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zprÁvY z rAdnice
RM schválila Smlouvu o dílo na opra-
vu zábradlí na ul. Komenského v Ada-
mově s firmou GAMA J+P s.r.o. Adamov.
RM schválila Nájemní smlouvu uza-
vřenou mezi Městem Adamov a firmou 
zásobování teplem Adamov s.r.o.
RM schválila vnitřní předpis č. 8 –  
zadávání veřejných zakázek malého 
a velkého rozsahu.
RM schválila vnitřní předpis č. 9 –  
zadávání veřejných zakázek odborů  
a veřejných zakázek na provoz.
RM schválila vedení kroniky města 
Adamova za rok 2006.
RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo na letní a zimní údržbu města 
Adamova a údržbu městské zeleně s 
firmou GAMA J+P s.r.o. 
zM schválilo Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 225.000 korun pro rea-
lizaci projektu „Bezpečná jízda“.
zM neschválilo dohodu o úhradě ne-
investičních nákladů na dojíždějí- 
cí žáky mezi Městem Adamovem  
a Městysem Křtiny.
zM neschválilo dohodu o úhradě ne-
investičních nákladů na dojíždějící 
žáky mezi Městem Adamovem a obcí 
Bílovice nad Svitavou.
zM schválilo závěrečný účet Města 
Adamova za rok 2006 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní Města Adamova za rok 2006 a vy-

jádřilo souhlas s celoročním hospo-
dařením Města Adamova za rok 
2006, a to bez výhrad.
zM schválilo Pravidla pro poskytová-
ní nájmu bytů v Domě s pečovatel-
skou službou v majetku Města Ada-
mova se změnami uvedenými v zápise.
zM schválilo Pravidla pro hospoda-
ření s byty v majetku Města Adamova.
zM schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku Města Adamova č. 2/2007  
o poskytování bytových náhrad.
zM schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku Města Adamova č. 1/2007  
o stanovení systému nakládání s od-
pady se změnami dle zápisu.
zM schválilo odprodat jednotlivé by-
tové jednotky včetně příslušenství 
(příloha č. 1) v bytovém domě na ul. 
Osvobození č.p. 53 stávajícím nájem-
níkům dle cen uvedených v zápise 
Rady města Adamova ze dne 5. 6. 
2007 (příloha č. 2). Příloha č. 1 a pří-
loha č. 2 je nedílnou součástí zápisu.
zM schválilo přijetí dotace ve výši 
1,654 mil. Kč od Ministerstva pro míst-
ní rozvoj na akci „Regenerace pa-
nelového sídliště Adamov, Horka, II. 
etapa“.
zM schválilo Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na odstranění závadného sta- 
vu vodovodu na ulici Komenského  
v Adamově.

koše na psí 
exkrementy
 Město Adamov rozmístilo na mís-
ta, kde se ve větší míře pohybují psi, 
5 košů na sběr psích exkrementů. 
Součástí košů jsou speciální sáčky. 
Od klasických odpadkových nádob je 
koš na psí exkrementy snadno roz-
poznatelný svojí výraznou zelenou 
barvou a také zásobníkem. Sáčky je 
možno jednotlivě a snadno odtrhnout. 
Cílem akce je nejen snížit míru zne-
čištění města psími exkrementy, ale 
zároveň zvýšit povědomí společnos-
ti v tomto směru. 
 Vážení občané, žádáme Vás, 
abyste po svých zvířecích miláčcích 
uklízeli, a tak zamezili rozšiřování růz-
ných bakterií a parazitóz. Naplněné 
sáčky je možno vhazovat nejen do 
označených košů, ale i do košů ur-
čených na komunální odpad. Proto se 
pejskaři nemusí bát využívat sáčků 
kdekoliv a kdykoliv je potřeba. Rov-
něž Vás upozorňujeme, abyste své 
pejsky nevenčili v oblastech, kde se 
pohybuje větší počet malých dětí  
a dbali maximální čistoty na veřejných 
prostranstvích. V případě úmyslné- 
ho poškozování těchto odpadkových 
košů bude zjištěný občan předán  
k přestupkovému řízení. Pracovníci 
Městského úřadu, odboru majetko-
vého a stavebního úřadu, rádi uvítají 
nápady a rady občanů. Například do-
poručení, kam by bylo vhodné umís-
tit koš na psí exkrementy.   OMSÚ

TepLo
 Každý si pod tímto slovem před-
staví slunce, rozpálený písek moř-
ských pláží, koupaliště, dovolenou, 
či prázdniny. Každoročně se na něj 
těšíme a pak jím utrmácení toužíme 
po dnech, kdy přijde chladnější 
podzimní počasí.
 Pro nové adamovské zastupi-
telstvo má slovo teplo úplně jiný vý-
znam. Každý z patnácti zvolených 
si při vyřčení tohoto slova před-
staví řádově 60 milionovou inves-
tici do centrálního zásobování tep-
lem, lidově řečeno do kotelen.
 Nové politické vedení města se 
rozhodlo po ukončení kolaudace 
tohoto díla a řádném vyúčtování 
této investiční akce provést celko-
vou analýzu, a to především se 
zvláštním ohledem na blízkou bu-
doucnost a střednědobě vzdálený 
výhled. Nosným prvkem celkového 
rozboru je zcela nová Energetická 

vážení občané,
vzhledem k množícím se dotazům 
ohledně pořádku v průchodu obchod-
ního domu na Smetanově náměstí, 
bych vám chtěl osvětlit tuto proble-
matiku a postoj vedení města k ní. 
Dne 1. února 2007 vznikla skupina 
Technické správy při MěÚ Adamov  
v počtu tří pracovníků, která má na 
starosti péči o vzhled města. To zna-
mená úpravu městských pozemků 
(sečení trávy, stříhání živých plotů, 
úklid) a péči o majetek města (spor-
toviště, dětská hřiště atd.). 
 Obchodní dům na Smetanově ná-
městí, včetně průchodu a části chod-
níku, patří firmě Oldřich Okurek, kte-
rá má podle zákona řádně pečovat  
o svůj majetek tak, aby nenarušoval 
vzhled města. z výše uvedeného vy-
plývá, že každý by se měl řádně sta-
rat o svůj majetek a tento názor za-
stává i vedení města. z tohoto důvo- 
du a rovněž podle zákona č. 250/2000 
Sb., průchod obchodního domu na 
Smetanově náměstí pracovní skupina 
neuklízí. 

Miroslav Čuma, místostarosta

koncepce města Adamova, se kte-
rou bude veřejnost seznámena. 
Dále město obdrželo oficiální vý-
sledky roku 2006 a rozbor tepla  
z lokální plynové kotelny od SBD 
Macocha. Na příkaz zástupců měs- 
ta byla ve společnosti zTA prove-
dena mimořádná účetní závěrka  
k 30. 6. tak, jako by tímto datem 
končil zdaňovací rok a bylo všem 
odběratelům zasláno vyúčtování 
za dané období. Posledním doku-
mentem byl i průzkum v okolních 
městech a obcích za účelem zjiš-
tění jejich místní a aktuální ceny 
tepla. 
 Na základě těchto shromáždě-
ných materiálů byla zpracována 
celková zpráva, ze které si dovolím 
heslovitě uvést to nejdůležitější  
s doplněním jasných a srozumitel-
ných čísel.
 Společnost zTA, s.r.o., Adamov 
za první polovinu roku 2007 vyrá-
běla a dodávala 1 GJ tepla za Kč 
458,57 včetně DPH. Pokud během 
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zprÁvY  
z mATrikY

zbytku roku 2007 nedojde ke zdra-
žení zemního plynu nebo elektřiny, 
vyšší cenu na konečném daňovém 
dokladu nemůže odběratel najít.
 Dle poskytnutých materiálů od 
SBD Macocha byla cena 1 GJ za 
rok 2006 z lokální domovní kotelny 
stanovena ve výši Kč 461,00 včet-
ně DPH. Kalkulace pro rok 2007 je 
naprosto totožná s předchozím ro-
kem a je závislá, stejně jako u CzT, 
na ceně zemního plynu. Dále bylo 
u tohoto dílčího souboru materiálů 
shledáno, že kalkulace neobsahu-
je dostatečné náklady na provoz  
v pozdějších letech s ohledem na 
opotřebovanost zařízení.
 Při porovnáním těchto dvou čí-
sel, respektive cen 1 GJ nelze po-
chopit záměr některých společen-
ství vlastníků o odpojení od cent-
rálního zdroje. za těmito kroky lze 
hledat zájmy třetích osob. 
 zpracovaná energetická kon-
cepce dále velmi zřetelně vypovídá 
o dalším možném snižování ceny 
tepla prostřednictvím instalace za-
řízení, jenž bude využívat k pro-
dukci tepla biomasu. V případě na-
šeho města by to měla být dřevní 
hmota z okolních lesů. Tudíž byl po-
tvrzen správně vytyčený směr.  
Prvotní jednání se zástupci ŠLP 
Křtiny a MzLU Brno tudíž měla svo-
je opodstatnění. Takto vyráběné  
a dodávané teplo by pak v bu-
doucnu nemohlo najít cenově srov-
natelného konkurenta.
 Předchozí optimistická čísla pro 
odběratele z centrálního zdroje 
však mají i svůj důsledek ve vý-
dajové části rozpočtu města na rok 
2007 a budou jednotlivé rozpočty 
Města Adamova ovlivňovat i ně-
kolik dalších let. Tyto skutečnosti 
do blízké doby nahrávají v nepro-
spěch využití možných dotací z EU 
v rámci nového programovacího 
období roku 2007–2013. Proto bylo 
připraveno i několik variant pro 
možný vstup vhodného investiční-
ho partnera a s jeho pomocí uva-

Upozornění
 Úřad práce v Blansku oznamuje, 
že od 1. 8. 2007 zajišuje agendu 
dávek státní sociální podpory pro 
občany Adamova pracoviště SSP 
Blansko, Nám. Republiky 1 (pří-
zemí budovy MěÚ Blansko). Kon-
taktní místo v Adamově na ulici Ná-
dražní 455 bylo zrušeno.

Blahopřejeme

 3.7.  Ludmila Smolíková, 84 roky, 
  Sadová 27
 5.7. Miloslav Janča, 70 roků, 
  Mírová 18
 9.7. Věra Burianová, 75 roků, 
  Osvobození 12
 10.7. Josef Popelka, 82 roky, 
  Tererova 2
 14.7. Ing. zdeněk zahradníček, 
  82 roky, Komenského 23
 19.7. Anděla Nezvalová, 82 roky, 
  Pod Horkou 4
 19.7. Marcela Doskočilová, 
  75 roků, Sadová 21
 25.7. Bohumila Gruberová, 
  84 roky, 
  Petra Jilemnického 2
 26.7. Miroslav Nezval, 75 roků, 
  Blažkova 2
 27.7. Helena Michlíková, 81 rok, 
  Dvořákova 4
 7.8. Josef Hovorka, 84 roky, 
  Opletalova 44
 8.8. Ing. zdeněk Rybář, 75 roků, 
  Komenského 5
 9.8. Marie Mazalová, 70 roků, 
  Sadová 21
 9.8. Helena Perestová, 81 rok, 
  Komenského 1
 10.8. Václav Knecht, 88 roků,
  Tererova 6
 16.8. František Hanák, 86 roků, 
  Hybešova 24
 20.8. Anna Kozohorská, 85 roků, 
  Opletalova 46
 24.8. Bedřich Podborský, 80 roků, 
  Pod Horkou 8
 28.8. Hedvika Kučerová, 82 roky, 
  Komenského 6

Blahopřejeme k sňatku

 7.7. Miroslav Pavlíček
  Eva Klimešová
 11.8. Petr Pilát 
  Jana Lebišová
 
Úmrtí

 24.6. Věra Karásková, roč. 1937, 
  Komenského 23
 3.7. Jana Šovíčková, roč. 1946, 
  Sadová 16
 21.7. Josef Kuba, roč. 1932, 
  Komenského 9
 5.8.  Božena Pečenková, 
  roč. 1928
  Petra Jilemnického 10

  

s pejskem 
na procházku
 Pes byl odnepaměti pomocní-
kem a společníkem člověka. Po-
máhal mu při lovu, hlídání obydlí  
a domácích zvířat. Postupem času 
se z pouhého služebníka stal spo-
lečník a dobrý přítel.V současné 
době se vytrácí jeho původní po-
slání a pes se stává domácím maz-
líčkem. Mnoho majitelů však dává 
svým psům příliš mnoho volnosti, 
což způsobuje konflikty při styku  
s okolím, a to jak s lidmi, tak s pří-
rodou. Tyto negativní zkušenosti 
máme i v lesích Školního lesního 
podniku Masarykův les Kř tiny  
Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně. Při procházkách 
po lese je třeba si uvědomit, že les 
není domovem psů, ale divoce ži-
jící zvěře. Volně pobíhající, dokon- 
ce i malý pes ruší klid zvěře, ale  
nejen to. V období kladení mláat 
může být pro čerstvě narozená 
mláátka nebezpečný tím, že je  
oddělí od matky a způsobí jim smr-
telné vyčerpání. V zimním období, 
zvláště pokud leží sníh, je zvěř vel-
mi oslabena. V takovém případě 
stačí i malý stres nebo úprk k tomu, 
aby se vyplašené zvíře nedočkalo 
jara. Volně pobíhající psi nejsou ví-
tanými společníky ani pro ostatní 
návštěvníky lesa. Všem majitelům 
psů přejeme, aby se svými čtyř-
nohými přáteli strávili co nejvíce 
krásných chvil. Prosíme je však o to, 
aby své psy udržovali na vycház-
kách pod dozorem a byli ohledupl-
ní ke svému okolí.

Ing. Pavel Podlipný
ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně

žovaný alternativní zdroj tepla 
uvést do provozu. V kontextu výše 
uvedených čísel a se snahou o od-
pojení některých společenství, kte-
rá jsou ve svých záměrech v růz-
ných fázích či etapách si tento  
článek dovoluji doprovodit slovy: 
„za další budoucnost tepla, re-
spektive našeho města neseme 
odpovědnost všichni“.
 Sluníčkem jsem začal a tak mi 
dovolte, abych i v tomto duchu 
skončil. Letošní léto jsme si tepla  
a slunce užili dosytosti. Věřím, že 
prázdniny a dovolené jste prožili  
v pohodě a klidu s načerpáním po-
třebného množství nových sil do 
budoucích dnů.   Jiří Němec   
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 Jednou z komisí, kterou i v přede-
šlých letech zřizovalo město Adamov, 
je Sbor pro občanské záležitosti. Od 
svého vzniku se SPOz pravidelně po-
dílel na přípravě a konání společen-
ských akcí ve městě, při jejich pří-
pravě úzce spolupracoval s matri- 
kou Městského úřadu Adamov. Rada 
města Adamova na svém 1. zasedá-
ní dne 15. listopadu 2006 ustanovila 
komisi jako svůj iniciativní a poradní 
orgán. V současné době má komise 
10 členů: předsedkyně Jitka Králíč-
ková, Lenka Maláková, Marie Neu-
manová, Hana Marková, Anežka Ma-
chulová, Anna Hedejová, Eva Crhová, 
Alena Bláhová, Mgr. Soňa Karásková, 
Anna Hofmannová. Členky komise při 
své první schůzce projednaly návrh 
činnosti SPOz předložený předsed-
kyní SPOz. Komise bude i nadále sa-
mostatně připravovat akce a spolu-
pracovat při jejich přípravě s ostat-
ními organizacemi, složkami a spol-
ky ve městě. Jedná se o akce určené 
pro obyvatele města všech věkových 
kategorií. Nadále tato práce vyžadu-
je spolupráci s odborem sociálních  
a správních věcí MěÚ – matriky a evi-
dence obyvatel. Členka komise, ma-
trikářka Lenka Maláková, předkládá 
za SPOz návrh požadavku na roz-
počet. ze schváleného příspěvku na 
činnosti SPOz jsou hrazeny náklady 
na materiál (balící papír, mašle, gra-
tulace aj.), cestovné (doprava účast-
níků na setkání jubilantů apod.), od-
měny účinkujícím při obřadech, od-
měny smutečním řečníkům, dárky pro 
děti – vítání občánků, dárky pro ju-

bilanty – setkání jubilantů, dárky u pří-
ležitosti zlaté a Stříbrné svatby, od-
měny a drobné dárky žákům 1. a 9. 
tříd. V rámci své činnosti SPOz za-
jišuje setkání jubilantů. Toto je urče-
no pro jubilanty, kteří v příslušném 
období (většinou čtvrtletí) oslaví ži-
votní jubileum 70, 75, 80 a 85 roků. 
Od tohoto věku jsou na setkání zvá-
ni oslavenci každoročně. Setkání se 
koná v zasedací místnosti městské-
ho úřadu od 15 hodin. Kromě jubilan-
tů se setkání zúčastňuje starosta  
a místostarosta města, předsedkyně 
SPOz a setkání je doplněno krátkým 
kulturním programem dětí adamov-
ské školy. Členky SPOz připravují 
drobné občerstvení (kávu, čaj, přípi-
tek, obložené talíře, zákusky) a sta-
rají se o spokojenost všech přítom-
ných. Většina setkání probíhá v pří-
jemné a přátelské atmosféře, přičemž 
si účastníci akce velice váží přítom-
nosti vedení města, kteří přítomné se-
známí s plány města na nejbližší ob-
dobí, odpovídají na dotazy a reagují 
na náměty a připomínky. Účastníci 
těchto akcí se zapíší do pamětní kni-
hy a v závěru akce obdrží drobné dár-
ky (květiny, ovocný balíček). Jedná-li 
se o špatně pohyblivé seniory, za-
bezpečuje SPOz i jejich dopravu na 
akci i zpět. V dřívější době probíhalo 
setkání s jubilanty přímo u nich doma. 
Poněvadž si však většina z nich dě-
lala s návštěvou vedení města sta-
rosti a problémy, vystřídala setkání  
u jubilantů doma společná setkání  
jubilantů na půdě MěÚ. SPOz spolu 
s vedením města zasílá gratulace ju-

bilantům k jejich životním výročím. 
Přání jsou zasílána k výročí 50, 60, 
70, 75 a 80 let. Od 80 roků se zasíla-
jí blahopřání každoročně. Pravidelný-
mi se staly také předvánoční ná-
vštěvy seniorů v domovech důchodců 
v Blansku a Černé Hoře, kde podzim 
svého života tráví asi 10 bývalých ob-
čanů našeho města. Obyvatelé do-
movů důchodců si předvánoční ná-
vštěvy zástupců vedení města velice 
váží. Také pro ně je připraven malý 
dárek opět v podobě ovoce. Setkání 
představitelů města s obyvateli ada-
movského DPS probíhá v posledním 
týdnu před vánočními svátky ve spo-
lečenské místnosti DPS. Na setkání 
je pozvána třicítka obyvatel, které 
společně s hosty navštíví děti z ada-
movské školy se směsicí vánočních 
koled a písní. Většinu kulturních vy-
stoupení dětí zajišuje bývalá před-
sedkyně SPOz, současná členka 
Rady města Adamova paní Hana 
Marková s dětmi mateřské školy na 
Jilemnického ulici. Ostatní akce  
jsou pořádány odborem sociálních  
a správních věcí – matrikou a jsou fi-
nančně kryty z rozpočtu SPOz. Jed-
ná se o vítání občánků, svatby, ob-
řady u příležitosti zlaté a Stříbrné 
svatby, smuteční obřady, vítání dětí  
v 1. třídách, rozloučení – vyřazení 
žáků 9. tříd. Komise proto naváže na 
dobrou tradici činnosti SPOz ve měs-
tě a bude pokračovat v přípravě uve-
dených akcí i v letošním roce a dal-
ších letech. V ostatním bude reagovat 
na připomínky občanů a úkoly sta-
novené Radou města Adamova.

Jitka Králíčková, 
předsedkyně SPOZ 

plán práce komise – spoz na rok 2007

závěrem školního roku 2006/2007 
jsme se v Městském kulturním stře-
disku v Adamově rozloučili s žáky de-
vátých tříd, kteří úspěšně ukončili  
základní školu a po prázdninách se 
všichni rozejdou po svých dalších 
cestách za vzděláním. Tato tradiční 
slavnost se opakuje již po několikáté, 
je však vždycky jedinečná a dojem-
ná, zejména pro ty, kterých se bez-
prostředně týká – pro žáky (vlastně 
už mladé slečny a pány), pro jejich ro-
diče a učitele.
 Tentokrát se třídní učitelé devátých 
tříd pochlubili zajímavou prezentací 
žáků pomocí nejnovější výpočetní 
techniky. Před zraky všech se po-
stupně objevovaly fotografie třídních 
kolektivů i jednotlivců, zajímavé ci-
táty, koníčky a zájmy, oblíbené škol-
ní předměty a u každého žáka také 
název střední školy a studijní nebo 
učební obor, který bude po prázdni-

základní škole, ale i různá ocenění  
a pochvaly. Pro radost a potěšení pu-
blika se před svými velkými kamará-
dy roztančily děti z tanečního oddě-
lení zUŠ a z tanečního kroužku naší 
školy, se svými staršími spolužáky se 
také přišli rozloučit jejich mladší spo-
lužáci několika verši a krásnou pís-
ničkou. Příjemnou tečku připravily  
i naše paní kuchařky, jejichž kulinář-
ský dárek pro devááky neměl chy- 
bu. Všichni našim (te už vlastně bý-
valým) žákům přejeme to, co zaznělo 
v projevu naší paní ředitelky: „Bu 
šastná, bu šastný!“  D. Hodaňová

nách navštěvovat. Měli jsme je tam 
všichni jako na dlani: sebevědomé 
krásné mladé lidi, kterým už bychom 
měli začít vykat, chvíli ještě děti, kte-
ré se neubrání slzičkám, chvíli už té-
měř dospělí lidé, kteří se s námi lou-
čí pevným hlasem a ještě pevnějším 
stiskem ruky. 
 Vážnost slavnostního okamžiku 
podtrhla i přítomnost pana starosty 
Jiřího Němce a pana místostarosty 
Miroslava Čumy, z jejichž rukou žáci 
přijali svoje poslední vysvědčení na 

slavnostní rozloučení s devááky
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 Pro lepší informovanost občanů 
a návštěvníků města Adamova, včet-
ně dojíždějících zaměstnanců, Škol-
ní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně (ŠLP ML Křtiny 
MzLU v Brně) předává následující in-
formace, a to o lesních cestách Svi-
tavská a U Čističky a o okolí studánky 
Ptačí svatyně.
 Lesní cesta Svitavská, spojující 
podél řeky Svitavy Adamov se státní 
silnicí do Blanska, je neveřejnou ko-
munikací v majetku MzLU v Brně. Na 
obou koncích je osazena dopravními 
značkami zákaz vjezdu motorových 
vozidel, neoprávněnému vjezdu na les-
ní cestu zabraňují dvě uzamykatelné 
závory. Klíč od závor mají se souhla-
sem ŠLP Křtiny pouze zaměstnanci 
školního podniku, užívající cestu při 
plnění pracovních úkolů, dále vozidla 
Městské policie Adamov, Policie Čes-
ké republiky, Hasičského záchranné-
ho sboru ČR, zdravotnické záchranné 
služby Jihomoravského kraje, Českých 
drah a Brněnských vodáren a kana-
lizací. Cesta je však konstrukčně ne-
způsobilá pro bezpečný obousměrný 
provoz motorových vozidel, proto je 
třeba navzájem oznamovat a koordi-
novat vjezd výše uvedených vozidel, 
např. při akutních zásazích. Totéž pla-
tí o provozu nákladních vozidel ŠLP 
Křtiny pro dopravu surového dříví, resp. 
při těžebních pracích v přilehlých les-
ních porostech. Bezproblémový vstup 
je umožněn pěším turistům a cyklis-
tům. Turistická trasa a cyklostezka 
jsou vyznačeny v terénu směrovými 
tabulkami a značkami, jsou také za-
neseny v turistických mapách. Vzhle-
dem k tomu, že se tedy jedná o úče-
lovou komunikací, která má sloužit 
pouze potřebám lesního hospodář-
ství na ŠLP Křtiny, a to dokonce pou-
ze v omezené míře (v zimním období 
není trvale udržována ve sjízdném sta-
vu), je vjezd ostatním motorovým pro-
středkům zakázán a provádějí se zde 

kontroly dodržování tohoto opatření. 
 Obdobná situace je na lesní ces-
tě U Čističky, vedoucí z údolí od ada-
movské ČOV do sídliště Ptačina.  
I v tomto případě se jedná o lesní úče-
lovou neveřejnou komunikaci v ma-
jetku MzLU v Brně, o komunikaci bez 
patřičných technických parametrů, na 
které se uplatňuje podobný režim a 
opatření jako na lesní cestě Svitavská. 
Navíc jde o silničku v bezprostřední 
blízkosti obydlí, kde občané mohou 
být vystavováni nadměrné prašnosti. 
 Poslední lokalitou k upozornění  
v bezprostřední blízkosti města Ada-
mova je studánka Ptačí svatyně a její 
přilehlé okolí. Jedná se o krásné mís-
to s udržovanou studánkou, kde ada-
movští občané i ostatní návštěvníci 
lesa rádi odpočívají ve stínu vzrost-
lých stromů. Tato lokalita je však také 
dlouhodobě nepovoleně využívána 
pro posezení u ohně. ze zákona o le-
sích č. 289/1995 Sb. je zakládání 
ohňů v lese zakázáno, a proto je tře-
ba apelovat na dodržování tohoto 
ustanovení. Je nutné si uvědomit ne-
bezpečí požáru a možné nedozírné 
následky, zvláště v období sucha. Pří-
klady se bohužel najdou. 
 Samostatnou kapitolou k zamyšle-
ní je odhazování odpadků v lese a také 
vyvážení domovního odpadu na čer-
né skládky. Kdy skončí tento nešvar?
 Přes výše uvedená konstatování 
je však potřebné si uvědomit, že lidé 
moderní doby hledají možnosti rege-
nerace svých duševních i fyzických 
sil při pobytu v přírodním prostředí, 
především v lese. Ten dává osvěžení, 
přináší psychické uklidnění, působí 
léčivě, vyvolává dobrou náladu a budí 
lásku k životu. Využijte proto k tomuto 
účelu lesní porosty ŠLP ML Křtiny 
MzLU v Brně. Je však třeba les vždy 
ve všech směrech chránit, chovat se 
k němu pokorně, tedy i bez nepovo-
lených vjezdů, ohňů atd.

Ing. Pavel Mauer, ŠLP ML Křtiny 
MZLU v Brně, www.slpkrtiny.cz

lu absolvoval v Brně. Ovlivněn sur-
realismem a fantaskním uměním si 
vytvořil osobitou malířskou poetiku, 
kterou stále rozvíjí nezávisle na pro-
měnách výtvarné módy. Oporou mu 
je i charakteristická malířská techni-
ka, motivovaná úctou ke starým mi-
strům. Náměty Svobodových obra- 
zů vycházejí hlavně ze dvou inspirač-
ních zdrojů. Představují je příroda  
se svými zákonitostmi a dále bible. 
Jako „homo politicus“ a vášnivý dis-
kutér se malíř nijak neuzavírá ani před 
vlivem doby. Dokládají to jeho obrazy, 
které se v posledních dvou desetile-
tích výrazně prosvětlily, ale i skla-
debně zkomplikovaly.

 Výstava prací vý-
znamného brněnského 
výtvarníka, nositele Ce-
ny města Brna za celoži-
votní dílo, Vladimíra Svo-
body, se uskuteční ve 
výstavní síni Společen-
ského centra v Adamově 
od 16. do 25. září 2007. 
Slavnostní vernisáž pro-
běhne v neděli 16. září  
v 16 hodin. 

pozvánka na výstavu

informace ze ŠLp křtiny 

    K výstavě promluví 
sám autor, který je znám 
také jako vypravěč. V hu-
dební části vystoupí stu-
denti brněnské konzer-
vatoře Jitka zejdová 
a Jiří Houf. 
     Vladimír Svoboda se 
narodil roku 1937 v Jiří-
kovicích u Brna. Gym-
názium a střední umě-
lecko-průmyslovou ško-

 Domácí i zahraniční veřejnost je 
zná z četných výstav. Malířovy vel-
koformátové obrazy najdeme v mno-
ha brněnských i mimobrněnských  
veřejných prostorách včetně sakrál-
ních (přes 60 prací), ale také v za-
hraničí. Důležitá je angažovanost  
Vladimíra Svobody ve prospěch hu-
manitárně zaměřených akcí, např.  
Brněnského krokodýlka, a také ve 
prospěch institucí, jako jsou Fakultní 
nemocnice U svaté Anny či Nadace 
Charty 77.
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městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, MKS 516 446 590, 607 518 104, mks-adamov@quick.cz, knihovna 516 446 817, knihovna_adamov@cbox.cz 

na měsíc září jsme 
pro vás připravili 
9. září – autobusový zájezd pro děti 
do Divadla Bolka Polívky na před-
stavení souboru Kamarádi – KAMA-
RÁDI V DIVADLE uváděného u pří-
ležitosti jejich dvacetiletého společ-
ného působení. zájezdu se mohou 
zúčastnit i děti bez doprovodu rodičů 
– dozor zajištěn. Odjezd autobusu je 
ve 13.45 hodin z Horky a ve 14.00 ho-
din z Ptačiny. Cena zájezdu 90 Kč.
10. září 2007 – zájezd do Palace Ci-
nema Brno na nový film MEDVíDEK. 
Bližší informace na plakátech.
13. září 2007 – beseda s Klárou Slá-
movou, pracovnicí nadace Partnerství 
z Brna, která je organizátorem sou-
těže Strom života. Beseda na téma 
„KRÁSA, JEDINEČNOST A DE-
TAILY STROMŮ“. 
V tento den bude v přísálí zpřístup-
něna výstava fotografií stromů – loň-
ských kandidátů na titul Strom roku 
Petra Francana, kterou si budou moci 
návštěvníci besedy prohlédnout jako 
první. začátek besedy je v 18 hodin, 
vstupné 25 Kč.
15. září 2007 – zájezd do Prahy pro 
děti i dospělé nazvaný „DO PRAHY 
JINDY, JINAM A JINAK...“ (v rámci 
výletu navštívíme zOO v Praze – Tró-
ji, absolvujeme plavbu lodí po Vltavě, 
navštívíme Divadlo kouzel Pavla Ko-
žíška v Praze – Líbeznicích). Dopra-
va: autobusem Student agency a vla-
kem Pendolíno.

VY V. SVOBODY ve Společenském 
centru MKS na Komenského ulici. za-
čátek v 16 hodin.
16. září 2007 – od září nahradí pů-
vodní Biblické hodiny „NEZUK“ – NE-
DĚLNí ZASTAVENí U KÁVY, které 
bude připravovat nový kaplan Michael 
Mareš. Jejich začátek zůstává ne-
změněn – tj. v 16.30 hodin v salonku 
MKS. Vstup volný.
17. září 2007  – VIKTORIA NA CES-
TĚ KOLEM SVĚTA je název před-
nášky mořeplavce a cestovatele Iva-
na Orla, která se koná v salonku MKS 
od 18 hodin. Přednáška bude dopl-
něna promítáním, seznámením s kni-
hou „Idioti na plavbě kolem světa“  
o této dobrodružné cestě, kterou si 
budou zájemci moci zakoupit, a pře-
kvapení na závěr akce. 
Vstupné 30 Kč

je 15 x 18 cm, na zadní straně foto-
grafií je třeba uvést jméno a příjmení 
soutěžícího, bydliště a věk.

informace 
k připravovaným 
kurzům...
Kurz výpočetní techniky – prozatím 
přihlášeni jen 4 zájemci. Případní dal-
ší zájemci se mohou hlásit co nej-
dříve v MKS Adamov.
Jazykové kurzy – seznamovací 
schůzka se koná v úterý 11. září 2007 
v době od 18 do 19 hodin v MKS 
Adamov. Na schůzce budou přítomni 
lektoři, kteří budou v letošním roce  
v kurzech vyučovat, a poradí vám  
s volbou vhodného kurzu.
Kurzy jógy – přihlášení účastníci ob-
drží informaci prostřednictvím SMS 
zprávy nebo e-mailem. 
Kurz začátečníků středa od 18.30 
do 20.00 hodin salonek MKS od  
19. září. Kurz pokročilých úterý od 
18.30 do 20.00 hodin salonek MKS 
od 18. září.
Kurz břišních tanců – úvodní, ukáz-
ková lekce v úterý 11. září v době od 
18.30 do 19.30 hod. v salonku MKS 
– lekce vždy v pondělí (10 lekcí) od 
18.00 do 19.30 hodin v salonku MKS 
– poprvé 17. září 2007.

nedělní setkání
s pohádkou 
 Pro děti spolu s rodiči připravilo 
MKS pro tento školní rok pravidel-
ná nedělní pohádková odpoled-
ne. Budou se konat vždy třetí ne-
děli v měsíci v salonku MKS. 
   Abychom návštěvu umožnili  
i zájemcům z Adamova I, bude za-
čátek prvního odpoledne v září  
v 16.30 hodin, přičemž se zaháje-
ním vyčkáme do příjezdu spoje 
MHD. Délka pořadů je cca 55 min.
    Během devíti setkání uvidíte 
pohádky v podání Olgy Markové 
a Vratislava Schildera, Kateři-
ny Rakovčíkové a Pavla Putny, 
Evy Lesákové, Zdeňka Ševčíka 
a Lídy a Jarka Trnkových.

V září se můžete těšit na:

 
 

Vstupné: 30 Kč

16. září 2007 – první – zkušební „NE-
DĚLNí SETKÁNí S POHÁDKOU“ – 
bližší informace najdete v dalších in-
formacích z MKS.
16. září 2007 – VERNISÁŽ VÝSTA-

20. září 2007 – v tomto školním roce 
první „POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE“ 
S LíDOU A JARKEM TRNKOVÝMI 
A JEJICH POHÁDKAMI Z HRNKŮ 
je připraveno od 9.30 hodin a jsou na 
ně zvány nejen děti z mateřských škol, 
ale i děti spolu s rodiči. Vstupné 25 Kč.
21. září 2007 – se uskuteční tradiční 
zábavná akce pro nové prvňáčky, je-
jich sourozence, kamarády, rodiče  
a prarodiče, která má název KDO SE 
BOJí, NESMí DO LESA DO ŠKOLY 
23. září 2007 – vystoupí v kostele  
v Lipovci od 19ti hodin soubor HRA-
DIŠŤAN. V případě min. 25 zájemců 
bude ze strany MKS zajištěna na tuto 
akci autobusová doprava. zájemci se 
mohou hlásit co nejdříve. Cena zá-
jezdu (doprava + vstupné) 210 Kč. 

připomínáme...
 Termín uzávěrky soutěže Dovo-
lená 2007 je 15. září 2007. 
 Do tohoto data je třeba doručit na 
adresu MKS 1–3 snímky z letošní do-
volené, které chcete do soutěže při-
hlásit. Doporučený formát fotografií 
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v knihovně mks 
Adamov najdete mimo 
jiné tyto nové knihy 
Historické romány:
Lisa, S.: Tajemství hedvábného vějíře
Vandenberg, P.: zapomenutý pergamen
Serno, W.: Ranhojičova pou 
Serno, W.: Lodní ranhojič
Scottová, M.: Boudica

Z naučné literatury vybíráme:
Pamě stromů
Ruiz, M. don : Čtyři dohody
Utajené dějiny Čech
Slovník nespisovné češtiny
Veselé chvíle v životě lidu českého

Knihy pro děti:
Foglar, J.: Tábor zelené příšery
Brezina, T.: Ségry na mizině
Elce pelce kotrmelce
Velká kniha říkadel

Pro ženy jsme nakoupili:
Lorentzová, I.: Kočovná nevěstka
McCulloughová, C.: Andílek
Small, B.: zakázané radosti
Plaidy, J.: Královnino tajemství

na další měsíce mks 
připravuje...
– koncert Spirituál kvintetu v Ada-
mově (4. 10. 2007),
– výstavu tvorby Aleny Baisové (od  
5. října 2007),
– zájezd na koncert Lucie Bílé – Ma-
deland tour (9. 10. 2007 do haly Ron-
do v Brně), cena zájezdu 300 Kč. Při-
hlášky do 10. září 2007.
– zájezd na koncert bratři Ebenů  
v Brně (20. října 2007, cena zájezdu 
280 Kč),
– zájezd do Prahy na koncert nazva-
ný Srdeční záležitosti (účinkují He-
lena Vondráčková, Magda Malá, Le-
ona Machálková, Martin Maxa, Hana 
zagorová, Vladimír Hron, Hana Kříž-
ková, Martin France, Josef Laufer, Jit-
ka zelenková ad., termín 3. 11. 2007, 
cena zájezdu 600 Kč). Přihlášky do 
10. září 2007.

Termíny předprodeje 
jízdenek a vyřizování 
průkazek ve iv. 
čtvrtletí 2007

 Firma ČAD Blansko, provozovatel 
MHD Adamov, oznamuje cestujícím 
termíny předprodeje jízdenek a vy- 
řizování průkazek ve IV. čtvrtletí t.r.  
v Adamově. Doklady si můžete vyřídit 
a jízdenky zakoupit 18. října, 22. lis-
topadu a 13. prosince vždy v době 
od 14 do 17 hodin v MKS Adamov 
(Opletalova 22). 

Farní úřad Adamov, Městské kulturní středisko Adamov, Město Adamov 

světelský podzim 2007  
v Adamově
od 8. září do 25. listopadu 2007
Kostel sv. Barbory v Adamově 1857–2007  
Světelský oltář v Adamově 1526–2007  

ZÁří: Týden otevřených dveří ve dnech 
8.9. – 16.9. Akce je pořádána v rámci EHD 
– Dnů evropského kulturního dědictví. 
 Prohlídky kostela s průvodcem jsou mož-
né v sobotu a neděli od 8 do 18 hod. V pon-
dělí až pátek bude kostel otevřen v době 
od 15 do 18 hod. V neděli 9. září 2007  
v době od 13 do 17 hodin budou prohlídky 
kostela doplněny pěveckým vystoupením 
Mgr. Heleny Jankovské za doprovodu  
Mgr. Jarmily Mrazíkové Češkové. 
říJEN: 4. října v 18 hodin koncert Spiritu-
ál kvintetu. 
Předprodej vstupenek v MKS Adamov.
Přehled dalších akcí pořádaných v rámci 
Světelského podzimu v Adamově najdete 
v říjnovém čísle zpravodaje.

 

Příjemný podvečer prožili návštěvníci koncertu Ondřeje Havelky v Lysicích.

Takto vesele se děti loučily s pohádkami v červnu 2007.
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 Je víc měsíců v roce, o kterých ří-
káme, že patří dětem. Můžeme při-
pomenout červen, ve kterém děti sla-
ví svůj svátek, prosinec, kdy všechen 
ten shon i následně vánoční pohodu 
vydržíme a vytváříme právě pro naše 
děti, prázdninové měsíce červenec  
a srpen a já si dovolím přidat i září. 
Právě tento měsíc je pro děti měsícem 
spousty nového, nepoznaného, pří-
jemného a někdy i stresujícího. Malé 
děti čeká mateřská škola, noví ka-
marádi, nový program a denní řád. 
změny čekají i školáky – malé i velké 
a nevyhnou se ani studentům střed-
ních a vysokých škol.
 Abychom alespoň těm nejmenším 
dětem zpříjemnili začátek nového 

školního roku, připravili jsme pro ně 
POHáDKOVOU KříŽOVKU. A stej-
ně jako dospělí luští a posílají odpo-
vědi na různé soutěže a křížovky s cí-
lem něco vyhrát, výhry máme připra-
veny i pro soutěžící děti (10 volných 
vstupenek na akce, které jsou určeny 
právě pro děti). 
 Děti, případně rodiče těch nejmen-
ších mohou zaslat tajenku prostřed-
nictvím e-mailu na adresu mks-ada-
mov@quick.cz nebo ji do MKS Ada-
mov (Opletalova 22) doručit osobně 
nejpozději ve středu 5. září do 12 h. 
 Podle věku soutěžícího si mohou 
vybrat výhru, a to bu v podobě vol-
né vstupenky do divadla Bolka Po-
lívky na představení souboru Kama-

rádi, kteří zde 9. září v neděli oslaví 
dvacet let společného působení a MKS 
pořádá na toto představení autobu-
sový zájezd, nebo na první „Nedělní 
setkání s pohádkou“, které se usku-
teční v MKS 16. září od 16.30 hodin. 

pozvání do 
mateřského 
centra Adámek...
 V září se po prázdninové pře-
stávce sejdou opět maminky s dětmi, 
které navštěvovaly nebo chtějí na-
vštěvovat mateřské centrum.
 Schůzky budou probíhat prozatím 
ve středu od 9.30 hodin v salonku 
MKS. První schůzka se uskuteční ve 
středu 19. září a program si připraví 
maminka Sylva.

Také září patří dětem...

Křížovka je velice jednoduchá, aby ji zvládli i malí školáčci. 

1. V pohádce pomohlo Marušce dvanáct měsíčků.
Jeden z nich má název... (začíná v něm jaro)

2. Seriál pro děti o partě přátel...
(jednomu z nich říkají Váleček)

3. Jméno dívenky, která nosí červený čepeček 
a jde navštívit svoji babičku...

4. Jaký dopravní prostředek používala jedna 
královna? (jmenovala se Královna xxx první...)

5. Má tři hlavy a jde z něho strach...

6. Oblíbený večerníček se jmenuje: 
Jen počkej, xxx!

7. Seriál pro děti, který má v názvu jméno kluka...
(Létající ….)

8. Jak říkali dívence, která našla v oříšcích troje 
krásné šaty a nakonec se stala nevěstou prince?

9. Babičce a dědečkovi pomáhali tahat řepu pejsek, 
kočička, myška a ...

10. Jaká byla princezna v jedné známé televizní 
pohádce? (Šíleně …. princezna)

11. Kdo patří k těmto dvěma postavám z pohádky? 
Manka, Cipísek a .... 

12. Která zvířátka neposlouchala maminku?
(neposlušná xxx)

13. Název pohádky, ve které se objevuje hodná
Nastěnka a zlá Marfuša....

14. zvířátko, které hospodařilo s kočičkou...

15. Kamarádkou Macha ze známého večerníčku 
je xxx a pes Jonatán ...

Hodně úspěchů při luštění i při losování vám přeje  MKS Adamov 

 P  R  á  z  D  N  I  N  Y !
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Žil mezi námi 

vzpomínkA

inzerce
● Hledám byt 2-3+1 v Adamově. 
Tel. 605 903 800.
● Práce doma www.jobdoma.cz 
● Hledám garáž ke koupi nebo k pro-
nájmu, nejlépe ul. Jilemnického. 
Tel. 603 912 477.
● Pronajmu celoročně garáž, ul. Ji-
lemnického 526. Tel. 605 126 048 po 
15. hodině.
● Doučím němčinu pro základní  
a střední školy. Tel. 606 936 332.
● Prodám čalouněnou rohovou ku-
chyňskou lavici, sedáky, stůl, prove-
dení olše, cena 1.500 Kč. 
Tel. 723 474 763.
● Koupím byt 3+1, nadstandardní, zre-
konstruovaný v Adamově na Horce. 
Nabídky volejte po 10. hod. na t.č. 723 
474 763.
● Restaurace Větrník v Adamově při-
jme kuchaře a číšníka/ci.
Informace osobně u paní zezulové.
● Pronajmu zařízený byt 1+1 s bal-
konem na ul. Sadová, volný od listo-
padu 2007. Tel. 732 985 017.
● Pronajmu byt 1+1 na Ptačině. 
Tel. 605 445 459.

Slova pro povzbuzení... 
 Sucha nebo záplavy? Už si sko-
ro zvykáme, že na jaře, při pře-
mýšlení o létě, bude tato otázka 
stále častější. Na Blízkém východě, 
konkrétně v Izraeli, jsou ovšem od 
nepaměti zvyklí na to, že prší jen 
přes zimu a přes celé léto je tam 
jen slunce a žár. Přesto si vzpo-
mínám, jak nám před nějakým ča-
sem kdosi odtud vysvětloval, že 
jsou schopni pěstovat třeba jahody 
a melouny, dokonce po celý den 
zavlažují trávníky a vodu necháva-
jí téct v městských fontánách. Zá-
hada? Ne, příroda je donutila vážit 
si vody. Umějí ji zachytit a uchovat. 
Voda tam znamená doslova totéž, 
co „život“. Když byl u nás v repub-
lice před pár lety na turné dětský 
pěvecký sbor z Ugandy, tak děti 
nejvíc šokovalo, že vyléváme vodu 
do záchodu… U nich je totiž voda 
dražší než benzín. Sucha nebo zá-
plavy? To je memento přírody, při-
pomínající nejen politikům, ekolo-
gům a vodárnám, ale nám všem, 
že voda není jen voda.  JK

OLDřICH BEzCHLEBA
20. VýROČí ÚMRTí

 Narodil se 20. dubna 1911 v Ada-
mově. Od dětství cvičil v dělnické tě-
locvičné jednotě. Ve 20 letech s Mi-
roslavem Machem a Františkem Vác-
lavkem předváděli i na veřejnosti cvi-
čení akrobatické trojky v různých se-
stavách. Po válce Františka Václavka 
nahradil jeho bratr Josef. Akrobatické 
trojky Oldřich později cvičil s dalšími 
aktéry ze Sokola, většinou s Janem 
Švandou a Antonínem Životským. 
Později pokračovali i Miloslav Ko-
pecký a Vladimír Fiala. Oldřich také 
hrával divadlo v Dělnickém domě. 
Pracoval především u Státních lesů, 
v padesátých letech budoval HUKO 
v Košicích. V roce 1956 nastoupil jako 
řidič nákladního a později osobního 
auta do adamovského závodu, kde 
pracoval až do odchodu do důchodu. 
Oldřich Bezchleba byl veřejně činný 
v různých společenských organiza-
cích. Byl pracovitý, poctivý a čestný 
člověk. zemřel 29. srpna 1987. Vzpo-
mínají na něho mimo rodinu bývalí 
spolupracovníci, přátelé a známí.

Ukázka jedné z akrobatických trojek – Miroslav Mach, Oldřich Bezchleba  
a František Václavek – rok 1930.

zUŠ AdAmov
zve od 3. září 2007 

nadané žáky
k zápisu do oborů:

hudebního
tanečního
výtvarného

na nové adrese

ronovská 12 
(budova zŠ)
nové telefonní číslo

515 531 191

Dne 21. září 2007 
uplynuly tři roky 
od úmr tí tatín- 
ka a dědečka  
Antonína 
Kubíčka. 

Vzpomíná dcera 
Monika s rodinou 
a kamarádi.
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VLASTA PAČOVSKá – 90. NAROzENINY

 Nechce se tomu věřit, ale je to 
skutečnost. Paní Vlasta Pačovská 
oslaví 29. září 2007 své 90. naroze-
niny. Narodila se v Pohořelicích, ab-
solvovala Školu pro ženská povolání 
ve Velkém Meziříčí. V roce 1938 na-
stoupila do zaměstnání v adamov-
ském závodě. záhy se také přihlásila 
k činnosti v Sokole. Byla cvičenkou  
i cvičitelkou. zde se také seznámila 
se svým budoucím manželem Oldři-
chem Pačovským, který již byl zná-
mým sokolským činovníkem. Byl ná-
čelníkem, později starostou, až po-
sléze v posledních letech života čest-

 Před 80 lety – 1. září 1927 – na-
stoupila na adamovskou měšanskou 
školu učitelka Růžena Hudcová. Na-
rodila se před 110 lety 15. února 1897 
v Brně. Pocházela z jedenácti dětí. 
Obecnou a měšanskou školu vycho-
dila při Ženském ústavu učitelek, na 
kterém později studovala v letech 
1912–1915. Prvním jejím učitelským 
působištěm byly Ivančice, dalším 
Ořechov a Dolní Kounice. V roce 1918 
složila zkoušku učitelské způsobi- 
losti, v roce 1920 pro druhý stupeň. 
Byla nadaná matematička a stejně 
ráda měla i přírodní vědy. Na podzim 
v roce 1920 se přihlásila na nábor uči-
telů na Slovensko – učila v Prešově, 
Michalovcích a Ružomberku. Sezná-
mila se s učitelem – Čechem Petrem 
Jilemnickým, který na Slovensku také 
učil. V roce 1925 byla Růžena přelo-
žena do Pukance u Levice, kde učila 
do roku 1927. 
 Poté 1. září nastoupila učit na no-
vou měšanskou školu do Adamova. 
Její snoubenec Petr odjel na rok do 
Sovětského svazu, kde částečně stu-
doval v Moskvě žurnalistiku. Růženě 
se v Adamově líbilo, hned se přihlá-
sila k vedení dětí v dělnické tělocvič-
né jednotě, nacvičovala s nimi diva-
delní hry, organizovala vycházky 
apod. S MUDr. Arnoštem Martincem 
zavedli kartotéku školních dětí a to 
jim umožnilo organizovat a sledovat 
preventivní prohlídky dětí. Mezi dět-
mi byla učitelka Hudcová velice ob-
líbená. Ještě dnes žijí pamětnice, kte-
ré učila, a které na ni vzpomínají jako 
na jednu z nejlepších učitelek V po-
lovině roku 1928 se Petr Jilemnický 

vrátil ze Sovětského svazu a zane-
dlouho se v srpnu 1928 konala v Brně 
jejich svatba. Do té doby bydlela Rů-
žena v kabinetě ve škole, po svatbě 
dostali jednopokojový byt v obecním 
(učitelském) domě čp. 13 u kostela. 
Petr byl zaměstnán jako redaktor  
v Ostravě a novomanželé se střídali 
v pobytu o víkendech v Adamově i v 
Ostravě.
 Dne 1. září 1929 nastoupili oba 
učit na Slovensko do Trnavy a s Ada-
movem se rozloučili. Přátelství na-
vázané s některými rodinami v Ada-
mově trvalo dále a bylo podporováno 
korespondencí. Jilemničtí si dopiso-
vali s Konečnými, Machovými, Bez-
chlebovými, Ouředníčkem. Trnava 
byla poslední učitelské místo Růženy, 
pro nemoc se již do školství nevrátila. 
V roce 1937 si manželé Jilemničtí po-
stavili domek ve Sv. Juru u Bratislavy, 
Petrově učitelském působišti. za-
čátkem roku 1939 museli oba opustit 
Slovensko a vrátili se do Čech do  
Poříčí u Litomyšle, kde Petr učil sám. 
V říjnu 1942 byl zatčen a odsouzen  
k 8 letům vězení v Německu. Po vál-
ce se Jilemničtí vrátili na Slovensko. 
Růžena se stále léčila. Petr se za-
pojil do politické práce na poverenic-
tvu kultury v Bratislavě. V roce 1947 
ministerstvo zahraničí pověřilo Petra 
funkcí tajemníka Všeslovanského vý-
boru v Bělehradě v Jugoslávii. Rů-
žena podlehla těžké nemoci 19. srp-
na 1947. Pohřeb se konal 22. srpna 
1947 v brněnském krematoriu. Tam 
se adamovští přátelé viděli s Petrem 
Jilemnickým naposledy. z Jugoslávie 
odjel do Moskvy, kde zastával funkci 

kulturního atašé. zde ho 19. května 
1949 zastihla smrt. Jeho pohřeb se 
konal 24. 5. 1949 v Praze, jeho ostat-
ky byly zpopelněny a uloženy do ro-
dinné hrobky v Letohradě. Posmrtně 
– in memoriam mu byl udělen titul ná-
rodního umělce. Růženu Jilemnickou, 
svoji učitelku, si připomenou dosud 
žijící její bývalé žačky. Jsou to Bo-
žena zoulová, roz. Linhartová a Olga 
Dvořáková, roz. Procházková. Je jim 
přes 90 roků.
 Manželům Ji lemnickým bylo  
v Adamově dobře, byli zde šastni – 
obklopeni krásnými lesy a nádhernou 
přírodou. Pěknou, hodnotnou a po-
učnou publikaci o Jilemnických se-
psal dle různých materiálů PhDr.  
Vratislav Grolich v roce 1964 a vydal 
ji Historicko-vlastivědný kroužek jako 
14. svazek knižnice Vlastivědných 
zpráv z Adamova a okolí.

Žila v Adamově a letos má trojí výročí
RůŽENA HUDCOVá-JILEMNICKá 1897–1927–1947

ným starostou Sokola v Adamově. 
Měl nemalý podíl na znovuobnovení 
Sokola v Adamově po roce 1989. ze-
mřel 3. února 2000 v nedožitých 95 
letech. Narodili se jim dva synové – 
zdeněk (budoucí primář na onkologii 
v Brně) a Miroslav (budoucí elektro-
technický inženýr – pracovník ada-
movského závodu). Paní Vlasta pra-
covala v adamovském závodě řadu 
let, zejména jako osobní referentka  
a sekretářka v pomocných provozech. 
V důchodě vypomáhala v útvaru in-
vestic a později pracovala jako hos-
podářská vedoucí ve škole v přírodě 
v pionýrském táboře ve Sněžném. 
Paní Vlastě přejí všechno nejlepší, 
hodně zdraví a spokojenosti k jejímu 
významnému životnímu jubileu pře-
devším členové Sokola, rodina, bý-
valí spolupracovníci, přátelé a známí.

Manželé Jilemničtí v adamovských le-
sích.
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Brněnské dny 
pro zdraví a sokol
 I letos se brněnské sokolské župy 
Jana Máchala a Dr. Jindry Vaníčka 
zapojí do projektu Magistrátu města 
Brna pro širokou veřejnost „Brno – 
zdravé město“, a to hned několika ak-
cemi:

ABY ZÁDA NEBOLELA – středa  
3. října, 8.00 – 12.00 hod v tělocvičně 
„Lidovka“ T. J. Sokola Brno I, Kouni-
cova 20/22 Cvičitelé poradí všem zá-
jemcům (členům i nečlenům Sokola) 
jak posílit a protáhnout svalstvo, aby 
nepřišly, popřípadě odešly zdravotní 
problémy způsobené svalovou disba-
lancí. Přijte kdykoliv během dopo-
ledne, vstup zdarma, cvičební úbor  
s sebou.

FIT SENIOřI – čtvrtek 4. října, 8.00 
– 12. 00 hod v hale T. J. Sokola Brno I, 
Kounicova 20/22. Cvičení pro všech-
ny, kteří si chtějí protáhnout své tělo 
pod odborným vedením cvičitelů a vy-
sokoškolských pedagogů. Vstup vol-
ný, cvičební úbor.

BĚH TERRYHO FOXE (BTF) – so-
bota 6. října, 9–12 hod, Lužánecký 
park. Tra dlouhou 1 600 m nebo 600 
m lze absolvovat jakýmkoliv způso-
bem (běh, chůze, jogging, kolo, inva-
lidní vozík, kolečkové brusle, koloběž-
ka i v kočárku). Běh je nesoutěžní, pro 
všechny bez omezení věku. Pro děti 
je opět připravena dětská část BTF 
– drobné soutěže a dětské dopravní 
hřiště. Pomocí zábavných testů, oma-
lovánek a hlavně praktickými jízdami 
na dopravním hřišti budou strážníci 
Městské policie Brno pomáhat dětem 
při nácviku základů bezpečného cho-
vání v silničním provozu. Dětem, kte-
ré kolo nemají nebo se na něm ne-
mohou do Lužánek dopravit, stráž-
níci kolo zapůjčí stejně jako cyklistic-
kou přilbu. Koloběžky a trojkolky vez-
měte s sebou. V doprovodném progra-
mu si také můžete zacvičit s hudbou. 
 Cílem humanitární akce BTF je 
získat prostředky na podporu výzku-
mu léčby rakoviny a předat poselství 
statečného mladého člověka – Ter-
ryho Foxe dále, zejména mladým li-
dem. Svou účastí a dobrovolným pří-
spěvkem tuto humanitární akci pod-
poříte. V ČR se prostředky shro-
mažují u České sportovní, a.s. Běhy 
Terry Foxe, č.ú. 800042444/2700  
(peníze lze zasílat celoročně).
 zveme vás na všechny naše akce. 
Přijte si zacvičit, zasportovat, po-
bavit se a přispět na dobrou věc.
 Těšíme se. 

Šachový oddíl Tj spartak Adamov
 V sobotu 30. 6. 2007 uspořádal šachový oddíl TJ Spartak Adamov ša-
chový turnaj „Memoriál Filipa Dobrovolného“, neoficiální přebor města Ada-
mova v Rapid šachu. 

 Na úvod turnaje věnovali 
přítomní vzpomínku Filipu 
Dobrovolnému, bývalému 
hráči šachového oddílu. 
 Turnaje se zúčastnilo 22 
příznivců šachové hry. V přá-
telské atmosféře za pěkného 
počasí a s dobrým občerst-
vením se odehrálo 7 kol druž-
ných i bojovných partií. 

VíTězOVé JEDNOTLIVýCH 
KATEGORIí: 
kategorie žáků
Martin Schneider
kategorie dívek
Dana Šebková
kategorie neregistrovaných 
dospělých
Zdeněk Schneider
kategorie registrovaných 
dospělých
Pavel Masák
    

Výbor ŠO TJ Spartak 
Adamov

Tj spartak 
Adamov
odbor turistiky
8.–9. září 
Pochod Podyjím, pěšky 
30 km

22. září
Jára Cimrmann – Lom-
nice, pěšky 13 km



Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kul-
turně informační komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, PhDr. V. Grolich, z. Němcová, M. Peterková, L. Vrožinová, J. Králíčková, z. Buřík. 
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. 

diGi Tv 
satelitní televize

Vám nabízí za pouhých 
260 Kč měsíčně 

34 programů 
(v českém jazyce  

ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 
Sport, Nova a Prima,  
také Animal Planet, 

Discovery, Eurosport, 
Film+, Film Box,  

Galaxie Sport, Hallmark, 
Jetix, Minimax,  

erot. programy a další), 
za příplatek též HBO 1 a 2 

a Cinemax.

zdArmA  
přijímač s do, 

parabola a základní 
instalace!!

Termín instalace  
do 14ti dnů. 

OBJEDNáVKY:  
tel: 608 745 902  

722 550 739 
e-mail: 

technik.digi.tv@volny.cz

! Již rok jsme v Adamově  pro Vás a Vaše domácí mazlíčky !

VETERINÁRNÍ 
O R D I N A C E

MVDr. Jiří Bárta, MVDr. Tomáš Fidra
MVDr. Romana Bártová

 Ordinace Blansko Ordinace Adamov
 Svitavská 500 Smetanovo nám.99
 tel. 516 410 131 mob. 775 22 86 83
 mob. 775 22 86 84
 Ordinační doba: Ordinační doba:            
 Po – Pá  7.30 – 11.30    Po, St  14.00 – 16.00
 12.30 – 17.30 Út, Čt  8.00 – 10.00
 So  8.00 – 10.30            

Mimo ordinační dobu je Vám k dispozici u akutních 
případů non-stop pohotovost na telefonním čísle 

775 22 86 84.  
www.vet-blansko.cz

Od července 2007 nově pro Vás stříhání a úprava psů! 
Objednávky u MVDr. Romany Bártové, tel. 774 248 684.

   Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám doposud 
projevovali, a těšíme se na Vaši návštěvu.


