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Podle pranostik přijíždí svatý Martin na bílém koni (11. listopadu). Jak tomu asi bude letos?

Další pranostiky, které se vztahují k sv. Martinu:

Chodí-li husa o Martinu po ledu,
plave o Vánocích po blátě.

Přijede-li svatý Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.



Usnesení z 58. zasedání Rady města Adamova dne 11.10.2004

Rada města doporučuje:
- zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru TJ Spartak Adamov ve 

výši 75 000 Kč
- zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru TJ Sokol Adamov ve 

výši 25 000 Kč
- zastupitelstvu města schválit návrh na přestěhování 2. MŠ Krátká 2 do budovy ZŠ 

Ronovská 12 
- zastupitelstvu města schválit návrh zřízení příspěvkové organizace s názvem 

„Sportovní zařízení města Adamova“.

Rada města schválila:
- finanční dar ve výši 7 000 Kč pro mládež a dorost JSDH Adamov na nákup shod-

ného oblečení 
- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na opravu terasy na Domě služeb v Adamově III
- věcný dar v maximální výši 2 000 Kč na pořádání šachového turnaje ke 40. výročí 

povýšení Adamova na město, který uspořádal oddíl šachu TJ Spartak Adamov 
dne 17.10.2004.

Rada města vzala na vědomí uzavření Městského úřadu Adamov ve dnech od 
27.12.2004 do 31.12.2004.

Rada města ukládá odboru EMS projednat s Dopravním inspektorátem Blansko 
zpomalovače na vozovku Komenského ve spodním prostoru zatáčky před domem 
Komenského 6.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 9.10.2004 proběhlo 

na Městském úřadě v Adamově vítá-
ní občánků. Do života byly přivítány 
tyto děti:

06.05. Vanesa Šmahelová, Neuman-
nova 2

06.05. Eliška Stejskalová, Sadová 18

08.06. Jáchym Jirků, Ronovská 4

25.05. Ondřej Kos, Neumannova 2

29.05. Ivana Růžičková, Ronovská 6

30.05. Eliška Brandýská, Sadová 23

10.06. Filip Volgemut, P. Jilemnického 11

28.06. Johanka Fidlerová, Mírová 10

01.07. Nikola Bártová, Opletalova 38A

02.07. Aneta Nejezchlebová, Komen-
ského 9

06.07. Natálie Kazdová, Ronovská 4

09.07. Petra Meluzinová, Družstevní 4

Blahopřejeme:

02.10. Květoslava Hovorková, 81 roků, 
Opletalova 44

04.10. Václav Procházka, 83 roky, Druž-
stevní 3

05.10. Zdeňka Procházková, 75 roků, 
Pod Horkou 19

06.10. Anežka Hradecká, 89 roků, Fibi-
chova 33

18.10. Vlasta Šlesingerová, 85 roků, 
Fibichova 5

18.10. Pavel Vaněk, 70 roků, Komen-
ského 25

19.10. Božena Vaňková, 87 roků, Fibi-
chova 7

20.10. Zdenka Vojtěchová, 75 roků, Ko-
menského 17

24.10. Karolina Pomajzlová, 81 roků, 
Komenského 1

26.10. Miroslav Konečný, 80 roků, Pod 
Horkou 3

Úmrtí:
29.08. Josef Karas, roč. 1938, Údolní

16.09. Antonie Piskovská, roč. 1932, 
Nádražní 

18.09. Marie Šmerková, roč. 1918, Osvo-
bození 

Návštěva ministra financí a místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky

LOGO - ordinace klinického logopeda pro děti i dospělé
Od října 2004 je nově otevřena v Blansku, nová budova ČAD , Nádražní 10.

Tel. 516 426 426, www.logoped.cz

Ordinace klinického logopeda
- opožděný vývoj řeči, léčba koktavosti
- terapie narušení komunikace po úrazech a cévních mozkových příhodách
- konzultační činnost pro pedagogické pracovníky

Rehabilitační lékař
- vyšetření a léčba bolestivých a chronických onemocnění

Rehabilitace
- rehabilitační péče - relaxace - chromoterapie (novinka)

Procedury hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Jihomoravská energetika oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické ener-

gie dne 15. 11. 2004 v době od 7.30 do 10.30 hod. a dne 19. 11. 2004 v době od 
11.30 do 15.30 hod. pro oblast: hájenka Karlov, ul. Osvobození, Pod Dřínovou.

V pondělí 1. 11. 2004 navštívil město 
Adamov ministr financí a místopředse-
da vlády Bohuslav Sobotka. Během své 
návštěvy hovořil se starostou Adamova 
Ing. Jaroslavem Bernáškem o problé-
mech města a taktéž se setkal s mana-
gementem akciové společnosti ADAST 
za účasti zástupců odborové organiza-

ce a zástupců místní organizace ČSSD. 
Během návštěvy pana Sobotku dopro-
vázel Ing. Miloslav Kala, poslanec PČR, 
Ing. Lubomír Toufar, kandidát ČSSD 
do Senátu pro obvod Blansko a Brno 
venkov a Mgr. Ivo Polák, místostarosta 
města Blanska. 

Naděžda Pikartová



Otázky pro…
Pavla Ševčíka, člena městského zastupitelstva za ODS, 50 let 

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, 

kteří doprovodili naši zesnulou mamin-
ku a babičku paní Marii Šmerkovou na 
její poslední cestě a panu Ing. Čejkovi 
za jeho procítěný projev.

 Rodina Šmerkova

Děkuji všem přátelům, známým a bý-
valým spolupracovníkům, kteří se přišli 
v tak hojném počtu rozloučit s mým 
zesnulým manželem Gustavem Koc-
manem. Děkuji též za všechny projevy 
útěchy mně a mé rodině. V neposlední 
řadě děkuji též panu Fajmanovi za jeho 
procítěná slova při obřadu.

 Marie Kocmanová s rodinou

Zahrada divů 
– připravovaný pohádkový muzikál 

v Městském divadle Brno.
Při návštěvě Městského divadla Brno 

„zadním vchodem“ zaujalo některé, pře-
devším mladší účastníky zájezdu, po-
zvání na konkurz do připravovaného 
muzikálu Zahrada divů, jehož autory 
jsou pánové Moša a Merta. Jednalo 
se o konkurz na dětské pěvecké a ta-
neční role.

Děvčata z Adamova se opravdu do 
konkurzu přihlásila a dnes už víme, že 
v něm trojice z nich – Adéla Grimová, 
Tereza Jurnečková a Barbora Suková, 
uspěla. Muzikál má mít premiéru za-
čátkem prosince a v tomto měsíci je 
prozatím naplánováno celkem 22 před-
stavení. Děvčata pravidelně dochází na 
pěvecké zkoušky /prozatím 2x týdně/, 
později budou zkoušky častěji a začnou 
i přípravy taneční. Shodly se, že hudba 
a písničky, které zatím připravují, jsou 
krásné. V hlavní roli tohoto „pohádko-
vého muzikálu pro celou rodinu“ se 
můžeme těšit na Alenu Antalovou, al-
ternovat bude Markéta Sedláčková.

Přejeme děvčatům hodně úspěchů 
na „prknech, která znamenají svět“ a 13. 
prosince /termín připravovaného zájez-
du na uvedené představení/ jim bude-
me z hlediště držet pěsti pro štěstí.

Předprodej jízdenek na 
prosinec 2004

ZŠ Komenského 30. 11. od 7.30 
do 8.00 hod.

MKS Adamov od 13.00 do 17.00 
hod.

Firma HAKR Company, s.r.o. 
přijme do hlavního pracovního 
poměru nebo na brigádu zá-
mečníky, obsluhu CNC vyseká-
vacích strojů TRUMPF, obslu-
hu ohraňovacích strojů CNC 
TRUMPF, pracovníky do mon-
táže a pracovníky na pomocné 
práce. Firma HAKR Company, 
s.r.o. sídlí v areálu Adastu Ada-
mov v budově P 40. Kontaktní 
osoba: Terezie Pernicová, tel.: 
516 436 099

S jakými představami a plány jste 
kandidoval v komunálních volbách?

Představa byla jediná, aby ve zvole-
ném zastupitelstvu byli občané, kteří 
svými odbornými znalostmi v oborech 
své činnosti pomohli rozvoji města. 
Domnívám se, že politikaření do ko-
munálních voleb nepatří, i když se to 
občas děje. 

Vaše jméno je spjato především 
s Adastem. K těmto nemalým úkolům 
přibyly starosti plynoucí z funkce za-
stupitele města. Dají se tyto starosti 
skloubit, aby byly přínosné městu?

S tím s Vámi souhlasím. Náš rod 
je se strojírnami v Adamově spjat již 
z předminulého století, když majitelé 
byli Lichtensteinové. Praděd se tehdy 
podílel na výstavbě vlečky. Je pravda, 
že k nemalým úkolům a starostem s ná-
ročnými rekonstrukcemi objektů a sítí 
pro sestěhování firmy přibyly úkoly 
zastupitele, které se snažím dle svých 
dlouholetých profesních znalostí vyu-
žít pro město. Konkrétněji např. dozor 
na rekonstrukci střešního pláště ZŠ na 
ul. Komenského, podílení se na dozoru 
ČOV, nebo pomoc při obnově tzv. Rus-
kého kříže v Josefovském údolí. Toto 
úsilí mě donutilo momentálně moji 
dlouholetou aktivní činnost v horole-
zeckém sportu tzv. pověsit na hřebík. 
Vždy je něco za něco.

 Chtěl byste změnit něco zásadní-
ho ku prospěchu města a jeho oby-
vatel?

 Chtít je jedna věc, ale druhá věc jsou 
finanční možnosti města, které nejsou 
bezedné. Jsem rád, že se podařilo v le-
tošním roce provést statickou kontro-
lu mostních konstrukcí se zavedením 
mostních listů, které jsou povinností 
každého vlastníka, což plyne z platných 
zákonů. Doposud o této věci nikdo ne-
věděl. Problémových věcí ze stavebního 
oboru, vyskytujících se ve městě, je více, 
ať jsou to pozemní, dopravní či mostní 
stavby. Jejich stavebně technické stavy 
nejsou vždy zrovna dobré a v tom vi-
dím svoji pomoc městu.

 Na co jsme se nezeptali.
Věcí, na které jste se nezeptali, by 

bylo více, ale články ve zpravodaji  jsou 
omezené a je otázka, zda by to občané 
Adamova četli. Za tu krátkou dobu, co 
jsem zastupitelem, jsem veliký zájem 
od občanů nezpozoroval, což není dob-
ré a je to markantně vidět při veřejných 
zastupitelstvech.

19.09. Luboš Pazdera, roč. 1942, Petra 
Jilemnického

21.09. Antonín Kubíček, roč. 1949, 
Družstevní

27.09. Gustav Kocman, roč. 1937, Sadová 

09.10. Štefan Pagáč, roč. 1935, Sadová 

10.10. Dobroslava Nováková, roč. 1937, 
Fibichova 
11.10. Zdenka Kalusová, roč. 1930, Petra 
Jilemnického 
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Pozvánka na výstavu
Výstava prací sdružení SURSUM CORDA

Slova pro povzbuzení

Zprávy z Farního úřadu Adamov
S platností od 4. listopadu se mění 

začátek bohoslužeb. Mše svaté budou 
začínat v úterý, čtvrtek a v pátek již v 17 
hodin. K dopravě z  Adamova III můžete 
použít autobus MHD s odjezdem z Ada-
mova III v 16.30 hodin a zpět z  Adamo-
va I v 17.55 hodin.

Při bohoslužbě v neděli 28. listopadu 
se budou rozdávat vánoční oplatky.

Dávná pověst říká: Jeden starý pout-
ník opustil velké město, aby poznal zase 
další světa kraj. Ve městě se žilo dobře, 
až blahobytně, líbilo se mu tam, ale 
nebyl to styl, o který by stál, a proto se 
vydal na cestu. S každým pocestným 
se pozdravil, s některými prohodil 
i pár slov.

Netrvalo dlouho a narazil na jedno-
ho velmi podivného. Byla to smrtka 
s kosou a představila se mu jako „mor“. 
Na otázku kam má namířeno, prozra-
dila, že jde do města a tam má skosit 
morem deset tisíc lidí. Poutníkovi to 
přišlo líto a dal se do smlouvání. Nako-
nec byl úspěšný a mor mu slíbil, že jich 
zemře jen polovina. Rozešli se a poutník 

cítil velké zadostiučinění. Jaké však bylo 
jeho překvapení, když se za několik dní 
doslechl, že ve městě přeci jen zemře-
lo deset tisíc lidí. Neprodleně se tam 
vydal a cestou potkal mor, jak zvolna 
kráčí proti němu. Hned mu začal vyčí-
tat jeho proradnost. On se však obhájil 
tak, že poutník musel zmlknout a beze 
slova odejít. Řekl: „Já jsem podle slibu 
skosil těch pět tisíc. Ostatní zemřeli 
strachem…“

A poutník si v duši vzpomněl na jed-
nu hodně starou pravdu. Strach lidem 
totiž ukrajuje víc života, než všechny 
nemoci dohromady.

 Jiří Kaňa

MKS, Historicko-vlastivědný kroužek 
připravil ve Společenském centru, ul. 
Komenského 6, výstavu prací sdružení 
křesťanských umělců SURSUM CORDA.

Výstava bude zahájena slavnostní 
vernisáží v neděli 7. listopadu v 16.00 
hodin. Výstavu uvedou Jindřich Tio-
ka a PhDr. Jaroslav Budiš, v hudebním 
programu vystoupí pěvkyně Věra Ba-
kalová a Marie Sedláčková se známý-
mi duety. Na klavír bude doprovázet 
František Kratochvíl. Výstavu můžete 
shlédnout do 16. listopadu od 13.00 do 
17.00 hodin. 

Sdružení SURSUM CORDA bylo zalo-
ženo brněnským básníkem Zdeňkem 
Řezníčkem jako sdružení malířů, so-
chařů, básníků, spisovatelů, hudebníků, 
herců a kulturně vědeckých pracovníků. 
Jejich společným přesvědčením je křes-
ťanská víra. Pořádá literární a literárně 
hudební večery zaměřené k poznávání 

děl vlastních členů i význačných zjevů 
naší literatury, jejichž dílo bylo potla-
čováno za minulého režimu. Pořádá 
také výstavy obrazů a soch svých vý-
tvarníků, často poukazujících na hlu-
boké kořeny našich národních tradic, 
organizuje koncerty duchovní, vážné 
hudby. Je možno připomenout stálé 
večery v budově internátu Biskupského 
gymnázia na ulici Veveří , básnicko- hu-
dební montáže v síni Starobrněnského 
kláštera, koncerty v chrámu sv. Augusti-

na v Masarykově čtvrti a v kostele Bož-
ského Srdce Páně v Husovicích. Patří 
sem i výstavy provázené hudbou a lite-
raturou v sále Planetaria na Kraví hoře, 
v prostorách fakultní nemocnice na 
Žlutém kopci a řadě míst Brna a okolí.

Nejpočetnější skupinou sdružení 
jsou výtvarníci. Z nich se v Adamově 
představí Jana Ondrušová, jemná ilu-
strátorka pohádkových představ, Kami-
la Planerová, tvůrkyně zvláštních biblic-
kých výjevů, Otilie Šuterová, především 
sochařka, která vyzdobila řadu nových 
kostelů, Jarmila Tioková, paličkářka, 
postupující od zdobných námětů až 
k abstraktním kompozicím a dále Eva 
Táborská a Soňa Dvořáková. Za muž-
skou část sdružení se představí Štefan 
Albert, tvůrce působivých medailonů, 
Borek Bayer, malíř a sochař monumen-
talizující moderní život, Emil Hoffmann, 
vynikající karikaturista a malíř, Jiří Hra-
nička, výtvarník neobyčejně širokého 
záběru námětového a Stanislav Ille, 
hledající výtvarnou odpověď na otázky 
kladené současným životem a uměním. 
Již při poslední výstavě sdružení v Ada-
mově a při samostatných výstavách 
některých členů zde získali řadu přátel, 
a proto se těší na setkání s  adamov-
skou uměnímilovnou veřejností.

Jindřich Tioka, Jaroslav Budiš
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Z nabídky MKS Adamov
Na měsíc listopad jsme 

pro Vás připravili:
 4. 11. 

autobusový zájezd na Festival Radosti 
do  divadla Radost na představení pro 
děti  mladšího školního věku HRÁTKY 

S ČERTEM  (odjezd z Horky v 16.50 
a z Adamova III v 17  hodin)

18. 11. v 18 hod. sál MKS v Adamově 
 VEČER HUDBY A POEZIE – host  večera 

Ladislav CHUDÍK

20. 11. 
autobusový zájezd do Prahy spojený  

s návštěvou muzikálů BÍDNÍCI,TŘI 
MUŠKETÝŘI nebo CATS

21. 11. v 17 hod. 
setkání zájemců o poznávání BIBLE 

–  BIBLICKÁ HODINA

23. 11. v 17 hod. 
2. část besedy s Mgr. Pavlem 

Macků o  HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH 
SOUČASNÝCH I HISTORICKÝCH  

S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI

25. 11. v 9.15 h. 
Pohádkové dopoledne pro děti 

–  tentokrát s Olgou Markovou a 
Vratislavem Schilderem a jejich 

 POHÁDKAMI O PALEČKOVI

25. 11. v 18.00 h. 
ITÁLIE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ – o svém  
pobytu v Itálii vypráví Mgr. Jiří Kaňa

26. 11. v 15.45 h. 
autobusový zájezd do aquaparku ve 
Vyškově (přihlášky do 22. listopadu) 

 I v letošním roce budou v MKS Ada-
mov k zakoupení výrobky Chráněných 
dílen Znojmo, především svíce různých 
druhů. Využijte proto možnosti zakou-
pit si předem drobný vánoční dárek pro 
svoje blízké. Přesný termín prodejní vý-
stavy najdete na plakátech.

Na prosinec 2004 připravujeme 
tyto návštěvy divadel:

13. prosince Městské divadlo Brno 
(začátek v 18 h.)
 ZAHRADA DIVŮ

16. prosince Besední dům (začátek 
v 19.30 h.)

 VÁNOČNÍ KONCERT HRADIŠŤANU

5. prosince Mahenovo divadlo 
(začátek v 17 hod.)

 DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES

Mateřské centrum Adámek
Schůzky vždy v úterý od 9.15 hodin.

Program na měsíc listopad:
 2. 11. Práce se suchým listím a pří-

rodním materiálem
9. 11. Malování na trička
16. 11. Hra s balony
23. 11. Práce s prstovými barvami
30. 11. Promítání krátkých pohádek

Výsledky celostátní ankety 
MOJE KNIHA

V anketě bylo odevzdáno celkem 
93 252 hlasů.

Vítěznou se stala kniha HARRY POT-
TER (autor Rowlingová Joanne Kathle-
en, národnost anglická).

V Adamově bylo odevzdáno celkem 
58 hlasů, přičemž opět zvítězila kniha 
HARRY POTTER (Rowlingová J. K. 6 
hlasů), dále PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA 
(Lindgrenová A. 5 hlasů) a KRTEK (Miler 
Z. 3 hlasy). 

Fotografií se vracíme k vítání nových prvňáčků

MKS uspořádalo zájezd na veletrh seniorů do Prahy. Účastníci si prohlédli botanickou 
zahradu v Praze - Tróji.
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DÍVČÍ PORTRÉT
V sobotu 23. října se v předsálí MKS 

shromáždili účastníci vernisáže výstavy 
fotografií Vladimíra Kejíka. Tématem le-
tošní výstavy byl portrét.

Vernisáž výstavy zahájila Jitka Králíč-
ková, ředitelka MKS Adamov a přivítala 
její účastníky - autora fotografií Vladi-
míra Kejíka s rodinou, Jaroslava Parmu, 
který k výstavě krátce pohovořil, Pavla 
Macků a Adélu Grimovou, kteří vernisáž 
doplnili krátkým kulturním programem.

 Ze slov Jaroslava Parmy k výstavě se 
přítomní dozvěděli spoustu zajímavých 
informací o autorovi výstavy, o fotogra-
fování jako takovém, o tom, co všechno 
předchází zhotovení zdařilého portrétu 
apod. 

Vladimír Kejík k letošní výstavě řekl 
toto: „Portrét je nejtěžší fotografickou 
disciplínou. Pořídit kvalitní portrét nezna-
mená jen na někoho zamířit objektiv fo-

Galerie osobností
Jan Pivoda - vzpomínka k nedožitým 

95. narozeninám

Odborný učitel Jan Pivoda se narodil 
22. prosince 1909 v Kobylnicích u Brna. 
Po studiu na gymnáziu a učitelském 
ústavu začal působit jako učitel v Bo-
řeticích a Rakvicích. Zde také poznal 
svou pozdější ženu Marii Šlezingero-
vou z Adamova. Svatbu měli v létě roku 
1935 a o rok později se jim narodil syn 
Libor. V roce 1940 se rodina přestěho-
vala do Adamova, do rodinného dom-
ku manželčiných rodičů na dnešní ulici 
Osvobození. Zde se jim v roce 1941 
narodila dcera Jana (později provdaná 
Hanzlíková).

Od září roku 1940 začal pan učitel Pi-
voda učit na adamovské měšťance. Stal 
se třídním učitelem ročníku 1929, který 
provázel po tři roky. Učil počty, měřictví 
a kreslení. Platil za dobrého učitele, kte-
rý dovedl látku dobře vysvětlit a hlavně 
naučit. V Adamově učil přes 30 let, jeho 
žáků z Adamova i okolí by byla pěkně 
dlouhá řada. Především pro své velké 
pedagogické zkušenosti zastával často 
ve škole funkci zástupce ředitele.

V roce 1945 převzal po odborném 
učiteli Eduardu Juřičkovi, který v té 
době odešel z Adamova, funkci obecní-

ho knihovníka. Současně po něm získal 
i učitelský byt v budově dnešního měst-
ského úřadu. Po roce 1948 se rodina 
přestěhovala do nově postaveného uči-
telského domu na dnešní ulici Osvobo-
zení, odkud se v roce 1965 odstěhoval 
s manželkou zpět do jejího rodinného 
domku na téže ulici. Zde se mohl pan 
učitel věnovat ve volných chvílích práci 
na zahrádce, a to zvláště po odchodu 
do důchodu, počátkem 70. let. Však ji 
měl také pěkně upravenou, neboť za-
hrádka byla jeho velká láska.

Pan učitel Pivoda se zúčastňoval 
setkání bývalých spolužáků se svými 
učiteli. Vždy byl štastný, že se po letech 
viděl se svými bývalými žáky a těšil se 
z jejich úspěchu. Jistě bylo pro něj ne-
zapomenutelným setkání se svými bý-

valými kolegy a kolegyněmi a některý-
mi ročníky bývalých žáků u příležitosti 
oslav padesáti let školy u hřbitova v lis-
topadu 1976. V té době již stála 10 roků 
nová základní devítiletá škola, včetně 
její nově dokončené přístavby. 

Další změna v rodině Pivodových 
nastala v roce 1985, kdy prodali rodin-
ný domek a pořídili si družstevní byt 
v Adamově III. Tady pan učitel po tři 
roky vzdoroval těžké nemoci. Zemřel 
14. května 1988 ve věku nedožitých 79 
let. Bývalý adamovský učitel Mgr. Vác-
lav Stuchlý k jeho úmrtí napsal: “Že 
odešel můj spolupracovník Jenda Pivo-
da, to mne naladilo velice smutně. Byl 
jedním z mála kolegů, se kterým jsme 
si velice dobře rozuměli a rádi jsme se 
vždy viděli. Byl to opravdový poctivý 
učitel, který měl rád školu, děti a svou 
práci. Zkrátka rozený pedagog, který 
pro své poslání učitele žil a věnoval mu 
celý život. Potvrzuje to zejména to, že se 
zapsal do srdcí svých žáků, kteří budou 
na něj vždy rádi vzpomínat. Dnes tako-
vých učitelů již téměř nemáme, a to je 
veliká škoda.” Pod takovéto vyznání by 
se podepsali i jeho bývalí žáci.

Pan učitel Jan Pivoda byl dobrý člo-
věk, skromný, s dobrým přístupem ne-
jen k žákům, ale i k občanům. Byl osob-
ností na kterou se nezapomíná.

Mirka Kejíková, Jaroslav Budiš

toaparátu a stisknout spoušť. Je nutné si 
předem rozmyslet, jak má člověk na foto-
grafii vypadat, poněvadž dobrý portrét je 
především výpovědí o člověku jako tako-
vém. Je důležité portrétovou osobu správ-
ně „naaranžovat“, vytvořit neformální at-
mosféru, komunikovat s ní, udržovat neu-
stálý kontakt, aby fotografovaná osoba, 

v našem případě dívka, měla pocit, že je 
hlavním a nezbytným elementem celého 
dění. Chválíme-li dívky při práci, cítí se se-
bejistě a samy začnou nabízet nové pózy, 
které potom velmi usnadňují vlastní foto-
grafování. Pořízení dobrého portrétu za-
bere mnoho hodin, dokonce někdy i dnů 
práce. Ale pokud se portrét podaří podle 
představ fotografa, je na něm zachycena 
jedinečnost a neopakovatelnost chvíle 
spodobnění určitého člověka a fotografie 
bohatě vypovídá o charakteru portréto-
vané osoby.“

Letošní výstava byla v pořadí již dva-
náctou autorskou výstavou V. Kejíka, 
v MKS v pořadí šestá. Celkem se autor 
zúčastnil čtyřiceti dvou výstav a soutěží, 
ze kterých si pravidelně přiváží diplomy 
a ocenění.

Přejeme Vladimíru Kejíkovi hodně 
úspěchů ve fotografování a těšíme se 
za rok v MKS opět na setkání.
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Den Datum Domácí Hosté Výsledek Střelci branek

St 22.09. Přípravka A Jedovnice 2 : 0 Charvát 2 

Pá 24.09. Přípravka B Bořitov 4 : 0 Jirků 2, Schimmerle, Němec

So 25.09. Ráječko Žáci A 1 : 6 Hrazdíra 4, Valenta, Melich M.

Ne 26.09. Lažany Žáci B 4 : 3 Valenta 2, Flachs

Ráječko Dorost 3 : 1 Pospíšil

Knínice Muži 2 : 2 Bezděk, Korytář

Út 28.09. Žáci B Černá Hora 0 : 8 Valenta, Hrazdíra

Žáci A Ostrov u M. 10 : 1 Hrazdíra 5, Flachs 2, Havránek, Valenta, Melich M.

Dorost Skalice 3 : 2 Pokorný, Kovařík, Šubrt M.

St 29.09. Lipovec Přípravka A 1 : 2 Krátký, Jirků

Čt 30.09. Cetkovice Přípravka B 2 : 4 Jirků 2, Čepa, Melich R.

Ne 03.10. Žáci B Kunštát 0 : 2

Žáci A Lipovec 2 : 1 Hrazdíra, Valoušek

Dorost Lipovec 1 : 1 Šubrt M.

Muži Lipovec 0 : 3

St 06.10. Přípravka A Rájec-Jestřebí 6 : 0 Charvát 4, Jirků, Melich R.

Pá 08.10. Přípravka B Drnovice 7 : 1 Charvát 5, Němec, Charvát Jan

So 09.10. Jedovnice Žáci A 5 : 0

Ne 10.10. Jedovnice Dorost 4 : 2 Floch, Novotný

Jedovnice Muži 3 : 1 Souček 

St 13.10. Ráječko Přípravka A 4 : 2 Střelec D. 2

Knínice Přípravka B 1 : 4 Charvát 4 

Ne 17.10. Žáci B Lysice 1 : 1 Hrazdíra

Žáci A Vavřinec 11 : 1 Valenta 4, Hrazdíra 2, Střelec T. 2, Havránek 2, Melich M.

Dorost Drnovice 1 : 4 Pisařík

Muži Lysice 2 : 3 Chladil, Souček

St 20.10. Přípravka A Rudice 5 : 0 Němec 2, Krátký 2, Střelec D.

Pá 22.10. Přípravka B Letovice 6 : 1 Charvát 3, Jirků, Neuman, Krátký

So 23.10. Blansko B Žáci A 2 : 2 Hrazdíra, Peterek

Blansko C Žáci B 6 : 0

Ne 24.10. Lysice Dorost 6 : 1 Pokorný 

Doubravice Muži 2 : 2 Korytář 2

Fotbalový oddíl TJ SPARTAK Adamov - PODZIM 2004
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ANKETA
Vážení občané,
pomalu se blíží konec roku 2004. V průběhu celého roku jsme pro vás vydávali 

tento zpravodaj. Naší snahou je, aby zpravodaj co nejvíce splňoval vaše očekávání, 
nabízel důležité a zajímavé informace, pozvánky i zajímavosti ze života města. Aby-
chom poznali, co vás zajímá, co máme doplnit, popř. vypustit, prosíme o vyplnění 
tohoto anketního lístku. Pokud na anketním lístku vyplníte své jméno s adresou, 
budete zařazeni do slosování o pěknou knihu. Vyplněné anketní lístky vhoďte do 
označené schránky na městském úřadě nebo v městském kulturním středisku do 
21. listopadu 2004.

Děkujeme vám za váš názor a spolupráci.
Kulturně informační komise.

1. Adamovský zpravodaj čtu pravidelně:    r ano       r ne

2. Pravidelně čtu rubriky: ..............................................................................................................

3. Nečtu, doporučuji vypustit: .....................................................................................................

4. Postrádám ve zpravodaji, doporučuji doplnit: .................................................................

  ...........................................................................................................................................................  

5. Rád(a) bych se dočetl(a) o: ........................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................  

Další doporučení příp. rozšíření předcházejících odpovědí: ...............................................

  ...........................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................  

Pokud chcete být zařazeni do slosování, uveďte zde jméno, příjmení a adresu

  ...........................................................................................................................................................  

Inzerce
Hledám učitele(ku) účetnictví. Tel. 

602 728 102

NÁBYEK HAVLÍK – KUCHYNĚ
Kuchyňské studio Blansko, Rožmitálova 

30, (za křižovatkou – směr ČD).
PO-PÁ 9-17. Tel. 602 560 661, 

www.nabytek-havlik.cz

Kadeřnictví BETTY oznamuje: Mi-
luška Vespalcová pracuje každý čtvrtek. 
Tel. 736 643 442

Prodám družstevní byt 2+1 na ulici 
Družstevní. Tel. 732 324 688 

Koupím byt 1–2+1 v Adamově. Tel. 
605 903 800

Prodám ořechy – výhodná cena. Tel. 
606 584 389, 516 446 689 večer.

Zájezd do Polského Těšína
V sobotu 13. 11. 2004, cena 220 Kč, 

platba nutná při přihlášení. Odjezd 
z Ptačiny ve 3.45 hod, z nám. Práce ve 
4.00 hod. Hlaste se u pí. Kostelecké na 
t.č. 516 447 179, Komenského 313, Ada-
mov. Cestovní pas nutný!!!

Prodám rodinný dům 5 + 1 se zahra-
dou v Babicích nad Svitavou (cihlový, 
14 roků starý, vytápění kombinované 

- tuhá paliva, elektrika, plyn, vlastní 
studna, 2 solární kolektory, kanaliza-
ce). Cena dohodou. Bližší informace 
606 451 434

Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kulturně – informační 
komise Rady města Adamova. Odpovědný pracovník: Irena Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 446 383, e-mail: 

hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 20. 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.


