova Kuřim 

Kuřimská běžecká liga - XIII. Aprílový „maratón“ Kuřim - Podlesí 
hlavní závod 6,3 km, dětský běh 2,9 km

Turistika
13.dubna 2013 od 9:00 do 12:00, Salon AHAU na Legionářské 

194 (naproti poště)
2.ročník KAPu-Kuřimského aprílového pochodu
Salon AHAU za podpory města Kuřim pořádá 2. ročník KAPu-

Kuřimského aprílového pochodu. Připraveny pro Vás jsou dvě trasy, 7 a 
20km, opékání špekáčků, hry pro děti, za které dostanou sladké odměny 
a diplom pro každého. Start proběhne od 9 do 12hodin u Salonu AHAU 
na Legionářské 194 (naproti poště), Cíl do 18hodiny tamtéž. Velice se na 
Vás těšíme, Váš KAP-team! J
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Volejbal

DDM HIPPO Kuřim
Krajský přebor juniorky

V pokračujícím průběhu jarní části Krajského přeboru juniorek se 
střetly kuřimské juniorky s Břeclaví. Soupeřky měly značnou výškovou 
převahu a, i když se hra týmu oproti minulým kolům zlepšila, na vítězství 
to nestačilo. V následném domácím dvojzápase se Strážnicí jsme se ko-
nečně po vánocích sešly v optimálním složení a poprvé v jarní skupině o 
postup do I. ligy juniorek jsme si připsaly dvě vítězství. 

Za juniorky DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Veronika Štossová, 
Tereza Plíšková, Hana Šálená, Tereza Vyorálková, Michaela Schnirchová, 
Kateřina Šplíchalová, Tereza Lípová, Klára Netrefová, Tereza Polášková, 
Martina Böhmová. 

Krajský přebor kadetek
Kadetky čekal v jarní skupině nejprve tým Vyškova A. Hráčky ode-

hrály dobrý zápas, ale stejně jako v základní části byly soupeřky v obou 
zápasech lepší. V dalším kole se kadetky střetly s týmem KP Brno B. Oba 
zápasy byly velmi vyrovnané. Kuřimské hráčky bojovaly do posledního 
míče, o čemž svědčí koncovka posledního setu, který skončil 29:31. Oba 
zápasy sice vyhrál tým z Brna, ale mladý tým kuřimských kadetek, složený 
z velké části z žákyň, podal velmi dobrý výkon a odnesl si ze zápasu cenné 
zkušenosti.

Za kadetky DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Michaela Schnir-
chová, Barbora Fikesová, Eliška Smrčková, Kateřina Šplíchalová, Tereza 
Lípová, Bára Lukešová, Simona Kahleová, Kamila Smrčková, Tereza Po-
lášková, Tereza Mojžíšová, Beata Olšarová

Krajský přebor žákyň
Žákyně se v letošní sezóně usadily ve třetí výkonností skupině, kte-

rá vyhovuje jejich herní úrovni a dovoluje nasazovat rovnoměrně všechny 

hráčky a postupně zařazovat i hráčky z Poháru 7. tříd. Turnaj šestého kola 
jsme pořádaly v Kuřimi. V úvodním zápase jsme podlehly týmu Šlapanic, 
když nás soupeřky přehrávaly útokem středem, který jsme nebyly schop-
né ubránit. Ve druhém zápasu jsme přehrály tým Újezdu u Brna. Poslední 
zápas byl velmi dramatickou bitvou a skončil až zkráceným třetím setem. 
Více umění nakonec předvedl soupeř z Brna, i tak to byl velmi pohledný 
a vyrovnaný zápas. V dalším kole tedy nastoupí kuřimské žákyně opět ve 
třetí výkonnostní skupině.

Za žákyně DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Kateřina Šplíchalová, 
Kamila Smrčková, Tereza Mojžíšová, Barbora Fikesová, Bára Lukešová, 
Beata Olšarová , Alena Vichtová

Barevný minivolejbal
Čtvrtým turnajem pro všechny barvy pokračoval letošní ročník 

barevného minivolejbalu. Z kapacitních důvodů se konal turnaj opět v 
Brně v hale na Vodové. Turnaje se za Kuřim zúčastnilo jedenáct týmů ve 
čtyřech barevných kategoriích. Výsledky v této kategorii nemá ani cenu 
vypisovat, protože hráčky a hráči se volejbal teprve učí od počátků a tak 
je mnohem náležitější lepšící se herní projev než samotný počet bodů, 
který stejně pramení více z chyb soupeře než vlastního umění. Na všech 
hráčích, kteří se již účastní opakovaně, je vidět, že z nich padá nervozita a 
na hřišti si mnohem více dovolí. Jejich herní projev se tak oproti minule 
hodně zlepšil a to je nejlepší výsledek turnaje. 

Za přípravku DDM HIPPO Kuřim nastoupili: Tomáš Rozman, 
Vít Walsberger, Sára Henešová, Lucie Šmardová, Jana Bušová, Renata 
Smíšková, Eliška Klíčová, Adéla Steinhauserová, Adéla Bělušová, Klára 
Nováková, Kateřina Foltýnová, Tereza Kolaříková, Monika Obůrková, 
Michaela Vintrová, Veronika Košťálová, Lucie Mátlová, Johana Bělušová, 
František Buš, Kryštof Svoboda, Ludmila Richterová, Tereza Šmardová, 
Anna Walsbergerová, Klára Kolaříková
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sport

Příští, dubnové číslo Zlobice vyjde v pátek 5. dubna 2013. 
Uzávěrka je v pátek 22. března, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky 
v pondělí 1. dubna.

Prosím o dodržení termínů.

Stolní tenis

Šipky

Turnaj číslo 5 
V sobotu 16. 2. 2013 proběhl pátý turnaj série, jedenáctého roční-

ku, o Šipkového krále a královnu Kuřimi. Turnaj se konal v Klubu Pohoda 
Kuřim. Zúčastnilo se 11 hráčů. Rozhodčím tentokrát  byl Aleš Pospíšil. V 
turnaji se podařilo hodit dvěma hráčům bingo, Jiřímu Kessnerovi a Ro-
manovi Skopalovi, oběma se podle pravidel připsal jeden bod do celko-
vého pořadí. 

Výsledky turnaje č.5: 1. místo – M. Kappel, 2. R. Skopal, 3. J. Kess-
ner, 4. L. Žáček, 5.-6. A. Klaška ml. a A. Pospíšil, 7.-8. A. Klaška st. a P. 
Cimbálník atd…….    

Průběžné pořadí: 1. R. Skopal 46, 2. J. Kessner 32, 3.-4. P. Cimbál-
ník a A. Klaška ml. po 29, 5. T. Sehnal 18, 6. L. Klašková 17, 7.-8. D. Šretr a 
A. Pospíšil po 11, 9.-11. F. Doležel, A. Klaška st. a M. Kappel po 10 atd.

Další turnaj proběhne opět v Klubu Pohoda Kuřim kulturní dům 
(vchod ze dvora) v sobotu 16.3.2013 v 19 :00hod.

David Hedbávný

Tabulky stolního tenisu po 
3/4 mistrovských soutěží 
Krajský přebor II. třídy 
1 Moravská Slavia Brno E  16  16  0    0  160:50  48
2 TJ Holásky A   16  13  1    2  152:72  43
3 TJ Sokol Brno I C   16  13  0    3  144:78  42
4 TJ Sokol Otnice A   16  10  1    5  133:88  37
5 TJ Cemo Mokrá A   16    8  2    6  122:123  34
6 SK Slatina - Brno C  16    8  2    5  114:115  33
7 TJ ČKD Blansko C  16    6  2    8  115:128  30
8 Družstevník Hostěrad A  16    5  1  10    97:138  27
9 SK Kuřim A   16   4  1  11    94:140 25
10 Orel Silůvky B   16    4  1  11    95:130  25
11 Orel Boskovice A   16    2  1  13    82:144  21
12 TTC Komořany B  16    1  0  15    54:156  18

Okresní přebor I. třídy o postup 
1 Nové Bránice A   16  12  0    4  173:115 52
2 Moravské Knínice A  16  11  1    4  176:112 50
3 Hrušovany A   16  10  1    5  159:129 47
4 Radostice A   16    9  2    5  158:130 45
5 Rebešovice A   16    9  2    5  165:123 45
6 Mokrá B   16    9  0    7  140:148 43

Okresní přebor I. třídy o záchranu 
1 Nové Bránice B   16    6  2    8  142:146  36
2 SK Kuřim B   16    6  2    8  117:171 36
3 Telnice A   16    5  3    8  134:154  34
4 Lažánky A   16    5  1  10  125:163 32
5 Rebešovice B   16    5  1  10  122:166 32
6 Tišnov D   16    1  1  14  117:171 20

Okresní přebor II. třídy o postup 
1 Silůvky C   16  12  3    1  208:80  55
2 Ivančice B   16  11  2    3  173:115 51
3 Ostopovice A   16    9  2    5  156:132 45
4 Ořechov A   16    8  2    6  142:146 42
5 Nedvědice A   16    7  3    6  143:145 40
6 Tvarožná A   16    7  2    7  139:149 39

Okresní přebor II. třídy o záchranu 
1 Prace A    16    7  4    5  160:128  41
2 Mokrá C   16    7  3    6  161:127 40
3 Oslavany A   16    7  2    7  153:135 39
4 Sokol Kuřim A   16    4  4    8  134:154 32
5 Radostice B   16    3  1  12  109:179 26
6 Tišnov E   16    0  0  16    50:238 16

Okresní přebor III. třídy o postup 
1 Prštice A   16  14  2    0  194:94  60
2 Silůvky D   16    9  4    3  165:123 47
3 Lažánky B   16    8  3    5  152:136 43
4 Ostopovice B   16    8  3    5  162:126 43
5 Nové Bránice C   16    7  4    5  152:136 41
6 Říčany A   16    7  3    6  161:127 40

Okresní přebor III. třídy o záchranu 
1 Moravské Knínice B  16    9  2    5  160:128  45
2 Rebešovice C   16    7  0    9  154:134 37
3 Ostrovačice A   16    6  0  10  121:167 34
4 Prace B    16    5  2    9  140:148 33
5 Radostice C   16    3  1  12    85:203 26
6 Sokol Kuřim B   16   1  0  15    82:206 19

Okresní přebor IV. třídy o postup 
1 Oslavany B   16  15  0    1 213:75  61
2 Nedvědice B   16  11  2    3 175:113  51
3 Ivančice C   16  10  3    3 186:102  49
4 Neslovice A   16    8  4    4 164:124  44
5 Tvarožná B   16    6  1    9 119:169  35
6 Lomnička A   16    6  0  10 142:146  34

Okresní přebor IV. třídy o záchranu 
1 Kanice A   16    7  4    5  147:141  41
2 D.H. Loučky A   16    7  2    7  132:156  39
3 Ořechov B   16    6  4    6  143:145  38
4 Rebešovice D   16    5  0  11  101:187 31
5 Mokrá D   16    3  1  12  114:174 26
6 Tvarožná C   16    1  1  14    92:196  20

Okresní soutěž 1. - 6. o postup 
1 Lažánky C   7   6  0   1  81:45  25
2 Střelice A   7   5  0   2  74:52  22
3 Oslavany C   7   5  0   2  69:57  22
4 Moravské Knínice C  7   3  0   4  61:65  16
5 Nosislav A   7   2  0   5  52:74  13
6 Řeznovice A   7   0  0   7  41:85    7

Okresní soutěž 7. - 12. o umístění 
1 Říčany B   7   6  1   0   98:28  26
2 Nové Bránice D   6   5  1   0   74:34  22
3 Nosislav B   7   3  0   4   61:65  16
4 Nedvědice C   6   3  0   3   46:62  15
5 Tvarožná D   7   2  0   5   45:81  13
6 Lomnička B   7   0  0   7   36:90    7

Okresní souěž 13. - 15. o umístění 
1 Řeznovice B   3   2  0   1   36:18   9
2 Radostice D   3   1  0   2   17:37   6
3 D.H. Loučky B   2   1  0   1   19:17   5

 Libor Vojanec 



Placená inzerce

Provádíme servis, lakýrnické a klempířské práce všech značek automobilů.
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Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru 
Zaměření 

Vhodné pro Školné měsíč-
ně 10  v roce 

Možnost další-
ho studia Charakteristika oboru Optimální průměr 

ze ZŠ  

Informační technologie  
18-20-M/01 

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

Čtyřletý obor slaboproudé elektrotechniky zaměřený do 
oblasti informačních technologií.  

Ekonomika a podnikání  
 63-41-M/01 

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

Čtyřletý ekonomický obor s technickým minimem z ob-
lasti strojírenství. 

Mechanik elektrotechnik  
26-41-L/01 

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

Čtyřletý elektrotechnický obor s teoretickou a praktickou 
přípravou. Programování CNC strojů. 

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

VŠ 
Čtyřletý strojírenský obor s teoretickou a praktickou pří-
pravou. Programování CNC strojů. 

Tříleté učební obory zakončené vyučením se v oboru 
Strojní mechanik  

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

studium zakon-
čené MZ  

Tříletý obor zaměřený na montáž strojů a zařízení a ruční 
kovodělné práce.  

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

nástavbové 
studium zakon-

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

Elektrikář 

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

nástavbové 
studium zakon-

čené MZ   

Tříletý obor zaměřený na elektromontáž a údržbu strojů 
a zařízení. 

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

  

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

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

  

Nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou 
Provozní elektrotechnika 

26-41-L/52  vyučení v 
oboru 

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

VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový obor  
nástavbového studia je určen pro absolventy elektro-
technických učebních oborů. 

Provozní technika 
23-43-L/51  0 - 500 Kč (denní) 

1000 Kč (dálkové) 
VOŠ 
VŠ  

Dvouletý denní nebo tříletý dálkový obor  
nástavbového studia je určen pro absolventy strojíren-
ských a příbuzných učebních oborů. 

vyučení v 
oboru 

  

  
Školu můžete po telefonické domluvě (tel.: 541 231 038) navštívit kdykoliv.  


