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výsledky voleb do zastupitelstva města Adamova
(Výňatek z oficiálního zápisu o výsledku voleb)

Počet zapsaných voličů celkem: 3 957
Volební účast: 46,40 %, tj. 1 836 zapsaných voličů

pořadí stran dle počtu obdržených hlasů:

pořadí Název volební strany Počet hlasů Počet získaných míst  
v zastupitelstvu

1. ods 5 444 3

2. Volba pro město 4 579 3

3. KsČM 4 522 3

4. sNK-Šance pro adamov 3 700 2

5. sdružení nezávislých kandidátů 3 540 2

6. Čssd 2 357 1

7. KdU-Čsl 1 917 1

jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

Jméno a příjmení strana počet hlasů

paeddr. Věra Hlavsová Volba pro město 544
ing. Jaroslav Bernášek Volba pro město 472
phdr. Jaroslav Budiš Volba pro město 411
antonín Karásek sdružení nezávislých kandidátů 456
Mgr. Jana Burianová sdružení nezávislých kandidátů 380
Mária Koudelová KsČM 486
Hana Marková KsČM 410
ing. Jiří Neumann KsČM 337
Mgr. Kateřina prudíková Čssd 298
pavel Ševčík ods 491
doc. ing. Rudolf Rybář, Csc. ods 488
Jiří Němec ods 478
Miroslav Čuma sNK-Šance pro adamov 441
tomáš střelec sNK- Šance pro adamov 417
stanislav Korábek KdU-Čsl 358

pořadí náhradníků (první čtyři v pořadí):

Volba pro město: Mgr. Martin pačovský, pavel Jurnečka, taána píchová, Mgr. stanislav tůma
SNK: Bc. Roman pilát, Jiří Janás, Jiří Charvát, ing. Magdaléna Kratochvílová
KSČM: pavel pukl, Vít dáňa, Vladimír Rybár, Mgr. Jindřiška tronečková 
ČSSD: ing. Zdeněk Čejka, Naděžda pikartová, Milan Rybnikář, petr Můčka
ODS: RNdr. Karel truhlář, Miloslav Havíř, Mgr. Věra Hlaváčová, ing. Milan dudík
SNK-Šance pro Adamov: ing. petr slavíček, petr Neuman, petr Bednář (53),  ing. aleš Brodecký
KDU-ČSL: ing. Milan Rozsypal, ing. ludmila pokorná, pharmdr. Jana Novotná, Josef Novotný
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zprÁvY 
z mATrIkY

Upozornění pro poplatníky místních poplatků
 Termín druhé splátky pro úhradu místního poplatku ze psů a míst-
ního poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů uplynul, a proto Vás 
informujeme o této skutečnosti.

poplatky je možno uhradit:
–  poštovní poukázkou (složenkou) 
–  bezhotovostním převodem na účet města adamov 
    č. 19-1360055309/0800, vedený u České spořitelny
–  na pokladně Městského úřadu adamov, pod Horkou 101/2 
 (pokladní hodiny: pondělí a středa 8.00–12.00 a 12.40–17.00 hodin,  
 čtvrtek 8.00–11.00 hodin)

 při úhradě poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem 
nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol, který je velice důležitý 
pro identifikaci poplatníka a Vámi zaslané platby, Vs = rodné číslo poplat-
níka, ss = 1341 (pes), 1337 (odpad). Poukázky vyplňujte hůlkovým pís-
mem a čitelně.
 pokud budete odvádět poplatek za více osob jednou poštovní pou-
kázkou (složenkou) nebo jedním příkazem, oznamte správci poplatku: 
jméno a příjmení, datum narození a adresu těchto poplatníků.
 oznámení o úhradě místního poplatku za více osob (poplatníků) 
jednou částkou můžete učinit písemně na adresu správce poplatku:

 Městský úřad adamov, odbor ekonomický
 pod Horkou 101/2, 679 04 adamov
 (popř. e-mailem: dana.charvatova@adamov.cz)

nebo lze pro tato oznámení použít formulářů dostupných na odboru eko-
nomickém Městského úřadu adamov.
 Upozorňujeme, že včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo 
jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit 
až na trojnásobek.
 další informace týkající se místního poplatku získáte na tel. č. 516 499 
629 nebo osobně na Městském úřadě adamov, odbor ekonomický,  
č. dveří 13 – přízemí.

Informace pro držitele psů, kteří mají průkaz ZTP 
 od 1. 1. 2006 jsou od místního poplatku ze psů osvobozeni držitelé 
psů, kterým byl přiznán iii. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 
právního předpisu (držitelé průkazu Ztp/p).
 (Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se mění obecně závaz-
ná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2006).

Odbor ekonomický 

 V sobotu dne 7. října 2006 proběh-
lo na Městském úřadě ví-tání 
občánků. Do života byly přivítá-
ny tyto děti:
 23.4. tomáš Homola, dvořákova 5
 14.5. Jaromír Kolář, 
  petra Jilemnického 20
 6.6. Jiří Bavlnka, sadová 27
 16.6. Karel Martinec, sadová 18
 28.6. amálie Kostrhounová, 
  Komenského 5
 9.8. aneta Bezchlebová, 
  osvobození 31
 28.8. dominik Šenk, 
  Komenského 6
  1.9.   tomáš Fojt, opletalova 38a
Blahopřejeme:
 2.10. Květoslava Hovorková, 
  83 roky, opletalova 44
 4.10. Marta Neveselá, 81 rok,
  Fibichova 34
 12.10. Vlastimil pilát, 70 roků, 
  Údolní 3
 13.10. Věra srnská, 83 roky, 
  družstevní 2
 18.10. Vlasta Šlesingerová, 
  87 roků, Fibichova 5
25.10. Marta Košálová, 75 roků, 
  tererova 1
26.10. Miroslav Konečný, 82 roky, 
  pod Horkou 3
26.10. alenka Janků, 75 roků, 
  osvobození 8
27.10. Emilie paliánová, 70 roků, 
  pod Horkou 12
Úmrtí:
26.9.  Milada Zavičáková, 
  roč. 1925, sadová 22 

Ve středu 18. října bývalý mistr 
životního prostředí a současný 
poslanec RNDr. Libor Ambrozek 
slavnostně zahájil provoz nové 
kotelny v Adamově. 
Díky tomu poklesne v Adamově 
cena tepla a dojde ke snížení emi-
sí skleníkových plynů vypouště-
ných do atmosféry.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

děkujeme občanům města 
adamova, kteří volili kandidáty 

strany Volba pro město. 

PaedDr. Věra Hlavsová
Ing. Jaroslav Bernášek
PhDr. Jaroslav Budiš
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❖ při provádění hlídkové činnosti 
strážníci přistihli 45letou řidičku 
osobního automobilu při porušení 
zákazu vjezdu všech vozidel do 
jednosměrné ulice. Řidička vozidla 
nerespektovala svislou dopravní 
značku B 2, čímž hrubým způsobem 
porušila zákon o provozu na po-
zemních komunikacích a ohrozila 
tak bezpečnost silničního provozu 
v jednosměrné ulici. dopravní pře-
stupek strážníci s řidičkou vyřešili 
na místě uložením vysoké blokové 
pokuty. protože se ale řidička do-
pustila dopravního přestupku, 
který je zařazen do bodového sys-
tému, strážníci spáchání přestupku 
a uložení blokové pokuty oznámili 
příslušnému odboru dopravy, který 
řidičce za tento přestupek odečte 
jeden bod. 
❖ službu konající strážník zjistil na 
ulici pod Horkou volně pobíhajícího 
psa rasy německý ovčák, který 
nebyl opatřen psím náhubkem. při 
volném pohybu pes obtěžoval ob-
čany města, přičemž u nich vzbu-
zoval obavy z napadení. Zjištěného 
22letého majitele psa, který ho ne-
chal volně pobíhat, strážník vyzval, 
aby si psa uvázal na vodítko a opa-
třil ho náhubkem. Výzvu strážníka 
muž respektoval a psa si zabezpe-
čil. tímto však událost pro majitel 
psa neskončila, protože se dopus-
til přestupku proti pořádku v územ-
ní samosprávě tím, že porušil 
obecně závaznou vyhlášku města. 
Za spáchaný přestupek totiž ještě 
od strážníka „vyfasoval“ vysokou 
blokovou pokutu. 
❖ službu konajícího strážníka po-
žádal policista stálé služby pČR  
o součinnost ve věci tísňového 
signálu z pobočky České spořitel-
ny. protože v posledních měsících 
tohoto roku došlo v ČR k několika 
přepadením poboček bankovních 
ústavů, pošt a vozidel přepravují-
cích peněžní hotovost, vzniklo 
podezření, že mohlo dojít k přepa-
dení pobočky banky. strážník se 
okamžitě přemístil služebním vozi-
dlem k pobočce Čs, kde s nejvyš-
ší obezřetností ověřil, co se děje. 
Naštěstí se podezření nepotvrdilo 
a šlo jenom o nechtěně vyvolaný 
tísňový signál pracovníkem poboč-
ky banky. 

❖ s žádostí o pomoc se obrátil na 
strážníky 35letý muž z adamova, 
který jim oznámil, že mu jeden 
občan města pouští mobilním tele-
fonem přes stěnu bytu do hlavy 
nějaké impulsy. oznámení bylo 
prošetřeno, přičemž bylo zjištěno, 
že strážníkům známý muž trpí ha-
lucinacemi a podivnými předsta-
vami. přivolaný lékař podezření 
strážníků potvrdil a muži, který ne-
byl v dobrém psychickém stavu, 
doporučil léčbu. 
❖ V dopoledních hodinách občan-
ka města telefonicky oznámila 
službu konajícím strážníkům, že na 
ulici Ronovská leží na chodníku 
neznámý muž. Když se strážníci 
dostavili na místo, zjistili, že zde 
leží značně podnapilý 48letý polák. 
po nějaké chvíli se strážníkům 
opilce podařilo probrat, a protože 
svým jednáním vzbuzoval veřejné 
pohoršení a narušoval veřejný 
pořádek, byl předveden na služeb-
nu městské policie k podání vysvět-
lení. Za své přestupkové jednání 
od strážníků obdržel vysokou poku-
tu a vzhledem k tomu, že se již dále 
ničeho nedopouštěl, byl schopen 
samostatné chůze a neohrožoval 
sebe ani své okolí, byl po projed-
nání přestupku strážníky propuš-
těn. ačkoliv ze služebny Mp odchá-
zel z vysokou pokutou, mohl mluvit 
o štěstí, protože unikl pouze o vlá-
sek protialkoholní záchytné stanici. 
❖ občan města strážníkům ozná-
mil nález opuštěného zatoulané- 
ho a poměrně zbídačeného psa. 
strážníci psa od občana převzali, 
převezli ho na služebnu městské 
policie, kde se o něho postarali  
a zajistili vyhlášení jeho nálezu. 
Bohužel se o psa nikdo nepřihlásil 
a ani se nepodařilo zjistit jeho „hod-
ného“ majitele. po těchto neúspěš-
ných úkonech psa strážníci umís-
tili do psího útulku v Blansku, kde 
mu bude určitě lépe než u svého 
„páníčka“. 
❖ při provádění hlídkové činnost 
ve večerních hodinách strážníci 
uviděli jedoucí neosvětlený osobní 
automobil. Když strážníci vozidlo 
zastavili, hned jim bylo jasné, že 
jeho 22letý řidič před jízdou požil 
alkoholický nápoj. provedená de-
chová zkouška byla pozitivní a navíc 

vyšlo najevo, že řidič motorové vo-
zidlo řídil bez řidičského oprávnění. 
Vzhledem ke zjištěným skutečnos-
tem vzniklo důvodné podezření, že 
se řidič svým jednáním dopustil 
trestného činu, proto byl strážníky 
zajištěn, převezen na služebnu 
městské policie, kde byl předán 
přivolaným policistům k dalšímu 
opatření. 
❖ při provádění hlídkové činnosti 
zjistil službu konající strážník, že 
na parkovacím místě vyhrazeném 
pro vozidlo přepravující osobu po-
hybově postiženou (vodorovná 
dopravní značka V 10 f) parkuje 
neoprávněně osobní vozidlo, které 
nebylo označeno jako vozidlo pře-
pravující osobu pohybově postiže-
nou (označení o 1). při kontrole 
řidiče vyšlo najevo, že není držite-
lem průkazu mimořádných výhod 
(Ztp). Neoprávněným užitím vy-
hrazeného parkovacího místa se 
řidič dopustil poměrně závažného 
přestupku proti bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu. přestu-
pek byl strážníkem zdokumentován 
a oznámen do správního řízení 
příslušnému odboru dopravy, kde 
20letému bezohlednému řidiči 
hrozí pokuta 5. 000 až 10. 000 Kč 
a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců. 
❖ policista stálé služby policie ČR 
požádal strážníky o součinnost  
ve věci pátrání po 17leté dívce, 
která utekla z výchovného zařízení  
a mohla by se objevit na území 
adamova. při provádění hlídkové 
činnosti pak strážníci spatřili na 
ulici města dívku odpovídajícího 
popisu. Když dívka uviděla hlídku 
strážníků, pokusila se o útěk, ale 
byla strážníky chycena. Kontrolou 
a ověřením totožnosti vyšlo najevo, 
že se jedná o hledanou dívku. 
tentokrát se dívce krátký útěk moc 
nepodařil. po vyrozumění policisty 
stálé služby dívka putovala zpět do 
výchovného zařízení

Robert Nedorost 
vedoucí strážník MP Adamov

AkTUÁLNÍ INFormACE zE svodkY 
UdÁLosTÍ mĚsTskÉ poLICIE AdAmov

Vybrané události ze srpna 2006 konkrétně:

děkujeme všem občanům 
města adamova, 

kteří přišli k volbám a svým 
hlasem podpořili sdružení 

nezávislých kandidátů.  

Jana Burianová 
a Antonín Karásek
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výzNAmNÁ dATA

12. 9. 1920 
založení měšanské školy 
v adamově

3. 10. 1926 
slavnostní otevření budovy 
školy na ulici osvobození

17. 12. 1956 
slavnostní otevření budovy 
školy na ulici Ronovská

2. 10. 1966 
slavnostní otevření budovy 
školy na ulici Komenského

20. 11. 1976 
otevření přístavby budovy 
školy na ulici Komenského

proGrAm osLAv

24. listopadu 2006

8.00–12.00  den otevřených dveří ZŠ Komenského, ZŠ Ronovská 
8.00–16.00  den otevřených dveří MŠ U kostela, MŠ Jilemnického
14.00–16.00  den otevřených dveří ZUŠ adamov 
16.00   Koncert ZUŠ adamov 
18.00   Výstava kronik – Město adamov (MKs adamov) 
19.00   taneční večer v MKs 
Otevřeno: ZŠ Komenského, ZŠ Ronovská 8.00–12.00, MŠ U koste-
la, MŠ Jilemnického 8.00–16.00, ZUŠ adamov 14.00–18.00 , Měst-
ské kulturní středisko 17.00–22.00 

25. listopadu 2006

9.00–11.00  Výstava kronik – Město adamov (MKs adamov) 
10.00–11.30  akademie ZŠ Komenského
11.30  prohlídka školy na ulici Komenského 
 (výstava kronik, fotografií, tématická výstava)
14.00   akademie ZŠ Ronovská
15.00–16.00  prohlídka školy ZŠ Ronovská 
 (výstava kronik, fotografií, tématická výstava)
Otevřeno: ZŠ Komenského 8.00–12.00, ZŠ Ronovská 13.00–16.00, 
Městské kulturní středisko 9.00–11.00 (výstava kronik) 

Změna programu vyhrazena

zÁkLAdNÍ ŠkoLA 
A mATEřskÁ ŠkoLA AdAmov,

příspěvková organizace
ve spolupráci se

zÁkLAdNÍ UmĚLECkoU ŠkoLoU 
Adamov

Vás zve

NA osLAvY výroČÍ ŠkoLY 
v AdAmovĚ

které se konají v pátek 24. 11. a v sobotu 25. 11. 2006
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pozvÁNkA NA výsTAvU
 pro měsíc listopad připravil 
Historicko-vlastivědný kroužek 
MKs ve společenském centru, 
ul. Komenského 6, výstavu obra-
zů dvou brněnských výtvarní- 
ků ivana Kulheima a Jitky Zástě-
rové. Výstava bude zahájena 
vernisáží v neděli 12. listopadu  
v 16.00 hodin. Výstavu uvede 
phdr. Jaroslav Budiš, v hudeb- 
ním programu vystoupí Naa 
Bláhová – zpěv, Jitka Zejdová – 
klavírní doprovod. Výstavu mů-
žete shlédnout od 12. do 21. lis-
topadu od 13.00 do 17.00 hodin. 

vciuje do Vysoči- 
ny, zachycuje ve 
svých obrazech  
i záznamy z tou-
lek po Evropě.  
Z těchto obrazů 
vyzařuje důvěrná 
znalost prostředí 
a vystižení genia 
loci. a už jsou to 
rybářské přístavy 
na pobřeží Breta-
ně a Normandie, 
Benátky či lon-
dýnský tower. 
Vždy s jedineč-
nou atmosférou 
daného místa . 
dalším tématic-
kým okruhem Kul-
heimovy tvorby  
je Brno. přibližu-
je nám známá 
místa svým pohle-
dem i jinak, než je 
obvykle známe, 
např. obraz Váno-
ce na petrově.

 Ivan Kulheim 
je po léta veřej-
nosti znám přede-
vším jako malíř 
Vysočiny. Miluje  
a maluje Vysoči-
nu v jejích nejrůz-
nějších podobách 
– na jaře, kdy slu-
neční paprsk y 
rozpouštějí zbyt-
ky sněhu, v plném 
létě či pod sněho-
vou pokrývkou, 
ale také podzimní 
– zadumanou. 

 Jitka Zástěrová (r. 1954) rá-
da malovala od dětství. Měla také 
ráda práci s přírodními materiá- 
ly (dřevo, hlína, textil, kov). aby 
se v tvorbě zdokonalila, navš-
těvovala lidovou školu umění. 
 V malbě ji tématicky přitahuje 
anatomie lidského těla, lidská 
psychika bez ohledu na rasu, 
vyznání, orientaci i věk. Zvláště 
se to odráží v jejích pastelech  
za poslední tři roky.  Kromě již 

pro svou schopnost zachytit ve 
svých obrazech všechna její 
kouzla je považován za jedno- 
ho z předních malířů Vysočiny.  
Z jeho obrazů vyzařuje pocit kli-
du a souznění s přírodou. Vypra-
coval si nezaměnitelný rukopis 
technikou „rozevlátého štětce“, 
kterou dovedl k dokonalosti. 
 stejně, jako se ivan Kulheim 

zmíněné tématiky 
chce také ztvárnit 
krásu stáří, men-
tálně postižených 
a jinak opomíje-
ných jedinců.
 Ráda vytváří 
díla plné svěží ba-
revnosti s trochou 
poezie, lásky a hu-
moru. svými díly 
chce přinášet po-
těšení a optimis-
mus. 

PhDr. Jaroslav 
Budiš

iVaN KUlHEiM a JitKa ZástěRoVá
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mks AdAmov vÁs zvE:
2. listopadu v 9.00 hod. do MKs 
na schůzku Mateřského centra 
Adámek. program schůzky: Výro-
ba draků. 
3. listopadu v 9.00 hod. do kni-
hovny na besedu nad knihou pro 
děti mateřské školy U Kostela –  
V. Čtvrtek. 
9. listopadu v 9.00 hod. do MKs 
na schůzku Mateřského centra 
Adámek. program: Výroba papíro-
vých zvířátek.
10.  listopadu v 10.00 hod. do 
knihovny na besedu nad knihou 
pro děti mateřské školy na Jilem-
nického ulici – V. Čtvrtek.
10. listopadu na koncert Karla 
Gotta (hala Rondo, Brno). odjezd  
autobusu v 17.45 hod. z adamova 
i a v 18.00 hod. z adamova iii.
12. listopadu v 16.00 hod. do 
společenského centra v adamo- 
vě na vernisáž výstavy ivana 
Kulheima a Jitky Zástěrové.
13.  listopadu na zájezd do diva-
delního studia G na komedii Ha-
baůra. Režie l. Kolář, účinkují 
herci Městského divadla Brno. 
odjezd v 17.20 hod. z adamova i  
a v 17.30 hod. z adamova iii. Cena: 
275 Kč, studenti a důchodci 155 Kč.
14. listopadu na besedu se spi-
sovatelkou Petrou Braunovou do 
knihovny MKs. Beseda je určena 
pro žáky 4. tříd.
19. listopadu na zájezd pro rodiče  
s dětmi do divadla Radost na před-
stavení Zvířátka a loupežníci. Za-
čátek představení je v 10 hodin. 
odjezd autobusu je v 9.00 hodin  
z adamova i a v 9.10 hod. z ada-
mova iii. Cena zájezdu: 100 Kč.
19.  listopadu v 16.00 hod. do MKs 
na další setkání zájemců o pozná-
vání Bible – Biblickou hodinu, sou-
částí setkání bude beseda s man-

želi severinovými o průběhu opra-
vy světelského oltáře z adamov-
ského kostela.
23. listopadu v 9.00 hod. na Po-
hádkové dopoledne – tentokrát  
s olgou Markovou a Vratislavem 
schilderem a jejich pohádkami  
o Budulínkovi a o smolíčkovi. 
Vstupné 25 Kč.
28.  listopadu v 17.30 hod. do 
MKs na cestopisnou přednášku 
Mgr. Aleše Spurného. téma před-
nášky: Baleáry – krásné místo ne-
jen k odpočinku... Vstupné: 25 Kč.
Několik informací k prosinci:
 3. prosince slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromu
 6. prosince adventní koncert
 8. prosince koncert skupiny olym-
pic v brněnské hale Rondo (přihláš-
ky do 7. listopadu)
 12. prosince koncert skupiny pout-
níci v MKs adamov
 23. prosince zájezd na koncert 
sourozenců Ulrychových (Javory) 
v MdB (přihlášky do 10. listopadu)
 27. prosince vánoční návštěva 
divadla – představení strakonický 
dudák (přihlášky do 10. listopadu) 

v knihovně mks najdete 
tyto i jiné nové knihy:
Romány pro dospělé :
Vineová B.: osudný zvrat
petersová E.: Znamení kobry
smith W.: Nářek vlků
Robertsová N.: Černá růže
Jak na počítač:
pracujeme ve Windows Xp (i. a ii. díl)
digitální fotografie (i. a ii. díl)
domácí e-mail a program outlook 
Expres
psaní na počítači pro samouky
Knihy pro děti :
Škola fotografování pro kluky a holky
praha lucemburská v obrazech
lewis C.s.: letopisy Narnie (i.–Vii. díl)

obě fotografie z exkurce do dpMB.

Fotografie z výletu do Moravského 
krasu

Fotografie z návštěvy kroužku Zpívání pro radost v domově důchodců  
v Blansku.
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ty nejzdařilejší, které byly ohodno-
ceny a pak všechny děti dostaly za 
účast pozvání k malému táboráku 
s opékáním špekáčků. Ještě další 
dny si v mateřské škole povídaly, jak 
to bylo bezva a už se těší na další 
společnou akci MŠ a dětí s rodiči.

 Za kolektiv MŠ Hana Marková

1. řÍjEN – mEzINÁrodNÍ dEN sENIorŮ 
 Začátek měsíce října byl vyhlá-
šen Mezinárodním dnem seniorů. 
dnem, kdy by si každý z nás měl 
připomenout fakt, že si senioři za-
slouží úctu, lásku a porozumění,  
a že i z dnešní mládeže jednou 
budou babičky a dědečkové. 
 ZŠ a MŠ adamov se  v rámci 
oslav rozhodla uspořádat pro míst-
ní seniory několik akcí, které by jim 
udělaly radost. 
 snahou organizátorů bylo jed-
nak navázat na úspěšné kulturní 
vystoupení konané 29. září 2005  
v dps adamov. tehdy si místní 
senioři vyslechli  sólové i sborové 
písně často doprovázené harmo-
nikou, recitaci individuální i hro-
madnou, shlédli mnohá taneční 
vystoupení. letošní plán vystoupe-
ní byl v zájmu únosnosti délky pro-

dukce střídmější. Vystoupení žáků 
konané 4. října od 14.30 v Měst-
ském kulturním středisku zahájila 
s básní Jana skácela žákyně třídy 
8. a  sandra Nosková. dále násle-
doval taneční příspěvek kroužku 
mladších žákyň, recitace básně 
ach, Čechy krásné, Čechy mé od 
Františka Hrubína, vystoupení ta-
nečního kroužku starších žákyň 
paní učitelky Klepárníkové na 
píseň parta správná z muzikálu 
pomáda. poté při písni Kdybych jen 
v komnatách zazněl krásný hlas 
adély Grimové ze třídy 7.B a kul-
turní vystoupení uzavřely žačky 
kroužku druhého stupně s tancem 
na píseň Vlasy ze stejnojmenné- 
ho muzikálu. Následujícího dne 
ráno byla v budově školy na ulici 
Komenského 4  pro seniory přichys-

tána exkurse. po krátkém úvodu 
byla skupinka seniorů provedena 
po budově. Centrem zájmu se 
stala především přístavba školy. 
Byla navštívena nová učebna vý-
tvarné výchovy, cvičný byt i promí-
tací síň, ale především obě učebny 
informatiky, dnes již  plně vybavené 
moderní technikou. Zde se senioři 
zdrželi nejdéle. Za přítomnosti  
paní učitelky Horáčkové se deba-
tovalo o nových počítačových pro-
gramech, vzpomínalo se na bývalé 
kantory i zážitky z mládí, plánovalo 
se možné využití počítačů či pro-
mítací síně pro seniory. 
 soudě dle potlesku při kulturním 
vystoupení žáků i mnohých násled-
ných díků se domnívám, že se nám 
udělat místním seniorům radost 
alespoň z velké části podařilo.  
  Mgr. Monika Lacová

podzImNÍ drAkIÁdA s kAmArÁdY z mATEřskÉ ŠkoLY
 letošní přechod z léta do pod-
zimu byl nenápadný, jen zabarvení 
stromů a teplejší oblečení nám 
oznamuje, že nastává další roční 
období. Je krásné pro svou paletu 
barev a ještě přetrvávajícím teplej-
ším ovzduším přes den. V mateřské 
škole na ul. p. Jilemnického jsme 

také čekali na ten správný podzim-
ní vítr, abychom mohli jít pouštět 
draky. ten den nastal, i když vítr nám 
odpoledne nakonec moc nepřál.  
i přesto děti spolu se svými rodiči 
přišly vyzkoušet své dovednosti  
v pouštění draků různých tvarů  
a barev. Hodnotící porota vybrala 
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 dne 10. října 2006 proběhlo slavnostní otevření a znovuzahájení 
provozu Zlaté zastávky. Zlatá zastávka se jako „nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež“ přestěhovala na smetanovo náměstí 99  přes křižo-
vatku do přízemí staré vily. tato část byla oblastní charitou, která zaří-
zení pro děti a mládež provozuje, nově rekonstruována. Zařízení nabízí 
volnočasové a zájmové aktivity, sociální práci s mládeží a výchovně 
vzdělávací programy ve stejné šíři, jako tomu bylo v původních prostorách. 
Na slavnostním otevření byl přítomen pan starosta Bernášek, paní tajem-
nice svědínková, zaměstnankyně sociálního odboru v čele s vedoucí 
paní Špačkovou, pan Ševčík ze stavebního úřadu, paní Hnátovičová ze 
správy majetku, ředitelka oblastní charity Blansko Jana sedláková, 
vedoucí zařízení Mojmír Širůčka, další zaměstnanci charity jako Miroslav 
Šamalík, Blanka Bendová, Helena tománková, Michal Šalplachta, Mar-
tin Šob, antonín Višinka, novinářka paní antonínová a další. slavnostní 
otevření proběhlo formou občerstvení, uvedení zařízení a hostů, dále pro-
bíhala diskuse zúčastněných o budoucnosti zařízení a služeb pro mládež, 
možnosti vzájemné spolupráce města a oblastní charity v tomto směru, 
rozšiřování možností sociální práce s mládeží, zájmových a volnočaso-
vých aktivit a podobně. od 16. 10. je zařízení v běžném provozu ve 
všední dny od 13 do 19 h, v pátek od 13 do 17 h.           Mojmír Širůčka

provoz zlaté zastávky zahájen

 dlouholetý vlasti-
vědný pracovník, člen 
výboru Muzejní a vlas-
tivědné společnosti, 
emeritní ředitel okres-
ního muzea v Blansku 
phdr. Vratislav Grolich 
se dožil 18. října sedm-
desáti pěti roků. Naro-
dil se v Kroměříži, ale 
po absolvování peda-
gogické fakulty palac-
kého univerzity v olomouci a tříle-
té pedagogické práci v Rýmařově 
přešel do adamova, kde zakotvil 
natrvalo. 
 Jako historik dal ihned své 
znalosti k dispozici regionální vlas-
tivědné práci, která měla na Bla-
nensku dlouhou tradici. spolu s 
Jaroslavem Zelíkem rozvíjel roz-
sáhlou vlastivědnou činnost spoje-
nou s vydáváním časopisu Vlasti-
vědné zprávy z adamova a okolí  
a jeho knižnice, se společenskými 
vzdělávacími akcemi, známými 
vlastivědnými konferencemi a vý-
stavami. Mezitím si své vzdělání 
rozšiřoval studiem klasických jazy-
ků na filosofické fakultě Univerzity 
J. E. purkyně, dnes Masarykovy 
univerzity v Brně. V roce 1969 
uspěl v konkurzu na místo ředitele 
okresního muzea v Blansku. Ještě 
v roce 1969 muzeum plně zpro-
voznil a zpřístupnil veřejnosti jeho 
sbírky v rekonstruovaném zám- 
ku. Rozvinul další sbírkotvornou, 
výzkumnou, expoziční i výstavní 
č innost v oblast i od pravěké  
a středověké metalurgie po místní 
fenomén, blanenskou uměleckou 
litinu, karsologii aj. Založil sborník 
okresního muzea v Blansku, který 
pak po více než 30 let spolu s do-
provodnou knižnicí redigoval.
 Za Grolichova vedení dosáhlo 
muzeum řadu objevných výsledků  
o pravěkém i raně středověkém 
železářství, zejména z období Velké 
Moravy a počátku českého státu. 
těmito výsledky na sebe upozornil, 
takže byl zvolen do výboru tehdej-
šího Muzejního spolku. spolu  
s Janem skutilem, tehdejším ředi-
telem okresního archivu v Blansku, 
založili v Brně pobočku pražské 
Genealogické a heraldické společ-
nosti, v níž vykonával funkci jedna-
tele. V rámci této činnosti navrhl 
znak města adamova. Jeho dobře 
započatou vlastivědnou i vědeckou 
činnost přerušil nešastný vstup 

jubileum phdr. vratislava Grolicha 
sovětských vojsk v srp-
nu 1968. odsouzení 
tohoto vstupu bylo 
záminkou k jeho odvo-
lání z funkce, zákazu 
veřejných přednášek, 
činnosti ve společen-
ských organizacích, 
na čas i publikování. 
to mu však nezabráni-
lo pokračovat v práci 
na dějinách průmyslu, 

zejména v oblasti blanenské umě-
lecké litiny. V období nejistého 
zaměstnání, trvajícího až do roku 
1975, se věnoval překladatelské 
práci, zejména z latiny a němčiny. 
V této době se podílel na řadě 
vlastivědných prací o dějinách obcí 
lomnice u tišnova, Šošůvky, Ráj-
ce-Jestřebí a Moravského Krasu. 
středem jeho zájmu však zůstala 
blanenská umělecká litina a vý-
znamné dílo J. Wankla obrazy  
z Moravského Švýcarska a jeho 
minulosti. V českém překladu do-
sud vydává podstatnou část Wank-
lova díla. 
 až po devíti letech dostal phdr. 
Grolich možnost znovu se vrátit do 
společenského života. V roce 1980 
získal doktorát filosofie na Masa-
rykově univerzitě v Brně. V roce 
1991 ho komise při tehdejším KNV 
v Brně rehabilitovala a vrátila na 
místo ředitele blanenského muzea. 
Zpřístupnil veřejnosti po 17 let uza-
vřený hrad v Boskovicích, byl zno-
vu přizván do výboru Muzejní a 
vlastivědné společnosti v Brně  

a pověřen spolu s Janem skutilem 
péčí o vlastivědné kroužky. po 
úmrtí Jana skutila v roce 1998 se 
stal hlavním organizátorem této 
záslužné činnosti. 
 phdr. Grolich se zapojil také do 
činnosti ve veřejné správě. Jako 
člen zastupitelstva města pracoval 
v kulturně školské komisi. V sou-
časném volebním období je členem 
Kulturně informační komise a podí-
lí se na vydávání adamovského 
zpravodaje.
 přejeme phdr. Grolichovi pevné 
zdraví a hodně energie pro další 
práci na rozvoji vlastivědné činnosti 
v regionech. 
František Zřídkaveselý za Muzejní 
a vlastivědnou společnosti v Brně 
Jaroslav Budiš za Historicko-vlas-
tivědný kroužek při MKS v Adamově 

a Kulturně informační komise 
Rady města Adamova

děkuji všem spoluobčanům, kteří 
se přišli rozloučit s mým zesnulým 
manželem Karlem Rejdou. děkuji 
za květinové dary i slova útěchy.

Miloslava Rejdová s rodinou

podĚkovÁNÍ
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TUrIsTIkA 
listopad 2006 

11. 11. 2006 so – Bořetice, košt 
Martinského vína (adamov zast. 
7.40 – Brno, dále Brno 8.22 – 
Zaječí, Zaječí 9.13 – Bořetice)

25. 11. 2006 so – Velké opato-
vice, pochod „Zamykání turistic-
kých tras“ (adamov zast. 7.52 – 
skalice, dále skalice 8.19 – Velké 
opatovice)    Jiří Janás

 antonín schumann patřil mezi 
významné malíře, kteří ve svých 
dílech zachycovali proměny ada-
mova a jeho okolí v průběhu první 
třetiny minulého století. s jeho díly 
se mohla adamovská veřejnost 
seznámit na dvou souborných vý-
stavách. první uspořádal Histo-
ricko-vlastivědný kroužek při pří- 
ležitosti oslav 600. výročí žele- 
zářské tradice v roce 1960. druhou 
připravil HVK v lednu 2000 a zú-
častnila se jí jeho jediná vnučka 
Marie Kratochvílová z Brna. Na 
vernisáži výstavy jí starosta města 
ing. Jaroslav Bernášek předal 
pamětní list jako důkaz, že si ada-
mov díla antonína schumanna 
váží. s velkým ohlasem se setkal  

Antonín schumann
70. výročí úmrtí

i kalendář s obrazy a. schumanna, 
který město vydalo na rok 2001. 
 antonín schumann se narodil 
30. května 1868 ve Zlosině v okre-
se Velvary v Čechách. Vyučil se 
zámečníkem, později vystudoval 
soukromou obchodní školu. Jako 
mladý úředník nastoupil do pražské 
akciové strojírny Ruston. přestože 
měl příslib přijetí ke studiu malby 
na akademii v praze, musel dát 
přednost zaměstnání u firmy. V ro- 
ce 1910 byla část strojírny Ruston 
převedena do Hradce Králové, část 
do adamova, kam přešel také 
antonín schumann. Zde se po prá-
ci plně věnoval malování. Zvláště 
po penzionování ho bylo možno 
potkávat s taškou a paletou při 
malování krajiny, zvláště motivů  
z adamova a okolí. Nezištně však 
maloval i kulisy, dekorace a plaká-
ty pro divadelní ochotníky dělnic-
kého domu. Byl rovněž autorem 
opony s historickým námětem 
oldřich a Božena pro nově posta-
vený dělnický dům v roce 1921. 
 Jeho oblíbenou činnost přeru-
šila choroba dva roky před smrtí. 
Zemřel 12. listopadu 1936 a je po-
chován v rodinné hrobce v adamo-
vě. s jeho obrazy se můžeme set-
kat jak v soukromých sbírkách, tak 
i na Městském úřadě v adamově.

JB + MK

■ Hledám byt 1–2+1 v adamově. 
tel. 605 903 800.

■ Koupím rodinný dům v Ada-
mově a okolí, platba hotově.  
Za nabídky předem děkuji. 
Tel. 776 206 702.

■ Ihned pronajmu nebo pro-
dám byt v OV 2+1, 60m2 na ul. 
Jilemnického. Nadst. výbava,  
v r. 2007 proběhne výměna plas-
tových oken a zateplení. sou-
časně možno pronajmout nebo 
prodat garáž, cena dohodou. 
tel. 604 465 465.

■ Hledám pronájem garáže na 
ptačině. tel. 602 728 249.

■ prodám 2 horská kola (dámské 
a pánské), cena 200 Kč/ks. Kou-
pím lyžáky v dobrém stavu vel. 
38, nabídněte. tel. 607 973 779.

■ pronajmu byt 1+1 na ulici sado-
vá v adamově, zařízený, volný od 
1.12.2006. tel. 604 417 579.

■ Vyměním byt 2+1 v oV v ada-
mově, 46 m2, 2 lodžie, nová plas-
tová okna, probíhá rekonstrukce 
lodžií a zateplení celého domu, 
za byt 1+1 nebo garsonku. Nabíd-
něte prosím doplatek, možnost 
převzetí hypotéky, dohoda jistá. 
též možno prodat a koupit. 
tel. 603 242 702. 

■ Učitel mat.–fyz. nabízí doučo-
vání (nepravidelné). domluva na 
č.t. 737 840 297.

■ italština pro začátečníky. do-
mluva na č.t. 737 840 297.

INzErCE

Na ulici Fibichova byly dokončeny práce spojené s výměnou kanalizace, 
vodovodního řadu a plynového potrubí. V současné době patří povrch ko-
munikace a chodníku na této ulici k nejkvalitnějším a nejmodernějším  
v Adamově. Chtěli bychom poděkovat občanům žijícím v okolí stavby za 
jejich trpělivost a věříme, že budou se současným stavem spokojeni.
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adamovský zpravodaj – vydává Město adamov, Městský úřad adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. připravuje 
Kulturně informační komise Rady města adamova ve složení phdr. J. Budiš, phdr. V. Grolich, Mgr. M. Kučera, l. Vrožinová, J. Králíčková. odpovědný 
pracovník i. Hrušáková, Městský úřad adamov, pod Horkou 2, 679 04 adamov, tel.: 516 499 625, e-mail hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla  
18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Nevyžádané 
materiály se nevracejí. Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. tisk: Reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01 Blansko. 

Tj sokoL AdAmov 
v roCE 2006–2007

zŠ Adamov I
Út 17.30–19.00 h 
 Jóga / Miloslava Rejdová 
st 18.00–20.00 h 
 Muži / Josef Krátký 

zŠ Adamov III 
po 18.00–19.00 h
 Ženy / Marie Martincová 
20.00–21.00 h 
 Ženy / Lenka Wellová 
Út 17.00–18.00 h 
 Věrná garda / Eliška Nováková 
st 17.00–18.00 h 
 Rodiče a děti / Dagmar Hrubá 
Čt 18.00–19.00 h
 Ženy / Marie Martincová 
20.00 – 21.00 h 
 Ženy / Lenka Wellová  

Hala Adamov I
Út a pá 19.30–21.30 h  
 Muži / Miroslav Svědínek 
Út 17.00–18.30 h 
 Volejbal MIX / Ivana Halvová 
pá 18.00–19.30 h 
 Volejbal MIX
po a st 17.00–18.30 h   

rozvrH CvIČEBNÍCH HodIN 
 Malá kopaná / Petr Neuman 
Út a Čt 18.30 – 19.30 h 
 Košíková / Jan Nečas  
Provoz sauny od 9. 10. 2006

Výstavářská firma hledá montážníka nebo stolaře pro práci v dílně  
i na výstavišti. požadujeme dobrou práci, chu učit se, flexibilitu, spolehlivost. dílna  v adamově.

Výhodou je praxe ve výstavnictví a Řp sk. B nebo C.  Nástup možný ihned. tel. 736 675 402.

po / ženy  15.00–22.00 h
Út / muži 15.00–22.00 h
soukromé saunování dle dohody.
Bližší informace: 
Nedorostek stanislav, 732 268 359 
svědínek Miroslav, 602 732 235  

Tiskárna POINT CZ s.r.o. 
z důvodu pořízení dalších nových výrobních zařízení, přijme pro svá stře-
diska v Brně a Medlově do stálého pracovního poměru spolupracovníky na 
tyto profese:

Technolog výroby – produkční
Pracovník vnitřního obchodu – tuzemsko
Pracovník vnitřního obchodu – zahraničí
Vedoucí výroby v tisku
Sekretářka – asistentka
Požadujeme: Minimálně SŠ vzdělání
 Praxi nebo vzdělání v oboru
 Kreativní myšlení
 Organizační schopnosti
Nabízíme: Práci s nejmodernějšími technologiemi v oboru
 Jistotu dlouhodobého pracovního vztahu
 Velmi zajímavé ohodnocení

Svůj životopis zasílejte mailem na adresu kariera@pointcz.cz nebo poštou: 
POINT CZ s.r.o., Údolní 6, 602 00 Brno

Informace o firmě naleznete na www.pointcz.cz 


