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(Pokračování na str. 7)

ZŠ Tyršova.

Čím se dosluhující vedení města může 
chlubit, to jsou především rozsáhlé investi-
ce, které se podařilo, s nemalým přispěním 
dotací, realizovat. Veřejnou diskusi v Kuři-
mi zcela ovládlo nové wellness centrum (o 
něm dále) a bylo by chybou pro tuto největší 
obecní stavbu v dějinách města zapomenout 
na ostatní. Pokusím se zde shrnout alespoň 
ty nejdůležitější.

První dokončenou investiční akcí byla 
městská knihovna, rozestavěná již v minulém 
volebním období. Podařilo se překonat velké 
problémy s dodavatelskou firmou (důkaz toho, 
že nejnižší cena neznamená vždy nejvýhodnější 
produkt) a vzniklé dílo budí zaslouženou po-
zornost.

Velkou pozornost věnovalo vedení měs-
ta stavu školských zařízení. Výsledkem byly 
mimo jiné zateplení a částečná modernizace 
ZŠ Tyršova včetně generální rekonstrukce ví-
ceúčelového hřiště, výstavba nového pavilonu a 
rekonstrukce stávající budovy v MŠ Jungman-

Investice, kam se podíváš
nova včetně úpravy okolí (mimochodem, takto 
by podle mého názoru měly vypadat všechny 
obdobné rekonstrukce – nespokojit se s fliko-
váním, ale postupovat komplexně a v širších 
souvislostech) a právě dokončená rekonstruk-
ce infrastruktury ZŠ Komenského. Rozjely se 
přípravy na dostavbu MŠ Zborovská a podařilo 
se získat dotaci na zateplení ZŠ Jungmannova, 

která bude provedena v příštím roce.
Snad nejlépe přijatou stavbou byla re-

konstrukce a úprava rybníka Srpek, financova-
ná z 90 procent z dotací. 

Jednoho dne vyhrál konkurz a byl zvolen 
ředitelem základní školy. Zřejmě měl nejlep-
ší koncepci a nejlépe ze všech uchazečů znal 
zákony a předpisy, jak to podmínky konkurzu 
vyžadovaly.

Nebo ne? To je už celkem jedno, protože 
podle stávajícího školského zákona je téměř ne-
odvolatelný. A jestli je zřizovatelem školy město 
a ředitel  má  na své straně někoho ze zastupitel-
stva, je to pohoda, nikdo s ním nehne.

Uvedu konkrétní případ:
V Kuřimi si na výbornou základní školu 

vybrali konkurzem ředitele. Při výběru jeden ze 
zastupitelů jako prioritu uváděl, že je to muž a 
že není  místní.

V poslední době se ukázalo, že je  nekom-
petentní a neschopný. Dopustil se několika vý-
znamných pochybení, na která byly na městský 

Mám to na doživotí!!
úřad zaslány anonymní i podepsané stížnosti, 
napsáno bylo několik kritických článků v novi-
nách. Ale nic se nevyřešilo. Odpovědní pracov-
níci úřadu málem nereagovali ani na porušení 
školského zákona (propagace politických stran, 
dokonce před parlamentními volbami), stačila 
jim omluva  a výmluva pana ředitele.

(pokračování na str. 11)
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Na dohled od Zlobice

Z města

Stíny a polostíny

Navrhněte kandidáty na 
cenu města

Osobnosti, které se významně zaslouži-
ly o rozvoj města a rozvoj společnosti obecně 
v kultuře, sportu, umění, vzdělávání, veřejné 
správě, charitě, vědě či ekonomice lze ocenit ce-
nou města Kuřimi. Cena byla zřízena nedávno 
a zatím byla oceněna jediná osobnost – malíř 
Rudolf Kondei. Nyní mohou přibýt další oce-
nění. rada města totiž vyhlásila termín, ke které-
mu může kdokoliv navrhnout osobnost, o níž je 
přesvědčen, že si cenu zaslouží. Návrhy lze zasí-
lat do konce října na adresu kuřimské radnice.

Dětské hřiště na Loučkách
Obnova herních prvků dětského hřiště 

na Loučkách se konečně blíží do finále. V nej-
bližší době by měla přibýt sestava, obsahující 3 
věžičky, řetězový most, 2 skluzavky, síť, proléza-
cí tunel, šplhací rampu a další prvky v celkové 
ceně 167 880 Kč. Sestavu dodá firma Bonita 
Group Service z Tišnova.

Dotace na přechod
Město podepsalo smlouvu se Státním 

fondem dopravní infrastruktury o dotaci na 
výstavbu přechodu pro chodce a autobusové 
zastávky se zálivem na ulici Tišnovské za koste-
lem. Výše dotace činí 1 932 000 tisíc Kč, což je 
80 % uznatelných nákladů. 

Skálu posoudí SG-Geoprojekt
Město Kuřim přislíbilo, že nechá na vlast-

ní náklady posoudit stav skály, která vystupuje z 
masivu Kuřimské hory nad ulicí Podhoří. Od-
borné posouzení provede firma SG-Geoprojekt 
z Brna za cenu necelých 84 tisíc korun. Práce 
budou provedeny v měsících říjnu, případně 
listopadu s ohledem na přístupnost svahu a po 
opadání listí ze stromů a keřů. Posudek kromě 
vlastního zhodnocení také navrhne případná 
nutná opatření ke stabilizaci skály.

Elektronické zadávání za-
kázek

Město vyhlásilo soutěž na dodávku 
systému, který umožní elektronické zadávání 
veřejných zakázek. Výhodou tohoto systému 
je větší transparentnost celého řízení. Do sou-
těže se přihlásily firmy QCM a Gordion. Jako 

výhodnější byla vybrána nabídka firmy QCM s 
cenou 192 tisíc korun. 

Sbírka Junáka
Rada města souhlasila s bezplatnou vý-

půjčkou parku mu nádraží kuřimskému Junáku. 
17. října zde tato organizace uspořádá veřejnou 
humanitární sbírku pro akci Postavme školu v 
Africe, určenou na výstavbu a vybavení základ-
ních škol v jižní Etiopii. Sbírka dosud vynesla 
přes 10 milionů korun a bylo díky ní postaveno 
9 nových škol.

Prominutí nájmu hasičům
Rada města prominula zdejšímu sboru 

dobrovolných hasičů poplatek za pronájem 
domu kultury na konání tradičních krojova-
ných hodů. Město na tuto akci dále přispělo 17 
tisíci korunami z fondu na podporu spolkové a 
kulturní činnosti.

7 x DrS

Hladový zloděj
 Dne 6. 9. 2010 v noci zadržel občan 

v Kuřimi cizího muže, který se vloupal do jeho 
domu. Pachatel stihl zkonzumovat potraviny 
za 128 Kč. Vloupáním způsobil škodu na ma-
jetku 2 tisíce Kč. Přivolaná Policie ho odvezla 
do policejní cely.

Záchytka – konečná stanice
 Dne 3. 9. 2010 večer převezla Po-

licie ČR do záchytné stanice v Brně muže s 
2,38 promilemi alkoholu v krvi. Muž rozbíjel 
nábytek ve svém bytě v Kuřimi. Policii přivolali 
sousedé, kteří slyšeli dětský pláč a křik a silné 
rány.

 Dne 6. 9. 2010 večer přivolali obča-
né Policii ČR k muži, který ležel v Lelekovicích 
na ulici. Muž měl 4,35 promile alkoholu.

 Dne 9. 9. 2010 si přivolala matka 
z Veverské Bítýšky policejní pomoc na svého 
syna, který ve vysokém stupni opilosti demo-
loval byt.

Neodpovědní majitelé
 nechávají po Kuřimi pobíhat vel-

kého černého psa. To se stalo osudné malému 
jezevčíkovi dne 17. 9. 2010, kterého velký pes 
pokousal tak, že to nepřežil.

Jak Sophia Lorenová ve 
Včera, dnes a zítra

 Dne 13. 9. 2010 zadržela Policie ČR 
v Kuřimi ženu, na kterou byl vydán Příkaz k 
dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Poli-
cie musela přivolat sociální pracovnici, protože 
žena měla u sebe sedmileté a roční dítě. Vzhle-
dem k tomu, že žena doložila, že je těhotná, 
byla propuštěna.

Očesané novostavby

Dne 8. 9. 2010 ohlásili na Policii ČR sta-
vebníci z Jinačovic krádež lešení, postaveného u 
novostavby. Neznámý pachatel lešení o 79 čás-
tech přes noc demontoval a odvezl. Majiteli tak 
vznikla škoda 120 tisíc Kč.

V noci z 20. na 21. 9. 2010 zmizelo u no-
vostavby ve Vranově 40 kusů hliníkových stojek 
ke stropnímu bednění za 60 tisíc Kč.

K pumpě asi nejezdí 
 zloději, kteří kradou naftu ze zapar-

kovaných nákladních aut. V měsíci září 2010 v 
kuřimském mikroregionu si takto „načepovali“ 
v noci dvakrát. Jednou v České 620 l a jednou 
v Kuřimi 460 l. Majitelům tak vznikla škoda 33 
tisíc Kč.

H.N.

Do nové obchodní skupiny 
přijmu spolupracovníky.

Příjmy od 25 000 Kč měsíčně

Volejte na číslo: 775 914 105

Editorial
Před volbami na mne vždy dolehne až ne-

příjemně intenzivní pocit zodpovědnosti. Zlobice 
už od začátku razí zásadu, že v posledním čísle 
před volbami netiskne materiály, kde je osočován 
někdo z kandidátů, a už by se nemohl bránit. Co 
je platné, že po volbách by snesl argumenty, které 
nařčení vyvracejí nebo silně zpochybňují? Tento 
postoj našich novin je znám, přesto jsem musel roz-
hodnout jako šéfredaktor i tentokrát, že nemohu 
otisknout jeden článek (pana koláčka z ČSSD), a 
vydavatelka musela odmítnout jeden inzerát, který 
útočil paradoxně především na stranu, jejíž člen ho 
podal.

Kromě morální roviny je tu i rovina právní. 
Jako šéfredaktor jsem zodpovědný za to, že články, 
které tiskneme, neporušují zákon. A je lhostejné, že 
nejsem za svou funkci placen.

Přestože si nedělám iluze, že se po Kuřimi 
nebudou šířit všelijaké zvěsti o tom, kdo je sou-
částí různých mafií, úplatkářských afér, tajných 
spiknutí a podobně, věřím, že většina občanů jim 
nepodlehne. A že si zachováme důstojnost a sluš-
nost i ve chvíli, kdy třeba volby nedopadnou podle 
našich očekávání. Neboť nejhorší je, když se mají 
sejít nad prací pro obec ti, kteří se před tím do krve 
pouráželi.

Jiří Brabec



ročník 17, číslo 10/říjen  2010   ZLOBICE   3

Čisté světlo

Na dohled od Zlobice Užitečné informace

Jeden svět v Kuřimi
Skautské středisko Kuřim spolu s organizací Člověk v tísni přináší 

do Kuřimi další tři dokumenty z festivalu dokumentárních filmů o lid-
ských právech JEDEN SVĚT. Dnes je to největší „lidskoprávní“ filmový 
festival v Evropě a každoročně promítá přes 100 filmů z celého světa. Sna-
ží se podporovat kvalitní dokumentární filmy se sociální, politicky anga-
žovanou a lidskoprávní tematikou. 

Letos pořadatelé umožnili divákům aktivně se zapojit do šíření 
závažných celospolečenských témat a zajistili distribuční práva pro šest 
filmů, které zvítězily v diváckém hlasování. Tři z nich jste mohli v Kuřimi 
zhlédnout během června a na další tři bychom Vás chtěli pozvat.

Projekce budou probíhat v kavárně Escape (suterén jižní části 
zámku) vždy v 19:30, vstup volný.

27.10. 2010 Kimčongílie 
(Kimjongilia / N. C. Heikin / Korea / 2009 / 75 min)
V Severní Koreji, nejizolovanější zemi světa, stačí k uvěznění v 

koncentračním táboře zmačkat noviny, na nichž je vyobrazen otec zakla-
datel Kim Ir-sen nebo jeho syn Kim Čong-il. Díky hrstce těch, kterým se 
z vězení podaří utéct, se svět dozvídá o hrůzné podobě života v komunis-
tickém režimu. Jejich alarmující svědectví ve filmu výmluvně kontrastují 
s propagandistickými televizními pořady ilustrujícími obludné rozměry 
Kim Čong-ilova kultu. S využitím archivů a graficky zajímavých vsuvek je 
ve filmu také přehledně připomenuta historie Korejského poloostrova.

3.11. 2010 Hlad 
(Hunger / M. Vetter, K. Steinberger / Německo / 2009 / 90 min)
Zatímco v USA je velkým problémem společnosti obezita, na 

Haiti musí lidé kvůli chudobě prodávat své děti do otroctví a jíst koláče 
z bláta. V Brazílii kácejí dřevařské společnosti pralesy a přispívají tak ke 
klimatické změně, a nepřímo i k smrtícím obdobím sucha v subsaharské 
Africe. V Indii se tisíce farmářů vrhly do experimentu s geneticky modi-
fikovanou rýží. Jenže když nezaprší, nesklidí ani to, co měli dříve. Kdo 
nemůže splácet dluhy, volí raději sebevraždu. Film Hlad přináší detailní 
a šokující pohled na osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se na třech 
kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních poměrů.

17.11. 2010 Barmský VJ 
(Burma VJ - Reporting from a Closed Country / A. Ostergaard / 

Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie / 2008 / 84 min)
V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zá-

sahu barmské vojenské junty proti demonstrantům, během něhož byly 
zabity více než tři tisíce lidí. Tehdy se rozhodl bojovat za demokracii. Spo-
lečně s třemi desítkami dalších odvážných mladých Barmánců ze skupiny 
Democratic Voice of Burma zachytili protivládní demonstrace v září roku 
2007 a jejich surové potlačení. Jejich záběry se objevily ve zpravodajství 
světových médií a byly po určitou dobu jedinou možností, jak se svět 
mohl dozvědět o skutečné situaci v Barmě. Strhující dokument ukazuje 
nepopiratelný význam nezávislých médií v boji proti totalitní moci. Sní-
mek byl nominován na Oscara za nejlepší dokument roku 2009.

Radmila Sedmíková
za skautské středisko Kuřim

DOMOV je DOMA, 
aneb co všechno nevíte o rané péči (…a 
mohlo by Vás to zajímat)

V době od 22. 11. do 28. 11. 2010 bude v celé republice probíhat 
informační kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji 
než jindy setkat s informacemi o zajímavé sociální službě. 

Co byste měli vědět:
•	 Raná	péče	je	určena	rodinám	nebo	osobám,	které	se	starají	o	malé	

dítě se závažnějším zdravotním postižením. 
•	 Raná	péče	je	sociální	služba,	za	kterou	nemusí	rodina	nikam	dojíž-

dět – pracovníci jezdí k rodině domů.
•	 Raná	 péče	 podporuje	 rodinu	 v	 rozhodnutí	 vychovávat	 své	 dítě	

doma – nabízí k tomu rodičům podporu odbornou i lidskou.
•	 Raná	péče	je	služba,	kterou	si	rodina	neplatí	–	poskytovatel	na	ni	

získává finanční prostředky z různých zdrojů (dotace, granty, dary 
atd.).

•	 Raná	 péče	má	 v	 naší	 republice	 již	 dvacetiletou	 tradici,	 rodinám	
jsou k dispozici vyškolení odborníci – poradci rané péče.
Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte dne 23. 11. 2010 do 

Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde vás čekají otevřené dveře a 
pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. Pokud raději hledáte infor-
mace na internetu, navštivte naše webové stránky www.ranapece.cz.

Vyhlášení termínu
pro předkládání návrhů 
na udělení Ceny města Kuřimi

Rada města Kuřimi na své schůzi dne 8. 9. 2010 přijala usnesení 
č. 463/2010, kterým vyhlásila termín na předkládání návrhů na udělení 
Ceny města Kuřimi v době 9. září - 31. října 2010.

Cena města Kuřimi je zřízena jako projev samosprávy města oce-
ňující zásluhy žijících občanů, kteří se významnou měrou zasloužili o roz-
voj  města a rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kulturní, umělecké, 
sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké a ekonomic-
ké“. Návrhy na toto ocenění předkládají občané města Kuřimi.

Návrhy na udělení Ceny města Kuřimi se mohou předkládat na 
podatelně Městského úřadu Kuřim, Jungmannova 968, v době do  31. 
října 2010 kontaktní osobě:

Mgr. Jan Jandl, tel.: 541 422 338; e-mail: jandl@radnice.kurim.cz
O předložených návrzích na udělení Ceny města Kuřimi bude roz-

hodovat Zastupitelstvo města Kuřimi.
Pozn.: Pravidla pro udělování Ceny města Kuřimi jsou k dispozici 

na webové stránce: www.kurim.cz – Městský úřad – Pravidla a návody.
Ing. Oldřich Štarha

starosta

Výsledky komunálních 
i senátních voleb, 

rozbory a statistiky 
přineseme v listopadové 

Zlobici
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volby

Většina z vás už jistě nějaké volby ab-
solvovala. V České republice se volí častěji 
než jednou za dva roky. Většina pravidel je 
pro všechny druhy voleb stejná, nebo po-
dobná, ale zároveň tu jsou rozdíly. Tento člá-
nek se pokouší bez právnických formulací, 
tedy občas mírně zjednodušeně, podat ná-
vod, jak volit (nikoli koho volit) a upozornit 
na drobná úskalí i na to, o čem by měl volič 
přemýšlet.

Jedna místnost, tři obálky, 
dvě urny

Specialitou těchto voleb je, že se vlastně 
volí do dvou orgánů. Volíme senátora a zastu-
pitelstvo. Tato situace nastane pouze jednou za 
dvanáct let, chce to tedy od nás trochu pozor-
nosti, abychom se nespletli při tom, co máme 
udělat, aby náš hlas byl platný. Volební lístky 
do senátu (je jich víc a jsou malé) a do zastu-
pitelstva (je jeden, zato velký), dostaneme do 
schránek v modré obálce společně. Tato modrá 
obálka slouží jen k distribuci lístků, nikoliv k 
hlasování. Takže ji neházejte do žádné z voleb-
ních schránek (kterým stejně všichni říkáme 
urny). Maximálně ji můžete odhodit i s nepo-
užitými lístky do krabice ve volební místnosti. 
Nebo si ji nechat.

Přímo ve volební místnosti se budete 
prezentovat dvakrát. Z jednoho seznamu si 
vás odškrtnou a dají vám obálku šedou, ta 
slouží do komunálních voleb, z druhého si 
vás odškrtnou a dají vám obálku žlutou. Ta 
slouží pro volby do senátu. Prosím pozor: 
popletete-li obálky a vložíte-li volební lístek 
pro komunální volby do žluté a svého kandi-
dáta na senátora do šedé, jsou oba vaše hlasy 
neplatné. Po té, co vložíte lístky správně (za 
plentou), musíte ještě vhodit každou obálku do 
správné urny. Ty budou zřetelně označeny. Ale 
nejste-li si jisti, radši se zeptejte. Jinak vaše hlasy 
přijdou vniveč. Pochopitelně, logičtější by bylo, 
kdyby na obálkách prostě bylo vytištěno „senát“ 
a „komunální volby“, ale předpis je předpis.

Mezi těmito dvěma volbami je ještě je-
den rozdíl. Do komunálu musíte volit jen v tom 
okrsku kam patříte. Do senátu si můžete požá-
dat na radnici o volební prkaz a volit i jinde, ale 
pozor, pouze v příslušném senátním obvodu, 
takže například v Blansku, nebo Boskovicích. 
Proto tato možnost není příliš využívána.

Volby a hody
Všechny volební místnosti jsou na stej-

ném místě jako minule, až na jednu výjimku: 
Protože ve stejném termínu jako volby jsou tra-

Volební kuchařka
diční kuřimské hasičské hody, volební okrsek 
číslo tři nemůže být v hasičské zbrojnici. Bude 
tedy výjimečně přesunut o pár metrů do pří-
zemí Centra sociálních služeb, v Kuřimi mezi 
lidmi označovaného většinou jako penzion pro 
důchodce. A protože senátní volby mohou mít 
(a asi i budou mít) druhé kolo o týden později, 
odehraje se druhé kolo pro okrsek tři rovněž v 
penzionu.

Volební okrsek č. 1 
volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, 
Kuřim 

Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, 
Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Ján-
ská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, 
Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tles-
kačova, Vontská.

Volební okrsek č. 2 
volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, 
Kuřim 

B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá 
Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, 
Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického.

Volební okrsek č. 3 - ZMĚNA OPROTI 
PŘEDCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM

volební místnost: Centrum sociálních služeb, Za-
hradní 1255, Kuřim 

Buďárkova, Farského, Husova, Knínic-
ká, Kout, Křižkovského, Láznisko, Luční, Ná-
dražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, 
Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, 
Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Volební okrsek č. 4 
volební místnost: Základní škola Jungmannova 
813, Kuřim 

Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, 
Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, 
Wolkerova.

Volební okrsek č. 5 
volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338, 
Kuřim 

Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, 
Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zbo-
rovská. 

Volební okrsek č. 6 
volební místnost: Základní škola Komenského 
511, Kuřim (jídelna)

Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Máneso-
va, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na 
Vyhlídce.

Volební okrsek č. 7
volební místnost: Centrum denních služeb, Jung-
mannova 950, Kuřim 

Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. 
Osvobození, U Stadionu. 

Volební okrsek č. 8 
volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147, 
Kuřim (Podlesí) 

Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad 
Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, 
Šmeralova, Věznice Kuřim.

Senátní volby
Seznam kandidátů do komunálních vo-

leb jsme otiskli v minulé Zlobici. Takže vám 
ještě dlužíme seznam kandidátů do senátu. 
Připomeňme, že Kuřim je součástí volebního 
senátního obvodu 49 Blansko. Bylo zeregistro-
váno deset kandidátů na senátora (senátorku), 
kterým byla vylosována tato čísla:

Kandidát číslo, příjmení, jméno, tituly věk 
Volební strana Navrhující strana Politická přísluš-
nost Povolání Bydliště 
1 Navrkal Stanislav 61 KSČM (Komunistická 

strana Čech a Moravy) KSČM KSČM 
uvol.člen zastupitelstva JmK Blansko 

2 Rožňák Petr 59 SPOZ (Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI) SPOZ SPOZ vysoko-
školský učitel,politolog Brno-střed 

3 Regec Jozef 45 ČSSD (Česká strana sociálně 
demokratická) ČSSD ČSSD viceprez.
Čes.svazu cyklistiky Černá Hora 

4 Vomela Jindřich prof. MUDr. CSc.LL.M 64 
Suverenita Suverenita BEZPP lékař- chi-
rurg,vysokošk. učitel Brno-střed 

5 Holomková Ivana Mgr. 45 TOP 09 TOP 09 
TOP 09 starostka obce Spešov Spešov 

6 Jarůšek Karel 57 ODS (Občanská demokra-
tická strana) ODS ODS živnostník Br-
no-Královo Pole 

7 Henek Pavel RNDr. 55 KONS (Konzervativ-
ní strana) KONS KONS ředitel gymná-
zia Ráječko 

8 Peša Zdeněk PaedDr. 47 KDU-ČSL (Křes-
ťanská a demokratická unie-Českoslo-
venská strana lidová) KDU-ČSL BEZPP 
starosta obce Olešnice Olešnice 

9 Lejsek Miroslav Dr.Mgr.Bc. 61 FiS (Folklor 
i Společnost) FiS FiS zdravotní rada 
v.v.auditor ZZS Brno-střed 

10 Mikulášek Josef Ing. 59 VV (Věci veřejné) 
VV BEZPP stavební inženýr Sloup 
Zkratka BEZPP znamená, že dotyčný 

kandidát je bez politické příslušnosti, není tedy 
členem žádné strany.

Z těchto deseti kandidátů si vyberete 
jednoho, jeho lístek vložíte za plentou bez ja-
kýchkoliv úprav do žluté obálky, kterou vám vy-
dala komise, a pak vhodíte do příslušné senátní 
volební urny.

Počítání hlasů do senátních voleb je vel-
mi jednoduché. Prostě jeden lístek, jeden hlas. 
Výsledky jsou zpravidla známy za pár hodin a 



ročník 17, číslo 10/říjen  2010   ZLOBICE   5

volby

určitě je vyhlásí třeba televize. Pokud někdo 
z oněch deseti kandidátů získá alespoň 50% 
všech odevzdaných hlasů, stane se senátorem. 
S největší pravděpodobností tomu tak ale ne-
bude. V tom případě dva kandidáti s největěším 
počtem hlasů postoupí do druhého kola. A tam 
už jeden tu 50% hranici překročí. Totální remí-
za je velmi nepravděpodobná. 

Druhé kolo
Druhé kolo proběhne ve dnech 22. a 

23. října 2010, ve stejném čase jako při konání 
prvního kola voleb, tj. v pátek 22. října 2010 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 23. října 
2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva 
kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na pr-
vých dvou místech.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb 
již voliči nebudou dodány předem, ale volič je 
obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. 
Druhého kola se mohou zúčastnit i ti voliči, kte-
řím bylo osmnáct po prvním kole, ale nejpoz-
ději 23. října.

K zamyšlení
Říká se, že v prvním kole mám volit 

toho, koho chci, komu věřím. Pokud dojde na 
druhé kolo a do něj můj favorit nepostoupí, měl 
bych volit „menší zlo“, tedy toho, kdo je mi blíž 
z obou zbývajících. Možná bych měl dát na to, 
ohlásí-li můj favorit, který nepostoupil, kterého 
z kandidátů by podpořil on. Lze očekávat, že to 
bude člověk, jehož program, postoje (a  možná 
i dohoda stran o vzájemné podpoře kandidátů 
v dalších volebních obvodech) jsou bližší pro-
gramu mého favorita. Přesto stojí za úvahu už v 
prvním kole, zda můj kandidát má nějakou šan-
ci na postup, a zda pokud zvolím někoho, kdo 
tu šanci nemá, nezpůsobí to, že do druhého kola 
postoupí dva kandidáti, ze kterých si nevyberu. 
V minulých senátních volbách tak u nás postou-
pili kandidáti za ODS a KSČM, což jsou strany, 
které mají solidní podporu, ale zároveň mnoha 
lidem nevoní. Přitom daleko konsensuálnější 
kandidáti Peša a Kamba (oba jinak velmi úspěš-
ní starostové), kteří by asi měli každý reálnou 
šanci vyhrát, kdyby ten druhý nekandidoval, 
neuspěli. Na druhé straně, jsem volič, a jsem 
pán. To si měly ty strany, které je kandidovaly, 
rozmyslet včas.

Komunální volby
Volební procedura

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil 
prezident republiky a konají se ve dvou dnech, 
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. Právo volit místní 
zastupitelstvo mají všichni občané Kuřimi, kteří 
jsou občany České republiky, je jim nejpozději 

16. října 2010 18 let a jsou v den voleb v Kuři-
mi přihlášeni k trvalému pobytu, pokud tohoto 
práva nebyli zbaveni. Teoreticky o právo volit 
mohli za splnění jistých podmínek požádat ob-
čané jiných států EU, bydlící trvale v Kuřimi.

Kuřim je rozdělena do osmi volebních 
okrsků (ale tvoří jeden obvod, tedy kandidátky 
jsou ve všech okrscích stejné) , každý musí volit 
v tom svém, nebo brání-li mu zejména zdravotní 
důvody v tom dojít do něj, může požádat (buď 
předem na městském úřadě nebo v době konání 
voleb na okrskové komisi), aby k němu do bytu 
došli zástupci volební komise z jeho okrsku s 
přenosnou urnou.

Ve volební místnosti se můžete dozvědět 
o tom, jestli některý kandidát odstoupil nebo 
byl odvolán do 48 hodin před zahájením voleb, 
případně pokud byly na volebním lístku naleze-
ny nějaké tiskové chyby.

Volič po příchodu do volební místnosti 
(pozdravit nemusí, ale je to slušnost) prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem Čes-
ké republiky. To je naprosto nezbytné, takže 
bez dokladů k volbám opravdu nechoďte. Argu-
ment, že vás všichni znají, tady neplatí. Komise 
voliče zaeviduje a předá mu prázdnou úřední 
obálku opatřenou příslušným razítkem. 

S ní se volič odebere povinně za plentu, 
vloží do ní upravený hlasovací lístek tak, aby 
nevypadl, dojde k volební urně a lístek do ní 
vhodí. Tím pro něj volební akt skončil, pravdě-
podobně řekne na shledanou a odejde. Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-
né. S voličem, který nemůže sám upravit hla-
sovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný vo-
lič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřed-
ní obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.

Jak upravit hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitel-

stva je jeden. Jsou na něm uvedeny všechny vo-
lební strany v pořadí, jaké si vylosovaly, a u kaž-
dé strany všichni kandidáti v pořadí, ve kterém 
je volební strana určila. Dále je zde napsáno, že 
počet členů zastupitelstva v Kuřimi je 17. Toto 
je důležité číslo. Vlastně říká, kolik máte hlasů. 
Zákon stanovuje, jaké údaje o každém kandidá-
tovi mají být uvedeny, ale u profese může každý 
precizovat její název podle svého. Tedy napří-
klad stejný člověk může napsat: úředník nebo 
státní úředník, samostatný úředník nebo ředitel 
finančního úřadu. Lístek byste měli dostat do 
schránek nejpozději tři dny před volbami, ale 
pokud ho nemáte nebo jste jej zničili, dá vám 
volební komise jiný. Je ovšem rozumné připra-
vit si ho už doma, a ne až za plentou, kde by to 

mohlo docela zdržovat. Máte totiž v zásadě tři 
možnosti. Společné pro ně je, že úprava se pro-
vádí tím, že do čtverečku nebo několika čtve-
rečků uděláte křížek nebo křížky. Křížek může 
být po úhlopříčce × ale teoreticky i ve tvaru 
znaménka +. 

Velký křížek – volím stranu
Zde použijete větší čtvereček, který je u 

názvu volební strany. Tím je dán hlas všem 17 
kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku. Pokud jich má strana méně, 
dostanou pochopitelně všichni po hlasu a vaše 
ostatní hlasy zůstanou nevyužity. Je to nejjed-
nodušší metoda, vhodná zejména pro ty, kteří 
jsou přesvědčeni, že jedna strana je lepší než 
ostatní.

Malé křížky - vybírám osobnosti
Jiný přístup voliče je, že chce volit kon-

krétní lidi. Pak si čtverečků v záhlaví jednot-
livých stran nebude všímat, a udělá křížky do 
čtverečků před jednotlivými jmény. Ta si může 
vybírat libovolnou kombinací ze všech voleb-
ních stran. Jediné pravidlo je, že jich nesmí po-
užít více než 17. to by byl lístek neplatný. Když 
jich využije méně, tak jeho ostatní potenciální 
hlasy propadnou.

Velký a malé - kombinuji
Třetí možností je zkombinovat oba pří-

stupy. Vyberete si jednu stranu (pozor opravdu 
pouze jednu) a do čtverečku před jejím názvem 
uděláte křížek. A pak se vám líbí ještě někteří 
kandidáti z jiných stran. Řekněme, že jich je 
třeba pět. Těm dáte křížek do čtverečku před 
jejich jmény. Lístek se pak počítá takto: pět hla-
sů jste rozdali konkrétním kandidátům, zbylých 
12 hlasů (17-5=12) dostane prvních dvanáct 
kandidátů označené strany. Pokud jste udělali 
křížky u některých kandidátů strany, kterou jste 
zakřížkovali jako celek, k těmto křížkům se ne-
přihlíží. 

Jak se to počítá
Je dobré vědět, jak se vlastně na základě 

vašich hlasů určují výsledky. Základní princip 
je: Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro 
její kandidáty. Statistický úřad tedy spočítá hla-
sy pro kandidáty za všechny okrsky a z nich určí 
počet hlasů pro strany a počet hlasů celkem (za 
všechny strany). Toto poslední maxičíslo slouží 
k určení, mezi které strany se můžou rozdělo-
vat mandáty zastupitelů. Přibližně řečeno: do 
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rozdílení mandátů postupují ty kandidátky, kde každý kandidát získal v 
průměru nejméně 5% odevzdaných hlasů. Tedy pokud strana měla všech 
17 kandidátů, získala jako celek 5% hlasů, pokud jich měla méně, stačí k 
postupu přímo úměrně nižší číslo. Ostatní jsou ze hry. 

Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující 
kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 až 17. Takto vzniklé podíly za 
všechny strany se řadí podle velikosti. 17 největších podílů se stává man-
dáty. V případě rovnosti podílu je rozhodující celkový počet hlasů, který 
získala kandidátní listina, a je-li i tento stejný, rozhodne los.

Teď už zbývá jen určit, kteří konkrétní kandidáti za každou volební 
stranu se stali zastupiteli. Zde se postupuje tak, že se spočítá pro celé měs-
to průměrný počet hlasů na každého kandidáta příslušné volební strany. 
Například vyjde 500. Pak se vezmou všichni kandidáti, kteří ho překročili 
o nejméně 10%, tedy získali v našem případě alespoň 550 hlasů. Ti se 
seřadí podle počtu hlasů na začátek seznamu (v případě rovnosti hlasů 
mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů 
na kandidátní listině). Všichni ostatní zůstanou za nimi a to v tom pořadí, 
jak byli na kandidátce. Získá–li strana například tři mandáty, jsou první tři 
na tomto přepočteném seznamu zvoleni, ostatní se v pořadí, které takto 
vzniklo, stávají náhradníky.

Kdy budou výsledky
Předpokládá se, že výsledky voleb budou vyhlášeny dne 16. 10. 

2010. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se podle 
zákona koná do 15 dnů ode dne po uplynutí lhůty pro podání návrhu 
soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování, a jestliže byl ná-
vrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů 
ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, 
pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Lhůta pro podání 
návrhu činí 10 dní.

Za těchto předpokladů musí proběhnout ustavující zasedání 
zastupitelstva do 10. 11. 2010. První zasedání nového zastupitelstva 
Města Kuřimi proběhne pravděpodobně ve čtvrtek 4. 11. 2010 od 
17.00 hod ve velkém sále Kulturního domu v Kuřimi. 

Městský úřad bude informovat občany o zasedání zastupitelstva 
alespoň 7 dnů před jeho konáním Toto zasedání svolává dosavadní sta-
rosta a předsedá mu do zvolení nového starosty (místostarosty) zpravidla 
dosavadní starosta nebo nejstarší zastupitel nového zastupitelstva.

K zamyšlení
Volby do zastupitelstva obcí se řídí poněkud jinými pravidly než 

volby do poslanecké sněmovny. Tam jste mohli kroužkovat, zde křížkuje-
te. A kroužek není křížek. Při volbě do poslanecké sněmovny jste si vybrali 
jednu stranu. Pokud jste měli pocit, že někteří její kandidáti jsou obzvlášť 
dobří, dali jste jim kroužek (nebo naopak, pokud jste měli pocit, že někde 
v čele je někdo špatný, dali jste kroužek těm za ním, aby ho přeskočili). 
Tyto vaše preferenční hlasy mohly přeházet pořadí na kandidátce, ale ne-
změnily nic na tom, že jste měli jeden hlas a odevzdali ho dané straně. Při 
komunálních volbách máte hlasů více (v Kuřimi 17). Pokud se vám něja-
ká strana líbí jako celek a někteří její kandidáti ještě více než jiní, nemáte 
žádnou možnost, jak je preferovat, aniž byste ublížili jejich straně. 

Strany s malým množstvím kandidátů mají podstatně horší mož-
nost dostat se do zastupitelstva, i když jejich kandidáti dostanou hodně 
hlasů. 

Strany, které „dofoukly“ kandidátku na 17 členů, ale o lidi, kteří 
moc hlasů nepřinesou, paradoxně riskují, že tím pádem neprojdou do 
zastupitelstva, protože se dostanou pod přepočtených 5% hlasů na kan-
didáta. 

Při 17 zastupitelích se teoreticky může stát, že se do zastupitelstva 
nedostane i strana, která těsně překročí 5% hranici.

Přeji vám všem rozvahu i odvahu při volbách.
Jiří Brabec

Nezapomeňte:
šedá obálka - volby do místního zastupitelstva

žlutá obálka - senát
a každou obálku do správbé volební urny

Reakce na informace v článku 
„Má jižní obchvat odzvoněno?“ 

Rád bych uvedl na pravou míru zavádějící informace v článku „Má 
jižní obchvat odzvoněno?“ od pana Jiřího Koláčka otištěného ve Zlobici 
ze 3.9.2010 na straně 12-13.

Nebudu se vyjadřovat k myšlence, zda je wellness centrum pro 
Kuřimany potřebné a užitečné nebo není. O tom už se napsalo mnoho, 
zajímavé informace podal např. pan architekt Zdeněk Šamalík v jednom z 
jarních čísel Zlobice. K parkování pouze dodám, že Wellness Kuřim bude 
mít k dispozici na 140, nikoli jen 70 parkovacích míst. A další místa vznik-
nou při případné realizaci obchodního domu naproti přes ulici.

Obšírněji už budu reagovat na informace o dotacích města na 
provoz Wellness Kuřim. Pan Koláček uvádí, že budou ve výši 10 mil. 
Kč ročně. Tato informace není pravdivá a neopírá se o žádné propočty, 
rozbory nebo analýzy ekonomiky provozu kuřimského wellness centra. 
Prioritním úkolem naší společnosti vůči vlastníkovi a investorovi (v na-
šem případě město Kuřim) bude držet minimálně vyrovnaný povozní 
hospodářský výsledek. Samozřejmě zároveň při zachování požadované 
šíře, kvality a úrovně poskytovaných služeb návštěvníkům wellness cen-
tra. Až na základě podrobných analýz konkurence, nákladů (vč. energií), 
a předpovědí možné návštěvnosti areálu, jsme nastavili cenovou politiku. 
Ceny jsou nastavené tak, aby areál nemusel být dotován městem. Roz-
hodně však naše propočty nespoléhají na maximální možnou denní ná-
vštěvnost bazénových provozů (což je oněch 700 osob denně, jak uvádí 
pan Koláček). Kalkulujeme s roční návštěvností cca 150 000 osob, což 
je průměrně denně něco přes 400 osob, čili necelých 60 % maximálně 
možného denního vytížení. Nemyslím si, že je to nějak přehnané, spíše 
se držíme při zemi. Věřím však, že při kvalitním personálním obsazení a 
dobrém marketingu, bude návštěvnost nakonec ještě vyšší. Samozřejmě, 
že skutečnost budeme znát až po několika měsících reálného provozu. 

Rád bych při této příležitosti pozval na Den otevřených dveří, kte-
rý je určen především pro místní obyvatele. V sobotu 9. 10. 2010 od 15 
hodin je pro vás připraven bohatý doprovodný program v novém Wellne-
ss Kuřim. Těšíme se na viděnou! 

 S přátelským pozdravem
Jan Sojka

Wellness Kuřim s.r.o.
664 34 Kuřim, Blanenská 1082, P.O.Box 54

Ing. Jan SOJKA, manažer
Mobil: +420 734 346 450

E-mail: sojka@wellnesskurim.cz
Internet: www.wellnesskurim.cz (stránky ve výstavbě)

Soukromé kurzy německého 
jazyka – na rok 2010/2011

Druh kurzu   počet lekcí
1.Začátečníci   30
2.Mírně pokročilí  30
3.Středně pokročilí  30
4.Pokročilí   30
Předběžná cena: 3500,-Kč (6 účastníků kurzu), jinak cena uprave-

na podle počtu zájemců v kurzu. 
Pozn. 1)1 lekce = 2 vyuč.hod.(2x45min)
 2)Učebnice: -Sprechen Sie Deutsch?, Učebnice pro jazykové školy, Ně-

mecky s úsměvem, výběr podle zájmu účastníků
 3)Obsah vyučované látky v kurzu lze po domluvě upravit, stejně tak dél-

ku vyuč.h.a počet lekcí
 4)Zápis: kdykoli na tel.číslech - mob.tel.: +420724716187,  pevn.linka: 

541230833,  email : zoom12@centrum.cz,  Mgr. Zechmeisterová 
Marie

 5)Předpokládaná délka kurzu: říjen2010– květen 2011

Další nabídka : Možnost kurzů pro děti 
 Informace na stejných tel. číslech.  

Ohlas

placená inzerce
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Podařilo se spojit zájem ochrany přírody s rekreační funkcí a vznikl 
zde základ pro budoucí oddychovou oblast. Dokončena byla cyklostezka 
z Kuřimi do Malhostovic, pokročily přípravy na cyklopropojení Kuřimi s 
Veverskou Bítýškou a začala se chystat cyklostezka z Kuřimi do Lipůvky 
a dále směrem k Blansku.

K částečnému zlepšením bezpečnosti chodců v hustém kuřim-
ském provozu přispěly nové vybudované zabezpečené přechody pro 
chodce s moderními bezpečnostními prvky a aktivními zařízeními. Díky 
přístupu dopravní komise se tato oblast řeší systematicky a dosavadním 
výsledkem jsou rekonstrukce přechodů na ulici Legionářské u Elprumu 
a u ulice Farského (oceněný jihomoravskou dopravní policií titulem Pře-
chod na jedničku), dále na ulici Tišnovské (u Buďárkovy) a právě budo-
vaný přechod u zámku. 

O dalších větších investicích už jenom krátce. Dokončila se první 
etapa rozšíření hřbitova, upravilo se náměstí 1. května (kde zrestaurovaný 
pomník obětem světových válek získal konečně důstojné umístění), vzni-
kl zárodek městského kamerového systému, postavily se nové plakátovací 
plochy či se třeba instaloval závlahový systém na fotbalovém hřišti. 

Přehled vybraných investičních akcí v letech 2007 - 2010 
Akce   Cena celkem vč. DPH Dotace celkem
Cyklostezka Malhostovice      4 438 000 Kč   2 877 000 Kč
Wellness   168 000 000 Kč 67 500 000 Kč
ZŠ Komenského – rekonstrukce    
Plakátovací plochy    
Kamerový systém    798 699 Kč  638 000 Kč
Rekonstrukce VO nádraží   533 972 Kč  427 177 Kč
Knihovna - rekonstrukce  15 231 000 Kč  670 000 Kč
MŠ Jungmannova   12 100 000 Kč  
Srpek - rekonstrukce    7 320 000 Kč  6 502 000 Kč
Přechod Legionářská-Farského   2 139 000 Kč  
Přechod Tišnovská-Buďárkova   1 300 000 Kč  
Přechod Tišnovská u zámku   3 018 235 Kč  1 932 000 Kč
ZŠ Tyršova - zateplení  19 501 000 Kč 15 504 000 Kč
hřiště ZŠ Tyršova - rekonstrukce    
Náměstí 1. května – úprava   1 400 000 Kč  
Rozšíření hřbitova - 1- etapa   4 844 000 Kč  
     

CELKEM   240 623 906 Kč 96 050 177 Kč

Výběr z dalších dotací v letech 2007-2010
Účel    Výše dotace
Rekonstrukce jeviště kulturního domu  100 000 Kč
Žací traktor pro fotbalový areál   100 000 Kč
Odpadové kontejnery    247 000 Kč
Dětská hřiště     100 000 Kč
Závlahový systém fotbalového hřiště  190 000 Kč
Topný systém ZŠ Jungannova        1 697 000 Kč
Informační systémy – knihovna   100 000 Kč
Výtah pro tělesně postižené - knihovna  570 000 Kč

Výzva wellness
Investice jsou vždy tou nejviditelnější a nejdiskutovanější věcí a v 

uplynulých 4 letech tomu nebylo jinak. Největší diskuse logicky vzbuzuje 
největší investice co do rozpočtu i rozsahu prací, tedy rekonstrukce pla-
veckého bazénu na wellness centrum. O ní už bylo řečeno a napsáno i ve 
Zlobici mnohé a nechci se opakovat. Snad jenom u jednoho aspektu se 
zastavím. Odpůrci modernizace a dostavby bazénu na wellness centrum 
nejčastěji argumentují zbytečností a nákladností přestavby. Podle nich by 
stačilo bazén pouze opravit, vyměnit technologie, zateplit a jinak nechat 
tak, jak před 32 lety vznikl. Řešení by to samozřejmě bylo. Ale dobré ře-
šení? Takováto prostá rekonstrukce stála podle odhadů a zjištěného sta-
vu bazénu během prací asi 80 milionů korun. Město by na ni nedostalo 
dotaci. Ušetřili bychom tedy proti zvolené variantě asi 20 milionů korun. 
Jenomže výsledkem by byl opět 32 let staré dílo, byť důkladně opravené. 
Bazén by i nadále zůstal cílem pouze pro několik stovek pravidelně do-
cházejících zarputilých vodomilů, plný nevyužitých prostorů. 

Investice, kam se podíváš
(pokračování ze str. 1)

Přechod na ulici Farského.

Rybník Srpek po rekonstrukci.

placená inzerce
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Nové wellness centrum kromě dosavadních dvou bazénů nabídne 
další zážitkový bazén s vodními atrakcemi, bazén a hernu pro nejmenší 
děti, tobogan, finskou a parní saunu, vířivku, pivní lázeň, hydromasážní 
vany, posilovnu na 430 metrech čtverečních, sál pro aerobní cvičení, sál 
pro indoor cycling, kardio zónu, moderní restauraci, rychlé občerstvení a 
další. Myslím, že si nejlepší obrázek o celém díle udělá každý sám. Využij-
te proto v sobotu 9. října den otevřených dveří s kulturním programem a 
přijďte si udělat názor sami. 

Otevřením wellness centra však nic nekončí – naopak. Otvírá se 
tím šance na rekonstrukci a dostavbu celého sportovního areálu. Pokud 
pominu záměr na výstavbu nákupního centra s obchodní pasáží přes sil-
nici v místě dnešních zahrádek u Kuřimky, který už dostává konkrétní po-
dobu, pak se postupně začínají objevovat zájemci o další investice. První 
vlaštovkou jsou zájemci o výstavbu kvalitního hotelu přímo propojené-
ho s wellness centrem a nejnověji také kryté ledové plochy. V takovém-
to areálu se pak také zvyšují šance na výstavbu částí kuřimské sportovní 
veřejnosti toužebně očekávané sportovní haly. Před vedením kuřimské 
radnice, které vzejde z říjnových voleb, tedy po volbách stojí velká výzva. 
Povede se využít šance, kterou celému plánovanému sportovnímu areálu 
dává nové unikátní wellness centrum, nebo již od začátku zvítězí malost,  
a strach z nového a celý areál postupně upadne do stejného stavu, v jakém 
skončil před rekonstrukcí?

Město nejsou jen stavby
Kvalitu života v obci samozřejmě neurčují jen velké investice a 

stavby. Neméně důležitá je atmosféra sounáležitosti občanů s městem a 
mezi občany vzájemně, možnost se občas se sousedy potkat jinde než v 
hospodě nebo na fotbale. Myslím, že se i v této věci podařilo udělat kus 
práce. Když pominu, že se v letošním roce rozdělilo nejvíce peněz v his-
torii z fondu na podporu kulturního, sportovního a spolkového života, 
podařilo se uvést v život několik společenských událostí, které mají po-
tenciál lidi v našem městě stmelovat. K již fungujícím úspěšným medo-
vým dnům a plesu města se přidal mikulášský jarmark s programem, z 
velké části tvořeným dětmi ze základních a mateřských škol, svátek vína, 
masopust či cyklozávod na nové cyklistické stezce. Úspěch měl také no-
voroční ohňostroj.

placená inzerce
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Nový přístup začalo vedení města uplatňovat i v dalších záležitos-
tech, souvisejících s úrovní města. Poprvé byla jako první krok pro řešení 
budoucích velkých investic vypsána ideová architektonická soutěž, a to 
v případě dvou potenciálních velkých staveb – rekonstrukce kulturní-
ho domu a výstavby sportovní haly. Výsledkem obou soutěží byla více 
než stovka návrhů, z nichž vítězné mohou přinést do Kuřimi novou ar-
chitektonickou kvalitu. Obdobně formou veřejné soutěže postupovalo 
město při hledání logotypu a z něho odvozeného grafického manuálu pro 
označení města, jeho zařízení a dalších městských institucí. Nové logo se 
v tomto čase registruje a autorka vítězného návrhu připravuje grafický 
manuál města.

Co nás čeká (a snad nemine)
Úkolů, které čekají na nové vedení města není málo. Město se na-

chází ve stabilizovaném stavu z pohledu financí, přípravy nových projektů 
i funkčnosti obecní správy. Nově zvolená samospráva může navázat na 
rozpracované akce, a měla by  tak učinit okamžitě především vzhledem 
k tomu, že se ke svému konci blíží relativně bohaté dotační programy z 
peněz EU. O dvou zásadních investicích – rekonstrukci kulturního domu 
a výstavbě sportovní haly - jsem se již krátce zmínil. Logickým pokračová-
ním dosud učiněných kroků by měla být příprava projektové dokumenta-
ce až do stadia stavebního povolení a intenzivní hledání finančních zdro-
jů. Byla by velká škoda, pokud by dosavadní úsilí přišlo nazmar a zvítězila 
koncepce jakéhosi záplatování, tedy hledání nejlevnějších možných řeše-
ní na úkor kvality a perspektivy. Že tyto tendence v Kuřimi jsou, je patr-
né z volebních programů některých kandidujících subjektů, skrytých do 
demagogických hesel typu „Jsme proti megalomanským stavbám“ nebo 
„Jsme proti novým palácům kultury“. Tady si dovolím malou odbočku. 
Když se před více než padesáti lety stavěl současný kulturní dům, jistě 
šlo z pohledu dnešních ustrašených malomyslníků o „megalomanskou“ 
stavbu. Jen si představte: obrovský „barák“ v území nikoho v polích mezi 
městečkem a fabrikou! Jenže pouze díky odvaze, rozvaze a jistému vizio-

nářství tehdejších plánovačů (ano, přece jenom to tehdy fungovalo vše 
trochu jinak) vznikla stavba, která dokázala plnit svoji funkci na slušné 
úrovni dlouhá desetiletí.

Samozřejmě je toho mnohem více, co by bylo dobré v nejbližších 
letech postavit či změnit. Nezmiňuji se zde vůbec o dopravě, o které toho 
bylo ve Zlobici i jinde v poslední době napsáno mnoho. Na realizaci če-
kají další potřebné akce, zmínit mohu otevření podchodu pod nádražím 
do severní části města, rekonstrukce školního hřiště na Jungmannově a 
Komenského ulici, rozšíření kapacity mateřských škol (na základních je 
zatím místa dosti – ZŠ Jungmannova je využita z 83 %, ZŠ Tyršova z 64 
% měřeno počtem žáků). O „drobných“ akcích typu opravy komunikací 
ani nemluvě.

Drago Sukalovský

placená inzerce

Přístavba na MŠ Jungmannova.
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Vzdělávání úředníků 
– cesta k modernímu a efektivnímu úřadu 

Dlouhá doba čekání na jednoduchý výpis z trestního rejstříku? 
Dnes otázka pěti minut. Před několika lety byla taková věc nemyslitelná. 
Ovšem s rozvojem elektronizace veřejné správy je to již běžná realita vy-
tvořením husté sítě univerzálních kontaktních míst, ze kterých může kaž-
dý jednoduše elektronicky komunikovat s ostatními úřady a institucemi.

Všechny obce našeho správního obvodu se postupně zapojily do 
systému kontaktních míst Czech POINT, které podstatně usnadňují ve-
řejnosti přístup k důležitým dokumentům a veřejným registrům. Šetří 
lidem čas i peníze, přibližují úřady veřejnosti, přispívají ke snižování ad-
ministrativní zátěže a zvyšují efektivitu práce úřadů. 

Úřadům tím jistě vznikla spousta nových povinností, například v 
souvislosti se zavedením datových schránek. Mají však v současné době 
jedinečnou příležitost zvýšit svým zaměstnancům kvalifikaci, a to s pod-
porou prostředků z evropských fondů na vzdělávání úředníků. Město Ku-
řim čerpá dotaci ve výši 1.700.000 Kč z Operačního programu „Lidské 
zdroje a zaměstnanost“ (OP LZZ) na projekt „Vzdělávání v eGon centru 
Kuřim“. 

Cílem projektu je zajištění postupného a systematického vzdělává-
ní úředníků v souvislosti s realizací  eGovernmentu. 

Po dobu 3 let budou postupně proškoleni úředníci, zastupitelé, za-
městnanci organizací založených a zřízených městem, kteří budou plnit 
úkoly spojené s eGovernmentem. Dále pak zajistí město školení pro úřed-
níky, zastupitele a zaměstnance organizací zřizovaných obcemi v rámci 
svého správního obvodu. Pro tyto účely byla s přispěním dotace na rad-
nici v Kuřimi vytvořena školící místnost, ve které probíhá výuka prezenč-
ní formou. Získané dovednosti si následně účastníci kurzů mohou ještě 
ověřit pomocí e-learningového vzdělávání (výuka s využitím výpočetní 
techniky a internetu). 

Kurzy jsou zaměřeny na práci s datovými schránkami, konver-
zi dokumentů, práci s elektronickým podpisem, ovládání jednotlivých 
funkcionalit v rámci CzechPOINTů, tedy na činnosti a úkony, se kterými 
počítá zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

A ještě na závěr krátké vysvětlení slova eGovernment. Je to výraz 
pro modernizaci veřejné správy s využitím nových informačních a komu-
nikačních technologií, nástroj k odstranění nadbytečného „papírování“, 
ulehčení styku občana s veřejnou správou, ale také ke zlepšování komuni-
kace uvnitř veřejné správy v praxi.

Ing. Naďa Šiblová
projektová manažerka 

Městského úřadu Kuřim

Nové lékárničky pro motoro-
vá vozidla

Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim si Vás dovoluje upozor-
nit že od 1. 1. 2011 musí být motorová vozidla vybaven novým typem 
lékárničky a to na základě vyhlášky č. 341/2002, která byla novelizována 
vyhláškou č. 283/2009 a posléze č. 216/2010 Sb. 

Nová autolékárnička musí být v každém automobilu od 1. 1. 2011. 
Do této doby vzniká tzv. přechodné období, ve kterém je možné vozit 
lékárničku jak podle nové, tak i staré vyhlášky. Od tohoto data však bude 
muset každý motorista vozit v motorovém vozidle pouze lékárničku s no-
vým vybavením.

Pro naplnění litery zákona je možné starší lékárničky doplnit o 
nové prvky. Lepším řešením je ale pořídit lékárničku novou. Cenově se 
dneska lékárničky pohybují kolem 300,-Kč, za tuto cenu už obdržíte kva-
litní a především použitelnou lékárničku. 

Informace k nové výbavě autolékárniček – 
běžné osobní automobily
•	3	ks	-	obvaz	hotový	s	jedním	polštářkem,	široký	8	cm	
•	3	ks	-	obvaz	se	dvěma	polštářky,	široký	8	cm	
•	2	ks	-	trojcípý	šátek	z	netkaného	textilu	o	rozměrech	96	x	136	x	96	cm	
•	1	ks	-	náplast	hladká	cívka,	velká	2,5	cm	x	5	m	
•	6	ks	-	náplast	s	polštářkem,	velká	8	x	4	cm	
•	1	ks	-	škrticí	pryžové	obinadlo	o	velikosti	6	x	125	cm	
•	1	ks	-	resuscitační	maska	s	výdechovou	chlopní	a	filtrem	
•	1	ks	-	plastová	rouška	o	velikosti	20	x	20	cm	x	0,05	mm	
•	1	ks	-	pryžové	chirurgické	rukavice	
•	1	ks	-	nůžky	v	antikorozní	úpravě	se	sklonem,	dlouhé	15	cm	
•	1	ks	-	isotermická	fólie	o	velikosti	200	x	140	cm	
•	1	ks	-	leták,	jak	si	počínat	při	nehodě	

motolékárničky:
•	1	ks	-obvaz	hotový	s	1	polštářkem	(šíře	nejméně	8	cm,	savost	nejméně	

800 g/m2) 
•	1	ks	 -obvaz	hotový	s	2	polštářky	(šíře	nejméně	8	cm,	savost	nejméně	

800 g/m2) 
•	1	ks	-šátek	trojcípý	(netkaný	textil),délka	stran	nejméně	960x1360x960	

mm 
•	3	ks	-	náplast	s	polštářkem	(velikost	8x4	cm,	min	lepivost	2,5	N/cm)	
•	1	ks	-	obinadlo	škrtící	pryžové	(60x1250	mm)	
•	1	ks	-	maska	resuscitační	s	výdechovou	chlopní	a	filtrem	
•	1	pár	rukavice	pryžové	(latexové)	chirurgické	v	obalu	
•	1ks	-	leták	o	postupu	při	zvládání	nehody	

Umístění autolékárničky
Obsah autolékárničky musí být umístěn v samostatném pouzdře 

s charakteristickým označením. Autolékárnička se ukládá do prostoru, 
který je přístupný, není vystaven přímému slunečnímu záření, je suchý a 
čistý. Autolékárničku nedoporučujeme nechávat volně uloženou ve vozi-
dle např. pod zadním oknem. Při prudším zabrzdění může autolékárnička 
osoby ve vozidle poranit. Umístění na dně kufru pod pytli s cementem, či 
kufry na dovolenou také není to správné místo.

Ještě na jednu věc chceme upozornit – od nového roku musí být v 
povinné výbavě také reflexní vesta.

Ing. Jiří Kovář
Vedoucí odboru dopravy MěÚ Kuřim
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A jaký je zájem pana ředitele o školu?  Podle stížností rodičů často 
nebyl k zastižení, chodil pozdě a odcházel brzy. O učitele se asi moc ne-
zajímal, protože téměř nechodil na hospitace, možná jen začínajícím uči-
telům. Podle čeho hodnotil kvalitu výuky ostatních, nevíme. Pro inspekci 
bylo zřejmě vše zapsané, vše v pořádku. Choval se k učitelům tak, že v 
červnu tohoto roku odešli z 1. stupně čtyři učitelé. Škoda, že o ně pan ře-
ditel nestál, protože další dvě odešly na mateřskou dovolenou, jedné ne-
prodloužil smlouvu, a tak mu zůstalo ze 13 celkem 6 učitelů. Ale zůstala 
jeho manželka, kterou přijal loni a která byla částečně důvodem odchodu 
zkušených kantorů. Jako „dobrý manažer“ určitě našel náhradu, v dnešní 
době to totiž není velký problém, protože nabídka převyšuje poptávku, 
ale co kvalita? Jak k tomu přijdou děti, kterým odešli zkušení obětaví a 
zapálení učitelé a nahradil je někdo cizí?

Na druhém stupni podle mého názoru dochází také k mnoha po-
chybením. Pan ředitel musel vědět, že má nadbytek učitelů, to si může 
každý lehce spočítat. Neobnovil smlouvu učiteli tělesné výchovy, fyziky a 
zeměpisu, přesto že v každém z těchto předmětů je aprobovaná  na škole 
jen jedna učitelka . Pracovní smlouvy jsou naopak prodlužovány takovým, 
jejichž aprobace není pro školu výhodná, spíš nadbytečná. O dalších bez 
odborného vzdělání se rozepisovat nebudu.

Pro rodiče to asi není moc zajímavé, pokud chtějí, aby jejich děti 
„prošly“. Pokud chtějí dostat děti na kvalitní  střední školy, mělo by je to 
zajímat. Nebo budou přehlašovat děti na jiné, kvalitnější školy, třeba do 
Brna, jak se to děje poslední dobou?

Jako velmi závažné je obvinění pana ředitele, že neřeší šikanu. Od 
rodičů i žáků se můžete dovědět, že tento jev se na škole bohužel vysky-
tuje, ale není řešen odpovídajícím způsobem. Ředitel nedbá iniciativy 
žáků, neodpovídá na jejich žádosti a názory. Na škole nefunguje žákovský 
parlament.

 Školská rada funguje pouze pod dohledem pana ředitele, tedy 
formálně, jen když se má panu řediteli něco schválit. Podle slov jedno-
ho bývalého člena je nežádoucí přijít s nějakou stížností nebo podnětem, 
pan ředitel tuto nejen že nedovolí „pustit“ na jednání rady, ale řeší ji se 
stěžovatelem osobně málem jako porušení pracovní kázně.

Nevíme, co měl pan ředitel ve své koncepci při konkurzu. Není to 
jak zkontrolovat a kompetentní orgány, tady zastupitele města, to zřejmě 
nezajímá. Vždyť jde jen o naše děti!

Je fakt, že dobře fungující škola, která měla vždy výborné výsledky 
se k lepšímu nezměnila, právě naopak. Současné klima školy rozhodně k 
aktivitě nepřispívá. Vždyť kdo nic nedělá, nic nepokazí.

Protože někteří učitelé chtěli situaci zlepšit, sešli se ze zástupci 
města, sdělili svoje problémy a prosili o nějaké řešení, nejlépe odvolání 
pana ředitele a  jeho zástupkyně. Ale bude nějaké řešení? Možná by se 
mohla zavolat  česká školní inspekce, která by prošetřila klima školy. Vý-
borné, škoda jen, že většina těch, kterým se něco nelíbilo, odešli. Zůstali  
většinou ti, co nemají kam jít, protože nemají aprobaci nebo mají před 
důchodem nebo jsou takzvaně za větrem a nic jim nevadí, hlavně nemít 
problém. A noví kantoři, kteří neví, o co jde.

Podporuji proto nového ministra školství ve věci zavést omeze-
nou dobu působnosti ředitelů a nutnost obhájit po určité době své místo. 
Mělo by to platit i pro ředitele již ve funkcích. Doufám, že po volbách 
bude zastupitelstvo věnovat pozornost tomuto problému, bude hledat 
cesty  k řešení a nebude se bát navrhnou odvolání někomu, kdo není na 
svém místě. 

Mgr. Jana Čikovová, Kuřim
(učitelka SŠ, členka VV)

Mám to na doživotí!!
(pokračování ze str. 1)
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volby - doprava

V minulé Zlobici jsme uveřejnili výzvu tohoto občanského 
sdružení, ve kterém žádá zástupce všech volebních stran v Kuřimi, 
aby odpověděli na čtyři otázky související s dopravou v Kuřimi. V 
tomto čísle je opakujeme a přinášíme odpovědi stran (v pořadí, jaké 
si vylosovaly do komunálních voleb).

Výzva všem politickým stranám a hnutím v 
Kuřimi

Jistě se ve Vašich volebních programech návrh na řešení dopravy 
jako jednoho z největších problémů v Kuřimi objeví. Nás všechny zají-
má Váš názor na řešení dopravní situace Kuřimi a jeho okolí. Pro řešení 
dopravní situace „Jižním obchvatem“ se v petici vyslovilo v r.2009 více 
než 2500 občanů Kuřimi.

Věříme, že společným postupem občanů, pol. stran, hnutí a sdru-
žení se podaří dosáhnout pro Kuřim a jeho obyvatele co nejlepšího vyře-
šení hrozící problémové dopravní situace.

Očekáváme proto Vaši odpověď na následující otázky, která urči-
tě ovlivní rozhodování občanů při volbách do zastupitelstva:

1) Domníváte se, že „sev. spojka“ vyřeší problém dopravy přes 
Kuřim i kolem Podlesí?

2) Zastáváte názor, že „ Jižní obchvat“ je lepší alternativou řeše-
ní problému dopravy přes Kuřim i kolem Podlesí?

3) Budete podporovat úsilí spoluobčanů konkrétními činy při 
řešení problému dopravy a tím zlepšení životního prostředí nás všech v 
rámci stranických aktivit, volebních programů, vlivů a možností Vašich 
zastupitelů a poslanců?

4) Je možné podle Vašeho názoru vyřešit problém dopravy a tím 
i zlepšení životního prostředí zpomalením průjezdní doby Kuřimí pouze 

a jen postavením okružních křižovatek, světelných křižovatek a dalších 
technických zařízení, jak to navrhuje Ředitelství silnic a dálnic?

1. KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA A POLITICKÉ 
HNUTÍ „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

1. Jsme přesvědčeni, že severní spojka je podle všech údajů, které 
máme k dispozici, horším řešením, nežli jižní obchvat. Podlesí se to týká 
dvojnásob.

2. Jsme o tom přesvědčeni. Důvodem pro náš jasný názor, že jižní 
obchvat je pro Kuřim daleko výhodnější, než severní spojka, není osobní 
prospěch nebo ideologie. Pro jižní obchvat hovoří naprostá většina všech 
studií, které máme k dispozici - dopravní studie, studie vlivu na životní 
prostředí, rozptylová (imisní) studie, hluková studie. Na zjištění, která z 
variant je výhodnější, však stačí jediné: selský rozum a pohled na mapu...

3. Již se tak dlouhodobě děje. Již v právě končícím volebním ob-
dobí jsme absolvovali mnoho jednání s nejrůznějšími institucemi a lidmi, 
kteří o věci nějakým způsobem rozhodují nebo ji ovlivňují (mj. vedení 
ŘSD, poslanec Sivera, senátor Mencl, krajští radní a zastupitelé atd., za-
stupitelé a vedení Brna a jeho městských částí). Navíc se aktivitou našeho 
lídra Draga Sukalovského podařilo o záležitostech kolem obchvatu Ku-
řimi objektivně informovat ve sdělovacích prostředcích (zpravodajství 
ČT, Nova, MF Dnes, brněnský deník atd.) V příštím volebním období 
budeme, samozřejmě, v prosazování nejlepší varianty trasování R43 a ob-
chvatu Kuřimi pokračovat všemi vhodnými prostředky.

4. Veškerá zmiňovaná technická opatření ve svém důsledků provoz 
zpomalují, prodlužují délku jízdy ve městě, znepříjemňují život obyvate-
lům Kuřimi a jsou pouze pomocná. Dá se říci, že špatně řeší problémy, 

Odpovědi volebních stran na výzvu Občanského sdružení 
Jižní obchvat



ročník 17, číslo 10/říjen  2010   ZLOBICE   13

volby - doprava

placená inzerce

které vůbec nenastanou, vybere-li se správné řešení trasování R43 kolem 
Kuřimi a obchvat města. Čím lepší řešení R43 kolem Kuřimi, tím méně 
jich bude potřeba v městě samotném.

Drago Sukalovský, lídr KOL

2. Věci veřejné (VV)
Odpověď jsme neobdrželi.

3. Sdružení politické strany SNK Evrop-
ští demokraté a nezávislých kandidátů

K otázkám 1 a 2: 
V souvislosti s plánováním výstavby silnice R43 byla kdysi Kuřimi 

do územního plánu pod rouškou obchvatu vnucena tzv. severní tangen-
ta. Je to silnice, která spíše než obchvat Kuřimi má plnit důležitou funk-
ci spojnice plánované R43 se starou svitavskou silnicí I/43. SNK ED v 
Kuřimi si uvědomuje řadu nevýhod této severní spojnice a proto hledalo 
alternativní řešení. Již v březnu 2003 naše sdružení navrhlo zastupitelstvu 
města prověřit studií proveditelnosti možnost propojení R43 s I/43 tu-
nelem pod Kuřimskou horou, které jsme pracovně nazvali „Jižní tangen-
tou“. Předpokládali jsme, že by tento propoj mnohem lépe plnil funkci 
obchvatu města a negativní vlivy na Kuřim byly mnohem menší. Tehdy se 
nám pro studii jižní tangenty nepodařilo získat v zastupitelstvu podporu. 
Naštěstí myšlenka nezapadla. V roce 2007 dostala radnice k posouzení di-
plomovou práci studenta stavební fakulty, která řešila právě jižní obchvat 
Kuřimi. Stávající vedení města i zastupitelstvo téměř jednohlasně podpo-
řilo projektové práce na jižní tangentě. 

Podle studií, které si město nechalo zpracovat, se zdá být jižní ob-
chvat o poznání lepší než ten severní. Problém ovšem vznikl v tom, že 
Ředitelství silnic a dálnic řadu let počítalo se severní tangentou a nyní 

nechtějí své řešení měnit. Nepravdivými argumenty se jim podařilo pře-
svědčit část brněnské reprezentace o škodlivém vlivu jižního obchvatu 
Kuřimi na silniční síť města Brna a postupně situaci mediálně vyhrotit 
jako spor Kuřimi proti Brnu, nebo Kuřimi proti všem. Snaží se docílit 
toho, aby se jižní tangenta vůbec neposuzovala.

My naopak chceme docílit toho, aby stát v rámci hodnocení vlivu 
na životní prostředí posuzoval obě varianty obchvatu Kuřimi a dále bu-
deme podporovat tu variantu, která bude pro Kuřim výhodnější. Ať bude 
nakonec realizována jižní, nebo severní varianta obchvatu, vždy bude 
nutné, aby si město uhlídalo stavbu takových technických opatření, která 
budou eliminovat negativní vlivy obchvatu na město. 

Bohužel, nyní vyvstalo pro Kuřim nové nebezpečí. Ministerstvo 
životního prostředí přišlo s další variantou, která předpokládá, že by se 
samotná R43 ve směru od Sebranic z údolí Lubě protáhla tunelem pod 
Zlobicí až k nové křižovatce u areálu TOS. Odtud by kolem věznice a 
Podlesí pokračovala severní tangenta do Brna a samotná R43 by se od 
TOS stočila mezi Zlobicí a Cimperkem směrem na Moravské Knínice, 
Chudčice, Veverskou Bítýšku  a Ostrovačice, kde by se napojila na dálnici 
D1. Tuto variantu považujeme pro Kuřim za zcela nepřijatelnou, protože 
by kromě stávajícího dopravního zatížení přivedla do bezprostřední blíz-
kosti Kuřimi ohromnou dopravní zátěž samotné R43.

K otázce 3: 
Lidé kandidující v Kuřimi za SNK ED se snaží řešit problematiku 

kuřimské dopravy od roku 1996 s úspěchy i neúspěchy. Kuřimská SNK 
ED měla, má a bude mít problematiku dopravy ve svém volebním pro-
gramu. Pokud se týče zklidnění dopravy ve městě, je třeba si uvědomit, že 
bez obchvatu je to neřešitelné a obchvat je v nedohlednu. Přesto o tom, 
jak bude obchvat v budoucnu vypadat a jak ovlivní dopravu v Kuřimi se 
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bude rozhodovat v nejbližší době v souvislosti se zpracováním Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

K otázce 4: 
Zpomalení dopravy výrazně neovlivní životní prostředí ve městě, 

pouze může zvýšit bezpečnost silniční dopravy a částečně snížit hladiny 
hluku. Exhalace se tím ale určitě zvýší. Jak jsem již uvedl, životní prostředí 
v Kuřimi může výrazně zlepšit pouze obchvat Kuřimi. 

Za Sdružení politické strany SNK ED a nezávislých kandidátů 
Ing. Miloš Kotek

4. Česká strana sociálně demokratická
Odpověď jsme neobdrželi.

5. Komunistická strana Čech a Moravy
My jsme se vždy na jednáních zastupitelstva, řešící dopravu ve 

městě Kuřimi, přihlásili dosti razantně k podpoře „Jižní varianty“. Já 
osobně si myslím,že každý rozumně myslící obyvatel města Kuřimi, když 
zapomene na své osobní zájmy (včetně občanů „Stínadel“), chápe, že je-
diná varianta obchvatu, která skutečně odvede min. 80% dopravy mimo 
střed města je ta „JIŽNÍ“.

    Severní znamená přece např. prodloužení cesty na Tišnov mi-
nimálně o 5 km, rozšíření 1/43 na 4pruh a vliv na zhoršení životního 
prostředí další části Kuřimi a to Podlesí a plánovaného nového sídliště 
nemluvě o obchvácení města frekventovanými komunikacemi vlastně 
ze všech stran a mohl bych pokračovat. A jedna otázka,kterou mi zatím 
nikdo z těch co prosazují severní variantu neodpověděl.......o kolik aut 
projede přes město méně při severní variantě, jakou dobu budou městem 
projiždět a jaký skutečný vliv na životní prostředí to bude mít při plánova-
ném zpomalení dopravy přes město??

S pozdravem J. Herman lídr kandidátky KSČM

6. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – 
ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Odpověď jsme neobdrželi.

7.  Občanská demokratická strana
Ad 1.
Obávám se, že ne. A ani to nebylo jejím původním posláním. Stačí 

si jen uvědomit veškeré souvislosti, například, kdo je zadavatelem projek-
tu rychlostní komunikace R43, jehož je tzv. severní spojka součástí. Tím 
je Ředitelství silnic a dálnic, které řeší komunikační propojení z bodu A 
do bodu B. ŘSD naprosto nezajímají další souvislosti ve vztahu k městům 
které jsou stavbou R43 dotčeny. Město, jak se ukázalo, je při jednáních o 
této problematice slabým partnerem. Pomoci by mohl kraj, tam jsme se 
nesetkali také s pochopením. 

Ad 2.
Zastávám jednoznačně názor, že tzv. Jižní obchvat je pro Kuřim 

lepší. Nemohu ani jinak, vždyť já jsem myšlenku jižního obchvatu začal 
znovu jako první prosazovat. Nenechme se však mýlit, že jižní obchvat 
je něčím novým a že se zčistajasna  jen tak objevil. Vždyť obchvat Kuřimi 
jižní variantou byl zanesený v územním plánu vyššího územního celku, 
který přestal platit koncem minulého roku.

Tam je také obchvat vedený tunelem Kuřimskou horou, jen trochu 
severněji, protože tehdy ještě neexistovala výstavba v Dílech za sv. Janem. 
Nový územní plán kraje tzv. ZUR zatím neexistuje.

Pro jižní obchvat také hovoří četné studie a posudky, které si město 
Kuřim nechalo zpracovat.  

Ad 3.
Tranzitní doprava je v Kuřimi problémem číslo jedna. Odstranění 

jejích negativních vlivů budu prosazovat všemi možnými prostředky, tak 
jako tomu bylo doposud. Zájmy a požadavky města na všech jednáních, 
které se této problematiky týkaly byly slyšet a o Kuřimi se ví, a musí se s 
ní počítat. Škoda jen,  že se začlo tak pozdě, město si mohlo vydobít dříve 
výhodnější pozici. Jedním z nejdůležitějších úspěchů v této práci je zařa-
zení jižního obchvatu do zadání územního plánu kraje.

Ad 4. 
Pouze částečně, plnohodnotným řešením je pouze obchvat Kuři-

mi.

volby - doprava

Tato varianta byla Kuřimi nabídnuta účelově, aby se zabránilo dal-
ším požadavkům na řádný obchvat. V konečném důsledku by toto řešení 
přineslo jenom komplikace v dopravě uvnitř města, a tím pouze snížení 
komfortu  jeho obyvatel.

Ing. Oldřich Štarha

8. TOP 09
Z pověření kandidátů TOP09 ti odpovídám na tvé otázky - viz níže. Se 

srdečným pozdravem David Holman

1) Je tu velké riziko, že severní obchvat s navazujícími křižovatka-
mi může být nakonec řešen tak „nekomfortně“, že se mu pak řidiči budou 
chtít vyhnout průjezdem přes Kuřim. 
 

2) Jižní obchvat je pro mnohem větší část města rozhodně lepším 
řešením. Jako riziko jej pochopitelně vnímají obyvatelé poblíž zamýšlené 
výstavby. Na jejich oprávněné zájmy a obavy je třeba pamatovat při pří-
pravě technického řešení.  

3) I když je zahájení stavby R-43 v ještě nedohlednějším nedohled-
nu, než jsme se domnívali před pár lety, je potřeba nadále vyvíjet akti-
vitu ve snaze zajistit do budoucna pro Kuřim co nejpřijatelnější řešení. 
Domnívám se, že v této věci bude zastupitelstvo táhnout za jeden pro-
vaz. Teď je ovšem nejvyšší čas uvědomit si, že neméně významný vliv na 
kvalitu životního prostředí má i připravovaný územní plán. Jeho konečná 
podoba ovlivní nejen dopravní zátěž města, ale i celkovou kvalitu života 
ve stávající Kuřimi, a to velmi zásadním způsobem.     

4) I když je pravda, že by taková opatření skutečně mohla snížit 
zájem řidičů zkracovat si cestu přes Kuřim a motivovala by je k využití 
rychlejšího obchvatu, měla by na druhou stranu i celou řadu negativních 
dopadů. Vždyť ani samotnou „prodlouženou dobu průjezdu“ nelze pova-
žovat za přínos pro životní prostředí. 
 

P.S.: A jaký názor má vaše sdružení na návrh územního plánu?

9.  „občané důvěřujme sobě“
1) severní spojka Kuřim nenávratně poškodí a ostatním dotčeným 

nepřinese tolik užitku, jak je deklarováno
2) jižní obchvat je výhodnější pro Kuřim i plynulost dopravy, ne-

výhodný je pro záměry Blanska, tam je zapotřebí hledat konsenzus
3) tak jako doposud hodlám o prosazení jižní varianty osobně usi-

lovat, rozhodně nehodlám podporovat každého, kdo vezme jižní variantu 
do úst, například ing. Jana Brabce. 

4) dílčí akce mohou situaci dílče zlepšit, jižní obchvat ji může zlep-
šit řádově, vyřešit ji nevyřeší, neboť doprava to je trvale živý a vyvíjející 
se proces

RNDr. Igor Poledňák

¨Poznámka: Zlobice převzala odpovědi od OS Jižní obchvat, neupra-
vovala je s výjimkou toho, že odstranila případné opakované ozázky z výzvy, 
a pokud byl respondent uveden pouze v mailu, nikoliv u odpovědí, doplnila 
jeho jméno.

Redakce

placená inzerce
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Tak trochu opožděný článek
V zářijové Zlobici jsem si přečetl směs hesel, výzev, polemik i úva-

hu k velkým stavbám ve městě, vše ovlivněno volbami do zastupitelstva 
města 15. a 16. 10. 2010. Hned mne také napadlo: škoda, že nemohl být 
otištěn tento článek, který je reakcí na uvedené. Možná by mezi ně dobře 
zapadl. Nedisponuji však tou možností jako má, a teď nevím koho uvést, 
zda občana J. Brabce nebo šéfredaktora J. Brabce anebo zastupitele za 
Kuřimskou občanskou ligu J. Brabce, který může hned po přečtení člán-
ku, který redakce obdržela, reagovat. No nedá se nic dělat. Mám mít své 
noviny a hotovo a uvedeným se nemám trápit. Problém je však v tom, 
že asi většina čtenářů neví proč takový článek píši. Navíc dnes jsou již 
známy některé volební programy stran, takže mohu být nazván vychytra-
lým komentátorem, který přichází trochu pozdě. Volební programy však 
nekomentuji, tedy zatím. Vracím se do minulého měsíce.

Město Kuřim mělo k 30. 6. 2010 přibližně 128,81 milionů korun 
dluhu. Jedná se o jistinu. (Nechť nejsem chytán za slovo, že je to jinak. 
Dluh se mění každým dnem). To je, jak rádi uvádí finanční analytici, při-
bližně 12 100,-Kč na osobu žijící v městě včetně důchodců a dětí. Tyto 
peníze, včetně úroků, tedy mnohem více, musí město zaplatit. Jak k dlu-
hu přišlo? Za úvěry na dostavbu základní umělecké školy, rekonstrukci 
městské knihovny, stavbu nové mateřské školy na ul. Brněnské a za stavbu 
Wellness. Zatímco první tři úvěry k uvedenému datu v celkové výši kolem 
23,81 milionů korun nepředstavují žádnou zvláštní zátěž pro město, úvěr 
na Wellness ve výši přibližně 105 milionů korun tou zátěží je a velkou. 
Nyní se musím čtenářům Zlobice přiznat, že kdybych měl právo hlasovat 
o přijetí tohoto úvěru, i já bych pro něho hlasoval. Tak jsem s ním jen 
virtuálně souhlasil a výstavbu Wellness na veřejnosti obhajuji, i když jsem 
si vědom finanční zátěže a tuším problémy s budoucím provozem. Ano, i 
já jsem myšlenkový spolupachatel dluhu a hlásím se k tomu.

Jde však o něco jiného. Zatímco na začátku končícího volebního 
období byla v samosprávě určitá finanční euforie, protože z fungující-
ho národního hospodářství tekly peníze do městské pokladny doslova 
proudem (možná, že je tam euforie ještě i dnes), tak na začátku nového 
volebního období je situace naprosto jiná nesrovnatelná a to k horšímu. 
Existují finanční nástroje, které by napověděly, zda jsou městské finance 
zdravé. Svého času dokonce ministerstvo financí vyhrožovalo, že bude 
samo posuzovat finance obcí a upozorňovat na „problémy“. Jakou kartu 
fotbalově řečeno by dostala Kuřim nevím, ale zřejmě nějakou ano. 

Financování samosprávy je totiž taková zvláštní věc. Obrazně řeče-
no nemusíte hnout ani prstem a každé ráno přitečou do obecní, městské, 
krajské pokladny nějaké peníze ze státního rozpočtu. O tom se lidem v 
eseróčkách a akciovkách nebo živnostníkům ani nezdá. Jó ti se něco na-
běhají, než si vydělají.

Úkolem samosprávy je po určitém čase tyto peníze „rozdělit“. O 
tom však nechci nyní vůbec psát. To by bylo na jiný velice zajímavý člá-
nek. Z toho způsobu nabývání peněz potom zřejmě pramení uplatňování 
pořekadla: „Lehce nabyl, lehce pozbyl“ i v samosprávě.

Skutečná politika samosprávy začíná až při rozhodování o přije-
tí úvěru. Mít úvěr není nic zločinného, naopak je to běžný nástroj hos-
podářské politiky státu, firem, občanů a tedy i města. Současně to však 
znamená, že ten, kdo přijímá úvěr, není schopen financovat svou činnost 
z vlastních zdrojů a půjčuje si peníze na něco, na co nemá. Dostává se 
tak trochu nad své možnosti. Potom ale přichází období, kdy se splácí a 
kdo si půjčil, tak se musí uskrovňovat. Nerespektování této úvahy vede 
k jiným úvěrům a následně ke krachu. Těchto příběhů byly již miliony. 
Městu Kuřim asi nehrozí to, co městu Rokytnice, tedy dluh 400 milionů 
korun, který za město nakonec uhradil stát nebo městu Harrachov, které 
je lepší a má dluh jen asi 80 milionů korun a čeká, že ho také uhradí stá, 
nebo jak říkají lidé pravé vůle vlastně mi všichni.

Uvažovat o financích na začátku nového volebního období jinak, 
než tomu bylo před čtyři roku je naprosto nutné. Netvářit se, že se nic 
nestalo a že je možné jen tak začít nějakou velkou stavbu. Ano je to možné 
i s ohledem na to, že zastupitelstvo města bude asi ze 75 procent perso-
nálně stejné. Čili od stejných zastupitelů lze očekávat i stejné myšlenky. A 
tady opět odbočka k práci samosprávy, která rozhoduje kolektivně, žádná 
osobní odpovědnost natož majetková či finanční není, jen ta politická. Co 
to však je, ještě nikdo nevymezil. Zkuste však jít do banky a říct, že ručí-
te svou politickou odpovědností. Vaše další zastavení bude asi v blázinci. 

Jó: „Z cizího měšce, rozdává se lehce“, říká jiné přísloví. Kdo si to však 
ze zastupitelů města připouští? To již brzy uvidíte. A jinak já jsem pro 
stavbu….

Petr Němec

Zřízení Městské policie
aneb jak zajistit lepší bezpečnost občanů 
v městě Kuřimi 

Stále nevyřešen zůstává dosud jeden z nejpalčivějších problémů, 
který trápí občany Kuřimi. Je jím neexistence městské policie a navzdory 
dlouho fungující náhražce ve formě jednoho inspektora veřejného pořád-
ku dali občané města radnici v nedávné anketě jasně najevo, že s úrovní 
bezpečnosti spokojeni nejsou.

Důvod, proč volat po změně stávajícího stavu, je zřejmý – více než 
desetitisícové město je pod „dohledem“ jediného vyčleněného pracovní-
ka radnice, který je však k dispozici pouze v běžných pracovních hodinách 
a samozřejmě pouze v pracovních dnech. I laikovi musí být jasné, že jeho 
možnosti a schopnosti nutně končí tam, kde možnosti a schopnosti kte-
réhokoliv jiného úředníka radnice v jeho úředních hodinách. O patřičné 
opoře jeho činnosti v zákoně nemluvě. Obvodní oddělení Policie České 
republiky, disponující v praxi většinou jedinou motorizovanou hlídkou, 
naopak spravuje natolik rozsáhlé území, že nelze o aktivním dohledu nad 
pořádkem a bezpečností v Kuřimi hovořit ani teoreticky. A to o to více, 
čím více se dramaticky zvýšila úsporná opatření v celém policejním sbo-
ru a tím klesl počet kilometrů naježděných policejními hlídkami v rámci 
preventivní činnosti v terénu prakticky na nulu.

Současné Zastupitelstvo města Kuřimi již k jakémukoliv rozhod-
nutí, jak se postavit k volání občanů po městské policii, nedospěje a tak 
rozhodnutí bude až na nových obecních zastupitelích.Veškeré případné 
úvahy či přípravy tak musí být díky blížícím se volbám do obecních zastu-
pitelstev odloženy nejdřív na poslední měsíce či spíše týdny tohoto roku. 

Zřízení vlastní obecní policie
Zřízení a následné provozování vlastní obecní policie je organizač-

ně značně náročný proces. Nutně začíná vyhlášením výběrového řízení 
na daný počet strážníků, zakoupení patřičné výstroje a výzbroje, vyško-
lení čekatelů v několikaměsíčním kurzu u akreditovaného školícího za-
řízení a posléze jejich složení příslušné zkoušky před komisí ministerstva 
vnitra. Současně s tím je potřeba zřídit služebnu MP Kuřim, z důvodu 
efektivnosti a rychlého zásahu zakoupení služebního vozidla (v praxi 
kvůli nutné nahraditelnosti či mimořádného nasazení však minimálně 
dvou vozidel) a řadu nutných technických doplňků (trezory na zbraně, 
radiokomunikační prostředky…). V neposlední řadě je potřeba počítat 
v rozpočtu s platy strážníků, neboť ti jsou vždy v tomto případě zaměst-
nanci obce.

Mnohaleté praktické policejní zkušenosti totiž říkají, že je abso-
lutně dětinské představit si ve městě jako je Kuřim zřízení obecní policie 
v počtu dvou strážníků tak, jak tomu bylo před několika lety. K zajištění 
prevence kriminality, veřejného pořádku a dalších povinností (podle § 2 
zák .553/91 Sb.) je nutné předpokládat ve více jak desetitisícovém městě 
nastavení nepřetržitého provozu strážníků (pracovní doba ve 12-ti hodi-
nových směnách) sloužících ve dvoučlenných hlídkách. Z důvodu střídá-
ní v denních i nočních směnách a následného nutného zákonného volna 
či pro případ operativního nasazení většího počtu strážníků při zajištění 
místních akcí (i společně s hlídkami PČR) se bude muset počítat s více 
strážníky.

Proč vlastně
Mnohokrát omletým hloupým argumentem odpůrců obecní po-

licie bývá téma „botiček“ a (promiňte ten výraz) „zbytečná buzerace“. Se 
zdravým rozumem lze naopak okamžitě vyjmenovat velmi dlouhou řadu 
výhod, které obecní policie městu, respektive svým občanům, okamžitě 
přináší. Jednak je to možnost okamžitého úkolování strážníků k dohledu 
nad konkrétními nejbolavějšími problémy obce – čili něco, čím Policii ČR 
nelze úkolovat ani teoreticky. Současně s tím absolutní jistota, že hlídka či 
hlídky budou na území města operovat non-stop (nebo v předem dohod-
nutých časech), což u Policie ČR nelze též v případě města jako je Kuřim 
dosáhnout ani teoreticky (policie totiž plní řadu jiných úkolů v dalších 
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obcích v okolí města Kuřimi). Akceschopnost hlídky MP tak může být 
takřka okamžitá s minimálním prodlením a je schopna prvotního zajiště-
ní místa trestného činu, zadržení pachatele či řešení jiného protiprávního 
jednání buď sama, nebo před dojezdem či v součinnosti s dodatečně při-
volanou hlídkou PČR.

V kontextu se všemi uvedenými informacemi je na místě zdůraz-
nit i skutečnost, že veškeré vybrané pokuty MP na území města Kuřimi 
by byly i v tomto případě zúčtovány pouze do rozpočtu města Kuřimi. A 
nemalý příspěvek do rozpočtu města vybraný od vandalů, nebezpečných 
řidičů či bezohledných pejskařů není ani nezanedbatelný, ani amorální.

Leoš Žižka

Stojíme o školku za málo 
peněz?

Základní škola „ Tyršovka“ v Kuřimi má třídy ve dvou objektech. V 
hlavní nové budově jsou třídy 2. stupně. Ve starší budově na okraji města 
v ulici Komenského je první stupeň. Bohužel dětí je stále méně, a tak by 
bylo logické je sestěhovat do hlavní budovy a tu na Komenského ulici 
využít jako mateřskou školku.

Možná víc než dvacet let je v této budově první stupeň základní 
školy, budova stojí u lesa, ve velmi pěkném a klidném prostředí. Nejdří-
ve byla škola na Komenského plná žáků a později školu navštěvovaly jen 
děti do třetí třídy. Bylo to pro děti i rodiče jako splněný sen. Budova byla 
krásně vyzdobená, děti využívaly hřiště, vlastní malou tělocvičnu, jídelnu, 
družinu a i do lesa neměly daleko….

Protože dětí výrazně ubývá, uvolňují se místnosti v obou budo-
vách. V současné době je žáků tak málo, že by se vešli na základní budovu. 
Na Komenského ulici zůstávají jen první a druhé třídy, letos jich je pouze 
šest.

 Aby byla budova zaplněná, protože pan ředitel o ni nechce přijít, 
rozdělil loni 68 žáků (počet i jména lze zjistit z internetových stránek ško-
ly) do čtyř prvních tříd. Velmi nízký počet žáků ve třídě (20, 17, 15, 16) je 
v době šetření opravdu netradiční. A bylo by jistě zajímavé zjistit důvod, 
proč město, jako zřizovatel, toto nákladné řešení povolilo. Přitom rodiče 
z nového satelitního městečka by uvítali přestěhování do hlavní budovy, 
protože by to děti měly do školy mnohem blíž a nemusely by přecházet 
hlavní silnici. V této věci bylo i jednání na úřadě. 

Kdyby byla dobrá vůle a zdravý rozum, muselo město již dávno 
rozhodnout o tom, že přestěhuje 1.stupeň na Tyršovu ulici ( případně bez 
prvních tříd) a budovu na Komenského ulici využije ke zřízení mateřské 
školy, protože opakovaně několik let je těchto míst v Kuřimi nedostatek. 
Je jistě užitečné zviditelnit se stavbou nové školky za několik milionů, jak 
to učinilo bývalé zastupitelstvo. Co na tom, že za velké peníze přibylo 
městu jen několik málo míst a poptávka zůstala pořád nepokrytá!! Tady 
se nabízí jednoduché řešení, malými změnami získat krásné místo pro ty 
nejmenší. A až nebude tolik školek potřeba, může budova opět sloužit 
školským účelům. 

Stojíme tedy o jednoduché levné řešení? Naši současní zastupite-
lé určitě ne. Co tak zajímavého jim ředitel školy slíbil, že mu financují z 
našich peněz provoz dvou budov, které obě využívá maximálně ze dvou 
třetin? Když jsem se zeptala zaměstnance úřadu, bylo mi řečeno, že tato 
otázka je tabu. A je?

Mgr. Jana Čikovová, 
učitelka, členka VV

Medové dny ročník 2010 v 
obrazech

První den v sobotu 25. 9. mohli být organizátoři z Městského úřa-
du v Kuřimi v čele s Ing. Sikorovou, prodejci produktů z medu, perníčků 
a jiných laskomin a tekutin a hlavně návštěvníci spokojeni. Podzim uka-
zoval svou laskavější tvář. 

Na zámecké zahradě předvedli dětští akrobaté z Lucky Drásov 
akrobacii na neosedlaném koni – voltiž. Poté se mohli odvážlivci z řad 
přihlížejících dětí svézt na koníkovi. 

Druhý den v neděli 26. 9. ti, co přišli, určitě nelitovali. Výstavy lovec-
kých trofejí, aranžovaných květin, včelařských panelů a prací dětí z mateř-
ských a základních škol byly uvnitř zámku a v neděli se do budovy přemístily 
i perníkářky z nádvoří.

Bude tomu 15 let, co nás navždy zanechal pan Laporčák 
Jura. Odešel jsi, ale v našich srdcích stále žiješ a budeš. S láskou 
vzpomínají manželka děti vnoučata. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.

Děkuje manželka

názory Fotoreportáže
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Fotoreportáže

Sál se stal jevištěm i hledištěm a děti tak byly odměněny divadlem 
„na dosah ruky“.

H.N.
Foto: Jitka Sikorová

Rozloučení s prázdninami s 
Klubem Pohoda

Prázdniny utekly jako voda a abychom si tento čas volna, dovo-
lených a zábavy připomněli, uspořádal Klub Pohoda pro rodiče s dětmi 
Rozloučení s prázdninami. Zábavné odpoledne plné soutěží se konalo v 
neděli 5. září ve dvoře kulturního domu v Kuřimi a rozloučit se s prázdni-
nami, a zároveň uvítat nový školní rok, přišlo s rodiči více než 200 dětí. 

Přesně 215 registrovaných dětí soutěžilo v šesti disciplínách, za 
jejichž splnění dostaly bohaté balíčky od sponzorů akce.

Děti si odnesly také spoustu zážitků. Celé odpoledne jezdily na 
poníkovi z jezdecké stáje Malhostovice, skákaly na skákacích hradech a 
přeměňovaly se v různá zvířátka, strašidla a pohádkové bytosti díky šikov-
ným malířkám obličejů, které zajistila agentura Levne-atrakce.cz.

Největším oblíbencem a dětmi stále pronásledovaný byl už tradič-
ně zábavný klaun Michal. Ten děti bavil nejen svým uměním zformovat 
balónky do rozmanitých druhů zvířat, ale i veselými hrami a jízdou na 
svém kouzelném kole.

O průběh odpoledne a o důležité informace se staral neúnavný a 
vtipný moderátor David Holman, který také vyhlásil pěveckou soutěž, do 
níž se přihlásilo nespočet odvážlivců. Všichni malí zpěváci byli nakonec 
stejně úžasní a proto si každý odnesl velkou čokoládu. 

Další soutěž, tentokrát malovací, vyhlásil zástupce firmy Nekupto 
Petr Hospodář, který představil novinku na českém trhu – Příšerky a za-
jistil dětem bohaté odměny.

Proběhly i další soutěže s moderátorem – soutěž zručnosti (korál-
kování), slalom na klaunském kole a další.

Radost všem dětem udělalo osvěžení v podobě zmrzliny, kterou 
věnovala firma Family Frost a barevné héliové balónky.

Děti byly spokojené, hrály si se svými výhrami a s kamarády a z 
jejich úsměvu a dobré nálady byla znát jejich radost. A mezitím si dospělí 
užívali příjemného posezení na letní zahrádce a pochutnávali si na grilo-
vaných i jiných pochoutkách a alespoň na chvíli zapomněli na zářijový 
shon.

Všechny odměny, výhry a zážitky, bez kterých by se tento den neo-
bešel, byly zajištěny prostřednictvím darů od našich vážených sponzorů, 
kterým chceme touto cestou poděkovat.

Děkujeme i spolupořadatelům, kteří nám celý den pomáhali.
Poděkování patří těmto sponzorům: Město Kuřim, Kampos s.r.o., 

Nekupto, www.priserky.com, Mix Max Kuřim, Walter s.r.o., Family Frost, 
Jezdecká stáj Malhostovice Dulínek-Dulínková, Klub Pohoda, www.lev-
ne-atrakce.cz, Coca-Cola,

Miroslav Studený – reklamní servis Jinačovice, AutoPetr, Mladá 
fronta, 

Jana Hedbávná
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děti

život se zvířaty

Psincový kašel
Psincový kašel je velmi časté one-

mocnění psů a může několikrát do roka 
vážně ohrozit zdravotní stav psa a postarat 
se tak o mnoho bezesných nocí majitelů.  
Toto infekční onemocnění se nejčastě-
ji objevuje na jaře a na podzim. Psi si jej 
mezi sebou přenáší kapénkovou infekcí, a 
to venku při vzájemném potkávání, nebo 
na místech z vyšší koncentrací psů, jako 
jsou výstavy a svody.  Proto je nyní, v čase blížících se svodů a psích soutě-
ží a výstav, nejvhodnější doba pro vakcinaci proti této infekci.

Psincový kašel, odborně nazývaný infekční laryngotracheitida, 
je akutní infekční onemocnění psů, které postihuje hrtan, průdušnici a 
průdušky. Je způsobeno virovými i bakteriálními původci.  Z virových eti-
ologických agens se na infekci podílí virus parainfluenzy psů typu 2 a psí 
adenovirus typu 2.  Po infekci těmito viry dochází k rozsáhlému poškoze-
ní sliznice dýchacího aparátu, které umožní osídlení této sliznice bakteri-
emi. Jsou to nejčastěji  Bordetella bronchiseptica, dále pak bakterie z rodů 
Pseudomonas, Klebsiella, Pasteurella a Streptococus.

Onemocnění může probíhat jako krátkodobá akutní infekce za 
příznaků kašle, nebo jako těžká život ohrožující bronchopneumonie. Ne-
komplikovaný průběh infekce trvá obvykle 5-14 dní a je provázen kašlem 
s expektorací hlenu, někdy také s dávením. Tento stav je majitelem často 
mylně popisován jako zvracení. Těžké formy onemocnění bývají prováze-
né horečkou, apatií, vlhkým kašlem, případně ztíženým dýcháním.

Terapie tohoto onemocnění závisí právě na průběhu a závažnosti 
onemocnění. Při lehčích formách psincového kašle stačí klidový režim, 
dostatek tekutin, vitamíny a látky umožňující vykašlávání, event. látky na 
bázi nesteroidních antiflogistik. To jsou látky snižující horečku, působící 
protizánětlivě a zmenšující otok horních cest dýchacích. Při vážnějších 
stavech onemocnění je indikováno použití antibiotik. V průběhu one-
mocnění se také doporučuje psům podávat vlhčenou stravu, místo su-
chých granulí. Horní cesty dýchací jsou tak méně drážděny. Také je mož-
no používat různé zvlhčovače vzduchu.     

Nejlepší prevence tohoto onemocnění je vakcinace. Na trhu jsou 
jednak intranasální vakcíny, které se aplikují přímo do nosu psa a zajistí 
tak slizniční imunitu. Existují i vakcíny, které se očkují pod kůži. Intra-
nasální vakcínu lze použít již od 2 týdnů věku. Po použití této vakcíny se 
protektivní imunitní odpověď vyvíjí už po 3 dnech po vakcinaci. Cílem 
této vakcinace je omezit kolonizaci sliznice dýchacího aparátu mikroor-
ganismy a zabránit rozvoji klinických příznaků. U vakcín aplikovaných 
podkožně předpokládáme nástup chráněnosti do 14 dnů. Tyto se mohou 
aplikovat mezi 4-6 týdnem stáří psa.

Nepodceňujte tuto chorobu, hlavně v případech, že se stýkáte s 
větším množstvím psů, ať už na výstavách, soutěžích nebo venku na vy-
cházce. Vždy je lepší mít psa naočkovaného, než se pak dívat, jak se trápí s 
kašlem. Poraďte se proto s Vaším ošetřujícím veterinárním lékařem.

MVDr. Hana Lattenbergová
MVDr. Pavlína Řehořková

Kuřim pravěká…
Ve středu 8.9.2010 v dopoledních hodinách navštívily děti z ma-

teřské školy Brněnská v Kuřimi výstavu „Kuřim pravěká“ v prostorách 
kuřimského zámku.

Na děti zde čekalo mnoho velmi zajímavých obrázků, fotografií, 
výrobků a předmětů. Jejich prostřednictvím měly možnost dozvědět se 
něco více o životě lidí v Kuřimi a jeho okolí v dávné minulosti.

Poutavé bylo také vyprávění pana Svítila, které vhodně přizpůsobil 
právě věku  předškolních dětí, a které vzbudilo u dětí mimořádný zájem a 
velké množství otázek.

Úžasným zpestřením celé výstavy byly i výtvarné práce starších 
kamarádů a kamarádek z MDDM v Kuřimi, vyrobené, jak bylo vidět, s 
velkou chutí, zaujetím a fantazií.

Z výstavy jsme všichni odcházeli s dobrým pocitem, že toho o naší 
minulosti víme zase o trošku více…Děkujeme všem organizátorům této 
výstavy za krásný zážitek.

I.Č.
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Kuřim, Legionářská 194,  
tel. 541 230 166,  777 930401

Byty:
Kuřim, 1+kk, OV, na náměstí 1. května, 2 NP ze 4, cihla, 21 m2 

celkem, stáří 10 let ,   825  000,- Kč
Kuřim, 2+kk,krásný byt s balkonem, or. JV, OV, Dlouhá 2.NP ze 

4, 50m2, sklep. kóje,  novostavba,+ parkovací místo, vše 
1 690 000,- Kč

Kuřim, 2+kk, původní byt s 2 balkony, OV, Wolkerova 2.NP ze 4, 
47m2, sklep. kóje,  1 190 000,- Kč

Kuřim, 3+1, OV, Svat. Čecha 4.NP ze 4. standard, 65 m2, dům po 
revitalizaci, balkon, s garáží  2 100 000,- Kč

Kuřim, 3+1, OV, Na Královkách, 3.NP ze 4, 70 m2, balkon, 2 
sklepy, standard, 1 850 000,- Kč

Kuřim 3+1, OV, Na Loučkách,  3.NP ze 8, panel,  dům po revita-
lizaci,  64 m2, lodžie, po částečné rekonstrukci, sklep, 1 
800 000,- Kč

Veverská Bítýška, OV, novostavba 4+1, 2.NP ze 4, vým. 130 m2, 
terasa 10 m2, kompletně zařízený,  cena 3 700 000,- Kč

 

Rodinné domy a garáže:
RD Vranov u Brna, 3+1, řadový, garáž, zast. pl. 124 m2, zahrada 

356 m2 – ve svahu, po částečné rekonstrukci, podél sil-
nice,  1 990 000,- Kč

RD Bukovinka / 16 km od Brna / 5+1, pozemek 600 m2, novo-
stavba, hrubá stavba 2 600 000,- Kč  po dokončení 3 500 
000,- Kč, dnes ve fázi hrubé stavby

RD Těchov u Blanska, výstavba nových RD 4+kk, 5+kk, s garáží, se 
sedlovou střechou a obytným podkrovím, sólo stojící nebo 
dvojdomky,  ceny od 4 mil. do 5,7 mil.

RD Starý Svojanov, chalupa 2+1 zast. pl. 259 m2, zahrada 120 
m2, voda + elektřina zavedeny  440 000,- Kč 

Pozemky:
stavební pozemek pro výstavbu RD, Kuřim, o vým. 415 m2, v 

blízkosti centra obce, veškeré sítě u pozemku, cena 
1 500 000,- Kč

stavební pozemky pro výstavbu RD,Moravské Knínice, o vým. 
1128 m2, sítě v přilehlé komunikaci  pro 1 – 2 RD, š. 17 
m,  cena : 1 990 000,- Kč

stavební pozemek Bukovinka, vč. inž. sítí, 550-600 m2, 1 400,- 
Kč/m2

stavební pozemek Jinačovice, v řadové zástavbě, š. 8,2 m, celk. 
vým. 1 200,- m2  cena   2 000,- Kč/m2

stavební pozemek Čebín, 2284 m2,  u hlavní silnice, k výstavbě 
RD, cena 750,- Kč/m2

orná půda v Kuřimi, lok. pod Zlobicí, cca 10 000m2, vedle cyk-
lostezky směr Malhostovice cena 200,- Kč/m2

 
Pronájmy: 
Kuřim, nám. 1.května, 1+1 s balkónem, nezařízený, 6000,- Kč/

měs + el. + plyn
Kuřim, Jungmannova, 3+1 s balkónem, pěkně zařízený, 11 500,- 

Kč/měs
Kuřim, Na Loučkách, 2+1, nezařízený, s balkonem,  8 500,- Kč/

měs.
Brno, 2+1, Židenice, hezký byt po rekci, 50m2, park. místo, 10 

800Kč/měs.
Brno, 1+kk, Duhová Pole, Medlánky, novostavba, částečně zaří-

zený, 9 000,- Kč/měs.
Brno, 2+1, Vídeňská, nezařízený, 8 000,- Kč, pro mladý pár  
ceny nájmů jsou uvedeny včetně plateb za inkaso
 

Pronájmy nebytových prostor: 
garáž v Kuřimi, U vlečky, bez elektriky, 1 000,- Kč/měs.
skladové prostory v Čebíně, cena dohodou, info v kanceláři

děti placená inzerce

ZŠ Jungmannova Kuřim
Výchovně –vzdělávací pro-
gram „Hele lidi“

Dne 17.9.2010 pro žáky 5. A, B třídy proběhl na naší škole výchov-
ně vzdělávací program o lidech se zdravotním postižením „Hele lidi“. 
Cílem programu bylo představit dětem zdravotní postižení zajímavou a 
hravou formou. Podnětem ke vzniku tohoto programu dala minimální in-
formovanost o životě lidí se zdravotním postižením. Autorem programu 
je Občanské sdružení Slepíši (od slova slepí-mladí). 

Děti obou tříd si odnesly z programu spoustu zajímavých informa-
cí a zážitků. Na začátku se vžily do role slepého, zavázaly si šátkem oči a 
vstoupily do předem upravené třídy. Děti si prověřily své hmatové a slu-
chové schopnosti. Seznámily se s Braillovým slepeckým písmem. Setkaly 
se s nevidomým lektorem, který jim ukázal, jak se používá slepecká hůl. 
Odpověděl na všechny zvídavé otázky dětí. Součástí programu bylo i mo-
delování z hlíny obličeje za pomocí Axmanovy techniky. 

Ilona Mikelová

Na co se můžete v základní 
škole Jungmannova těšit?

Ve školním roce 2010/2011 jsme pro žáky naší školy, budoucí prv-
ňáčky a jejich rodiče připravili několik zajímavých akcí. Ve čtvrtek 23. 9. 
se budoucí prvňáci můžou těšit na hodinu „Veselé školičky“, kde se sezná-
mí s prvními krůčky psaní, poznají naší školu a učitele. Následovat bude 
dalších 8 lekcí vždy jednou za čtrnáct dní. Nadané děti se mohou zapojit 
do programu „Plus“. Recitační soutěž pod vedením paní učitelky A. Pro-
cházkové I. stupeň a E. Altmanové II. stupeň proběhne 29. 9.ve 14.00 hod.
Ve středu 6. 10. v 17.00 hod na školním hřišti se bude konat program „Ať 
žijí duchové“, kde mimo jiné vyhlásíme nejhezčí vyřezanou dýni. 

Lampióny rozzáříme a broučky uložíme k zimnímu spánku ve 
středu 15. 11. v 17.00 hod. Již tradičně v prosinci navštívíme rakouské 
Laa, najdeme „Talent Jungmannky“ v kulturním domě a oslavíme vánoce 
koncertem v místním kostele 15.12.. V lednu a únoru odjedeme na lyžař-
ský výcvikový kurz.

Soutěž o nejlepší třídu roku bude probíhat po celý školní rok. Za-
počítávají se body ze soutěží jednotlivců i tříd. Například vědomostní 
soutěž „Riskuj“, sběr druhotných surovin, recitační soutěž atd. Nejlepší 
třída na konci školního roku získá finanční dar na hezký školní výlet.

Ilona Mikelová

Nový školní rok 2010/2011 
na ZŠ Jungmannova

Na naší ZŠ máme v letošním školním roce 18 tříd. Celkový počet 
žáků je 413. Naplněnost školy 84%. Pro zkvalitnění výuky jsme posílili 
pedagogický sbor o nové kvalifikované pedagogy. Anglický jazyk – Mgr. 
Anna Slonková, český jazyk – Mgr. Radka Cikánková, matematika – Aleš 
Pospíšil, I. stupeň Mgr. Jana Halasová. Cíle základní školy Jungmannova 
vycházejí z ucelené koncepce stojících na těchto bodech:
1. jazykově a sportovně zaměřené třídy od prvního ročníku
2. informovanost rodičů a veřejnosti /informační kanál www.zskj.

cz/
3. spolupráce se zřizovatelem, MŠ, Pedagogicko- psychologickou po-

radnou, školním psychologem Mgr. Ježkovou, rodiči
4. kvalita výuky

Důležitým krokem je zajištění optimálního množství znalostí, 
dovedností a kompetencí ve všech směrech. Dosažení nadprůměrného 
hodnocení v celorepublikových srovnávacích testech.

Richard Mach



30      ZLOBICE ročník 17, číslo 10/říjen 2010

pozvánka pozvánka

Čebíňačky zvou na Babské 
hody

Znovu po 35 letech  ožívá tradice konání Babských hodů v Če-
bíně.  Ženy a dívky bez rozdílu věku si pro diváky připravily velmi zají-
mavá,  zbrusu nová,  taneční vystoupení.  Uvidíte Slovenské lidové tance 
se zaplétáním máje, ale také taneční nostalgické pásmo na lidovou píseň 
v podání Mistříňanky Vdávala maměnka, kterou chceme věnovat všem 
maminkám a babičkám.  Dále předvedeme líbivý  tanec na Zpěv skřiva-
na a nebude chybět ani humorné podání polky Trnky brnky dle Heleny 
Růžičkové z filmu Slunce seno a jahody, na které se těší zejména  široké 
příbuzenstvo ze stran tanečnic.  Jako hosté nám přijede zaverbovat sou-
bor Kyničan z Moravských Knínic  a dále k radosti všech zatančí děti ze 
ZŠ Čebín.  K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela Galáni a cimbá-
lová muzika CM Kyničan.  Bude připravena rychlá, ale bohatá tombola  a 
přesně o půlnoci chystáme pro odvážné a romantické muže dražbu sólo 
tance z  řad našich šikovných krojovaných tanečnic. Pánové, doufáme, že 
nás přesvědčíte, že furianství  a mužnost nejsou jen slova.

Program 9. 10. 2010:
9.00   Pozvání na hody
14.00  Slavnostní průvod vesnicí  vedený  v čele  čtyřmi krásnými 

hřebci  (myšleno tím koňmi)
16.00   Zahájení  před areálem Čebínka (v případě nepřízně počasí 

bude program přesunut do  sokolovny)
16.00 - 18.00  Taneční program
20.00   Taneční zábava v sokolovně, hraje dechová kapela Galáni a 

cimbálová muzika CM Kyničan   
Přijďte svou účastí podpořit znovuoživení  a rozvoj  lidových tra-

dic , které jsou v dnešní hektické době pohlazením na duši. Těšíme se na 
Vás.

Jana Jakubcová

placená inzerce
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KUřImATA

Herna pro děti  
aneb Hrátky s KuřiMáTky
Kde: VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU 
KUŘIM
Kdy: ŘÍJEN AŽ BŘEZEN, KAŽDÉ ÚTERÝ
9:00 – 12:00 a 15:00 - 18:00 hod.
!!! Začínáme v úterý 12.10. !!!

Za nepříznivého počasí mohou být dny s dětmi dlouhé. 
Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena 
dětem 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 dispo-
zici odrážedla, výtvarné potřeby a hračky na hraní. Nezapomeňte 
na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. Drobné občerstve-
ní bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro hraní menších 
dětí!

Těšíme se na vás.
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa 
htpp://kurimata.webnode.cz/

placená inzerce
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souktomá inzerce - zdarma

Prodám chatu na Brněnské 
přehradě na vlastním pozemku. 
Tel.: 739 562 380.

Pronajmu třípokojový byt v 
Kuřimi. Tel.: 739 593 437.

Pronajmu garáž U vlečky, 
s elektrikou, za 1000 Kč měsíčně. 
Tel.: 732 607 052.

Vyměním OB v Brně (Černo-
vice) 1+1 v cihlovém domě 1.kat. 1.p. 
36 m2 + komora. Celý dům je po revit. 
Byt je celý po rekonstrukci. Plast. okna, 
etáž. topení, plov. podlaha, dlažba. 2 
WC, koupelna s vanou + sprch. kout. 
Nová kuch. linka. V obýv. pokoji spa-
ní v patře. Velice pěkné!! K bytu náleží 
sklep 18 m2, část zahrady, ve dvoře 
parkovací místo. Za OB 2+1 v Kuřimi 
1. kat. v poschodí s balkonem!!! Pěkný 
za pěkný podmínkou!!! Jiná dohoda 
možná. Bez účasti RK! Tel.: 607 943 
892, email: adreanka@seznam.cz

Nabízím podnájem v Ku-
řimi na ul. Nádražní v panel. bytě. 
Zařízený, vhodný pro 2 osoby. Vol-
ný od září 2010. Více na tel.: 734 
334 490.

Nabízíme dlouhodobý proná-
jem nezařízeného bytu 2+kk v novo-
stavbě v Brně – Líšni cca 15 minut do 
centra města. Byt se nachází v 2.p/8.p 
domu, CP 65 m2 + dvě terasy, poko-
je 26 m2 a 23 m2, koupelna s vanou, 
WC samostatně, velká předsíň. Mož-
nost internetu i kabelové televize. Cena 
nájmu 8000 Kč + energie a služby. Byt 
je ihned volný. Tel.: 606 738 290.

Koupím byt nebo RD v Ku-
řimi 3+1 nebo 2+1. Tel.: 776 299 
573 sobota + neděle.

Hledám pronájem 1+1, 2+kk 
v Kuřimi od 1.11., dlouhodobě. Na-
bídněte. Tel.: 722 801 106.

Hledám pronájem RD 2+1, 
1+1 v Kuřimi. Dlouhodobě. Na-
bídněte. Tel.: 722 801 106.

Maminka s jedním dítětem 
hledá byt k pronájmu o velikosti 1+1 
nebo 2+1 v Kuřimi a okolí. Tel.: 721 
587 096.

Hledám pronájem garáže v 
Kuřimi, možnost topení. Nabídně-
te. Tel.: 722 801 106.

Prodám zánovní dětskou šla-
pací motokáru. Vhodný vánoční dárek 
pro děti od 2-4 let. Tel.: 733 703 283.

Prodám sportovní kočár 
ABC design, nafukovací kola, pře-
hazovací rukojeť, polohovací, cena 
700 Kč (PC 7000 Kč) a dětskou 
sedačku na kolo. Cena 200 Kč. 
Tel.: 777 176 226.

Prodám stavební materiál – 
tvárnice, cihly, žulové kostky, řezivo. 
Tel.: 608 877 532.

Prodám 2ks nové dřevěné dve-
ře pravé š. 60 cm + kovové zárubě (lev-
ně dohodou). Tel.: 739 353 807.

Prodám nové plastové okno 
jednokřídlé 120x120 levé – levně. 
Tel.: 739 353 807.

Prodám nové dřevěné okno 
4ks dvoukřídlé otočné 160 x 180 
nezasklené – levně. Dohodou. 
Tel.: 739 353 807.

Prodám 1x nové dřevěné 
okno dvoukřídlé otočné 70 x 160 ne-
zasklené. Tel.: 739 353 807.

Prodám kovový ruční drtič 
na jablka málo používaný. Tel.: 
739 353 807.

Prodám věci na veterány – 
moto. Tel.: 608 877 532.

Prodám dřevěnou dýhu – 
mahagon, javor, olše atd. Tel.: 608 
877 532.

Prodám 30 zavařovacích 
sklenic 1 Kč/ks. Tel.: 733 663 811.

Prodám demižon výška 60 
cm v železném koši. Cena 350 Kč. 
Tel.: 604 847 402, 541 263 757.

Koupím zachovalý klavír - pia-
no. Pro začátečníka, cena dohodou. 
Tel: 725 141 659, email: kajlis@se-
znam.cz

Hledám slečnu nebo paní 
na hlídání 8-leté holčičky 2-3x týd-
ně od 17-20 hodin. Spěchá. Tel.: 
725 681 378.

Prodám čalouněný gauč, po 
rozdělání dvoulůžko, konferenční 
stolek z masivu světlý, 138x54 cm, 
výška 50 cm a jídelní stůl, leštěný 
ořech, dá se rozdělat na velký stůl a 
4 židle. Vše v dobrém stavu. Tel. (po 
19 hod) 516 431 139.

Pronajmu byt 2+1 v Kuři-
mi, Na Královkách. Volný ihned 
k nastěhování, cena 5500,- Kč + 
inkaso. Tel.: 774 675 530.

Koupím byt v OV Kuřim a okolí 
v dobrém stavu. Tel.: 777 719 859.

Koupím RD Kuřim a okolí i 
k opravě. Tel.: 777 719 859.

Prodám byt 3+1, OV v Ku-
řimi Na Loučkách, 7p./7, dům po 
celkové revitalizaci, byt po rekon-
strukci, zděné jádro, plastová okna, 
lodžie, sklep, výtah. Cena 2.470.000 
Kč. Tel. 608 236 933

Prodám byt 2+kk, OV s te-
rasou a zahradou v Kuřimi, Wolke-
rova. Byt 50m2, zděná koupelna a 
wc, terasa pod stříškou, pozemek u 
bytu 99 m2, sklep. Cena 1.600.000 
Kč. Tel. 777 982 286

Pronajmu byt 3+1 o CP 70m2 
v Kuřimi. Byt se nachází ve 3. patře 
8mi patrového domu s výtahem. Dům 
prošel kompletní revitalizací - zateplení 
domu s novou fasádou, oprava střechy, 
plastová okna, zaskleněná lodžie, nový 
výtah a stupačky. K bytu náleží sklep. 
Okna bytu jsou orientována na Z a 
S. Byt je po částečné rekonstrukci - oba 
velké pokoje mají nové plovoucí podla-
hy, výmalbu a elektroinstalaci. V celém 
bytě nová topná tělesa včetně dig. měřičů, 
přípojka kabelové TV. Parkování před 
domem. Byt bude volný od 11/2010. 
Cena za pronájem 9500 Kč + inkaso. 
Kontakt: mobil 604 444 909.

Autoklempírna Pegas 
– to znamená čelní sklo 

zdarma a tisíc korun v ho-
tovosti!!!

Prasklé či jinak poškozené čelní sklo na Vašem automobilu?
Tuto nepříjemnost jistě skoro všichni znáte, ale co dělat, když 

tuto skutečnost zjistíte?
V autoklempírně Pegas nám rádi na naše otázky odpověděli.

Pokud nemáte viníka nebo sklo pojištěné, nezbývá nic jiné-
ho, než výměnu skla zaplatit z vlastní kapsy, a proto je 
dobré mít čelní sklo připojištěné a nebo musíte zjistit, 
kdo Vám sklo poškodil, což většinou není vůbec jedno-
duché, a navíc se zaviněním musí viník souhlasit.

S pomocí autoklempírny Pegas vyměníme Vaše autosklo zce-
la zdarma, a to ani nemusíte jet na pojišťovnu.

Takže jak je možná výměna autoskla zdarma? 
A) z povinného ručení viníka
B) z připojištění čelního skla
C) z havarijní pojistky
Stačí kontaktovat autoklempírnu Pegas a za čelní sklo vy-

mění bez Vaší finanční účasti dle smluvních vztahů s 
pojišťovnami, vyřídí veškeré formality s tím spojené a 
v oblasti Kuřimi a okolí Vás pracovník autoklempírny 
odveze domů.

A pozor! To není vše. Jako bonus Vám vyplatí při výměně lepe-
ného čelního skla 1.000,- Kč v hotovosti.

Již víte proč pojistnou událost na Vašem vozidle ře-
šit právě v autoklempírně PEGAS?

Tak volejte autoklempírnu PEGAS v Kuřimi tel. 
541230860, 602823993. 

pozvánka
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Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 24/2010 ze dne 16 8. 2010
446/10 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PRIMA Blan-

sko s.r.o., Svitavská 1475/1a, 678 01 Blansko, IČ: 60749920 na 
realizaci zakázky „Wellness Kuřim – Světelný poutač“ za cenu 
235.200,- Kč vč. DPH.

447/10 RM ruší zadávací řízení na zakázku „Wellness – dodávka interié-
ru“ a schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci akce „Well-
ness – dodávka interiéru 2“, schvaluje znění výzvy k podání nabíd-
ky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. Termín plnění: 04.10.2010 (OIRR) 

448/10 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce exponátů na výsta-
vu Kuřim pravěká s Muzeem Brněnska – Podhoráckým muzeem v 
Předklášteří. Termín plnění: 16.08.2010 (KÚ) 

449/10 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce exponátů na výsta-
vu Kuřim pravěká s Muzeem Brněnska – Muzeem ve Šlapanicích. 
Termín plnění: 16.08.2010 (KÚ) 

450/10 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim 
s.r.o. odvolává k datu 1.9.2010 z funkce jednatele této společnosti 
Ing. Aleše Varmužku a děkuje mu za vykonanou práci. Termín pl-
nění: 01.09.2010 (OF, WK) 

451/10 RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.

Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 24/2010 ze dne 30. 8. 2010
452/2010 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

2010/D/0028 uzavřené mezi společností IMOS Brno, a.s., se 
sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00, IČ 
25322257 a městem Kuřim ve věci snížení ceny díla a změny ter-
mínu ukončení prací na zakázce Wellness Kuřim – Rychlé občerst-
vení. Termín plnění: 30.9.2010 (OIRR)

453/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 
„Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu“ s 
firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Olomoucká 174, okres 
Brno-město, PSČ 627 00, IČ 25322257, kterým se snižuje celko-
vá smluvní cena o částku vyčíslených méněprací. Termín plnění: 
30.9.2010 (OIRR)

454/2010 RM souhlasí s přechodem práv a povinností zaměstnanců 
města Kuřimi zařazených do Sportovního areálu Kuřim, organi-
zační složky obce, Davida Břenka, Karla Gryče a Josefa Černého 
pod zaměstnavatele Wellness Kuřim s.r.o. k 1. 10. 2010 a pověřuje 
tajemnici Městského úřadu Kuřim přípravou veškerých podkladů. 
Termín plnění: 1.10. 010 (KÚ)

455/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku 1 ks pou-
žitého vozidla s nosičem kontejnerů LNK, schvaluje znění výzvy k 
podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 9.9.2010 (CTSK)

456/2010 ZM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2483 
k.ú. Kuřim o výměře 88 m2 manželům Janu a Zuzaně Čížkovým, 
trvale bytem Kuřim, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou 
za cenu 1,- Kč/m2. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

457/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2010/D/0038 na zhotovení stavby „Rekonstrukce IS ZŠ Komen-
ského 511 v Kuřimi“ se zhotovitelem DOLP stavební společnost 
s.r.o., se sídlem Brno, Bednářova 30a, okres Brno-město, PSČ 619 

00, IČ 49453190, kterým se mění rozsah prací, čas plnění a cena za 
dílo. Termín plnění: 15.10.2010 (OIRR)

458/2010 RM ruší zadávací řízení na zakázku „Wellness Kuřim – dodáv-
ka rostlin“ a schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci akce 
„Wellness Kuřim – dodávka rostlin 2“, schvaluje znění výzvy k po-
dání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. Termín plnění: 4.10.2010 (OIRR)

459/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakáz-
ky „Wellness - Doplnění rozvaděčů pro kotelnu“ s firmou IMOS 
Brno, a.s., se sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, 
PSČ 627 00, IČ 25322257, za cenu 246.339,60 Kč. Termín plnění: 
30.9.2010 (OIRR)

460/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo 
„Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu“ s 
firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Olomoucká 174, okres 
Brno-město, PSČ 627 00, IČ 25322257, kterým se snižuje celko-
vá smluvní cena o částku vyčíslených méněprací. Termín plnění: 
30.9.2010 (OIRR)

Ing. Oldřich Štarha  Ing. Miluše Macková
 starosta města   místostarostka města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 25/2010 ze dne 3. 9. 2010
461/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou A.M.O.S. 

DESIGN s.r.o., se sídlem Brno, Brno-střed, Beethovenova 641/9, 
PSČ 601 05, IČ 63479982, na realizaci zakázky: „Wellness – do-
dávka interiéru“ za cenu 1.966.506,- Kč. Termín plnění: 30. 9. 
2010 (OIRR)

Ing. Oldřich Štarha  Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města   1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

26/2010 ze dne 8. 9. 2010
462/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 9. 2010. Termín 

plnění: 8.9.2010 (STA)
463/2010 RM vyhlašuje termín na předkládání návrhů na udělení 

Ceny města Kuřimi v době 9. 9. – 31. 10. 2010. Termín plnění: 
31.10.2010 (KÚ)

464/2010 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu členských 
práv a povinností z manželů Ronalda a Jany Graciasových, oba tr-
vale bytem Kuřim na manžele Ing. Tomáše a Mgr. Dominiku Her-
manovy, bytem Havířov Stonava, k bytu č. 1 v domě na ulici Me-
telkova v Kuřimi a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 
1535/1 budoucím členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, druž-
stvo se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – 
manželům Ing. Tomášovi a Mgr. Dominice Hermanovým, bytem 
Havířov Stonava. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

465/2010 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o uzavření dohody o 
převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu z Ing. 
Petra Brabce, trvale bytem Brno, na Lukáše Pallase, trvale bytem 
Černá Hora, k bytu č. 12 v domě na ulici Hojerova v Kuřimi a 
schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/12 budou-
címu členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – Lukáši Pallaso-
vi, trvale bytem Černá Hora. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

466/2010 RM bere na vědomí uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi 
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paní Miluší Outratovou, trvale bytem Kuřim, IČ 76554872 a 
panem Ing. Petrem Padělkem, trvale bytem Brno, IČ 67058485, 
jejímž předmětem je prodej podniku „Bufet u Julinky“. Jedná se 
o nebytový prostor č. 839/10 umístěný v I. NP bytového domu 
č.p. 839 – 844 na ulici Bezručova čtvrť v Kuřimi. Termín plnění: 
30.9.2010 (OMP)

467/2010 RM ruší usnesení RM č. 150/2010 ze dne 24. 3. 2010. Termín 
plnění: 8.9.2010 (OMP)

468/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněného z věcného břeme-
ne v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích p.č. 2635/1, 
2636/1, 2642/322 v katastrálním území Kuřim, obec Kuřim, LV 
č.1 (vlastník Město Kuřim). Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jed-
norázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč bez DPH, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Termín plnění: 
30.6.2011 (OMP)

469/2010 RM schvaluje předání 9 exekučních titulů k vymáhání Exeku-
torskému úřadu Brno – venkov, JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 
616 45 Brno, a uzavření smlouvy o provedení exekuce. Termín 
plnění: 30.9.2010 (OMP)

470/2010 RM schvaluje pronájem plaveckého areálu v Kuřimi na po-
zemcích parc.č. 2980/2 o výměře 2546 m2, p.č. 2980/1 o výměře 
6283 m2, p.č. 2976/3 o výměře 6152 m2 včetně zrekonstruované 
budovy č.p.1082 na ulici Blanenská, na pozemku p.č. 2980/2 vše 
k.ú. Kuřim obchodní firmě Wellness Kuřim s.r.o., IČ 292 13 380, 
společník město Kuřim, obchodní podíl 100%, za účelem provo-
zování „Wellness Kuřim“. Smlouva bude uzavřena na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné předepsáno ve výši 
11.000,- Kč/měsíc. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

471/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
situačního nákresu na pozemcích parc. č. 1368, parc. č. 1389/1, 
parc. č. 2760/3, parc. č. 2773/9, parc. č. 2775, parc. č. 2778 a parc. 
č. 2779, vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č.1 v celkové délce cca 
105 bm s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcné-
ho břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Termín 
plnění: 31.12.2013 (OMP)

472/2010 RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořá-
dání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunika-
cemi“ komisi pro otevírání obálek výběrového řízení vyhlášeného 
usnesením ZM č. 1062/2010 ze dne 29. 6. 2010 podle přílohy B. 
Termín plnění: 31.10.2010 (OMP)

473/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v roz-
sahu dle GP č. 2594-102/2010 na pozemku parc.č. 2259/1 v k.ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č.1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení věc-
ného břemene činí 250,- Kč za běžný metr liniové stavby. Termín 
plnění: 31.12.2011 (OMP)

474/2010 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společ-
nosti JMP Net, s.r.o., jako oprávněného z věcného břemene v roz-
sahu dle GP č. 2593-102/2010 na pozemku parc.č. 550/1 v k.ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č.1 s tím, že náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Jednorázová úhrada za zřízení věc-
ného břemene činí 250,- Kč za běžný metr liniové stavby. Termín 
plnění: 31.12.2011 (OMP)

475/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování v místnosti č. 6 

objektu sociálního bydlení na ulici Tišnovská na pozemku parc.č. 
2748 o výměře 62 m2 v obci a k.ú. Kuřim na dobu určitou od 1. 9. 
2010 do 30. 11. 2010 s Jiřím Zonkem, trvale bytem Kuřim. Termín 
plnění: 30.9.2010 (OMP)

476/2010 RM přiznává dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v 
platném znění a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění 
Mgr. M. Bártové, ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Za-
hradní 1275, Kuřim osobní ohodnocení dle návrhu. Termín plně-
ní: 1. 9. 2010 (MST)

477/2010 RM schvaluje aktualizaci odpisového plánu Centra sociálních 
služeb Kuřim na rok 2010. Termín plnění: 8.9.2010 (CSSK)

478/2010 RM schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, Mgr. Stanislavu Plchotovi, řediteli Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno –venkov, příspěvkové organiza-
ce, změnu platu dle přílohy. Termín plnění: 30.9.2010 (OŽÚ)

479/2010 RM schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, Mgr. Richardu Machovi, řediteli Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno –venkov, příspěvkové orga-
nizace, změnu platu dle přílohy. Termín plnění: 30.9.2010 (OŽÚ)

480/2010 RM souhlasí se sjednocením plateb neinvestičních nákla-
dů na jednoho žáka na částku 10.545,- Kč pro fakturaci obcím, 
v nichž není základní škola zřízena a jejichž žáci plní povinnou 
školní docházku v kuřimských základních školách. Termín plnění: 
30.9.2010 (OŽÚ)

481/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Herní prvek pro hřiš-
tě Na Loučkách Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností Bonita Group Service, spol. s r.o., se sídlem Koráb 131, 
Tišnov, IČ 27738795, na dodávku herního prvku Universal 300 
s tobogánem za cenu 167.880,- Kč včetně DPH. Termín plnění: 
30.9.2010 (OŽP)

482/2010 RM souhlasí s vyčleněním částky 80.000,- Kč na provedení 
opravy venkovních schodů a odstranění zídky podél budovy Well-
ness Kuřim z ORG 1006 0000 00 „drobné investice“. Termín plně-
ní: 31.12.2010 (OIRR)

483/2010 RM souhlasí s vyčleněním částky 25.000,- Kč na provedení 
opravy bočního venkovního schodiště u MěÚ Kuřim z ORG 1006 
0000 00 „drobné investice“. Termín plnění: 31.12.2010 (OIRR)

484/2010 RM souhlasí s vyčleněním částky 15.000,- Kč na provedení 
rampy a opravy oplocení Kulturního domu, náměstí Osvobození z 
ORG 1006 0000 00 „drobné investice“. Termín plnění: 31.12.2010 
(OIRR)

485/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o postoupení licencí k pro-
jektové dokumentaci „Rozvoj dopravní obslužnosti v JMK formou 
IDS – 5.Přestupní terminály – významné investice – Přestupní 
terminál Kuřim“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo 
nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82, IČ 70888337, dle přílohy. Termín 
plnění: 31.12.2010 (OIRR)

486/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2010/D/0020 na zpracování dokumentace pro stavební povolení 
„Most ev.č. 50-1 v ulici Pod Zárubou v Kuřimi“ se zpracovatelem 
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., se sídlem Vodní 
1, 602 00 Brno, IČ 27689328, kterým se mění rozsah prací, čas 
plnění a podmínky fakturace dle návrhu. Termín plnění: 30.9.2010 
(OIRR)
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487/2010 RM souhlasí s vyčleněním částky 250.000,- Kč z ORG Projek-
ty a studie na zpracování projektové dokumentace „Kuřim, Hybe-
šova – výstavba odlehčovací komory“. Termín plnění: 31.12.2010 
(OIRR)

488/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na „Kuřim, Hybešova 
– výstavba odlehčovací komory“, schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. Termín plnění: 31.12.2010 (OIRR)

489/2010 RM bere na vědomí stav vymáhání pohledávek města Kuřimi k 
30. 6. 2010. Termín plnění: 8.9.2010 (OF)

490/2010 RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby ze dne 
18. 8. 2010. Termín plnění: 8.9.2010 (OIRR)

491/2010 RM schvaluje závěry z jednání komise dopravy v bodech 1, 2 a 
3 zápisu ze dne 24. 8. 2010. Termín plnění: 8. 9.2010 (OIRR)

492/2010 RM schvaluje výpůjčku osobního automobilu Škoda Felicia 
combi, SPZ BOL 65-35 na dobu určitou do 30. 6. 2011 obchodní 
firmě Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská č.p. 1082, Kuřim, 
IČ 29213380. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

493/2010 RM schvaluje prominutí nájemného za použití velkého sálu v 
Kulturním domě Kuřim paní Andree Vlkové, trvale bytem Kuřim, 
IČ 75608120, dne 19. 9. 2010 v době od 10:00 do 11:30 hod., kdy 
proběhne cvičení zumby. Výtěžek akce bude věnován na charita-
tivní účely. Termín plnění: 30.9.2010 (OMP)

494/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě v souvislosti s pořá-
dáním akce „Kuřimský golfový den“, který se uskuteční 10. 9. 2010. 
Termín plnění: 10.9.2010 (KÚ)

495/2010 RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení a 
hodnocení nabídek, přiděluje zakázku Dodávka použitého vozidla 
s nosičem kontejnerů LNK právnické osobě NAVARA Novosedly 
a.s. a souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou společností. Ter-
mín plnění: 10.9.2010 (CTSK)

496/2010 RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci akce 
„Úprava veřejného osvětlení u nádraží v Kuřimi“, schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotí-
cí komise ve složení podle návrhu. Termín plnění: 30.11.2010 
(OIRR)

497/2010 RM schvaluje dodatek č. 1 kupní smlouvy s obchodní firmou 
LAX s.r.o., se sídlem Nedakonice 132, IČ 27688771, jehož před-
mětem je posun dodávky zařízení fitness na 5. 10. 2010. Termín 
plnění: 5.10.2010 (OMP)

498/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/
D/0066, s fyzickou osobou Davidem Ševčíkem, Školní 850, 664 
34 Kuřim, IČ 75608561, kterým se mění předmět díla a navyšu-
je cena díla o částku 67.845,- Kč vč. DPH 20 %. Termín plnění: 
30.9.2010 (OMP)

Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na mimořádné schůzi Rady města 

Kuřimi č. 27/2010 ze dne 10. 9. 2010
499/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo „Well-

ness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ 
s firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Olomoucká 174, okres 
Brno-město, PSČ 62700, IČ 25322257, kterým se zvyšuje celková 
nabídková cena o částku vyčíslených víceprací. Termín plnění: 30. 
9. 2010 (OIRR)

Ing. Oldřich Štarha   Mgr. Ladislav Ambrož
 starosta města    1. místostarosta města

Usnesení
přijatá na schůzi Rady města Kuřimi č. 

28/2010 ze dne 22. 9. 2010
500/2010 RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 17. 9. 2010. Termín 

plnění: 22. 9. 2010 (STA)
501/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí licenční 

s Miroslavou Kolářovou Šulcovou, trvale bytem Brno. Termín pl-
nění: 30. 9. 2010 (KÚ)

502/2010 RM schvaluje žádost Pěveckého sboru K dur, o.s., se sídlem 
v Kuřimi, Tyršova 81, PSČ 664 34, IČ 26563223, zastoupené 
oprávněnou osobou Mgr. Ivanou Kryštofovou, o užití znaku města 
Kuřimi na plakátech sloužících k propagaci „Báječného bálu“, ko-
naného dne 6. 11. 2010 v Kulturním domě Kuřim. Termín plnění: 
23. 9. 2010 (KÚ)

503/2010 RM schvaluje vyhrazení plakátovacích ploch, které jsou v ma-
jetku města a ve správě Městské knihovny Kuřim – kulturní dům, 
v době od 5. 10. 2010 do 16. 10. 2010 pro vylepení volebních pla-
kátů politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do za-
stupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. Termín plnění: 16. 
10. 2010 (OSVV)

504/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy č. 517/2010 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infra-
struktury na rok 2010 na akci „Přechod pro chodce na ulici Tiš-
novské u kostela v Kuřimi a autobusová zastávka“ – ISPROFOND 
5627510026. Termín plnění: 31. 12. 2010 (KÚ)

505/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomo-
ci a provedení exekuce s Mgr. Ing. Josefem Cingrošem, soudním 
exekutorem, Brno, IČ 63 38 64 61 a předání exekučních titulů dle 
přílohy k vymáhání. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

506/2010 RM v působnosti valné hromady obchodní firmy Wellness Ku-
řim s.r.o. schvaluje uzavření „Smlouvy o výkonu funkce jednatele“ 
mezi obchodní firmou Wellness Kuřim s.r.o., IČ 29213380 a Ing. 
Janem Sojkou, jednatelem obchodní firmy Wellness Kuřim s.r.o. 
Termín plnění: 30. 9. 2010 (OMP)

507/2010 RM ruší usnesení RM č. 382/2008 ze dne 6. 8. 2008 a usnesení 
RM č. 427/2009 ze dne 29. 7. 2009. Termín plnění: 22. 9. 2010 
(OMP)

508/2010 RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající-
ho věcnému břemenu (vedení NN) ve prospěch obchodní firmy 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 
2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene na pozemcích p.č. 2915/3, 2915/4, 2924/11, 2926/1, 
2926/2, 2927/10, 2928/4, 3756/13, 3760, 3762/4, 3762/5, 3766, 
3767 vše k.ú. Kuřim za jednorázovou úplatu ve výši 33.000,- Kč + 
20% DPH. Termín plnění: 31. 10. 2010 (OMP)

509/2010 RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu členských 
práv a povinností k družstevnímu bytu z Boženy Němcové, trvale 
bytem Kuřim, na Květoslavu Němcovou, trvale bytem Kuřim, k 
bytu č. 4 v domě na ulici Metelkova v Kuřimi a schvaluje budoucí 
pronájem bytové jednotky č. 1536/4 budoucímu členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem Jungmannova 968, 664 
34 Kuřim, IČ 26277212 – Květoslavě Němcové, trvale bytem Ku-
řim. Termín plnění: 15. 10. 2010 (OMP)

510/2010 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem 
Vojtěchem Ferbarem, trvale bytem Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem obecního bytu v Kuřimi, umístěného v I. nadzemním pod-
laží bytového domu dohodou ke dni 30. 9. 2010. Termín plnění: 
31. 10. 2010 (OMP)

511/2010 RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu číslo 36/2007 ze 
dne 23. 4. 2007 ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 2208 k.ú. 
Kuřim o výměře 170 m2, uzavřené s manželi Štěpánem Kubiznou 
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a Marií Folkertovou, oba trvale bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 
10. 2010 (OMP)

512/2010 RM schvaluje provedení odborného posouzení stability skal-
ních masivů a svahů na ulici Podhoří v Kuřimi podle seznamu zá-
jemců obchodní firmou SG–GEOPROJEKT, spol. s r.o., se sídlem 
v Brně, Šumavská 33, PSČ 602 00, IČ 26237636, za cenu 83.736,- 
Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

513/2010 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2010/D/0034 se společností Centrum technických služeb Kuřim, 
s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, 
kterým se snižuje cena díla o částku 36.000,- Kč vč. DPH 20 % 
a mění platební podmínky a předmět díla. Termín plnění: 30. 9. 
2010 (OMP)

514/2010 RM souhlasí s nástavbou plotu u antukového hřiště TJ SO-
KOL Kuřim. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OIRR)

515/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy od dílo se společností Hrd-
lička spol. s r.o., se sídlem, Tetín 45, 266 01 Beroun, IČ 186 01 227, 
která předložila nejvýhodnější nabídku, zajistí správu mapových 
podkladů do max. výše 36.000,- Kč/ročně (včetně DPH). Termín 
plnění: 30. 11. 2010 (OIRR)

516/2010 RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Kuři-
mi na rok 2010. Termín plnění: 30. 9. 2010 (OF)

517/2010 RM schvaluje závěry z jednání komise pro životní prostředí, 
konané dne 6. 9. 2010 v bodě 1 a bere na vědomí body 2, 3 a 4. 
Termín plnění: 22. 9. 2010 (OŽP)

518/2010 RM schvaluje zhodnocení nabídek na zakázku „Provozování a 
dodávka elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek“ 
a doporučuje jednat o uzavření smlouvy o dílo s firmou QCM, 
s.r.o., Heršpická 5, PSČ 639 00 Brno, IČ 26262525, zastoupe-
né Ing. Davidem Horkým, jednatelem firmy, v celkové hodnotě 
192.000,- Kč. Termín plnění: 8. 10. 2010 (KÚ)

519/2010 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo 
„Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu“ s 
firmou IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Olomoucká 174, okres 
Brno-město, PSČ 627 00, IČ 25322257, kterým se snižuje celková 
smluvní cena o částku vyčíslených méněprací. Termín plnění: 10. 
10. 2010 (OIRR)

520/2010 RM bere na vědomí v souladu s § 706 a § 708 OZ přechod 
nájmu bytu č. 901/4, v Kuřimi na paní Jitku Řeháčkovou, trvale 
bytem Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2010 (OMP)

521/2010 RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v 
Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení uvolněného bytu 
v DPS dle zápisu. Termín plnění: 1. 10. 2010 (CSSK)

522/2010 RM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 
26.454,- Kč na úpravu zatravněné plochy v Kuřimi na ulici Jánská, 
mezi parcelami č. 1015 a 1017, dle návrhu. Termín plnění: 30. 11. 
2010 (OF, OŽÚ)

523/2010 RM uděluje souhlas s bezplatným využitím pozemku p.č. 375 
v k.ú. Kuřim dne 17. 10. 2010 v době od 13:00 do 18:00 hod. za 
účelem veřejné humanitární sbírky „Postavme školu v Africe“ or-
ganizaci Junák – svaz skautů a skautek České republiky, středisko 
623.16 Kuřim. Termín plnění: 31. 10. 2010 (OMP)

524/2010 RM schvaluje prominutí nájemného za použití velkého sálu 
v Kulturním domě Kuřim Sdružení dobrovolných hasičů Kuřim, 
se sídlem Zahradní 236, 664 34 Kuřim, IČ 65265696, dne 16. 10. 
2010 v době 18:00 – 03:00 hod. v rámci krojovaných kuřimských 
hodů. Termín plnění: 31. 10. 2010 (OMP)

525/2010 RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného ná-
jemného k bytu č. 1002/20 ve výši ½ z částky 6.327,- Kč manže-
lům Petru a Jitce Šimkovým, oba trvale bytem Kuřim, se lhůtou 
splatnosti do 31. 12. 2010. Termín plnění: 31. 12. 2010 (OMP)

526/2010 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci: Wellness – 
dodávka rostlin 2“ s firmou Ing. Pavel Švec, Brno, IČ 60358742, za 
cenu 171.840,- Kč vč. DPH. Termín plnění: 31. 10. 2010 (OIRR)

Mgr. Ladislav Ambrož   Ing. Miluše Macková
 1. místostarosta města   místostarostka města

Escape Live Music 
Kaltenecker Gang (Maďarsko)

V rámci projektu Es-
cape Live Music, který nava-
zuje na Live Club Jazz etc… 
z podzimu loňského roku a 
jara tohoto roku, vystoupí 
v Clubu Escape na kuři-
mském zámku ve čtvrtek 
14. 10. 2010 ve 20:00 hod 
skupina Kaltenecker Gang 
(H). Hutná fusion v Česku 
již proslaveného budapešť-
ského pianisty: jazz/rock/
underground/world music. 
Zsolt Kaltenecker je jedním 
z nejpůsobivějších evrop-
ských pianistů. Všimněme si 
jeho brilantní techniky, kte-
rá je na úrovni Oscara Pe-
tersona, nebo klavíristů po-
dobného formátu. Jeho cit 
pro harmonii je fantastický, 
frázování velmi originální, a 
tím se odlišuje od ostatních 
pianistů. V hudbě tria se míchá soudobá hudba, jazz a východoevropská 
tradice. Zsolt Kaltenecker – el. piano, Miklós Borbély (syn Mihályho Bor-
bélyho) – saxofon, András Dés – perkuse. www.kalteneckerzsolt.com 

Juraj Turtev 
je jeden z nejlepších slovenských bluesových kytaristů. Bluesman 

roku 1999 podle Slovenské bluesové společnosti tentokráte nevystoupí 
se svou mateřskou kapelou Bluesweiser ani vlastním projektem Dura & 
Blues Club, ale s hosty speciálně pro tento večer - vynikajícím slovenským 
kytaristou Petrem Kriškou (Ad acta) a dalším hráčem, jehož jméno je za-
tím tajemstvím i pro nás. Každopádně se bude hrát blues jako řemen – 
poprvé v Escapu!

Vstupné vždy: 120 Kč na místě, 100 Kč v předprodeji. Předprodej 
v Kulturním domě a v Clubu Escape. www.clubescape.cz. Koncerty se 
uskuteční za laskavého přispění Města Kuřimi a firmy Fuertes develop-
ment. 

Escape Live Music - program podzim 2010
30. 09. – Med + Lenka Dusilová (CZ) 

14. 10. – Kaltenecker Gang (H) 
28. 10. – Juraj Turtěv, Peter Kriška (SK) 

04. 11. – Miki Birta / Tamas Barabas (HU) 
11. 11. – Claire Michael Quartet (F) 

18. 11. – Tarafuki (CZ)
25. 11. – Tereza Rajnincová a Groove In (CZ) 

08. 12. – As Guests (GB/SK)
16. 12. – Elena Sonenshine Trio, (CZ/USA) 

pozvánka
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Od tohoto čísla pčinášíme krátký seriál vzpomínek pana Ludvíka 
Kejmara, účetního firmy Konstruktiva a.s. Praha na stavbu dálnice Vra-
tislav – Brno – Vídeň v letech 1940 – 1942. Pan Kejmar byl zaměstnán 
na kuřimském úseku. Vzpomínky poskytl jeho syn pan Ludvík Kejmar 
ml., materiály pocházejí z jeho soukromé sbírky. Děkujeme za povolení 
zveřejnit je a děkujeme i panu Tomáši Jandovi, publicistovi, který se tou-
to tématikou zabývá,  zprostředkoval nám kontakt a zapůjčil některé 
fotografie. 

Ještě před vytvořením protektorátu učinila vláda „druhé“ republi-
ky Němcům určité ústupky. Byla spoutána hospodářskými i politickými 
dohodami. V jejím rámci bylo Říši dovoleno vybudovat dálnici napříč 
Moravou. Tato autostráda se měla stát výsostným územím Reichu a roz-
dělila by prakticky již okleštěnou republiku na dvě části.

Aby byl zdůrazněn fakt, že dálnice Vídeň – Vratislav je čistě ně-
meckou záležitostí, byly jednotlivé úseky zadány říšským firmám, ale je-
jich kapacita nestačila. Páni z Nemanic učinili proto další gesto, kterým se 
českým podnikům povolovalo na dálnici spolupracovat. Dokonce se jim 
dávala větší účast a formulovalo se to takto:

Vedení, dozor a financování budou provádět Němci, české firmy 
dodají veškerý inventář, pracovní síly a materiál.

Jednotlivé úseky byly rozděleny na pětikilometrové trasy. Začínaly 
pod Brnem a končily u Moravské Třebové. Zabíraly značnou část kvalitní 
zemědělské půdy. Organizačně podléhala stavba pod Oberste Bauleitung 
Wien s filiálkami Brno a Moravská Třebová. Jeden z těžkých úseků začínal 
na katastru obce Kuřim a končil u Všechovic. Tento úsek byl zadán mni-
chovské firmě SAWOE. Českým partnerem se stala Konstruktiva, tehdy 
velmi známá pod zkratkou KOTVA.

Na trase byly velké přesuny zemin z obou konečných bodů na 
střed. Uplatnily se zde dva bagry, dvanáct vlakových souprav na dvaceti-
kilometrové síti kolejí o rozchodu 760 a 600 mm, několik válců, kompre-
sory, Demagy apod. Tyto stroje musela dodat Konstruktiva.

Organizačně to vedli Němci. Z našich tu byli stavitel Hála, ing. Ví-
zek, Šťastný a několik českých mistrů. Rozsah prací si samozřejmě později 
vynutil další české zaměstnance.

Oba němečtí vedoucí byli těžkými nacisty. Snažili se nám od po-
čátku vštípit do hlavy, že rozhodující slovo má německá říše, německá 
organizace a německý duch. Bylo zde však pouze pět Němců a tak museli 
záhy přenechat celou výstavbu do rukou českých techniků a dělníků.

Třebaže šlo o stavbu, jež měla být dokončena do dvou let, měla 
hospodářská smlouva slušný rozpočet na zařízení stavby. Tento fond od-
čerpávali Němci v prvé řadě k osobnímu pohodlí. Tajemník Konstruktivy 
žasl při své první návštěvě nad novým zařízením kanceláří rekreačními le-
hátky, koberci, obrazy zvláště v místnostech obou německých vedoucích. 
Bylo to trochu nesrovnatelné s poměry, které byly na stavbách Konstruk-
tivy. Mívali jsme tehdy většinou truhlařinu sbitou na stavbách ve formě 
polic, stolů a židliček se zkříženými nohami.

Stavební příprava byla dokonalá. Trasy byly vytyčeny a zakresleny 
včetně přepočtu podle vrstevnic na kubíky přesunů zemin a vtěleny tis-
kem do budoucích fakturačních výkazů.

Tato příprava předpokládala přesné dodržení harmonogramů, na-
sazení mechanizace, pracovních sil.

Kontrolně byly tyto podklady doplněny fyzickými objemy a vázá-
ny na stanovený počet pracovních hodin dělníků i koeficientů práce me-
chanizované. Jestliže bylo stanoveno, že v určitém období na x-tém úseku 
bude mzda kopáče 7,56 koruny včetně sociálního příplatku, muselo se 
to dodržet a zdůvodnit. Odlučné, ubytovné, návštěvné, zimní příplatky 
platil investor mimo rozpočet. Prostě černit se nedalo. Při měsíčních uzá-
věrkách se musel zodpovídat každý úsekář, tak i každý mistr a počet hodin 
musel přesně souhlasit na provedený výkon. 

Zpočátku si Němci mysleli, že patent na rozum mají jen oni. Záhy 
se však přesvědčili o úrovni českých techniků. Stavitel Hála pamatoval, že 
nynější ředitel závodu SAWOE ve Vídni praktikoval před necelou desít-
kou let u Konstruktivy při stavbě silnice na Karlovy Vary.

Až do poloviny roku 1941 byla stavba přednostně dotována mate-
riály a plán byl úspěšně plněn. Nový stavbyvedoucí Gunst však usiloval o 
ještě lepší výsledky. Organizoval využití pracovní doby s největší fyzickou 

možností a činil patřičná opatření. Aby bylo možno přes den nerušeně 
pokračovat v navážce kipy u Čebína nařídil, že přesun kolejí bude probí-
hat v noci. Vylučovalo to denní prostoje, zrychloval se postup prací. Kdy-
by se nepsal rok 1941 mohlo se to řešit dvojí směnou. Vzhledem k tehdy 
známému hlášení z rádia, že ….těžká a bombardovací letadla nalétávají 
směr Vídeń a Vratislav…“ nedala se proto noční směna při osvětlení za-
vést. Přesto Gunst na tom trval a nechtěl ustoupit ani před rozumnými ar-
gumenty stavitele Hály. „Zde poroučím já, Herr Halla, a protože se zastá-
váte kolejářů, ručíte mi zato, že ráno vjedou soupravy na nové kolejiště.“ 
Usedl do auta, které mu dala Konstruktiva k dispozici, a odjel do Brna.

Kolejářská parta na dvacetikilometrové síti čítala asi dvanáct lidí. 
Denně se pracovalo pravidelně přesčas a to si máme zavádět ještě práci v 
noci? „Ne pane staviteli,“ prohlásil parťák. „Teď večer se to demontuje a 
ráno na to přivstaneme“. Stavitel souhlasil a parta dělala až do dvaceti ho-
din, kdy začalo prudce pršet. Hlína byly jílovitá, nohy se smekaly únavou. 
„Je to mrzutý, jdem spát“ prohlásil parťák.

Gunst přijížděl na stavbu již ráno o šesté a jeho první cesta před 
zahájením směny byla na staveniště k bagrům. Tentokrát se ocitl přímo 
na kipě, kde byli kolejáři v plném tempu. Zbývalo napojit asi dvě výhybky 
a několik jařem. Jinak kolejiště sedělo na novém okraji pevné kipy. Přesto 
to znamenalo, že bagr bude o půl hodiny opožděn a sním alespoň tři gar-
nitury vlaků. Z kolejářů teklo, třebaže bylo chladné březnové ráno. Gunst 
již zjistil, že se v noci nepracovalo a proto metal blesky na všechny strany. 
Když vjela první sentinelka na novou kolej naměřil rovných 35 minut 
zdržení, tři soupravy na cestě a 48 kubíků ztráty pro třetí říši. Pak teprve 
vybuchl „Also, teď se spakujte a počkáte v lágru, až si pro vás přijede gesta-
po. Nařídil jsem dokončit v noci a vy jste neposlechli. To je sabotáž! Herr 
Halla, dejte dohromady ihned náhradní partu!“

Zelený Mercedes se objevil asi za hodinu. Gunst žaloval, Hála par-
tu obhajoval. Parta byla unavená, pršelo a mohlo dojít k úrazům. Předák 
party odpovídal brněnskou němčinou zcela klidně. „Na ten odpočinek 
jsme měli právo. Podívejte se do šichtovek. Denně dřeme dvanáctky. Kdy-
bychom chtěli sabotovat, tak nám mohla sklouznout včera při dešti celá 
kolej a nikdo by nám to nemohl dokázat.“

Líšeňského parťáka nenechali domluvit. „Drž hubu! Ven! A po-
čkejte, až vás zavoláme!“ Řval vedoucí gestapák.

„No, co to má znamenat?“ otázal se s překvapením Gunst. „Vůbec 
nic,“ prohlásil jízlivě gestapák. „Ten koumes se totiž odvolává na to, co 
sami propagujeme. A kdybychom je měli všechny pozavírat, mohli byste 
to zde sbalit, nich wahr?“

Gunst byl nespokojen. Zařídím vše jinak. Zavolejte parťáka! „Po-
slyšte vy, zavřít vás tentokrát nenechám. Ale protože jste neposlechli 
mého rozkazu, zůstanete 14 dní celá parta bez výdělku. Alespoň se naučí-
te vážit si práce!“ Parťák se ohradil: „A to teda ne! Jedem domů a ušetříme 
si stravování!“

Gestapáci věděli, že Gunst opět přestřelil a proto mu museli pomo-
ci. „V tomto případě si pro vás za hodinu přijedeme!“ zařvalo zelené pan-
stvo. Vložil se do toho stavitel Hála. Nedalo se to přece hnát do krajnosti. 
Kolejáři seděli na lágru, nadávali a hráli karty. Náhradní parta nebyla, a 
proto museli čtvrtý den zase nastoupit.

Na stavbu byla přidělena dvě nákladní auta. Z nich Škoda 506 se 
dodělávala po generálce, takže parní sentinel měl co dělat. Tyhle sentine-
ly, dědictví Škodovky, byly hotovými nezmary. Měly také řadu nevýhod 
– ranní zatápění, tíha kotle na přední ose, šlajsování do kopce, zkrátka 
parní stroj. Řidič Loudín měl plné ruce práce a dovedl nasekat za den i 27 
hodin, takže Gunst vyskakoval do výšky. Nemohl si to však s Loudínem 
rozházet, protože kdyby se Lojza dopálil, dopálila by se i jeho rachotina. 
Pára je vrtošivý element a kliďasovi Loudínovi by se dalo těžko co vy-
tknout. Jednou mu to však přece nevyšlo.

„Pane Loudín, odstavte to dnes o trochu dříve. Telefonoval mi 
vedoucí lágru, že potřebuje dovézt mouku z malhostovického mlýna. 
Vezměte si s sebou lidi na přenesení pytlů přes brod potoka“. „Provedu!“ 
povídá Loudín a slibuje, že pumpne mlynáře a nějaké to kilo mouky pro 
sebe.

Bylo hodně po desáté. Někdo zaklepal na okno. Venku stál závoz-
ník „Loudín vám vzkazuje, abyste se šel na to podívat. Zajeli jsme na brod, 
uvázli a došlo nám palivo…“.

Čtení na pokračování

Jak se stavěla německá dálnice
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Měsíc zaléval údolí bílým svitem a odrážel se v hladině mlýnské 
strže. Bylo po deštích, potok se rozlil a na jeho vlnkách se nyní rýsoval 
sentinel, předek až po osu v bahně. „Přece nenechám chlapy, aby tahali 
pytle přes vodu“ prohlásil Loudín na omluvu.

„S tím sajrajtem jsem nepočítal. Sám se z toho nedostanu,“ dokon-
čil s rezignací.

Kdo by nepomohl kamarádovi? A tak ještě před půlnocí dostrojo-
val řidič Vonšovský škodovku, aby to ráno před pátou mohl zapřáhnout.

Ale ráno v šest se na stavbě známé „šišišiši“ neozývalo a už tu byl 
Gunst. Natáhl si tyrolácké boty a už hnal Favorita k bagrům. Ale po sen-
tinelu ani po 506 ani vidu. Do mlýna byly asi tři kilometry a tak jsem 
nevěděl, že teď v sedm hodin ráno vytahuje pár koní nejprve škodovku a 
teprve potom společnými silami i sentinel. Za další půl hodinku zatáčel již 
sentinel na cestu k lágru a Vonšovský si najížděl ke garáži. Součastně se ale 
nad přejezdem vyhoupl Favorit s Gunstem.

„Pan šéf je ńák nastekanej“ poznamenal mzdovák Filka. To už bylo 
slyšet prásknutí dvířky vozu a těžké kroky na ochozu baráku. Prudké ote-
vření a Gunst stál v kanceláři jako bůh pomsty. „Also, mein lieber Herr! 
Tahle sabotáž vám přijde pěkně draho. Věděl jste, že je tam brod a přece 
jste tam zahnal sentinel. Ale to vám nestačilo, a tak jste tam vyhnal i ško-
dovku. Když sabotáž, tak důkladnou!“

Gunst řval dále: „Připravte všechny doklady k odevzdání! Frau Po-
korny, rufen sie sofort Gestapo an!“ Brněnská nacistka něco zakoktala a 
již točí klikou aparátu. Gunst křičí, na place až vykukují lidé z dílen. To mě 
posiluje, a proto se odvažuji: „V tom případě pojedete se mnou! Nechal 
jste zahálet týden dvanáct kolejářů a to je sabotáž prokázaná. Tu moji bys-
te mě musel dokázat“.

Gunst rudne v obličeji a řve, že nás naučí manýrům. Práskne dvíř-
kama vozu a jede řádit na stavbu. Co teď? Všichni rozpačitě mlčí. Jen ně-
mecký účetní Kuhn říká: “Zašel jste příliš daleko, teď musíte nést násled-
ky – připravte uzávěrku.“

Zavolám Prahu……. Domů vzkážu, aby mě nečekali k obědu…
Před okny kanceláře zastavuje známý zelený Mercedes. Tyrolác-

ké klobouky se mihnou kolem oken, i Gunstův. Jejich kroky dozní až v 
kanceláři baulajtra. Již potřetí sčítám tentýž sloupec, když zazní telefon. 
Žádají hlavního inženýra Vránu. V ústředí mu podléhá stavba dálnice a 
Němci ho respektují. Tvrdě a nesmlouvavě hájí zájmy Konstruktivy. A to 
jediné na ně ještě platí – nebát se jich! Vysvětluji po telefonu vývoj celého 
případu. Asi uprostřed hovoru řve za přepážkou Gunst a Frau Pokorny 
mi oznamuje, že mám mluvit německy. Vysvětluji přerušení inženýru 
Vránovi. „Ne to už přestává všechno,“ odpovídá inženýr Vrána. „Dokud 
nedostanete ode mě příkaz, nesmíte opustit stavbu. A teď mi dejte Gun-
sta, začíná mi jít na nervy. Zatím na shledanou a hlavu vzůru!“ Nyní se 
pro změnu křičí vedle.  „ …nein, Herr Gunst, protestuji co nejrozhodněji. 
Nemáte právo jednat tímto způsobem se zaměstnanci naší společnosti.  
Žádám, abyste okamžitě odvolal opatření a čekal na rozhodnutí z Mni-
chova. Povedu na Vás stížnost!“

Gunst je překvapen rozhodným tónem. Nakonec povoluje: „Also 
gut, Herr Vrana, je to na vaši odpovědnost.“

Pokračování příčtě.

Čtení na pokračování

Výzva:
Stavbu Německé průchozí dálnice ( v okolí Kuřimi „lidově“Auto-

strády, Hitlerovy dálnice apod.) prováděla dvě stavební sdružení firem. 
Jednalo se o sdružení firem Sager&Woerner, Mnichov – Konstruktiva 
a.s. Praha. Tyto firmy stavěly dálnici v úseku Všechovice – Malhostovice 
– Kuřim. Druhé stavební sdružení se skládalo z firem Pittel&Brausewet-
ter, Vídeň – Lanna a.s. Praha a provádělo stavbu od Kuřimi až po dnešní 
městskou část Brno-Kníničky.

Na stavbě pracovali především místní občané a jako mistry, stroj-
níky, ale i stavební inženýry zde můžeme nalézt mnoho občanů z Brna a 
okolí.

Připravuji další publikaci o Německé průchozí dálnici a sháním 
dobové materiály o této stavbě. Nemáte náhodou nějaké dobové fotogra-
fie ze stavby, pracovní knížku tatínka nebo dědečka se zápisem o zaměst-
nání na této stavbě ? Nenapsal Váš dědeček vzpomínky ve kterých zmiňu-
je tuto stavbu? Samozřejmě uvítám i jiné dobové materiály k této stavbě.

Kontakt:  t.janda02@seznam.cz  případně v městské knihovně v 
Kuřimi.

Jedna z mnoha nehod na stavbě dálnice je důvodem pro fotografii zú-
častněných. Poznáte někoho?

Nahoře:
Osobní automobil stavbyvedoucího Gunsta a jeho řidič pan Strnad

Ve vedlejším sloupci:
Parní lokomotiva Orenstein&Koppel na stavbě dálnice u Všechovic
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Kultura

placená inzerce

Poslední a první
Poslední koncert Kuřimského zámeckého kulturního léta 2010 

proběhl v pátek 17. září. Vedle tradičních Čankišou (foto dole vpravo) 
jsme poprvé přivítali brněnský etnobigbít Kumbalu (dole vlevo), kteří 
myslím byli dobrými předskokany. Počasí chladné, ale suché, publikum 
vstřícné a roztančené. 

Hned v pondělí 20. září jsme naopak v plném komorním sále ZUŠ 
Kuřim zahájili letošní ročník Spolku přátel hudby a byl to rovněž strhující 
zážitek dvou mladých pěveckých hvězd. Čecha Jakuba Pustinu doplňoval 
Du Fanyong z Číny. A přiznám se, že jsem byl překvapen, když mi po kon-
certě řekli dva návštěvníci, že na něj přijeli až z Vídně, a že toho rozhodně 
vůbec nelitují.

A na jaký koncert se chystáte vy? 
Jiří Brabec



ročník 17, číslo 10/říjen  2010   ZLOBICE   43

pozvánky

Sportovní pozvánky

Přijďte fandit
Sobota 2. října 9:30, fotbalový stadion
Fotbal  FC Kuřim – Čebín (St. přípravka A)
Další utkání tohoto dne: 11:00 St. přípravka B - Domašov, 12:30 

Ml. přípravka A - Čebín, 14:00 Ml. přípravka B – Tišnov.

Neděle 3. října 12:00 - 14:00, cyklostezka U stadionu
Kuřimská cyklostezka 2010
Cyklozávod pro děti a širokou veřejnost. Délka trasy 6,6 km (pro 

děti zkrácená trať). Presence závodníků od 12:00. Starty jednotlivých ka-
tegorií od 13:00 do 13:35. (Děti do 10 let, do 12 let, do 14 let, do 8 let 
s rodiči, příchozí, rodinné týmy, nesoutěžní vyjížďka). Ochranné přilby 
u dětí do 18 let povinné. Občerstvení, atrakce pro děti.  Pořádá Město 
Kuřim a HB Kuřim.

Neděle 3. října 9:00 – 15:45, hřiště u ZŠ Tyršova
Futsal – I. Liga V. dvojkolo
Sobota 2. října 9:00 – 17:15 Futsal – II. liga IV. dvojkolo

Čtvrtek 7. října 16:00, fotbalový stadion
Fotbal  FC Kuřim Ml. přípravka A - Ml. přípravka B
Derby nejmladších kuřimských fotbalistů. 

Sobota 9. října 9:00 – 15:45, hřiště u ZŠ Tyršova
Futsal – I. Liga VI. dvojkolo
Neděle 10. října 9:00 – 17:15 Futsal – II. liga V. dvojkolo

Sobota 9. října 15:00, fotbalový stadion
Fotbal  FC Kuřim - Boskovice (Muži)
Mistrovské utkání mužů. Další domácí zápasy víkendu: sobota 9. 

října 10:30 St. dorost -Boskovice, 12:45 Ml. dorost - Boskovice, neděle 
10. října 09:00 St. žáci - Slovan Brno, 10:45 Ml. žáci - Slovan Brno

Neděle 10. října 10:00, ZŠ Tyršova velká tělocvična
Volejbal DDM HIPPO Kuřim – VK Královo Pole C
Krajský přebor kadetek.

Neděle 10. října 17:00, nafukovací hala
Házená SK Kuřim A - Jiskra H. Brod
Mistrovské utkání 2. ligy mužů. Další zápasy: 18:45 SK Kuřim B- 

Bohunice B (muži B), 15:00 SK Kuřim C - Juliánov B (dorost). 13:30 
Kuřim – Juliánov (starší žáci), 12:30 Kuřim – Juliánov (mladší žáci).

Sobota 16. října 9:00 – 15:45, hřiště u ZŠ Tyršova
Futsal – I. Liga VII. dvojkolo

Sobota 16. října 9:30, fotbalový stadion
Fotbal FC Kuřim - D. Loučky (St. přípravka A)
Další utkání tohoto dne: 11:00 St. přípravka B-Tišnov, 12:30 Ml. 

přípravka A - Střelice, 14:00 Ml. přípravka B – Rosice.

Neděle 17. října 17:00, nafukovací hala
Házená SK Kuřim A - Sokol II Prostějov
Mistrovské utkání 2. ligy mužů. Další zápasy: 18:45 Kuřim B - 

Nové Bránice (muži B), 15:00 Kuřim C - Maloměřice B (dorost), 13:30 
Kuřim - Nové Bránice (starší žáci), 12:30 Kuřim - Nové Bránice (mladší 
žáci).

Sobota 23. října 9:00 – 15:45, hřiště u ZŠ Tyršova
Futsal – I. Liga VIII. dvojkolo

Sobota 23. října 14:30, fotbalový stadion
Fotbal  FC Kuřim - Vracov (Muži)
Mistrovské utkání mužů. Další domácí zápasy víkendu: Pátek 22. 

října 16:00 Ml.přípravka B-Ivančice, sobota 23.října 10:00 St.dorost-
Šardice, 12:15 Ml.dorost-Šardice, neděle 24. října 09:00 St.žáci-Tišnov, 
10:45 Ml.žáci-Tišnov, 12:30 Ml.přípravka A-Rosice. 

Neděle 24. října 10:00, ZŠ Tyršova velká tělocvična
Volejbal DDM HIPPO Kuřim – TJ Junior Brno B 
Krajský přebor kadetek.

Sobota 30. října 9:30, fotbalový stadion
Fotbal FC Kuřim - Zastávka (St.přípravka A)
Další zápasy tohoto dne: 11:00 St. přípravka B - Zbraslav, 14:00 

Ml. přípravka B – Zbýšov.
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Volejbal

Fotbal v září
Z technických důvodů přinášíme tentokrát čtenářům Zlobice pou-

ze výsledkový souhrn zářijových utkání mužů a dorostenců. Kompletní 
informace, včetně tabulek a výsledků mládeže přineseme v příštím čísle 
Zlobice a najdete je také na webových stránkách klubu na adrese http://
www.fckurim.cz. Děkujeme za pochopení.

Muži
5. kolo - FC Kuřim - Rájec-Jestřebí 1:4 (1:2)
Branky: Klopar - Macík, Ostrý, Sova, Škvarenina

6. kolo - Bohunice - FC Kuřim 0:0
7. kolo - FC Kuřim - Novosedly 2:0 (1:0)
Branky: Moniak, Čuhel

8. kolo - FC Kuřim - 1. SC Znojmo B 4:1 (1:1)
Branky: Králíček 2, Moniak 2 - Schneider

Starší dorost
5. kolo - FC Kuřim - Svratka Brno 4:0 (1:0)
Branky: Kozumplík, Peřina, Stříž, vlastní

6. kolo - Moravský Krumlov - FC Kuřim 1:0 (0:0)
Branka: Staněk

7. kolo - FC Kuřim - ČAFC Židenice 4:0 (2:0)
Branky: Smíšek 2, Stříž, Šnyrch

8. kolo - FC Kuřim - MSK Břeclav 3:6 (1:1)

Mladší dorost
5. kolo - FC Kuřim - Svratka Brno 1:1 (0:1)
Branky: Kozumplík, Peřina, Stříž, vlastní

6. kolo - Moravský Krumlov - FC Kuřim 2:7 (1:3)
Branka: Staněk

7. kolo - FC Kuřim - ČAFC Židenice 3:8 (1:1)
Branky: Smíšek 2, Stříž, Šnyrch

8. kolo - FC Kuřim - MSK Břeclav 5:3 (1:2)

Předsezónní soustředění 
Letovice

Poslední přípravnou akcí před zahájením nové soutěžní sezó-
ny bylo pro volejbalistky DDM HIPPO Kuřim předsezónní víkendové 
soustředění v Letovicích. Areál letovické Střední školy práce poskytnul 
výborné podmínky pro závěrečnou přípravu. Účastníci absolvovali v pá-
tek kompletní baterii fyzických testů, které ukázaly, jak jsou připraveni na 
sezónu. V sobotu byly na programu dvě tréninkové jednotky zaměřené na 
jednotlivé specializace a doladění individuálních nedostatků. V neděli se 
konal miniturnájek již bez účasti Terezy Poláškové a Kláry Mikelové, kte-
ré měly reprezentační povinnosti s výběrem Jižní Moravy. Na závěrečném 
zhodnocení předal Martin Švestka ocenění Haně Šálené a Michal Švestka 
ocenění Veronice Poláškové za jejich práci na soustředění. Nejlepší hráč-
kou byla vyhlášena Tereza Plíšková. Všichni zúčastnění si akci náramně 
pochvalovali, jednalo se o kvalitní tečku za přípravným obdobím.

Soustředění se zúčastnili: Michaela Horáková, Martina Böhmo-
vá, Tereza Plíšková, Hana Šálená, Tereza Vyorálková, Tereza Polášková, 
Klára Mikelová, Soňa Pešková, Markéta Zelená, Barbora Fikesová, Anna 
Sedláčková, Kateřina Kubíčková, Veronika Polášková a Tomáš Böhm

Kvalifikace Krajského přeboru žákyň
V sobotu 18. 9. 2010 se konala v Brně kvalifikace Krajského pře-

boru žákyň. Kuřimské DDM HIPPO se kvalifikace zúčastnilo s mladým 
perspektivním týmem, který je v soutěži žákyň nováčkem. Zejména v 
úvodním setu byla na kuřimských hráčkách patrná značná nervozita z 
neznáma. Ovšem díky velkému množství přípravných zápasů, které tento 
tým absolvoval v přípravě, se tým rychle rozkoukal i v soutěži a již ve dru-
hém setu prvního utkání favorizovaného soupeře z DDM Brna A znač-
né potrápil. O výsledku ve prospěch soupeře z Brna rozhodl v koncovce 
26:24 až šťastný míč, který se zlomil o síť. Ve druhém zápase podávaly 
kuřimské žákyně dobrý výkon. Se soupeřem ze sportovní ZŠ Milenova 
odehrály dva vyrovnané sety. Bohužel při kuřimských žákyních dnes ne-
stálo ani jednou štěstí a žádnou z koncovek nedotáhly do vítězného kon-
ce. První účinkování v soutěži dopadlo herně dobře a hráčky jistě získaly 
cenné zkušenosti, které dále zúročí v dalším průběhu soutěže. Za speci-
ální zvýraznění dnes stojí výkon Barbory Fikesové, která hrála odvážně a 
byla velmi milým překvapením kvalifikace.

Za DDM HIPPO Kuřim nastoupily: Tereza Polášková, Klára Mi-
kelová, Eliška Smrčková, Klára Netrefová, Soňa Pešková, Markéta Zelená, 
Barbora Fikesová, Sabina Kloudová

Rozpis domácích zápasů základní části Krajského přeboru kade-
tek

Začátek 10:00 ZŠ TYRŠOVA VELKÁ TĚLOCVIČNA
10.10.2010 DDM HIPPO Kuřim – VK Královo Pole C 10:00
24.10.2010 DDM HIPPO Kuřim – TJ Junior Brno B 10:00
14.11.2010 DDM HIPPO Kuřim - Gymnázium Šlapanice 10:00
28.11.2010 DDM HIPPO Kuřim - TJ Lokomotiva Břeclav 10:00
12.12.2010 DDM HIPPO Kuřim - TJ Sokol Újezd u Brna 10:00

Fotbal
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Silový trojboj

Župní přebor
Poslední možností hráčů doladit své herní dovednosti před nad-

cházejícími mistrovskými soutěžemi je již léta Přebor sokolské župy Pern-
štejnské. Nejinak tomu bylo i poslední zářijovou neděli 26. 9. 2010, kdy se 
příznivci hry s nejmenším míčkem setkali již po jedenácté v Moravských 
Knínicích. 

 Přeboru se zúčastnilo ve dvouhrách a čtyřhrách 31 registrovaných 
a neregistrovaných hráčů a hráček z 11 TJ regionů Brněnska, Blanenska 
a Vysočiny. Příjemným překvapením byla skutečnost, že si za zelené stoly 
našel cestu i půltucet žen. Herní systém soutěží jednotlivců byl zvolen 
jako kombinace skupinového a vyřazovacího způsobu, čtyřhry byly po-
tom hrány na jednu porážku. 

 Jak se již na turnajích pořádaných místní TJ stalo pravidlem, kro-
mě příjemně stráveného dne za zelenými stoly, odcházeli všichni hráči s 
upomínkou na tento turnaj v podobě řady hodnotných věcných cen. 

Celkové pořadí soutěže registrovaných: 
1. Gabryš Milan M.Knínice, 2. Pleskač Miroslav M.Knínice, 3. 

Smolík Milan Nové Město, 4. Vodák Petr Jestřebí, 5.-8. Kočka Miroslav 
Sokol Kuřim, Kříž Radek Rohozec, Charvát Rudolf Kunštát, Foltýn Jiří 
Sokol Kuřim, 9. Tun Karel M.Knínice, 10. Suchomel Josef Rohozec, 11.-
12. Šumšal Patrik Bystřice n.P. a Racek Oldřich Sokol Kuřim (…), 21.-
23. Klimešová Zdenka Sokol Kuřim. 

Celkové pořadí soutěže žen: 
1. Kohoutová Petra M.Knínice, 2. Kalová Zdenka Kuřim, 3. Kli-

mešová Zdenka Kuřim, 4. Charvátová Soňa Kunštát, 5. Konečná Alena 
Rohozec, 6. Kočková Andrea Kuřim 

Stolní tenis

Postoupíme do extraligy?
Dne 25. září 2010 se v Krnově konal historicky první ročník „IPF 

Národní ligy“ oblast Morava v silovém trojboji. Časový harmonogram 
soutěže podporoval (jak se nakonec ukázalo liché) obavy, že soutěž bude 
maratónem trvajícím minimálně do pozdního odpoledne. Vážení končilo 
již o půl deváté, přičemž samotná soutěž měla dle časového harmono-
gramu probíhat od 9:15 do 19:00. Těžko říci, co přesně způsobilo, že se 
nakonec o postup do Extraligy utkalo pouze 6 mužstev. Hlavní roli patrně 
sehrála skutečnost, že poprvé nebylo umožněno soutěžit družstvu, které 
nedisponovalo plným obsazením 4 závodníků. V každém případě to byla 
škoda jak pro závod, tak pro oddíly samotné, neboť do Extraligy postupo-
vala hned 2 mužstva, ovšem za předpokladu zisku vyššího počtu bodů v 
porovnání s posledními družstvy Extraligy. 

Organizace tradičního pořadatele závodů v silovém trojboji byla 
na jedničku – v rozcvičovně bylo dostatek stanovišť na rozcvičení, závod-
níci měli v zákulisí monitor s pořadím závodníků nastupujících na činku, 
takže měl každý dostatek informací na to, aby se na pokus dostatečně při-
pravil. Nechyběla hudba vhodná pro tento typ podniku a v neposlední 
řadě je potřeba zmínit uvolněnou a přátelskou atmosféru panující nejen 
mezi závodníky navzájem, ale ani mezi závodníky a ostatními činovníky. 
Zvláštní poděkování patří obětavé skupině mladých nakladačů, kteří ne-
jednomu závodníkovi včasným zásahem zachránili zdravou kůži a důstoj-
ně se vypořádali i s technickými problémy nářadí.

Soutěž tedy proběhla za účasti 6 družstev, ovšem již po první dis-
ciplíně bylo zřejmé, že se o postup poperou pouze tři družstva – TJ Sokol 
Těškovice, tažené třetím mužem celkového pořadí jednotlivců Václavem 
Jaremczukem, SK Kuřim, v jejímž družstvu nastoupili hned dva nováčci, 
a vyrovnaným družstvem postaveným pořádajícím oddílem TJ Lokomo-
tiva Krnov. Pro SSK Vítkovice nezačal závod příliš šťastně, neboť Antoní-
nu Pavlovcovi nebyl pro nedostatečnou hloubku uznán ani jeden pokus 
ve dřepu, čímž byly naděje na přední umístění pohřbeny. TJ Viktorie Bo-
humín s myšlenkami na postup patrně nepřijela a ambiciózní oddíl Sokol 
Pohořelice odjel závod v rekreačním (!) tempu, kdy dal podobně jako SK 
Kuřim možnost zazávodit si začátečníkům. Pokud by přijel v nejsilnější 
sestavě, jistě by do postupu výrazným způsobem promluvil.

Dřep
Jak už jsem naznačil výše, v úvodní disciplíně silového trojboje, 

tedy ve dřepu, dominovali závodníci domácího oddílu TJ Loko Krnov 
a závodníci SK Kuřim. Nejlepší výkon 285 kg zaznamenal Milan Greguš 
(Krnov), těsně následující kuřimským Pavlem Župkou – 270 kg. Nutno 
podotknout, že druhý jmenovaný závodník předváděl vytříbenou tech-
niku, s hloubkou dřepu v odborných kruzích nazývanou „ass to grass“. 
Pěkné výkony zaznamenali též krnovský Fiala (265 kg), Václav Jaremczuk 
z Těškovic (260 kg) a nováček v dresu SK Kuřim Děmčichin Sergej, který 
dřepl s ohledem na osobní váhu 67 kg úctyhodných 190 kg. Ten si nováč-
kovskou daň vybral snad ve všech disciplínách, ve dřepu byl před prvním 
pokusem uvázaný snad 15 minut a jeho nohy nabraly barvy zralých šves-
tek. Pohotovým zásahem zachránili nakladači při druhém pokusu Petra 
Vlacha, když krátce před tím naopak zkomplikovali situaci před prvním 
pokusem Župkovi, který dobrých 5 minut sledoval jejich boj s uzávěrem. 
S ohledem na uvázané nohy nemohlo následovat nic jiného, než marný 
pokus o pokus. Rozhodčí s delegátem však nastalou situaci posoudili ro-
zumně a dali mu nový náhradní pokus. Zklamání přinesla první disciplína 
Popovi z Kuřimi, když druhý pokus mu nebyl uznán pro hloubku a třetí 
pokus byl nad jeho momentální síly.

Benč
Nejhodnotnější výkony v druhé disciplíně silového trojboje před-

vedli paradoxně závodníci z oddílů, které po dřepech již pomýšlet na po-
stup nemohly. Byli jím Jiří Zahraj z Vítkovic s úctyhodným výkonem 230 
kg a pohořelický Bronislav Tvrdoň, který vytvořil nový rekord ČR v kate-
gorii do 60 kg výkonem 128 kg. V následující disciplíně mu pak jistě tuhla 
krev v žilách, když se zachraňoval až třetím pokusem ;). Výborný výkon 
předvedl kuřimský Děmčichin, který při váze 67 kg vytlačil ve vypůjče-
ném triku 160 kg. Druhý největší benč soutěže - 195 kg - předvedl krnov-
ský Greguš, když poté vytlačil i 205 kg, ale pokus mu nebyl z technických 
důvodů uznán. Diváci měli možnost vidět i taktizování s převléknutím 

trika u Vlacha z Krnova, který tak zlepšil výkon ve své patrně nejslabší 
disciplíně. Po druhém dějství vedlo domácí družstvo před kuřimskými o 
cca 90 wilksových bodů, tedy asi o 55 kg. S ohledem na tahové schopnos-
ti Děmčichina a Župky nebylo nic ztraceno.

Mrtvý tah
Předpoklady se začaly naplňovat hned po odsoutěžení první 

skupiny závodníků, když kuřimští Děmčichin (výkon 220 kg – 162,099 
wilks) spolu s Opluštilem (220 kg – 136,334 wilks) dokázali stáhnout 
ztrátu na krnovské o 32,219 wilkse. Ani následný nápor Župky (285 kg) 
a Popa (lehkých 270 kg) však celou ztrátu umazat nedokázal, když krnov-
ský Greguš zabojoval a vydřel 242,5 kg a ani Vlach nezklamal s výkonem 
262,5 kg. Nakonec tedy TJ Loko Krnov uhájila první místo s náskokem 
27,9645 wilksova bodu, tedy asi o 17 kg, což je opravdu o pověstná prsa 
korejské dorostenky! Z ostatních výkonů v mrtvém tahu nesmíme zapo-
menout na solidní výkon Jaremczuka (270 kg).
 

Vítězem 1. Ročníku Národní ligy – Morava se tak stala TJ Loko-
motiva Krnov, před SK Kuřim a TJ Sokol Těškovice. Nejlepším závodní-
kem soutěže byl Pavel Župka (Kuřim), následovaný Milanem Gregušem 
(Krnov) a Václavem Jaremczukem (Těškovice). 

Teď už nezbývá než čekat do 15 listopadu kdy skončí extraliga, 
teprve potom budeme 

znát všechny postupující, přesto už dnes můžeme všem členům 
družstva i realizačnímu týmu poděkovat za nejúspěšnější výsledek v his-
torii oddílu.

PWL

Děmčichin Sergey  nejlepší junior v soutěži. Župka Pavel absolutní vítěz sou-
těže.
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Finálový závod 
Českého poháru horských kol v cross 
country v Peci pod Sněžkou

Poslední závod Českého poháru v cross country zastihl náš zá-
vodní tým v troskách. Petr Matula měl po operaci, Roman Šeptun byl 
nachlazený a odradila ho těžká trat a tak barvy klubu hájila pouze Martina 
Němcová s Jirkou Dundáčkem. 

Zvěsti o trati nelhaly, pořadatelé zde plánují v budoucnu uspořádat 
Mistrovství Evropy, popř. světa. Trať byla technicky i fyzicky velmi těžká. 
Některé pasáže si již nezadaly s pravým triálem, ale naštěstí případné pády 
se obešly bez zranění, protože se zde nejezdilo moc rychle. Převýšení 400 
m na jedno kolo o délce 4,6 km hovoří také za sebe. 

A jak jsme dopadli? 
Jirka Dundáček (Pell´s hard Bikers) zajel velmi dobrý závod v ka-

tegorii muži open, technicky náročná trať mu vyhovovala, mohl uplatnit 
své bikové umění a obsadil v závodě 15. místo. Tento výsledek jej katapul-
toval na celkové 19. místo v Českém poháru. 

V kategorii žen to bylo složitější. Martina Němcová (Pell´s Hard 
Bikers), evidentně z formy, se trápila a pouze v těžkých technických pasá-
žích uplatnila svoji techniku. V závodě dojela až na 6. místě a tato finálo-
vá příčka v závodě, kde se bere dvojnásobný počet bodů, ji stála celkové 
umístění na stupních vítězů. Pouze o 2 body totiž skončila čtvrtá. V Peci 
i celkově zvítězila Janka Štefková (Slovensko), před Pavlou Havlíkovou 
(Kooperativa) a brněnskou Luckou Veselou (GT MTB team).

Pro pořádek, Petr Matula (Pell´s Hard Bikers) byl celkově v Čes-
kém poháru také čtvrtý a Roman Šeptun (Pell´s Hard Bikers) dvacátý 
osmý. 

Pět závodů, pět vítězství. Taková je bilance Jaroslava Kulhavého 
(Rubena Birell Specialized) v Českém poháru cross country. Letošní vi-
cemistr světa z Kanady nenašel tento rok doma přemožitele. I v Peci zvítě-
zil stylem start-cíl, a to i přes fakt, že si v jedné ze zatáček ufouknul přední 
kolo a musel zastavit v depu. Jednoduché vítězství v Peci pod Sněžkou už 
jen deklarovalo jeho letošní famózní sezónu. V Českém poháru neztratil 
ani bod a suverénně tak zvítězil. 

V mistrovství ČR 2010 skon-
čil Daniel Mihály na 2. místě.

Dan si toto umístění vybojoval předčasně na mistráku v Písku po 
pátém závodě a už ho nemůže v šestém závodě nikdo ohrozit. Vzhledem 
k tomu, že nemůže zaútočit na 1. místo, protože první má také dostatečný 
náskok, závěrečný šestý závod v Mýtě vynecháme. Tím ušetříme pár tisí-
covek na Světové finále do italského Lonáta.

Po loňském skvělém 17. místě by si Dan rád zajel opět finále, ale 
bude to mít těžké, protože jako jediný pojede se starou loňskou techni-
kou. 

Příští rok Dan přestoupí do seniorské kategorie ROK, kde je potře-
ba mít i přední brzdy, a to znamená pořídit nový podvozek, což obnáší dát 
dohromady i potřebnou finanční hotovost.

Racing team M

„Ani nevím, jak se to stalo, po zaváděčce jsem měl už pěknej ná-
skok, to jsem fakt nečekal. Neměl jsem najetou techniku, protože jsem 
přijel až těsně před závodem, takže tam to nebylo úplně ideální,“ řekl Ja-
roslav. Druhé místo si až v závěrečném, pátém okruhu, vybojoval Milan 
Spěšný (S&H Superior) před Janem Škarnitzlem (dimp Giant). 

Závod cross country se v Peci jel současně s atraktivní sjezdovou 
disciplínou four cross, kde jasně zvítězil Tomáš Slavík (RP Racing), le-
tošní mistr světa.

Lubomír Stříž
předseda klubu Pell´s Hard Bikers

Celkové pořadí soutěže čtyřher:
1. Suchomel J - Kříž R. Rohozec, 2. Smolík M. - Tun K. N.Město-

/M.Knínice, 3. Foltýn J. - Vodák P. Sokol Kuřim/Jestřebí, 4. Kohoutová 
P. - Gabryš M. M.Knínice, 5.- 8. Špaček Z. - Vojanec L. M.Knínice, Vese-
lovský V. - Pleskač M. M.Knínice, Kočková A. - Kočka M. Sokol Kuřim, 
Charvát R. - Sova J. Kunštát/Lomnička, 9.- 14. Klimešová Z. - Buchta 
S. Sokol Kuřim/Technika Brno, Šlezinger A. - Štefl V. Kuřim, Kalová Z. 
- Racek O. Sokol Kuřim, Svejkovský P. - Vávra I. D.Loučky/Lomnička, 
Hnízdil M. - Kitner S. Lomnička

Celkové pořadí soutěže neregistrovaných: 
1. Buchta Stanislav Technika Brno, 2. Klimešová Zdenka Sokol 

Kuřim, 3. Kalová Zdenka Sokol Kuřim, 4. Charvátová Soňa Kunštát, 5. 
Štefl Vladimír Kuřim, 6. Meidl Jiří Lysice, 7.- 8. Konečná Alena Rohozec,  
Šlezinger Aleš Kuřim

L.Vojanec
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sport

Pozvánky

Příští (listopadová) Zlobice vyjde v pátek 5. listopadu 2010. 
Uzávěrka je v pátek 29. října, 

pro předem dohodnuté sportovní příspěvky v pondělí 1. 
listopadu.

Zasportujte si
Neděle 3. 10. 2010 14:00 – Kuřimský pětiboj

Soutěž v atletickém pětiboji pro všechny, kteří si to chtějí zkusit 
(skok daleký, hod oštěpem, 200m, vrh koulí a 1500m). Zúčastnit se mo-
hou ženy i muži od 14 do 100 let. Akce se koná na atletickém stadionu v 
Kuřimi. Startovné 20,-. Přihlášky nutno předem do pátku 1. 10. na tel.: 
608 661 139, e-mailem: ales@sikora.cz, osobně nebo poštou: Aleš Siko-
ra, Dukelská 795, 664 34 Kuřim-Podlesí.

Čtvrtek 14. 10. 2010 16:00 – Atletický čtyřboj pro děti
Podzimní atletický čtyřboj pro děti, který má disciplíny 60m, dál-

ka, míček, dlouhý běh (200-800m podle věku). Prezence na stadionu v 
Kuřimi od 15:30h. Bez startovného.

Sobota 23. 10. 2010 14:00 / 16:00 – Kuřimská hodinovka 
a 12-minutovka

Tradiční běžecký závod, který se koná na atletickém stadionu v Kuři-
mi. Letos je to jeho již 29. ročník. Start závodů pro děti bude od 14:00, dospě-
lí pak odstartují v 16:00. Startovné na hodinovce bude 30 Kč. Je to zároveň 6. 
závod letošní Kuřimské běžecké ligy. Více informací na kbl.kurim.cz.

Sobota 30. 10. 2010 6:00 – 12-hodinovka MTB „Podlesí - Lavky“
Neoficiální prověrka MTB výkonnosti po skončené sezóně. Od-

startovat je možno kdykoliv po 6 hodině ranní s tím, že závod končí nej-
později v 18:00. Prezentace a start u hřiště a kulturního domu na Podlesí. 
Startovné je 150 Kč (děti do 15 let zdarma). Počet startujících je omezen 
a pořadatel si vyhrazuje právo startovní listinu uzavřít. Podrobnosti na 
www.x-sports.cz.

Neděle 31. 10. 2010 10:00 – Běh na Babí lom
Vrchařský běžecký závod pro všechny, které baví běhat. Zároveň 

je to i poslední závod Kuřimské běžecké ligy, po kterém bude provedeno 
vyhlášení celkových výsledků ročníku 2010. Prezentace a start u hřiště na 
Podlesí. Ve stejnou dobu jako hlavní závod bude odstartován lidový běh 
o délce 2,6 km, především pro děti. Startovné pro hlavní závod je 20 Kč, 
lidový je bez startovného. Více informací na kbl.kurim.cz

AS

Oddíl Taekwon-do Kuřim oznamuje, že rád přivítá nové zájemce 
o korejské umění sebeobrany. Tréninky probíhají každé pondělí od 17 do 
19 hodin a pátek od 18 do 19.30 hodin v tělocvičně ZŠ Komenského v 
Kuřimi. Další informace získáte přímo na tréninku. Nebo na internetu 
www.taekwondonamorave.cz .

Těšíme se na vás.

Taekwon-do

Zahajovací seminář v Kuřimi
V sobotu 11.září 

jsme v rámci naší ŠKO-
LY TAEKWON-DO 
SAM IL uspořádali 
seminář, kterým jsme 
zahájili novou sezonu 
cvičení. Akce proběhla 
v osvědčeném prostře-
dí tělocvičny ZŠ Jung-
mannova.

Jako vždy se asi-
stenti sešli v 9 hodin 
a začali s přípravou a 
výzdobou haly. Tento 
úkol byl splněn relativně rychle. To samo napovídá, že již máme s touto 
činností mnoho zkušeností. V 9.30 hod. bylo vše podle plánu připraveno 
a mohlo se začít.

Po prázdninovém odpočinku se nás sešlo požehnané množství. 
Cvičilo cca. 60 žáků. Přibyli mezi nás i nováčci. Náš trenér Pavel Cigáň 
měl opět velmi dobře připravenou osnovu tréninku. Po společném po-
zdravení a TKD slibu, jsme se začali pomalu rozcvičovat a zahřívat.

Do tempa jsme se dostali velice rychle. Zahráli si postřehové hry, 
protáhli svaly a šlachy. Následovalo společné dynamické cvičení zaměře-
no především na nohy - kopy na úroveň jednotlivých pásem. Po hodině 
cvičení následovala krátká pauza a pokračovalo se dál. Druhá část semi-
náře byla zaměřena na vytrvalost s posílením svalů nakonec. Velmi pří-
jemná změna nastala ve fázi posilování. Trenér nás opět dokázal překvapit 

novými prvky a dal nám 
pořádně zabrat. Na závěr 
jsme si společně zacvičili 
sestavy /TUL/ a předvedli 
nováčkům některé techniky 
silového přerážení a speciál-
ních technik T-ki. Následně 
si mohl každý zkusit nohou 
prokopnout přerážecí des-
ku.

Seminář jsme ukon-
čili ve 12 hodin opět nástupem a pozdravem. Poté jsme halu uvedli do 
původního stavu a v dobré náladě s protaženým tělem se odebrali k do-
movu. Akce byla vydařená a myslím, že si každý přišel na své …

Těším se na další společné cvičení.
 Již druhou akci tohoto druhu (první byly mezioddílové závo-

dy školy) bylo možné zorganizovat díky značné  podpoře města Kuřimi a 
velmi vstřícnému přístupu vedení ZŠ Jungmanova.

Petr Hladík
Další na www.taekwondonamorave.cz 

Devátý ročník odstartován
V sobotu 25. 9. 2010 se odehrál první turnaj z desetikolového ma-

ratonu. Turnaje se zúčastnilo pouze 9 hráčů, takto nízkou účast v historii 
zahajovacích turnajů nepamatujeme, doufáme, že další průběh soutěže 
bude na účast zajímavější.

Vítězství v prvním turnaji si odnesl Jiří Kessner. Nejlepší ženou 
turnaje byla Petra Pištělá-
ková.

Výsledky turnaje č.1 
: 1. místo J.Kessner, 2. T. 
Sehnal, 3. A. Klaška st., 4. P. 
Cimbálník, 5.-6. A.Klaška 
ml. a M. Dulínek, 7.-8. R. 
Štěpánek a P. Pištěláková, 
9. V. Smejka

Foto: zleva T. Sehnal, 
P. Pišteláková, J. Kessner, A. 
Klaška st.

Další turnaje: 
Dvojice: V sobotu 9. 10. 
2010 v 19:00 hodin. Jednotlivci: V sobotu 23. 10. 2010 v 19:00 hodin

Turnaje se budou konat vždy v KLUBU POHODA kulturní dům 
Kuřim (vchod ze dvora).

 David Hedbávný

Šipky


