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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Státní pila v Adamově v r. 1928.

Jejím předchůdcem byla Knížecí pila a stála na místě mezi řekou a současnou ulicí 
Osvobození. Později uvolnila místo pro výstavbu nových objektů strojíren.
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Z a s í l á n í  S M S  z p ráv
Vážení spoluobčané,
na základě provedeného průzkumu formou ankety s možností hlasování na webu města 

je pro vás připraven nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního ko-
munikačního kanálu – posílání SMS zpráv na váš mobilní telefon. Nepůjde vždy jen o krizové 
situace, ale SMS zprávy vám budou přinášet i řadu potřebných informací z běžného života 
našeho města.

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech, havarij-
ních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušení jejich do-
dávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera ADAMOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera 
JMÉNO hvězdička ULICE hvězdička ČÍSLO  (text SMS zprávy můžete psát jak velkými tak ma-
lými písmeny, vše ale pište bez diakritiky).

Příklad SMS zprávy:
JMK ADAMOV INFORMACE ANO NOVAK JAN*SADOVA*30
Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této SMS zprá-

vy je Kč 3,00 (včetně DPH). Neprodleně obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do 
seznamu odběratelů informací zařazeni.

Zasláním přihlašovací SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby vám byly zasílány 
informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případ-
ně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.

Posílání SMS zpráv je pro vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít ukončit odběr infor-
mací, pošlete na číslo 900 77 03 odhlašovací SMS zprávu. Ta je totožná se zprávou přihlašovací 
s tím rozdílem, že slovo ANO je nahrazeno slovem NE. Cena za tuto SMS zprávu je stejná, tedy 
Kč 3,00 včetně DPH.

Informace, které vám budou zasílány, jsou pro vás bezplatné. Vy platíte pouze za zaslání 
přihlašovací či odhlašovací SMS.

Jen samé dobré zprávy vám přejí
Členové KIK

Provoz MHD v Adamově

Upozornění pro občany
Městský úřad v Adamově oznamuje, 

že silnice II. třídy č. 374 v úseku Bílovi-
ce nad Svitavou – LDN Babice nad Svi-
tavou bude uzavřena od 25.8.2008 do 
31.3.2009 pro veškerou dopravu z dů-
vodu rekonstrukce silnice a opěrných 
zdí. Objízdná trasa povede přes obce 
Křtiny, Březina, Kanice, Řícmanice do 
Bílovic nad Svitavou.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
3.7.2008 Ludmila Smolíková, 

85 roků, Sadová 27
6.7.2008 Anna Šumberová,  

83 roky, Komenského 1
10.7.2008 Josef Popelka, 83 roky, Tererova 2
13.7.2008 Alena Ambrožová,  

75 roků, Opletalova 38 B
14.7.2008 Zdeněk Zahradníček,  

83 roky, Komenského 23
14.7.2008 Milan Dostál, 75 roků, Sadová 20
14.7.2008 Emilie Ondráčková, 

75 roků, Tererova 7
15.7.2008 Josef Herzán, 70 roků, 

Komenského 9
17.7.2008 Marta Petlachová, 70 roků, 

Petra Jilemnického 12
19.7.2008 Anděla Nezvalová,  

83 roky, Pod Horkou 4
25.7.2008 Bohumila Gruberová,  

85 roků, Petra Jilemnického 2
27.7.2008 Helena Michlíková, 

82 roky, Dvořákova 4
31.7.2008 Růžena Tůnová, 75 roků, 

Petra Jilemnického 4
 7.8.2008 Josef Hovorka,  

85 roků, Opletalova 44
 9.8.2008 Helena Perestová,  

82 roky, Komenského 1
 9.8.2008 Věra Strejčková, 75 roků, 

Petra Jilemnického 14
10.8.2008 Václav Knecht, 89 roků, Tererova 6
16.8.2008 František Hanák,  

87 roků, Hybešova 24
17.8.2008 Miroslav Třasák,  

75 roků, Komenského 19
24.8.2008 Bedřich Podborský, 

81 rok, Pod Horkou 8

Blahopřejeme k sňatku
19.7.2008 Jaroslav Ressek – Ivana Halvová
19.7.2008 Pavel Bezchleba – 

Marie Kyzlinková
 2.8.2008 Lukáš Handzel – Eva Koudelová

Úmrtí
25.6.2008 Věra Zavřelová, roč. 

1921, Fibichova 9
30.6.2008 Anna Ivančinová, roč. 1923, 

Petra Jilemnického 12
 5.7.2008 Vladimír Horák, roč. 1930, 

Petra Jilemnického 29

Dispečerské řízení je od 1. června to-
hoto roku zajišťováno Centrálním dispe-
činkem společnosti KORDIS. Systém dis-
pečerského řízení MHD v Adamově s po-
drobným popisem a odlišnostmi od říze-
ní veřejné linkové dopravy IDS JMK byl 
projednán s pracovníky dispečinku, kteří 
jej akceptují. V současné době informace 
o zpoždění vlaků a čekání či nečekání, ob-
drží řidiči SMS zprávou přes komunikační 
zařízení MSP, které je umístěno v každém 
vozidle. Řidiči čekají dle jízdního řádu čty-
ři minuty a poté pokračují na spoji ke ko-
nečné zastávce. Pokud má vlak zpoždění 
větší jak čtyři minuty, je ve většině přípa-
dů nutno čekání ukončit, aby byla dodrže-
na následná návaznost v opačném směru. 
Pokud je mezi prováděným spojem a ná-
sledným spojem časová tolerance, řidiči 
čekání prodlužují. Není účelem však če-
kat až 10 minut na zpožděný vlak, neboť 
další spoj zajistí přepravu cestujících cca 
za 20 minut. Ke kolizním situacím může 
dojít v případě, že vlak přijíždí do stanice 
a autobus od zastávky odjíždí, takže je zde 
vizuální kontakt, nicméně čekání na takto 
přijíždějící vlak a následná doba na pře-

stup by opět znehodnotila celý nastave-
ný systém, neboť by narostla na cca uve-
dených deset minut. Dalším problémem 
provozu MHD v Adamově byl nedostatek 
stálých řidičů, který byl nahrazován ope-
rativně řidiči „střídači“. Tito řidiči neměli 
provoz osvojen jako řidiči stálí a stížnosti 
občanů na porušení návazností tak byly 
v několika případech opodstatněné. Od 
měsíce srpna naše společnost přijala no-
vého řidiče, který je „adamovským“ ob-
čanem a je tedy vytvořen předpoklad ke 
stabilizaci personálního obsazení linky 
MHD v Adamově a následného zkvalitně-
ní prováděných služeb naší dopravní spo-
lečností.



3

Nové dopravní značení

Vaši zastupitelé

Můj život  
je náš kraj, 

rodina a běh

Dopravní značení je nezbytnou součás-
tí technického vybavení komunikací, které 
bezprostředně přispívá ke zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu.

Počátkem letošního roku byla odbornou 
firmou zpracována projektová dokumenta-
ce.

„PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
město – ADAMOV“. Pasport řeší rozmís-
tění a osazení dopravního značení na silni-
ci II třídy č. 374, III. třídy č. 3745 a místních 
komunikacích ve městě Adamov. Účelem 
pasportu je především zjištění stávajícího 
stavu dopravního značení, případně jeho 
opravy. Jeho návrh vyplývá ze zásad pro do-
pravní značení na pozemních komunikacích 
dle CDV Brno 2002, TP 65 a v souladu s vy-
hláškou 30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla silničního provozu na pozemních 
komunikacích, úpravy a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, přizpůsobených 
na místní podmínky a dopravní význam do-
tčených komunikací. Nově instalované do-

pravní značky odpovídají ČSN EN 12899-1, 
jsou s reflexní úpravou a jsou umístěny na 
sloupcích schváleného typu. Boční a výško-
vé umístění dopravních značek bylo realizo-
váno dle TP65 II. vydání.

Pasport byl spolu s písemným stanovis-
kem Policie ČR, okresního ředitelství Blan-
sko, Dopravního inspektorátu Blansko za-
slán ke schválení na Městský úřad Blansko, 
odbor stavební úřad, oddělení silničního 
hospodářství, který dne 31. 3. 2008 vydal 
Stanovení dopravního značení, kterým byl 
pasport schválen.

V průběhu července došlo k odstranění 
starých a nevyhovujících dopravních značek 
a byly instalovány nové, které odpovídají 
všem platným normám. U některých značek 
muselo dojít ke změně jejich umístění, tak 
aby byly instalovány v souladu s platnou le-
gislativou. Věříme, že tímto dojde ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy ve městě.

Odbor SMM

Naděžda Pikartová, ČSSD

S jakými představami jste šla do voleb?
Náš program pro komunální volby 2006 

se jmenuje „Otevřené město“. Snažím se ten-
to program prosazovat v zastupitelstvu. Pro-
tože jsem sama za ČSSD v zastupitelstvu, ra-
dím se s členy MO-ČSSD jak hlasovat. Někdy 
se ale musím na zastupitelstvu rozhodnout 
rychle a sama.

Co je Vaší současnou prioritou v práci 
pro Adamov?

Z našeho programu jsme uskutečnili již 
několik věcí. Radost mám z dětského hřiš-
tě na Komenského ulici i mateřské školky. 

Ze zdi „nářků“ u fotbalového hřiště, nových 
chodníků, z nových odpadkových košů, no-
vých značek a nyní nových silnic. Přeji si, aby 
nastavený trend dál pokračoval a město se 
mohlo rozvíjet a měnit svoji tvář. Všichni ob-
čané by si měli uvědomit, že to nejde hned, 
ale každá maličkost stojí hodně úsilí a hod-
ně práce.

Co byste ráda uskutečnila do konce vo-
lebního období?

Chtěla bych připomenout projekt „Ale-
xandrovka“, který byl vyhodnocen nejlep-
ším projektem Jihomoravského kraje a bude 
sloužit dalším generacím. Proto chci podě-
kovat místostarostovi Miroslavu Čumovi, že 
projekt dotáhl do zdárného konce a nene-
chal se odradit některými zastupiteli, kteří, 
ač jde o dobrou věc, neustále tento projekt 
napadali.

A co dlouhodobé plány?
Chci sdělit všem, kteří žijí ve městě, aby 

se snažili vytvářet „vzhled města“, pomohli 
k udržování pořádku a nenechávali vše na 
pracovnících městského úřadu. Jen tak se 
můžeme vyrovnat jiným vesnicím a měs-
tům. 

Chtěla byste ještě něco sdělit?
Změna vedení po komunálních volbách 

podle mého mínění přináší v tuto chvíli po-
zitivní změny a doufám, že v tom bude v bu-
doucnu pokračovat.

Pane hejtmane, je čas dovolených 
a prázdnin, pojďme si popovídat trošku 
odlehčeně, nejen o vašem pracovním, ale 
také o osobním životě.

Rád souhlasím, i když oddělit můj pra-
covní a osobní život je dost náročný úkol.

Tak to alespoň zkusme. Řekněte, co 
děláte, když nejste hejtmanem?

Tak, na toto téma jsem něco málo psal 
zrovna nedávno na mých nových webo-
vých stránkách (pozn. redakce www.jura-
nek.cz ), takže se možná budu trošku opa-
kovat. Ale nazpět k vaší otázce – když ne-
jsem hejtmanem, či přesněji řečeno, když 
zrovna bezprostředně neplním hejtman-
ské pracovní povinnosti, jsem nejraději se 
svojí rodinou. Někdy se mi totiž stává, že 
mě má žena a naši synové vidí častěji v te-
levizi než doma.

Ale máte přece nějaké zájmy, koníčky, 
něco, čím se rád bavíte, či rád odreaguje-
te ve svém volném čase?

Pokud vyšetřím trochu času, věnuji ho 
především běhání. Když už mám všeho 
„nad hlavu“, pomůže mi nejvíc jít si zabě-
hat. Lehká atletika byla vždycky mým vel-
kým koníčkem, ale moje současné běhání 
je pro mě něco víc než jen koníček – po-
skytuje mi čas a prostor promyslet si růz-
né věci a problémy, uvolnit napětí, zbavit 
se každodenního stresu a udělat něco pro 
své zdraví. Běhám co nejčastěji a přátelé 
běžci mě potkávají např. na pravidelných 
běžeckých závodech, zejména na Brněn-
sku a Hodonínsku.

Pokračování na str. 4
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A kde běháte nejraději?
Moc rád běhám v okolí Kanic, Babic 

a Bílovic nad Svitavou, kde jsou krásné 
lesní cesty a čistý vzduch. Místem mého 
srdce je také Doubravník a jeho okolí – 
odsud pochází moje žena a tam – v blíz-
kosti hradu Pernštejn, jsem s ní prožil ty 
nejkrásnější chvíle.

Když jste začal mluvit o své ženě, pro-
zraďte nám o ní a o své rodině něco víc.

Především chci říct, že letos budeme 
s mojí ženou slavit 25. výročí svatby a já 
musím přiznat, že ji mám ještě víc rád, 
než když jsme se brali. V současné době 
se stará o svoji 86letou maminku, která 
žije s námi doma – doma znamená v cih-
lovém třípokojovém bytě v Brně-Žideni-
cích. Jinak máme 3 syny, z nichž nejstarší 
letos ukončil bakalářské studium v oboru 
analytika, informatika, prostřední studuje 
Lékařskou fakultu v Olomouci a nejmlad-
ší, dnes už téměř 18letý, osmileté gymná-
zium v Brně.

Takže synové už s Vámi asi na dovole-
nou nejezdí, ale se ženou se někam chys-
táte?

Ano, rád bych jí alespoň trochu vyna-
hradil mou častou nepřítomnost. Takže si 
letos vyrazíme na týden na „stříbrnou sva-
tební cestu“.

Prozradíte nám kam?
Tak to bych si rád nechal pro sebe, 

abychom si mohli užít trochu soukromí, 
ale můžu prozradit, že to bude na území 
České republiky a docela jistě nebude da-
leko les. Protože být v lese, je pro mě ten 
nejlepší způsob relaxace. Jsem původním 
povoláním lesák a les je pro mě tím nej-
krásnějším místem k odpočinku a dovo-
lené. Vůbec netoužím po exotických dál-
kách. To, co potřebuji k životu a oprav-
dové pohodě, je smůlou vonící a ptačím 
zpěvem naplněný zelený les… Mé ženě 
to naštěstí nevadí a nemá s tím problém. 
Naopak často říká, zvláště v souvislosti 
s mými „hejtmanskými povinnostmi“, že si 
nebrala hejtmana, ale lesáka.

Ne každý den ale můžete běhat nebo 
se procházet po lese. Jak relaxujete, 
když je málo času, nebo procházkám či 
běhu v lese nepřeje počasí?

V takových dnech si rád sednu a přečtu 
některou ze sbírek mých oblíbených bás-
níků Václava Renče, Jana Zahradníčka, či 
některou z knih Gilberta Keitha Chesterto-
na nebo Antoine de Saint-Exupéryho. Rád 
také poslouchám hudbu – z té vážné např. 
skladby Bohuslava Martinů, Wolfganga 
Amadea Mozarta nebo Josepha Haydna, 
z jiných hudebních žánrů mám rád např. 

Aktuální informace 
ze svodky událostí Městské policie Adamov

písně táborových ohňů, což jistě souvi-
sí s tím, že jsem dříve vedl 21 táborů pro 
děti a mládež. Stejně rád si však zazpívám 
s přáteli u cimbálky.

Musím říct, že mi k Vám básně a lesní 
samota příliš „nesedí“, nepůsobíte na mě 
jako introvert a samotář, ale spíše jako 
člověk velmi otevřený a společenský.

Máte pravdu, přesto, že mám tolik rád 
lesní samotu, nedokážu být dlouho bez 
lidí. Proto mě můžete potkávat při nej-
různějších příležitostech a událostech, na 
těch nejrozmanitějších místech – ve ško-
lách, v domovech důchodců a sociálních 
ústavech, mezi hasiči, sportovci, stárky na 
hodech, prostě na nejrůznějších kultur-
ních, sportovních, charitativních a dalších 
akcích – to už jsem však zase většinou vní-
mán nejen jako Stanislav Juránek, ale také 
jako hejtman našeho krásného kraje.

O Jihomoravském kraji mluvíte čas-
to. Když se na Vás člověk podívá, vidí, že 
máte k našemu kraji skutečně silný cito-
vý vztah a náklonnost. Je to tak?

Na tuto otázku mohu říct jen ano, je 
to tak. Víte, cítím se tak trochu jako rodič, 
když „vypiplá“ dítě a vede ho za ruku při 
jeho prvních krůčcích. Vedl jsem kraj od 
jeho samého začátku a to je něco, co se 
nedá vymazat a zapomenout. A navíc, já 
mám náš kraj projetý doslova a do pís-
mene „křížem krážem“. Znám problémy 
doslova „z první ruky“, znám také lidi, 
kteří v něm žijí. Tvrdím, že jsou nesmír-
ně dobří, přátelští, pohodoví, pracovití 
a laskaví, jako celý náš kraj. A když např. 
stojíte, jako se mi to stalo nedávno při 
návštěvě obce Kobylí a díváte se, jak za-
padá slunce nad vinohrady pod Pálavou, 
tak vás to prostě vezme za srdce a vy si 
uvědomíte, že byste tento kraj nikdy a za 
nic nevyměnil.

Pane hejtmane, to jsou krásná slova 
na konec našeho rozhovoru, lepší ani ne-
mohla zaznít. Děkuji za ně i za váš čas.

Rádo se stalo. Jen bych ještě rád všem 
lidem v našem krásném kraji popřál ra-
dost a opravdovou pohodu.

Placená inzerce

Vybrané události ze srpna 2008 
konkrétně:

* Při pochůzkové činnosti na ulici Opleta-
lova bylo strážníkům telefonicky oznámeno, 
že na ulici Opletalova se volně pohybuje pej-
sek rasy teriér, který svojí přítomností kolem 
komunikace ohrožuje bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu. Strážníci se dostavili 
na výše uvedenou ulici, kde pejska spatřili. 
Jelikož už strážníci tohoto pejska z dřívější 
doby znají, tak ihned vyrozuměli jeho ma-
jitele. Majiteli pejska byla uložena bloková 
pokuta.

* V odpoledních hodinách při pochůzko-
vé činnosti byl strážníky MP přistižen mladý 
muž, který si v čekárně MHD na ulici Opleta-
lova opakovaně odplivnul na zem. Strážníci 
mladého muže na toto chování upozornili 
a následně uložili blokovou pokutu. Mladý 
muž se dopustil přestupku dle § 47, písm. d) 
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.

* V odpoledních hodinách vyrazil mladý 
muž z Adamova I nakupovat bez peněz do 
potravin na Smetanově nám. Mladý muž si 
v potravinách vybral dle chutě bagetu, kte-
rou si schoval pod bundu. Toto jednání zare-
gistrovala pracovnice potravin, která ihned 
vyrozuměla strážníky MP. Mladý muž po 
spatření strážníků MP u východu z potravin 
bagetu z bundy vyndal. Bageta byla předána 
pracovnici potravin a mladý muž od strážní-

ků ,,vyfasoval“ za tento nákup blokovou po-
kutu.

* V odpoledních hodinách bylo strážní-
kům telefonicky oznámeno občankou měs-
ta Adamova, že došlo k odcizení měděného 
kříže z náhrobku na hřbitově v Adamově III. 
Celá věc byla oznámena OO PČR Blansko.

Vážení občané, pokud si při návštěvě 
hřbitovů všimnete osob, které se zde pode-
zřele chovají a tato místa je tzv. lákají (aby 
si odsud co není jejich odnesli), tak ihned 
kontaktujte Městskou policii nebo OO PČR 
Blansko.

Přehled přestupků na úseku dopravy:

Zákaz stání B 29 - na ulici Sadová - 2x

Stání v křižovatce - na ulici Sadová - 1x

Stání na chodníku, kde to není dovoleno  
- na ulici P. Jilemnického – 1x

Neoprávněný zábor veřejného prostranství 
– na ulici Neumanova – 1x
 - na ulici Opletalova – 2x

Zákaz vjezdu všech vozidel B 1 
- nám. U Kostela – 3x
- lesní cesta Svitavská (ŠLP Křtiny) – 2x
- lesní cesta z ul. Opletalova k ČOV - 2x

Celkem bylo projednáno v blokovém ří-
zení 14 dopravních přestupků.

 Jaroslav Kolčava 
 strážník MP Adamov
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Beseda o třídění odpadu
Ve dnech 14.5. a 15.5.2008 v 17.30 hod 

se pro občany v Adamově konala beseda 
o třídění odpadu, o jeho vlivu na život-
ní prostředí, na ekonomiku města i jeho 
obyvatel. První den probíhala beseda 
v prostorách budovy Městského kultur-
ního střediska na Ptačině a druhý den se 
jí mohli občané zúčastnit v budově ZŠ, 
Komenského 4. Pořádajícím byla Komise 
pro Zdravé město Adamov ve spolupráci 
se ZO ČSOP Ponikva, přednášející Monika 
Vokálová odpovídala i na dotazy občanů.

Beseda byla zaměřena na tyto oblasti:
kde končí naše odpady •
prevence vzniku odpadu •
třídění odpadu (co a jak třídit, kde se  •
zpracovává tříděný odpad)
rizika různých druhů plastů pro naše  •
zdraví
odpady v Adamově – jak systém fun- •
guje a kolik nás stojí.

Zajímavé byly i rady, jak odpad 
nevytvářet:

nákup s vlastní taškou (nejlépe látko- •
vou)
odmítat zbytečné balení do dalšího  •
obalu
upřednostnit velká balení, pokud je  •
spotřebujeme
pokud obal, tak ten, který je možné tří- •
dit
upřednostňovat výrobky z recyklova- •
ného materiálu
oprava rozbitých předmětů •
voda z kohoutku je levnější a stejně  •
kvalitní jako balená

napájení spotřebičů ze sítě místo ba- •
terií
nemusíme mít všechno, mnohé si lze  •
půjčit
znovu upotřebení obalu (kelímky od  •
jogurtu pro sazeničky)
stop věcem na jedno použití (plastové  •
nádobí, plenky)
textil na charitu, využít při úklidu •
domácí kompost •
Stěžejní oblastí besedy bylo třídění od-

padu, recyklace a kompostování, které 
jsou výhodnější oproti skládkám a spa-
lovnám, a to především z hlediska využití 
druhotných surovin, úspor energie, vody 
a rovněž z hlediska ekonomického. Nevý-
hodou je skutečnost, že jsou jen lékem na 
problém, neodstraňují jeho podstatu (ně-
které materiály nelze do nekonečna re-

cyklovat), dále vznikají náklady na sběrné 
nádoby a svoz. V ČR je zatím málo firem 
zabývajících se zpracováním tříděného 
odpadu, zájem o tuto oblast se ovšem stá-
le více dostává do popředí.

Třídit lze plasty, papír, sklo, bioodpad, 
kovy a nebezpečný odpad.

V r. 2005 se vytřídilo v ČR okolo 12 % 
komunálního odpadu, dnes je to již oko-
lo 20 %.

Skladba domovního odpadu  
(% hmotnosti)

22 % papír
13 % plasty
 9 % sklo
 3 % nebezpečný odpad
18 % bioodpad
35 % zbytek

BAREVNÉ KONTEJNERY
Žlutý – sběrná nádoba na plast

vhazujeme plastové obaly od potravin a drogistického zboží jako PET lahve od nápojů a rostlinných olejů, čisté kelímky  •
od jogurtů, másel, plastové fólie, obaly od šampónů, tašky, igelit, plastikové sáčky
nikdy do nich nevhazujeme obaly od syntetických a minerálních olejů, obaly od nebezpečných chemikálií, novodu- •
rové trubky.
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TŘÍDĚNÍ NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Třídění nápojových kartonů (tetrapakových obalů) od mléka, mléčných výrobků, ovocných šťáv, vín apod. Prázdné, vy-

pláchnuté a zmačknuté obaly uložte do kontejnerů na separovaný odpad s nápisem PLASTY.

Modrý – sběrná nádoba na papír
do kontejneru patří noviny, časopisy, knihy, sešity, brožury, rozložené papírové krabice, kartony, vlnitá lepenka, čisté  •
papírové obaly, sáčky, reklamní letáky
nikdy do nich nevhazujte pleny, voskový papír, dehtový papír, mastný a znečištěný papír, více vrstevné obaly s folií •

Zelený – sběrná nádoba na sklo
do kontejneru patří veškeré láhve od nápojů, kečupu, zavařenin, přesnídávek, skleněné střepy - tabulové sklo •
nikdy do nich nevhazujeme zrcadlo, porcelán, keramiku, TV obrazovky, autosklo, drátěné sklo, zářivky, výbojky •

Závěrem besedy byly shrnuty následující skutečnosti:
třídění odpadu je ekologicky a ekonomicky výhodné •
vytříděný odpad oproti směsnému odpadu přestává být odpadkem a stává se cennou surovinou, se kterou je dále  •
obchodováno
větší množství vytříděného odpadu je pro obec ekonomickým ulehčením, neboť se stoupajícím množstvím vytříděné- •
ho odpadu klesají poplatky za svoz a rostou příspěvky od spol. EKO-KOM, a.s.
důležitá je prevence vzniku odpadu, neboť množství odpadu, které vyprodukujeme, ovlivňujeme již při nákupu •
za odpad, který nevznikne, nezaplatíme vůbec nic a vůbec nezatěžuje životní prostředí •

Odbor správy majetku města
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Zveme vás na výstavu
Výstava obrazů Anny Georgiadu – Treuchelové

Děkujeme
Město Adamov děkuje společnosti E-on, 

jmenovitě Ing. Krejčířovi a ZUŠ Adamov za 
nové provedení fasády objektu trafostanice 
na ulici Neumannova. Poděkování v rámci 
ZUŠ patří paní učitelce Baisové – výtvarný 
obor, žákům výtvarného oboru a všem, kteří 
přiložili ruku k dílu.

Poděkování
Děkuji za účast a slova útěchy všem, kteří 

se dne 19. 6. 2008 přišli rozloučit s mojí ma-
minkou paní Helenou Alexovou. Zvláště dě-
kuji paní Čubernové a panu Rybářovi, kteří 
mi velmi rádi a kdykoliv pomáhali.

Helena Rutová, dcera

Vzpomínka
Dne 3. 8. 2008 uplynulo 5 let od úmr-

tí pana Josefa Oujezdského. Stále vzpomí-
ná dcera Blanka, vnuk Martin a vnuk Lukáš 
s rodinou.

Na další zajímavou výstavu ve Společen-
ském centru Komenského 6 se mohou těšit 
milovníci výtvarného umění. Na neděli 14. 
září připravil Historicko-vlastivědný kroužek 
při MKS Adamov výstavu obrazů akademické 
malířky Anny Georgiadu – Treuchelové. Slav-
nostní vernisáž začíná v neděli 14. září v 16.00 
hodin. Výstava potrvá od 14. do 23. září 2008 
a bude otevřena od 13.00 do 17.00 hodin.

Anna Georgiadu se narodila v roce 1963 
v Novém Jičíně, prožila dětství v prostředí 
tvůrčí atmosféry výtvarné činnosti a vůní ba-
rev i malířských prostředků. Její otec, Josef 
Treuchel (*1925), absolvent pražské AVU, se 
věnuje převážně krajinomalbě. Malířkou byla 
také matka, Jindřiška (Jindra) Treuchelová 
(1931-1985), která se zaměřila na plasticky cí-
těné figurální náměty a portréty. Po studiu na 
Střední uměleckoprůmyslové škole v Uher-
ském Hradišti se Anna Treuchelová od roku 
1982 vydala na tvůrčí dráhu v oboru výtvarné 
propagace a výstavnictví, v letech 1987-1993 
vystudovala obor volná grafika a ilustrace na 
Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě 
a od roku 1998 působí jako učitelka výtvarné 
výchovy na základní umělecké škole v Kopřiv-
nici, k čemuž si v letech 2004 – 2005 doplnila 

vzdělání i vysokoškolskou pedagogickou kva-
lifikaci na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Na tvorbu Anny Georgiadu nelze apliko-
vat běžná uměleckohistorická a estetická hle-
diska. Její díla nezpodobují předmětný svět, 
což ovšem neznamená, že by neměly obsah 
a schopnost o něčem vypovídat. Kresby a kre-
sebné grafiky Anny Georgiadu zaujmou na 
první pohled atraktivně jako celek svou spe-
cifičností. Postupně však přivádí diváka k bliž-
šímu prohlížení jejich struktury a jednotlivých 
detailů Jejich rukopis je temperamentní a dy-
namický, ne však agresivní nebo dráždivý. 
Obdobně je tomu u malířských prací Anny 
Georgiadu. Tady přistupují do souhry hlavně 
barvy a plochy tvarů, ale i kresebné tahy štět-
ce nadále hrají významnou úlohu. Malba vět-
šinou zaujímá celou plochu, jednotlivé tahy 
štětce nanášejí souznění barev bez ostřejších 
obrysů, do toho zapadají jednotlivé nebo čet-
né tahy lineární, někdy provázené útvary či 
shluky až perokresebných detailů. Přitom zů-
stává výsledný estetický účin a pozitivní do-
jem, že autorka nám něco pozitivního ze své 
duše a ze svého srdce sděluje.

Anna Georgiadu-Treuchelová uspořádala 
23 samostatných výstav, mimo jiné též v Bra-

Dopravní 
okénko
Předprodej jízdenek a vyřizování prů-
kazek: 23. září 2008 od 14 do 16 h.

tislavě a Brně, realizovalo se 12 jejích projek-
tů monumentálních maleb v interiérech sí-
del veřejných institucí. Její tvorba vysoce 
přesahuje regionální i republikový význam 
a svou originalitou, uměleckou i společen-
skou hodnotou je podstatným a trvalým pří-
nosem pro výtvarnou kulturu.
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Vývoj realizace oprav Alexandrovy rozhledny

I. VERZE
150 000 Kč - v této verzi byla započítána 

jen oprava žebříku a oprava (zazdění) pod-
půrných nosníků ochozu. Pokud by se zvo-
lila tato varianta, nejpozději po roce užívání 
by musela nastat generální oprava ochozu. 
Dále tato verze vůbec nezohledňovala opra-
vu zdiva atd., které je v dezolátním stavu.

II.VERZE
500 000 Kč - oprava ochozu, žebříku, za-

pravení spár, schodiště do technologické 
místnosti.

Tato verze byla významně podhodnoce-
na, neboť navržená částka je nedostačující 
nejen vzhledem k výraznému navýšení cen 
oceli. I tato verze však neřeší dlouhodobě 
opravu Alexandrovy rozhledny (dále jen AR). 
Opět to byla jen krátkodobá oprava, která by 
v podstatě nic neřešila, jen by oddálila celko-
vou nutnou celkovou rekonstrukci AR.

III.VERZE
1 500 000 Kč - odhad skutečných nákla-

dů na opravu, kdy by byl výstup na Alexan-
drovku po vnějším plášti po kovovém scho-
dišti. Z této verze vycházel i původní návrh 

rozpočtu a byla zpracována studie včetně již 
zmiňovaného schodiště. Tato cena je v sou-
časné době nedostačující vzhledem k navý-
šení cen oceli.

Po konzultacích s projektantem, statikem 
a dalšími odborníky bylo od této varianty 
upuštěno z důvodu zvýšených nákladů na 
údržbu ocelových konstrukcí.

Hlavním důvodem upuštění od této vari-
anty opravy AR však byl návrh na zvýšení AR 
cca o 6 m, který se líbil nejen většině zastupi-
telů (což potvrdili tím, že odsouhlasili navý-
šením prostředků potřebným k realizaci), ale 
i široké veřejnosti.

IV. VERZE
3 370 000 Kč - návrh na změnu rozpočtu, 

který schválila většina zastupitelů. Na konci 
roku byla zveřejněna výzva Regionální rady 
na možnost získat peníze z Evropských fon-
dů, což byl impuls jak získat peníze, aby to 
město stálo co nejméně. A současně padl 
i návrh na kompletní rekonstrukci Alexan-
drovy rozhledny se zcela novým řešením 
této rekonstrukce.

Tento návrh přišel s řešením navýšit AR 
cca o 6 m tak, aby výhled z ní činil 360 stup-
ňů.
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Nástup by zhruba do tří metrů byl ven-
kem po kovovém schodišti, zbytek výstupu 
by pokračoval po točitém schodišti až na 
vnější vrchní ochoz. Po zveřejnění tohoto zá-
měru se zvedla obrovská vlna zájmu nejen 
veřejnosti, ale i médií (tisk, televize, a podob-
ně.). Byla podána žádost o dotaci RR regionu 
soudržnosti Jihovýchod.

Při podávání této žádosti byly zpracová-
ny rozpočtové náklady na stavební práce, 
jejichž celková výše byla 2 849 758 Kč včet-
ně DPH. Tato částka byla použita i v žádosti 
o dotaci. Žádost byla odevzdána 29.2.2008.

Při vyhodnocení veřejné zakázky ma-
lého rozsahu byla vybraným uchazečem 
nabídnuta cena na stavební práce ve výši 
3 687 965 Kč, vč. DPH (tato cena byla nejniž-
ší). Na výši ceny se nejvíce odrazilo již něko-
likrát zmiňované navýšení cen ocelí a prá-
ce spojené s jejím zpracováním. Začátkem 
června bylo regionální radou městu Adamov 

Schválený rozpočet na AR 3 370 000

Stavební práce 2 849 758

Ostatní náklady 520 242

Navýšení cen oeli na svět.trzích 837 248

EKOSTAV s.r.o. 3 687 965

Celková cena po navýšení 4 207 248

Přiznaná dotace 2 770 000

Sponzorské dary 280 000

Celkové náklady města Adamov 1 157 248

přiznána dotace ve výši 2 770 000 Kč a na ná-
sledné tiskové konferenci se zástupci KÚ byl 
projekt „Alexandrova rozhledna u Adamova“ 
označen jako nejlepší projekt!

Za podporu projektu Alexandrova roz-
hledna děkuji všem zastupitelům.

Miroslav Čuma, místostarosta
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Na září jsme pro vás 
připravili...

12. září 2008 Î
v 9.45 hodin POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE 
PRO NEJMENŠÍ – Perníková chaloupka 
a Červená Karkulka (účinkují O. Marková 
a V. Schilder).

14. září 2008 Î
druhý zájezd pro děti i dospělé  
ZA PARDUBICKÝM PERNÍČKEM.

14. září 2008 Î
v 16 hodin ve Společenském centru na 
Komenského ul. VERNISÁŽ VÝSTAVy 
OBRAZŮ AKADEMICKÉ MALÍŘKy ANNy 
GEORGIADU-TREUCHELOVÉ.

18. září 2008 Î
akce MKS a SPOZ při MěÚ Adamov pro 
děti z prvních tříd, jejich kamarády, rodiče 
a prarodiče – VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ  
VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH.

21. září 2008 Î
v 16 hodin NEDĚLNÍ SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU – Medvídek na cestách 
(účinkuje Zdeněk Ševčík).

22. září 2008 Î
v 18 hodin koncert JOŽKy ŠMUKAŘE. 
Bližší informace na plakátech.

29. září 2008 Î
VLASTIVĚDNÝ VÝLET s Ing. Jozefem JANČOU.

30. září 2008 Î
v 18.00 hodin přednáška Petra Masaryka 
na téma RUMUNSKO – PŘÍRODA, LIDÉ, 
ZÁŽITKy, (přednáška o letním putování 

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov, 
tel.: 516 446 590, 607 518 104 knihovna: 516 446 817 
mks-adamov@quick.cz knihovna@adamov.cz

Rumunskem, doplněná spoustou fotografií, 
zajímavostí a praktických typů pro cestu do 
Rumunska). S ní spojená výstava fotografií 
s názvem PŘÍRODA EVROPy OBJEKTIVEM 
potrvá do 10. října a bude otevřena 
v pracovní dny od 14 do 17.30 hodin.

Na říjen připravujeme:
koncert Javorů – Hany a Petra Ulrycho- •
vých (8. 10. 2008).
zájezd do MDB na představení Charleyho  •
teta (9.10.2008).

Městské kulturní středisko Adamov,  
Opletalova 22

pro velký zájem se zájezd 
„ZA PARDUBICKÝM 

PERNÍČKEM“ 
uskuteční také v neděli 14. září 2008.

I tentokrát je zajištěna cesta vlakem Pendolíno 
z Brna do Pardubic.

Co nás čeká v Pardubicích?
projížďka historickým autobusem nebo trolejbusem 

do Lázní Bohdaneč,
plavba lodí „Arnošt z Pardubic“¨,

prohlídka Kunětické Hory a Perníkové chaloupky,

 Bližší informace: na č.t. 607 518 104 nebo 
prostřednictvím e-mailu mks-adamov@quick.cz

Od září opět začínáme...
Přinášíme zájemcům přehled kurzů, které 

MKS připravuje na nový školní rok:
jazykové kurzy

angličtina, němčina, ruština
kurzy jógy

pro začátečníky, pro pokročilé
kurz břišních tanců

pro začátečníky, pro pokročilé
kurz trénování paměti
kurz výpočetní techniky.

Zahájení kurzů je v polovině měsíce září. 
Zájemci se mohou do jednotlivých kurzů 
hlásit a bližší informace získat v MKS Ada-
mov, prostřednictvím e-mailu nebo na č.t. 
607518104. Podmínkou pro zahájení jed-
notlivých kurzů je min. 7 zájemců.
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Informace z MKS – knihovny
MKS upozorňuje, že knihovna má novou 

e-mailovou adresu, která je:  
knihovna@adamov.cz

Od září bude opět knihovna v provo-
zu v obvyklém čase, tj. v pondělí a čtvrtek  
od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin, ve středu 
od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

I během prázdnin jsme pro vás nakoupili 
nové knihy. Z nabídky vybíráme:

Novinky pro děti a mládež:
CABOT, Meg:  Hrdinka říká ano
LANCZOVÁ, Lenka: Vůně deště
LANCZOVÁ, Sandra: Lásky a nelásky
JECELÍN, Zdeněk: Blíženci z ledové pouště

Napínavé romány:
CLARK, M. H. : Tentokrát naposledy
WYLER, Allen: Fatální omyl
McCLURE, Ken: Neviditelný nepřítel
SCHLOGEL, Gilbert: Doktorka Valérie

Pro ženy:
ROBERTS, Nora: Zkouška důvěry
HOYT, Elizabeth: Havraní princ
LOWELL, Elizabeth: Safírová kletba
BECNEL, Rexanne: Na první pohled

Městské kulturní středisko Adamov, 
Opletalova 22, vyhlašuje XV. ročník 

soutěže pro fotografy amatéry

„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK 
Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ“  

DOVOLENÁ 2008

Podmínky soutěže:
do termínu uzávěrky doručit na adresu  •
MKS 1 – 3 fotografie zachycující atmo-
sféru letošní dovolené,
ze zadní strany je nutné na fotografie  •
uvést jméno a příjmení soutěžícího, 
věk a adresu,
fotografie mohou být doplněny ná- •
zvem nebo komentářem,
 formát fotografií je libovolný. •

Termín uzávěrky soutěže  
je 19. září 2008.

Povídání o cestování, o zdraví a nemocech, o životním stylu... Témata přednášek a besed se stří-
dala tak, abychom se dozvěděli ze všech oblastí co nejvíce. Mezi přednášejícími byl i Eduard Hof-
mann, který věnuje většinu svého volného času cestování. 

Mezi pozvánkami do MKS jste pravidelně nacházeli i pozvání na biblickou hodinu a později na 
nedělní zastavení u kávy. Fotografie je z poslední této akce a potlesk patří p. Jiřímu Kaňovi, který 
spolu se svými kolegy řádku roků připravoval program těchto setkání.

Jarní květiny na výstavišti Flora Olomouc odkvetly. Ale právě v těchto dnech, kdy je uzávěrka zpra-
vodaje, se do Olomouce chystáme znovu - navštívit letní etapu výstavy. Kromě Olomouce zajede-
me také do Loštic, kde se vyrábí pravé olomoucké tvarůžky.
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Plán činnosti odb. turistiky 
na červenec 2008

1. - 5. 9. 2008 Î
týdenní pobyt – Jihlavské vrchy

27. 9. 2008 Î
Výšlap na hrad Veveří (15 km)
Adamov zast. 6.40, Brno 7.02, dále MHD

Slova pro povzbuzení
Před lety jsem měl možnost navštívit dnes 

již zesnulého kněze – vyhlášeného bylinkáře 
a léčitele. Vezl jsem k němu jednoho tatínka, 
který se dlouho léčil s nemocnými játry. Ten 
kněz ale nebyl žádný šaman. Pouze se sna-
žil především odhalit příčinu onemocnění 
a jako podpůrnou léčbu pak využít bylinky. 
Jeho odhad býval téměř dokonalý. Tomu ta-
tínkovi například docela přesně popsal mís-
to a situaci, kde žije, co jí, co dělá a doporučil 
mu pár věcí ke zlepšení životosprávy. Z toho 
si pamatuju: má se vyhýbat „zahraničním“ 
potravinám a jíst pouze ty, které pocháze-
jí z našich oblastí. Tvrdil, že lidský organis-
mus je doslova naprogramovaný na přírodu 
a produkty míst, ve kterých člověk žije. Ne-
vím, jak moc to platí, protože mnoho lidí se 
stěhuje po světě a musí přece z něčeho žít. 
Přesto jde o velmi zajímavý názor. Poukazu-
je na to, že nejen bohatý výběr potravin je 
zárukou našeho zdraví a štěstí, ale i to, jestli 
si umíme vážit půdy, po které chodíme a ze 
které žijeme.

Jiří Kaňa

Pro soukromé účely prosím 
o fotografie starých bytových 

domů – „hartlů“. 
Telefon: 605 331 767 – večer Zn: 

Dohoda jistá

Chcete získat vstupenky na koncert sourozen-
ců Ulrychových zdarma? Zapojte se do připra-
vené soutěže.
Fotografie vám jistě napověděla, na čí vystou-
pení se můžete těšit v říjnu t.r. Skupina JA-
VORY a Hana a Petr Ulrychovi se vám 
představí při koncertu, který pořádá MKS Ada-
mov, 8. října 2008 v 18 hodin v kostele sv. Bar-
bory. Chcete-li získat zdarma dvě vstupenky 
na tuto akci, zašlete v termínu do 20. září na 
adresu MKS Adamov, Opletalova 22, 679 04 
Adamov korespondenční lístek s odpovědí na 
dnešní soutěžní otázku spolu s vašim jménem 
a adresou. 
V MDB měla 7. 9. 2001 premiéru muzi-
kálová balada, jejímž autorem je prá-

Michaela Nešporová vedla kurz trénování paměti pořádaný MKS Adamov. V případě dostatečné-
ho počtu zájemců bude i tento kurz opět zahájen v novém školním roce. 

vě Petr Ulrych spolu se Stanislavem 
Mošou. Představení, které už má za 
sebou 147 repríz, doprovází rozšířená 
skupina Javory. O které představení 
se jedná? 
A) Sny svatojánských nocí 
B) Koločava 
C) Jánošík, aneb Na skle malované

Zprávy Sboru pro občanské 
záležitosti při MěÚ Adamov

SPOZ touto cestou ještě jednou srdečně 
blahopřeje manželům

Zdence Hovorkové a Ing. Karlu Hovorkovi 
k jejich DIAMANTOVÉ SVATBĚ.

Svoje „ano“ si pro společný manželský 
život řekli před 60ti léty, 26. června 1948. 
Se srdečnou gratulací, květinami a ma-
lým dárkem je proto navštívila předsed-
kyně SPOZ Jitka Králíčková a členka Rady 
města Adamova Mgr. Jana Burianová, 
které manželům k výročí poblahopřály 
a prožily s nimi příjemné dopoledne vy-
plněné povídáním o všem, co jim společ-
ný život přinesl.

Do dalších let přejeme manželům 
Hovorkovým především pevné zdraví, 
hodně štěstí a stále velkou radost z dětí, 
vnoučat a pravnoučat.

Za SPOZ Jitka Králíčková,  
předsedkyně komise
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Děti mohly při jízdě historickým vlakem zažít to, co dnes už poznat 
nemohou. Staré kleště k označování jízdenek si žádaly pořádnou 
sílu... 

Také pro nový školní rok bude MKS připravovat Pohádková do-
poledne pro nejmenší a Nedělní setkání s pohádkou. V září se 
tak děti mohou těšit na setkání s Olgou Markovou a Vratisla-
vem Schildrem a se Zdeňkem Ševčíkem, který za dětmi v červ-
nu přijel s prvním příběhem malého medvídka a na září je při-
praveno jeho volné pokračování.

Děkujeme za dotaci
Členové VV FK Adamov a trenéři mládežnických družstev 

touto cestou mnohokráte děkují starostovi Jiřímu Němcovi 
a řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiřímu 
Crhovi za kladné vyřízení dotace z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje na nákup materiálního vybavení pro mládežnická 
družstva FK Adamov. Věříme, že sady nových dresů přinesou 
našim družstvům sportovní štěstí a nové míče budou létat 
pouze do soupeřových sítí.

VV FK Adamov a trenéři přípravky,  
žáků, dorostu a dívčí kopané

Pozvání na koncerty 
našich dvou pěveckých 

hvězd
MKS má rezervovány vstupenky na připravované 
koncerty HANY HEGEROVÉ A KARLA GOTTA. Pro 
velký zájem o tato vystoupení je však termín pro 

přihlášení jen do 1. září t.r. (včetně). 

Hana HEGEROVÁ 
28. října 2008 Janáčkovo divadlo Brno 

vstupenky: 11. a 19. řada - cena 890 Kč, 2. řada bal-
kon - cena 790 Kč 

Karel GOTT - TURNÉ 2008  
„ZPÁTKy SI DÁM TENHLE FILM“ 

13. listopadu 2008 hala Rondo Brno 
vstupenky: tribuna A,D - cena 590 Kč

Přihlášky: MKS Adamov, č.t. 607518104 a 
516446590,  e-mail: mks-adamov@quick.cz
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Jindřich Svoboda mezi mladými adamovskými fotbalisty (foto asi 1943). Zleva nahoře: Zdeněk 
Kroupa, Jaroslav Veleta, Karel Idrný, Miroslav Horák, Antonín Hnát, A. Němec, František K(?). Zleva 
dole: Hubert Beránek, Jindřich Svoboda, František V.(?), Miroslav Augusta, Jiří Zahradníček. Pozn.: 
Dva účastníci jsou s otazníkem, na příjmení si už nevzpomínají ani poslední pamětníci.

Jitka Rybářová, rozená Pokorná - 
nedožité 75. narozeniny

Žili mezi námi
Jindřich Svoboda st. - nedožité 85. 
narozeniny

Firma JICOM spol. s r.o. 
přijme kvalifikované elektro-
montéry pro montážní práce 

v ČR i SR.
Hodinová mzda  
110,- až 150,- Kč.

Pro další informace volejte tel. 
549 438 211.

INZERCE
Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Vyu- �

žijte program při pracovním zařazení. Až 27 
oborů. Tel. 511511011.

Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajmě- �
te auto, dům, plot či pozemek pro reklamní 
účely! Tel. 511511588.

Hledám pronájem bytu 1+1 v Adamově  �
do 6000 Kč měsíčně. Tel. 774 906 501.

Přijmeme prodavačku do potravin. Pří- �
jemnou a spolehlivou. Zkušenosti vítány, 
rádi zaučíme. Tel. 603 553 409.

Prodám byt 2+1 na ulici Sadová ihned  �
volný. Tel. 606 744 921.

Prodám pěkný byt 3+1 OV (84m � 2) v Ada-
mově na ul. Ronovská. Zděné jádro, lodžie, 
šatna, plastová okna. Volný po dohodě. Tel. 
731 450 086.

Pálenice a moštárna Babice nad Svitavou,  �
Martin Lasák. Tel. 777 587 044.

Narodil se 19. června 1923 v Babicích - Jo-
sefově v dělnické rodině. V roce 1929 přibyl 
do rodiny druhorozený syn Jan. Od roku 1935 
bydlela rodina Svobodova v Olomučanech, od-
kud se v roce 1940 přestěhovala do Adamova. 
V adamovském závodě se také Jindřich vyučil 
soustružníkem. Po válce, v letech 1945 – 1947, 
absolvoval dvouletou strojní průmyslovku 
v Brně. V té době, za nevelkou odměnu, vyko-
nával funkci účetního v adamovské družstevní 
záložně Budoucnost. Po absolvování vojenské 
prezenční služby se v roce 1950 vrátil do svého 
mateřského závodu v Adamově, kde byl přijat 
na místo technického úředníka.

V roce 1962 přešel do výroby na práci zá-
mečníka-údržbáře ve velké lisovně (teplé). 
Zde pracoval až do roku 1973 s výjimkou roku 
1964-1965, kdy pracoval jako brigádník v ost-
ravských dolech. V roce 1973 mu lékaři doporu-
čili změnu zaměstnání, a tak od 1. dubna téhož 
roku se stal mistrem v závodní autodopravě. 
Kromě toho byl aktivním odborovým a spor-
tovním funkcionářem. Sám v mladých letech 
hrával kopanou. V jeho šlépějích šly dcery Jiřka 
a Zdeňka, jež svého času byly v Adamově hráč-
kami dívčí kopané, kterou vedl Jiří Sládek. Syn 
Jindra, který hrával kopanou již od dětských let, 
se vypracoval na prvoligového hráče brněnské 
Zbrojovky. Na olympiádě v Moskvě v roce 1980 
jeho zásluhou vyhrálo československé fotbalo-
vé mužstvo zlatou medaili, když dal „Zlatý gól“. 
Nyní je správcem sportovního zařízení - teniso-
vých kurtů v Brně. Jindřich Svoboda st. se svou 
manželkou Růženou vychovali čtyři děti - tři 
dcery a jednoho syna.

V adamovském závodě pracoval Jindřich 
Svoboda po vyučení 42 let. Nevyléčitelná ne-
moc a následná smrt ukončily jeho život 19. 
září 1982 v 59 letech. Při příležitosti 85. výročí 
narození vzpomenou na něj kromě rodiny i bý-
valí spolupracovníci, přátelé a známí, ale také 
bývalí fotbalisté a jejich fanoušci, neboť Jind-
ra býval od mládí aktivním fotbalistou. Jeho 
spoluhráči v té době byli např. Zdeněk Kroupa, 
Antonín Hnát, Hubert Beránek, Jaroslav Veleta, 

Miroslav Horák, Miroslav Augusta, Jiří Zahrad-
níček aj. Většina z nich již nežije. Jediným pa-
mětníkem na tuto dobu je Antonín Hnát (roč. 
1924) žijící v Adamově I.

 Čest jeho památce!

Narodila se 13. července 1933 v Adamově 
v dělnické rodině. Otec Lud vík Pokorný pra-
coval v adamovském závodě, stejně tak mat-
ka Františka. V průběhu války se jim naro dila 
mladší dcera Jarmila. Po vychození měšťanské 
školy absolvovala Jitka v roce 1950 dvouletou 
obchodní školu v Brně a nastoupila do ada-
movského závodu. V útvaru TOV pracovala až 
do odchodu do důchodu v roce 1989.

V roce 1955 se provdala za aktivního člena 
a cvičence Sokola Zdeňka Rybáře, pracovníka 
adamovského závodu. Z manželství se narodi-
la v roce 1956 dcera (nynější ředitelka Základ-
ní školy a mateřské školy v Adamově Mgr. Jana 
Burianová, členka zastupitelstva a Rady města). 
V mládí byla Jitka činná v Sokole, cvičila jako 
dorostenka na XI. všesokolském sletu v roce 
1948 v Praze. V Sokole vedla dorostenky a ženy. 
Měla také ráda lyžování a různé sporty, bavila ji 
turistika, ráda cestovala.

Jitka byla veselá, společenská, kamarádská, 
měla smysl pro povinnost. Smrt ji zastihla náh-
le 19. února 1992 v Adamově v nedožitých 59 
letech. Při příležitosti jejího nedožitého jubilea 
vzpomenou kromě rodiny i bývalí spolupracov-
níci, spolužáci, přátelé a známí. 

Čest její památce.
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RE/MAX Center
IBC  C entrum, Příkop 6, 602 00 Brno 
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