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Svatý Matěj ledy láme,
nemá-li jich, nadělá je.

 Z Čech
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ZPRÁVY Z MATRIKY

Zastupitelstvo dne 13.12. 2004
schválilo:
– obecně závaznou vyhlášku Měs-
ta Adamova č. 3/2004, kterou se
mění obecně závazná vyhláška
č. 24/2002 o místním poplatku za
provoz systému shromaž�ování,
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních
odpadů ve znění obecně závaz-
né vyhlášky č. 7/2003 s účinností
od 1. 1. 2005, částka 450 Kč za
osobu na rok se zvyšuje na část-
ku 500 Kč
– zřizovací listinu příspěvkové or-
ganizace Města Adamova „Spor-
tovní zařízení města Adamova“
s účinností od 1. 1. 2005
– rozpočtové provizorium na 1–3/
2005
– přijetí úvěru ve výši 4 mil. Kč na
investiční akci „Regenerace pane-
lového sídliště Adamov – Horka“

a pověřuje Radu města Adamova
výběrem bankovního ústavu.
Pan Pavel Ševčík se vzdal funkce
člena Zastupitelstva města
Adamova od 1. 1. 2005.
Rada města dne 22. 12. 2004
schválila:
– pořadí žadatelů o byt dle čl. 3
odst. 1 vyhlášky č. 10/2003 O pra-
vidlech hospodaření s byty v ma-
jetku obce, uvedené v zápise so-
ciální komise ze dne 30. 11. 2004,
s tím, že byl přidělen byt č. 12 na
ulici Osvobození 10 v Adamově
dle sestaveného pořadí
– smlouvu o dílo na přípravu a tisk
Adamovského zpravodaje pro rok
2005 s firmou Reprocentrum a.s.
Blansko
– Pravidla pro užívání, uložení
a způsob zacházení se zbraněmi
– Pravidla pro příjem, výdej a vy-
účtování pokutových bloků.

ZPRÁVY Z RADNICE

BLAHOPŘEJEME:
2.1. Ing. Zdeněk Čejka, 70 roků

Sadová 14
1.1 Karel Kocourek, 70 roků

Opletalova 29
1.1 Vincenc Procházka, 92 roky

Petra Jilemnického 4
1.1 Jarmila Vrtělová, 70 roků

Sadová 23
16.1. Richard Papež, 81 rok

Blažkova 6
1.1 Julie Dobrovolná, 83 roky

Pod Horkou 9
28.1. Vlasta Selucká, 82 roky

Petra Jilemnického 2
31.1. Marie Pernicová, 91 rok

Pod Horkou 6
31.1 Vlasta Kosová, 80 roků

Komenského 1

ÚMRTÍ:
12.12. Miloslava Horáčková

roč. 1929, Komenského
24. 12. Marie Beránková

roč. 1923, Bezručova
26. 12. Stanislav Chrásta

roč. 1929, Komenského
2. 1. Eva Hloušková

roč. 1939, Komenského
4. 1. Václav Sláma

roč. 1942, Komenského
5. 1. Václav Veselý

roč. 1954, Družstevní

Upozornění vlastníkům a uži-
vatelům nemovitostí na je-
jich povinnost odstraňovat
a okleš�ovat stromoví v blíz-
kosti elektrických vedení ve
správě a majetku JME, a.s.

V měsíci únoru a březnu budou
provádět pracovníci JME, a.s.
v katastru našeho města pravi-
delnou kontrolu energetických
zařízení. Součástí této kontroly
je i provedení okleštění případ-
ně odstranění dřevin, které ohro-
žují bezpečný a spolehlivý pro-
voz energetického zařízení
a které neodstranili vlastníci ne-
movitostí. Je tedy výhodné, aby
si vlastníci nemovitostí provedli
okleštění dřevin tak, aby v pří-
padech, kdy není možné při
okleš�ování dodržet bezpečné
vzdálenosti, mohli požádat pra-
covníky JME, a.s. o vypnutí za-
řízení nebo aby okleštění pro-
vedli pracovníci JME, a.s. v rám-
ci kontrol v prvním čtvrtletí roku
sami.
Každý, kdo okleš�uje stromoví
rostoucí v blízkosti energetické-
ho zařízení, je povinen dodržo-
vat bezpečnostní pravidla, kte-
rá jsou vyvěšena na vývěskách
MěÚ nebo k nahlédnutí na po-
datelně MěÚ.

Elektronická
podatelna
MÚ Adamov

Seznam kvalifikovaných cer-
tifikátů příslušných zaměstnanců:
Lucie Poslušná
Irena Hrušáková

Na základě tohoto nařízení
vlády č. 304 ze dne 25. července
2001, kterým se provádí zákon
č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o elektro-
nickém podpisu) je zřízena elek-
tronická podatelna MÚ Adamov.

Elektronická podatelna MÚ
Adamov je určena pro příjem po-
dání učiněných v elektronické po-
době. Elektronická podání přijatá
prostřednictvím elektronické po-
datelny a splňující předepsané
náležitosti úřad vyřizuje stejnými
postupy a ve stejných lhůtách
jako podání neelektronická.

Elektronická adresa e-po-
datelny je: posta@adamov.cz
Tato adresa je určena pouze pro
příjem podání učiněných v elek-
tronické podobě, ale upozorňu-
jeme, že je to pouze u těch účast-
níků, kteří mají svůj elektronický
podpis zaregistrovaný. Elektro-
nická podání se provádí pouze
přes kvalifikovaný certifikát.

Předepsané formáty elektro-
nického podání:

Elektronické podání může být
učiněno pouze v textovém stan-
dardu RTF s příponou.rtf nebo
jako prostý text (CP 852,1250)
s příponou.txt. Při použití jiných
formátů nebude elektronická po-
datelna způsobilá tato podání
přijmout.

Elektronická podání na tech-
nických nosičích dat (disketa
3,5", CD-ROM) lze přímo předá-
vat do podatelny MÚ Adamov,
Pod Horkou 2, Adamov. V žád-
ném případě nepřipojujte samo-
spustitelné soubory! Samospus-
titelné soubory nebudou antiviro-
vým programem akceptovány
a může v důsledku použití antivi-
rového programu dojít k jejich
okamžitému smazání!
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Odbor sociálních a správních
věcí Městského úřadu v Adamově
oznamuje občanům, že s účinnos-
tí od 1. 1. 2005 došlo k těmto změ-
nám:

Nařízením vlády č. 664/2004
Sb. se částky životního minima
zvýšily následovně:

Částka životního minima, která
se považuje za potřebnou k zajiš-
tění výživy a základních osobních
potřeb občana činí:
a) 1720 Kč, jde-li o dítě do 6 let

věku,
b) 1920 Kč, jde-li o dítě od 6 do

10 let věku
c) 2270 Kč, jde-li o dítě od 10 do

15 let věku,
d) 2490 Kč, jde-li o nezaopatřené

dítě od 15 do 26 let věku,
e) 2360 Kč u ostatních občanů.

Částka životního minima, která
se považuje za potřebnou k zajiš-
tění nezbytných nákladů na do-
mácnost činí:
a) 1940 Kč, jde-li o jednotlivce,
b) 2530 Kč, žijí-li v domácnosti

2 osoby,
c) 3140 Kč, žijí-li v domácnosti

3 nebo 4 osoby,
d) 3520 Kč, žije-li v domácnosti

5 nebo více osob.
Odbor sociálních a správních

věcí při posuzování nároku na
dávku sociální péče z těchto čás-
tek sice vychází, avšak postupuje
u každého klienta v souladu se
zákonem individuálně.

Nařízením vlády č. 699/2004
Sb. se minimální mzda zvýšila
následovně:

Výše minimální mzdy činí:
a) za každou hodinu odpracova-

nou zaměstnancem 42,50 Kč,
b) za měsíc 7 185 Kč pro zaměst-

nance odměňovaného měsíční
mzdou,

c) 90% částek uvedených v písme-
nech a) a b), jde-li o pracovní po-
měr nebo obdobný pracovní
vztah zaměstnance ve věku 18 až
21 let, a to po dobu 6 měsíců ode
dne vzniku pracovního poměru
nebo obdobného pracovního
vztahu,

d) 80 % částek uvedených v pís-
menech a) a b), jde-li o mladist-
vého zaměstnance,

e) 75% částek uvedených v pís-
menech a) a b), jde-li o zaměst-
nance, který je poživatelem čás-
tečného invalidního důchodu,

f) 50% částek uvedených v pís-
menech a) a b), jde-li o zaměst-
nance, který je poživatelem pl-
ného invalidního důchodu nebo
o mladistvého zaměstnance,
který je plně invalidní a nepobí-
rá plný invalidní důchod.
Nařízením vlády č. 565/2004

Sb. se zvýšily důchody v roce
2005.

Od ledna 2005 vzroste v sou-
vislosti se zvýšením částek ži-
votního minima zvýšení důcho-
dů pro částečnou, převážnou
nebo úplnou bezmocnost.

Částka zvýšení důchodů pro
částečnou bezmocnost vzroste na
472 Kč měsíčně.

Částka zvýšení důchodů pro
převážnou bezmocnost vzroste na
944 Kč měsíčně.

Částka zvýšení důchodů pro
úplnou bezmocnost vzroste na
1770 Kč měsíčně.

Hromadnou úpravu zvýšení dů-
chodů pro bezmocnost provede
Česká správa sociálního zabezpe-
čení během dubna až května le-
tošního roku, a to automaticky.
Spolu s úpravou ČSSZ rozešle dů-
chodcům také rozhodnutí o zvýše-
ní a zpětně i odpovídající doplatek.

Občané se mohou s případný-
mi dotazy obrátit na odbor sociál-
ních a správních věcí telefonicky
na čísle 516 446 067 nebo osob-
ně v úřední dny, tj. pondělí a stře-
da v době od 8.00 – 12.00 hodin
a od 12.30 – 17.00 hodin.

Informace odboru sociálních
a správních věcí

Lhůty pro výměnu
občanských průkazů

Státní občané České republi-
ky jsou povinni provést výměnu
občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů vydaných:

a) do 31. prosince 1994, za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 2005, žádost o vy-
dání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2005,

b) do 31. prosince 1996, za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 2006, žádost o vy-
dání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2006,

c) do 31. prosince 1998, za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 2007, žádost o vy-
dání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2007,

d) do 31. prosince 2003, za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 2008, žádost o vy-
dání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listo-
padu 2008.

Výměnu občanských průka-
zů provádí Městský úřad Ada-
mov, odbor sociálních a správ-
ních věcí – matrika v úřední dny,
tj. v pondělí a ve středu v době
od 8.00 – 12.00 hodin a v době
od 12.30 – 17.00 hodin.

odbor sociálních
a správních věcí

NABÍDKA
Nabízíme tímto občanům, organizacím, společenstvím vlastníků

a jiným subjektům možnost získat do svého vlastnictví dětská pís-
koviště, která jsou majetkem města. Jejich správa a provoz spočívá
v údržbě, dodržování hygienických zásad a kontrole dle vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., příloha č. 10. Pískoviště
se nacházejí na těchto ulicích:

Družstevní, Jilemnického, Jilemnického u MŠ, Neumannova, Ro-
novská, Sadová, Komenského a Opletalova.

Zájemci o vlastnictví pískoviš� získají podrobnější informace na
Městském úřadě na odboru ekonomicko – majetkovém a stavebním
u pí. Kalouskové, nebo na t.č. 516 446 383.
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UPOZORNĚNÍ
Dne 22. 12. 2004 bylo zahájeno
vysílání televizní stanice Prima
z Alexandrovky, kterou si mohou
občané naladit na 42. kanále.

q 2. února 2005
Návštěva Městského divadla Brno
– představení operety Netopýr
q 3. února 2005 16.00 hod.
Výroční členská schůze HVK při
MKS Adamov
q 11. února 2005
Autobusový zájezd do vyškov-
ského aquaparku
q 13. února 2005 17.00 hod.
Biblická hodina
q 15. února 2005 17.00 hod.
Další beseda horizontu
q 16. února 2005 9.15 hod.
Pohádkové dopoledne
q 17. února 2005 18.00 hod.
Návštěva Městského divadla
Brno – představení Zahrada divů
q 19. února 2005 14.30 hod.
Velký dětský karneval
q 20. února 2005 16.00 hod.
Vernisáž výstavy obrazů ve Spo-
lečenském centru v Adamově I
q 24. února 2005 17.00 hod.
12 dnů v Arktidě – o své cestě
vypráví Dr. Leoš Štefka

Přehled
připravovaných
zájezdů do divadla:
(Nabídka je průběžně doplňová-
na a upravována dle zájmu ná-
vštěvníků divadel. Vstupenky jsou
pro MKS rezervovány pouze do
uvedených termínů, proto dodržuj-
te termíny pro přihlášení se.)

q 2. února Městské divadlo Brno,
opereta Netopýr
18 hod., cena zájezdu: 450 / 240
Kč
q 17. února Městské divadlo Brno
muzikál ZAHRADA DIVŮ
přihlášky do 31. 1. 2005, 18 hod.
Cena zájezdu: 410 / 220 Kč

Městské kulturní
středisko Adamov
připravilo na měsíc
únor 2005:

NABÍDKA
POVINNÉHO RUČENÍ
PRO MOTORISTY
BLANENSKÉHO
OKRESU OD ČSOB
pojiš�ovny, a.s.

př. osobní automobil – star-
ší 10let s 25% bonusem,
roční platbou

do 1000ccm 1653 Kč
1000–1350ccm 2088 Kč
1350–1850ccm 2993 Kč
1850–2500ccm 4891 Kč
nad 2500ccm 6915 Kč

Bonusy se přebírají od
předchozích pojistitelů
5%věrnostní sleva za již
sjednané jiné poj. u ČSOB,
benefity navíc.

VĚŘÍM, ŽE SI VYBERETE.

KONTAKT:
DAGMAR ŠVÉDOVÁ
mob: 724 148 963
e-mail:ddz@centrum.cz
Kancelář: Čt 16 – 18 hod.,

ZDENĚK KOUTNÝ
mob: 777 773 603
e-mail:zden.koutny@centrum.cz
kancelář: Po – Pá 8 – 10 hod.

Kancelář ZDEŇKA KOUTNÉHO
U kostela 3, 679 04 Adamov

Z vystoupení Miroslava Donutila v Adamově

Vernisáž výstavy J. Holáska 16. ledna 2005
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MUDr. IGNÁC GRYDIL

Počátkem února uplyne 50 let
od úmrtí váženého adamovského
lékaře MUDr. Ignáce Grydila. Na-
rodil se 26. 1. 1867 v Kralicích na
Hané v rodině nadučitele a kroni-
káře jako sedmé dítě z osmi. Po
maturitě na klasickém gymnáziu
v Olomouci odešel studovat na lé-
kařskou fakultu do Prahy. Dal jí
přednost před Vídní, kam měli mo-
ravští studenti blíže. Po příchodu
do Prahy se zapojil do veřejné čin-
nosti. Pracoval v Radhošti (pod-
půrný spolek moravskoslezských
studentů), Moravské besedě, Aka-
demickém čtenářském spolku

a také v Detvanu, středisku slo-
venských studentů v Praze. Po
promoci a sekundářských letech
ve Všeobecné nemocnici v Praze
odešel zpět na Moravu. Zde na-
stoupil jako sekundář do nemoc-
nice v Brně a o dovolených zastu-
poval MUDr. E. Leidingera v Ada-
mově. V roce 1897 nastoupil na
jeho místo jako obvodní a želez-
niční lékař v Adamově. I zde po-
kračoval ve své vzdělávací činnosti
a práci v českých spolcích.

MUDr. Grydil převzal obvod po
MUDr. Edvardu Leidingerovi, prv-
ním lékaři v Adamově a určitou do-
bu i starostovi obce. Jeho dceru
Marii si vzal později za manželku.
Měli tři děti. Dcera Marie se pro-
vdala za Ing. Dr. Ladislava Moce,
který byl v té době technickým ře-
ditelem adamovského závodu (po-
zději byl ředitelem závodu ve Stu-
dénce a nakonec ředitelem Vítko-
vických železáren). Druhorozený
syn Ignác zemřel ve věku jednoho
roku. Nejmladší dcera Berta se
provdala za MUDr. Arnošta Martin-
ce, který nastoupil po zástupech
MUDr. Grydila jako stálý adamov-
ský obvodní, železniční a závodní
lékař a později jako stomatolog.

Obvod MUDr. Grydila tvořil Ada-
mov a okolní obce. Pacienty ob-
jížděl zpočátku bryčkou, později
kočárem s koňmi. Jako lékař byl
nesmírně obětavý a mezi pacien-
ty velmi oblíbený. Byl společenský
a veřejně činný v různých korpora-
cích a spolcích. Zasedal ve výbo-
ru Brněnské župy lékařské již od
roku 1901, v letech 1924 – 1935
stál v čele župy jako předseda.
Od roku 1927 byl také ve výboru
Ústřední jednoty čsl. lékařů a v le-
tech 1930 – 1935 byl členem Lé-
kařské komory moravskoslezské.
Svou snahu nezištně působit ve
prospěch lékařského stavu spojo-
val vždy s prospěchem celého
národa. Jedinou odměnou za
všechnu jeho práci bylo čestné
členství v Brněnské župě lékařské
a v Ústřední jednotě čsl. lékařů.

Po odchodu do důchodu byl
MUDr. Grydil jmenován čestným do-
životním předsedou lékařské komo-
ry. Bavil se prací na rozlehlé zahra-
dě. Pamětníci vzpomínají, jak kaž-
dou sobotu chodil do nádražní re-
staurace hrát taroky s přednostou
stanice, farářem, starostou a veli-
telem četníků. MUDr. Ignác Grydil
zemřel 1. 2. 1955 v 88 letech. On i
jeho manželka byli pochováni do
rodinného hrobu na adamovském
hřbitově. Ti, kdo ho znali, na něj
vzpomínají především jako na vý-
borného a obětavého lékaře.

Mirka Kejíková

Galerie osobností

Slova pro povzbuzení
Jedné mamince se zdálo, že

si jejich malá dcerka právě vy-
mýšlí. Proto jí vysvětlila, že vždy
pozná, když jí lže. A podle čeho?
Malé prý při lhaní vždy trochu
povyroste nos! Život šel dál, až
jednou maminka uslyšela z dět-
ského pokoje křik a musela jít
rozsoudit nějaký ten souroze-
necký spor. „Kdo to udělal?“ Ze-
ptala se hned ve dveřích. Malá
hned: „To bráška“ – jednou ru-
kou ukazovala na něho a dru-
hou dlaní si přikrývala nos…
Dětská lež má často humorný
nádech a většinou to bývá spíše
výplod bohaté dětské fantazie.
Zato dospělácké lži už bývají
tvrdší. Někdy jde sice jen o strach

z prozrazení nebo o bezmocné
chlubení a vymýšlení. Když už
člověk neví, kudy kam, tak to
aspoň dobře zabalí do mnoha
slov. Mnohdy ale lidé umějí lhát
zákeřně, se snahou druhého
využít, zneužít, ponížit, okrást.
Každá odhalená lež zabolí, ale
ty úmyslné bolí o to víc, protože
zraňují jednu z nejkřehčích hod-
not v nás: důvěru a naději. Zace-
lení této rány pak trvá často vel-
mi dlouho a někdy se zdá, že se
nezahojí nikdy. Přesto bychom
měli mít na paměti slova jednoho
moudrého člověka: “Druzí mo-
hou zničit tvoji květinu, ale ne-
mohou zničit její kořen. To můžeš
jen ty sám.”          Jiří  Kaňa

K hádance
pro pamětníky

z lednového
zpravodaje

Informaci nám podal PhDr.
Vratislav Grolich. Betonové
vejce stálo poblíž cesty
z Adamova na Nový hrad
u bývalé hájenky. Vejce údaj-
ně vzniklo v době budování
Březovského vodovodu asi
ve dvacátých letech minulé-
ho století. Stavitelé si ho zho-
tovili pro radost. Místu se ří-
kalo v místním nářečí U vé-
cete. Vejce podlehlo vanda-
lům (zřejmě řádění vandalů
není jen současným problé-
mem).



6

Společnost ADAVAK, s.r.o.
Adamov oznamuje všem odbě-
ratelům pitné vody z veřejného
vodovodu, že dne 7. ledna 2005
obdržela média a redakce dení-
ků dopis prostřednictvím e-mai-
lu o závadnosti zdroje pitné vody
dodávané do naší vodovodní
sítě. Stejný dopis byl zaslán i na
Krajskou hygienickou stanici Ji-
homoravského kraje (KHS).

Na závažnost údajů uvádě-
ných v tomto dopise reagovala
všechna média v pondělí dne
10. 1. 2005 a zjiš�ovala skuteč-
nosti, se kterými bezprostředně
seznámila veřejnost.

Dne 11. 1. 2005 vykonala KHS
a epidemiologické oddělení KHS
státní dozor na vodovodní síti
v Adamově a Babicích nad Svi-
tavou. Celkem bylo odebráno
5 vzorků pitné vody. Všechny
odebrané vzorky byly podrobe-
ny mikrobiologickým a chemic-
kým rozborům a navíc speciál-
nímu rozboru v pražské labora-
toři na stanovení poliovirů.

Navíc objednala naše společ-
nost odběr dvou vzorků vody
odebraných dne 11. 1. 2005
v Základních školách na ulici Ko-
menského a na ulici Ronovská.
U těchto vzorků byl proveden mi-

krobiologický rozbor v státem
akreditované laboratoři Vodáren-
ské akciové společnosti, a.s. di-
vize Boskovice. Z těchto mikro-
biologických rozborů jednoznač-
ně vyplynula zdravotní nezávad-
nost pitné vody ve vodovodním
řadu v Adamově. Tyto rozbory
jsou občanům k dispozici v kan-
celáři společnosti ADAVAK, s.r.o.
Jediný rozbor, který z této kont-
rolní akce KHS není doposud
k dispozici je chemický rozbor
a rozbor na stanovení poliovirů,
který je časově náročný a trvá
asi 3 týdny. S výsledkem rozbo-
ru a s výsledky celé kontroly vás
podrobněji seznámíme v příštím
čísle Adamovského zpravodaje.

Jiří Charvát

ADAVAK, s.r.o.
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mentální formu. Zoceleni tvrdým
několikaletým tréninkem mohli
konečně předvést, jak ovládají
náročné sportovní odvětví zva-
né český jazyk. Postupně zdo-
lávali jednotlivé překážky v po-
době úprav nevhodných textů, vy-

Olympiáda v českém jazyce

hledávání synonymních slov-
ních spojení a odhalování dvoj-
značných významů vět. Nároč-
nou disciplinou bylo odkrývá-
ní významů hláskových skupin
zachycených na magnetofono-
vý pásek nebo dokončení hu-

paměti olympijské heslo: Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

Sportovní gurmáni a široká
obec fanoušků zajisté s napětím
očekává jména těch, kteří byli
ověnčeni vavřínem, odnesli si
palmu vítězství, stanuli na stup-
ních vítězů, získali medaile z cen-
ných kovů, vyhráli, zvítězili, zkrát-
ka „byli na bedně.“ Vrcholnou for-
mu předvedla tři děvčata z 9.B.,
která budou hájit barvy naší
školy v okresním kole Olympiá-
dy v českém jazyce. A zde jsou
tedy vítězové:
1. místo: Nela Fáberová
2. místo: Radka Svobodová
3. místo: Kateřina Jordánková

D. Hodaňová

Ve středu 15. pro-
since se učebna jazy-
ků na naší škole stala
místem olympijského
klání v nevšední spor-
tovní disciplině, a to
v mateřském jazyku.
Patnáct odvážných
olympioniků z devá-
tých tříd změřilo svo-
je síly v plnění obtíž-
ných úkolů, které pro-
věřily připravenost
sportovců a jejich mo-

morného textu. Ve fi-
nále si sportovci mu-
seli sáhnout až na
dno svých tvůrčích sil
a bez použití nedovo-
lených podpůrných
prostředků splnit ná-
ročný slohový úkol na
téma „Nejhezčí ces-
ta, po které jsem kdy
šel.“ V předepsaném
časovém limitu do-
běhli všichni závodní-
ci do cíle, majíce na
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Stavební
sezóna
za dveřmi …

Chystáte se stavět, opravo-
vat, zařizovat svůj dům
nebo byt?

Přij�te se inspirovat, pora-
dit, či přímo nakoupit na sta-
vební výstavu přímo od doda-
vatelů stavebních komponen-
tů, řemesel, bytového vyba-
vení a všeho, co se stavbou
a bydlením souvisí.

Na již 2. ročníku výstavy
Stavíme, bydlíme v Blansku
se můžete blíže seznámit na-
příklad s nabídkou zateplová-
ní oken, zasklívání lodžií, s vý-
hodami solárních kolektorů,
s novými postupy při zateplo-
vání budov, použití nových fa-
sádních barev, ale také se sys-
témy centrálních vysavačů v
domech nebo s nabídkami sto-
lařských firem. Návštěvníci ob-
drží zdarma časopisy a tisko-
viny mnoha stavebních firem.

vy soustrasti a květinové dary a Ing.
Čejkovi za procítěný smuteční pro-
jev při rozloučení v kostele.

Syn a dcera s rodinami

Paní Marie Beránková, nar.
1.12.1923, byla dlouholetou aktiv-
ní funkcionářkou odborů v Ada-
movských strojírnách a několik ob-
dobí členkou ZV ROH. Hodně prá-
ce vykonala jako předsedkyně ko-
mise pro práci s dětmi při ZV ROH.
Za svoji dlouholetou práci v závo-
dě i v odborech obdržela vyzna-
menání nejlepší pracovník závodu,
čestný bronzový a stříbrný odznak
ROH a jiná čestná uznání a oceně-
ní. V závodě AS pracovala celkem
24 roky a po odchodu do důchodu
v r. 1979 se stalo jejím domovem
Sněžné na Moravě, kde s manže-
lem Hubertem Beránkem správco-
vali v pionýrském táboře do r. 1986.
Její obětavá práce pro odboráře –
zaměstnance závodu, občany
Adamova s zejména jejich děti,
nebude nikdy zapomenuta.
Čest její památce.

Jan Nosek – předseda
OS KOVO Adast

Děkujeme všem, kteří se přišli
7. prosince 2004 naposledy roz-
loučit s naším tatínkem, panem Ja-
roslavem Staňkem. Děkujeme též
za projevenou soustrast.

Jitka Nečesalová, dcera
Petr Staněk, syn

Děkuji všem kamarádům, spo-
lupracovníkům, sousedům a zná-
mým, kteří se přišli rozloučit s mým
drahým manželem Jozefem Kos-
tolským. Současně děkuji za pro-
jevy soustrasti a květinové dary.

Jana Kostolská

Blahopřání
Dne 5. února 2005 se dožívá

požehnaných 95 let naše milá ma-
minka, babička, prababička a pra-
prababička paní Růžena Švando-
vá. Žila vždy skromným životem ve
vzorném manželství. Její velkou ra-
dostí byly ruční práce. Do dalších
let přejeme hlavně dobré zdraví
a spokojenost.   Celá velká rodina

Vzpomínka
Pan Zdeněk Svoboda odešel

navždy z kruhu naší rodiny před
pěti lety dne 27. února. Zůstává
stále ve vzpomínkách manželky,
synů s rodinami a přátel.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli

naposledy rozloučit dne 29. pro-
since 2004 s naší maminkou, ba-
bičkou, prababičkou a tchyní, paní
Marií Beránkovou, která zemřela
24. prosince 2004 po delší vážné
nemoci. Děkujeme také za proje-

v Koupím byt 1–2 + 1 v Adamově.
Tel. 605 903 800.
v Mladý manželský pár, očekávají-
cí rodinu, rád vymění jednopokojo-
vý městský byt na ulici Komenské-
ho 6 za větší (vícepokojový) měst-
ský byt v Adamově I. Případní zá-
jemci volejte na t.č. 603 414 801.
v Prodám levně tmavou sedačku
– mušle + 2 taburety a 2 křesla,
4 roky starou. Tel. 603 213 469.

INZERCE

TJ Sokol Adamov, Věrná
garda, sděluje, že na pomoc

Asii vybrali 800 Kč.

Když únor vodu spustí, březen ji
ledem zhustí. Z Čech

Jihne-li (taje-li) na Hromnice,
přilož do kamen,
Mrzne-li, po zimě amen.

Z Čech

Po Dorotě uschne košile
na plotě. Z Čech
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Co jsme ještě stihli do konce roku
V předvánočním čase se na

naší škole koná mnoho akcí.
Žáci naší školy vystoupili na

předvánočním pódiu v Brně na
náměstí Svobody. Pod vedením
paní učitelky Marie Klepárníko-
vé žáci zazpívali a zatancovali.
Poslední den před vánočními
prázdninami se konal tradiční

Vánoční běh do schodů. Tuto
soutěž organizoval pan učitel
Antonín Kašpárek. Trasa vedla
z přízemí až do třetího patra, kde
asistentky měřily čas. Odměnu
získali vždy tři nejlepší hoši a tři
nejlepší dívky z každého roční-
ku, takže bylo celkem rozdáno
54 cen. Do soutěže se zapojil

i učitelský sbor, také pan školník
a kuchařky.

K vánoční náladě v tento den
přispělo i Vánoční zpívání – akce
pro děti z prvního stupně, které
se vždy sejdou pod školním vá-
nočním stromem ve vestibulu
a společně si zazpívají vánoční
koledy. Nakonec se všechny děti
sešly ve třídách na třídních vá-
nočních besídkách.

MALOVÁNÍ DO ČTVERCE

le, pak gymnáziu a nakonec zá-
kladní umělecké škole působil
40 let. Posledních 20 let jako ředi-
tel ZUŠ Hlučín vytvářel podmínky
pro výuku hudebního, tanečního,
dramatického a výtvarného obo-
ru. Přiblížil si hudbu, kterou milo-
val a amatérsky provozoval.

Ve volném čase (hlavně o práz-
dninách na chalupě v Beskydech)
realizoval touhu po vlastním výtvar-
ném vyjádření v kresbě, grafice
a hlavně olejomalbě. Po odchodu
do důchodu se v roce 2000 vrací
do rodného kraje a intenzívně se
věnuje malování.

Během čtyř desetiletí si Stani-
slav Havlík vytvořil vlastní ojedině-
lou kombinovanou techniku, ve
které prorůstá rytá kresba s plo-
chami lazurových odstínů střídmé
barevnosti. Námětově se přede-
vším v krajinomalbě posouvá ke
stylizovanému symbolickému de-
tailu jako charakteristickému, poe-
tickému vyjádření atmosférické
nálady či stavby krajiny.

PhDr. Jaroslav Budiš

MKS, Historicko-vlastivědný
kroužek připravil ve Společenském
centru, ul. Komenského 6, výsta-
vu obrazů brněnského umělce
Stanislava Havlíka.

Výstava bude zahájena slav-
nostní vernisáží v neděli 20. úno-
ra v 16.00 hodin. Výstavu uvede
autor a PhDr. Jaroslav Budiš, v hu-
debním programu vystoupí pěvky-
ně Helena Jankovská a klavíristka
Gabriela Vorbová. Výstavu může-
te shlédnout do 1. března od 13.00
do 17.00 hodin.

Mgr. Stanislav Havlík se naro-
dil roku 1939 v malé obci Obora,
odkud se rodina přestěhovala do
Bořitova. První vážnější pokusy
o výtvarnou tvorbu přišly na bla-
nenském gymnáziu. Po jeho ab-
solvování se vydal studovat uči-

telství kreslení na Univerzitu Pa-
lackého v Olomouci, kde získal
nejen pedagogické vědomosti, ale
poznal také řadu výtvarných tech-
nik, poznal historický vývoj a umě-
lecké směry. V roce 1960 nastou-
pil jako profesor kreslení na umís-
těnku v Hlučíně. Na základní ško-

Pozvánka na výstavu


