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Z á p i s   č í s l o  02/2013 
 

z jednání Výboru pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi  
ze dne 6. května 2013 

 
Přítomni: 
Předseda výboru: Mgr. Ambrož Ladislav 
Členové výboru: Brabec Jiří, Bartoš Ondřej, Bednář Bohuslav, Chocholáčová Naděžda, Konečná 

Eva, Mareček Josef, Nováčková Ivana, Samborská Iveta 
 
 
Omluven: Nováková Iveta, Ing. Šedová Zdeňka 
 
Tajemnice výboru: Glosová Petra 
 
Jednání kulturního výboru zahájil jeho předseda Mgr. L. Ambrož v 17,35 hod. a přivítal přítomné členy 
výboru. Konstatoval, že z 11 členů výboru je přítomno 6 členů, výbor je tedy usnášeníschopný. 
Později se na jednání dostavila I. Nováčková, E. Konečná a N. Chocholáčová. 
 
 

Program: 
 

1.  Projednání žádostí o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, 
spolkové a sportovní činnosti města Kuřimi pro rok 2013 – oblast kulturní 

 
2.  Příprava vyhlášení kulturních cen města „KuKuČ 2013“ 

 
3. Různé 

 
 
 

1. Projednání žádostí o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 
kulturní, spolkové a sportovní činnosti města Kuřimi pro rok 2013 – oblast 
kulturní 
 
L. Ambrož přivítal na jednání členky občanského sdružení „Kuřimský dámský klub“. Od sdružení byly 
doručeny 3 žádosti o dotaci v celkové výši 102.000 Kč. 
J. Brabec – sdružení již obdrželo dotaci ve výši 15.000 Kč. Nyní ještě žádali RM o bezplatný pronájem 
sálu KD na nácvik lidových písní a tanců. Dle schváleného ceníku pronájmu sálu KD by měli za 
maximálně 12 nácvikových dní zaplatit něco kolem 18.000 Kč. Jen na základě usnesení ZM nebo RM 
lze nájem prominout. Sdružení nacvičuje od 18,30 hod., kdy už takový zájem o pronájem sálu není, 
jen musí být zajištěn pracovník KD. Navrhuje usnesení ve znění: 
 
Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi doporučuje ZM schválit 

odpuštění nájmu sálu KD pro Občanské sdružení Kuřimský dámský klub, Kuřim, 
Na Královkách 897, IČ 01567462, na nácvik lidových písní a tanců a to na 
maximálně 12 nácviků ve večerních hodinách v termínech naplánovaných po 
dohodě s pracovníky KD tak, aby neomezily jiný provoz v KD. 

Hlasováno: pro 9. 
 
Z. Vaněrková – sdružení vzniklo v 04/2013 a prozatím není finančně zajištěné, ale v příštím roce bude 
jistě situace jiná. Jednalo se o pronájmu za 10 x 1.500 Kč + DPH. 
J. Brabec – ptá se, o pronájem kterého areálu pro Babské hody se jedná, a co vše bude 
v doprovodném programu? 
Z. Vaněrková – sdružení získalo dotaci ve výši 15.000 Kč, která pokryla kapelu na celý den. Jedná se 
o pronájem areálu ZŠ Komenského, kde bude spousta doprovodného programu (disco pro děti, 
bryčka s koňmi, historický šerm,…), nebude se jednat pouze o hodovou zábavu. 
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J. Brabec – jedná se o 1. ročník „Babských hodů“, kdy se celkové náklady teprve zjistí. Ale stejně se 
mu částka dotace 35.000 Kč na doprovodný program zdá vysoká. Co se týká obnovy krojů, nejedná 
se doslovně o obnovu, spíše o nápodobu a přiblížení k podhoráckým krojům. 
Z. Vaněrková – podrobně studovala historické dokumenty a fotky. Kuřimský kroj jako takový 
neexistuje. Nosil se zde podhorácký kroj, který měl ale více podob. Jimi navržené kroje jsou 
zjednodušené. Navrženy jsou ve 2 barevných provedeních – červené pro vdané a modré pro 
svobodné. 
N. Chocholáčová – jednoduchý kroj se dá pořídit za cca 2.000 Kč. 
Z. Vaněrková – je snaha ušetřit, kroje si šijí svépomocí. Ale některé členky nejsou samostatně 
výdělečné, navíc si musí koupit boty a další doplňky. 
L. Ambrož – na pořízení krojů navrhuje částku ve výši 25.000 Kč. 
S. Bednář – myslí si, že by to měla být částka vyšší. Počítáte s variantou nepříznivého počasí? 
Z. Vaněrková – mají zajištěné stany. 
E. Konečná – výbor mohl být seznámen s návrhem krojů dopředu. 
J. Brabec – jak je akce napojena na oslavu svátku patronky kostela Sv. Máří Magdalény? Farníci 
v loni pořádali 1. ročník oslavy Sv. Máří Magdalény, budou akce dohromady? Konzultovali společně, 
jaké prodejní stánky na akci budou? 
z. Vaněrková – v letošním roce bude každá akce zvlášť, po dohodě bude v příštím roce akce 
společná. Z jejich strany se bude jednat pouze o prodej zboží, které samotné členky sdružení vyrobí 
(košíky, pečivo, šperky,…). 
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o částkách: 
- obnova lidových krojů  30.000 Kč 
- doprovodný program  15.000 Kč 
pronájem areálu    7.000 Kč 
Hlasováno: pro 9. 
 
 
Z jednání odešly členky Občanského sdružení Kuřimský dámský klub. 
 
 
J. Brabec – dětskému pěveckému sboru Cantando byla dne 12. 3. 2013 schválena dotace ve výši 
20.000 Kč na zájezdní vystoupení do Třebíče. Sbor ale celou částku nevyčerpal a zbytek bude 
vrácen. Proto nyní souhlasí se schválením celé požadované částky. 
L. Ambrož – navrhuje hlasovat o schválení dotace pro ZUŠ Kuřim – soustředění pěveckého sboru 
Cantando ve výši 15.000 Kč. 
Hlasováno: pro 9. 
 
 
 

2. Příprava vyhlášení kulturních cen města „KuKuČ 2013“ 
 
J. Brabec – nominační kolo bude uzavřeno k 9. 9. 2013. Vyhlášení bude v rámci Medových dní dne 
28. - 29. 9. 2013. Dále žádá do výzvy doplnit, že nominace lze zasílat i e-mailem na adresu 
Glosova@radnice.kurim.cz, do předmětu e-mailu uvést „Nominace KuKuČ 2013“. 
Nad nominovanými již lze přemýšlet, jistě je z čeho vybírat. 
 
Přijaté usnesení: Výbor pro kulturu a spolkovou činnost ZM Kuřimi doporučuje ZM pověřit 

Výbor pro kulturu a spolkový život ZM vyhlášením ankety „Kuřimské kulturní činy 
(KuKuČ) 2013“, a souhlasit s udělováním kuřimských kulturních cen města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 9. 
 
 
 

3. Různé 
 
J. Brabec – na dalším jednání výboru by bylo vhodné zabývat se případnou změnou statutu popřípadě 
Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi. Dále formulář žádosti 
upravit tak, aby byla v jednodušší verzi pro žádosti o dotaci do 10.000 Kč a v obsáhlejší verzi pro 
dotaci nad 10.000 Kč. 
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Dále by bylo vhodné zřídit „KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA KUŘIMI“, kde by byly uvedeny termíny akcí 
a tím by nedocházelo ke konání více akcí v jednom termínu. 
Navíc zavést povinnost, aby příjemce dotace oznámil příslušnému výboru, zda se akce opravdu 
konala, uvést odhadovaný počet návštěvníků, přiblížit úspěšnost akce, zveřejnit fotografie, apod. 
 
 
E. Konečná – upozornila, že leták „KAM“ nebyl v měsících březen, duben a květen roznesen do 
schránek v sídlišti Díly za Sv. Jánem. 
J. Brabec – od dubna 2013 je nový distributor letáků, upozorní ho na tento stav. 
 
 
Předseda Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Mgr. L. Ambrož na závěr poděkoval všem 
přítomným členům výboru za účast a ukončil jednání výboru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ambrož Ladislav 
předseda výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: P. Glosová, 6. 5. 2013 


