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V době prázdnin pozvalo MKS Adamov zájemce mimo jiné k návštěvě Strážnice a jejího okolí.Foto: jk

Prvním navštíveným místem byl 
strážnický skanzen, kde prohlídka začíná 

návštěvou prodejny dárků a suvenýrů. 

Na fotografii jistě poznáváte Jožku 
Šmukaře (tentokrát v “civilu”), který 

nás pozval do svého nového sklípku a 
zahltil nás řadou informací o víně. 

Při návštěvě Strážnice jsme nevynechali 
ani strážnický zámek. Zde se nachází 
několik výstav, ale nejvíce nás zaujala 

výstava hudebních nástrojů. 

Hodinová okružní projížďka po Baťově kanále nám připravila 
nejen příjemný odpočinek po chutném obědě, ale i tady jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavého o jeho historii i současnosti. 

Tradiční výrobě modrotisku se věnují nejen  
v nedaleké Olešnici, ale také právě ve Strážnici. 

Ještě jednou výstava hudebních nástrojů v zámku ve Strážnici... A ještě jednou posezení u Jožky Šmukaře... 
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Z jednání Rady města 
Adamova
Na 76. schůzi konané dne 30.6. 2009 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis z 30. zasedá- •
ní Kulturně informační komise ze dne 
17.6.2009, zápis z 19. zasedání komise 
Projektu Zdravé město Adamov a místní 
agendy 21 a zápis z 15. zasedání Inventa-
rizační a likvidační komise.
Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  •
č. 010/2009/A s firmou Mitrenga stavby, 
spol. s r. o. , Brno na opravu mostu – uli-
ce Plotní. Dodatkem je měněn termín do-
končení stavebních prací a změna splat-
nosti ceny dokončeného díla. 
Schválila Smlouvu o provedení dražby  •
dobrovolné se společností PROKONZUL-
TA, a.s., Brno na vydražení objektu býva-
lé pekárny na Smetanově náměstí č.p. 8, 
včetně pozemku p.č. st. 31. 
Vzala na vědomí výpověď Smlouvy o pro- •
nájmu sloupů veřejného osvětlení č. 
01/2007/VO s firmou ADAST a.s. v likvida-
ci, Adamov.
Schválila v předloženém znění nový Or- •
ganizační řád Městského úřadu Adamov 
č. 8/2009, který je platný a účinný od 
1.7.2009.
Schválila položkové znění Rozpočtového  •
opatření č. 3/2009 a Rozpočtového opat-
ření č. 4/2009.
Schválila „Provozní řád dětského hřiště na  •
ulici P. Jilemnického Adamov“ a „Provoz-
ní řád hřiště s umělým povrchem na ulici 
P. Jilemnického Adamov“.
Schválila Smlouvu o koupi a prodeji ne- •
movitostí č. 01/KN/2009 se společností 
Zásobování teplem Adamov, s.r.o., Ada-
mov.
Schválila Nájemní smlouvu č. 1/2009 se  •
společností Zásobování teplem Adamov, 
s.r.o., Nádražní 455, Adamov. Předmětem 
pronájmu jsou nemovitosti a venkovní 
a inženýrské stavby, které budou nájem-
cem využívány pro provozování tepelné-
ho hospodářství v městě Adamově.

Na 77. schůzi konané dne 27.7. 2009 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis z jednání komise  •
MHD ze dne 1.7.2009. Komise MHD do-
poručila zaslat na příslušné orgány žádost 
o úpravu ve vlakovém jízdním řádu. Jed-
ná se o zastavování rychlíku spoj č. Ex 576 
(odjezd z Brna v 4.26 h) a rychlíku spoj Ex 
577 (odjezd z Prahy v 20.39 h) v Adamo-
vě, žel. stanici.

Schválila vzor dodatku č. 1 ke smlouvě  •
o nájmu hrobového místa. 
Schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti  •
č. 14/2009/PP na pronájem části pozem-
ku – zahrádky na parc. č. 425 v k.ú. a obci 
Adamov v lokalitě „u tenisových kurtů“.

Zastupitelstvo města Adamova 
na svém 25. zasedání konaném 
dne 18.6.2009 mimo jiné:

Schválilo Smlouvu o úvěru č. 992/09/LCD  •
s Českou spořitelnou, a.s. na poskytnu-
tí překlenovacího úvěru na financování 
akce „Konverze výměníkové stanice na 
Městský klub mládeže ve výši přiznané 
dotace, tj. ve výši 4 845 138,- Kč.
Schválilo Smlouvu o úvěru č. 993/09/LCD  •
s Českou spořitelnou, a.s. na poskytnu-
tí překlenovacího úvěru na financování 
akce „Modernizace sportovního areálu na 
ulici Petra Jilemnického výši přiznané do-
tace, tj. ve výši 11 649 030,- Kč.
Schválilo závěrečný účet Města Adamo- •
va za rok 2008 vč. zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření Města Adamova 
za rok 2008 a vyjádřilo souhlas s celoroč-
ním hospodařením Města Adamova za 
rok 2008, a to bez výhrad.
Schválilo přijetí neinvestiční účelové do- •
tace ve výši 98.000,- Kč, na úhradu výdajů 
souvisejících s konáním voleb do Evrop-
ského parlamentu, které se uskutečnily 
ve dnech 5. a 6. června 2009.
Schválilo Smlouvu o převodu obchodní- •
ho podílu mezi převodcem Synergou a.s., 
Brno a nabyvatelem Městem Adamov. 
Schválilo rozpočtové opatření č. 3/2009  •
a rozpočtové opatření č. 4/2009.
Vzalo na vědomí výroční zprávu z činnos- •
ti Městské policie Adamov za rok 2008.
Rozhodlo o názvu fotbalového hřiště  •
v Adamově: Fotbalový stadion Jindřicha 
Svobody v Adamově.
Schválilo Dodatek č. 1 k Pravidlům Města  •
Adamova pro použití prostředků úvěro-
vého fondu oprav a modernizací bytů.
Revokovalo svoje usnesení z 24. zasedá- •
ní Zastupitelstva města Adamova ze dne 
26.3.2009 dle schváleného programu 
bod.č.4 - Odprodej objektu bývalé pekár-
ny č.p. 8 včetně pozemku parc. č. st. 31 
a schválilo prodej tohoto objektu a po-
zemku formou veřejné dražby dobrovol-
né konané dne 15.9.2009, organizované 
společností PROKONZULTA, a.s., a to za 
vyvolávací cenu ve výši 590 000,-Kč.

Z další činnosti:
V současné době jsou v rozpracovanosti 
celkem 3 stavební akce:

vodovodní přípojky a komunikace před  •
domem č.99
rekonstrukce přístupové lávky do MŠ na  •
ul. Jilemnického
konverze výměníkové stanice na klub  •
mládeže

Dokončená a předaná díla do užívání:
hřiště a plochy na ul. P. Jilemnického •
oprava lávky přes řeku Svitavu u nádra- •
ží ČD
nájezd do hasičské zbrojnice •
přístupová rampa s opravou schodiště  •
nad obchodním domem na Smetanově 
náměstí 
garáže pro městský úřad •

Připravuje se: 
Výstavba zastávky MHD u nádraží ČD  •
včetně zpevněných ploch a přechodu 
přes silnici II.třídy.
Rekonstrukce mostu v ul. Plotní. Most  •
přes Křtinský potok bude v polovině září 
2009 uzavřen a příjezd do ulice Plotní 
bude řešen světelnou signalizací po dobu 
rekonstrukce mostu. 
Vydávání voličských průkazů pro  •
volby do Parlamentu ČR konané  
dne 9. a 10. října 2009.

 Volič může již od vyhlášení voleb, tj. od 
9. července 2009, požádat o vydání volič-
ského průkazu obecní úřad v místě svého 
trvalého pobytu, v jehož stálém sezna-
mu voličů je zapsán, a to buď písemným 
podáním opatřeným ověřeným podpi-
sem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb (tj. do 2. října 2009) 
obecnímu úřadu v místě trvalého poby-
tu, nebo osobně do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů (tj. 2 dny přede 
dnem voleb). Obecní úřad voličský prů-
kaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb 
(tj. od 24. září 2009) předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to 
i do zahraničí. Volič může požádat i o za-
slání voličského průkazu na adresu jím 
zvoleného zastupitelského nebo konzu-
lárního úřadu, kde se rozhodne hlasovat  
a kde si tento voličský průkaz vyzvedne 
ve dny voleb. 

 Na MěÚ Adamov vydává voličské průka-
zy matrika a evidence obyvatel, paní Len-
ka Maláková, tel. 516499633.

Zpracovala: Bc. Špačková, tajemnice

Zprávy z radnice
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Digitalizace TV
V souvislosti s přechodem České republiky na digitální 

televizní vysílání se v poslední době množí dotazy na toto 
téma. Bohužel se ukazuje, že běžní občané i zodpovědní 
členové SVJ se v této věci těžko orientují a mnohdy mají 
o procesu digitalizace zcela zkreslené představy. Na trhu 
je mnoho firem, které se na procesu digitalizace snaží vy-
dělat. Díky nedokonalé informovanosti jsou pak často vy-
nakládány prostředky větší, než by bylo nutné. V následu-
jících řádcích naleznete základní informace, které by Vám 
měly pomoci se zorientovat a rozhodnout, jak v budoucnu 
s příjmem televizního signálu naložit.

V současné době se město Adamov nachází v přechod-
né fázi digitalizace. Je stále pokryto analogovým signá-
lem z TV převaděče Alexandrova rozhledna s progra-
my NOVA, ČT1, ČT2 a Prima. Pokud Vám 4 analogové 
programy stačí, pak jejich příjem bude v Adamově možný 
ještě necelé 2 roky. Do té doby tedy není nezbytně nutné 
upravovat váš stávající způsob příjmu televize.

V Adamově je již však také dostupný digitální signál 
z vysilače Brno-Hády. Ten nabízí v současné době těchto 
11 programů: ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 SPORT, NOVA, NOVA 
CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL, TV BARRANDOV, z1 
a TV PUBLIC. K příjmu digitálního vysílání je často nutné 
upravit anténu a ke starším televizorům si pořídit i set-top-
box (přijímač digitálního vysílání). Digitální vysílání však 
nabízí řadu výhod a proto mnoho domů a bytů nečeká na 
toto vypnutí analogového signálu a přechází na digitální 
již nyní.

Nejvíce domácností v současnosti přijímá telelevizi ana-
logově a to buď přes anténu nebo platí za signál z kabelo-
vého rozvodu společnosti UPC:

Obsah Cena
Analogová TV 4 české programy Zdarma
Analogová nabídka UPC 7 českých programů cca 3000 ročně

Nejlevnější a nejčastější způsob přechodu na digitální 
vysílání je právě zřízení příjmu pozemní digitální TV. A to 
zejména díky tomu, že nabízí kvalitní obraz, všechny dů-
ležité stanice a hlavně je zcela zdarma, bez měsíčních po-
platků:

Obsah Cena
Digitální pozemní TV 11 hlavních českých programů Zdarma
Dle příjmových podmínek je často možný i příjem rakouských pro-
gramů ORF1, ORF2, ATV, PULS4, 3SAT a ORF-SPORT a v budoucnu 
je očekáván i příjem slovenských programů.

Kromě pozemního příjmu na anténu lze alternativně 
použít i tyto další digitální formy vysílání:

Obsah Cena
Digitální nabídka UPC 12 programů cca 3500 ročně
DIGI TV (Satelit) 40 programů cca 3000 ročně
Skylink (Satelit) 150 programů jednorázově cca 6000 za 

satelitní komplet
O2 TV (po tel. lince) 60 programů cca 7000 ročně

Jejich nevýhodou jsou však vysoké měsíční poplatky. 
Bohužel se často stává, že právě prodejci těchto pla-

cených nabídek lživě přesvědčují zejména starší a dů-
věřivé občany, že toto je nejlepší, či dokonce, jediná 
možnost, jak předejít ztrátě analogového televizního 
příjmu!

Digitální televizní vysílání můžete přijímat zcela 
zdarma, obvykle pouze s počáteční investicí do antény 
a případně set-top-boxu. Ta číní často méně, než roční po-
platky těchto placených nabídek.

Anténa:
- pokojové antény lze pořídit okolo 500 korun, ale v pod-

mínkách města Adamova obvykle vůbec nefungují
- venkovní anténu lze pořídit společně s držákem nej-

levněji okolo 700 korun a k instalaci je již třeba určitých 
znalostí. Společně s nevelkou kvalitou levných výrobků 
však často dochází k tomu, že příjem není kvalitní

- nejlepší možností je nechat si instalovat příjem od pro-
fesionálů 
Orientační ceny profesionální instalací jsou okolo 1500 

korun u individuálních bytových účastníků, 2000 až 4000 
korun v případě většího rodinného domu či malé bytovky, 
cca 5 000 korun pro větší bytovku a 15 000-25 000 Kč v pří-
padě společných TV antén v panelových domech. Ceny fi-
rem dojíždějících z Brna pak bývají od těchto cen obvykle 
až o polovinu vyšší.

Set-top-boxy:
- nejlevnější přijímače digitálního vysílání lze pořídit již 

od 800 Kč, jejich nevýhodou jsou obvykle horší ovládá-
ní a příjmové vlastnosti

- dražší přijímače od 1200 korun mají dva SCART konek-
tory a lepší provedení, ještě dražší pak i USB výstup na 
nahrávání pořadů na pevný disk nebo paměťovou kar-
tu
Novější televizory již digitální přijímač mají a set-top-

box tak k nim není potřeba!

Úprava či vybudování společných antén:
Nejlepší formou, jak se zbavit závislosti na placených 

nabídkách kabelového operátora, je jednorázová inves-
tice do společné antény. Ta umožňuje bezplatný příjem 
mnoha programů. Při zřízení digitálního příjmu do stá-
vající společné antény se obvykle ponechávají programy 
i v analogové formě. Pak není nutné investovat do set-top-
boxů v jednotlivých domácnostech. Navíc je možné zřídit 
i příjem atraktivních zahraničních programů jako např. Eu-
rosport, STV1, Markíza, Joj, ORF1 atd. 

Investice do společné antény se vyplácí hned ze tří 
důvodů:
-  náklady rozpočítané na jednotlivé byty jsou vždy výraz-

ně nižší, než v případě příjmu přes individuální antény 
a přijímače jednotlivých nájemníků.

-  společná anténa zaručí nejvyšší možnou kvalitu příjmu 
-  neméně důležité je též estetické hledisko, kdy dům „ne-

krášlí“ les antén na oknech jednotlivých bytů
Cena úprav a instalací společných antén závisí vždy na 

konkrétních podmínkách a požadavcích SVJ, proto je nut-
né ji konzultovat s odborníkem, který toto provádí.

Ing. Vladimír Bílý
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Anketa k ověření vytipovaných problémů města

Město Adamov

Poslední pondělí v dubnu 
se uskutečnilo již III. veřejné 
fórum občanů města Ada-
mova, které probíhá každo-
ročně jako jedna z aktivit 
organizovaných komisí Pro-
jektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21. 

V jeho úvodu byli přítomní 
občané informování o tom, 
jak vedení města reagova-
lo na podněty, které zazněly 
na předchozích fórech. Hlav-
ním posláním tohoto orga-
nizovaného setkání obča-
nů bylo, aby se v diskusních 
skupinách vyjádřili k průběž-
nému řešení problémů a aby 
dále navrhli podněty nové. 
Tyto prodiskutované podně-
ty pak byly předneseny před 
všemi účastníky fóra, kteří 
svými hlasy rozhodli, které 
z navržených problémů bu-
dou dále předloženy k ve-

řejnému vyjádření občanům 
města. 

K tomuto účelu byl z těch-
to podnětů sestaven přilože-
ný anketní lístek. Počet při-
dělených hlasů k danému 
námětu bude měřítkem jeho 
závažnosti a stanoví tak pro 
následné období jeho prio-
ritu v rámci problémů, které 
se ve městě budou řešit.

Na lístku může každý 
účastník ankety, a to nejlépe 
křížkem, označit nejvýše dva 
z podnětů, které podle jeho 
názoru patří mezi nejvíce 
závažné. Kromě uvedených 
problémů je možno zapsat 
stručnou formulaci dalšího 
námětu, kterému by měla 
být věnována ze strany měs-
ta v nejbližší budoucnosti 
zvýšená pozornost. Tyto do-
psané návrhy sice nebudou 
do ankety zařazeny, ale bu-

dou zmíněny na příštím ve-
řejném fóru a mohou se tak 
dostat do řádného hlasování 
v roce 2010.

Uzávěrka pro odevzdání 
anketních lístků je pátek 11. 
září tohoto roku. 

Sběrná místa jsou: Měst-
ský úřad, Městské kulturní 
středisko, Potraviny na ulici 
Sadová a Potraviny Dům slu-
žeb ul. Družstevní.

Kromě lístku ze Zpravo-
daje lze použít jeho kopii, 
případně je možné si jej vy-
tisknout ze souboru formátu 
PDF, který je možné si stáh-
nout z webových stránek 
města. Anketa je anonym-
ní, prosíme však o označení 
jednoho z pěti uvedených 
věkových rozpětí. Výsledky 
ankety budou zveřejněny ve 
Zpravodaji a na webových 
stránkách města.
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Anketní lístek průzkumu současných 
nejzávažnějších problémů města

Město Adamov

Z následujícího seznamu pokládám za významné tyto dva problémy:
 Dobudovat chodníky, upravovat pěší cesty
 Chybějící centrum města (Horka i Ptačina)
 Navýšit parkovací místa ve městě
 Optimalizovat místa na separovaný odpad
 Podporovat turistiku, zřídit informační centrum
 Vylepšit a zesystematizovat úklid města a náprav po investičních akcích
 Vylepšit stav přístupových cest do města, přístup na Ptačinu
 Vylepšit vzhled nádraží a čekáren ČD
 Zpřehlednit jízdní řády MHD
 Zřídit kontaktovník na webu, info o akcích, možnost vyzvat k akcím

Upozornění: Lístek je platný, pokud v něm budou označeny nejvýše dvě položky

 Navrhuji, aby se příští rok začal řešit tento problém:

Označte prosím interval, do kterého věkově náležíte:

do 25 let 26 až 40 let 41 až 55 let 56 až 70 let nad 71 let
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
1.7 Jiří Říha,  

80 roků, Komenského 13
6.7 Anna Šumberová,  

84 roky, Komenského 1
9.7 Anna Bláhová,  

80 roků, Petra Jilemnického 4
11.7 Mgr. Ing. Miroslav Ševčík, 

80 roků, Dvořákova 5
11.7 Olga Rozsypalová,  

70 roků, Sadová 25
14.7 Ing. Zdeněk Zahradníček,  

84 roky, Komenského 23
18.7 Jarmila Pernicová,  

75 roků, Komenského 1
19.7 Anděla Nezvalová,  

84 roky, Pod Horkou 4
25.7 Bohumila Gruberová,  

86 roků, Petra Jilemnického 2
29.7 Emilie Stupková,  

70 roků, Komenského 25
 9.8 Helena Perestová,  

83 roky, Komenského 1
10.8 Václav Knecht,  

90 roků, Tererova 6
10.8 Marta Hubertová,  

70 roků, Komenského 3
12.8 Marie Osičková,  

80 roků, Dvořákova 1
16.8 František Hanák, 

88 roků, Hybešova 24
24.8 Bedřich Podborský,  

82 roky, Pod Horkou 8
25.8 Květoslava Fialová,  

80 roků, Sadová 20
26.8 MUDr. Arnošt Martinec,  

80 roků, Osvobození 6

Blahopřejeme k sňatku
8.8 Pavel Drlík – Marie Žajglová

Úmrtí
29.6 Vlastimil Hlouš, roč. 1929, 

Petra Jilemnického 14
10.7 Jan Fojt, roč. 1928,  

Petra Jilemnického 8

Oznámení
Město Adamov oznamuje konání Draž-

by dobrovolné. Předmětem dražby je budo-
va č.p. 8 (bývalá pekárna) včetně pozemku 
p.č.st. 31. Dražba se koná 15.9.2009 na Měst-
ském úřadě Adamov, Pod Horkou 2, Ada-
mov. Začátek v 11:00 hod. Prohlídky před-
mětu dražby: 1. prohlídka - 20.8.2009 v 11:00 
hod.; 2. prohlídka 1.9.2009 v 11:00 hod. Bližší 
informace na úřední desce.

Odbor SMM

Aktuální informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Ve večerních hodinách vykonávali společ- •
nou hlídku strážník MP Adamov a přísluš-
ník OO PČR Blansko. V této době bylo na ul. 
Nádražní zastaveno osobní vozidlo, jehož 
řidičce byla zjištěna přítomnost alkoholu 
v dechu. Jelikož se žena dopustila přestup-
ku proti bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích a strážníci jsou 
povinni toto jednání oznámit PČR, byla věc 
předána příslušníkovi OO PČR Blansko. 
V odpoledních hodinách bylo strážníkům  •
oznámeno, že na Smetanově nám. se nachá-
zí opilý muž. Strážníci se dostavili na místo, 
kde zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu 
takovým způsobem, že budí veřejné po-
horšení a sebe ohrožuje na životě. Muž byl 
strážníky, po provedení nezbytných úkonů, 
převezen na protialkoholní záchytnou stani-
ci Brno –Černovice. 
V ranních hodinách bylo na ul. P. Jilemnic- •
kého zjištěno, že muž venčící psa se necho-
val dle platné vyhlášky města Adamova č. 
1/2004, o udržování čistoty a pořádku ve 
městě Adamově, ve znění pozdějších před-
pisů, jelikož neodstranil znečištění způsobe-
né psem a dopustil se tak přestupku dle §46 
odst. 2 zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů. Přestupek byl 
projednán a vyřešen blokovou pokutou. 
Ve večerních hodinách bylo při hlídkové  •
činnosti na lesní cestě Svitavská spatřeno 
os. vozidlo, jehož řidič nerespektoval zákaz 
vyplývající ze svislé dopravní značky B11 
(zákaz vjezdu všech motorových vozidel). 
Strážník, který se tou dobou nacházel v pro-
storu lesní cesty Svitavská, dal pokyn řidiči 
k zastavení vozidla (za použití červeného 
světla pohybujícím se v horním půlkruhu). 
Řidič tento pokyn nerespektoval, snažil se 
kolem strážníka projet tím způsobem, že 
najížděl na strážníka a bezprostředně jej 
ohrožoval. Po tomto nezdařilém pokusu se 
řidič vozidla snažil vyjet zpět z místa, kde je 
vjezd zakázán. V té chvíli již byl o jeho jed-
nání informován druhý strážník, který se 
pokusil obdobným způsobem (za použití 
služebního vozidla) zastavit výše zmíněné 
os. vozidlo. Řidič vozidla se snažil projet ko-
lem strážníka, který vystupoval ze služební-
ho vozidla. Jelikož řidič svým vozidlem za-
čal opět najíždět na strážníka a hrozila újma 
na zdraví, byl tímto podezřelý z TČ útoku 
na veřejného činitele dle § 155 zákona č. 
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění poz-
dějších předpisů, a proto strážník vyzval ři-
diče k upuštění od protiprávního jednání, 
po které následovala DP hrozba namířenou 

služební zbraní dle §18 odst. 1 písm. f ) zá-
kona č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů. Po této výzvě a hrozbě 
zanechal řidič svého protiprávního jednání. 
O celé věci byl informován dozorčí OO PČR 
Blansko, který na místo vyslal hlídku OO PČR 
Blansko a SKPV Blansko. 
Ve večerních hodinách byli strážníci požá- •
dáni o poskytnutí rady a pomoci při obtížích 
vzniklých se zabouchnutými klíči v bytě na 
ul. Fibichova. Strážníci se dostavili na mís-
to, kde zjistili, že osoba požadující otevře-
ní bytu je skutečně osobou užívající byt. 
Po tomto zjištění byla kontaktována firma 
ADAVAK, s. r. o. a JSDH Adamov, kterým se 
společnými silami podařilo nenásilně ote-
vřít byt a předat jej osobě zpět do užívání. 
V odpoledních hodinách bylo strážníkům  •
telefonicky oznámeno obsluhou restaurace 
Hradní, že se zde nachází muž zjevně pod 
vlivem alkoholických nápojů, který nemá na 
zaplacení útraty a již je v takovém stavu, že 
v restauraci usíná. Strážníci se dostavili na 
místo, kde uviděli na stole spícího muže. Je-
likož byl muž pod vlivem alkoholu takovým 
způsobem, že byl sám pro sebe nebezpeč-
ný, byl muž po provedení nezbytných úko-
nů převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici Brno - Černovice. 
V odpoledních hodinách bylo strážníkům  •
telefonicky oznámeno obsluhou čerpací 
stanice na ul. Nádražní, že zde právě došlo 
k loupežnému přepadení a pachatel z mís-
ta uprchnul. Strážníci se ihned dostavili na 
místo, kde jeden strážník prováděl zajištění 
místa TČ, zjišťoval svědky události a kontak-
toval PČR. Druhý ze strážníků provedl kont-
rolu okolí, zda se zde nepohybuje muž dle 
udaného popisu. Při kontrole okolí spatřil 
strážník v lese podezřelého muže, kterého 
vyzval k prokázání totožnosti a podání vy-
světlení, avšak muž výzvu strážníka neupo-
slechl a začal utíkat. Jelikož bylo zjevné, že 
se jedná o nebezpečného pachatele loupež-
ného přepadení a bylo důvodné podezření, 
že má při sobě střelnou zbraň, použil stráž-
ník DP- varovný výstřel ze služební zbraně, 
na který pachatel nereagoval. Strážník pa-
chatele pronásledoval zpět do Adamova na 
ul. Osvobození, kde byl strážníkem dopa-
den za přispění duchapřítomných občanů, 
kteří svým osobním vozidlem zkřížili utíka-
jícímu pachateli cestu. Pak již strážník mohl 
provést zadržení pachatele a jeho následné 
předání příslušníkům OO PČR Blansko, kteří 
se k místu ihned dostavili. 

 Bc. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov
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Otevřený dopis

Informace  
o uzavírce silnice

Z důvodu realizace II. etapy rekon-
strukce silnice mezi Adamovem a Bí-
lovicemi n./Svitavou bude tato uza-
vřena od LDN Babice směrem na Bí-
lovice n./Svitavou v termínu 1.7.2009 

- 15.10.2009. Objízdná trasa se nemění 
a je vyznačena. 

Odbor SMM

Pozvánka na výstavu  
Svatava Skryjová - obrazy

Po prázdninové přestávce připravil His-
toricko-vlastivědný kroužek při MKS na ne-
děli 13. září v 16.00 hodin ve Společenském 
centru v Adamově výstavu obrazů Svatavy 
Skryjové. Výstavu uvede PhDr. Jiří Stehlík 
a PhDr. Jaroslav Budiš. V hudební části ver-
nisáže vystoupí skupina Fišmol z Blanska. 
Výstavu můžete zhlédnout do 22. září od 
13.00 do 17.00 hodin. 

V tvorbě Mgr. Svatavy Skryjové najdeme 
reminiscenci na dětství prožité v malé obci 
Obora nedaleko Boskovic. Sem na hospo-
dářskou usedlost se ráda vrací divit a dívat 
se…

Boskovická rodačka vystudovala Příro-
dovědeckou fakultu MU v Brně (kombina-
ci matematika-fyzika) a od té doby vyučuje 
své obory na středních školách, v současné 
době v Blansku. Kromě fotografování, ak-
tivního sportu a zájmu o alternativní me-
dicínu od roku 1993 maluje. Tento zájem 
vyústil v absolvování večerní školy výtvar-
ných umění, kterou v 90. letech pořádala 
Galerie Velvet na zámku v Kuřími s pedago-
gy Petrem Kvíčalou, Vladimírem Kokoliou, 
Milanem Magni, Jiřím Valochem ad. Vysta-
vovala na výtvarných salónech v Blansku, 
Boskovicích, Adamově i v Brně. Při její první 

Vážený pane místostarosto,
chtěl bych Vás touto cestou co nejsrdeč-

něji požádat o přetlumočení mého díku 
strážníkům Městské policie Adamov p. Bí-
novi a Bc. Červenému za příkladné plnění 
služebních povinností a otevřenou spolu-
práci s policisty odboru Blansko.

Oba jmenovaní mají velký podíl na za-
držení pachatele loupežného přepade-
ní benzinové čerpací stanice EUROOIL na 
ul. Nádražní v Adamově, ke kterému došlo 
dne 30. 6. 2009 v odpoledních hodinách.Po 
oznámení tohoto trestného činu reagovali 
bez zbytečných prodlev, racionálním uva-
žováním a výbornou místní znalostí se jim 
podařilo na maximální možnou míru snížit 
možnost úniku pachatele, ke kterému by 

bez okamžité reakce obou strážníku jistě 
došlo.Při pronásledování pachatele v les-
ním porostu a následně také v zastavěné 
části města p. Bína projevil vysokou míru 
fyzické zdatnosti, odvahy a rozhodnosti, na 
jejímž konci bylo úspěšné zadržení tohoto 
nebezpečného pachatele a jeho předání 
policistům ÚO Blansko k dalšímu opatře-
ní. K úspěšnému služebnímu zákroku Vám 
i oběma jmenovaným strážníkům blahopře-
ji a pevně věřím, že úroveň vzájemné spolu-
práce se bude stále zlepšovat nejen k obou-
stranné spokojenosti naší, ale také všech 
občanů města Adamov.

S pozdravem
 plk. RNDr. Miloslav Klodner,, 

vedoucí odboru

samostatné výstavě Dr. Stehlík uvedl: “Její 
olejomalby – krajiny i kytice – vyjadřují au-
torčin duševní stav, více nežli nějaký sloho-
vý záměr a přesvědčení, že vidění „vnitřním 
zrakem“ je důležitější než pozorování svě-
ta kolem nás. Nemaluje pod širým nebem 
jako plenéristé, venku si pořídí kresbu , ski-
cu, fotografii, kterou pak zpracovává v bar-
vách v atelieru . Hru světla a stínu nám tlu-
močí škálou teplých a studených tónů, kdy 
její obrazy jsou odrazem prožitého – otisku 
bolesti, smutku, naděje, radosti, okouzlení 
přírodou, hudbou.“

V dalším období postupně přechází Sva-
tava Skryjová k abstraktní tvorbě. Při další 
výstavě Dr. Stehlík uvádí: „ …dospěla k vý-
znamnému pohledu na abstrakci, nefigu-
rativnost ve znamení organických struktur, 
volně parafrázujících detaily skladby příro-
dy. Cílem jí bylo nalézání výtvarné paralely 
oněch struktur a detailů, s nimiž se v příro-
dě setkáváme. Do tohoto lyricky působí-
cího a vizuálně krajně oproštěného rastru 
pak konstruuje útvary, o nichž ví, že budou 
působit jako iluze prostoru…

Zveme tedy i vás k nahlédnutí do světa 
Mgr. Svatavy Skryjové.
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zPRáVY z MKS ADAMOV 
MKS tel.: 607 518 104, 516 446 590, mks@mks-adamov.cz 
Knihovna tel.: 516 446 817, knihovna@mks-adamov.cz 
www.mks-adamov.cz

Připravované kurzy pro školní rok 2009-2010
V průběhu měsíců září a října zahájí MKS činnost kurzů: 

Jazykových

ANGLIČTINA – ZAČÁTEČNÍCI
MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÍ 
KONVERZACE

Informativní schůzka:
14. 9. 2009 v 18 h.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ Zahájení 16. 9. v 16.30 h. 
RUŠTINA Informativní schůzka 14. 9. 2009 v 18 h.

Jógy Jóga I.
Jóga II.

Bližší informace při přihlášení – do 10. 9. 
2009

Historického 
šermu

Určen je pro mládež ve věku 
14 – 18 roků 

Ukázková lekce
v pondělí 14. 9. 2009 v 17.30 hodin v sále MKS

Trénování 
paměti (Je určen pro všechen věk.) Zahájení kurzu v polovině října 2009.

Břišních 
tanců 

Jedná se o pokračování kurzu 
probíhajícího v závěru šk. 
roku 2008-2009

Zahájení v polovině září 2009.

Upozornění:
U všech kurzů je především z ekonomického hlediska nutný zájem minimálně osmi zájem-

ců. Přihlášky a bližší informace prostřednictvím:
e-mailu mks@mks-adamov.cz •
tel. 516 446 590 (záznamník), nebo 607 518 104 •
Přihlášky do všech kurzů: do 10. září t.r.

Pravidelné schůzky
Klubu důchodců v Adamově I začnou od  •
2. září 2009 (od 14 do 17 hodin),
Klubu důchodců v Adamově III budou  •
zahájeny v pondělí 7. září 2009 v 15.00 
hodin,
Kroužku zpívání pro radost budou zahá- •
jeny ve středu 9. září 2009 v 9.00 hodin 
v salonku MKS,
zájemců o práci v Mateřském centru Adá- •
mek se poprvé uskuteční ve středu 9. září 
2009 od 9.30 hodin v salonku MKS. 

Připravili jsme pro Vás na září 
5. září 2009 Î

VÝLET DO PRAHY (doprava vlakem 
Pendolíno), prohlídka města, návštěva 
botanické zahrady nebo ZOO v Tróji. Bližší 
informace obdrží přihlášení účastníci 
zájezdu při úhradě ceny zájezdu 1.9.2009 
(v MKS, kdykoliv v době mezi 7. a 12. a dále 
13. a 17. hodinou.) 

13. září 2009  Î
VERNISáŽ VÝSTAVY OBRAzŮ SVATAVY 
SKRYJOVÉ – v 16 hodin ve Společenském 
centru na Komenského ul. Výstava potrvá 
do 22. 9. 2009 včetně a je přístupná denně 
od 13 do 17 hodin. 

Městské kulturní středisko 
Adamov, Opletalova 22, 

vyhlašuje soutěž pro  
fotografy – amatéry nazvanou

DOVOLENá 2009 
 „O nejzajímavější snímek 

z letošní dovolené” 
Podmínky soutěže:  

do 11. září 2009 doručit na 
adresu MKS, Opletalova 22, 

679 04 Adamov 1-3 fotografie 
z letošní dovolené, minimální 

rozměr fotografie vel. A5,

fotografie musí být označeny na 
zadní straně jménem, příjmením 
a bydlištěm soutěžícího, názvem 

fotografie, popř. komentářem 
k ní. 

Fotografie přihlášené do 
soutěže budou v měsíci říjnu 

vystaveny v MKS.

V měsíci červenci pozvalo adamovské MKS seniory na přednášku pracovníků PČR v Blansku 
a strážníka MP v Adamově na téma „Podvody a krádeže páchané na seniorech”.
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Děkujeme za setkání

17. září 2009  Î
VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO OKOLí. Bližší 
informace v 1. týdnu měsíce září 2009.

24. září 2009  Î
POHáDKOVÉ DOPOLEDNE – Nešťastný 
šafářův dvoreček v podání Divadla Kapsa. 
Začátek v 9.45 hodin v sále MKS Adamov.

29. září 2009 Î
VíTáNí NOVÝCH PRVŇáČKŮ VE 
ŠKOLNíCH LAVICíCH – zábavné a soutěžní 
odpoledne pro děti z 1. tříd, jejich rodiče 
a kamarády.
Začátek v 16.30 hodin v MKS.

Na měsíc říjen 
připravujeme

zájezd do termálních lázní v Györu, •
zájezd do Divadla Bolka Polívky na  •
představení Velká zebra aneb Jak že 
se to jmenujete? V hl. rolích: Ondřej 
Vetchý, Kateřina Hrachovcová, Jaromír 
Dulava, Jana Janěková ad. Christian má 
„nemoc“. S každou ženou vydrží jen 
chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po čase 
na něj padla hrůza a pocítil nepřeko-
natelnou potřebu utéct. Aby své svě-
domí alespoň částečně utišil, uzavřel 
ve prospěch své ženy vysokou životní 
pojistku a předstíral, že se na rybách 
utopil. Tento trik úspěšně použil v ži-
votě dvakrát a právě se ho chystá zre-
alizovat potřetí. Jenomže tentokrát mu 
osud postaví do cesty problém v po-
době přítele z dětství, který ho pozná 
podle náhodné fotografie v novinách 
a navštíví ho.Christian, který měl vždy 
vše dopodrobna naplánováno, musí 
najednou improvizovat a ke své hrůze 
se ocitá tváří v tvář se svými „vdova-
mi“ i novou snoubenkou. Podaří se mu 
tuto nezávidění hodnou situaci zvlád-
nout i potřetí? 
Zájezd do Mahenova divadla v Brně na  •
představení Broučci. Legendární kni-
ha Jana Karafiáta „Broučci“ se stala pro 
mnoho generací doslova kultovním 
dílem rodinné četby. Příběh malého 
Broučka, jeho rodiny a panenské příro-
dy, v níž naši broučci žijí, byl také mno-
hokrát ztvárněn v divadle, nebo jako 
Večerníček, a např. v rozhlasové na-
hrávce nám navždy zůstane v paměti 
v podání geniálního Karla Högera. Ro-
dinné představení činohry NDB „Brouč-
ci“ vychází z knihy velkého českého 
spisovatele Jana Karafiáta a je to záro-
veň naše hluboké pojednání a zpověď 
o světle a stínu – o skrytých a tajem-
ných zákoutích dětské duše. 

Ve středu 17. června 2009 jsme byli my, 
důchodci-jubilanti, pozváni na Městský úřad 
v Adamově ke společnému posezení. Zú-
častnila se ho i nejstarší občanka Adamova 
paní Františka Kyzlinková, které by 90 let ni-
kdo nehádal. I když Adamov není velký, po-
tkali se na setkání jubilanti, kteří se neviděli 
již řadu let. A věřte, bylo to příjemné. 

Setkání jubilantů, za přítomnosti před-
stavitelů města, zahájila přivítáním všech 
přítomných paní Jitka Králíčková, předsed-
kyně Sboru pro občanské záležitosti. Potom 
dostaly slovo děti z MŠ na ulici Komenského, 
které měly připravený kulturní program. Pís-
ničky i básničky přednesené pod vedením 
svých učitelek a za doprovodu harmoniky, 
sklidily od přítomných velký aplaus.

A jak to obyčejně bývá, předala paní Jitka 
Králíčková slovo starostovi a místostarostovi 
města. Informovali nás o důležitých akcích 
probíhajících v Adamově. A to o těch pláno-

vaných, splněných i o těch právě realizova-
ných. Také zodpovídali otázky a připomínky, 
které účastníci měli. 

Přítomní byli pohoštěni výbornými chle-
bíčky, zákusky i kávou, nechybělo ovoce ani 
společný přípitek. Tak vzorně se o nás posta-
raly členky Sboru pro občanské záležitosti. 
Celé setkání bylo dobře připraveno a zor-
ganizováno, jubilantům se líbilo a budou na 
něj rádi vzpomínat.

Naše poděkování patří proto všem, kteří 
se na jeho přípravě i průběhu podíleli – sta-
rostovi Jiřímu Němcovi, místostarostovi Mi-
roslavu Čumovi, ředitelce MKS a předsedky-
ni Sboru pro občanské záležitosti Jitce Krá-
líčkové, matrikářce Lence Malákové a všem 
členkám Sboru pro občanské záležitosti. Po-
děkování máme také pro děti a paní učitelky 
z mateřské školy. 

Za účastníky setkání jubilantů - 
Mirka Kejíková a Věra Peříková

Nově zrekonstruovaná Alexandrovka 
láká návštěvníky k zastavení už od 

května t.r. Celkem třikrát MKS Adamov 
připravilo autobusový výlet, v rámci 

kterého se k rozhledně pohodlně dostali 
i špatně se pohybující starší občané 

Adamova. Výlet však přilákal i rodiče 
a prarodiče s dětmi, kteří v okolní 

krásné přírodě prožili i krásný den. Oběd 
v restauraci jsme tentokrát vyměnili 
za klobásek opečený venku na ohni.

Věrným průvodcem  nám byl i 
tentokrát Ing. Jiří Truhlář.
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Vzpomínka

10. července tomu bylo již 12 let, co ze-
mřel náš dědeček, tatínek a manžel pan Sta-
nislav Procházka. Stále vzpomíná Petr, Stani-
slava, Zdeněk a manželka Zdeňka.

Nikdy už maminko nikdy nám neporadíš,
nikdy se neusměješ, vnoučata nepohladíš. 

V tichosti hřbitova stromy lkají, 
na tebe děti i vnoučata vzpomínají.

Dne 16. srpna uplynulo 26 let od chvíle, 
co nás navždy opustila naše drahá maminka 
a babička paní Bohumila Reinischová. S lás-
kou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 6. července 2009 uplynuly 3 roky od 
úmrtí pana Ing. Jána Slováka. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku.

Manželka Marie Slováková
Dne 18. srpna t.r. uplynul rok od chvíle, 

kdy ve věku nedožitých 60 let zemřel pan 
František Kuja. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Za celou rodinu dcera Radana 
Kujová – Shanehen

Dne 13. září tohoto roku uplyne rok, co 
jsme se v brněnské smuteční síni naposledy 
rozloučili s panem Antonínem Ferdou. Ze-
mřel náhle 9. září 2008 na chatě v prostředí 
jím tolik milované Vranovské přehrady. 

Plán činnosti TJ Spartak 
Adamov – odboru turistiky 
na měsíc září 2009

12. září Po zelené Modrými horami – Vel-
ké Pavlovice – Bořetice Kobylí

odj. Adamov zast. v 7.40 hod. - Brno, Brno 
8.36 – rychlík do Zaječí, Zaječí 9.08 hod.

Dne 5. listopadu to bude už pět let, co ze-
mřela jeho manželka paní Růžena Ferdová.

Všichni, kdo jste mé rodiče - manže-
le Ferdovi znali, ať už jako spolupracovní-
ky z Adastu, sousedy na Sadové nebo jako 
dobré kamarády, věnujte jim prosím tichou 
vzpomínku.

Děkuji.
 Dagmar Pečenková, dcera s rodinou 

Dne 27. září 2009 uplyne 5 roků od úmrtí 
manžela, otce, dědečka, pana Gustava Koc-
mana. Vzpomíná a všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkuje manželka a děti s rodinami.

Slova pro 
povzbuzení

„No představovali jsme si vás úplně ji-
nak…“ Tuto větu jsem slyšel už mnohokrát 
od lidí, když jsem se s nimi setkal a předtím 
jsme se neznali. Oni však o mně už věděli 
buď z nějakého článku a nebo z vyprávění 
známých. 

Je to přirozené, že si vytváříme obraz o li-
dech, které známe jen z vyprávění. Je také – 
bohužel – normální, že se tato naše předsta-
va skoro pokaždé liší od skutečnosti. A tak se 
může stát, že si třeba svůj názor na politiky 
uděláme jen podle televize a na učitele na-
šich dětí zase jen podle poznámek v žákov-
ských a skutečnost při osobním setkání nás 
pak překvapí.

Do Brna má 27. září přijet poprvé v his-
torii papež. Také na něj už jsem vyslechl 
mnoho spíš nelichotivého. Třeba, že není 
moc sympatický. Já jsem však měl to štěstí, 
že jsem si mohl na něj udělat názor z vlastní 
zkušenosti, při jeho přednáškách v Itálii. I mě 
překvapil, ale v dobrém. Je to spíš plachý 
člověk, velmi širokého a kvalitního vzdělání, 
nadprůměrně inteligentní. Dokázal i složité 
věci vysvětlit opravdu srozumitelně. Neměl 
problém zastavit se se studenty před školou 
nebo obyčejnými lidmi při své každodenní 
cestě přes vatikánské náměstí a naslouchat 
jim. Myslím si, že si naše přivítání v Brně urči-
tě zaslouží. I přes své vysoké postavení stojí 
opravdu na zemi.

Jiří Kaňa
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Žili mezi námi 
Pravomila Macháčková - 100. výročí narození

Jan Voškeruša - 30. výročí úmrtí

INZERCE
HIMMER - www.himmer.cz - čiště � ní ko-

berců a čalounění v bytech a kancelá-
řích, prodej a pronájem úklidových stro-
jů. Tel. 516 414 696, 721 066 026 nebo 
724 256 426.

Prodám noční stolky-olše, dvojlůž- �
ko s úložním prostorem, PC stůl. Tel. 
723 474 763.

Hledám garáž k pronájmu na Horce, na- �
bídky adresujte na MěÚ – redakce Zpravo-
daje.

Provádíme veškeré zednické a obkladač- �
ské práce i malého rozsahu.  
Tel. 777 964 493.

Hledám byt 1-2+1 v Adamově.   �
Tel. 605 903 800.

Prodám garáž na ulici Plotní.   �
Tel. 511 130 393.

Prodáme garáž na Plotní.   �
Tel. 724 889 390.

Před deseti lety jsme ji v Adamově víta-
li a gratulovali jí k 90. na rozeninám, které jí 
nikdo nechtěl věřit. Celá léta se zúčastňova-

la vernisáží výstav pořádaných Historicko-
vlastivědným kroužkem závodního klubu 
AS. Do Adamova se ráda vracela, měla zde 

své přátele a známé. Dříve byla i s manželem 
členkou turistického oddílu při sportovní or-
ganizaci v Adamově a později v Brně, kam se 
s man želem v důchodu odstěhovali. 

Narodila se 26. září 1909 v Brně - Žide-
nicích jako Pravomila Čechová. V roce 1937 
nastoupila do tehdejších Škodových závodů 
v Adamově. Zde se také seznámila se svým 
budoucím manželem Bohuslavem Macháč-
kem z Plzně, který byl do Ada mova vyslán 
v roce 1935. Po válce byl pan Macháček ve-
doucím kon troly v nářadovně. Svatbu měli 
až ke konci války v roce 1944.

Paní Miluška Macháčková, tehdy ještě 
Čechová, se před válkou vypraco vala na se-
kretářku ředitele adamovského závodu. Tuto 
profesi zastávala i po celou dobu války za ře-
ditele Františka Titla. Po válce dělala sekre-
tářku dalším třem ředitelům a po odchodu 
ředitele Kopice do Plzně v roce 1953 přešla 
do útvaru zá sobování, odkud odešla v roce 
1964 do důchodu. Pan Macháček zemřel 
v roce 1986.

V Adamově měli oba manželé podíl na 
založení turistického oddílu mlá deže a po-
sléze získali k turistice i jejich rodiče. Proto 
měli v Adamově hodně přátel, kteří turistiku 
provozovali. Miluška byla v mladších letech 
aktivní členkou Sokola a později Spartaku.

Miluška Macháčková zemřela 8. září 
2000. Byla to hodná, milá, slušná, inteligent-
ní a přátelská žena, u občanů oblíbená, která 
především žila pro sport a turistiku. Všichni, 
kdo ji v Adamově znali, jistě si na ni vzpome-
nou. Čest její památce!

MK

Zleva stojící je Miluška Macháčková s adamovskými kamarádkami 
Mirkou Kejíkovou a paní Starychovou. Psal se rok 1999. 

Narodil se 6. května 1936 v Ledcích, kde také 
vychodil obecnou školu, měšťanskou školu vy-
chodil v Rajhradě. Následně absolvoval Střed-
ní průmyslovou školu strojnickou v Brně a na-
stoupil do zaměstnání ve Zbrojovce Brno jako 
technik na oddělení TK OŘJ. Jako mladý člověk 
a člen ČSM pracoval v mládežnické organizaci 
v místě bydliště - na vesnici a také zde řadu let 
vedl i místní knihovnu. Po odchodu ze Zbrojov-
ky byl zaměstnán jako pracovník Okresního vý-
boru ČSM Brno-venkov, se zaměřením na spor-
tovní a kulturní činnost pro mladé lidi. Zde se 
seznámil se svou budoucí manželkou Růženou, 
se kterou se v roce 1963 oženil. V roce 1964 
se jim narodila dcera Jitka, s níž se v listopadu 

1964 přestěhovali do Adamova. Dnes žije dcera 
se svojí rodi nou mimo Adamov.

Oba manželé nastoupili do zaměstnání 
v adamovském závodě - Honza, jak se Janu 
Voškerušovi říkalo, pracoval jako vedoucí TK 
OŘJ, odkud si ho bý valí pracovníci závodu 
pamatují. Ve svém bydlišti na ulici Komen-
ského (Hradčany) působil jako předseda 
občanského výboru a domovní důvěrník. 
V Adamově se také zapojil do práce v MěNV, 
kde pracoval jako člen fi nanční a plánovací 
komise, místopředseda zdravotní komise, 
naposledy jako předseda kulturně-školské 
komise a člen rady. Několik let pracoval jako 
člen komitétu jakosti při KR ČSVTS v Brně. 
Jako člen KSČ působil ve funkcích i v závodě. 
Svoji zálibu uplatňoval v TJ Spartak Adamov 
ve stolním tenise jako hráč i pořadatel růz-
ných turnajů.

Dne 11. srpna 1979 jeho životní elán 
ukončila autohavárie u Bílovic nad Svitavou 
- Jan Voškeruša tuto autonehodu nepřežil. 
Bylo mu 43 let. Byl to skromný, čestný, pra-
covitý člověk, který měl dobrý vztah k ada-
movskému závodu i k městu Adamov, pro 
něž vykonal dost práce.

U příležitosti 30. výročí jeho tragické smr-
ti si na něho mimo rodiny dodatečně vzpo-
menou přátelé a známí. Čest jeho památce!

MK
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Levná půjčka bez 
rizika

Pro každého s pravidelným příjmem.
Rychle, snadno, bez poplatků.
Pro každého dárek při podpisu 

smlouvy.

Volejte: 775 914 105

Žije mezi námi 
Jaromír Kostelecký - 85. narozeniny

Blahopřejeme

Dne 15. srpna náš drahý tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Josef Reinisch oslavil 85. 
narozeniny. Hodně lásky, štěstí a optimismu 
do dalších let přejí děti s rodinami.

Narodil se 2. září 1924 v Myslibořicích na 
okrese Třebíč. Zde vychodil obecnou školu. 
Měšťanskou školu navštěvoval v Hrotovi-
cích, ale poslední rok školy vychodil v Tel-
či, kam se rodina v roce 1938 přestěhovala. 
V roce 1944 byl totálně nasazen do továrny 
Kleckner v Kuřimi, kde se vyráběly a zkou-
šely letecké motory. Po válce, ve škol. roce 
1945-1946, absolvoval jednoroční aranžér-
sky kurs v Praze. V letech 1946-1950 absol-
voval Umělecko-průmyslovou školu v Brně 
jako žák prof. Františka Sussera. Od roku 
1953 byl zaměstnán jako průmyslový výtvar-
ník v adamovském závodě, kde byl v propa-
gačním oddělení vedoucím Arnošt Zvěřina 
ml. V oddělení propagace Jaromír se spo-
lupracovníky připravoval propagační akce, 
výzdobu pro různé příležitosti, připravovali 
grafické zpracování brožur do tisku, ztvár-
nění propagačních materiálů výrobků Ada-
movských strojíren atd. V oddělení propaga-
ce pracoval Jaromír Kostelecký až do odcho-
du do důchodu. 

Ihned po příchodu do Adamova se Jaro-
mír zapojil do kulturního dění. Stal se čle-
nem Historicko-vlastivědného kroužku při 
závodním klubu AS a blíz kým spolupracov-
níkem vedoucího kroužku Jaroslava Zelíka 
a jeho kolektivu. Byl také členem divadelní-
ho kroužku. Právě zde uplatnil své umělec-
ké vlohy, a to jako scénograf, kde také spolu-
pracoval s Karlem Pressem. Scénické návrhy 
byly reali zovány dobře sehraným kolekti-
vem. Hrálo se pravidelně v Adamově, s ně-
kterými divadelními kusy se jezdilo i mimo 
Adamov.

Jaromír Kostelecký také rád maloval ob-
razy. Ilustroval Vlastivědné zprávy z Adamo-
va a okolí a také publikace Vlastivědné kniž-
nice, které vydával Historicko-vlastivědný 
kroužek. Ke svým životním jubileím, počína-
je 40. narozeninami a konče 80. narozenina-
mi, mu Historicko-vlastivědný kroužek uspo-
řádal samostatné výstavy. Bylo to celkem 
pět výstav. Na tuto etapu života a na spolu-
pracovníky Jaromír rád vzpomíná.

Jaromír Kostelecký se v roce 2000 oženil 
s Marií Krabičkovou a prožívají spolu pěkný 

podzim života. Dlouhá léta ve zdraví a poho-
dě přejí Jaromírovi Kosteleckému k jeho ju-
bileu bývalí spolupracovníci, členové Histo-
ricko-vlastivědného kroužku, přátelé a zná-
mí i široká adamovská veřejnost.
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

  
  Pro více informací volejte tel. číslo 608887840 - Bc. Roman Pilát  www.ada-net.cz

C NYNÍ 6 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 měs. 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce C 10 Mbit/s 357 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2009 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 5 let stejná cena
žádné zdražování

jen zvyšování kvality

C

40 Mbit/s !
download i upload, žádné limity, žádná FUP

ADA-NET START

10/10 Mb

395,-
včetně DPH

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

495,-
včetně DPH

ADA-NET STANDARD

40/40 Mb

595,-
včetně DPH

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč

mimo špičku (bez/vč.DPH)

Šachy
Letní přestávka v soutěžích družstev je 

prostorem pro soutěže jednotlivců v mnoha 
šachových festivalech a turnajích organizo-
vaných po celé republice. ŠO TJ Spartak Ada-
mov pořádal v sobotu 27.6.2009 třetí ročník 
„Memoriálu Filipa Dobrovolného“, šachový 
turnaj v rapid šachu pro Adamovskou veřej-
nost. Z 22 účastníků byli čtyři kandidáti mis-
tra a tři držitelé 1. výkonnostní třídy. Zvítězil 
Lubomír Riška, druhý byl Jan Mižák a na třetí 
místo obsadil Pavel Masák.

Nejúspěšnější ženou se stala Jana Grube-
rová, celkově desátá. 9. ročník „Brněnského 
šachového festivalu“ pořádal ve dnech 27.6. 
– 5..7.2009 ŠK DURAS BVK. Jeho součástí 
bylo celkem pět turnajů, od velmistrovské-
ho až po Národní open. V „Národním openu“ 
startovali dva šachisté našeho oddílu. V kon-
kurenci 25 hráčů obsadil solidní páté místo 
Petr Bednář.

ŠO TJ Spartak Adamov

FK Adamov – jaro 2009
Dorostenci a žáci druzí, muži a hráči přípravky bronzoví. Takto skončila 
naše družstva v okresních soutěžích ročníku 2008/2009.

Družstvo mužů v jarních bojích nenavá-
zalo na podzimní výsledky a zisk pouhých 
19 bodů stačil na udržení třetí příčky. Vytou-
žený postup do III. třídy zůstal nevyslyšen. 
Nejlepším střelcem družstva mužů se stal 
Radek Beneš, který zatížil konta soupeřů 13 
brankami. Trenéru Handlovi sekundoval při 
vedení družstva do vážného zranění Vlasti-
mil Kytner. 

Dorostenci během jarních bojů nepo-
znali hořkost porážky a na jaře neztratili ani 
bod. Vítězné Rudici tak do posledního kola 
„šlapali“ na paty, bohužel podzimní bodový 
náskok se již nepodařilo zcela vymazat. De-
vět jarních zápasů naši hráči absolvovali se 
skórem 46:5 a ziskem 27 bodů. Nejlepším 
střelcem družstva dorostu byl Lukáš Krátký 
se 22 vstřelenými brankami. Tým vedlo tre-
nérské duo Aleš Manoušek a Libor Svoboda.

Družstvo žáků dokázalo svoji bilanci 
ještě vylepšit a z podzimní bronzové příčky 
se posunulo na místo druhé. Během jarních 
bojů byli naši žáci pokořeni pouze v utkání 
s vítězným FK Apos Blansko. Králem střelců 
se stal Jiří Charvát s 29 vstřelenými góly, kte-
rému zdatně sekundoval David Růžička (16 
branek) a Patrik Schimmerle (15). Oporami 
týmu byli ještě brankář Filip Němec a stoper 
Vlastimil Češka. Trenérem byl Jiří Němec, ve-
doucí družstva Zlatuše Němcová.
Přípravka během zimní přestávky svůj 
tým zkonsolidovala a pravidelný trénink 

byl znát i na dosažených výsledcích. Řada 
utkání bez prohry posunula naše fotbalové 
naděje na bronzový stupínek. Je však 
velkou škodou, že tým pro příští rok není 
možné přihlásit do mistrovských soutěží. 
Především kvůli generační výměně hráčů 
a několika odchodům hlavně do sousedního 
FK Apos Blansko. Nejlépe střílejícím hráčem 
byl vyhodnocen Radek Svoboda, který se 
do černého v průběhu soutěžního ročníku 
2008/09 trefil celkem 37krát. Družstvo vedl 
Leoš Hloušek, v závěru s pomocí Petra Kosa. 

Družstvo dívčí kopané využilo zimní 
přestávku k účasti na několika halových tur-
najích. V Adamově skončily dívky na 5. mís-
tě, v Jedovnicích se umístily o stupínek lépe. 
Sezóna pro naše děvčata vrcholila předzápa-
sem v rámci slavnostního pojmenování are-
álu dne 14.6.2009. V utkání proti TJ Rakovec 
Kotvrdovice prohrály 1:4. Tréninky vedl Zde-
něk Handl za pomoci hráčů družstva mužů.

„Old boys“ kromě několika přátelských 
utkání nastoupili 14.6.2009 v hlavním utká-
ní proti týmu ZBROJOVKA 78. V rámci oslav 
45. výročí povýšení obce Adamov na město 
spolu s brněnskými hráči předvedli mnoho 
krásných fotbalových akcí a divákům tak při-
nesli skvělý sportovní zážitek. Před utkáním 
proběhlo slavnostní pojmenování fotbalo-
vého hřiště po adamovském fotbalovém od-
chovanci, panu Jindřichu Svobodovi.

VV FK Adamov spolu s realizačním tý-
mem družstva přípravky zve všechny nové 
zájemce o kopanou na zápis do fotbalové 
přípravky FK Adamov, který se uskuteční 
v pondělí dne 7. září 2009 od 17.00 hodin na 
fotbalovém hřišti. Bližší informace podá tre-
nér Petr Kos, mobil 774 255 454. 

VV FK Adamov
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V rámci vlastivědného výletu pořádaného MKS Adamov navštívili jeho účastníci zámek v Letovicích, který mění svoji tvář 
díky novému majiteli, historickou lékárnu v LDN Letovice, rekreační zařízení Ohrada na Vískách, muzeum minerálů na 

Vískách a závěr putování patřil muzeu v Horním Smržově, které představuje život na vesnici v dřívějších dobách
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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, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, M Škvařilová, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát, 

Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. 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: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

Od 1. července je v provozu sportovní areál na ulici P. Jilemnického. Jeho vybudování bylo spolufinancováno Evropskou unií. 
Areál byl po celé prázdniny hojně využíván, a to jak dětské hřiště (horní snímek), tak sportovní hřiště, kde se vyžívají obyvatelé 

bez ohledu na věk (dolní snímek). Oblíbený je fotbal, stolní tenis, ale je možná i košíková, odbíjená, tenis apod. 


