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ZPRÁVY Z MATRIKY

Vysílání infokanálu, který dlou-
há léta přinášel občanům zprávy

o tom, co se ve městě děje a dít
bude, končí k 1. 7. 2005. Infoka-
nál bylo možno sledovat prostřed-

nictvím televizních přijímačů při-
pojených na kabelovou sí� UPC.

Licenci na vysílání infokanálu
v sítích UPC měla společnost
SRAM, s níž jsme měli uzavřenou

smlouvu. V listopadu loňského ro-
ku jsme ale v souvislosti se změ-

nou vysílacího formátu a koordi-
nátora vysílání pro celou sí� UPS
dostali návrh nové smlouvy, kte-

rou jsme již nemohli akceptovat.
Součástí návrhu nové smlouvy byl

i požadavek zabezpečit vysílání
z nových technických zařízení, od-
lišných od těch, která má město

k dispozici. Bylo by nutno vybu-
dovat nové studio, které by si vy-

žádalo značné finančními ná-
klady.

V Adamově je stále více lidí

přechází od UPC na společné an-
tény a satelity. Děje se tak přede-

vším ve velkých bytových domech.
Právě z jejich strany sílí tlak na

zabezpečení vysílání informační-
ho programu jiným způsobem. Při-
bývá i občanů, kteří mají možnost

připojení k internetu. Rozhodli
jsme se proto hledat nové řešení.

Z pohledu technika existuje
několik řešení. Nejvhodnějším
pro občany je vysílání infokanálu

přes vysílač na rozhledně Alexan-
drovka. K tomu by město ale mu-

selo získat vysílací licenci, což je
z právního hlediska prakticky ne-
možné. Snadnější by to bylo pro

soukromou společnost, ale ani
jedno řešení nebude, jak se říká,

zadarmo. Nyní zvažujeme, do čeho
vložit finance abychom uspokojili
co největší počet obyvatel města.

Samozřejmě všem se zavděčit
nelze.

Město vydává a každá ada-
movská domácnost zdarma dostá-
vá měsíční zpravodaj. Chceme

posílit i vysílání pouličního rozhla-
su.   Ing. Jaroslav Bernášek

INFOKANÁL KONČÍ

Představíte nám na úvod komi-
si a její členy?

Komise pro výchovu a vzdělá-

vání byla zřízena rozhodnutím
Městského zastupitelstva v Ada-

mově. Její předsedkyní jsem třetí
volební období. Dřívější MZ sta-
novilo pravidla pro práci komise.

Jedním z těchto pravidel bylo i je-
jí složení. Komise byla, a vlastně

i v současné době stále je, tvoře-
na ze dvou třetin zástupci jednot-
livých školních zařízení ve městě

a jednou třetinou zástupci z řad
adamovské veřejnosti. Její slože-

ní je následující: Hana Lébišová
(ZŠ – Ronovská), Edita Kuběno-
vá (ZŠ – Komenského), Alena

Baisová (ZUŠ), Alena Bláhová (MŠ
Jilemnického), Jaroslava Slezáko-

vá (MŠ Krátká), Iva Kosinová (MŠ
U Kostela) a dále Jitka Králíčková,
Blanka Karpíšková a Lucie Růžič-

ková. Rodiče dětí, které navště-

vují mateřské a základní školu,
ale i ostatní veřejnost je v průbě-
hu roku několikrát upozorněna

na existenci komise. Občané mo-
hou komise využít i pro řešení

svých problémů týkajících výcho-
vy a vzdělávání.

Komise se schází nepravidel-

ně, většinou 1x za 2 měsíce, v pří-
padě potřeby častěji.

Využívají rodiče komisi pro ře-
šení problémů, které je trápí?

Výjimečně. Většinou vyřeší

vzniklé problémy s vedením před-
školního zařízení. Pokud se na

komisi obrátili, týkaly se jejich při-
pomínky a dotazy hlavně provozu
mateřských škol a školní družiny

v době letních prázdnin, možnosti
náhradního umístění dětí v jiné

MŠ a objasnění situace ohledně
umístění dětí do předškolních za-
řízení. Poslední záležitost se tý-

kala především rodičů, kteří se do

ZEPTALI JSME SE …
JITKY KRÁLÍČKOVÉ,

předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání

Poděkování
  Děkuji za článek a blahopřá-

ní v Adamovském zpravodaji

k mému životnímu jubileu –

100. narozeninám, které jsem

oslavila 17. května 2005.

 Také děkuji všem bývalým

spolupracovníkům, divadelní-

kům, přátelům, známým i ada-

movské veřejnosti za blaho-

přání a přeji rovněž všem dob-

ré zdraví a hodně spokoje-

nosti. Adamov mám stále

ráda a ráda na něj vzpomí-

nám,nebo� jsem v něm jako

občanka prožila třetinu své-

ho života.

Angela Nováková, Blansko

V sobotu dne 4. června 2005 proběhlo
na Městském úřadě vítání občánků.

Do života byly přivítány tyto děti:

4. 3. Ondřej Bartůněk, Hybešova 6

4. 3. Lenka Cyprová,

Petra Jilemnického 8
15. 3. Kristýna Krčálová,

Komenského 17

21. 3. Lukáš Packa, Opletalova 38 A

25. 3. Michael Klepárník,

Opletalova 38 A
16. 4. Anna Macharáčková,

Fibichova 5

24. 4. Sabina Gajdová, Družstevní 4

BLAHOPŘEJEME:
1. 6. Věra Škarková, 75 roků

Petra Jilemnického 6

1. 6. Josef Hloušek, 70 roků

Komenského 9
4. 6. Marie Krésová, 91 rok

Petra Jilemnického 21

4. 6. Antonín Vežník, 84 roky

Opletalova 34

9. 6. Richard Beránek, 83 roky
Komenského 1

24. 6. Erika Zelinková, 81 rok

Petra Jilemnického 11

26. 6. Bohumír Gala, 70 roků, Sadová 16

28. 6. Ing. Miloš Hladký, 75 roků
Údolní 1

29. 6. Františka Kyzlinková, 86 roků

Pod Horkou 15

ÚMRTÍ:
23. 4. Oldřich Vara�a, roč. 1954

Komenského

1. 5. Stanislav Zedník, roč. 1931

Komenského

9. 5. Karel Jírů, roč. 1917
Osvobození

10. 5. Jindřich Peterek, roč. 1933

Sadová
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Adamova přistěhovali a nevěděli,
zda musí dítě přihlásit pouze do

MŠ v části města, ve které bydlí.
Jaké úkoly komise plní?

Komise pro výchovu a vzdělá-
vání je komisí, kterou město nemá
povinnost zřizovat. Jinak je tomu

u výborů – finančního a kontrolní-
ho. Proto i náplň práce komise je

řízena Městem Adamov. Snažíme
se být pro Městskou radu pomoc-
níkem, který připraví a zajistí pod-

klady pro jednání týkající se na-
příklad zápisů do mateřských škol,

termínů uzavření jednotlivých
předškolních zařízení, naplněnosti
MŠ apod. Spolupracujeme i při

přípravě jízdních řádů – opět ve
vztahu k zajištění přepravy školá-

ků, podílíme se na přípravě něko-
lika akcí pro děti apod. Při jednání
se také vracíme k hodnocení usku-

tečněných akcí.
Někdy je právě u akcí, které po-
řádáte v MKS pro děti, uvedena
komise jako spolupořadatel.

Ano, je to tak. Pořádá-li Měst-

ské kulturní středisko v Adamově
akci pro děti většího charakteru,

nestačí k zajištění jejího hladké-
ho průběhu pouze zaměstnanci
MKS. Proto se stalo zvykem, že

členky komise při těchto akcích
pomáhají se vším, co je třeba. Bý-

vá tomu tak u dětského karneva-
lu, u vítání nových prvňáčků, roz-

loučení se školním rokem apod.
V Adamově došlo ke spojení
základní a mateřských škol.
Změní se něco ve vaší práci?

Na tuto otázku Vám dnes neu-
mím odpovědět. Ke sloučení škol
došlo před krátkou dobou a nejen

vedení města, ale hlavně vedení
nově vzniklé společné příspěvko-

vé organizace řeší v současné
době jistě důležitější úkoly a zá-
ležitosti než je další práce komi-

se. Samozřejmě se ale s paní ře-
ditelkou Burianovou brzy sejdeme

a o představách kolem komise a
možné spolupráci si popovídáme.
Pokud se nemýlím i konec škol-
ního roku nenecháváte bez po-
všimnutí...

MKS, a v tomto případě právě
i členky komise, připravují pro děti
veselé rozloučení se školním ro-

kem a přivítání prázdnin. Pokud
nám to počasí dovolí, je tato akce

pro děti připravena na terasu
u MKS. O dobrou zábavu se po-
starají herci BOBO divadla z Jihla-

vy. A v září už se těšíme na nové
prvňáčky, kteří se spolu s rodiči

sejdou opět při soutěžním odpo-
ledni.

Podle záznamů v kronikách je

právě akce pro nové prvňáčky
v Adamově pořádána pravidelně

již minimálně 15 roků.
Děkuji za rozhovor

Příjezd Rudé armády do Adamova 9. května 1945.
Archivní fotografií se vracíme k letošnímu výročí. Pokud některý
z pamětníků má (krátkou) vzpomínku na válku a osvobození spoje-
nou s Adamovem, může nám ji zaslat a my se pokusíme zařadit ji do
některého z dalších čísel zpravodaje.

Malá maturita 2005
A je to tady! Adamovská „základka“

se už potřetí pustila do projektu Malá

maturita, jehož cílem je ověřit, s jakými

znalostmi a dovednostmi učiva základ-

ní školy odcházejí její devá�áci do ži-

vota. Projekt nastartovaly „maturitní pí-

semky“ z českého jazyka, které žáci

zpracovávali v počítačové pracovně

a mohli si zvolit jedno z pěti témat:

1. „Někdo má to štěstí, že má schopnost
být přítelem.“ (J. Werich, úvaha)
2. „Knihy jsou lidem tím, čím křídla ptá-
kům.“ (Ruskin, úvaha)
3. Moje další cesta za vzděláním (úvaha)
4. Víte, že …. (výklad)
5. S tebou mě baví svět (vypravování)

První krok k malé maturitě zvládli

všichni začátkem května, potom jsme

svorně vykročili směrem k ústním zkouš-

kám. Ty proběhly ve dnech 6. a 7. červ-

na, a to se všemi maturitními náleži-

tostmi, včetně stužkování maturantů,

slavnostního zahájení, losování matu-

ritních témat, přípravy na „potítku“, pre-

zentace znalostí a dovedností z matu-

ritních předmětů (český jazyk a literatu-

ra, matematika a třetí volitelný předmět:

anglický jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika

nebo přírodopis). Slavnostní tečkou bylo

předání maturitního vysvědčení z rukou

starosty Adamova pana Ing. Jaroslava

Bernáška a opulentní raut, který pro ab-

solventy zajistila paní ředitelka Mgr. Ja-

na Burianová. V uvolněné a příjemné

atmosféře byl čas i na bezprostřední po-

střehy z žákovských řad:

�  „ Byla to docela sranda. Ráno jsem
měl pocit, že vůbec nic neumím, ale po-
tom jsem si vzpomněl! Nejlepší byl raut!!“
�  „Malá maturita byla velkým nátla-
kem na naše unavené mozkové buňky,
ale můj součet „za tři“ vypovídá o tom,
že se to dá zvládnout.“  �  „Nebral jsem
to moc vážně, ale bylo to O.K.!“  �  „Z ma-
lé maturity jsem měla dobrej pocit a vy-
zkoušela jsem si, jaký to bude za pár let.“
�  „Myslím, že malá maturita byla tako-
vou příjemnou tečkou za základním
vzděláním. Po devíti letech jsme měli
možnost si vyzkoušet, co v nás je.“  �
„Učil jsem se, a to bylo to hlavní. Kdy-
bych se neučil, špatně bych dopadl. By-
lo to pěkné, učitelé byli fajn a moc hodní.“
�  „Malá maturita byla velice zajíma-
vá, protože jsme všichni byli pěkně ob-
lečení a chovali jsme se jako dospělí.
Nejvíc jsem se těšila na malé občerst-
vení na konci.“  �  „Zkusila jsem si, jak
se asi budu cítit při opravdové maturitě.
Velice mě potěšila shovívavost učitelů,
kteří nám všem velmi pomohli.“  �

PaedDr. Dalimila Hodaňová
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AKTUÁLNÍ
INFORMACE

ZE SVODKY UDÁLOSTÍ

MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Nepotřebné staré šatní skříně se

O. F. zbavil tak, že ji neoprávněné odlo-

žil ke kontejnerům na odpadky. V Ada-

mově se již tradičně někteří občané

tímto způsobem zbavují různého odpa-

du z domácností. Vypátraného muže

však čekalo za spáchaný přestupek

proti veřejnému pořádku nemilé překva-

pení v podobě uložení blokové pokuty.

Pes bez náhubku a svého pána vol-

ně pobíhal po Ptačině, přičemž ohrožo-

val silniční provoz a obtěžoval občany

města. Musel být proto strážníky odchy-

cen a umístěn do kotce na služebně MP

Adamov. Za využití místní znalosti stráž-

níci vypátrali 39letého majitele psa, kte-

rého následně vyrozuměli o nálezu jeho

„miláčka“. Pes byl vrácen svému páno-

vi, kterého však neminula bloková po-

kuta za přestupek proti pořádku v územ-

ní samosprávě spáchaný porušením

obecně závazné vyhlášky města.

Při provádění hlídkové činnosti stráž-

níci nalezli ležet v bezprostřední blízkos-

ti komunikace M. T. ve značně podnapi-

lém stavu. Strážníkům známá opilá že-

na svým stavem ohrožovala silniční

provoz, vzbuzovala veřejné pohoršení

a ohrožovala sama sebe. Na doporuče-

ní lékaře byla převezena k vystřízlivění

na protialkoholní záchytnou stanici, kde

žena nebyla poprvé. Její přestupkové

jednání bylo strážníky po zásluze „od-

měněno“ uložením pokuty v blokovém

řízení.

U sídliště v lese nalezla občanka

města u stromu uvázané malé bezbran-

né štěně psa. Žena nález oznámila stráž-

níkům, kteří pejska převzali a zajistili je-

ho umístění do psího útulku. Jaký cha-

rakter asi může mít člověk, který se ta-

kovým hanebným způsoben zbaví mi-

lého štěňátka! Pokud se strážníkům po-

daří zjistit pachatele tohoto činu, zcela

jistě ho nemine správní řízení před pře-

stupkovou komisí.

Při návratu z pohostinství se bavili

v pozdních nočních hodinách D. L. a

L. F. narušováním veřejného pořádku

hlasitým hulákáním a močením na ve-

řejném prostranství. Hlídkující strážníci

muže při jejich přestupkovém jednání

přistihli a v dalších drobných výtržnos-

tech jim zabránili. Přestupek na místě

s oběma projednali uložením pokuty

v blokovém řízení.     Robert Nedorost,
vedoucí strážník MP Adamov

OZNÁMENÍ
Úřad práce v Blansku oznamuje klientům státní sociální

podpory územního obvodu města Adamov, že se s účinností

od 1. 7. 2005 mění charakter pracoviště ve městě Adamov,

a to tak, že bude toto pracoviště provozováno jako místo
sběrné. Kontakt s klienty nebude probíhat každý den jako

dosud, ale zaměstnankyně státní sociální podpory budou do

Adamova pravidelně dojíždět. Rozpis dnů a časů přítomnosti

zaměstnankyň Úřadu práce v Blansku je rozepsán do konce

roku 2005. Žádáme klienty, aby respektovali stanovené dny

i úřední hodiny.

úřední hodiny: 12.00 – 16.30 hod.
červenec: 11., 13., 18., 20., 25. a 27.

srpen: 3., 10., 17., 24. a 31.

září: 5., 7., 12., 14., 19., 21. a 26.

říjen: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. a 31.

listopad: 2., 9., 16., 23. a 30.

prosinec: 7., 14. a 21.

Úřad práce v Blansko, odbor státní sociální podpory

Již několik roků připravuje MKS spolu s kluby důchodců společnou
oslavu Svátku matek. Pro přítomné maminky a babičky je vždy při-
praven kulturní program a malé občerstvení.

Vystoupení rodiny Košíkových z Brna.
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Jméno Oldřicha Pačovského

jsme si zvykli spojovat se Sokolem.

Již za I. republiky zastával funkci

náčelníka, kterou vykonával (mimo

dobu války) až do roku 1948.

Oldřich Pačovský se narodil

28. července 1905 v Pardubicích,

kde později absolvoval obchodní

školu. Už od dětství se aktivně

věnoval cvičení v Sokole. V roce

1928 odešel pracovat do Škodo-

vých závodů v Plzni a hned se

zapojil do aktivit Sokola. Zúčast-

ňoval se cvičení na nářadí i lehko-

atletických soutěží. V roce 1931

obdržel vyznamenání Přeborník

závodů západočeského kraje a je

nositelem i dalších obdobných vy-

znamenání. Zlomovým pro Oldři-

cha Pačovského byl rok 1935, kdy

byl přeložen do Škodových závo-

dů v Adamově. Prošel zde několi-

ka profesemi, naposledy pracoval

jako vedoucí plánování v odděle-

ní zásobování, odkud odešel do

starobního důchodu.

Po příchodu do Adamova se

ihned zapojil do práce v Sokole

a brzy se stal náčelníkem sokol-

ské Jednoty. Jako cvičitel i organi-

zátor se zúčastnil obou Všesokol-

ských sletů (1938 a 1948). V roce

1939 se oženil s nadšenou Sokol-

kou Vlastou Jeníkovou, která ved-

la dorostenky, žákyně a později

ženy. Vychovali dva syny, Zdeňka

a Miroslava.

V padesátých letech byl Sokol

v Adamově rozpuštěn a místo něj

vznikl Spartak Adamov. A protože

Oldřich nemohl bez cvičení žít,

zapojil se do činnosti ve Spartaku.

Vedl oddíl žákyň ve sportovní gym-

nastice, jezdil s nimi po soutěžích

Oldřich Pačovský – 100 let od narození
a společně sbírali sportovní úspě-

chy. Přišel rok 1990 a pan Pačov-

ský, by� už pětaosmdesátiletý, se

s velkou chutí pustil do práce na

obnovení Sokola v Adamově. Prac-

ně dával dohromady bývalé členy

a členky a snažil se zapojit co nej-

více mládeže. Jeho námaha při-

nesla ovoce – Sokol v Adamově

byl opět založen a Oldřich Pačov-

ský se stal jeho starostou. Ve

svých devadesáti letech se funk-

ce vzdal, ale až do své smrti zůstal

čestným starostou. Zemřel 3. úno-

ra 2000.

Oldřich Pačovský byl čestný,

skromný a oblíbený člověk. Po

celý život pracoval s mládeží

a měl nejen na ni dobrý vliv. Proto

na něj vzpomínají Sokoli, spolu-

pracovníci, přátelé i známí.

Mirka Kejíková

Josef Pečenka – nedožité 80. narozeniny

Dne 7. srpna 2005 si připome-

neme nedožité 80. narozeniny pa-

na Josefa Pečenky, dlouholetého

obyvatele Adamova a pracovníka

Adamovských strojíren. Jeho jmé-

no je nerozlučně spjato s prací

redaktora podnikového časopisu

Směr. Jmenovaný se narodil roku

1925 v Rájci-Jestřebí, roku 1938

se spolu s rodiči přestěhoval do

Bílovic nad Svitavou. Po ukonče-

né měš�ance a pokračovací škole

se vyučil knihařem a v Družstvu

knihařů na Staré ulici v Brně pra-

coval až do nástupu na vojenskou

službu. V roce 1949 se vrací z voj-

ny a na podzim téhož roku si bere

za manželku Boženu Sitovou.

V podnájmu žijí sice v Řícmanicích,

ale svůj život už spojují s Adamo-

vem a Adastem. V roce 1953 se

stěhují i se svým prvorozeným sy-

nem na Ptačinu, do čtyřbytových

„hartlů“. Josef Pečenka začíná

svoji dlouholetou práci redaktora

podnikového časopisu Směr. Tuto

vykonává s krátkou přestávkou na

počátku šedesátých let až do své-

ho odchodu na důchod v roce 1985.

Celé toto více než třicetileté obdo-

bí věnoval pozorování života měs-

ta i závodu, a to jak po stránce

profesní, tak i sportovní, zájmové

a společenské. Pravidelně týden

co týden chystal do tisku články

a informace, dokumentující dění

i tehdejší dobu. Práce redaktora

vyžadovala, aby byl u všeho, co

hýbalo adamovským světem a Jo-

sef Pečenka tak činil odpovědně

a rád. Práce pro něj byla opravdu

velkou zálibou a jak se tehdy říka-

lo koníčkem, dnešní výraz worko-

holik ještě nebyl znám. Dokumen-

tovat jeho činorodost mohou dnes

už jen zažloutlé stránky Směru ulo-

žené v archivech, ale pro pamět-

níky zůstává vzpomínkou jeho ak-

tivní pomoc ochotnickému divadlu,

historicko-vlastivědnému kroužku

při vydávání Sborníku, nechyběl

na žádné vernisáži ve výstavní síni.

Ve společnosti přátel a kamarádů

v mladších letech nikdy nechyběl

na zájezdech „do neznáma“. Oblí-

bené byly jeho projevy při život-

ních výročích spolupracovníků

a přátel. Za ta dlouhá léta se stal

osobou známou a i pro něj platilo

ono novinářské zvolání: „Josef,

napiš to!“, které mu občas říkali

spoluobčané, když se někde něco

zajímavého událo. Josef Pečen-

ka po odchodu do důchodu vy-

měnil novinové stránky za psací

stůl ve svém pokoji s bohatou kni-

hovnou za zády a také za pohyb-

livé obrázky – jeho obrazovkou se

stalo okno v kuchyni, přes které

sledoval život starší i mladé gene-

race obyvatel Ptačiny. Ač měl sice

celá léta spíš postavu těžkého at-

leta, duchem byl fandou sportov-

ců a tak ještě několik let na odpo-

činku byl zapisovatelem a vzděla-

vatelem v adamovském Sokole.

Před pěti lety – v únoru 2000
se s ním v obřadní síni blanenské-
ho krematoria naposledy rozlouči-
la rodina, přátelé, obyvatelé Ada-
mova i bývalí spolupracovníci.

Čest jeho památce.
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Blahopřání
Dne 6. července 2005 oslaví

své významné životní jubileum –

80. narozeniny – dlouholetá ob-

čanka Adamova paní Anna Šum-

berová.

Narodila se v Račicích u Vyš-

kova. Měš�anskou a poté i hospo-

dyňskou školu absolvovala ve Vyš-

kově. V roce 1946 se provdala za

adamovského občana Ludvíka

Šumberu ml., řezníka, uzenáře a

hostinského. V letech 1947–1954

se jim narodily postupně tři děti –

jeden syn a dvě dcery. Od pro-

vdání pracovala paní Šumberová

vždy s manželem, napřed v jejich

řeznictví, později v Masně a nako-

nec v novém obchodním domě

v moderní samoobsluze. Oba pra-

covali i v důchodu, měli svoji práci

rádi a rozuměli jí.

V roce 1992 paní Šumberová

ovdověla. Na svůj věk je ještě čilá

a pracovitá. Vždy byla milá, přívě-

tivá, veselá, u občanů a zejména

u svých bývalých zákazníků oblí-

bená. Její rodina, přátelé, známí

MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO ADAMOV

UPOZORŇUJE:

� Čtenáře a návštěvníky, že z dů-

vodu revize knihovního fondu bu-

de knihovna po celou dobu prázd-

nin uzavřena.

� Zájemce o jazykové kurzy, že

v případě dostatečného počtu zá-

jemců budou zahájeny v září kur-

zy angličtiny, němčiny, italštiny

a ruštiny. Bližší informace najdete

v srpnu na plakátech.

� Zájemce o návštěvu některého

z brněnských divadel, že i tuto na-

bídku na začátek nové divadelní

sezóny najdou na plakátech. V pří-

padě zájmu o některé z nabíze-

ných představení je však nutné se

přihlásit ve stanoveném termínu.

Do těchto termínů nám divadla vstu-

penky rezervují.

� Zájemce o koncert Hany Hege-

rové, že tento se bude konat 1. 11.

2005 v Brně. Vstupenky v ceně

520 Kč (vstupné a doprava) má

MKS k dispozici již nyní.

Zaměstnanci MKS Adamov přejí

všem dětem krásné prázdniny

a dospělým hodně pohody a slu-

níčka na dovolené!

i bývalí zákazníci jí přejí k jejímu

významnému jubileu všechno nej-

lepší, dobré zdraví, brzké uzdra-

vení po úrazu, hodně pohody a spo-

kojenosti do dalších let. -MK-

kou výboru ZO ČSČK 1, sociál-

ní komise MNV a občanského

výboru č. 3 až do svých 85 roků

v r. 1990. I přes svůj věk ochotně

a spolehlivě pomáhala zajiš�ovat

různé akce, pořádané pro adamov-

ské občany i děti. Zemřela dne

18. listopadu 1996 v 91 letech.

Čest její památce.

Za bývalé členy OV č. 3 a bý-

valé členy výboru ZO ČSČK vzpo-

mínají na tuto obětavou spolupra-

covnici Mirka Kejíková a Ludmila

Poslušná. Na bývalou náčelnici

vzpomíná také TJ Sokol Adamov.

Za vzpomínku na paní Marii
Hanzlíkovou děkuje všem jejím
přátelům a známým syn Rostislav
s rodinou.

V neděli 10. července uplyne

8 let, kdy nás navždy opustil man-

žel, tatínek a dědeček Stanislav

Procházka.

Všem, kdo vzpomenou s ná-
mi, děkuje rodina Procházkova.

VZPOMÍNKA

Paní Šumberová za pultem – vždy usměvavá a plná energie

Dne 8. srpna 2005 uplyne 100.

výročí narození bývalé dlouholeté

občanky Adamova paní Marie

Hanzlíkové, rozené Antošové.

V mládí byla aktivní cvičenkou, cvi-

čitelkou i náčelnicí v adamovském

Sokole. Později byla řadu let člen-

MKS Adamov
Opletalova 22
tel. 516 446 590
vyhlašuje XII. ročník soutěže

pro fotografy – amatéry

„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK

Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ“

DOVOLENÁ 2005
Podmínky soutěže:

– soutěžící musí v termínu do 10. září

2005 doručit na adresu MKS jeden

až tři snímky z letošní dovolené

– na zadní straně snímků uvede svo-
je jméno, příjmení, adresu, věk

– snímky mohou být doplněny vtip-

ným komentářem

– všechny snímky přihlášené do

soutěže budou vystaveny v říjnu
2005 v MKS Adamov a autoři tří nej-

zajímavějších fotografií obdrží věc-

né výhry.
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NONSTOP VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET V ADAMOV
Sadová, Komenského, Družstevní, Neumannova, Jilemnického 10-20, 23-29, Ronovská 2,6

internet 24 hodin denn , pevná telefonní linka se nepoužívá 

ZVÝŠENÍ KONEKTIVITY NA   4Mbits   PRO UŽIVATELE ZDARMA  
* neomezené datové tarify – s i bez uplat ování Fair User Policy – snižení rychlosti na 1Mbits * 

* možnost ve ejné IP, používání místní sít  na hry a p enosy dat zdarma * 

NOVÝ CENÍK na www.ada-net.cz
* reálná rychlost 2.0-3.0 Mbits * 

NONSTOP TARIF bez jakéhokoliv rychlostního a datového omezení
* den 0.5Mbits – noc 1.5 Mbits * 

Upozorn ní : 
Toto p ipojení není možné kvalitativn  ani cenov  srovnávat s modemovým i mobilním p ipojením. 

Pro více informací volejte tel. íslo 608887840 - Bc. Roman Pilát 
nebo hledejte na www.ada-net.cz 

Největší Čech
Nedávno jsem přišel na knížku

o historii chleba. Píše se v ní také,

že mlynáři a pekaři mívali nejprve

většinou společné cechy. V roce

1520 se však v Praze rozhodlo,
že „hospodu, prapor a svíce v kos-

tele budou mít společné“, ale

„schůze budou nadále mívat roz-

děleně“. Mlynáři začali totiž péká-

vat chleba, a to pekařům ztížilo
živnost. Nastal tvrdý a bezohled-

ný boj mezi mlynáři a pekaři. Ne-

zůstalo však při tom. Bezohledná

konkurence nastala i mezi samot-

nými mlynáři. Velkomlynáři nabízeli
chleba levněji než drobní živnost-

níci. Tak si například stěžovali

v roce 1892 na jistého mlynáře Jin-

dřicha Odkolka, který ve dne v noci,

ve všední dny i svátky, chleba
peče. Bylo však hůř. Nejenže drob-

né pekaře drtil chleba z velkope-

káren, ale dovážená levná mouka

z Uher a dokonce až z Ameriky se

stala pro české mlýny přímo po-
hromou. Těch bylo do roku 1890

přes deset tisíc. Po tomto roce už

prý jen 216.

A autor dodává, že tenkrát staří

lidé smutně vzpomínali na histor-
ky, tradované už od jejich pradě-

dů: jak za slavné paměti Karla,

Otce vlasti, mlynářství kvetlo a jak

tento císař v přestrojení za kraján-

ka mlýny navštěvoval a tam „chle-
boval“, totiž s chasou chleba pojí-

dal.                                  JK

Na chvíli se stát kameramanem
či televizní hlasatelkou se poda-
řilo děvčatům z redakční rady ZŠ
v Adamově, které se zúčastnily
spolu s ostatními zájemci akce
připravené MKS Adamov Do stu-
dia zadním vchodem.
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INZERCE

Dárek k MDD v podobě zábavného odpoledne s klauny Kukem a Cu-
kem připravilo MKS pro děti z mateřských škol.

Truhlář ze ŠLP Křtiny. Součástí
výletu byla návštěva muzea ke-
ramiky v Olomučanech.

V pořadí třetí výlet Lesnickým Slavínem připravilo MKS v Adamově.
Průvodcem krásným okolím Máchova památníku nám byl opět Ing.

� Vyměním byt 1+1 v Adamově na Pta-
čině za 2+1 v Brně. Zn. Doplatím.

Tel. 516 447 037
� Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v OV. Tel.

776 065 471.Volat  Po – Čt po 21. hod, Pá
– ne celý den
� Prodám garáž u internátu. Cena doho-

dou. Tel. 607 909 315
� Prodám tmavě hnědou obývací stěnu,

stáří 15 let, š. 3 m, a černou šatní skříň.
Cena dohodou. Tel. 602 518 770
� Pronajmu garáž v Adamově.

Tel. 777 016 419
� Hledám byt 2 – 3+1v Adamově.

Tel. 605 903 800
� Prodáme rodinný dům v Adamově,
ul. Osvobození. Ihned k nastěhování,

cena dohodou. Tel. 777 569 269
� Prodáme myčku INDESIT, bílá, volně

stojící, 60 cm, původní  cena 12 500 Kč,
nyní 5 000 Kč. Tel. 603 457 514
� Tiskárna ADATISK Adamov přijme tis-

kaře. Tel. 516 446 770

Firma

SDP ŠVÉDA s.r.o.
PROVÁDÍ:

stavební, klempířské,

pokrývačské práce

PŘIJME:

klempíře, pokrývače,

tesaře, zedníka,

pomocného pracovníka

ve stavebním oboru

KONTAKT:

Jindřich Švéda

679 05 Křtiny 208,

tel./fax: 516 439 306

mob: 602 766 714

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Radek Mach – advokát
si dovoluje oznámit, že otevřel vlastní advokátní kancelář se sídlem v
Brně, Mlýnská 13 ~ 150 metrů od hlavního vlakového nádraží

tel: 543 426 316, mobil: 736 607 192
pondělí – pátek: od 8 –17 hodin, po dohodě kdykoliv
– trvalé zastupování občanů i obchodních společností
– převody nemovitostí
– zpracování všech typů smluv
– obhajoba v trestním řízení
– občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo
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kázal poznat. Když jsem se

s ním ale začal modlit Otče náš

a Zdrávas Maria, sepnul na lůž-

ku ruce a odříkal je bezpečně

a jistě. Dokonce se mi pak poch-

lubil, že je zná od dětství a den-

ně se je modlí. Když jsem se jej

pak zeptal, odkud je, dlouze

a nechápavě se na mě podíval,

nevěděl…        JK

Medikamenty
Po mnoho staletí se uchová-

vá rada poustevníka Makaria:

Vyhýbejte se lékům! Jak začne-

te brát prášky na nachlazení,

budete muset začít brát pilulky

na utišení žaludku, který jste tím

podráždili. Pak se ale neobejde-

te bez masti na kopřivku, kterou

vyvolaly ty žaludeční léky. Mast

na ekzém vám způsobí takovou

bolest, že budete muset užívat

utišující medikamenty a potom

se zase neobejdete bez lektva-

ru na povzbuzení, a potom… Je

to rada skutečně zvláštní, hod-

ná poustevníka zvyklého žít tvr-

dým duchovním životem. Prav-

du však má určitě v jednom. Není

léku, ze kterého by kromě léčby

nezůstal i nějaký ten vedlejší při-

těžující účinek. Platí to i o živo-

tě: Jsme-li k někomu přívětiví

a obětaví, určitě mu ulehčíme

život. Vedlejším účinkem pak je,

že ten člověk může zpohodlnět

a začne si na obsluhu zvykat.

Jsme-li naopak přísní a nároční,

dosáhneme tak pořádku a káz-

ně, ale vedlejším účinkem budou

třeba ochuzené city a chladné

vztahy. Najít správné léky pro

život tak není snadné ani pro lé-

kaře, ani pro žádného z nás.   JK

otázce, kdo jsem já, když mám

bílou košili, bílý pláš�, bílé kalho-

ty a bílé boty, pacientka chvíli

váhala, potom si mě prohlédla

a pravila „Fešák“. (Připomínám,

že pan doktor je silnější, proše-

divělý, řídkých vlasů a s brad-

kou.)

Sám bych ale přidal vlastní

zkušenost. V nemocnici jsem

navštívil jednoho staršího dědeč-

ka. Také měl silnou sklerózu.

Členy vlastní rodiny často nedo-

Olga Marková a Vratislav Schidler byli posledními účinkujícími
v tomto školním roce, kteří zavítali mezi děti z adamovských mateř-
ských škol. Pohádky O koblížkovi a Hrnečku vař děti dobře znají,
proto mohli s herci dobře spolupracovat.

Demence
Populární psychiatr Max Kaš-

parů píše: „Vyšetřoval jsem své-

ho času dementní pacientku. Na

otázku, kde leží, když kolem ní

jsou postele, v nich pacienti a ona

sama je také nemocná, odpově-

dět nedovedla. Ani na druhou

otázku, jaké je roční období,

když venku létají včely, děti mají

školní prázdniny a všechno kve-

te, neuměla odpovědět. Po třetí
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Před šedesáti lety skončila dru-

há světová válka. Tato informace

se na nás poslední měsíc hrnula

ze všech stran. Ani naší škole se

nevyhnula. Kromě tematického

projektu se devátý ročník zúčast-

nil přednášky paní inženýrky Miro-

slavy Kejíkové.

Když jsme se shromáždili v pro-

mítací síni naší školy, nechali jsme

se vtáhnout do událostí před šede-

sáti lety. V dějepisu se nemůžeme

dozvědět všechno, a tak byla před-

náška zajímavým rozšířením vědo-

mostí. Adamov byl bombardován

pouze Rusy, Američané jej v les-

natém údolí nenašli. V případě

nebezpečí se obyvatelé stěhovali

do sklepů a jeskyní. Jeden občan

bombardování nepřežil.

Stopy války v Adamově

V uplynulých dnech jsme si při-

pomněli šedesát let od skončení

druhé světové války. Byla to příle-

žitost zamyslet se nad naší histo-

rií, oslovit dosud žijící pamětníky,

sklonit se před památkou všech,

kteří se konce války nedožili.

Proto se učitelé a žáci naší ško-

ly rozhodli společně zapojit do pro-

jektu Stopy války v Adamově, jehož

cílem bylo přiblížit toto období na-

šich dějin mladé generaci.

Jednotlivé třídy si vybíraly z de-

seti tematických okruhů, které za-

hrnovaly například besedu s pa-

mětníky, vyhledávání informací v

adamovských kronikách, návštěvu

památníků obětem války v regio-

nu, literární nebo výtvarné zpraco-

vání daného témata. Vyučující jed-

notlivých předmětů se zaměřili na

výchovu k vlastenectví a k podpo-

ře mravních hodnot, neopomenuli

ani výchovu proti rasové nesnášen-

livosti a xenofobii. Při zpracování

projektu žáci využívali znalostí z his-

torie, učili se zpracovávat informa-

ce z různých pramenů, médií a in-

ternetu, setkávali se s pamětníky

válečných let v našem městě.

Školní projekt Stopy války v Ada-

mově bude vyhodnocen během

měsíce června. Nejlepší práce bu-

dou otištěny na stránkách časopi-

su Devítka a zveřejněny na inter-

netu.                   D. Hodaňová

Devátého května 1945 opusti-

la Adamov německá Jelení divize.
To pro Adamov znamenalo konec

války. Němci ještě stihli zničit všech-

ny mosty přes Svitavu i budovu

ředitelství Škodových závodů.

Atentát na R. Heydricha způ-
sobil v Adamově, tak jako všude,

pečlivé prohlídky v domácnostech.

Moje babička Vlasta se narodi-

la roku 1939 („Sebrali nám vlast,

tak a� máme aspoň Vlastu“). Po
příchodu Rudé armády ji jeden

z vojáků svezl na koni. Při závě-

rečných bojích v adamovských le-

sích onen voják padl.

Osvobozen byl Adamov 9. květ-
na 1945 Rudou armádou. Kolem

poledne přijeli první rudoarmějci na

koních a za nimi další a další.

V Adamově to bylo za války se

zásobováním čím dál horší. Všech-
no bylo na příděl. Stravenky byly

na chleba, mouku, rohlíky, maso,

mléko, cukr nebyl vůbec, vařil se

z cukrové řepy. Na textil byly šaten-

ky, na cigarety tabačenky…
A proč tohle všechno (projekt,

přednáška, tento článek,…) dělá-

me? Protože byla řečena věta: „Ná-

rod, který si nepamatuje své ději-

ny, si je bude muset zopakovat“.
Tak a� se nám nic takového ne-

stane!               Lenka Jančová

PROJEKT K 60. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Stopy války v Adamově

Výsledky fotbalového oddílu TJ Spartak Adamov
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH

UTKÁNÍ ODDÍLU KOPANÉ

– JARO 2005:

Přípravka
Adamov – Ráječko 10:0
Charvát 3, Krátký O. 2, Melich 2, Krátký
P., Pilát, Neuman

Adamov – Knínice 6:1
Charvát 3, Krátký O. 2, Neuman

Rudice – Adamov 0:18
Melich 6, Charvát 3, Krátký O. 3, Schim-

merle 2, Krátký P., Němec, Neuman,

Sychra

Letovice – Adamov 0:9
Krátký O. 4, Charvát 3, Pilát, Babík

Adamov – Lipůvka 2:1
Neuman, Krátký O.

Adamov – Skalice 2:0
Krátký O. 2

Žáci
Adamov – Blansko 3:0
Pačovský, Valoušek, Nejezchleb

Adamov – Sloup 2:1
Melich 2

Ostrov – Adamov 2:7
Hrazdíra 3, Valenta 3, Manoušek,

Adamov – Kotvrdovice 2:1
Hrazdíra, Nejezchleb

Dorost
Adamov – Jedovnice 5:3
Novotný 2, Španěl 2, Šubrt D.

Drnovice – Adamov 1:1
Novotný

Adamov – Černá Hora 5:0
Novotný, Písařík, Pokorný, Španěl,
Suk

Doubravice – Adamov 2:1
Šubrt D.

Adamov – Blansko 2:7
Poláček, Písařík

Muži
Adamov – Jedovnice 3:1
Nejezchleb 2, Korytář

Lysice – Adamov 0:3
Korytář 2, vlastní

Adamov – Doubravice 2:3
Souček, Korytář

Bořitov – Adamov 2:2
Souček, Svoboda

Adamov – Skalice 0:2
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Rozpis zubní pohotovosti ve spádové oblasti
Města Blansko na II. pololetí roku 2005

Pohotovostní služba je zajištěna v soboty, neděle a svátky od 8.00 do 12.00 hod.

Jméno Místo služby Telefon

ČERVENEC
2. 7. MUDr. Bla�ák ................... Černá Hora, Zdrav. středisko ............... 516 437 257

3. 7. MUDr. Hanáková ............. Blansko, Pražská 1b............................. 516 418 788

5. 7. MUDr. Hepp ..................... Rájec, Šafranice 101 ............................ 516 434 055

6. 7. MUDr. Hosová ................. Rájec, Zdrav. středisko ......................... 516 432 138

9. 7. MUDr. Crhonková ............ Blansko, Pražská 1b............................. 516 418 786

10. 7. MUDr. Jakubcová ............ Lipůvka, Zdrav. středisko ..................... 516 431 501

16. 7. MUDr. Kovandová ........... Poliklinika Blansko, Sadová 33............ 516 488 450

17. 7. MUDr. Kulhánková .......... Křtiny, Zdrav. středisko ......................... 516 439 190

23. 7. MUDr. Klapušová ............ Poliklinika Blansko, Sadová 33............ 516 488 452

24. 7. MUDr. Jílková .................. Rájec, Zdrav. středisko ......................... 516 432 138

30. 7. MUDr. Juráková ............... Blansko, Pražská 1b............................. 516 418 787

31. 7. MUDr. Kupková ............... Poliklinika Blansko, Sadová 33............ 516 488 457

SRPEN
6. 8. MUDr. Miklíková .............. Blansko, ZŠ Rodkovského ................... 516 418 101

7. 8. MUDr. Levová .................. Adamov, Smetanovo nám. 327 ............ 516 447 606

13. 8. MUDr. Láníková ............... Poliklinika Blansko, Sadová 33............ 516 488 456

14. 8. MUDr. Paulíčková ............ Černá Hora, Zdrav. středisko ............... 516 437 257

20. 8. MUDr. Pokorná ................ Blansko, Gellhornova 9 ........................ 516 412 422

21. 8. MUDr. Pokorný M. ........... Blansko, A. Dvořáka 4 .......................... 516 417 621

27. 8. MUDr. Roth ...................... Ostrov, Zdrav. středisko ........................ 516 444 326

28. 8. MUDr. Řehořek................ Poliklinika Blansko, Sadová 33............ 516 488 453

ZÁŘÍ
3. 9. MUDr. Řehořková ............ Blansko, bud. ZZS K.H.Máchy 17......... 516 527 874

4. 9. MUDr. Semrádová ........... Sloup, Zdrav. středisko ......................... 516 435 203

10. 9. MUDr. Staňková .............. Jedovnice, Zdrav. středisko.................. 516 442 726

11. 9. MUDr. Stojanov ............... Poliklinika Blansko, Sadová 33............ 516 488 451

17. 9. MUDr. Ševčíková B. ......... Blansko, Svitavská 1A .......................... 516 416 386

18. 9. MUDr. Ševčíková R. ........ Poliklinika Blansko, Sadová 33............ 516 488 454

24. 9. MUDr. Švendová ............. Křtiny, Zdrav. středisko ......................... 516 439 404

25. 9. MUDr. Tomaštíková ......... Adamov, Smetanovo nám. 327 ............ 516 446 398

28. 9. MUDr. Vrtělová ................ Poliklinika Blansko, Sadová 33............ 516 488 455

ŘÍJEN
1. 10. MUDr. Well ...................... Adamov, Smetanovo nám. 327 ............ 516 447 605

2. 10. MUDr. Žáčková ................ Blansko, Mahenova 13 ........................ 516 419 538

8. 10. MUDr. Bla�ák ................... Černá Hora, Zdrav. středisko ............... 516 437 257

9. 10. MUDr. Hanáková ............. Blansko, Pražská 1b............................. 516 418 788

15. 10. MUDr. Hepp ..................... Rájec, Šafranice 101 ............................ 516 434 055

16. 10. MUDr. Hosová ................. Rájec, Zdrav. středisko ......................... 516 432 138

22. 10. MUDr. Crhonková ............ Blansko, Pražská 1b............................. 516 418 786

Rozpis zubní pohotovosti ve spádové oblasti
Města Blansko na II. pololetí roku 2005
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Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kulturně informační

komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, PhDr. V. Grolich, Mgr. M. Kučera, L. Vrožinová, L. Poslušná, J. Králíčková. Odpovědný

pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 446 067, 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 : Reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01Blansko.

23. 10. MUDr. Jakubcová ............ Lipůvka, Zdrav. středisko ..................... 516 431 501

28. 10. MUDr. Jílková .................. Rájec, Zdrav. středisko ......................... 516 432 138

29. 10. MUDr. Juráková ............... Blansko, Pražská 1b ............................. 516 418 787

30. 10. MUDr. Klapušová ............ Poliklinika Blansko, Sadová 33 ............ 516 488 452

LISTOPAD
5. 11. MUDr. Kovandová ........... Poliklinika Blansko, Sadová 33 ............ 516 488 450

6. 11. MUDr. Kulhánková .......... Křtiny, Zdrav. středisko ......................... 516 439 190

12. 11. MUDr. Kupková ............... Poliklinika Blansko, Sadová 33 ............ 516 488 457

13. 11. MUDr. Láníková ............... Poliklinika Blansko, Sadová 33 ............ 516 488 456

17. 11. MUDr. Levová .................. Adamov, Smetanovo nám. 327 ............ 516 447 606

19. 11. MUDr. Miklíková .............. Blansko, ZŠ Rodkovského ................... 516 418 101

20. 11. MUDr. Paulíčková ............ Černá Hora, Zdrav. středisko ............... 516 437 257

26. 11. MUDr. Pokorná ................ Blansko, Gellhornova 9 ........................ 516 412 422

27. 11. MUDr. Pokorný M. ........... Blansko, A. Dvořáka 4 .......................... 516 417 621

PROSINEC
3. 12. MUDr. Roth ...................... Ostrov, Zdrav. středisko ........................ 516 444 326

4. 12. MUDr. Řehořek................ Poliklinika Blansko, Sadová 33 ............ 516 488 453

10. 12. MUDr. Řehořková ............ Blansko, bud. ZZS K.H.Máchy 17 ......... 516 527 874

11. 12. MUDr. Semrádová ........... Sloup, Zdrav. středisko ......................... 516 435 203

17. 12. MUDr. Staňková .............. Jedovnice, Zdrav. středisko .................. 516 442 726

18. 12. MUDr. Stojanov ............... Poliklinika Blansko, Sadová 33 ............ 516 488 451

24. 12. MUDr. Ševčíková R. ........ Poliklinika Blansko, Sadová 33 ............ 516 488 454

25. 12. MUDr. Ševčíková B. ......... Blansko, Svitavská 1A .......................... 516 416 386

26. 12. MUDr. Švendová ............. Křtiny, Zdrav. středisko ......................... 516 439 404

27. 12. MUDr. Tomaštíková ......... Adamov, Smetanovo nám. 327 ............ 516 446 398

28. 12. MUDr. Vrtělová ................ Poliklinika Blansko, Sadová 33 ............ 516 488 455

29. 12. MUDr. Well ...................... Adamov, Smetanovo nám. 327 ............ 516 447 605

30. 12. MUDr. Žáčková ................ Blansko, Mahenova 13 ........................ 516 419 538

31. 12. MUDr. Bla�ák ................... Černá Hora, Zdrav. středisko ............... 516 437 257

1. 1. MUDr. Hanáková ............. Blansko, Pražská 1b ............................. 516 418 788

Po 12.00 hodině je služba zajištěna v Brně, Koliště 41, tel. 545 538 407.

Kr·sn˝ letnÌ Ëas, p¯ÌjemnÏ str·venou

dovolenou plnou pohody a radosti,

vöem p¯eje

kulturnÏ informaËnÌ komise.

Nad str·nkami AdamovskÈho zpravodaje se opÏt setk·me zaË·tkem z·¯Ì.


