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zprÁvY z rAdnice

zprÁvY  
z mAtrikY

V sobotu dne 20. října proběhlo na 
Městském úřadě vítání  občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
 17.3. nela Antoňů, Tererova 8
 13.4. Dan Varaa, Družstevní 9 
 25.5. Aneta Křivonožková, 
  petra Jilemnického 2
 1.6. Michal růžička, Družstevní 9
 10.6. nela Hédlová, Údolní 5
 20.6. Štěpán Malásek, 
  Komenského 11
 29.6. Tomáš Krátký, 
  petra Jilemnického 5
 19.7. Miroslav Zavadil, plotní 2a
 20.7. Tereza Čejková, 
  petra Jilemnického 23
 23.7. nela Bukury, 
  petra Jilemnického 29
 26.7. Tobiáš Šmíd, sadová 2
 28.7. Adam skirka, Družstevní 4 
Blahopřejeme
 2.11. Miroslav Martinek, 70 roků, 
  Komenského 7
 3.11. Josef Lachman, 84 roky, 
  Komenského 11
 4.11. Marie Brožová, 85 roků, 
  Fibichova 25
 5.11. stanislav raušer, 70 roků, 
  Bezručova 8
 6.11. Ladislav nečas, 81 rok, 
  Tererova 1
 9.11. Miroslav novotný, 70 roků, 
  Bezručova 5
 10.11. Vlasta Doláková, 89 roků, 
  petra Jilemnického 10
 10.11. Věra Zavřelová, 86 roků, 
  Fibichova 9
17.11.  Jiřina Beranová, 82 roky, 
  Fibichova 6
18.11. Marie Hudcová, 70 roků, 
  Družstevní 3
26.11. oluška Hloušová, 75 roků, 
  petra Jilemnického 14
29.11. Jarmila Vágnerová, 89 roků, 
  Komenského 21
Blahopřejeme k sňatku
20.10. ivan Štrajt – Jana pernicová
Úmrtí
14.11. phDr. Vratislav Grolich, 
   roč. 1931, Komenského 25
 

 

 

 Zastupitelstvo města Adamova 
nesouhlasí s požadavkem společnos-
ti F-line, s.r.o., Štítného 388/18,  
praha k úhradě částky Kč 517.979,00 
s příslušenstvím týkající se vozidla 
MAn cAs 24 s tím, že smlouva o po-
skytování služeb ze dne 15. 3. 2002 
byla ze strany Města Adamova na-
plněna řádně a včas.
 Zastupitelstvo města Adamova 
ukládá starostovi, aby vyzval spo-

lečnost F-line, s.r.o., Štítného 388/18, 
praha k uzavření smlouvy o bezúplat-
ném převodu vozidla MAn cAs 24 ve 
smyslu smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy ze dne 15. 3. 2002.
 Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo rozpočtový výhled města 
Adamova na r. 2008 – 2010, který tvo-
ří nedílnou přílohu zápisu. 
 Zastupitelstvo města Adamova 
uložilo starostovi: a) předložit návrh 
rozpočtového provizoria na období le-
den 2008 ke schválení Zastupitelstvu 
města Adamova v termínu do 20. 12. 
2007. b) předložit návrh rozpočtu na r. 
2008 ke schválení Zastupitelstvu měs-
ta Adamova v termínu do 31. 1. 2008. 
 Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo Darovací smlouvu mezi pi-
vovarem Černá Hora, a.s. jako dár-
cem a Městem Adamov jako obdaro-
vaným k poskytnutí daru na investič-
ní akci „rekonstrukce rozhledny Ale-
xandrovka“. 
 Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo darovací smlouvu mezi  
ADAMoV – sYsTeMs, a.s. Mírová 2, 
679 04 Adamov jako dárcem a Měs-
tem Adamov jako obdarovaným k po-
skytnutí daru na investiční akci „re-
konstrukce rozhledny Alexandrovka“.
 Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo prodej části pozemku parc.
č. 468 o výměře 256 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v k.ú. a obci Adamov dle 
geometrického plánu č. 519-1914/2007 
včetně staveb nacházejících se na 
dané části pozemku, Moravskému ry-
bářskému svazu, místní organizaci 
Adamov za cenu ve výši 32.416 Kč  
a ukládá radě města Adamova pro-
jednat a schválit příslušnou smlouvu 
plynoucí z tohoto bodu jednání za-
stupitelstva.
 Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo prodej objektu garáží č.p 
445, pozemku parc.č. st. 868 o vý-
měře 248 m2 – zastavěná plocha a ná-
dvoří, pozemku parc.č. 411/2 o vý-
měře 519 m2 – ostatní plocha a po-
zemku parc.č. 412/7 o výměře 199 m2 
– ostatní plocha vše v k.ú. a obci Ada-
mov společnosti GAMA J+p, s.r.o., se 
sídlem Kolonie 302, 679 04 Adamov 
za cenu 700.000 Kč a ukládá radě 
města Adamova projednat a schválit 
příslušnou smlouvu plynoucí z tohoto 
bodu jednání zastupitelstva.
 Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo úpravy Tarifu iDs JMK od 
1.1. 2008 dle přílohy č.1, která je pří-
lohou zápisu.
 Zastupitelstvo města Adamova 
vzalo na vědomí zápis č. 4 Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva města Ada-
mova.

informace 
 Dne 20. listopadu 2007 se usku-
tečnila veřejná dražba budovy ZUŠ 
Adamov na ulici osvobození 11. Vyvo-
lávací cena objektu byla stanovena 
na 3 150 000 Kč. V dražbě byla pře-
konána o 500 000 Kč. prodejní cena 
objektu tedy činí 3 650 000 Kč. Draž-
bu provedla dobrovolná organizovaná 
společnost proKonZULTA Brno.

Úřední hodiny měÚ 
Adamov v prosinci 2007
pondělí 17. prosince 
08.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Úterý 18. prosince
08.00–12.00, 12.30–16.00 hod.
středa 19. prosince
08.00–12.00, 12.30–18.00 hod.
Od �1. 1�. �007 – 1. 1. �008 
bude MěÚ uzavřen. 

Připomínáme inzerentům, že uzá-
věrka  lednového Zpravodaje  je  
z  důvodu  vánočních  svátků  již  
12. prosince 2007. Děkujeme za 
pochopení.

Upozornění
  V pondělí 10. prosince 2007 bu-
dou úřední hodiny Městského úřadu 
v Adamově pouze do 16 hodin z dů-
vodu konání veřejného slyšení v sále 
MKs Adamov. 

informace o změnách 
v telefonních číslech v dps
 Upozorňujeme, že s účinností od 
15. 12. 2007 je platná pro telefonní 
ústřednu Domu s pečovatelskou  
službou v Adamově pouze linka čís-
lo 516 446 044. na toto číslo se lze 
dovolat obyvatelům Dps, kteří jsou 
na ústřednu napojeni jednotlivými 
klapkami a dále pracovnicím pečova-
telské služby v Adamově za předpo-
kladu, že volající zvolí klapku číslo 21.
  Odbor sociálních a správních věcí 

příspěvek na zvýšené 
životní náklady
 Upozorňujeme občany, kteří z dů-
vodu svého zdravotního stavu trvale 
používají ortopedické, kompenzační 
nebo jiné pomůcky a jsou příjemci dáv-
ky sociální péče – příspěvku na zvý-
šené životní náklady, že na základě 
zák. č. 261/2007 sb. je poskytování této 
dávky od 1. 1. 2008 zrušeno. s účin-
ností od 1. 1. 2008 dojde k odejmutí pří-
spěvku na zvýšené životní náklady 
všem občanům s tím, že bude vyplacen 
naposledy za měsíc prosinec 2007. 
příjemci uvedené dávky sociální péče 
v Adamově obdrží v průběhu měsíce 
prosince nejprve vyrozumění o za-
hájení řízení o odejmutí dávky a ná-
sledně i příslušné rozhodnutí. 
 Odbor sociálních a správních věcí
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Vážení spoluob ané,
dovolujeme si Vás pozvat 
k diskuzi u „kulatého stolu“

10. 12. 2007 v 17.00 h sál MKS na Pta in

Využijte možnosti zapojit se do diskuze 
o problémech Adamova: 

     Rozvoj m sta    Životní prost edí
  Spole enský život                 Služby 

Sou ástí programu je i vystoupení žák  ZUŠ. 
Akce je spojena s ochutnávkou produkt  vyráb ných v regionu 

Moravský kras. 

Srde n  Vás zve starosta m sta Adamova 
a lenové komise Projekt Zdravého m sta Adamova.
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Jaký Adamov? Náš a lepší! 

Vážená spoluob anko, vážený spoluob ane,

srde n  Vás zvu na 

Fórum Zdravého m sta Adamova, 
které se uskute ní

v pond lí 10. prosince 2007 od 17.00 h v hlavním sále M stského kulturního st ediska.

Projednávání bude probíhat formou kulatých stol  ve skupinách podle následujících oblastí: 
životní prost edí (odpady, zdravý životní styl, m stská zele )

služby (sociální služby, dopravní obslužnost, podnikání, informovanost) 
rozvoj m sta (bydlení, ve ejná správa, ve ejný po ádek, infrastruktura) 

spole enský život (vzd lávání, osv ta, kultura, sportovní a volno asové aktivity) 
Prodiskutované podn ty ob an  budou použity k vypracování návrhu Plánu zdraví a kvality života. Bližší informaci 
o ve ejném fóru Vám ochotn  podá RNDr. Karel Truhlá , Plotní 15, karel.truhlar@centrum.cz, mobil 608 931 235. 

Akci moderuje národní koordinátor Projektu Zdravé m sto a editel Národní sít  Zdravých m st R, Ing. Petr Švec. 
Sou ástí programu je vystoupení žák  ZUŠ. Akce je spojena s ochutnávkou produkt  vyráb ných v regionu Moravský 
kras.

P ij te nám vyložit své p edstavy, jak napl ovat spokojenost ob an  m sta Adamova. 

 Ji í N mec, v. r. 
starosta

Jaký Adamov? 
Náš a lepší!

Vážená spoluobčanko, vážený spoluobčane,
srdečně Vás zvu na

Fórum Zdravého města Adamova,
které se uskuteční

v pondělí 10. prosince 2007 od 17.00 h 
v hlavním sále Městského kulturního střediska.

projednávání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách  
podle následujících oblastí:

životní prostředí (odpady, zdravý životní styl, městská zeleň)
služby (sociální služby, dopravní obslužnost,  

podnikání, informovanost)
rozvoj města (bydlení, veřejná správa, veřejný pořádek,  

infrastruktura)
společenský život (vzdělávání, osvěta, kultura, sportovní  

a volnočasové aktivity)

prodiskutované podněty občanů budou použity k vypracování návrhu plánu 
zdraví a kvality života. Bližší informaci o veřejném fóru Vám ochotně podá 
rnDr. Karel Truhlář, plotní 15, karel.truhlar@centrum.cz, mobil 608 931 235.

Akci moderuje národní koordinátor projektu Zdravé město a ředitel národní 
sítě Zdravých měst Čr, ing. petr Švec.

součástí programu je vystoupení žáků ZUŠ. Akce je spojena s ochut-návkou 
produktů vyráběných v regionu Moravský kras.

Přijte nám vyložit své představy,  
jak naplňovat spokojenost občanů města Adamova.

Jiří němec, v. r.
starosta
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odpadové nádoby a třídění odpadů
Výměna popelnic
 Z důvodu špatného stavu popelnic a na základě písemné žádosti občana 
může odbor majetkový a stavební úřad Městského úřadu Adamov (dále jen 
MsÚ) žadateli zdarma poskytnout novou popelnici. podmínkou je, že ne-
funkční popelnice musí být starší 5 let, do této lhůty si musí občan popelnici 
vyměnit na své náklady. pokud odbor MsÚ žádosti vyhoví, přidělí žadateli 
známku na popelnici pro daný rok a oznámí žadateli, kde si popelnici může 
vyzvednout. nové popelnice jsou uloženy na sběrném dvoru firmy GAMA J+p, 
s.r.o., Kolonie 302, Adamov, kde si může žadatel popelnici vyzvednout a sou-
časně tam odložit nefunkční popelnici. V případě, že z vážných důvodů nemá 
žadatel možnost si popelnici sám vyzvednout, bude mu po dohodě s odborem 
MsÚ toto bezplatně zajištěno městem Adamov. 

Výměna kontejnerů
 Kontejnery na směsný komunální odpad jsou ve vlastnictví města a tudíž 
v případě jejich poškození jsou městem vyměňovány a je-li to možné, jsou po-
škozené kontejnery na sběrném dvoru firmy GAMA J+p, s.r.o opraveny a při-
praveny k dalšímu použití. případné požadavky na jejich opravu mohou zá-
stupci sVJ nahlásit na odbor MsÚ Adamov.

Třídění odpadů
 odpady bychom měli třídit nejlépe přímo doma, abychom zabránili jejich 
případnému smíchání a znečištění, nebo např. mastný papír už není možné 
dále zpracovat. správným tříděním odpadů umožníme jejich další zpracování 
a využití.
 V Adamově se nacházejí tři druhy barevných kontejnerů na tříděný odpad:

• modré kontejnery – sběr papíru
– patří sem noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, se-
šity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) 
– nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskova-
ný papír, použité plenky a hygienické potřeby

• Žlutý kontejner – sběr plastů a nápojových kartonů
– patří sem peT lahve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), 
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, nápojové kartony 
krabice od džusů, vína, mléka (prosím, nezapomeňte je vypláchnout a zmáčk-
nout!) 

Pozor, město nově zavedlo třídění nápojových kartonů – žluté kontejnery 
jsou označeny oranžovou nálepkou s vyznačením odpadu, který se sem může 
odkládat
– nepatří sem novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové 
oleje, chemikálie, barvy apod.) 

• zelený kontejner – sběr skla (barevné a bílé zvláš)
– patří sem láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo
– nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Pasportizace odpadových nádob
 Z důvodu lepší dostupnosti nádob na tříděný odpad pro občany Adamova 
bude v roce 2008 probíhat optimalizace umístění nádob v Adamově. cílem je 
podpořit třídění odpadu, což je jedním ze základních cílů plánu odpadového 
hospodářství, který je v současné době pro město Adamov zpracováván.

Četnost svozu
 Jedním z předpokladů pro zvýšení podpory třídění odpadu je možnost 
změny čtrnáctidenního cyklu svozu tříděného odpadu na týdenní cyklus. Zda 
dojde k plánovanému zvýšení četnosti svozu bude záležet na výsledku vy-
hodnocení finančních nákladů.

Černá skládka 
 Za černou je považováno ukládání velkoobjemového odpadu k odpadovým 
nádobám nebo na veřejná prostranství. K ukládání velkoobjemového odpadu 
je určen sběrný dvůr firmy GAMA J+p, s.r.o. Vytváření černých skládek je kon-
trolováno a jako přestupek postihováno Městskou policií Adamov.

 Děkujeme, že třídíte odpady. přispívá to k ochraně životního prostředí!
Odbor majetkový a stavební úřad

vzpomínkA

poděkovÁní

poděkovÁní

 Děkuji sboru pro občanské zále-
žitosti, Klubu důchodců Adamov iii  
a všem přátelům, kteří mi blahopřáli 
k mým narozeninám. prostřednictvím 
městského zpravodaje také děkuji  
Zo os KoVo Adast za zaslané bla-
hopřání a peněžitý dar. 

Marie Dáňová

 srdečně děkuji sboru pro občan-
ské záležitosti, Klubu důchodců  
v Adamově iii, osK Adast a.s., rodi-
ně, sousedům, přátelům a známým 
za blahopřání a dárky k mému ži-
votnímu jubileu.       Marie Brožová

 Výbor sV sadová 23, 25, 27 tím-
to děkuje firmě Zásobování teplem 
Adamov za pomoc při odstranění ha-
varijního stavu v dodávce pitné vody 
v bytovém objektu našeho sV, ke  
kterému došlo o víkendu ve dnech  
5. a 6. října 2007. poté, co jsme po-
žádali o pomoc, pracovníci firmy zpro-
voznili stávající porouchané čerpadlo 
a následně provedli montáž nového 
čerpadla, které firma také dodala. 
společnost Zásobování teplem se tak 
podstatně zasloužila o maximální 
zkrácení doby výpadku v dodávce 
studené i teplé vody do 105 domác-
ností. Děkujeme. 

 Výbor SV Sadová 23, 25, 27 

 Děkuji všem, kteří přišli doprovo-
dit na poslední cestě mého manžela, 
dr. Grolicha, za květinové dary a pro-
jevy soustrasti. Zvláš děkuji  ing. Zdeň-
ku Čejkovi za slova rozloučení. 

Sylvie Grolichová 

Dne 5. prosince 2007 by se dožil  
60 let pan Augustin Fojt. stále s lás-
kou vzpomíná manželka s rodinou.
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pro děti, studenty a důchodce do  
70  roků se mění ze 100 na 110 Kč.  
U čtvrtletních  jízdenek se cena 
mění ze 450 na 500 Kč a u dětí, stu-
dentů a důchodců z 230 na 250 Kč.
  Ke  změně  cen  dochází  také  
u jízdenek IDS.

reagujeme na vaše 
„otázky a odpovědi“ 
(z www.adamov.cz)
– Zajíždění linky 157 na Ptačinu
 K uvedenému požadavku uvádí-
me, že toto bylo předběžně dohodnu-
to s provozovatelem linky 157 firmou 
Vydos prostřednictvím firmy Kordis 
Brno. K dnešnímu dni je však situace 
jiná, provozovatel linky 157 odmítá 
zajíždět do Adamova iii z provozních 
a finančních důvodů (linkou 157 je 
zajišována doprava cestujících do 
Adamova v návaznosti na žel. do-
pravu, stání autobusu na točně u ná-
draží slouží jako povinná bezpečnost-
ní přestávka řidiče, rozdíl ve financo-
vání linek 157 a 215). 

  • Garáže u nádraží
 pronajalo město provozovateli 
MHD Adamov – firmě ČAD Blansko, 
která na základě výpovědi smlouvy o 
pronájmu garáží tyto městu vrátila. 
následně bylo rozhodnuto o jejich od-
prodeji a v současné době je vlastní 
prodej garáží realizován.

 • Změna provozovatele MHD
 na otázku, zda firma ČAD hodlá 
ukončit smluvní vztah s Městem Ada-
mov odpovídáme, že dle sdělení pana 
Maňouška, člena komise pro MHD, 
má firma i nadále zájem provozovat 
v Adamově městskou hromadnou do-
pravu.

  • Prodloužení čekacích dob 
  autobusů na vlaky
 při stanovení doby čekání auto-
busů v návaznosti na vlakové spoje 
přihlížíme především k propojení au-
tobusové a vlakové dopravy. V mno-
ha případech autobus přiváží cestu-
jící k vlakovému spoji a následně od 
něj cestující přepravuje dál. proto už 
zde „naskakují“ nutné minuty čekání 
a další jsou přidány na případné zpož-
dění vlaku. Těmito spoji se však pře-
pravují i cestující v rámci města. Kaž-
dá přidaná minuta pro ně znamená 
delší dobu přepravy. Z výše uvede-
ných důvodů jsme se informovali i na 
ČD ohledně plánovaných výluk, oprav 
apod., které jsou příčinou zpoždění 
vlaků. Byli jsme ubezpečeni, že ke 
zpoždění by nemělo docházet. Z to-
hoto důvodu nebyly upravovány če-
kací doby autobusů.

  •  připomínky a dotazy týkající se 
zaměstnanců firmy ČAD Blansko (ne-
vhodné chování aj.) jsou předávány 
k řešení jejich zaměstnavateli. Ve vět-
šině případů jsou stížnosti řešeny do-
mluvou nebo napomenutím, při zá-
važném porušení pracovní kázně by 
bylo postupováno dle Zp.
 při nedodržení smlouvy (zpoždění 
autobusů, pozdním přistavení ná-
hradního vozu při poruše aj.) je po-
stupováno v souladu se smlouvou  
o provozování MHD – viz sankční 
opatření.

  • Pokuty a penále vyplývající ze 
smlouvy o provozování MHD. Výňa-
tek ze smlouvy:

VII. Povinnosti dopravce
7.1. Dopravce je povinen zejména:
7.1.1. dodržovat schválené jízdní řády 
na jednotlivých linkách a přepravní 
tarifní podmínky
7.1.2. do každého 25. dne v měsíci 
předat objednateli vyúčtování MHD 
obsahující ujeté kilometry a tržby za 
předchozí měsíc
7.1.3. projednat s objednatelem tvor-
bu jízdních řádů včetně změn a oprav 
s cílem dosáhnout maximální hos-
podárnosti
7.1.4. projednat s objednatelem změ-
ny v tarifních a přepravních podmín-
kách.
7.1.5. zajistit prodej a předprodej ča-
sových jízdenek MHD v autobusech
7.1.6. písemně odpovědět objednate-
li na připomínky, podněty apod. tý-
kající se MHD
7.1.7. při zajišování přepravy zejména:
– na viditelném místě uvnitř autobusu 
uvádět jméno řidiče
– zajistit bez zbytečného odkladu ob-
novu poškozených a nečitelných jízd-
ních řádů na linkách MHD
– seznámit s povinnostmi vyplývají-
cími z této smlouvy všechny pracov-
níky dopravce
– operativně omezovat po dohodě  
s objednatelem rozsah MHD zejména 
v době menší poptávky (svátky, škol-
ní prázdniny apod.)
– v případě nepřistavení autobusu 
nebo přerušení dopravy o této sku-
tečnosti neprodleně informovat ob-
jednatele (odbor oMsÚ – tel. 516 499 
628) a současně zajistit náhradní pře-
pravu do 45 minut
7.1.8. použít platby podle části V. této 
smlouvy výlučně pro krytí prokaza-
telných ztrát vyplývajících z této 
smlouvy
7.1.9. umožnit objednateli a jím zmoc-
něným osobám provádění kontrol MHD
7.1.10. zajistit vydávání průkazek 
MHD

doprAvní 
okÉnko

 poprvé přicházíme v rámci tzv. 
„Dopravního okénka“ s informacemi 
pro obyvatele města a cestující, kte-
ří využívají k dopravě MHD Adamov. 
 V okénku pravidelně najdete dů-
ležité informace týkající se dopra-
vy, jízdních řádů, předprodeje jíz-
denek a také odpovědi na kon-
krétní otázky z rubriky otázky a od-
povědi, které jsou uvedeny interne-
tových stránkách města Adamova 
(www.adamov.cz).
 nový jízdní řád na MHD v Ada-
mově bude zveřejněn v lednovém 
čísle zpravodaje, který vyjde před 
vánočními svátky.
Informace pro cestující:
– Termín předprodeje jízdenek a vy-
řizování průkazek: 13.  prosince 
2007 v době od 14 do 17 hodin  
v MKS Adamov
– cestujícím, kteří využívají zá-
kladní a zlevněnou průkazku (do-
spělí a důchodci do 70 roků), kon-
čí k 31. 12. 2007 platnost těchto do-
kladů a musí si proto vyřídit prů-
kazku novou. Tato bude platit 4 roky. 
  K jejímu vyřízení potřebujete:  
1  fotografii,  občanský  průkaz  
a důchodový výměr (důchodci).
 průkazky si můžete vyřídit v síd-
le firmy ČAD Blansko v pracovních 
dnech od 7 do 15.30 hodin, nebo 
přímo v Adamově při předprodeji 
jízdenek (13. 12. 2007 od 14 do 17 h). 
– Jízdní řády linky č. 215 – MDH 
Adamov 
 od 9. prosince t.r. budou platit 
nové jízdní řády ČD i autobusových 
linek. Jízdní řády linky č. 215 Měst-
ská hromadná doprava v Adamově  
si můžete zakoupit v MKs Adamov  
a na podatelně MěÚ od 3. prosince 
t.r. (á 3 Kč). Řidiči v autobusech 
MHD jízdní řády na základě roz-
hodnutí vedení firmy ČAD Blansko 
prodávat nebudou.
– Úprava cen jízdného
 od 1. ledna 2008 dochází ke 
změně cen jednorázových i před-
platních jízdenek pro zónu 225.
 nová cena jednorázové  jíz-
denky se od uvedeného data mění 
ze 6 na 7 Kč, cena jízdenek pro 
děti do 15 roků zůstává zachována 
– 3 Kč.
 cena základních předplatních 
měsíčních jízdenek se mění z 200 
na 220 Kč, cena těchto jízdenek  
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městské kulturní středisko Adamov
opletalova 22, MKs 516 446 590, 607 518 104, mks-adamov@quick.cz, 
knihovna 516 446 817, knihovna_adamov@cbox.cz 

7.1.11. zajistit bezpečnou přepravu 
cestujících, na své náklady od-
stranit z prostředků přepravy (au-
tobusů) ohrožující předměty a za-
jistit čistotu a pořádek v dopravních 
prostředcích MHD.

VIII. Povinnosti objednatele
8.1. objednatel je povinen zejména:
8.1.1. uhradit dopravci na jeho účet 
prokazatelnou ztrátu ve smyslu čás-
ti V. této smlouvy
8.1.2. umožnit dopravci bezplatně 
použít místní sdělovací prostředky 
v působnosti objednatele (tisk, míst-
ní rozhlas) k předání informací o MHD
8.1.3. vytvořit podmínky pro plynulou 
a bezpečnou průjezdnost tras MHD

IX. Smluvní pokuta
9.1. V případě opakovaného poru-
šení povinností dopravce uvede-
ných v části Vii. této smlouvy je 
oprávněn objednatel vyúčtovat do-
pravci smluvní pokutu ve výši 
1.000,– Kč. při zpoždění odjezdu 
autobusu větším než 30 minut, kte-
ré není způsobeno vyšší mocí, je 
oprávněn objednatel vyúčtovat do-
pravci pokutu 500,– Kč za každou 
minutu zpoždění. Vyúčtováním 
smluvní pokuty není dotčeno právo 
na odstoupení od smlouvy. 
9.2. V případě porušení povinností 
objednatele uvedených v čl. 8.1.2.  
a 8.1.3. této smlouvy je dopravce 
oprávněn vyúčtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč. 
9.3. V případě prodlení objednatele 
se zaplacením prokazatelné ztráty  
je dopravce oprávněn vyúčtovat ob-
jednateli smluvní pokutu ve výši  
0,05 % z dlužné částky za každý za-
počatý den prodlení. 

  • Dopravní značení u nádraží
  ČD
 pro vhodnou úpravu dopravního 
značení u nádraží je nutno usku-
tečnit záměr Města Adamova, kte-
rým je odkup pozemků ve vlastnictví 
ČD, na kterých bude následně vy-
budována nová krytá zastávka a do-
řešeno bude také vhodné dopravní 
značení. předpokládaný termín re-
alizace této akce je r. 2008.
 na připomínky, které se týkaly 
příslušného spoje, aktuálního pro-
blému apod. a byly vyřízeny, v tom-
to příspěvku již nereagujeme. 

Komise pro MHD Adamov

 Poděkování
 majiteli firmy Autoškola Pernica 
Zdeňku Pernicovi, který podpořil ví-
kendové akce v kostele sv. Barbory 
v Adamově zajištěním bezplatné 
přepravy cestujících na nedělní bo-
hoslužbu. JK

kteří na výstavě prozatím nevystavo-
vali a měli by zájem se výstavy zú-
častnit, aby se ozvali na telefonní čís-
lo 516 446 590. 
12. prosince 2007 na letos poslední 
besedu o cestování. Jejím hostem 
bude Mgr. Aleš spUrnÝ a téma po-
vídání je ČernÁ HorA – neJMLAD-
ŠÍ sTÁT eVropY. Začátek akce je  
v 17.30 hodin. Vstupné 25 Kč. 

16.  prosince  2007 na další ne-
DĚLnÍ seTKÁnÍ s poHÁDKoU. 
Vánoční pohádky si pro děti připra-
vili Vratislav schilder a olga Mar-
ková. Začátek akce je v 16.30 ho-
din, vstupné 30 Kč.
 Ve stejný čas se v MKs usku-
teční další neDĚLnÍ ZAsTAVenÍ 
U KÁVY. i toto začíná v 16.30 hodin.
 poslední pozvání v tento den je 
na koncert skupiny neZMAŘi. Ten 
začíná v sále MKs v 17 hodin. Vstu-
penky si můžete zakoupit v MKs 
Adamov od 3. prosince t.r.

20. prosince 2007 na poslední po-
HÁDKoVÉ DopoLeDne. Herci ze 
Zemanova dřevěného divadla si pro 
děti připravili VÁnoČnÍ pŘÍBĚH.  
Začátek akce je v 9.00 hodin a vstup-
né 25 Kč – pozor, změna začátku 
představení.

21. prosince 2007 do MKs Ada-
mov na koncert nazvaný VÁnoce  
s Boni pUeri (chlapecký pěvecký 
sbor). Začátek akce je v 18 hodin. 
předprodej vstupenek od 3. prosin-
ce 2007.

zveme vás
2. prosince 2007 na autobusový zá-
jezd do Mahenova divadla v Brně na 
představení MŠe J.J. ryby. Začátek 
představení, na kterém spolupracují 
všechny tři soubory nD Brno, je v 16 
hodin. 
3.–13. prosince 2007 na VÝsTAVU 
FoToGrAFiÍ Borise MosKoV-
sKÉHo do salonku MKs Adamov. 

4. prosince 2007 na sLAVnosTnÍ 
roZsVÍcenÍ VÁnoČnÍHo sTro-
MU. Akce se koná od 
16.30 h u obchodního
domu v Adamově i.
V programu vystoupí 
členové brněnské 
skupiny Kama-
rádi a děti z ada-
movských škol. 
pozvání na 
akc i  př i ja l 
ing. Bc. Jiří 
crha, ředi-
tel Krajské-
ho úřadu  
Jihomorav-
ského kraje.

4.–7. prosince 2007 na vánoční vý-
stavu prací řícmanických žen nazva-
nou ŠiKoVnÉ rUce nAŠicH MA-
MineK A BABiČeK. na této prodejní 
výstavě najdete drhané náramky, bla-
hopřání, perníčky, adventní věnce, 
ukázky suchých vazeb, vánoční oz-
doby, háčkované zvonečky a hvězdy, 
keramiku, ptačí budky a krmítka, ob-
rázky ze dřeva apod. Výstavu můžete 
navštívit denně od 13 do 17.30 hodin.
5. prosince 2007 na MiKULÁŠsKoU 
nADÍLKU Do MAHenoVA DiVADLA 
V BrnĚ. V krásném prostřední di-
vadla se děti setkají s Mikulášem, čer-
ty a anděly, budou malovat obrázky, 
zpívat a obdrží nadílku. Akce, které 
se mohou děti zúčastnit v doprovodu 
rodičů nebo samy, začíná v 16 hodin.
7. prosince 2007 na vánoční VeČer 
pro seBe, který bude vyplněn za-
jímavým povídáním o vánočních svát-
cích, tradicích. jejich oslavách atd. 
Začátek akce je v 17.30 hodin. přijte 
se před předvánočním shonem za-
stavit a načerpat sílu. 
9.  prosince  2007 na vernisáž vý-
stavy sALon ADAMoVsKÝcH VÝ-
TVArnÍKŮ, která se koná ve spole-
čenském centru na Komenského uli-
ci v 16 hodin. Výstava potrvá do 18. pro-
since 2007 včetně a je otevřená den-
ně od 13 do 17 hodin. Touto cestou 
vyzýváme adamovské výtvarníky, 

24. prosince 2007 k Městskému kul-
turnímu středisku na VÁnoČnÍ VY-
TrUBoVÁnÍ. i letos vás od 14 hodin 
zveme k malému zastavení při po-
slechu vánočních skladeb. 
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připravujeme
6. ledna 2007 nedělní zastavení  

u kávy, jehož součástí bude koncert 
jedovnického kvartetu JAKo.

Chybí vám vánoční dárek?
 na 16. březen 2008 připravujeme 
zájezd na taneční vystoupení LorD 
oF THe DAnce v Brně. Vstupenky 
mohou být krásným dárkem pro vaše 
blízké...

v mks – knihovně 
jsme pro vás připravili 
řadu nových knih
Z lékařského prostředí:
Heron, echo: nemocnice
schlogel, G.: Lékařská čest

Našim nejmenším:
Havelka, s.: strašidla na Kulíkově
pat a Mat dokážou všechno
Lindgrenová, A.: Kajsa nebojsa
Čtvrtek, V.: To nejlepší pro nejmenší
Goscinny, r.: nové Mikulášovy patálie

Ženám nabízíme:
Johnston, J.: cena za lásku
perry, T.: Tatínkovy holčičky
collins, J.: Milenci a mstitelé
challinor, D.: Fata morgana

Historické romány:
Deckel, Michel de: Marie Antoinetta
Lejeune, p.: Milenky francouz. králů
Maxwell, r.: Královský zločin

Větším dětem:
Velká kniha strachu
Ullrichová, H.: 1000 důvodů, proč se 
nezamilovat
nezvaní hosté a jiné strašidelné po-
vídky

Hodina pravdy
 o tom, že máme ve městě spous-
ta šikovných a odvážných lidí, víme. 
Určitě mi po přečtení tohoto příspěv-
ku dáte za pravdu, že mezi ně patří  
i pan Alois Knecht, který s manželkou 
olgou a syny richardem a Markem 
žije na ptačině. 
 po několika zkušenostech s natá-
čením filmů a účastí v soutěžích se 
totiž asi před rokem rozhodl přihlásit 
svoji rodinu do soutěže Hodina prav-
dy. A protože soutěžící rodinu mohou 
ve studiu podpořit přátelé a známí, 
dohodli jsme se, že se na natáčení vy-
pravíme autobusem spolu s nimi.
 natáčení pořadu bylo připravová-
no 3. listopadu t.r. předcházela mu 
samozřejmě návštěva televizního štá-
bu spolu s panem svobodou v místě 
bydliště soutěžícího a zadání soutěž-
ního úkolu. nejinak tomu bylo i v pří-

padě rodiny Knechtových. ptala jsem 
se pana Knechta, jaký soutěžní úkol 
by uvítal a jaký by naopak rád pře-
nechal jinému členu rodinného týmu. 
připadalo mi, že se nebojí snad vů-
bec ničeho. navíc si tajně přál, aby 
úkol, když už si to všechno vymyslel, 
dostal právě on.
 Týden před natáčením se v Ada-
mově objevil vůz České televize  
ostrava. Většinou štáb zavítá přímo 
do bytu soutěžících. V případě rodiny 
Knechtových si k zadání úkolu pan 
svoboda vybral lavičku pod stromem 
před jejich domem. Tentokrát na sou-
těžícího čekal úkol opravdu těžký – 
během týdne se naučit 44 vyznání 
lásky ve čtrnácti jazycích – např. v ja-
zyce amharském, aramejském, heb-
rejském, portugalském aj. Ke splnění 
úkolu byla vybrána „hlava rodiny“, 
pan Knecht. ostatní dostali za úkol 
natáčet přípravu soutěžícího na do-
mácí video. Ale i v soutěži platí „něco 
za něco“, a tak si soutěžící rodina 
mohla určit, co by chtěli v případě, že 
tatínek zvítězí, vyhrát. A tak na ně za 
týden mělo ve studiu čekat auto, hor-
ské kolo, automatická pračka a nový 
stativ k fotoaparátu. 
 pro soutěžícího však nastal oprav-
du perný týden. Lístečky s napsanými 
zadáními měl u sebe stále a všude. 
na výletě do Josefova, při procházce 
do adamovského kostela i při od-
skočení si na pivko s kamarády. A tré-
noval a trénoval. Zbývající členové 
soutěžního týmu zase tatínkovu píli 
poctivě natáčeli, popřípadě s ním 
společně trénovali a zkoušeli ho.
 soutěžící rodinu čekala v ostravě, 
kde se pořad natáčí, před natáčením 
zkouška. odjeli proto už ve čtvrtek. 
předtím však maminka olinka stihla 
přiběhnout do kulturního střediska  
s krabicí výborných medovníků, ob-
čerstvením na sobotní cestu. náš od-
jezd se v sobotu malinko zkomplikoval 
hned v začátku. Autobus brněnské 
dopravní společnosti, který zajistila 
televize, pro nás přijel s téměř hodi-
novým zpožděním. A aby problémů 
nebylo málo, kousek za Adamovem 
jsme měli hned nucenou zastávku  
z důvodu poruchy. To už jsme ale byli 

ve spojení s produkcí ČT a zvažova-
lo se, zda vůbec pokračovat v cestě. 
na místě jsme totiž museli být do půl 
jedné, protože od jedné se už natá-
čelo. nakonec nám vyjel naproti vůz 
ČT, který s autobusem v zádech měl 
co nejrychleji projet ostravou tak, 
abychom natáčení stihli. proto jsme 
ani neměli možnost si prohlédnout 
prostory ČT ostrava, ale hned jsme 
museli usednout na místa ve studiu. 
Zde si nás pracovník štábu „vyzkou-
šel“. Museli jsme ukázat, jak bychom 
se radovali z případné výhry, jak by 
nás rozesmutnila prohra, chtěli od 
nás slyšet hromadně odkud jsme při-
jeli a kterou rodinu podporujeme.  
A potom klapla ta správná klapka  
a natáčení začalo. přichází pan svo-
boda – fešák jako vždy. po něm do 
studia přibíhá soutěžící rodina – Alois, 
olinka, Marek a ríša. Moderátor sou-
těže si s nimi povídá o zadaném úko-
lu, o přípravě na soutěž, o zálibách  
a koníčcích, následuje domácí video 
a potom se už všichni společně jdou 
podívat na připravené výhry. Ve stu-
diu je ticho, že by byl slyšet spadnout 
špendlík – pro pana Knechta začíná 
„hodina pravdy“. Já bych hodinu opra-
vila na „pět minut pravdy“. následuje 
oficiální zadání úkolu panem svo-
bodou. Třináctkrát se zadání vyznání 
lásky v požadovaném jazyce zobrazí 
na tabuli před soutěžícím, který je 
musí přečíst a dvakrát stejně říct od-
pově. To všechno navíc v časovém 
limitu dvou minut. Možné jsou dvě 
chyby...
 Te by měla následovat radostná 
či smutná zpráva o tom, jak soutěžní 
klání dopadlo. Ale podle pokynů pro-
dukce si na výsledek musíte počkat 
do 5. ledna příštího roku, kdy se Ho-
dina pravdy s rodinou Knechtových 
bude vysílat na ČT i.
 po natáčení si kousek za ostra-
vou děláme i s Knechtovými malou za-
stávku v motorestu. i zde se stále mlu-
ví o natáčení, pocitech a zkušenostech. 
Domů přijíždíme večer. Ale nikdo dne, 
převážně prožitého na cestách, neli-
tuje. Bylo nám dobře a opět jsme po-
znali něco nové a dosud nepoznané. 
 celé rodině Knechtových přejeme 

hodně úspěc hů  
v životě i v dalších 
soutěžích, děkuje-
me za pozvání na 
natáčení i všechny 
připravené dobroty 
na cestu.
 Fotografii sou-
těžící rodiny nám 
poskytla redakce 
Blanenského dení-
ku rovnost.

 JK
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na návštěvě 
v adamovské zUŠ
 o prázdninách jste si jistě všimli, 
že adamovská základní umělecká 
škola změnila místo svého působení. 
Z Adamova i se přestěhovala na pta-
činu. Zaslechla jsem v té souvislosti 
„zaručenou zprávu“ o tom že byla 
škola zrušená, že má v novém sídle 
k dispozici jen malinký prostor a jiné 
podobné informace. proto mě na-
padlo pozvat zájemce k návštěvě této 
školy. oslovila jsem asistentku pana 
ředitele, paní Zlatu němcovou, a spo-
lečně jsme se pustily do přípravy naší 
návštěvy. paní němcová se navíc při 
ní stala naší příjemnou průvodkyní. 
 návštěvu jsme si dohodly na pon-
dělí 12. listopadu. před školou se nás 
sešla dvacítka. nejdříve nás paní 
němcová zavedla do boční části ško-
ly – přístavby, kde našel zázemí ta-
neční a výtvarný obor. na chvíli jsme 
se zastavili ve třídě paní učitelky 
chlubné a mohli sledovat přípravu ta-
nečního vystoupení asi sedmile- 
tých dětí. Hudební doprovod dětem 
zajišoval pan učitel Mareček. pro-
hlédli jsme si i zázemí – sklady, ka-
binety aj. o poschodí výš právě kon-
čilo vyučování ve třídě výtvarného 
oboru paní Baisové. Viděli jsme, jak 
paní učitelka končí a hodnotí hodinu 
a pochvalou oceňuje tvůrce zdařilých 
výtvarných prací. Z přístavby jsme 
přešli do hlavní budovy adamovské 
školy. Zde se v 1. poschodí vyučuje hra 
na hudební nástroje. na chvíli jsme 
vyrušili z vyučování přímo pana ředi-
tele, Josefa Švarce, který nás sezná-
mil s podrobnostmi kolem výuky hry 
na flétnu. Ve druhém poschodí nás 
čekal malý hudební dárek, který nám 
připravil pan učitel přehnal. Ten zde 
vyučuje hru na klávesové nástroje.
 V novém prostředí ZUŠ se nám 
všem líbilo. Byli jsme velice mile při-
jati všemi pracovníky této školy, od-
nášeli jsme si dáreček v podobě ob-
rázku a radosti z příjemně prožitého 
odpoledne.
 Závěrem chci všem – dětem i uči-
telům – jmenovitě panu řediteli Bc. 
Švarcovi, paní Baisové a chlubné, 
pánům Marečkovi a Mgr. přehnalovi 
i paní němcové mnohokrát poděkovat 
za pozvání i milé přijetí. přejeme vám, 
a se vám všem na novém působišti 
líbí a hlavně daří!  JK 

  Dva bývalí adamovští občané se 
výrazně zapsali do dějin adamovské-
ho divadla a hudebního dění. V pro-
sinci si připomeneme jejich výročí na-
rození.

sTAnisLAV spieGL 
– neDožiTÉ 95. nAroZeninY
 narodil se 30. října 1912 v Hodo-
níně, kde také vystudoval reálné gym-
názium a poté kurs při obchodní aka-
demii v Brně. otec byl ředitelem zá-
ložny a také členem ochotnického di-
vadla i režisérem. V roce 1938 na-
stoupil stanislav spiegl do adamov-
ského závodu jako úředník. V roce 
1940 se stanislav oženil s Markétou 
Drozdovou. Vychovali dvě dcery – Li-
buši a Jarmilu a syna stanislava.  
V adamovském závodě pracoval na 
ekonomickém úseku jako vedoucí 
účtáren, pak jako vedoucí iso.
 stanislav spiegl, který pocházel 
z rodiny divadelního ochotníka, se 
plně zapojil do činnosti divadelního 
kroužku. Měl velké nadání jako herec, 
ale především jako režisér. Byl jed-
ním z nejlepších režisérů v Adamově. 
od roku 1953 měl divadelní kroužek 
k dispozici nově vybudovaný kulturní 
dům. Zde se v 60. letech minulého 
století konaly Divadelní přehlídky – 
festivaly, kterých se zúčastňovaly di-

dvě významná výročí 
v oblasti adamovské kultury

vadelní soubory z různých míst Mo-
ravy. od roku 1961 to byly krajské pře-
hlídky. Kromě řady jiných režíroval 
stanislav spiegl v roce 1957 divadel-
ní představení siréna za účasti sa-
motné autorky, spisovatelky, národní 
umělkyně Marie Majerové. Také re-
žíroval představení perly panny se-
rafínky za účasti herečky z Brna Věry 
Beranové, která účinkovala v před-
stavení jako host. Také se podílel  
s Janem Volfem, projektantem a vrch-
ním osvětlovačem, na zřízení otáče-
cího jeviště v kulturním domě. sta-
nislav spiegl vychoval řadu dalších 
režisérů. Také spolupracoval s diri-
gentem divadelního orchestru Tomá-
šem Duchaněm. Vynikající úspěch 
měli oba při operetách. 
 V letech 1960–1965 zastával sta-
nislav spiegl funkci předsedy zá-
vodního klubu při ZV roH. V roce 1972 
odešel do důchodu. Zemřel 8. října 
1985.

SLOVA PRO POVZBUZENÍ
 Bylo to jednou na Štědrý den před 
polednem. Obchodní ruch ve městě 
pomalu utichal a začínala ta důležitá 
pauza, ve které se musí zastavit vše-
chen obchod a shánění, aby večer 
mohla začít klidnější kapitola vánoc, 
ta rodinná. Cestou kolem kostela 
jsem z předsíně zaslechl divné zvu-
ky. Zloději na vánoce? Otevřu hlavní 
dveře a vidím tam mladšího muže. Na 
vodítku německého ovčáka. Když mě 
uviděl, utřel si rukávem oči a hned se 
mírně podnapilým hlasem omlouval. 
Čerstvě rozvedeného jej letos čekají 
první vánoce bez manželky a bez 
dětí… A tak vzal psa a při svém blou-
dění městem se dostal až do kostela. 
Neznal jsem ho, ale věřil jsem mu. Tak 
jsme aspoň chvilku dali řeč a z fary 
jsem mu donesl něco na vánoční stůl 
a dokonce se našel dárek pro něj i pro 
psa. Když jsme se loučili, byl už klid-
nější. Díval jsem se za nimi a tehdy 
jsem pochopil, že ty nejkrásnější dár-
ky dáváme druhým tenkrát, když to 
ani neplánujeme. Když to je i pro nás 
samotné překvapením. 
 Pěkné svátky vánoční, naplněné 
tentokrát hlavně malými, překvapivý-
mi dárky, všem přeje Jiří Kaňa. 
 

Perly panny Serafínky. Zleva: Stani-
slav Spiegl – režisér, Tomáš Duchoň 
– dirigent, Karel Press – výtvarník  
a výprava.

ToMÁŠ DUcHAň 
– 105. VÝroČÍ nAroZenÍ

 narodil se 8. ledna 1902 ve Šla-
panicích. Vyučil se strojním zámeč-
níkem, poté absolvoval strojní prů-
myslovou školu v Brně. následovalo 
zaměstnání ve Škodových závodech 
v plzni, odkud byl přeložen do ada-
movského závodu. V té době se ože-
nil s Marií Jílkovou, jejíž strýc Fran-
tišek Jílek byl v té době ředitelem ada-
movského závodu. Manželé Ducha-
ňovi vychovali dvě dcery – Ludmilu  
a Martu.
 Tomáš Duchaň měl hodně ko-
níčků – hrával tenis, lyžoval, rybařil  
a především miloval hudbu – hrál vel-
mi dobře na housle. Zájemci o hudbu 
utvořili v Adamově známé kvarteto, 
které se scházelo i v době války. Čle-
ny tohoto kvarteta byli mimo Tomá- 
še Duchaně eduard Boháček st., ri-
chard Beránek, ing. ivo Hanák, ing. 
0. pazdírek – ved. les. úřadu a do kon-
ce války i učitel Václav stuchlý. po 
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válce od 50. let byl členem tohoto 
kvarteta také učitel Jaroslav pokorný. 
Tomáš Duchaň byl jeho členem 45 
let, od roku 1935 do roku 1980.
 po příchodu do Adamova, ze-
jména před válkou, zapojil se Tomáš 
Duchaň do divadelní činnosti v so-
kolovně jako vedoucí divadelního or-
chestru – účinkovali v operetách. po 
dobu války byla tato činnost utlume-
na, obnovila se až po válce. Divadla 
se hrávala jak v sokolovně, tak i v Děl-
nickém domě, až posléze v novém 
kulturním domě. Když se umění To-
máše Duchaně jako dirigenta a reži-
sérské umění stanislava spiegla za 
účasti dobrých herců spojilo, byl to 
pro diváka opravdový požitek. Tomáš 
Duchaň také často režíroval divadelní 
představení. Zemřel 17. listopadu 1981.
 pamětníci jistě rádi vzpomínají na 
tuto dobu, na úspěšná a oblíbená di-
vadelní představení, na divadelní fes-
tivaly a jiná kulturní vystoupení. počí-
naje rokem 1970 ochotnická divadel-
ní činnost ustala. Zájem o divadlo, hud-
bu a umění se rozvíjel jinými formami.
 na oba milovníky kultury, zejména 
hudby a divadla, kteří adamovskou 
divadelní a kulturní činnost povznes-
li na vyšší úroveň, vzpomínají bývalí 
divadelníci, rodiny, přátelé a známí. 
Čest jejich památce.                   MK

DoBrosLAVA noVÁKoVÁ 
– neDožiTÉ 70. nAroZeninY
 narodila se 25. prosince 1937,  
v Adamově vychodila základní školu, 
pak vystudovala gymnázium a zdra-
votní školu. poté pracovala jako dět-
ská sestra v nemocnici v Boskovicích, 
na dětském zdravotním středisku  
v Blansku a později v jeslích v Ada-
mově. Za svého života se věnovala 
práci na úseku sociálním – byla člen-
kou sociální komise při MěÚ Adamov, 
ale především práci v ČsČK (Čer-
vený kříž), kde byla řadu let funkcio-
nářkou v místní i okresní organizaci. 
Za svoji obětavou a nezištnou práci 
obdržela několik vyznamenání, včet-
ně vyznamenání od ÚV ČsČK. od 
roku 1982 byla předsedkyní základní 
organizace svazu invalidů v Ada-
mově, kde se zaměřila především na 
pomoc zdravotně postiženým obča-
nům a na sociálně právní poraden-
ství. V letech 1985 -1996 byla před-
sedkyní okresní organizace zrakově 
postižených v Blansku. nevyléčitelná 
nemoc ukončila předčasně její život 
i práci. Zemřela 10. října 2004 v ne-
dožitých 67 letech.Vzpomínají bývalí 
členové ČsČK, invalidé, spolužáci, 
rodina, přátelé a známí. Čest její pa-
mátce.

Žila mezi námi 

 před rokem jsme gratulovali phDr. 
Vratislavu Grolichovi k 75. jubileu, přáli 
mu pevné zdraví a dlouhý život. Bohu-
žel, přání se nesplnilo a v polovině lis-
topadu se jeho život uzavřel. Krátce chci 
připomenout životní peripetie Dr. Groli-
cha a jeho přínos pro regionální histori-
ografii a vlastivědu. 

likování. To mu však nezabránilo pokra-
čovat v práci na dějinách průmyslu, ze-
jména v oblasti blanenské umělecké li-
tiny. Věnoval se překladatelské práci, 
zejména z latiny a němčiny a vlastivědě 
obcí blanenského regionu. Až po devíti 
letech dostal phDr. Grolich možnost vrá-
tit se do společenského života. Získal 
doktorát filosofie na Masarykově uni-
verzitě v Brně, byl rehabilitován a vrátil 
se na místo ředitele blanenského mu-
zea. Byl znovu přizván do výboru Mu-
zejní a vlastivědné společnosti v Brně. 
pracoval také v zastupitelstvu města 
Adamova a jako člen Kulturně infor-
mační komise se podílel na vydávání 
Adamovského zpravodaje. Jako člen 
a místopředseda Historicko-vlastivěd-
ného kroužku významně přispěl také 
k rozvoji vlastivědy v Adamově. od-
borný přínos a zásluhy phDr. Vratislava 
Grolicha na poli historie a vlastivědy ne-
budou zapomenuty. Další badatelé na 
ně budou navazovat. Čest jeho památce.

PhDr. Jaroslav Budiš 
za Historicko-vlastivědný kroužek 

při MKS v Adamově
     a Kulturně informační 

komisi Rady města Adamova

zemřel phdr. vratislav Grolich 

 phDr. Vratislav Grolich se narodil  
v Kroměříži, ale po absolvování peda-
gogické fakulty palackého univerzity  
v olomouci a tříleté pedagogické práci 
v rýmařově přešel do Adamova, kde 
zakotvil natrvalo. Zde spolu s Jarosla-
vem Zelíkem rozvíjel rozsáhlou vlasti-
vědnou činnost spojenou s vydáváním 
časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova 
a okolí a jeho knižnice, pořádali vzdělá-
vací akce, vlastivědné konference a vý-
stavy. Mezitím si své vzdělání rozšiřo- 
val studiem klasických jazyků na filoso-
fické fakultě Univerzity J. e. purkyně, 
dnes Masarykovy univerzity v Brně.  
V roce 1969 uspěl v konkurzu na místo 
ředitele okresního muzea v Blansku. 
Ještě v roce 1969 muzeum plně zpro-
voznil a zpřístupnil veřejnosti jeho sbír-
ky v rekonstruovaném zámku. rozvinul 
další sbírkotvornou, výzkumnou, expo-
ziční i výstavní činnost v oblasti od pra-
věké a středověké metalurgie po míst- 
ní fenomén, blanenskou uměleckou li-
tinu, karsologii aj. Založil sborník okres-
ního muzea v Blansku, který pak po 
více než 30 let spolu s doprovodnou 
knižnicí redigoval. pro své odborné 
výsledky byl zvolen do výboru tehdej-
šího Muzejního spolku. spolu s Janem 
skutilem, tehdejším ředitelem okres-
ního archivu v Blansku, založili v Brně 
pobočku pražské Genealogické a he-
raldické společnosti. 
 Jeho postoj k vstupu sovětských 
vojsk mu přinesl odvolání z funkce, zá-
kaz veřejných přednášek, na čas i pub-

V posledním listopadovém ví-
kendu probíhaly v našem městě 
oslavy patronky města a farnosti 
svaté Barbory a proběhlo svěcení 
opraveného světelského oltáře. 
Mezi vzácnými hosty byl i brněnský 
biskup Vojtěch cikrle, který také 
sloužil nedělní bohoslužbu.

Svěcení Světelského oltáře

Přivítání pana biskupa starostou měs-
ta Adamova, panem Jiřím Němcem
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inzerce
◆ práce doma www.jobdoma.cz
◆ Hledám byt 2–3+1 v Adamově. 
Tel. 605 903 800.
◆ půjčky do domu, měsíční splátky. 
Tel. 723 158 674.
◆ pro svého klienta hledám byt v oV 
2+kk nebo 2+1 v Adamově, Blansku 
či okolí. prosím nabídněte, cena do 
1,2 mil. Tel. 602 956 744. 
◆ nový sekáč-nákupní středisko Hor-
ka, smetanovo nám. 1. 
◆ Široký sortiment zboží, zimní bun-
dy, dětské a kojenecké, montérky, 
maskáče, karnevalové masky, spo-
lečenské šaty. provozní doba v pra-
covní dny od 9–17 hodin.
◆ prodám garáž na Horce u bývalého 
internátu, nejvyšší nabídce. 
Tel. 607 611 357.
◆ Hledáme pracovnici na zapracová-
ní v keramické dílně v Babicích nad 
svitavou. Tel. 739 634 301.
◆ Vyměním oB 3+1 v Jeseníku, 1. pa-
tro z 5., panelový dům na malém klid-
ném sídlišti, za oB 2+1, př. 1+1 v Ada-
mově. Tel. 731 338 103, 
e-mail stepan.ok@centrum.cz
◆ Tradiční předvánoční prodej klo-
boučků se uskuteční v MKs Adamov 
dne 3. prosince 2007 od 8 do 17 ho-
din. Všechny ženy srdečně zve Ma-
rie Geršlová. 

Hrou k vědění
 cesta kolem světa je název projektu pro děti 6. tříd. žáci se učili cestovat 
pomocí mapy a internetu. Jejich hlavním úkolem bylo vymyslet si název ces-
tovní kanceláře, která zve zájemce na cestu kolem světa, např. cK roŠo, 
cK Dežomora, cK svět vám leží u nohou. Jednotlivé kanceláře si vymyslely 
plán a cíl cesty za poznáním podle map ve školním atlase. Vybíraly si odlišné 
státy na všech kontinentech světa, dopravní prostředek a místa která na-
vštíví. Mohli jsme se projet lodí mezi delfíny, navštívit starověké pyramidy  
v egyptě, safari v Africe, dobrodružství v jihoamerických pralesích, zimu na 
Antarktidě, zábavu v Disneylandu v Americe, prohrát peníze v Las Vegas, pro-
hánět se s klokany v Austrálii. žáci si sami informace o místech vyhledali na 
internetu. pro procvičení probrané látky šestého ročníku, museli ke všem na-
vštíveným místům přiřadit zeměpisné souřadnice a časové pásmo. Díky dět-
ské hravosti, zájmu, představivosti a technologii 21. století, vznikly krásné prá-
ce. přesvědčili jsme se, že hrou se děti rády učí a potvrdili jsme heslo školy 
„Hrou k vědění“.  M. Klepárníková

10. Adamov – Březina 4:3, 
po třetinách /0:0/2:1/2:2/.
Branky: Milfait, Dittrich, pirochta, 
Medlík. – Hyrš, Tříska, skládaný.
 pěkné a slušně hrané utkání bylo 
hodně vyrovnané. Adamovští hoke-
jisté šli za vítězstvím a v závěru utká-
ní se to podařilo Medlíkovi pěknou 
střelou pod víko.

12. HC Blansko D – HC Adamov 2:5, 
po třetinách /0:2/2:2/0:1/.
Branky: Antonín, snopek. – Milfait 2, 
pirochta, Medlík, Bartoš.
 překvapivé vítězství hostů, když 
domácí neproměnili spoustu vylože-
ných šancí. Ale pravdou je, že Ada-
movští hráli velice disciplinovaně  
v obraně a nepustili favorita utkání do 
jejich smrtících kombinací.

19. Sp. Adamov – So. Sloup 6:5, 
po třetinách /2:0/0:2/4:3/.
Branky: Dittrych, pirochta 2, Bartoš, 
Kunc, Milfait. – Tanenberger, ode-
hnal, Bubík, Musil A, Koudelka.
 opět se hrálo velice vyrovnané 
utkání, ve kterém šli Adamovští do 
dvoubrankového vedení, a to je uko-
lébalo. soupeř vyrovnal ve druhé tře-
tině hru i skóre. Do třetí třetiny na-
stoupili Adamovští jen s vidinou ví-
tězství a hru stáhli na dvě pětky, kte-
ré nastřílely během pěti minut 3 bran-
ky. sloupští dotahovali, ale na zvrat 
utkání jim už nezbyly síly.

23. HC Lysice – Sp.Adamov 4:0, 
po třetinách /2:0/1:0/1:0/.
Branky: nádeničen 2, raichel, Horák.
 Lysice měly více ze hry a také se 
jim dařilo proměňování šancí. Ada-
movští si vytvořili také brankové pří-
ležitosti, ale tentokrát vyšli na prázdno.

Tabulka:
1. Černá Hora 4 4 0 0 18:10 8
2. rájec-Jestřábí 4 3 0 1 21:10 6
3. Blansko D 4 3 0 1 19:10 6
4. Adamov 4 3 0 1 15:14 6
5. Lysice 4 2 0 2 8:7 4
6. Kunštát 4 1 1 2 19:19 3 
7. Březina 4 0 2 2 14:20 2
8. Letovice 5 1 0 4 10:22 2
9. sloup 5 0 1 4 17:29 1 

Hokejisté tj spartak Adamov
zahájili letošní sezónu

DATUM ČAS ZÁpAs MÍSTO

10. 11. sobota 11:30 Adamov – sloup Zs Blansko

18. 11. neděle 16:00 Lysice – Adamov Zs Blansko

25. 11. neděle 16:00 Adamov – Černá Hora Zs Blansko

1. 12. sobota 11:30 rájec – Adamov Zs Blansko

9. 12. neděle 16:00 Adamov – Letovice Zs Blansko

16. 12. 07 neděle 9:00 Kunštát – Adamov Zs Blansko

30. 12. neděle 18:30 Březina – Adamov Zs Blansko
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judo Adamov informuje
 naši judisté se v měsíci červnu zú-
častnili turnajů v Berlíně a Brně. na těch-
to turnajích se nejlépe dařilo Leoši Daň-
kovi, který si z obou přivezl medaili za  
3. místo. od 19. do 24. 6. se Vojta Tyl zú-
častnil letní olympiády dětí a mládeže 
v Ústí nad Labem, kde obsadil konečné 
7. místo. V červnu a září se Vojta Tyl  
a Leoš Daněk zúčastnili společně s ju-
disty z Blanska a Mohelnice turnaje druž-
stev v Hranicích na Moravě. Díky vý-
sledkům z těchto turnajů se podařilo po-
stoupit na přebory Čr, které se konaly 
13. 10. 2007. V základní slupině naši ju-
disté porazili postupně družstva z Klad-
na, Litoměřic, plzně, ostravy a Jablonce 
nad nisou. Do finálových bojů jsme po-
stoupili z prvního místa. V semifinále 
jsme se postavili proti oddílu z Jihlavy, 
který jsme porazili 6:3. Ve finále, jež mělo 
naprosto neopakovatelnou atmosféru, 
jsme zdolali ten den již jednou poraže- 
ný Jablonec přesvědčivým skóre 6:2,  
a tím zhodnotili dlouholetou dřinu prvním 
místem a titulem přeborník Čr. Dalším 
turnajem v měsíci září byl mezinárodní 
turnaj v polském Zakopaném, kde jsme 
byli sbírat zkušenosti. patrik Bychler se 
zúčastnil 7. 10. turnaje přípravek v Brně 
a obsadil skvělé 1. místo. 
 Rád bych touto cestou pozval zá-
jemce o judo na naše tréninky, které 
se konají vždy ve čtvrtek pro děti od 
4–6  let v 16.00 hodin a děti od 6  let 
v 17.00 hodin vždy v tělocvičně ZŠ Ko-
menského. Bližší informace na tel. č. 
728 520 525.

Trenér Jiří Tyl


