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Fotografie z lednového 
SOBOTNÍHO SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU (pohádka 
Sůl nad zlato - Olga 
Marková a Vratislav 
Schilder) a DOPOLEDNE 
S POHÁDKOU (Duhová 
pohádka - Mgr. Kamil Koula).

Autor fotografie: Jiří Baisa
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Dávky státní sociální podpory  
změna platné právní úpravy od 1. 1. 2010

Tříkrálová sbírka 
V první polovině měsíce ledna letošního 

roku, stejně jako po celé naší zemi, uspořá-
dala oblastní Charita Blansko v našem měs-
tě Tříkrálovou sbírku. 

V Adamově bylo vybíráno do celkem 9 
pokladniček. Dvě pokladničky byly umís-
těny v kostele Sv. Barbory, jedna v budově 
městského úřadu, jedna v městském kultur-
ním středisku a knihovně a do zbývajících 
5 pokladniček přispívali obyvatelé města 
dobrovolným pochůzkovým pracovníkům. 
Celková částka, kterou se letos podařilo vy-
brat, činí 17.758 Kč.

Oblastní Charita Blansko touto cestou 
velice děkuje všem občanům, kteří přispěli 
finanční částkou, i dobrovolným spolupra-
covníkům, kteří se podíleli na organizaci 
sbírky.

Bankomat v Adamově
Na základě mnoha jednání mezi 

Městem Adamov a Českou spořitel-
nou, a.s. byla dne 15. ledna 2009 zaslá-
na tisková zpráva podávající informace 
o bankomatu na pobočce České spoři-
telny v Adamově.

Instalace bankomatu se dá předpo-
kládat na základě rozhodnutí kartové-
ho centra České spořitelny v I. čtvrtle-
tí roku 2010, pravděpodobně v měsíci 
únoru 2010. 

Vladimíra Kudláčková 
Česká spořitelna, pobočka Blansko

manažer mikrooblasti

„ZELENÁ ÚSPORÁM“
(program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený 

na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech)

Pozvaní přednášející seznámí zúčastněné s možností získání státní dotace na zateplení 
fasády a výměnu oken. Zájemcům o dotaci bude na základě vyplněného dotazníku bezplatně 
a nezávazně proveden tepelně technický výpočet a navrženo opatření vedoucí k úspoře energie 
na vytápění. Součástí navrženého opatření je jeho cena a výše státní dotace.

Tato dotace se týká zejména starší zástavby.

Město Adamov ve spolupráci se společností BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. pořádá v rámci
„Projektu zdravé město Adamov“ informativní setkání na téma dotace 

Město Adamov

ve čtvrtek 4. 2. 2010 od 18:00 hodin v Městském kulturním středisku v Adamově.

Přídavek na dítě
od 1. ledna 2010 dochází ke snížení koe-

ficientu pro stanovení nároku na dávku z pře-
chodně zvýšené hranice 2,50 zpět na 2,40 ná-
sobek životního minima. Nárok na přídavek 
na dítě má tedy nezaopatřené dítě, jestliže 
rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,40 
násobek životního minima rodiny. Současně 
se dávka ve všech věkových kategoriích snižu-
je o 50,- Kč (na původní výši před 1. 7. 2009).

Výše přídavku na dítě od 1. 1. 2010 za 
kalendářní měsíc činí, jde-li o nezaopatřené 
dítě: 

do 6 let  .........................................500,- Kč
od 6 do 15 let  .............................610,- Kč
od 15 do 26 let  ..........................700,- Kč.
Rodiny, které přídavek na dítě pobírají 

nebo kterým od 1. 1. 2010 zanikne nárok na 
dávku z důvodu překročení zákonného ko-
eficientu, obdrží poštou písemné „Sdělení 
o změně přídavku na dítě“.

rodičovský příspěvek
Od 1. 1. 2010 byla zvýšena věková hranice 

pro přiznání nároku na rodičovský příspěvek 
u zdravotně postižených dětí. Nárok na tuto 
dávku má nyní rodič pečující o dlouhodobě 
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těž-
ce zdravotně postižené dítě po dovršení 7 
roků věku dítěte až do jeho 15 let. Dávka 
náleží v nižší výměře 3000,- Kč. Podmínkou 
však v tomto případě je, že dítěti nenáleží 
příspěvek na péči podle zákona o sociálních 
službách. Úřad práce v Blansku, odbor státní 
sociální podpory proto vyzývá všechny rodi-

če, kterých by se mohla nově zavedená právní 
úprava týkat, aby se informovali na jednotli-
vých kontaktních místech na možnost podání 
žádosti o výše uvedenou dávku. Nové žádosti 
je možné uplatnit tři měsíce zpětně. Částky ro-
dičovského příspěvku se od 1. 1. 2010 nezmě-
nily a zůstávají ve stejné výši.

Od 1. 1. 2010 došlo ke snížení dávky vy-
plácené maminkám v souvislosti s porodem – 
peněžité pomoci v mateřství (PPM), a to tak, 
že se snižuje její výše ze 70 % na 60 % vyměřo-
vacího základu. Tato skutečnost ovlivní mož-
nost provést tzv. „rychlejší dvouleté čerpá-
ní“ rodičovského příspěvku. Příslušné okres-
ní správy sociálního zabezpečení provedou 
přepočet i již dříve přiznaných a vyplácených 
PPM. Pokud však byla PPM vyměřena v roce 
2009 a přechází do roku 2010, rozhodující pro 
provedení volby čerpání dávky je výše stano-
vená v roce 2009. 

Pokud peněžitá pomoc v mateřství nebu-
de po přepočtu dosahovat v kalendářním mě-
síci částky rodičovského příspěvku, náleží ro-
dičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi PPM 
a rodičovským příspěvkem. Žádost o tento 
doplatek se uplatňuje u úřadu práce, odboru 
státní sociální podpory.

Uvedené změny jsou realizovány v soula-
du s přijatými legislativními změnami a sta-
novisky nadřízeného orgánu. Bližší informace 
je možné získat na všech pracovištích odboru 
státní sociální podpory v Blansku, Boskovicích 
a Letovicích. 

 Úřad práce v Blansku

Pozvánka Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní agendy 21
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 87. schůzi konané dne 21.12. 2009 
mimo jiné rM:

Schválila Pojistnou smlouvu pojištění hasi- •
čů SDH obcí (měst) pro případ úrazu s Ha-
sičskou vzájemnou pojišťovnou. Smlouva 
se týká pojištění členů JSDH Adamov. Jed-
ná se o pojištění v případě úrazu či ztráty 
života v rámci činnosti JSDH a odpověd-
nost za škodu v případě jejího způsobení 
při zásazích či jiné činnosti jednotky.
Schválila smlouvu o nájmu na reklamní  •
tabuli „Brněnka“ na objektu Družstevní 1 
v Adamově.
Schválila Nájemní smlouvu č.109/2009 mezi  •
vlastníkem pozemků – MZLU Brno, organi-
zační součást ŠLP Křtiny a Městem Adamov 
na akci „Oprava mostu na ul. Plotní“.
Schválila podobu fotokroniky Města Ada- •
mova za rok 2009. 
Schválila Smlouvy o nájmu nemovitostí na  •
pronájem části pozemků – zahrádek. Jed-
ná se o zahrádky v lokalitách „louka pod 
Adamovem“ a „u tenisových kurtů“. Zámě-
ry pronájmů byly řádně vyvěšeny na úřed-
ní desce.
Schválila Dohodu o ukončení smlouvy  •
o umístění počítačových rozvodů mezi 
Městem Adamov a společností ABLE agen-
cy, s.r.o., týkající se budovy na ul.Oplet-
alova 38 A,B. K ukončení smlouvy došlo 
z důvodu vzniku SVJ Opletalova 38 A,B, 
Adamov.
Schválila Dohodu o ukončení smlouvy  •
o dodávce pitné vody a odvádění odpad-
ních vod se společností ADAVAK, týkající se 
zahrady na ul. Osvobození, a to z důvodu 
zrušení odběrného místa.
Schválila Dodatky č. 2 k mandátním smlou- •
vám k výkonu správy bytového a nebyto-
vého fondu Města Adamova se společností 
ADAVAK, s.r.o.
Schválila přidělení části nebytových pro- •
stor (prostory nad provozovnou cukrárny 
LUNA) v budově Komenského 6 v Adamo-
vě společnosti ČAD Blansko a.s., a Smlouvu 
o výpůjčce nebytových prostor se společ-
ností ČAD Blansko a.s. Záměr výpůjčky byl 
zveřejněn na úřední desce. ČAD Blansko 
a.s., bude přidělené a upravené prostory 
využívat jako zázemí pro řidiče MHD.
Schválila pořadí žadatelů o pronájem bytu  •
a pořadí žadatelů o pronájem bytové ná-
hrady dle zápisu ze sestavování pořadí na 
volný byt č. 30A – garsoniera na ul. Komen-
ského 6 v Adamově ze dne 4.12.2009 a roz-
hodla o přidělení bytu č. 30A na ul. Komen-
ského 6 v Adamově prvnímu žadateli v se-
staveném pořadníku o pronájem bytu.

Doporučila Zastupitelstvu města Adamova  •
schválit rozpočtový výhled města Adamova 
na r. 2010 – 2012.
Schválila Smlouvu o zajištění reklamy a pro- •
pagace mezi Městem Adamov a ČAD Blan-
sko, a.s.
Schválila přijetí věcného daru – televizoru zn.  •
Thomson vč. televizního stolku, od paní M. 
Blahové. Televizor bude využit v Městském 
klubu mládeže.
Souhlasila s vedením účetnictví ve zjedno- •
dušeném rozsahu pro městem zřízené pří-
spěvkové organizace, a to s účinností od 1. 
1. 2010.
Vzala na vědomí zápis z 35. zasedání Kultur- •
ně informační komise ze dne 14. 12. 2009 
a dle ust. § 102 odst. 2 písmene h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích/ obecní zřízení/, ve 
znění pozdějších předpisů, jmenovala novou 
členkou Kulturně informační komise paní 
Mgr. Kateřinu Urbani.
Vzala na vědomí zápis z pracovní schůzky  •
SPOZ, zápis z 9. zasedání Sportovní komise 
a zápis z jednání komise MHD.
V souladu s čl. VI. Nájemní smlouvy č. 2/2009  •
ze dne 21.12.2009 uzavřené se společností 
ADAVAK, s.r.o., udělila souhlas s podnájmem 
pozemků p. č. 417/6 a p. č. 417/7 v k.ú. a obci 
Adamov pro účely parkování 3 autobusů 
MHD. Jedná se o plochu u kotelny naproti 
nádraží ČD.

na 88. schůzi konané dne 21.12. 2009 po 
ukončení jednání 28. ZM mimo jiné rM:

Schválila položkové znění Rozpočtového  •
opatření č. 8/2009.
Schválila Nájemní smlouvu č. 2/2009 a Ná- •
jemní smlouvu č. 3/2009 se společností 
ADAVAK, s.r.o. Předmětem nájmu u nájemní 
smlouvy č. 2/2009 je pronájem věcí v rámci 
akce rekonstrukce a modernizace sousta-
vy CZT, pronájem nemovitostí, venkovních 
úprav a inženýrských staveb. Předmětem náj-
mu u nájemní smlouvy č. 3/2009 je pronájem 
nebytových prostor – plynových kotelen (ZŠ 
Ronovská, Opletalova 38A a 38B a MKS) vč. 
movitých věcí. Záměr pronájmu plynových 
kotelen byl od 23.9.2009 do 9.10.2009 vyvě-
šen na úřední desce. Záměr pronájmu sou-
boru nemovitých a movitých věcí za účelem 
provozování soustavy CZT byl od 3.11.2009 
do 19.11.2009 vyvěšen na úřední desce. Zá-
měr pronájmu věcí za účelem řádného pro-
vozování soustavy CZT byl od 26.11.2009 do 
14.12.2009 vyvěšen na úřední desce.

na 89. schůzi konané dne 28.12. 2009 mimo 
jiné rM:

Schválila změnu rozpisu rozpočtu č.  •
15/2009.
Schválila Rozpočtové opatření č. 9/2009. •

Zastupitelstvo města Adamova 
na svém 28. zasedání konaném dne 
21.12.2009 mimo jiné

Schválilo Dodatek č. 4 ke Smlouvě č.  •
08750321 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. Tímto dodat-
kem SFŽP ČR povolil Městu Adamovu odklad 
dvou čtvrtletních splátek půjčky splatných 
k 31. 12. 2009 a k 31. 3. 2010, každá ve výši 
830 tis. Kč s tím, že konečná splatnost půjč-
ky se posouvá k 30. 6. 2014. Nasmlouvaných 
úroků se změna splátkového kalendáře ne-
týká.
Schválilo Dodatek č. 2 k Pravidlům Města  •
Adamova pro použití prostředků úvěrového 
fondu oprav a modernizací bytů.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z roz- •
počtu Jihomoravského kraje č. 1-935/2009-
14 s výší dotace 110.000,- Kč, na pořízení fot-
balových branek. U této dotace není smluv-
ně dána finanční spoluúčast. Dotaci lze čer-
pat nejpozději do 30. 6. 2010.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z roz- •
počtu Jihomoravského kraje č. 1-604/2009-
14 s výší dotace 23.250,- Kč, na výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti JSDH Adamov 
na rok 2009. Jde o neinvestiční dotaci, kterou 
Město Adamov dostává každoročně, ale vždy 
v jiné výši. Výše dotace se odvíjí od počtu ab-
solvovaných hodin školení členů JSDH a od 
počtu výjezdů této jednotky k akcím mimo 
katastrální území Adamova.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z roz- •
počtu Jihomoravského kraje č. 530/2009/
OŽP s výší dotace 870.000,- Kč, na rekon-
strukci vodovodu dle projektu „Rekonstrukce 
a dostavba stokových systémů a vodovodu 
Adamov – Kolonie“.
Schválilo rozpočtové opatření č. 8/2009. •
Schválilo odpis pohledávek za dlužníky z dů- •
vodu jejich nedobytnosti.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku města  •
Adamova č. 2/2009, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 24/2002 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, ve znění poz-
dějších předpisů. Z rozúčtování skutečných 
nákladů na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu za předchozí rok 2008 činí 
náklady na poplatníka částku 568,50 Kč. 
Vzhledem k výslednému výpočtu je pone-
chána původní sazba místního poplatku na 
500 Kč a mění se jen příloha obecně závazné 
vyhlášky – rozúčtování nákladů.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku města  •
Adamova č. 3/2009 o místních poplatcích, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
3/2008 o místních poplatcích. Změna se týká 
sazby místního poplatku z ubytovací kapaci-
ty, a to jejího zvýšení ze 4,-Kč na 6,- Kč za kaž-
dé využité lůžko a den (§ 7 odstavec 4).
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Schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jed- •
notky sboru dobrovolných hasičů Adamov. 
Dodatkem č. 1 se upravuje vymezení majet-
ku ve zřizovací listině a dále se ruší oprávnění 
disponovat s peněžními prostředky v hoto-
vosti, formou provozní zálohy.
Schválilo Rozpočtové provizorium na období  •
leden - únor 2010.
Schválilo Rozpočtový výhled města Adamo- •
va na r. 2010 – 2012.
Vydalo nový Jednací řád Zastupitelstva měs- •
ta Adamova.
Vzalo na vědomí Zápis z jednání kontrolního  •
výboru č. 12KV – poř. č. 04/2009 ze dne 16. 
12. 2009 a zprávu o činnosti KV za rok 2009, 
dále schválilo předložený plán činnosti KV na 
rok 2010.
Vzalo na vědomí, že ze zákona zaniklo ke dni  •
24. 6. 2009 pověření Ing. Jaroslava Bernáš-
ka, Miroslava Čumy, Jiřího Němce a Bc. Ro-
mana Piláta k zastupování společníka Města 
Adamov na valných hromadách společnosti 
Zásobování teplem Adamov, s.r.o. s tím, že 
rozhodování ve věcech Města Adamov jako 
jediného společníka společnosti Zásobování 
teplem Adamov, s.r.o. je dle zákona o obcích 
vyhrazeno Radě města Adamov.
Schválilo záměr vypsání veřejné zakázky na  •
přenesenou správu veřejného osvětlení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a ulo-
žilo Radě města předložit do 31. 3. 2010 zápis 
o vyhodnocení nabídek. Současně si Zastu-
pitelstvo města Adamova vyhradilo dle § 84, 
odst. 4 zákona o obcích, na základě předlo-
ženého zápisu o vyhodnocení nabídek, prá-
vo rozhodnout o dalším postupu ve věcech 
veřejného osvětlení.

Bc. Libuše Špačková, tajemnice

Změna 
Známky na popelnice se v roce 2010 

nevydávají! 

Oznamujeme občanům, že na základě vy-
jádření společnosti AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o., která pro město smluvně zajišťu-
je svoz odpadů, nebudou pro rok 2010 do-
dány známky na popelnice. Město Adamov 
tedy v letošním roce nebude vydávat obča-
nům známky na popelnice. Žádáme občany, 
aby při platbě poplatku za odpad nahlásili do 
31.3.2010 na pokladně MěÚ Adamov aktuální 
počet popelnic u svých domů. V případě změ-
ny počtu popelnic během roku je třeba tuto 
skutečnost nahlásit na odbor správy majetku 
města, MěÚ Adamov (tel. 516 499 628, e-mail: 
monika.hruba@adamov.cz). Upozorňujeme 
občany, že dojde-li k přistavení nenahlášené-
ho počtu popelnic ke svozu, nemusí být svozo-
vou společností vyvezeny. 

Odbor správy majetku města

Zázemí řidičů MHD
Koncem loňského roku byla v nevyuži-

tých prostorách bývalého internátu na ul. 
Komenského 6 vybudována odpočinková 
místnost včetně sociálního zázemí pro řidiče 
autobusů MHD. Dotaci, která pokryla v plné 
výši náklady s touto akcí spojené, poskytl 
Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Miroslav Čuma

Aktuální informace  
ze svodky událostí Městské policie Adamov

Děkuji za blahopřání
Děkuji Sboru pro občanské záležitosti, rodi-

ně, přátelům a známým, kteří mně blahopřáli 
k mému významnému životnímu jubileu.

Stanislava Dáňová 

Poděkování MÚ Adamov
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, 

kteří se svými dary podíleli na novoročním 
ohňostroji. Zvláště pak panu Kachlíkovi za 
jeho přípravu a realizaci.

Miroslav Čuma

Chceme touto cestou poděkovat všem 
občanům, podnikatelům, SVJ a ostatním, 
kteří nemalou mírou přispívají ke zmírňování 
následků sněžení úklidem chodníků a komu-
nikací v okolí svých nemovitostí. Této pomoci 
si velmi vážíme a ještě jednou děkujeme. 

Odbor SMM

Město Adamov obdrželo od paní Mirosla-
vy Blahové věcný dar v podobě televizoru zn. 
Thomson s plochou obrazovkou a televizní-
ho stolku. Tento dar bude dle dohody s dár-
kyní umístěn v Městském klubu mládeže na 
ul. Družstevní s tím, že bude použit, v rámci 
zlepšení informovanosti občanů bydlících 
v Adamově III, pro vysílání zpráv z webových 
stránek Města Adamova. 

Paní Miroslavě Blahové jménem Města 
Adamova děkuji.

Jiří Němec, starosta

Vybrané události z prosince 2009 konkrétně:
* V odpoledních hodinách bylo strážníky na 
ul. Nádražní zastaveno os. vozidlo, jehož řidič 
byl požádán o provedení dechové zkoušky 
na zjištění alkoholu v dechu, která potvrdila 
domněnku strážníků, že řidič je pod vlivem 
alkoholu. Strážníci proto ihned kontaktovali 
OO PČR Blansko a vyžádali si příjezd hlídky. 
Po příjezdu příslušníků OO PČR Blansko jim 
byl muž předán i s naměřenou hodnotou al-
koholu v dechu. 
* V odpoledních hodinách byl strážníky neda-
leko Smetanova náměstí spatřen muž, který 
byl pod vlivem alkoholu takovým způsobem, 
že sám sebe ohrožoval na životě. Při prove-
dení dechové zkoušky byla muži naměřena 
hodnota 2,70 promile alkoholu v dechu. Muž 
byl strážníky, po provedení nezbytných úko-
nů, převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici Brno –Černovice.
Na záchytnou stanici putoval i muž, který při 
cestě z místní restaurace způsobil pod vlivem 
alkoholu zranění dvěma osobám. Muže dále 
čeká vysvětlování, proč k celé události došlo. 
* V brzkých ranních hodinách vykonáva-
li strážníci hlídkovou činnost na Smetanově 
nám., kde si všimli podezřele zaparkované-
ho osobního vozidla v blízkosti obchodního 
domu. Strážníci proto provedli kontrolu oko-
lí a zjistili, že jeden z obchodů má vypáčené 
hlavní dveře. Po tomto zjištění se strážníci 
ihned vrátili k podezřelému vozidlu, které za-
čalo strážníkům ujíždět. Strážníci se proto vy-
dali za vozidlem po ul. Nádražní za použití vý-
stražného světla modré barvy. Po chvíli začali 
pachatelé z ujíždějícího vozidla vyhazovat na 
vozovku předměty, kvůli kterým strážníci na 
chvíli ztratili kontrolu nad vozidlem. Když se 
strážníkům podařilo služební vozidlo dostat 
zpět pod kontrolu, pronásledované vozidlo 
již bohužel ztratili z dohledu. Strážníci ihned 
informovali OO PČR Blansko, nahlásili regis-
trační značku ujíždějícího vozidla a vrátili se 
zpět k obchodu zajistit místo trestného činu 
a provést další nezbytné úkony. Při prohlídce 
okolí byl strážníky spatřen muž, z jehož cho-
vání bylo zjevné, že jde o jednoho z pachate-

lů. Po krátké honičce byl pachatel dopaden 
a byla mu přiložena pouta. Poté byl předán 
hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření. 
* V odpoledních hodinách byl strážník MP 
Adamov požádán o spolupráci s hlídkou OO 
PČR Blansko při kontrole v bytě, kde mělo do-
jít k fyzickému napadení mezi partnery. Když 
se strážník spolu s příslušníky OO PČR Blansko 
dostavili do bytu, čekala na ně nemilá sku-
tečnost. Kromě zraněné slečny se v bytě na-
cházelo množství nádob sloužících k výrobě 
drog. Na místo byli ihned přivolání odborníci 
na drogy z řad PČR. 
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům te-
lefonicky oznámeno dozorčím OO PČR Blan-
sko, že v Josefovském údolí se nachází muž, 
zjevně pod vlivem alkoholických nápojů. Po 
příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že 
muž je pod vlivem alkoholu takovým způso-
bem, že je sám pro sebe nebezpečný, a pro-
to byl převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici Brno –Černovice.

 Bc. Červený Vítězslav
 vedoucí strážník MP Adamov 
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
2.1. Ing. Zdeněk Čejka, 75 roků,  

Sadová 14
8.1. Michal Hallo, 84 roky,  

Petra Jilemnického 10
9.1. František Vaněk, 70 roků, 

Pod Horkou 19
13.1. Jarmila Vrtělová, 75 roků,  

Sadová 23
16.1. Richard Papež, 86 roků,  

Blažkova 6
16.1. Jarmila Řezníčková, 81 rok,  

Plotní 12 
27.1. Drahomíra Všianská, 82 roky, 

Petra Jilemnického 12
27.1. Marie Korabečná, 82 roky, 

Komenského 21
28.1. Vlasta Selucká, 87 roků, 

Petra Jilemnického 2
29.1. Jiří Mikula, 83 roky,  

Petra Jilemnického 9
30.1. Milada Puklová, 85 roků, 

Komenského 3
31.1. Marie Pernicová, 96 roků, 

Pod Horkou 6
úmrtí
16.12.2009 Jitka Tylová,  

roč. 1972, Neumannova 2
19.12.2009 Jaroslava Kachlíková, 

roč. 1916, Osvobození 4
23.12.2009 Eva Dobešová,  

roč. 1953, Blažkova 4

Den otevřených dveří 
Dne 24.11.2009 se na naší škole uskutečnil 

den otevřených dveří, kdy se rodiče mohli do-
poledne účastnit vyučování svých dětí. Od-
poledne ve tři hodiny mohli rodiče se svými 
dětmi navštívit různé třídy, kde se plnily různé 
úkoly. Nejprve dostali ve vestibulu kartičku se 
jménem svého dítěte, do které se zapisují spl-
něné úkoly. Ale ve vestibulu si také mohli ro-
diče s dětmi zakoupit drobné věci, jako napří-
klad: smajlíky, kteří se připínají na kalhoty, po-
hledy s koňmi a náramky. Potom už se mohlo 
jít po třídách a plnit úkoly. Mohli jste jít třeba 
do těchto učeben: jazyková učebna, učebna 
informatiky, učebna pro domácí práce, učeb-
na fyziky, učebna přírodopisu. Také jste mohli 
navštívit třídu 3.B, tělocvičnu nebo družinku. 
Cestou po škole děti plnily různé úkoly: vytvá-
ření ozdobných svíček, vykrajování do hlíny 
formičkami, malování na PC. Já jsem chodi-
la se svojí sestrou a nejvíc se nám líbilo zdo-
bení svíček a malování na interaktivní tabuli. 
Jakmile byly splněny všechny úkoly, šlo se do 
ředitelny, kde byla paní ředitelka, která odmě-
ňovala všechny děti sladkostí a diplomem. 

M. Pavlíčková 

Pozvánka na výstavu
RENÉ VOŠČINÁR -  
OBRAZY KRAJINY

Krajiny, které vás osloví. I tak bychom 
mohli nazvat výstavu, kterou připravil na 
únor Historicko-vlastivědný kroužek MKS ve 
Společenském centru, Komenského 6. Verni-
sáž se uskuteční v neděli 14. 2. 2010 v 16:30 
hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav Budiš, 
v hudební části vernisáže vystoupí Mgr. Leoš 
Kuba, keyboard. Výstavu můžete zhlédnout 
do 23. února vždy od 13.00 do 17.00 hodin. 

Doc.Ivan Kříž - Vyrubiš k připravované 
výstavě uvedl: rené Voščinár je malíř, kte-
rý má dvě typické vlastnosti tvůrce: důklad-
nost a odvahu. Jeho důkladnost spočívá 
v pečlivém provedení díla, odvaha se u něho 
paradoxně projevuje vzhledem k dnešní vý-
tvarné scéně pyšnící se povýtce umělci, kteří 

neumějí, dokonce neumí programově, hou-
ževnatým lpěním na tradičním pojetí v tom 
nejlepším smyslu slova, avšak s nalezenou 
osobitou notou. Jeho realistické vidění je 
korunováno maximální mírou jemnosti ru-
kopisu, které zobrazený námět vynáší až do 
snové sféry. Divák při zhlédnutí jeho kraji-
nářských záběrů se znovu zamiluje do zá-
koutí Českomoravské vrchoviny, především 
kouzelného Kunštátska, a uvědomí si sou-
časně sílu zprostředkovaného zážitku. Kul-
tivovanost golfového prostředí, které malíř 
také zpodobuje, přímo nahrává jeho výtvar-
nému projevu. Jděte se podívat na výstavu 
obrazů René Voščinára. Naleznete tam kro-
mě nesporných malířských kvalit harmonii, 
velebné ticho a klid – nezbytné aspekty vy-
rovnaného života, kterých se nám v dnešní 
hektické době tak žalostně nedostává.
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ:
4. února 2010 v 18 hodin do salonku MKS Î

na PŘEDnÁŠKU MUDr. HAnY KUBEŠoVÉ, 
CSC. na téma ProBLÉM MnoHA Z nÁS - 
InKonTInEnCE

7. února 2010 ve 13.30 hodin do MKS  Î
na KrÁTKÉ nEDĚLnÍ SETKÁnÍ 
S PoHÁDKoU „o SILnÉM HonZoVI“, 
kterou pro děti připravil O. Jiří Kaňa. Vstup 
zdarma. K dopravě z Adamova I můžete 
využít autobusového spoje s odjezdem ve 
13.10 h. a zpět ve 14.12 hodin z Adamova III.

Městské kulturní středisko Adamov
kulturní středisko: tel.: 516 446 590, 607 518 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz
knihovna: 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz
Informace k připravovaným akcím najdete na stránkách www.mks-adamov.cz 

11. února 2010 Î
na zájezd do Městského divadla v Brně 
na představení HELLo, DoLLY. V titulní 
roli účinkuje Alena Antalová /alternace 
Ivana Vaňková/. Cena zájezdu: 615 Kč 
dospělá os., 325 Kč děti, studenti, senioři

13. února 2010 Î
k návštěvě brněnského planetária – 
pohádkového dobrodružství pod 
hvězdami určeného pro děti ( 5 roků) 
nazvaného nÁVŠTĚVA Z VESMÍrU.
Přihlášky: do 5. února t.r. Zájezdu 
se mohou zúčastnit děti v doprovodu 

Sál MKS Adamov
21. února 2010
 od 14ti hodin
ZÁBAVNÝ
KARNEVAL
 pro děti 
s kamarádkou
Míšou

rodičů, nebo můžete k dozoru dětí využít 
zajištěného doprovodu.

14. února 2010 v 16.30 hodin do  Î
výstavní síně Společenského centra 
MKS na Komenského ulici

na výstavu prací René Voščinára

19. února 2010  Î
k autobusovému zájezdu do PALACE 
CInEMAS v Brně Modřicích. Film - 
dle vlastního výběru uváděný v čase 
návštěvy zábavného centra Olympie 
Brno. Premiérové filmy:  pro celou rodinu – 
DEŠŤoVÁ VÍLA, s M. Streepovou nĚJAK SE 
To KoMPLIKUJE, nový český film PoUTA 
ad. Bližší informace na plakátech.

25. února 2010 od 9.30 hodin do  Î
sálu MKS 

na DoPoLEDnE S PoHÁDKoU – tentokrát 
s představením divadelní společnosti 
Ludmily Frištenské úSMĚV a jejich 
pohádkou nEMoCnÝ PEJSEK. Vstupné: 
30 Kč

25. února 2010 Î
k autobusovému zájezd do brněnského 
kulturního střediska omega na koncert 
zpěvačky rADŮZY. Cena zájezdu: 340 Kč

27. února 2010  Î
Do DIVADLA nA KLASIKU... k návštěvě 
Janáčkova divadla v Brně, představení 
ProDAnÁ nEVĚSTA. Cena zájezdu: 
jednotná – 120 Kč/os. Využijte naprosto 
výjimečné ceny k návštěvě Národního 
divadla v Brně!
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SOUTĚŽ PRO VÁS

Potěšila vás informace o připravovaném zájezdu na 
koncert 

R A D Ů Z Y ?
Pokud máte zájem o v pořadí druhé vydané CD 

Radůzy

PŘI MNĚ STŮJ 

- můžete je získat i s věnováním této zpěvačky, zapojíte-
li se do soutěže, kterou jsme pro vás připravili. Stačí 

správně odpovědět na tři soutěžní otázky, mít štěstí při 
losování – a CD může být vaše.

Odpovědi zašlete do 20. února t.r. na adresu: 
MKS Adamov, Opletalova 22, 679 04 Adamov 

nebo na adresu mks@mks-adamov.cz
1. V jakém znamení je narozena zpěvačka Radůza?
2. Na jaké hudební nástroje hraje zpěvačka Radůza  při 
svých koncertech (napovíme, že jsou tři).
3. Napište název knihy, kterou Radůza napsala pro děti.

Nestihli jste se přihlásit do kurzů 
v I.pololetí šk. roku 2009 – 2010? 
Připravujeme kurzy pro II. pololetí:

TrÉnoVÁnÍ PAMĚTI 

 
Pět 1,5 hodinových lekcí s lektorkou Míšou,

BŘIŠnÍCH TAnCŮ

Deset 1,5 hodinových lekcí s lektorkou 
Andreou

VÝPoČETnÍ TECHnIKY Pro 
ZAČÁTEČnÍKY

Pět 2hodinových lekcí pro mírně pokročilé 
zájemce.

Připravujeme zájezd na 
nový muzikál

24. dubna 2010 GoJa Music Hall Praha
Důvěrně je znáte. Buď to byly písničky 

vašeho mládí nebo mládí vašich dětí či ro-
dičů. Nestárnou, jsou tady pořád. Možná vás 
i štvou, ale určitě je zbožňuje někdo, koho 
znáte. Sami si říkaly o muzikál. Písničky Fran-
tiška Janečka, Michala Davida, Zdeňka Bar-
táka a skupiny Kroky jako např. Decibely 
lásky, Poupata, Nonstop, Největší z nálezů 
a ztrát, Pár přátel, Každý mi Tě lásko závidí 
ad. hrají v muzikálu Sagvana Tofiho hlavní 
roli. Zpívají mj. Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, , 
Braňo Polák, Míša Nosková, Bořek Slezáček 
a Michael Foret.

Přihlášky do konce února t.r.!!!

Na březen připravujeme...
Při přípravě pravidelné výstavy Salon adamovských výtvarníků se nám ozva-

la řádka místních fotografů, která se zajímala o možnost vystavit v Adamově 
svoje fotografie.

Proto na měsíc březen připravujeme I. ročník Salonu adamovských foto-
grafů. Budeme rádi, když se do přehlídky zapojí i další zájemci o fotografová-
ní. 

Výstava bude zahájena 12. března t.r. v 18 hodin v salonku MKS na Pta-
čině. Zájemce o tuto přehlídku prosíme, aby v termínu do 21. února 2010 
doručili do MKS tři fotografie, se kterými se mají zájem představit ada-
movské veřejnosti.

Fotografie mohou být umístěny mezi dvě skla /máme k dispozici/ případně 
budou zavěšeny způsobem, ke kterému jsou přizpůsobeny.

Na přípravě výstavy spolupracuje HVK při MKS Adamov. 
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Bratři Nedvědi – další  
společný koncert v Brně 

13. dubna 2010 – Semilasso Brno  Î
MKS připravuje zájezd na vystoupení 
bratrů Honzy a Františka. Vstupenky na 
koncert má však MKS rezervovány pouze 
do 10. února 2010. Zájemci se proto musí 
přihlásit do uvedeného data.

Do MKS – knihovny zveme 
stávající i nové návštěvníky 
a čtenáře:
v pondělí a čtvrtek v době od 10 do 12 
a od 13 do 18 hodin
ve středu v době od 10 do 12 a od 13 do 
16 hodin 

Nové knihy, které si můžete 
v adamovské knihovně zapůjčit:
Pro chvíle napětí:

Child, L.: Ledová kletba
Scott, R.: Dálná brána
Spence, A.: Čistá země
Rollins, J.: Poslední orákulum

Knihy pro ženy:
Chmelová, J.: Pokaždé se vrať
Asher, B.: Manželova zlatíčka
Keleová-Vasilková, T.: Nataša
Vaňková, L.: Cestou krále
Whitton, H.: Eliška Přemyslovna
Janouchová, K.: Dcera na přání
Viewegh, M.: Povídky o lásce

o známých osobnostech:
Herzán, M.:Josef Hlinomaz
Besserová, M.: Miroslav Moravec
Donutil, M.:Ptejte se mě, na co chcete...
Koenigsmark, A.: Jiřina Jirásková osobně

našim nejmenším:
Příhody Bořka Stavitele
Ovečka Shaun
Pošťák Pat
Požárník Sam

Slova pro povzbuzení
Jako kluk jsem jednou dostal odznáček 

s turistickou šipkou a nápisem „Sto jarních 
kilometrů“. Nijak mně to nepřipadlo divné. 
Přes zimu se toho moc nenachodilo, takže 
na jaře se musí tato ztráta dohnat. Proč ale 
existovala akce „Velký jarní úklid“, to jsem 
tenkrát moc nechápal. Copak jsme se přes 
zimu dost nenauklízeli sněhu? Proč tedy 
zrovna jarní a ne letní nebo zimní úklid? 
Dnes už mně to je jasné. Když napadne čers-
tvá sněhová peřina, všechen ten nepořádek 
kolem se milosrdně a jemně přikryje. Najed-
nou nejsou vidět rozbité chodníky, rozsypa-
né popelnice a dokonce i ten rozpadlý ba-

rák vypadá pod sněhovou čepicí romanticky. 
Šok ale nastane, když sníh sleze. Ukáže se 
nejen starý nepořádek, ale i to, kolik smetí 
najednou kolem chodníků a silnic přes zimu 
přibylo. Krabičky od cigaret, prázdné petky 
i pytle plné odpadků na lesním parkovišti se 
do sněhu odhazovaly s lehčím svědomím: 

„však to nikdo neuvidí“. Co ale zima milosrd-
ně přikryla, jaro nemilosrdně odkryje. Za-
tímco akci „Sto jarních kilometrů“ bych přál 
vzkříšení, akci „Velký jarní úklid“ bych přál, 
aby byla téměř zbytečná. To ale nastane, až 
si budeme vážit své země i pod sněhem. 

Jiří Kaňa

My tři králové jdeme k Vám
„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdra-

ví vinšujem Vám“ znělo v pátek 8.1. na uli-
ci Komenského. Do tříkrálové sbírky České 
katolické charity se zapojili i žáci sedmých 
tříd ZŠ Adamov. Tříkrálová sbírka má v naší 
republice již desetiletou tradici. Já jsem se 
jí v Adamově zúčastnila potřetí a žáci  naší 
školy podruhé. Tvořili jsme letos trošku po-
četnější (a také hlasitější a veselejší) sku-
pinku -  korunovaných hlav tu bylo hned 
pět. Ono se ale ve skutečnosti vlastně neví, 
kolik bylo mudrců z východu, kteří se přišli 
poklonit právě narozenému dítěti do Bet-
léma a o nichž se píše v Novém zákoně. 
Teprve v následujících stoletích se hovoří o 
třech králích, snad podle počtu darů, kte-
ré Ježíškovi přinesli. Z lidových vyprávění 
pak známe jejich jména: Kašpar, Melichar a 
Baltazar a píšeme nad dveře svěcenou kří-
dou K+M+B  a aktuální letopočet. Nejsou 

to první písmena jejich jmen, ale první pís-
mena latinských slov Christus mansionem 
benedicat, což znamená: ať Kristus požeh-
ná tomuto příbytku po celý následující rok. 
I když šlo o charitativní sbírku a někdo by 
mohl říci, že obtěžujeme lidi zvoněním u 
jejich dveří, byli jsme skutečnými kolední-
ky, kteří písničkou přáli štěstí, zdraví a dob-
ro. Lidé se nám zdáli mnohem vstřícnější 
než loni. Jedna paní byla naším neumělým 
zpěvem dojatá, jiná na nás volala z přízemí, 
abychom na ni nezapomněli a  přišli i za 
ní. Nezáleželo na tom, jestli do kasičky při-
spěli hodně či málo, ale na tom, že to bylo 
vždy od srdce pro druhého člověka, a to je 
to nejcennější. Nezbývá, než vyslovit velké 
díky štědrým dárcům, nadšeným kolední-
kům a organizátorům sbírky, která pomůže 
lidem v nouzi.

Vypracovala p. uč. Olga Hořavová
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Poděkování
 Žil jsi tak jaks žil, od života sis nevzal nic víc, 

než Ti život dal. Odešels od nás tichoučko, 
jak lístek na podzim padá ze stromu. To aby 
na jaře se k novému životu probudil. Děti tu 
zůstávají a stále na Tebe budou vzpomínat.

Dne 10. prosince 2009 jsme se v Blan-
sku rozloučili v kruhu rodiny s mým manže-
lem Zdeňkem Polákem. Touto cestou děkuji 
všem, kdo přišli, především jeho spolupra-
covníkům a panu Čejkovi za slova pronese-
ná na poslední cestě tímto životem.

Anna Poláková

Děkujeme všem, kdo se přišli dne 23. pro-
since 2009 naposledy rozloučit do kostela 
sv. Barbory v Adamově s naší maminkou, 
babičkou, prababičkou a tchyní paní Jaro-

Vzpomínka
Dne 30. ledna tomu bylo 12 roků, co nás 

navždy opustil pan Aleš Smolík. 
S láskou v srdci vzpomínají sourozenci 

s rodinami a dcery s vnoučaty.

Dne 26. února tomu bude rok, co navždy 
utichlo srdce naší milované maminky, ba-
bičky a prababičky paní Ludmily Smolíkové. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu 
s námi tichou vzpomínku. 

Dcery Helena a Naďa s rodinami, synové 
Miloš a Rosťa s rodinami, vnoučata, prav-
noučata.

Dne 27. února to bude již 10 roků od úmr-
tí adamovského občana Zdeňka Svobody. 
Také datum narození 9. července 1930 bude 
letos kulaté – oslavil by své 80. narozeniny. 

Narodil se v Pivíně, ale téměř celý život 
prožil v Adamově, kde vychodil obecnou 
i měšťanskou školu, v továrně se vyučil sou-
stružníkem a po válce vystudoval Vyšší prů-
myslovou školu strojní v Brně. Po návratu 
ze základní vojenské služby v roce 1954 na-
stoupil do Adamovských strojíren v Adamo-
vě jako konstruktér nářadí, kde pracoval té-
měř 35 roků, než odešel do předčasného dů-
chodu. V závodě i ve městě ho všichni znali 
jako obětavého pracovníka v oblasti kultury, 

Žili mezi námi
Sylvie Grolichová - 

nedožité 75.  narozeniny 

Narodila se 30. prosince 1934 v Adamo-
vě. Otec František Čapka pracoval v ada-
movském závodě jako technický úředník. 
Matka Emílie, roz. Hrnčí řová, pracovala 
u svého švagra v Adamově při výrobě ce-
luloidového zboží, od roku 1950 až do 
odchodu do důcho du v roce 1956 v eko-
nomickém úseku Adamovských strojíren. 
Byla známou adamovskou obětavou kul-
turní pracovnicí - hrávala od mládí v ochot-
nickém divadle v Adamově, recitovala, byla 
aktivní členkou Historicko-vlastivědného 
kroužku při závodním klubu ROH AS. Syl-
va si po skončení povinné školní docházky 
vybrala dráhu učitelky. V letech 1950 -1954 
absolvovala studium na Pedagogické škole 
pro vzdělá vání národních škol v Brně. Od 
roku 1954 do roku 1956 učila na umístěn-
ku na národní škole v Rýmařově na severní 
Moravě. Tam se seznámila s kolegou Vra-
tislavem Grolichem, za kterého se v roce 
1956 provdala. V tom roce začali oba man-
želé učit na adamovských školách. Sylva 
na nové základní ško le 1 - 5 v Adamově III 
a její manžel na škole 1- 9 v Adamově I. Syl-
va později přešla na novou ZDŠ 1 - 9 v Ada-

funkcionáře v odborech i v městské správě. 
Práce v zaměstnání a účast na společen-
ském životě v závodě i ve městě mu zabírala 
spousta času. Přesto se dokázal věnovat i své 
rodině. Spolu s manželkou vychovali 3 syny, 
kteří také později pracovali v místní továrně. 
Nikdy nežil samotářským životem, a proto, 
i když uplynulo tolik roků od jeho smrti, stá-
le žije ve vzpomínkách nejen své rodiny, ale 
i spolupracovníků a přátel. 

K.S.

slavou Kachlíkovou, která zemřela 19. pro-
since 2009.

Děkujeme také všem za projevy soustras-
ti a správě farnosti za důstojný průběh smu-
tečního obřadu, včetně písňového doprovo-
du chrámového sboru.

Děti – Jaromír, Josef a Jaroslava s rodinami
Paní Jaroslava Kachlíková byla neoby-

čejná žena, hodná, přívětivá, kamarádská. 
Dovedla poradit a pomoci, když bylo třeba. 
Bude nám všem chybět, nikdy na ni nezapo-
meneme. Čest její památce!

Za její přítelkyně 
 Mirka Kejíková
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mově I na Horce, kde učila nejmenší děti, 
které ji měly moc rády. Její manžel vystu-
doval při zaměstnání filozofickou fakultu 
univerzity (později MU) v Brně a získal titul 
PhDr. V 70. a 80. letech min. století pracoval 
v Blansku v okresním muzeu, po roce 1989 
jako jeho ředitel až do odchodu do důcho-
du v roce 1991. Manželé Grolichovi byli 
oba členy Historicko-vlastivědného krouž-
ku. Sylva v letech 1990 - 1991 vykonávala 
funkci zástupkyně ředitele ZDŠ na Horce. 
Do důchodu odešla v roce 1992. V důcho-
dě vykonávala řadu let funkci městské kro-
nikářky. V roce 2007 pečovala o nemocné-
ho manžela, který nevyléčitelné nemoci 
podlehl 14.11.2007. Podobná nemoc po-
stihla i ji - skonala 5. března 2009. Pohřeb 
se konal 10.3.2009 ve smuteční obřadní 
síni v Blansku, kde se s ní příbuzní a ada-
movští občané naposledy rozloučili. Sylva 
Grolichová byla milá, příjemná, inteligentní 
žena, měla ráda děti a ony zase ji. U příleži-
tosti jejích nedožitých 75. narozenin vzpo-
mínají na ni bývalé kolegyně a kolegové, 
bývalí spolužáci, její bývalí žáci a členové 
Historicko-vlastivědného kroužku, přátelé 
a známí. Čest její památce!

MK

Arnošt Hudec -  110. 
v ýročí  narození 

Arnošt Hudec se narodil 24. ledna 1900 
v Adamově v rodině hoblíře kovů a měl pět 
sourozenců. Ve čtrnácti letech nastoupil do 
učení k firmě Pražské spojené strojírny, zá-
vod Adamov. V roce 1917 byl povolán do 
armády, aby pomohl zachránit hrou tící se 
Rakousko-Uhersko. Po výcviku byl poslán 
na italskou frontu, odkud se domů vrá-
til v listopadu 1918. Byl bez práce a tepr-
ve v roce 1920 nastoupil zaměstnání jako 
soustružník kovů v brněnské Zbrojovce. 
Od roku 1921 byl politicky činný, pů sobil 

konala svatba. Marie odchází za svým man-
želem, tehdy již řidičem ČSAD do Adamo-
va. Bydleli u jeho rodičů na Kolonii. V tom 
roce se jim narodil syn Bořivoj a v roce 1950 
dcera Marie. Marie po mateřských dovole-
ných nastoupila v roce 1955 do Adamov-
ských strojíren v Adamově, kde pracovala 
na obchodním úseku, později jako účetní 
závodního klubu ROH. Pracovala převáž-
ně v odborech. Po mnoho let organizovala 
dětskou rekreaci na letním táboře ve Sněž-
ném, kde také často vařila a vedla ku chyni. 
Po dlouhá léta pracovala jako členka a poz-
ději jako předsedkyně komise pro práci 
s dětmi při závodním výboru ROH. Byla 
také členkou a později předsedkyní koor-
dinační komise pro pionýrské tábory při 
Okresní odborové radě Blansko. Po odcho-
du do důchodu v roce 1979 spolu s man-
želem odchází jako správce do Sněžného 
na Moravě, kde do roku 1986 pečují o chod 
letního tábora a rekreačního zařízení. Po 
prvních zdravotních problé mech manže-
la se vracejí do Adamova, zpět do přesta-
věného rodinného domku na Kolonii, kde 
bydlí též dcera Marie s rodinou. Zde man-
želé Beránkovi tráví zasloužený odpočinek, 
přerušený náhlým úmrtím manžela v roce 
1997. Marie se dále věnuje společenské 
činnosti. Zemřela 24. prosince 2004. Marie 
Beránková byla činná v řadě různých spo-
lečenských organizací v Adamově (ČSČK, 
SČSP, Svaz žen, Spartak, Svazarm). Za svou 
práci ve funkcích v odborech získala řadu 
čestných uznání a ocenění, mimo jiné čest-
ný bronzový a stříbrný odznak ROH. K jejím 
nedožitým 85. narozeninám a k 5. výročí 
úmrtí si jistě na ni vzpomenou mimo rodi-
ny i bývalí spolupracovníci, přátelé a zná-
mí. Čest její památce!

MK

jako cvičitel ve FDTJ, byl členem tamburáš-
ského kroužku a dechového orchestru, šest 
roků působil ve funkci předsedy družstva 
Dělnický dům v Adamově. Arnošt Hudec 
byl také dlouholetým vy nikajícím hercem 
a režisérem. Za své ho pobytu v Adamově 
hrál téměř ve všech divadelních předsta-
veních. Celkem to bylo přes sto padesát 
herec kých rolí. Při zajišťování kulturních 
i ostatních akcí, konajících se v Adamově, 
úzce spolupracoval Arnošt Hudec s Růže-
nou Hudcovou a jejím pozděj ším manže-
lem spisovatelem Petrem Ji lemnickým, Ol-
dřichem a Richardem Blažkem.

V roce 1931 byl ze Zbrojovky propuštěn 
a až koncem roku 1932 byl přijat jako sou-
stružník k firmě Baťa ve Zlíně. V listopadu 
1939 se rodina pře stěhovala do Sezimova 
Ústí, kde se budoval nový Baťův strojíren-
ský podnik, na jehož výstavbě se Arnošt 
Hudec podílel. Ani v Sezimově Ústí se ne-
vzdal svého koníčka a ihned po vybudová-
ní Společenského domu kolem sebe shro-
máždil ochotnický soubor a začal nacvičo-
vat první hry. Po skončení II. světové války 
se opět aktivně zapojil do politic kého i kul-
turního dění, později se stal ředitelem zá-
vodu a poslancem KNV v Českých Budějo-
vicích. V roce 1957 odešel po těžké opera-
ci do invalidního důchodu. Na Adamov 
ale nezapomněl a podle možnosti sem 
jezdil a zúčastňoval se různých akcí. Bohu-
žel se ke zhoubné nemoci přidala i slepo-
ta a mozková mrtvice. Nehybný a trpělivý 
snášel svůj chorobný stav s vděčností rodi-
ně, která ho opatrova la. Jeho utrpení skon-
čilo 27. ledna 1980.

Na Arnošta Hudce, svě domitého praco-
vitého člověka a talen tovaného divadel-
ního ochotníka, stále s úctou vzpomínají 
všichni přátelé a známí.

MK

Marie Beránková – 85. 
nedožité narozeniny 

a 5.  v ýročí  úmr tí
Narodila se 1. prosince 1923 v rodině to-

várního dělníka v Černčíně. Rodina později 
bydlela v Nových Hvězdlicích a v Malomě-
řicích, kde Marie prožívala se svým o rok 
starším bratrem Adolfem dětství a škol-
ní léta. Marie vystudovala obchodní ško-
lu v Brně a po ukončení studií nastoupila 
v srpnu 1941 jako úřednice do ČSL Zbro-
jovky (TOS) Kuřim. Tam se seznámila s Hu-
bertem Beránkem z Adamova, který tam 
v srpnu 1941 končil učební poměr jako zá-
mečník. V roce 1943 nastoupil Hubert do 
adamovského závodu. V dubnu 1948 se 
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Významná výročí Vedoucí funkce na personálním úseku, 
kterou Lubomír Buchta vykonával přes 20 
let, byla dost náročná. Zasahovala pracovně 
i mimo závod - zejména zajišťování nových 
pracovníků, kterých se závodu nedostávalo. 
Získávali se i z jiných zemí - osobně jednal 
v Polsku i ve Vietnamu. Patřila pod něj řada 
útvarů. Pro evidenci a přijímání pracovníků 
to bylo personální a kádrové oddělení. Pak to 
byla bytová otázka - byty se stavěly, ale stej-
ně pro uspokojení pracovníků to bylo málo. 
S tím souviselo zabezpečení výstavby jeslí, 
mikrojeslí, mateřských školek, rozšíření uči-
liště, učňovského internátu, vybudování zá-
vodního hotelu a ubytovny a ostatní občan-
ské vybavenosti, včetně zdravotnictví. Řada 
akcí probíhala i ve spolupráci s MěNV Ada-
mov. Největší okruh působnosti měla Hospo-
dářská správa, která zajišťovala chod závod-
ní kuchyně, jídelny a stravování pracujících, 
evidovala závodní byty s zajišťovala i jejich 
údržbu, měla na starosti parkové úpravy a za-
hradnictví ve Křtinách. Do personálního úse-
ku patřily i útvary Bezpečnost práce, odděle-
ní výchovy a vzdělávání, sociální pracovnice, 
oddělní psychologie práce, tuzemská i zahra-
niční rekreace včetně rekreačních zařízení ve 
Sněž ném a na Mílovech - ve spolupráci se záv. 
výborem ROH aj.

Při bilancování dlouholeté vykonané prá-
ce pro závod i podnik, jeho pra covníky i měs-
to Adamov, patří Lubomíru Buchtovi podě-
kování za tuto práci, která byla vykonána za 
přispění jednotlivých útvarů personálního 
úseku.

K jeho významnému životnímu jubileu 
mu přejí dodatečně všechno nejlep ší, hod-
ně zdraví a životní vitality při práci u syna, na 
zahrádce, s vnou čaty, pravnoučaty a hodně 
spokojenosti a rodinné pohody do dalších let 
bývalí spolupracovníci, bývalí fotbalisté, rodi-
na, přátelé a známí.

MK

Růžena Švandová – 100. 
narozeniny

Narodila se 5. února 1910 v Plzni, kde se 
také provdala za pracovníka plzeňské Ško-
dovky Jana Švandu. V polovině 30. let se ro-
dina přistěhovala do Adamova, neboť pan 
Švanda byl přeložen do adamovského zá-
vodu. Zde vychovali dvě dcery. Pan Švan-
da byl v Adamově známým sokolským či-
nitelem a zejména výborným sportovním 
gymnastou s jedinečnými výkony, známými 
v daleko širokém okolí. Po válce byl stálým 
členem akrobatické trojky, která byla také 
velice známá. Letos v prosinci (28.12) uplyne 
105 let od jeho narození a (6.12.) uplyne 20 
let od jeho úmrtí. Švandovi spolu prožili více 
jak 60 let pěkné ho, šťastného života.Paní 
Švandová měla ráda ruční práce - háčkování, 
vyšívání, pletení apod. Ještě dnes se podílí 
na ručních pracích v Senior centru v Blansku, 
kde již několik let tráví spokojené roky živo-
ta. Adamovští občané, kteří ji znají, sokolští 
pamětníci, přátelé a známí, včetně rodiny, 
jí k jejímu zvlášť významnému jubileu přejí 
všechno nej lepší, hodně zdraví a spokoje-
nosti do dalších let.

 MK

Antonín Baldrman - 
100.  narozeniny

Narodil se 17. ledna 1910 v Adamově, 
kde prožil dětství a mládí. V adamovském 
závodě se vyučil strojním zámečníkem, poté 
pracoval v Brně, kde v roce 1932 absolvoval 
dvouletou průmyslovou školu. Později se do 
závodu vrátil a v letech 1948-1958 pracoval 
jako mistr výrobního výcviku na učilišti v Jo-
sefově, kam se ještě na dva roky vrátil jako 
důchodce po roce 1970.V mládí cvičil v Děl-
nické tělovýchovné jednotě, byl členem 
volejbalové ho družstva a později byl čle-
nem fotbalového klubu v Adamově.Od roku 
1938, kdy se oženil, bydlí v Blansku. Po šede-
sáti letech šťastného manželství v roce 1999 
ovdověl. S manželkou vychovali tři děti.
Antonín Baldrman byl zakladatelem a pět 
let předsedou Městského klubu důchodců 
v Blansku. Před rokem 1980 pomáhal zaklá-
dat Klub důchodců v Ada mově I.

K jeho zvlášť významnému jubileu mu 
bývalí spolupracovníci, bývalí učni, přátelé 
a známí i adamovští příbuzní přejí všechno 
nejlepší, dobré zdraví a spokojenost v jeho 
novém působišti v Senior centru Blansko 
(pod Sanator kou). Současně mu děkují za 
vše dobré, co vykonal v životě pro své spolu-
občany a společnost.

MK

Lubomír Buchta -  80. 
narozeniny

Narodil se 25. září 1929 v Rudici v Morav-
ském krasu, jako druhorozený ze čtyř synů. 
Otec pracoval od útlého mládí jako horník 
v rudických hlinných dolech. V roce 1957, při 
výkonu práce, tragicky zahynul. Matka praco-
vala při různých pomocných pracích a od za-
ložení JZD tam pracovala až do odchodu do 
důchodu.

Po ukončení měšťanské školy nastoupil 
Lubomír v roce 1943 do tehdejších Škodo-
vých závodů v Adamově do učení na strojní-
ho zámečníka. Po vyučení v roce 1946 praco-
val v nářadovně jako frézař. V té době navště-
voval kurs kvalifikovaných dělníků. V letech 
1949-1951 pracoval jako normovač. Po absol-
vování vojenské presenční služby v roce 1953 
se vrátil zpět do adamovského závodu a pra-
coval na oddělení ekonomika práce. V dalších 
letech prošel různými pracovními funkcemi 
v závodě, zejména jako jeden z vedou cích 
pracovníků v oddělení TPV. V roce 1968 byl 
jmenován vedoucím perso nálního úseku, od 
roku 1971 personálním náměstkem, odkud 
odešel koncem ro ku 1989 do důchodu.

Během svého působení v závodě si stále 
zvyšoval kvalifikaci, v roce 1967 ukončil stu-
dia na strojní průmyslové škole, v roce 1972 
absolvoval čtyřsemestrové studium persona-
listiky. Po celá léta pracoval postupně v růz-
ných společenských organizacích - v ČSM, 
KSČ, Svazarmu, ve Spartaku zastával řadu let 
funkci předsedy oddílu kopané. V roce 1951 
se oženil s Ilonou Melničákovou, taktéž pra-
covnicí adamovského závodu. Od té doby je 
Lubomír adamovským občanem. S manžel-
kou vycho vali syna Lubomíra (1953) a dceru 
Ivanu (1955), kteří oba pracovali v adamov-
ském závodě až do jejich propuštění v dů-
sledku postupného ukončování činnosti zá-
vodu.

Nejstarší návštěvníci výstavy fotografií Vladimíra Kejíka v roce 1998 v 
Adamově - uprostřed Růžena Švandová (v té době 88 let), Anna Helbichová 

(v té době 85 let), Antonín Baldrman (tenkrát 88 let). Foto Fr. Ecler.
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Miroslav Konečný - 85. 
narozeniny

Narodil se 26. října 1924 v Brně. Po rozvo-
du rodičů bydlel u matčiných rodičů v Hro-
tovicích u Třebíče, kde vychodil obecnou a 4 
ročníky měšťanské školy. V červnu 1939 v 15 
letech nastoupil k firmě Baťa ve Zlíně, kde 
absolvoval odbornou školu, tzv. BŠP (Baťo-
va škola práce) s maturitou a absol voval, 
jak tehdy bylo u firmy Baťa zvykem, téměř 
všechna profesní řemesla, počínaje obuvnic-
tvím, gumárenstvím, punčochářstvím, opra-
vami strojů apod. V únoru 1943 byl s dalšími 
mladými lidmi totálně nasazen do Německa 
(říka lo se jim Moravcovy d ě t i ) .  Po ukonče-
ní tohoto přeučení byli převedeni do Nové 
Paky k firmě Radiotechna, kde zůstali do 
konce dubna 1945.

Po skončení války znovu nastoupil v červ-
nu 1945 k firmě Baťa do Zlína. Absolvoval 
kurs výplatního a účetního a v profesi účet-
ního ve výrobně pneumatik práci u firmy 
Baťa ukončil. Kvůli možnosti přidělení bytu 
nastoupil v únoru 1953 do adamovského zá-
vodu. Pracoval jako účetní, později jako ná-
kupčí v útvaru zásobování a v provoze 10. 
Do Adamova přišel již ženatý s malou dce-
rou, manželka pracovala v účtár ně. Později 
bylo manželství rozvedeno, dcera dnes byd-
lí se svou rodinou mimo Adamov. Miroslav 
se v roce 1967 znovu oženil se známou ada-
movskou kulturní pracovnicí, pracující tak-
též v závodě, Justinou Bartkovou. Manželé 
Koneční poslední roky před důchodem jez-
dili za zaměstnáním do Brna. Miroslav po na-
bídce přijal místo u tehdejší Škodovky Brno, 
kde pracoval jako nákupčí a po rekonstrukci 
firmy na dodavatelský závod pro energeti-
ku, jako technický referent pro dodavatelské 
funkce. Odtud odešel v dubnu 1985 do dů-
chodu. Spolu s manželkou Justinou si poří-
dili družstevní byt, v němž Miroslav žije do-
sud. V roce 1997 jeho manželka zemřela na 
zhoubnou nemoc.

Po nastěhování se v září 1953 do Adamo-
va se Miroslav postupně zapojoval do spor-
tovní a kulturní činnosti v místě i v závodě. 
Převážně byl činný v TJ Spartak Adamov 
a v divadelním kroužku závodního klubu 
AS, kde byla také činná pozdější jeho druhá 
žena Justina. Tak měl Miroslav hodně přá tel, 
na které stále vzpomíná. Miroslav je dosud 
činný v tenisovém oddílu, jezdí ještě na kole 
a stará se o zahrádku. 

Miroslavu Konečnému k jeho jubileu pře-
jí všechno nejlepší, zejména hod ně sil k jeho 
sportovní aktivitě a klidné žití ve zdraví do 
dalších let bývalí divadelníci a spolupracov-
níci, sportovci - tenisté, přátelé a známí.

 MK

Olympiáda v českém jazyce

ŠACHY
Od posledních zpráv z šachového dění 

se soutěže našich tří družstev rozjely naplno 
a vstoupily již do druhé poloviny. V Krajském 
přeboru I. třídy se naše Áčko i přes první pro-
hru stále drží v popředí tabulky. Po šestém 
kole se dělí o první místo s LOKO „D“. Sou-
těž je však velice vyrovnaná a naše družstvo 
čeká ještě řada kvalitních soupeřů. V Kraj-
ském přeboru II. třídy naše Béčko zazname-
nalo dvě výhry a odpoutalo se tím, v boji 
o udržení, od konce tabulky. V Okresním pře-
boru Céčko po vítězství v prvním kole zatím 
na ostatní soupeře nestačilo a dílčí úspěchy 
zaznamenávají jednotliví hráči.

Přehled výsledků:
Krajský přebor I.
ŠK Tetčice - TJ Spartak Adamov 3:5
1 Karel Švehla, Pavel Masák, Jaroslav 
Šmehlík; 0,5 Lubomír Riška, Jan Píše, Pavel 
Loubal, Leoš Ševčík.

TJ Spartak Adamov - ŠK Duras BVK 
Královo Pole „C“ 4,5:3,5
1 Lubomír Riška, Martin Handl, Jan Píše, 
Karel Kredl; 0,5 Karel Švehla.

TJ Podlužan Prušánky - TJ Spartak 
Adamov 4,5:3,5
1 Ševčík Luboš; 0,5 Martin Handl, Jan Píše, 
Pavel Loubal, Ján Mižák, Karel Kredl.

TJ Spartak Adamov - ŠK KME-DDM Kuřim 
„B“ 6:2
1 Lubomír Riška, Martin Handl, Pavel Masák, 
Pavel Loubal, Jaroslav Šmehík; 0,5 Karel 
Švehla, Radek Trmač.

V pondělí 14. prosince 2009 se učebna 
českého jazyka a literatury na ZŠ Komen-
ského stala místem olympijského klání v ne-
všední sportovní disciplině, a to v mateř-
ském jazyku. Deset odvážlivců z devátého 
a šest z osmého ročníku změřilo svoje síly 
v plnění obtížných úkolů, které prověřily při-
pravenost „sportovců“ a jejich momentální 
formu. Zoceleni tvrdým několikaletým tré-
ninkem mohli olympionici konečně před-
vést, jak ovládají náročné sportovní odvětví 
zvané český jazyk. Závodníci museli postup-
ně překonat obtížné překážky z nahrazová-
ní slov synonymními výrazy, tvoření slov 
odvozováním, rozlišování a užívání různých 
významů slov. Předvedli také znalosti v dis-
ciplíně ustálených slovních spojení. Většina 
soutěžících se velmi trápila ve fonetice, ná-
ročnou disciplinou bylo i zjišťování zákoni-

tostí z větné stavby. Naopak lehkým krokem 
zvládli závodníci úkoly z tvarosloví. Ve finále 
si sportovci museli sáhnout až na dno svých 
tvůrčích sil a bez použití nedovolených pod-
půrných prostředků splnit náročný slohový 
úkol na téma „Měl(a) jsem z pekla štěstí.“ 
V předepsaném časovém limitu doběhli 
téměř všichni do vytouženého cíle - přes-
ně podle olympijského hesla: Není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se! Vrcholnou formu 
předvedlo pět žáků, kteří dosáhli stejného 
počtu bodů: Anna Konečná, Veronika Vyslou-
žilová, Jana Dohová, Iveta Halatová (všechny 
z 9.A) a Petr Svoboda z 8.A. Anna a Veroni-
ka, které byly úspěšnější v mluvnické části, 
budou naši školu reprezentovat v okresním 
kole této soutěže. Přejeme jim tedy: Sportu 
zdar a češtině zvlášť! 

D. Hodaňová 

Krajský přebor II.
ŠK Garde Lipovec „A“ - TJ Spartak 
Adamov „B“ 4,5:3,5
0,5 Pavel Loubal, Pavel Masák, Karel Kredl, 
Daneš Polach, Milan Novotný, Radek Trmač, 
Petr Bednář.

TJ Spartak Adamov „B“ - Sokol rudice 
„A“ 2,5:5,5
1 Petr Bednář; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Radek 
Trmač, Josef Gruber.

ŠK Garde Lipovec „B“ - TJ Spartak 
Adamov „B“ 3,5:4,5
1 Karel Kredl, Daneš Polach, Jaroslav 
Šmehlík; 0,5 Pavel Masák, Radek Trmač, Petr 
Bednář.

TJ Spartak Adamov „B“ - Sokol rudice 
„B“ 6:2
1 Karel Kredl, Daneš Polach, Jaroslav 
Šmehlík, Petr Bednář; 0,5 Pavel Loubal, 
Milan Novotný, Radek Trmač, Josef Gruber.

okresní přebor
TJ Spartak Adamov „C“ - ASK Blansko 
„B“ 1,5:6,5
1 František Mařík; 0,5 Jana Gruberová.

Sokol rudice „C“ - TJ Spartak Adamov 
„C“ 6:2
1 Pavol Mikuš; 0,5 Pavel Kratochvíla, Jana 
Gruberová.

TJ Spartak Adamov „C“ - TJ Sloup „B“ 1:7
1 Petra Masáková.

ŠK Lipovec „C“ - TJ Spartak Adamov „C“ 
7:1
0,5 Dana Šebková, Petr Ležák.

ŠO TJ Spartak Adamov
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INZERCE
Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.  �

605 903 800.

Prodám hrobové místo – dvojhrob na  �
hřbitově na Ptačině i s příslušenstvím (po-
mník, obruby). Tel. 731 060 775.

Hledám pronájem menšího bytu. Tel.  �
739 467 606.

Prodám lyže 120 cm, cena 1000 Kč, ly- �
žařské boty bílé vel. 34-36, cena 500 Kč. Při 
odběru celého setu sleva na 1200 Kč. Tel. 
607 973 773.

Prodám odsávačku mateřského mléka  �
Avent ISIS s náhradními díly, lahvičku Avent 
125 ml, kouzelný hrneček Avent 6m+, kartáč 
na lahvičku Avent, dudlík Avent 0m+ a klips 
na připnutí. Odsávačka je velmi málo použí-
vaná, perfektní stav. Ostatní je úplně nové. 
Cena za vše 1 900 Kč. Tel. 736 142 459, jma-
nakova@tiscali.cz

Prodám monitor dechu NANNY, cena  �
500 Kč. Starší autosedačku CHICCO, vajíčko 
0-13 kg, cena 500 Kč. Tel 736 142 459, jmana-
kova@tiscali.cz

Skvělá příležitost! Kancelářská práce  �
a vyšší příjmy. Požadujeme komunikativnost 
a schopnost učit se pracovat v týmu. Tel. 
608 806 472.

Prodám byt 2+1 ul. Sadová, 5. patro, plas- �
tová okna, parkety, volný. Tel. 602 501 443, 
602 558 449.

Prodám nově zrekonstruovaný byt 2+1  �
v OV, Adamov - Ptačina. Tel. 777 971 262.

Digitalizace TV?
Neplaťte za něco, co můžete mít zdarma!

Všech 11 českých stanic můžete příjmat digitálně
!bez jakýchkoliv měsíčních poplatků!
A zajímavá nabídka pro náročnější diváky:

• atraktivní slovenské stanice
• Olympiáda v HD

Individuální instalace i úpravy spol. TV antén 
provádí:

Antény-Satelity, Ing. Vladimír Bílý
Tel.: 608 441 375, e-mail: vladimir.bily@ada-net.cz
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. za 360 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce C 10 Mbit/s 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 28.2.2010 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 5 let stejná cena
žádné zdražování

jen zvyšování kvality
ceny vč. DPH

C

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

80/80 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč

mimo špičku (bez/vč.DPH)

Bc. Roman Pilát  ( 608887840
  www.ada-net.cz



15

Fotografie představuje práci “mistra perníkáře” 
Luboše Buchty, který perníkovou vesničku 

zhotovil pro svoji vnučku Leničku.

Vánoční trubači vystoupili nejen tradičně o Štědrém dni při Svátečním vytrubování,  
ale také v rámci Tříkrálového koncertu v kostele svaté Barbory 6. ledna t.r. 
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. připravuje 
Kulturně informační komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, M. Škvařilová, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát, 

Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma, Mgr. K. Urbani. Odpovědný pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 
2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 625, e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji 

odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: GRAFEX, Kolonie 304, 679 04 Adamov.

26. prosince nám poklidné svatoštěpánské poledne zpříjemnil svým zpěvem a připomenutím vánočních zvyklostí dětský soubor ze Skoronic,  
za doprovodu Varmužovy cimbálové muziky ze Svatobořic-Mistřína. 


