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Svatý Jiří volá, země se otvírá,
aby rostla tráva, tráva zelená.

Z Čech
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ZPRÁVY Z MATRIKY

Poděkování
Děkujeme touto cestou náčel-

nici TJ Sokol Adamov Heleně Ko-

krdové a vedoucí cvičení „Rodi-

če a děti“ Dagmar Hrubé za uspo-

řádání již druhého sportovního

odpoledne pro děti a mládež v ha-

le Sokola Adamov dne 4. března

2005.

Rovněž patří poděkování uči-

telce ZŠ Adamov paní Tůmové,

pod jejímž vedením skupina děv-

čat předvedla své vystoupení.

Dík patří všem, kteří pomáhali

při této akci. Děti na devatenácti

stanovištích plnily určené úkoly.

Dostaly kartičky s čísly jednotli-

vých stanoviš� a po splnění úko-

lu obdržely záznam. Školáci, i ti

nejmenší v doprovodu rodičů, si

tak vyzkoušeli například skáká-

ní na trampolíně, hod do koše,

kotoul, skákání v pytli, prolézání

tunelem, skákání přes švihadlo,

skládání rozstříhaného obrázku,

šplh, chytání rybiček, hod krouž-

kem na cíl, koulení míčku holí

mezi kuželkami. Po skončení

sportovního odpoledne byli všich-

ni odměnění limonádou v bufetu

pana Svědínka. Doprovodnou

akcí byla účast dvou pracovnic

z blanenského Studia zdraví,

paní Skřepské a paní Kučerové,

které na speciálním přístroji mě-

řily dospělým tuk v těle. Kdo chtěl,

zacvičil si na závěr aerobik pod

vedením paní Lucie Grimové.

Výbor TJ Sokol Adamov

Blahopřejeme:
 3.3. Anežka Češková, 75 roků

Komenského 3

  4.3. Františka Nedomová,

80 roků, P. Jilemnického 25

11.3. Margareta Valentová,

89 roků, Komenského 1

12.3. Jiří Kozohorský, 83 roky

Pod Horkou 10

13.3. Drahomíra Haluzová,

75 roků, Komenského 13

19.3. Josef Hloušek, 75 roků

Komenského 23

22.3. Květa Svobodová, 70 roků

Sadová 5

28.3. Juro Michlík, 84 roky

Dvořákova 4

Úmrtí:
10.2. Jindřiška Štěrbáková,

roč. 1917, Komenského

12.2. Radomír Rous, roč. 1943

Petra Jilemnického

21.2. Vlasta Fialová, roč. 1918

Petra Jilemnického

25.2. Jarmila Vybíralová,

roč. 1935, Komenského

ZAJÍMAVOSTI
z kroniky Adamova

Sčítání obyvatelstva 2.–8.

prosince 1930 v Adamově.

Celkový počet obyvatelstva

byl 1147 duší, takže jevil se pří-

růstek (od r. 1921) o 149 duší t.j.

o 15%.

Dle národností bylo:

Čechů 1105

Němců 36

Poláků 1

Slováků 1

Gruzínců 1

Rusů 1

Ukrajinců 1

Židů 1

Dle náboženství bylo:
římskokatolické 968

c. československá 33

c. českobr. evangelická 7

baptistické 5

pravoslavné 3

českobratrské 2

židovské 1

řeckokatolické 1

bez vyznání 127

NOVÝ ŠKOLSKÝ ZÁKON
A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dnem 1. ledna 2005 nabyla

účinnost převážná část ustano-

vení zákona č. 561/2004 Sb.,

kterým je nahrazena stávající

právní úprava obsažená v záko-

nech č. 29/1984 Sb., č. 76/1978

Sb. a č. 564/1990 Sb.

Předškolním vzděláváním se

zabývá II. část nového školské-

ho zákona.

� § 33 určuje cíle předškolního

vzdělávání

� § 34 stanovuje organizaci před-

školního vzdělávání

� § 35 řeší podmínky ukončení

předškolního vzdělávání

� § 123 se zabývá úplatou za

vzdělávání a školské služby.

A nyní blíže k jednotlivým pa-

ragrafům. Obsah § 33 se pro-

mítne do školních vzdělávacích

programů každé MŠ s ohledem

na specifické podmínky jednotli-

vých škol. § 34 zahrnuje proble-

matiku vlastního přijetí dítěte do

MŠ. Děti se budou zpravidla při-

jímat od 3 do 6 let, termín a místo

pro podání přihlášek bude ozná-

men po dohodě se zřizovatelem.

Rozhodnutí o přijetí, s přednost-

ním přijetím dětí v posledním

roce před zahájením povinné

školní docházky, zařazení dítě-

te do jiné MŠ z kapacitních dů-

vodů, přijetí dítěte se zdravotním

postižením doloženého písem-

ným vyjádřením školního pora-

denského zařízení, popřípadě

praktickým lékařem. Ve všech

případech rozhoduje o přijetí do

mateřské školy ředitelka. Ukon-

čení předškolního vzdělávání

řeší § 35. Ředitelka rozhoduje

také o ukončení docházky do MŠ

po předchozím písemném upo-

zornění oznámením zákonnému

zástupci dítěte. Jedná se o pří-

pady, kdy dítě bez omluvy ne-

dochází do MŠ déle než dva týd-

ny nebo zákonný zástupce zá-

važným způsobem narušuje pro-

voz MŠ, dále kdy ukončení do-

poručí v průběhu zkušebního

pobytu dítěte lékař nebo pora-

denské zařízení, důvodem pro

ukončení předškolního vzdělá-

vání je i opakované neuhrazení

úplaty za vzdělávání v MŠ po-

případě úhrady za stravování ve

stanoveném termínu.

Podrobněji se předškolním

vzděláváním zabývá vyhláška

č. 14/2004 Sb., která je k dispo-

zici na všech mateřských ško-

lách ve městě.

     Hana Marková, ředitelka
3. mateřské školy Adamov

Ve středu 27. 4. 2005 od 9 do 16

hodin se bude konat zápis dětí

do mateřských škol ve městě.
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Představíte nám úvodem komi-
si, které předsedáte?

Komise pro projednávání pře-

stupků je zvláštní orgán Města

Adamova zřízený dle zákona o ob-

cích na základě přestupkového zá-

kona. Kromě mne je jmenováno

dalších 8 členů s tím, že při samot-

ném projednávání přestupků za-

sedá komise pouze ve tříčlenném

složení. Je to vlastně obdobné ja-

ko jednání senátu u soudu s tím

rozdílem, že neprojednáváme trest-

né činy, ale jednání, které je zá-

konem stanoveno jako přestupko-

vé. Tato komise je ze zákona

oprávněna projednávat přestup-

ky spáchané proti veřejnému po-

řádku, občanskému soužití, majet-

ku, přestupky proti pořádku ve stát-

ní správě a přestupky proti pořád-

ku v územní samosprávě. Nejvíce

záhadně zřejmě pro nezasvěce-

né zní to poslední vyznačení pře-

stupků, ale znamená to, že jsme

oprávněni řešit porušení vyhlášek

města.

Jak často se komise schází?
Komise se schází ve svém tříčlen-

ném složení dle potřeby, průměr-

ně to vychází jednou za měsíc, kdy

jednáme celý den a projednáme

kolem šesti případů. Složení komi-

se se sestavuje dle časových mož-

ností jednotlivých členů s ohledem

na obsah projednávaných přípa-

dů tak, abychom se vyhnuli pří-

padnému podezření z podjatosti.

Projednávání přestupků určitě
není jednoduchou záležitostí.

To jistě ne. Postup při jednání

je stanoven zákonem a je nutno

ho přísně dodržovat. Tato komise

ve své podstatě rozhoduje o vině

a nevině svých spoluobčanů a věř-

te, že je to mnohdy velmi složité

a někdy i značně nepříjemné, čas-

to i choulostivé, jak pro přímé účast-

níky řízení, svědky, tak i pro členy

komise. Velmi často se nám stá-

vá, že občané se cítí dotčeni tím,

že proti nim bylo vzneseno obvi-

nění a že se tímto obviněním komi-

se zabývá. Jako správní orgán

jsme však povinni zabývat se kaž-

dým podaným oznámením. Nej-

těžší na celé věci je to, že často

berou nejen obvinění, ale i svědci

či oznamovatelé, vše velmi osob-

ně a domnívají se, že jim neprá-

vem nevěříme. Jednou z hlavních

zásad takovéhoto řízení je však

provést řádné a nestranné důkaz-

ní řízení a rozhodovat v souladu

se zásadou materiální pravdy, to

znamená věřit pouze tomu, co je

pokud není skutek obviněnému

dostatečně prokázán, je ze záko-

na povinností komise zastavit ří-

zení. Tento problém má však i celé

naše soudnictví. Stejně jako fakt,

že obviněný má jako účastník ří-

zení práva, která nemá svědek či

oznamovatel. Občané pak mají při

samotném projednávání zřejmě

pocit, že straníme obviněnému.

Které přestupky řešíte nejčas-
těji?

Nejčastěji řešíme přestupky pro-

ti majetku a proti občanskému sou-

žití, časté jsou však i přestupky

proti veřejnému pořádku, přede-

vším rušení nočního klidu.

S jakým výsledkem?
Například v roce 2004 projed-

návala či jinak zpracovávala naše

komise celkem 50 došlých ozná-

mení o přestupku. Z tohoto množ-

ství bylo uloženo 23 pokut ve výši

téměř 30 tisíc Kč, devíti občanům

byla uložena sankce napomenu-

tí, v sedmi případech bylo řízení

proti obviněnému zastaveno.

Ostatní případy byly postoupeny

jiným příslušným úřadům nebo or-

gánům činným v trestním řízení,

případně dosud řízení probíhá.

Setkáváte se při řešení přestup-
ků i s chronickými „přestupkáři“?

Samozřejmě, jako každé měs-

to, máme i my své „ dobré holuby,

kteří se stále vracejí“. Například

jeden občan byl projednáván již

šestnáctkrát a je spousta dalších,

kteří u nás byli již po několikáté.

Na druhou stranu bylo projedná-

váno také mnoho občanů, kterým

jedna zkušenost již stačila a více

jsme se s nimi v komisi nesetkali.

Určitě nějaká otázka chyběla. Co
k tomuto tématu ještě můžete
dodat?

Přestupkové řízení je natolik

složité, že je těžké shrnout jeho

podstatu pouze do několika otá-

zek a odpovědí. Každý občan má

právo podat oznámení, pokud se

domnívá, že byl spáchán přestu-

pek. Jsme zde od toho, abychom

posoudili, zda takto oznámené jed-

nání vykazuje zákonem stanove-

né formální a materiální znaky pře-

stupku a je tedy možné věc pro-

jednat a dle zákona postihovat.

Dle mého názoru by občané ne-

měli rezignovat a mávnout rukou

nad případným jednáním, které-

ho jsou svědky či obě�mi a věc

(pokračování na str. 10)

ZEPTALI JSME SE:
LIBUŠE ŠPAČKOVÉ, PŘEDSEDKYNĚ

KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

podloženo do-

statečnými dů-

kazy. Další zá-

sadou při roz-

hodování, kte-

rá mnoha ob-

čanům připa-

dá spíše jako

naše neschop-

nost, je zása-

da označova-

ná jako „in du-

bio pro reo“,

která stanoví,

že při přestup-

kovém říze-

ní se pochyb-

nosti o spá-

chaném skut-

ku vykládají ve

prospěch ob-

viněného. To

znamená, žeDěti plnily určené úkoly.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ADAMOV
Měsíc březen byl bohatým měsícem na různé přednáškové a vzdě-

lávací akce, které MKS v Adamově pro návštěvníky připravilo. Fo-

tografiemi se vrátíme alespoň k několika z nich:

Hned 3. března jste se na přednášce Evy Novákové mohli dozvědět
mnoho zajímavého o příznivých účincích medu a ostatních včelích pro-
duktů na lidský organizmus.

Pravidelným hostem je v Adamově i MUDr. Hana Kubešová. Tentokrát
si na úterní podvečer 8. března připravila zajímavé povídání o metabo-
lických poruchách – obezitě, dně a cukrovce.

Na čtvrteční dopoledne (10. 3.) byla pro přihlášené zájemce zajištěna
návštěva ČR Brno. Opět jsme mohli v rámci akce „Do rozhlasu zadním
vchodem“ navštívit zákulisí redakce Českého rozhlasu Brno, seznámit
se s redaktory, které jsme většinou znali jen podle hlasů v rozhlase.

A co jsme pro Vás
připravili na měsíc
duben 2005?
����� 3.dubna
KONCERT Z ITALSKÝCH OPER

v Janáčkově divadle v Brně – na

tento zájezd je ještě několik vol-

ných míst, odjezd: v 18 h od ZŠ

Komenského a v 18.10 h z Ada-

mova III

����� 4.–13. dubna
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ RADO-

MÍRA ŠMERALA A MALOVANÝCH

KAMENŮ EMÍLIE VITOUCHOVÉ

– slavnostní zahájení v pondělí

4. dubna v 17 hodin, výstava bude

přístupná denně od 13 do 17 h.

����� 9. dubna
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO PRA-

HY NA MUZIKÁLY (Tři mušketý-

ři, Cats, Miss Saigon, Tajemství

a další podle zájmu účastníků zá-

jezdů), další termín zájezdu na mu-

zikály v Praze je plánován na 21.

května

����� 10. dubna
BIBLICKÁ HODINA – pravidelné

setkání zájemců o poznávání Bib-

le. Začátek v 17 h v salonku MKS.

����� 12. dubna
Cestopisná přednáška Zdeňka

Nováka – ČERNÁ HORA NA RAF-

TU, NA KOLE, PĚŠKY... Začátek

v 17 h v salonku MKS Adamov.

Vstupné: 20 Kč

����� 17. dubna
 Vernisáž výstavy kreseb JIŘÍHO

BAKALY v 16 h ve Společenském

centru v Adamově I

 Autobusový zájezd do Městské-

ho divadla Brno na představení

Milana Uhdeho a Miloše Štědroně

NANA – muzikálu na motivy romá-

nu Emila Zoly. V hlavních rolích

Ale-na Antalová nebo Jitka Čvan-

čarová, Ladislav Kolář, Igor On-

dříček, Radka Coufalová, Milan

Horský ad. Začátek představení 18

h. Přihlášky do 4. dubna 2005.

����� 21. dubna
 Druhá návštěva Českého rozhla-

su v Brně – DO ROZHLASU ZAD-

NÍM VCHODEM. Odjezd autobu-

su v 9 h od ZŠ Komenského a v

9.15 h z Adamova III

 Pohádkové dopoledne – tento-

krát s herci Divadla v batohu a je-
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I v letošním roce jsme využili možnosti a v pátek 11. 3. jsme společně
navštívili výstavu kamélií a minerálů, která se koná již pravidelně v jar-
ních měsících v zámku v Rájci nad Svitavou.

Etiketa – tak zněl podtitul dalšího setkání žen – Večera pro sebe. Jeho
hostem byla Mgr. Daniela Krajíčková, která s námi alespoň pomyslně
vyrazila na různé společenské akce, firemní večírky, do nového zaměst-
nání a poradila, jak se při které příležitosti správně chovat, jak se před-
stavit, pozdravit, vzájemně seznámit..

Dalšími hosty akce byli Martin
Šindelář a František Křenek , kteří
si pro přítomné připravili barman-
skou show. Pro všechny v průbě-
hu večera připravili výborný neal-
koholický míchaný nápoj.

jich pohádkou O NEBOJSOVI.

Začátek v 9.15 h, vstupné 20 Kč.

 O poznávání a pobytu na FLO-

RIDĚ vypráví Hana Kubešová

v 17 h v salonku MKS.

Vstupné 15 Kč.

����� 22. dubna
Autobusový zájezd na 26. ročník

výstavy FLORA OLOMOUC (jarní

etapa). Bližší informace najdete

na plakátech a na infokanálu.

����� 24. dubna
autobusový zájezd do Janáčkova

divadla v Brně na operu CARMEN.

Začátek představení je v 19 h, od-

jezd autobusu v 18 h od ZŠ Ko-

menského a v 18.10 h z Adamova

III.

����� 28. dubna
přednáška Mgr. Daniely Krajíčkové

***

Slibovaná Zahrada divů není za-

řazena do hracího plánu v dubnu

ani květnu tohoto roku.

Dále pro vás MKS
připravuje zájezdy na:
 BALETNÍ VEČER NA HUDBU

ČESKÝCH SKLADATELŮ – 9. 5.

2005

 MUZIKÁLY Praha – CATS, TŘI

MUŠKETÝŘI, TAJEMSTVÍ, MISS

SAIGON aj. – 21. 5. 2005

 opera RUSALKA (nově nastu-

dovaná) – 6. 6. 2005

Bližší informace k připravova-

ným akcím vám poskytneme pří-

mo v MKS Adamov, nebo na č.t.

516 446 590.

Ve středu 9. března se v ada-

movské škole na Komenského uli-

ci sešlo téměř padesát žáků všech

ročníků, aby změřili své síly ve škol-

ním kole recitační soutěže. Poro-

tě i divákům se představili malí re-

citátoři, kteří zvládli básničky pro

nejmenší, ale i veršované pohád-

ky nebo písňové texty. Přehlídku

završilo vystoupení nejstarších

žáků, jejichž přednes byl dokladem

vývoje recitačního umění, kultivo-

vaného přednesu a schopnosti

vlastního prožitku. Všem zúčast-

něným patří poděkování, vítězům

i přání úspěšné reprezentace naší

školy v okresním kole soutěže.

A zde jsou jména těch nejlepších:

0. kategorie:
1. Veronika Sedláčková, 1.A

2. Ondřej Synek, 1.A

3. Erik Ondroušek, 1.A

I. kategorie:
1. Eliška Buchtová, 3.B

2. Dušan André, 3.B

3. Michaela Čejková, 2.A

II. kategorie:
1. Terezie Jurnečková, 4.A

2. Jakub Baštinec, 5.B

3. Tereza Foldová, 4.B

III. kategorie:
1. Pavla Sychrová, 7.B

2. Radka Kolmačková, 6.B

3. Filip Peterek, 7.B

IV. kategorie:
1. Kateřina Jordánková, 9.B

2. Kristýna Čarná, 8.A

3. Tomáš Havránek, 8.A

 a Václav Zdražil, 9.A

zvláštní cena: Alexandr Heryč, 8.A

Školní kolo recitační soutěže
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Na duben jen neměj spoleh
valný, bývá jasný dnes a zejtra
kalný. � Takový se duben nej-
víc chválí, v které bývá čerstvý
chládek stálý. � Na desátý
v dubnu den setý bývá krásný
len. � Před dvacátým pátým
vřeskot žáby nepříjemnou po-
větrnost vábí. � Mokrý duben
větší úrodu, suchý předpovídá
nehodu. � Teplé deště v dubnu
slibují žízeň, v které si lidé libují.
� V dubnu prorokuje rachot hro-
mů, mráz že více neuškodí stro-
mu. � O déš�, který v dubnu ro-
sí, necha� každý snažně prosí;
je-li duben příliš suchý, zastavu-
je zrostu ruch.

DUBEN – stoletý kalendář
Od 1. až do 9. větrno, pošmour-

no, déš�. 10., 11., 12. a 13. déš�,
14. až 20. sychravo. Polní hospo-
dář na poli v jarních setbách po-
kračovati musí, jarní řepku, len
a konopě síti. Brambory a cukrov-
ku sázeti, louky sádrovati a řepku
zimní zaorávati a jiná osení plíti.
Řípu ponejprvé okopávati a bujné
ozimy požinovati. V zahradě pře-
sazovati salát, okurky a tuřín, ředk-
vičku a jiné zeleniny síti, housen-
ky a červy obírati, záhony plíti.
V sadech ovocných ušlechtilé dru-
hy ovoce proti mrazům chrániti,
když kvete. V stromovkách rýti,
okopávati a plíti. Štěpovati mladé
stromky, zasazené zalévati a hno-
jiti. Motýly, zvláště bělouše, pro-
následovati a ptactvo zpěvné vše-
možně šetřiti. Sklepy čistiti a pro-
větrávati, taktéž perny a mlaty. Obilí
v sejpkách přehazovati, vozy spra-
vovati, přízi dobíleti a len domáče-
ti. Ve včelníku pročistiti ouly, a je-li
třeba, medem přikrmiti.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Občanka města se nějaký čas

starala o polodivokou kočku. Tuto

krmila, za což se jí kočka odvděči-

la kousnutím do ruky. S žádostí

o pomoc se žena potom obrátila

na strážníky, kteří kočku odchytili

a předali veterináři, aby bylo ově-

řeno, zda není nakažená vztekli-

nou. Vyšetření bylo negativní, což

pro ženu znamenalo velkou úlevu,

nebo� i preventivní léčba vztekliny

je zdlouhavá a bolestivá.

Zákaz vjezdu do jednosměrné

ulice porušil 44letý řidič osobního

vozidla, přičemž byl přistižen hlíd-

kou strážníků. Následovalo jeho

zastavení a zjištění totožnosti. Ne-

ukázněný řidič svým jednáním po-

rušil hrubým způsobem zákon

o provozu na pozemních komuni-

kacích, čímž se dopustil přestup-

ku proti bezpečnosti a plynulosti

silničního provozu. Jízda jedno-

směrnou ulicí v protisměru je v sil-

ničním provozu obzvláš� nebez-

pečná, proto strážníci přestupek

projednali uložením pokuty v blo-

kovém řízení 1 000 Kč.

Alkoholem posilněný M. H.

úmyslně kopal na parkovišti do za-

parkovaného osobního automobi-

lu. Když byl majitelem od vozu za-

hnán, v klidu odešel do pohostin-

ství. Přivolaní strážníci ho v hos-

podě nalezli a předvedli na slu-

žebnu MP Adamov k podání vy-

světlení. Kopání do auta muž

strážníkům odůvodnil tím, že ně-

jak divně pískalo a jemu se to ne-

líbilo. Po provedených úkonech

strážníci muže převezli k lékařské-

mu ošetření z důvodu jeho špat-

ného psychického stavu. Za asis-

tence strážníků byl s doporučením

lékaře převezen a umístěn do psy-

chiatrické léčebny. Svým jednáním

muž způsobil majiteli vozu škodu

téměř za 3 000 Kč. Projednávání

spáchaného přestupku bude mít

dohru v Komisi pro projednávání

přestupků Města Adamova.

Při hlídkové činnosti strážníci

objevili v zaparkovaném osobním

automobilu dvě církevní sochy

MADONY a JEŽÍŠE. Podezřelý ná-

lez strážníci začali na místě pro-

šetřovat. Zjištěná majitelka soch

paní M. D. strážníkům sice podala

vysvětlení, ale původ soch byl ve-

lice nejistý. Protože vzniklo pode-

zření, že sochy mohou pocházet

z trestné činnosti, byla pořízena

podrobná fotodokumentace a zjiš-

těné skutečnosti strážníci oznámi-

li Policii ČR.

V nájemním bytě města Ada-

mova se neoprávněně zdržovali

J. M. a A. J. Poté, co byli z bytu vy-

kázáni strážníky, A. J. neodolala

a do bytu se vloupala oknem. Po-

dezření ze spáchání trestného činu

bylo oznámeno Policii ČR, která se

vyšetřováním skutku dále zabývá.

S žádostí o pomoc se dostavil

v nočních hodinách na služebnu

MP Adamov 51letý muž s krvavým

zraněním v obličeji. Dle jeho sdě-

lení byl fyzicky napaden panem

D. S. v místním pohostinství. Stráž-

níci zajistili jeho lékařské ošetření,

a protože byla jeho zranění zjev-

ně vážnějšího charakteru, ozná-

mili událost s podezřením na trest-

ný čin Policii ČR.

Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov

ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

ÚNOR 2005

Přicházející jaro přináší nejen radosti, ale i problémy. Ve dnech 18. až 20.
března je přinesla řeka Svitava. Na snímku je podjezd pod železnicí za
Adamovem směrem na Bílovice.
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Galerie osobností

Emil Hejl st.
Deset let uplynulo od úmrtí bý-

valého pracovníka Adamovských
strojíren, neúnavného badatele

v oblasti historie jak Adamova, tak
okresu Blansko, pana Emila Hejla st.

Narodil se 10. dubna 1914 ve

Skleném u Svitav. V adamovském
závodě se vyučil soustružníkem

kovů. Poté vystudoval Vyšší prů-
myslovou školu strojnickou v Praze
a následně byl zaměstnán ve Ško-

dových závodech v Plzni. Odtud
se na přelomu let 1937–38 opět

vrátil do Adamova. Pracoval v po-
mocných provozech jako konstruk-
tér strojů a zařízení. V Adamově

bydlel na privátě, později se jeho
trvalým bydlištěm stalo Blansko.

Od r. 1939 se jako jeden z prv-
ních techniků v našem státě vě-
noval bezpečnosti práce. Stal se

v této oblasti uznávaným odborní-
kem, praktikem, soudním znalcem

a odborným konzultantem. Podí-
lel se s kolektivem na sepsání řady
příruček o bezpečnosti práce. Vel-

kou jeho láskou byla regionální
historie. Byl autorem nevydaných

dějin závodu, dlouhá léta psal kro-
niku Adamovských strojíren. Tis-
kem vyšly publikace Koho dal náš

okres divadlu a Divadlo našeho do-
mova.

Pan Emil Hejl st. byl známým
dopisovatelem do různých časo-
pisů a novin, zejména do okres-

ních novin a závodního časopisu

Směr. Velkou oporu měl ve své

ženě, paní Boženě Hejlové, uči-
telce, která byla jeho spoluautor-
kou i kritičkou.

Pan Emil Hejl zemřel 16. února
1995. Zůstala po něm nedokon-

čená řada zajímavých projektů,
mimo jiné i galerie ředitelů adamov-
ského závodu. Paní Božena Hej-

lová zemřela 29. června 1995.
Mirka Kejíková

Leonid Pribytkov

Josef Troneček
Dne 1. dubna si adamovská ve-

řejnost připomene 20. výročí úmrtí
pana Josefa Tronečka. Narodil se

25. července 1924 v Habrůvce.
Později se rodina přestěhovala do

Březiny. Tam také pracoval v době
II. světové války ve vápence. V ro-
ce 1945 nastoupil do adamovské-

ho závodu a posléze byl začleněnPřed 110 lety, 1. dubna 1895,

se v Charkově na Ukrajině narodil
Leonid Michailovič Pribytkov. Jako

mladý veterinář odešel do tehdej-
šího mladého Československa.
Živil se hrou na kytaru a zpěvem.

V Ostravě se setkal s ředitelem
a dirigentem brněnské opery Fran-

tiškem Neumannem. Ten ho v roce
1923 přijal do divadla a přemluvil
ho k hudebnímu studiu.Po absol-

vování konzervatoře se stal Priby-
tkov předním a velmi uznávaným

sólistou zpěvohry v Brně. Nastu-
doval téměř stovku operních rolí.

Nejvíce miloval vodníka z Dvořá-
kovy Rusalky. Brnu zůstal věrný
po celou dobu aktivní činnosti.

Do Adamova byl pozván v roce
1925, aby vystoupil ve Skalním

sklepě na koncertě při říjnových
oslavách naší samostatnosti. Při-
jal pozvání i na vánoční koncert.

Vánoce pak strávil v kruhu rodiny
Musilovy. Tam se mu dostalo také

dárku nejdražšího – byla to sleč-
na Ludvika Musilová, která ho do-
provázela na klavír při koncertních

vystoupeních a také jako manžel-
ka po celý život.

I když bydlel v Brně, rád zajíž-
děl do Adamova za rodinou Musi-
lovou a později ke Svobodům.

Často také využil pozvání a jeho
sytý bas se rozezněl při mších

v kostele svaté Barbory. Rád se
také věnoval rybaření, kdy sedá-
val na břehu Svitavy. Tento koní-

ček ho neopustil ani v důchodo-
vém věku, když žil v domku v Pod-

hradí na břehu řeky Dyje. Tam také
zemřel 20. srpna 1971. Poslední
přání Leonida a Ludviky Pribytko-

vých bylo také splněno. Jsou stá-

le doma – v Adamově. Jejich urny

jsou uloženy na starém hřbitově
v Adamově v hrobě rodiny Musilů

a Svobodů.     Květa Svobodová

do závodního požárního útvaru

(ZPÚ). Pro své odborné kvality se
stal v roce 1952 jeho velitelem. Ve-
litelem ZPÚ byl až do roku 1974,

kdy odešel do Brna do vyšších slo-
žek Českého svazu požární ochra-

ny (ČSPO). Přes 10 let zastával
funkci předsedy Jihomoravského
krajského výboru ČSPO a byl též

členem federálního výboru SPO.
Dosáhl hodnosti majora PO a za

dlouholetou práci v ČSPO obdržel
řadu ocenění a vyznamenání, včet-
ně státního.

Také v Adamově pracoval v or-
ganizacích ČSPO, ČSČK a růz-

ných komisích. Na jeho počest byl
pojmenován běh dorostenců „Tro-
nečkův memoriál“. Byl oblíbený jak

mezi spolupracovníky, tak mezi ob-
čany, přáteli i známými. Žil pro svou

práci v požární ochraně, která se
mu stala, po jeho rodině, smyslem
života. Proto mu patří i naše vzpo-

mínka.                 Mirka Kejíková
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Pozvánka na výstavu

MKS, Historicko-vlastivědný

kroužek, připravil ve Společen-

ském centru, ul. Komenského 6,

výstavu obrazů brněnského vý-

tvarníka Jiřího Bakaly.

Výstava bude zahájena slav-

nostní vernisáží v neděli 17.
dubna v 16.00 hodin. Výstavu

uvede auto a PhDr. Jaroslav

Budiš, v hudebním programu vy-

stoupí pěvkyně Věra Bakalová

a klavírista František Kratochvíl.

Výstavu můžete zhlédnout do 26.

dubna od 13.00 do 17.00 hodin.

Jiří Bakala se narodil v roce

1938 v Bratislavě. Vystudoval

střední uměleckoprůmyslovou

školu v Brně. Ve své tvorbě zů-

stává věrný tradičním výtvar-

ným technikám, jejichž zákla-

dem je kresba. Stává se mu pro-

středkem pro zachycení dojmů

z cest, ale je také prostředkem vý-

povědi o portrétovaných osobách.

Kresebné záznamy, mnohdy lé-

pe než fotografie, vystihnou at-

mosféru místa a zprostředkují

zážitek z poznávání zajímavých

míst. Na výstavě přestaví Jiří

Bakala kresby z Itálie, Španěl-

ska, Řecka, Sicílie, Lucembur-

ska, ale i z Japonska. Význam-

ná část kreseb zachycuje i zají-

mavá místa v naší vlasti, přede-

vším jeho oblíbené Brno. Před-

staví rovněž akvarely z Jesení-

ků a Beskyd.

Druhou tématickou oblastí

Bakalovy tvorby jsou divadelní

postavy. Jako dobrý figuralista

komponuje své postavy do dra-

matických celků se schopností

postihnout psychiku jednajících

postav. Je to dáno i výběrem

dramatických postav, obecně

známých v kulturním povědomí

jako klasické – Hamlet, Faust a

Markétka, Mefisto, Macbeth,

Boris Godunov a jiné.

Setkání s kresbami a obrazy

Jiřího Bakaly je návštěvou zají-

mavých míst ve světě i setká-

ním s magickým světem divadla.

PhDr. Jaroslav Budiš

JIŘÍ BAKALA – KRESBY, OBRAZY

APRÍL
K 1. dubnu a někde ještě i 30.

dubnu se téměř po celé Evropě
váže zvyklost, jejíž původ není
doposud dostatečně znám – vy-
vést někoho aprílem. V třeboň-
ském archivu v rukopisu pamětí
Vavřince Benedikta Mecera je
zmínka, že na Třeboňsku se ten-
to obyčej provozoval již na po-
čátku 17. století, kdy si v něm
velice liboval i vladař rožmber-
ského domu Petr Vok. Kronikář
Mecer v této souvislosti píše:

Bývala jedna stará žena
v fraucimoře, mlynářka, ode
všech Hubičkou jmenovaná. By-
la jako nějaká svobodnice a kde
mohla v městě při veselích sva-
tebních aneb při křtinách dotříti
korbele, raději pivo než víno pila.
Ta bývala ordinárí každý den
opilá. Když býval den prvního
apríle, a tím měl jeho Milost pán
největší zalíbení, že jak tuto Hu-
bičku, tak i jiné služebníky po mě-
stě s rozličnými věcmi posílal.
Hubička nosívala zelenou putnu
plnou krmení… jiní pak služeb-
níci do Soběslavi, do Veselí, do
Lomnice museli s aprílem jeti na
koních a na zádech nůš se skle-
nicemi a kamením na sobě nésti.
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����� Kostel sv. Barbory v Adamo-
vě, v němž se nachází unikátní

Světelský oltář (pozdně gotická

plastika – původně střední část kří-

dlového oltáře z chrámu cisterci-

áckého opatství v Zwettlu v Dol-

ních Rakousích).

Kontakt: pan Mgr. Jiří Kaňa, tel.:

516 418 633

beš a Beneš Černohorští z Bos-

kovic rozhodli jej dále neobnovo-

vat, ale vystavěli novou pevnůst-

ku na opačném konci ostrohu,

v místě bývalé obléhací bašty. Tak-

to se Nový hrad připomíná v roce

1493. Páni z Boskovic jej drželi až

do roku 1597, kdy jej zdědili Lich-

Tipy na výlet

����� Hu� Františka je vysoká pec,

která se nachází v Josefovském

údolí. V tak zvaném Kameňáku je

umístěna expozice historie žele-

zářství.

Kontakt: pan Merta, tel.: 516 446

671, www.technical.cz/hut.html

nové přestavěli Nový hrad na lo-

vecké sídlo. To už však postupně

upadal. Po roce 1989 se jeho zří-

cenin ujala skupina nadšenců, kte-

ří jej uvedli do relativně velmi dob-

rého stavu; v roce 1994 zde byly

dokonce natočeny některé scény

historického filmu o Zdislavě

z Lemberka (výběr z internetových

stránek – Nový hrad u Adamova).

Kontakt: správce – Robert Kraft,

tel.: 516 446 221

novyhrad@atlas.cz

����� Švýcárna – původně knížecí

ubytovací hostinec z poloviny 19.

století (nachází se naproti Staré

huti). Kontakt: tel.: 516 446 066

����� Býčí skála – jeskynní komplex

známý archeologickými nálezy

z paleolitu, nejznámější jsou nále-

zy z období halštatského.

Adamov a Josefovské údolí jsou

vstupní branou do střední části Mo-

ravského krasu, který je chráně-

nou krajinnou oblastí. V Morav-

ském krasu se nachází spousta

nádherných jeskyní a dalších zají-

mavých přírodních úkazů. Pokud

budete mít zájem, obra�te se pro-

sím na:

– Správa CHKO Moravský kras,

tel.: 516 417 825, 516 418 158

– Ústřední informační služba Sprá-

va jeskyní, tel.: 516 413 575,

e-mail: uismk@cavemk.cz

tenštejnové. V roce 1645 hrad pře-

padli a zpustošili Švédové. V době

tureckého nebezpečí v roce 1655

byl částečně opraven, včetně stav-

by nové věže roku 1706. Ta byla

v roce 1842 při stavbě železniční

trati snížena z obavy, že by se mo-

hla zřítit do údolí. Ještě předtím,

v letech 1800–1806, Lichtenštej-
����� Nový hrad u Adamova – přes-

tože je Nový hrad stavbou histo-

ricky skutečně mladou, ostraha dů-

ležité cesty z Brna blanenským

údolím má dlouhou tradici: Starý

hrad, jehož zbytky se nacházejí

v bezprostředním sousedství No-

vého hradu, je poprvé připomínán

v roce 1381. Po dobytí a zničení

Starého hradu vojskem Matyáše

Korvína v roce 1470 se bratři Do-
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Alena Žákovská a její zajímavá povídání o cestování přiláká do MKS
vždy všechny, kdo rádi alespoň tímto způsobem poznávají kraje,
kam málokdo z nás může zavítat. I tentokrát si Alena Žákovská při-
pravila velice zajímavé povídání o sopkách v Indonésii.

(pokračování ze str. 3)
ohlásit bu� policii (je jedno jestli

městské či Policii České republiky)

nebo přímo správnímu orgánu na

městském úřadě. Chápu, že je ne-

příjemné potom chodit svědčit,

avšak jenom tak mohou příslušné

orgány omezit v podobě trestu ne-

zákonné jednání těch, kteří se do-

mnívají, že si mohou dělat co chtě-

jí, a to i na úkor svých spoluobča-

nů. Ne každé jednání, které obča-

nům vadí, lze tímto způsobem ře-

šit a ne vždy je pak toto řešení

účinné, ale určité možnosti tu jsou

a měly by se využívat.

Úplně na závěr bych chtěla

s Vaším dovolením využít této pří-

ležitosti k tomu, abych poděkovala

všem členům komise pro projedná-

vání přestupků, kteří v ní pracují či

donedávna pracovali. Je to časo-

vě i lidsky velmi náročná práce, kte-

rou vykonávají bez nároku na od-

měnu a často se ze strany svých

spoluobčanů setkávají s nevraži-

vostí.

Slova pro povzbuzení
Uplynulý měsíc březen býval

kdysi měsícem knihy. Dobrých knih

bylo kdysi jako šafránu. Dnes je si-

tuace na trhu zcela opačná – prý

jen u nás je na tři a půl tisíce vyda-

vatelů, kteří každoročně vydávají

na 17 tisíc titulů. Kdybychom zvlád-

li knihu denně, stačilo by nám jich

ročně přes tři sta. Někdy však sta-

čí jedna a vydá za mnoho. Zmínil

bych se o jedné, kterou jsem četl

na sklonku minulého roku: Jakub

Deml, Betlémský poutník. Na prv-

ní pohled nenápadná, malá bro-

žurka. Rozesílal ji jako svůj vánoč-

ní pozdrav jeden starý profesor,

velmi moudrý a zkušený člověk. Na

jeho pozdrav však už nešlo odpo-

vědět. Pan profesor náhle před Vá-

nocemi zemřel. A tak jsem se do

té knížky zadíval znova. Našel jsem

tam slova, která na mě zapůsobila

úplně jinak, než předtím: „Každá

bytost má svou osu a směřuje

k svému těžišti. Kámen může býti

rozbit, člověk usmrcen, oltář roz-

metán, ale dokud svět světem sto-

jí, vždy budou krystaly, oltáře, srd-

ce“. A touto úvahou bych chtěl ještě

dodatečně obohatit i letošní svát-

ky velikonoční, svátky života a na-

děje.                           Jiří Kaňa

ZEPTALI JSME SE:
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Dne 2. 3. 2005 jsem byl infor-

mován RNDr. Štefkou, ředitelem

CHKO Blansko, že v jeskyni Vý-

pustek byla objevena stará sklád-

ka léků, která je již téměř odstra-

něna. Dne 10. 3. 2005 bylo do

Výpustku svoláno místní šetření.

Jednání se zúčastnili pracovníci

referátů životního prostředí z Blan-

ska a Šlapanic, hygieny, CHKO,

ŠLP a zástupci armády.

V jeskyni bylo v sedmdesátých

a počátkem osmdesátých let ulo-

ženo cca 6 m3 léků z vojenských

ordinací a nemocnic. Skládka byla

objevena speleology při průzkumu

horních pater jeskyně, protože

shora byla zahrnuta. V době šetře-

ní byla téměř celá skládka vytěže-

na. Dne 15. 3. jsem v doprovodu

pracovníků CHKO navštívil místo

samé. V cca 10 m hluboké pro-

pasti se nenacházely žádné léky

a probíhalo odtěžování podloží

skládky. Dne 17. 3. byly z tohoto

podloží odebrány vzorky k rozbo-

rům a zkoušce ekotoxicity. Rovněž

byly odebrány vzorky vody. Pro

kontrolu byla voda odebrána před

Výpustkem i na výtoku z podzemí,

aby bylo možno zjistit, jak se změ-

ní průtokem přes jeskynní systém.

Výsledky rozborů vody budou

k dispozici přibližně za týden, dal-

ší rozbory zhruba do měsíce.

Osobně se domnívám, že ve

vzorcích vody nebudou nalezeny

žádné pozůstatky léků. Vycházím

při tom hlavně ze způsobu, jakým

byla skládka odtěžována a z její-

ho stáří. Materiál skládky byl po-

stupně odtěžován od shora, tak-

že případné rozbité lékovky a in-

jekce byly odebrány s další vrst-

vou. Škodlivé látky, které se do-

staly do přírody během skládko-

vání, jsou vzhledem ke stáří sklád-

ky dávno vyplaveny.

V době lednových zažívacích

problémů některých našich obča-

nů byly provedeny velmi důkladné

rozbory kvality vody z vodovodu

v Adamově a žádné škodlivé látky

nebyly zjištěny. Rovněž nebyly zjiš-

těny žádné škodlivé mikroorga-

nismy. Při výrobě vody se v Ada-

mově používá především vody

odebrané z podzemních zdrojů

a doplňkově povrchové vody

z Křtinského potoka, ve kterém

v místě odběru teče voda z Vý-

pustku a z Býčí skály. Vzhledem k

vodnatosti obou toků je zřejmé, že

vody z Výpustku se používá nej-

méně. V přírodě probíhají samo-

čisticí procesy, ale zároveň příro-

da sama produkuje látky, které

vodu z našeho pohledu znečiš�u-

jí. Mnoho lidí si neuvědomuje, že

SKLÁDKA VE VÝPUSTKU například většina dusičnanů ob-
sažených v naší vodě jsou přírod-
ní látky, které vznikají rozpadem
listí a dalších organických látek.
Přírodnímu znečištění vody se
odborně říká přírodní pozadí a já
věřím, že přírodní pozadí vody se
průtokem přes jeskyně změní vý-
razně jen u vápníku a ve vodě ne-
budou nalezeny žádné cizorodé
látky.      Ing. Jaroslav Bernášek

V sobotu 12. března večer se

v Městském kulturním středisku

v Adamově rozezněly slavnostní

tóny polonézy a taneční páry žáků

osmých a devátých tříd zahájily

šestý školní ples. Vyzdobený sál

napjatě čekal. Dívky v dlouhých

toaletách doprovázely v tanečním

rytmu ještě trochu nejisté kroky

svých spolužáků, kteří vypadali tak

svátečně a téměř dospěle – vždy�

to bylo jejich první vystoupení. Prá-

vem jim patřil potlesk na otevřené

scéně i skryté slzičky maminek. Za

téměř ladnými pohyby se skrývaly

hodiny trpělivé práce pod vedením

paní učitelky Marie Klepárníkové.

To už na pódium nastoupila vy-

nikající skupina Tom Sawyer band

a v okamžiku dokázala strhnout k

tanci i poslední váhající v sále. Na

své si přišli milovníci lidovek, ta-

neční hudby, šlágrů z let minulých

i vyznavači žhavých novinek. Tom

Sawyer band se uvedli jako profe-

sionální skupina hrající v plném

nasazení až do pozdních nočních

hodin.

Večer však teprve začínal a na

parket se přišly představit nej-

mladší tanečnice z kroužku aero-

biku. Paní učitelka Olga Tůmová

připravila s děvčaty vystoupení,

které si zasloužilo obdiv i potlesk.

Ve svižném tempu se dívky pohy-

bovaly jako velké slečny a přitom

kolem sebe rozdávaly radost

a úsměvy.

6. školní ples v Adamově
V průběhu večera se ještě před-

stavila taneční trojice dívek z os-

mého ročníku, taneční kroužek star-

ších žákyň ve dvou vystoupeních

a Katka Jordánková v sólové aero-

bikové kreaci.

Plesající hosté si mohli vydech-

nout v předsálí, kde pro ně bylo

připraveno bohaté občerstvení

z domácí kuchyně.

K správnému plesu patří samo-

zřejmě i bohatá tombola. Na pří-

zeň vrtkavé štěstěny sázeli všich-

ni majitelé losů a mnozí také vy-

hráli. Sponzorům z řad adamov-

ských společností a podnikatelů

patří velký dík za štědrou ruku

i nápaditost při výběru cen, z nichž

velmi lákavé byly například mobil-

ní telefon, varná konvice, přenos-

ný radiomagnetofon s CD, ventilá-

tor, koupelnový radiátor, kosme-

tické přípravky, perlivé moky i slad-

kosti, které našly uplatnění již ná-

sledující den.

Ples pomalu končil, hosté opouš-

těli sál a mnozí si slíbili, že se příští

rok zase přijdou pobavit. Základní

škola v Adamově dokázala, že ta-

ková setkání rodičů, učitelů a příz-

nivců školy mají smysl, že mohou

přinést radost a příjemnou pohodu

do dnešní mnohdy příliš uspěcha-

né doby.

Poděkování patří všem, kteří

k této skvělé atmosféře přispěli.

D. Hodaňová
Základní škola Adamov

Zájezd do termálních lázní
v Dunajské Stredě

v sobotu dne 14. května 2005
Zájemci se mohou hlásit u pí. Kostelecké, Komenského 313,

Adamov, nebo na č. tel. 516 447 179. Cena za dopravu 220 Kč při

přihlášení, vstupné a šatnu hradí každý sám na místě.

Odjezd z náměstí Práce v 5.30 hodin, z Ptačiny v 5.45 hodin.

S sebou nutný platný pas nebo OP!
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INZERCE

V sobotu 19. února 2005 po-

řádal oddíl kopané TJ Spartak

Adamov v úzké spolupráci s Měs-

tem Adamov již III. ročník halové-

ho turnaje mladších přípravek

O pohár místostarostky města

Adamova. Tato sportovní akce se

uskutečnila v rámci dětského spor-

tovního dne v prostorách sportov-

ní haly na ulici Osvobození. Bě-

hem turnajového klání bylo ode-

hráno dvanáct zápasů, na jejichž

základě bylo určeno konečné po-

řadí. Kromě týmových ocenění pře-

vzali z rukou místostarostky Paed-

Dr. Věry Hlavsové i drobné ceny

nejlepší hráči družstev. Z domácí-

ho týmu byl trenérskou radou vy-

hodnocen Aleš Dudík. Výrazného

úspěchu dosáhl i Martin Hemzal,

který byl vyhlášen nejlepším bran-

kářem turnaje. A to i přes to, že se

mezi tři tyče postavil jako náhrad-

ník, když na poslední chvíli musel

nahradit nemocného spoluhráče.

Konečné pořadí turnaje:
1. FK Blansko

2. SK Tuřany

3. MKZ Rájec-Jestřebí

4. Spartak Adamov

5. SK Slatina

Neděle 6. 3. 2005 opět patřila

nejmladší fotbalové kategorii. Pod

záštitou Okresního fotbalového

svazu se konal okresní turnaj mlad-

ších přípravek v Rájci-Jestřebí.

Náš oddíl reprezentovala téměř

stejná sestava hráčů a opětovně

po konečném účtování na naše

fotbalisty zbyly pomyslné „brambo-

rové“ medaile za zisk čtvrtého mís-

ta. Tradičně měl Adamov jeden

primát. Jan Sivera byl vyhlášen

nejlepším brankářem turnaje

a navázal tak na úspěchy svých

starších kolegů. Výbor našeho

oddílu přeje mladým fotbalistům do

nadcházející sezóny neutuchající

elán a děkuje družstvu mladší pří-

pravky za dobrou reprezentaci

našeho klubu.

Výsledky fotbalového oddílu TJ Spartak Adamov
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „BRAMBOROVÁ“

LETNÍ STANOVÝ
TÁBOR UHŘÍNOV

� Provádím keramické obklady

a dlažby. Bližší informace na

tel. č. 607 601 493 – p. Dočkal.

� Koupím byt 1-2+1 v Adamově,

tel. 605 903 800.

� Rekonstrukce bytových jader,

topení, odpadů. Prohlídka odpa-

dů kamerou do 30 m. Servis pá-

kových baterií firmy Matalia, La

Tore, Titani Lux. Milan Šmíd –

vodoinstalatérství, topenářství,

tel. 604 404 211.

� AEROBIK – přij�te si zacvičit,

příjemně se protáhnout, zapra-

covat na problémových partiích

každé pondělí v 18.45 – 20.00

hodin a čtvrtek v 19.00 – 20.00

hodin v tělocvičně ZŠ Ronovská.

Cena 25 Kč, permanentka 22 Kč.

Těší se na vás Lenka a Aneta.

� Rozvedený dělník bez závaz-

ků, 45 let, 165 cm, 65 kg, z Ada-

mova hledá partnerku 30–40 let

i s menšími dětmi k vážnému

a trvalému vztahu. Tel: 723 705

840.

Termín: 1. 8. – 16. 8. 2005

Místo: Uhřínov

(5 km od Velkého Meziříčí)

Cena: 3 200 Kč (i na splátky)

Pořádající organizace:
Občanské sdružení TUKAn

Informace a přihlášky:
Mgr. Stanislav Tůma

Osvobození 10, Adamov

tel.: 723 882 254

http://tukani.webpark.cz

FINANČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS s.r.o.

PůjčkyPůjčkyPůjčkyPůjčkyPůjčky
Teď pořídíte hotovost nejvýhodněji na cokoliv
bez udání důvodu a bez ručitele!!!!
––––– Zabezpečíme půjčky pro zaměstnané, důchodce i OSVČ

––––– Půjčka až na 6 let
např. 22 000 Kč měsíční splátka  524 Kč

75 000 Kč měsíční splátka pouze 1788 Kč

Dále zajistíme :
––––– PRO PRO PRO PRO PRO VVVVVAŠE BYDLENÍAŠE BYDLENÍAŠE BYDLENÍAŠE BYDLENÍAŠE BYDLENÍ

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

––––– PRO PODPORU VAŠEHO PODNIKÁNÍ
PODNIKATELSKÉ ÚVĚRYPODNIKATELSKÉ ÚVĚRYPODNIKATELSKÉ ÚVĚRYPODNIKATELSKÉ ÚVĚRYPODNIKATELSKÉ ÚVĚRY

––––– DALŠÍ FORMY FINANCOVÁNÍ
FINANČNÍ LEASING

Kontakt: mobil  723 787 641, 602 776 434
E-mail: petulacek@tiscali.cz


