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zprÁvY 
z mATrIkY

     v sobotu dne 22. dubna 2006 
proběhlo na městském úřadě vítá-
ní občánků. Do života byly přivítány 
narozené děti:
 29.8. Zuzana Hasoňová, 
  ronovská 4
 1.11. Terezie Prausová, 
  Sadová 23
 8.11. Jakub Manoušek, 
  Komenského 25
 11.11. Adéla Pololáníková, 
  Blažkova 3
 3.12. Martin Lička, Lesní 452
 19.12. Štěpánka Keprtová, 
  Fibichova 41
 21.12. Adam Pylypiv, 
  Družstevní 7
 22.12. Sabina Hloušková, 
  Osvobození 10
 12.1. Aneta Kapounová, 
  Sadová 25
 31.1. Jan Fiala, 
  Petra Jilemnického 14
 31.1. Ondřej Mucha, ronovská 2
 8.2. ema Sedláková, 
  Blažkova 3
 14.3. Aneta Papižová, 
  ronovská 2
 
BlAhopřejeme:
  1.5. Jaroslava Kachlíková, 
  90 roků, Osvobození 4
  1.5. Anna Svobodová, 85 roků,
  Družstevní 3
  2.5. Božena Zoulová, 91 rok,
   Fibichova 10
  2.5. Ludmila Poslušná, 84 roky, 
  Pod Horkou 10
 6.5. Anna vachová, 92 roky, 
  Osvobození 8
 9.5. Ludmila Pokorná, 82 roky, 
  Sadová 3
 12.5. Anna němcová, 85 roků,
  Komenského 25
 15.5. věra Tomanová, 84 roky, 
  Pod Horkou 10
 16.5. Alice Švehlová, 87 roků, 
  Sadová 10
 20.5. Oldřich Klaiba, 75 roků, 
  Tererova 4
 23.5. Miroslav Bezděk, 83 roky, 
  Opletalova 30
 31.5. Marta Palcrová, 75 roků, 
  Petra Jilemnického 25

BlAhopřejeme k sňATku:
 13.5. Pavel Gruber 
  Kateřina Karásková

ÚmrTí:
  Jan Jančík, roč. 1929,
  Družstevní 11 

 Úřad práce v Blansku, odbor 
státní sociální podpory upozorňuje 
všechny žadatele o dávku – pří-
davek na dítě, že v roce 2005 bylo 
ukončeno rozesílání předtištěných 
formulářů a dokladů k prodlužo-
vání nároku na tuto dávku. Dopo-
ručujeme proto vyzvednout si 
předtisky a doklady k prodloužení 
nároku na dávku po 1. 10. 2006  
s předstihem. nejvhodnější je vy-
žádat si tiskopisy na příslušném 
kontaktním místě dle trvalého byd-
liště. Pracoviště v Boskovicích  
a Letovicích mají dostupnou data-
bázi pouze pro územní obvod 
svého kontaktního místa, pracoviš-
tě v Blansku, které má centrální 
databázi, může tuto službu poskyt-
nout kterémukoliv žadateli z okresu 
Blansko. Řádně vyplněné a pode-
psané „Prohlášení …“ spolu s roz-
hodným příjmem za rok 2005 všech 
společně posuzovaných osob lze 

doručit na příslušná pracoviště již 
nyní, nejpozději však do 30. 9. 
2006. Pokud rodiny s dětmi starší-
mi 15 let odevzdají podklady pro 
prodloužení nároku v nejbližší do-
bě, postačí v průběhu měsíce září 
2006 doložit jen jejich potvrzení  
o studiu pro školní rok 2006/2007 
vystavené v měsíci září 2006. Tím-
to krokem vychází náš úřad vstříc 
všem klientům, kteří si chtějí vyřídit 
dávky v klidu a bez čekání.

Úřad práce v Blansku
odbor státní sociální podpory

oznámení o době a místě konání voleb
dle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu české 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu české 
republiky se konají ve dvou dnech:

v pátek 2. června 2006 v době od 14.00 hodin – 22.00 hodin 
a v sobotu 3. června 2006 v době od 8.00 hodin – 14.00 hodin

Občané mohou volit dle místa bydliště v následujících okrscích:

okrsek č. 1: sídlo městský úřad Adamov, pod horkou 2, Adamov
Ulice: Mírová, nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 
20, Sadová – rodinné domky č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 
24, 26, Smetanovo náměstí, U kostela, vodní, dům č. popisné 128, dům 
č. popisné 461 (Josefov)

okrsek č. 2: sídlo základní škola Adamov, komenského 4, 
Adamov
Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27

okrsek č. 3: sídlo městské kulturní středisko, opletalova 22, 
Adamov (malý sál)
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, 
Opletalova, ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní

okrsek č. 4: sídlo městské kulturní středisko, opletalova 22, 
Adamov (velký sál)
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, neumannova

volební lístky byly doručeny dle seznamů voličů do schránek ve dnech 
26. 5. – 28. 5. 2006. v případě znehodnocení či ztráty volebních lístků 
obdrží občané nové přímo ve volební místnosti. 
Upozorňujeme občany, že při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky musí prokázat svoji totožnost a státní 
občanství České republiky.

Ing. Jaroslav Bernášek, starosta města Adamova

upozornění 

Gynekologická ordinace 
mudr. lhotský 

upozorňuje na změnu 
telefonního čísla do 

ordinace 
516 410 090.
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 Pracovnice právního oddělení 
MÚ Blansko požádala strážníky  
o součinnost při odebírání psa pa-
nu J. K., který ho týral a ve správ-
ním řízení bylo rozhodnuto o jeho 
odebrání. Muž nechtěl psa dobro-
volně vydat, protože neuznává 
rozhodnutí správního orgánu. Pří-
tomní strážníci a policisté byli 
proto připraveni psa odebrat i ná-
silným způsobem. Když muž zjistil, 
že s odporem nepořídí, psa nako-
nec vydal dobrovolně, aby mohl být 
převezen a umístěn do psího útul-

ze svodkY udÁlosTí měsTskÉ polICIe AdAmov

ků, které byly na místě vyřešeny  
v blokovém řízení. Orientační decho-
vá vyšetření neprokázala u žádné-
ho z řidičů přítomnost alkoholu. 
 Při provádění hlídkové činnosti 
na ulici města strážníci objevili 
volně pobíhajícího psa, který nebyl 
opatřen náhubkem ani psí znám-
kou. Protože se v blízkosti psa ni-
kdo nezdržoval, byl strážníky od-
chycen a umístěn do psího kotce 
na služebně MP Adamov. Po vyhlá-
šení nálezu psa městským rozhla-
sem se strážníkům přihlásila jeho 
majitelka. Pes jí byl vrácen, ale za 
porušení obecně závazné vyhlášky 
města jí byla uložena bloková po-
kuta.
 Při provádění hlídkové činnosti 
strážníci přistihli dva řidiče silnič-
ních vozidel, kteří nerespektovali 
dopravní značku B1 zákaz vjezdu 
všech vozidel, dočasně umístěnou 
po povodních na ulici nádražní. Za 
spáchaný dopravní přestupek řidi-
če vozidel čekalo nemilé překvape-
ní v podobě vysoké blokové pokuty. 
 Občanka města strážníkům 
telefonicky oznámila, že na Sme-
tanově nám. pospává na lavičce 
nějaký podnapilý muž. na náměs-
tí strážníci zjistili 52 letého pomo-
čeného muže, který byl natolik opi- 
lý, že nebyl schopen samostatné 
chůze. Orientační dechové vyšet-
ření prokázalo v jeho dechu 3 pro-
mile alkoholu. vzhledem k tomu,  
že byl muž ve stavu, kdy nekontro-
loval své chování a ohrožoval sám 
sebe, byl umístěn na protialkoholní 
záchytnou stanici v Brně na dobu 
odeznění akutní intoxikace. 

upozornění
 Chceme upozornit všechny 
účastníky silničního provozu, že 
dnem 1. 7. 2006 nabývá účinnosti 
zákon čnr č. 411/2005 Sb., kterým 
se mění zákon 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Dopo-
ručujeme všem řidičům silničních 
vozidel, ale i jiným účastníkům sil-
ničního provozu, aby si zákon pře-
četli, protože je v něm řada změn 
včetně nových oprávnění strážní-
ků, které se jich přímo týkají. 

 Robert Nedorost 
 vedoucí strážník MP Adamov

ku, kde mu bude zcela jistě lépe i bez 
svého „ páníčka“. 
 v uplynulém měsíci policisté 
Policie čr v součinnosti se stráž-
níky provedli v Adamově dvakrát 
silniční kontrolu řidičů vozidel. Při 
kontrolách byla hlavně prováděna 
orientační dechová vyšetření, zda 
nejsou řidiči silničních vozidel pod 
vlivem alkoholu. Pozornost byla 
dále zaměřena na technický stav 
vozidel a dodržování dopravních 
předpisů. Při kontrolách policisté 
zjistili několik dopravních přestup-

Ukázka tavby železa u příležitosti oslav Mezinárodního dne parků  
a muzeí dne 13. 5. 2006 v Josefovském údolí. 

Oslav se zúčastnil i ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek. 
Na snímku s Ing. Jaroslavem Bernáškem, starostou města Adamo- 
va, RNDr. Leošem Štefkou, ředitelem CHKO Blansko a RNDr. Jiřím 
Mertou z Technického muzea Brno.
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  Tři rodinní příslušníci v jednom 
výstavním prostoru – takto před-
stavíme olejomalby Míly Sklená-
řové, olejomalby a kombinované 
techniky Jaroslava Sklenáře a auto-
matické kresby a mandaly Lenky 
Singerové ve Společenském cent-
ru MKS, Komenského 6. vernisáž 
se uskuteční v neděli 25. června 
2006 v 16.00 hodin. výstavu uve-
de Irena Tomšíková a PhDr. Ja-
roslav Budiš, v hudební části vy-
stoupí MUDr. Jana Chaloupková 
– zpěv a František Kratochvíl – kla-
vírní doprovod. výstavu je možno 
navštívit až do 4. července od 
13.00 do 17.00 hodin.
 nejdéle z této trojice tvoří Jaro-
slav Sklenář, který se již od dětství 
zabývá výtvarnou činností a záro-
veň je i jeho hlavním zaměstnáním 
i koníčkem dodnes.
 Jeho tvorba prošla vývojem od 
kreseb a ilustrací v časopisech  
a knihách, přes portrétní tvorbu  
a experimenty v komiksových pří-
bězích, až k malbě olejovými bar-
vami a kombinovanou technikou, 
kde používá ve svých obrazech 
různé přírodní materiály. Témata 
jeho prací jsou různá, ale převážně 
oslavují přírodu. Témata z mytolo-
gie a pohádek se prolínají se sym-
bolikou starých civilizací, v posled-
ní době se vrací ke ztvárnění skal-
ních maleb, kterými se zabýval již 

Tři v jednom… 
výstava obrazů a kreseb tří brněnských výtvarníků

ve své dřívější tvorbě. Po absolvo-
vání kursů tradiční reiki začíná ve 
své tvorbě uplatňovat duchovní 
témata a snaží se zachytit ve svých 
obrazech jemnohmotné energie, 
které nás obklopují.

 Dcera Míly Sklenářové Lenka 
Singerová vystudovala, stejně jako 
její bratr Jaroslav, střední umělec-
kou školu a od té doby se věnuje 
reklamní grafice a výstavnictví. 
Také její hledání pravdy a smyslu 
života ji přes kursy reiki a astrolo-
gie přivádí k automatické kresbě  
a tvorbě mandal. 
 Provozuje činnost poradny  
a prostřednictvím automatické 
kresby a tarotových karet se snaží 
se svými klienty najít rovnováhu  
a harmonii a poradit jim v otázkách 
ohledně zdraví, vztahů, zaměstná-
ní, apod. 
 Její automatické kresby a man-
daly jsou malovány pastelkami  
a gelovými tužkami a mají vypoví-
dací schopnost určitého okamžiku 
a naladění na svého majitele.
 

 Míla Sklenářová začala tvořit až 
v důchodovém věku. Od syna Jaro-
slava si půjčila barvy a štětce a 
začala malovat hned složitou tech-
nikou olejomalby. Protože od mládí 
miluje květiny a zahrádku, tématem 
jejích obrázků jsou převážně kvě-
tiny a květinová a ovocná zátiší. 
 ve své činnosti nachází potě-
šení a relaxaci a snaží se prozářit 
svými květinami jednotvárnost 
obyčejných dnů.
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Místostarostka města Adamova PaedDr. Věra Hlavsová spolu s vedoucí OSSV Libuší Špačkovou položily 
8. května 2006 kytice k Památníku osvobození a k bustě T.G. Masaryka.

den květin
 Měsíc květen zahájila základní 
škola malou slavností. Druhého 
května vcházeli žáci i zaměstnanci 
do školy ozdobeni květinami roz-
manitých tvarů a barev. Třídy, učeb-
ny a chodby byly vyzdobeny zají-
mavými variacemi na téma květina. 
Celá škola najednou jakoby roz-
kvetla. ve dvanáct hodin porota 
složená z pedagogů a žáků pro-
hlédla jednotlivé objekty a zhodno-
tila originalitu výzdoby jednotlivých 
tříd i výrazné ozdobení jednotlivců. 
výrok poroty byl následující: na 
prvním stupni zvítězila třída III. C. 
vítězné vavříny na druhém stupni 
si odnesla vIII. B. Zvláštní cenu 
poroty získala třída v. B. Za dobrý 
nápad byli oceněni následující žáci: 
Lucie Křenková z I. B třídy, Matěj 
Tužil z II. B a Magdaléna Tužilová 
z v.B Žáci s elánem připravili velmi 
pěknou trvalou výzdobu školy. Pro-
cvičili si práci s různorodými výtvar-
nými materiály a také prohloubili 
svoje znalosti z přírodopisu, prvo-
uky, přírodovědy, estetické a eko-
logické výchovy. Byl to velmi pod-
nětný den a všichni, kteří se zapo-
jili do projektového dne Den květin, 
si zaslouží poděkování a obdiv.

Mgr. Jana Burianová
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Opletalova 22, 679 04 Adamov
kontaktní telefon: 516 446 590  
nebo 607 518 104
pro vás na měsíc červen 
2006 připravilo:
1. června – návštěvu brněnského 
planetária – pořad: ZVÍŘÁTKA  
A HVĚZDY (určeno pro děti 3. a 4. 
tříd), Začátek: v 8.30 hodin.
6. června – cestopisná přednáška 
Mgr. Aleše Spurného na téma: ME-
ZI MOSKVOU A SANKT PETĚR-
BURGEM. Začátek v 17.30 hodin, 
vstupné 25 Kč.
14. června – vlastivědný výlet do 
okolí – SLOVENSKÁ STRÁŇ, 
STUDÁNKA POD JASANEM, 
KANČÍ STUDÁNKA, PURKYŇO-
VA VYHLÍDKA. Oběd zajištěn – pol-
ní kuchyně, průvodce – Ing. Truhlář. 
Přihlášky do 5. června 2006.
16. června – taneční odpoledne  
pro děti – ODPOLEDNE S TOM 
SAWYER BANDEM . Začátek  
v 15.30 hodin, vstupné 20 Kč.
18. června – předprázdninové set-
kání zájemců o poznávání Bible  
– BIBLICKÁ HODINA. Začátek  
v 17.15 hodin, vstup volný.
– Autobusový zájezd pro rodiče  
s dětmi do vyškovské ZOO s dino-
parkem. Bližší info na plakátech.
22. června – „Dopoledne s pohád-
kou“ – tentokrát „KUK A CUK 
ATAKDÁLE“. Začátek v 9.00 hodin.
25. června – vernisáž výstavy TŘI 
V JEDNOM– Společenské cent-
rum, Komenského ul. v 16 hodin.

program činnosti 
mateřského centra 
Adámek na měsíc červen:
1.6. – Oslava Dne dětí spojená  
s opékáním špekáčků, 8. 6. – Vese-
lé malování křídami na chodník, 
15. 6. – Tanečky, říkanky a písnič-
ky pro nejmenší + beseda s porod-
ní asistentkou na téma „Jak se 
ro-dí v Brně...“, 22. 6 – Vycházka 
ke studánce, 29. 6. – Rozloučení 
s Adámkem – malujeme letní práz-
dniny. Červnové schůzky MC Adá-
mek se konají vždy ve čtvrtek od  
9 hodin v MKS (pokud se schůzka 
koná venku, je sraz před MKS). 

nové knihy v mks – knihovně:
Ze světové literatury vybíráme:
Salinger j.D.: Devět povídek
Jelineková e.: Lačnost

3. 5. Návštěva brněnského planetária

měsTskÉ kulTurní sTředIsko AdAmov

11.5. Vlastivědný výlet do okolí

15. 5. Společná oslava Svátku matek
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Libera A.: Madame
Morrison T.: Když nepomůže ani jed...
Milovníkům přírody:
encyklopedie česko
Hocek J.: nejhezčí túry světa
Jaroš r.: Hory shora
Thomovi S.,Z.a M.: Pod hradbou 
Himálaje 
Pro chvíle napětí:
Crombie D.: Případ nezvěstných žen
Grahamová C.: Duch ve stroji
Mc Bain e.: Slyšte!
Dexter C.: Poslední autobus do 
Woodstocku
Filmové umění:
Mihola r.: Martin Frič a jeho filmy
Petrů J.: Milý člověk Jan Libíček
Chmel L.: Irena Kačírková
 Sdělujeme čtenářům a náv-
štěvníkům knihovny, že knihov-
na bude od 24. července do 20. 
srpna 2006 uzavřena. Otevřena 
v pravidelném čase bude opět 
od pondělí 21. srpna 2006.

letní shakespearovské 
slavnosti 2006
 MKS Adamov má rezervovány 
vstupenky na dvě představení 
uváděná v rámci Letních shake- 
spearovských slavností 2006 v 
Brně. Jedná se o VEČER TŘÍKRÁ-
LOVÝ (v hl. rolích: J. Langmajer 
nebo M. Táborský, L. Rybová nebo 
H. Ševčíková, J. Schneiderová,  
O. Navrátil ad.) –21. července 2006 
a představení OTHELLO (v hl. ro-
lích M. Dlouhý, L. Vondráčková,  
V. Brabec, J. Teplý, J. Revai, Z. Sla-
víková ad.) – 4. 8. 2006. Autobuso-
vá doprava bude zajištěna při 
dostatečném počtu zájemců. 
Informace a přihlášky: 
MKS Adamov, č.t. 516 446 590

 Když se řekne „volby“, každého 
asi napadnou ty parlamentní nebo 
komunální. Když se řekne „vyvo-
lení“, vybaví se nám jedna reality 
show. Oboje však jde jakoby kolem 
nás. Když se ovšem musíme doo-
pravdy rozhodnout, když máme 
vybrat správnou školu, životního 
partnera, rozmyslet si, zda se za-
dlužíme a nebo změníme zaměst-
nání, už to tak jednoduché nebývá. 
Z takových rozhodnutí jde někdy až 
strach. Jedněm přitom pomáhá 
dívat se do dálky a touha tam dojít 
je žene jako motor. Jiné zase dálka 
děsí a potřebují mít spíš na dohled 

nejbližší patník, známý dům, kde 
by si mohli odpočinout a zoriento-
vat se. Jeden cestovatel řekl: „Kdo 
zná směr a má zásobu potravy, 
dojde určitě daleko. Kdo má dobrou 
mapu a ví o studánkách, dojde  
dál. Ale ten, kdo má přátele, projde 
každou cestu.“ Mnohdy opravdu 
člověk neví, jestli vybírá správně, 
protože neví, jaká bude budouc-
nost. A už se na ni těší nebo ne. 
Nemusí se však bát žádné z cest, 
dokud pro něj láska v rodině a spo-
lehlivost v přátelství budou zname-
nat ten nejsprávnější cíl... 

J. Kaňa 

SLOVA PRO POVZBUZENÍ

15. 5. Pohádkové dopoledne – „Baví vás Kamarádi“ 

21. 5. Vernisáž výstavy obrazů a grafiky J. Hartingerové 
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 nedávno uveřejnila rovnost 
článek o stěhování našeho Světel-
ského oltáře do Mikulova. nyní 
bych chtěl tento příběh ještě víc 
upřesnit. 
 Tato vzácná pozdně gotická pa-
mátka z 16. století patří neodmys-
litelně našemu kostelu prakticky od 
jeho založení. naposledy se s oltá-
řem hýbalo za války, kdy byl roze-
brán a uschován na vranově. Po 
válce jej restauroval pan Kotrba  
z Brna a 16. 7. 1947 jej instalovali 
zpět. Jejich dopis – vzkaz budou-
cím generacím se našel nedávno 
při průzkumu oltáře. Začíná slovy: 
„Snad ani písmo toto příliš nevy-
bledne než podruhé bude vzácný 
tento oltář rozebrán…“
 Po dlouhých letech marných 
žádostí adamovské farnosti na 
ministerstvu kultury se konečně 
letos podařila prosadit do rozpočtu 
– a to zejména díky pochopení 
křesanských politiků – potřebná 
částka jednoho milionu, kterou 
druhý milionem doplnil Jihomorav-
ský kraj. v návaznosti na to pro-
běhly již loni v zimě základní od-
borné analýzy stavu oltáře. Zjistil 
se červotoč, plísně, proděravěné, 
upadené a poškozené části. Sku-
tečně nejvyšší čas na odborný 
zásah. Kde a jak ho ale provést? 
Díky vstřícnosti Jihomoravského 
kraje, který vlastní zámek v Mi- 
kulově, se po vzájemné dohodě 
všech zapojených stran (národní 
památkový ústav v Brně, restaurá-
torská firma S:LUKAS Brno, Muze-
um Mikulov, Adamovská farnost, 
město Adamov, Jihomoravský kraj) 
domluvilo, že restaurování oltáře 
nebude probíhat v nějaké zapadlé 
dílně, ale ve volných chráněných 
prostorách zámku. v průběhu re-
staurování tam bude možno také 
pořádat sympozia pro domácí i za-
hraniční odborníky. vlastnické 
vztahy nejsou nijak zpochybněné, 
všechno je smluvně ošetřeno. ve 
smlouvě je rovněž podmínka, že 
jakákoli propagace oltáře v tomto 
období bude obsahovat i jasnou 
zmínku o domovském Adamově.
 v kostele zatím zůstane jen 
prázdný velký dřevěný rám, který 
bude ošetřen proti červotoči a plís-
ním. Mělo by se i vymalovat a vše 
připravit tak, aby – pokud možno 
– k oslavě 150 let našeho kostela, 

na svátek sv. Barbory 4. 12. 2007, 
mohl oltář už být zpátky na svém 
místě. naše radnice souběžně  
s touto akcí uvažuje o zásadní 
úpravě pěší zóny před kostelem. 
Prospělo by to jak centru města, 
tak i cestovnímu ruchu. 
 Snad se tedy pro záchranu  
i šastný návrat této naší památ- 
ky podařilo zajistit vše potřebné  
a o její budoucí osud se nebudeme 
muset bát. A při svých toulkách 
mikulovskem v příštím roce se snad 
i vy budete moci o tom přesvědčit.
 Jiří Kaňa, farář
 

pár slov k světelskému oltáři Před námi je léto
 Nejkrásnější roční doba je 
kolem Jana Křtitele v sena. 
Jaké bývají letní noci v sena! Je 
teplo, ticho, jemný vánek zaná-
ší do vsi vůni schnoucí trávy na 
lukách a vůně kvetoucích lip se 
s ní spojuje, aby proudily až na 
dno srdce lidského a zmámily 
je sladkou blažeností.
 Večerní šero trvá k půlnoci, 
ranní šero začíná hned po půl-
noci. Těžko znamenat hranice 
mezi včerejškem a zítřkem. 

Josef Holeček

23. 5. Koncert „Pocta Mozartovi“ 

1.5 Autobusový zájezd do Prahy
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plÁn ČInosTI odBoru TurIsTIkY 
Tj spArTAk AdAmov nA rok 2006
3. 6. 2006 – so – Mikulčické hradisko, návštěva kulturní památky
(Adamov zast. 5.40 – Břeclav 7.32, dále Břeclav 7.57 do Lužice 8.12)
18. 6. 2006 – ne – Slavkov, Slavkovský zámek
(Adamov zast. 7.40 – Brno, dále Brno 8.20 do Slavkova 8.58)
1.–30. 6. 2006 – Obnova značení TZT a údržba informačních objektů
(odjezdy si volí značkařské skupiny)   Jiří Janás

Před 25 roky 28. června tento 
svět navždy opustila naše dcera 
a sestra Hanka Peříková. vzpo-
míná maminka a bratr Jarek.

Dne 16. 6. 2006 uplyne 6 let od 
chvíle, kdy nás opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček, pan 
Martin Michalík. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka a děti 
s rodinami.

vzpomínkA

v pátek 5. května 2006 jsme si 
připomněli nedožité 65. naroze-
niny pana Pavla Kaly a 7. května 
2006 potom 23. výročí jeho úmr-
tí. S láskou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami. všem děkuji za 
tichou vzpomínku.

 ve čtvrtek 25. května se skupi-
na adamovských seniorů spolu 
s členy kroužku „Zpívání pro ra-
dost“ při MKS vypravila na společ-
ný zájezd. Jeho cílem bylo hlavní 
město Slovenské republiky – Bra-
tislava a nedaleko od ní ležící Ska-
lica. 
 Už více než rok totiž trvá přátel-
ství mezi Klubem důchodců v Ada-
mově a Bratislavě. Před rokem 
přijali členové KD z Bratislavy na-
še pozvání k návštěvě Adamova 
a jeho okolí a nyní pozvali oni k ná-
vštěvě naše členy KD a „zpěváčky“. 
Ti jim vloni svým vystoupením zpří-
jemnili jejich návštěvu Adamova. 
Po tomto setkání, kdy se přátelství 
mezi kluby ještě víc upevnilo a pro-
hloubilo, si kluby i jednotlivci vymě-
nili řadu dopisů a všichni se moc 
těšili na druhé setkání, tentokrát v 
Bratislavě. 
 Program dne byl opravdu velmi 
bohatý a náročný. Chtěli jsme vy-
užít možnosti a Bratislavu si opět, 
většinou po mnoha letech, důklad-
ně prohlédnout Ale k tomu jedno 
dopoledne nestačí. Proto jsme také 
k prohlídce centra města využili 
vyhlídkového vláčku. následovaly 
krátké procházky za doprovodu 
a zajímavého vyprávění našich 
dvou průvodců, návštěva televizní 
věže Kamzík, oběd, posezení se 
členy KD v jejich společenské míst-
nosti a návštěva Skalice, okresního 
města, kam nás pozval rovněž je-
den z našich loňských hostů. Bra-
tislavští přátelé se postarali, aby-
chom v jejich společnosti prožili 
neopakovatelné chvíle. čekalo nás 
setkání s vedením klubu, mezi nás 
přišla místostarostka Městského 
úřadu Bratislavy 4, setkání si ne-
nechala ujít řada členů klubu, a do 
klubu zavítali dokonce pracovníci 

televize, kteří setkání natáčeli a do-
plnili je i o krátký rozhovor s něko-
lika našimi účastníky zájezdu. naši 
slovenští přátelé všem dokázali, že 
platí nejen „Co čech, to muzikant“, 
nýbrž i „Co Slovák, to muzikant“. 
Po krásném a všemi obdivovaném 
vystoupení kroužku „Zpívání pro 
radost“ se pokračovalo ve zpívání 
při harmonice, vyprávění a vzpo-
mínání. nezapomnělo se na nikoho, 
komu většinou zdravotní problémy 
nedovolily se zájezdu zúčastnit. Po 
velice příjemně prožitém odpoled-
ni nastalo loučení, v mnoha přípa-
dech i se slzami v očích. 
 Asi za hodinu už vjížděl pan 
Luboš Mazanec, řidič autobusu 
firmy Autoškola Pernica, do Skali-
ce, posledního cíle našeho výletu. 
Příjemná atmosféra vládla i v pro-
storách společenské místnosti 
místních zahrádkářů, sálem se celý 
večer nesly za doprovodu harmo-
niky krásné české, moravské i slo-
venské písničky, O tom, aby nám 
i ve Skalici bylo dobře, se postaral 
náš hostitel pan Pekar. všichni jsme 
si domů odváželi nejen skalickou 
dobrůtku – trdelník, ale hlavně ra-
dost z krásně prožitého podvečera 
a celého dne, spoustu adres a te-
lefonních kontaktů, abychom moh-
li být aspoň takto s našimi přáteli 
i nadále ve styku do doby, než se 
opět setkáme v Adamově.        JK

výlet seniorů do Bratislavy
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•• Hledám byt 1-2+1 v Adamově, 
tel. 605 903 800.
•• Koupím byt 2+1 v Adamově, Ov, 
platba hypotékou. Tel: 723743122
•• Koupím dětskou dřevěnou pře-
nosnou ohrádku. Tel. 604 650 013.  
•• Prodám DB 3+1 a garáž na Pta-
čině, i jednotlivě. volné k 31. 10. 
2006. Tel. 604 650 013.
•• Hledám pronájem 1-2+1 v Ada-
mově. tel. 605 021 719.
•• Pronajmu byt 2+1 na Kolonce, 
částečně zařízený. volný od srpna 
2006. Tel. 731 483 323. 
•• Prodám byt v Ov 2+1 v Adamově. 
CP 58 m2, panel, lodžie, komora, 
sklep. Dům je po rekonstrukci, 
výhled. volejte tel.: 602 345 084.

InzerCe N A V Š T I V T E  O T E V Ř E N É

TURBO SOLÁRIUM
V BUDOVĚ TJ SOKOL ADAMOV (ZA KOSTELEM)

PRODEJ ŠPIČKOVÉ NĚMECKÉ SOLÁRNÍ 
KOSMETIKY ZA PŘÍZNIVÉ CENY !!! 
KROMĚ ATRAKTIVNÍHO VZHLEDU PRO NADCHÁZEJÍCÍ 

LETNÍ SEZÓNU ZÍSKÁTE TAKÉ: IDEÁLNÍ ZÁKLAD PRO LETNÍ 
DOVOLENOU, DOPLNĚNÍ VITAMÍNU „D“ PO ZIMNÍM OBDOBÍ, 
ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU (NAPŘ. PŘI ONEMOCNĚNÍ 

KLOUBŮ APOD.)

PROVOZ DLE OTEVÍRACÍ DOBY RESTAURACE „S – KLUB“
TJ SOKOL ADAMOV

PO – PÁ 13–21 HOD / SO + NE DLE POŘÁDANÝCH AKCÍ
  TEL.: 724 232 720

Adamovskej hřeBýk ́ 06
 v sobotu 29. dubna 2006 pro-
běhl v adamovské sportovní hale 
již 4. ročník volejbalového turnaje 
smíšených družstev. nejlepší výko-
ny na hřišti během dne předvádělo 
družstvo Trosky (Brno) a po záslu-
ze také nakonec zvítězilo. Domácí 
ArT Adamov, ač neporažen, obsa-
dil 3. místo. 
 Pořadí: 1. Trosky 2. rudické pro-
padání 3. ArT Adamov 4. Okrouh-
lá 5. Amatéři 6. Mastodonti. 
Poděkování sponzorům: 
Autoservis Adamov, Mirek Svědí-
nek, BLAneSTA, čSSD MO Ada-
mov, TUKAn, Pension čerI, Potra-
viny růžičkovi.
Fotky a více na www.vkadamov.net 

placená inzerce
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 Tento povzdech se nejen 27. 
dubna linul z úst mnohých fanouš-
ků třídy 9. B ze ZŠ a MŠ Adamov. 
Dal se zaslechnout před budovou 
soudu v Blansku, během zpáteční 
cesty autobusem a posléze i v sa-
motných ulicích Adamova. A byl to 
povzdech oprávněný. Opravdu jen 
dva body chyběly k postupu druž-
stva naší školy do okresního kola 
postupové soutěže Paragraf 11/55, 
o jejímž předškolním a školním kole 
na ZŠ A MŠ Adamov jste se mohli 
dočíst v minulém čísle. Chyběla te-
dy trocha štěstí a žáci ze třídy 9. B 
by navázali na úspěšný postup  
z minulého roku. Ono štěstí však 
našim tentokrát nepřálo. Už před 
soutěží nálada družstva díky výmě-
ně člena týmu na poslední chvíli 
dosti poklesla a štěstěna je minu- 
la především během třetího kola, 
kdy se jim před změřením zřítila ze 

všech družstev nejvyšší věž. I tak 
se naše škola prezentovala na 
opravdu vysoké úrovni. Mimo kva-
litní výkon družstva se naše škola 
na akci podílela i zajímavým kultur-
ní program. Se zdařilým vystoupe-
ním vlasy publikum zaujaly žáky-
ně ze školního tanečního kroužku 
paní učitelky Klepárníkové, hlasi- 
té ovace se svou písní Kdyby jen  
v komnatách sklidila žákyně třídy 
6. B Adéla Grimová. Chválihodný 
výkon pak podali žáci naší školy ve 
fandění. v této disciplíně jsme byli 
bezkonkurenčně nejlepší. A kdo že 
tedy oblastní kolo v Blansku vyhrál? 
O ony dva body před námi to bylo 
družstvo Gymnázia rájec-Jestře-
bí. našim reprezentantům ještě 
jednou blahopřeji ke krásnému 
umístění a přeji jim mnoho úspěchů 
na středních školách.

Mgr. Monika Lacová

 v měsíci březnu a dubnu se 
adamovští judisté zúčastnili něko-
lika turnajů. Dne 12. března se na 
turnaji přípravek v Brně velmi dob-
ře popral Aleš Halva, který obsadil 
1. místo. Jel na tento turnaj pouze 
na zkušenou  v kategorii mladších 
žáků, kam bude patřit až příští rok. 
Stejné umístění vybojoval také Ulzii 
Mašbat, Otta Kraus obsadil místo 
třetí. Dne 8. dubna jsme jeli na Po-
hár osvobození do Kostic. Otta 
Kraus po velmi dobrém výkonu 
vybojoval 2. místo, když podlehl 
pouze závodnici vaisové z Ostravy. 
Ta ve své kategorii dorostenek ne-
měla soupeřku, proto byla přiřaze-
na ke starším žákům. velkým, a pro 
náš oddíl důležitým, byl velikonoč-

ní turnaj v Blansku dne 29. dubna 
v hale ASK Blansko. Zúčastnilo se 
ho celkem 162 závodníků ze 17 
oddílů ve 3 věkových kategoriích. 
Judo Adamov zastupoval Aleš Hal-
va, Stela Peterková a Lukáš čech. 
Stela s Lukášem skončili na třetím 
místě. Aleš, který měl nejtěžší los, 
se umístil na místě druhém, když 
prohrál pouze se závodníkem Šve-
cem z Kroměříže, který si kromě 
kategorie mláat troufnul, a to dost 
úspěšně i na kategorii mladších 
žáků. Kromě toho jsme se od za-
čátku roku zúčastnili také turnajů 
v Brně-Líšni, Uherském Brodě, 
Jihlavě, Frýdku Místku a Žáru nad 
Sázavou. na těchto turnajích však 
bez výraznějších výsledků.

Jiří Tyl, trenér 

 V červenci letošního roku se 
v Praze uskuteční již XIV. všeso-
kolský slet. Tuto největší sokol-
skou slavnost a setkání sokolů 
z celého světa předchází téměř 
roční nácvik hromadných skladeb, 
kterého se v mnoha sokolských 
tělocvičných jednotách účastní 
cvičenci a cvičenky všech věko-
vých kategorií. Záštitu nad sletem 
převzal prezident republiky pan 
václav Klaus.
 Sletové přípravy jsou v plném 
proudu. Jejich součástí budou i ve-

oBlAsTní sokolský sleT Brno 
řejná cvičení na hřištích tělocvič-
ných jednot a župní, oblastní nebo 
krajské sokolské slety. 
 Oblastní sokolský slet v Brně 
připravují společně obě brněn- 
ské sokolské župy – Jana Máchala 
a dr. Jindry vaníčka. 
 Bude se konat 11. června 2006 
od 14.00 hodin na cvičišti stadi-
onu Sokola Brno I, ul. Kounicova. 
na  předvečer hlavního sletového 
dne připravují pořadatelé spole-
čenský večer s tělocvičným a kul-
turním programem, který se usku-

teční ve velkém sále Sokola Brno I.
 nedělní odpolední program bu-
de zahájen průvodem všech cvi-
čenců, který projde městem. Divá-
ci na stadionu shlédnou pásmo 
patnácti sletových skladeb, v nichž 
vystoupí více než dva a půl tisíce 
cvičenců.
 rodiče a děti od dvou let vy-
stoupí ve skladbě s velkými míči 
Korálky, skladba předškolních dětí 
dostala název  Kdo si hraje nezlobí, 
mladší žactvo zahrká počítadly, 
žákyně si zacvičí ve skladbě roz-
kvetlá louka s obručemi nebo ve 
skladbě Sluníčka. A tak postupně 
zacvičí své skladby cvičenci všech 
věkových kategorií. Zvláštní po-
zornost si zaslouží skladba Tance 
domova, ve které se divákům před-
staví sokolské folklórní soubo- 
ry z čech a Moravy. Dorostenky  
a ženy si udělají výlet s aerobikem, 
ale vystoupí i v několika dalších 
skladbách. Senioři budou cvičit na 
melodie Karla Hašlera skladbu Ta 
naše písnička česká. S velkými 
žíněnkami budou cvičit muži a do-
rostenci – naši Chlapáci II.
 Záštitu nad oblastním sokolským 
sletem v Brně převzali hejtman Ji-
homoravského kraje pan Ing. Sta-
nislav Juránek a primátor města 
Brna pan PhDr. richard Svoboda.
všechny přátele sportu a tělový-
chovy srdečně zveme – přijte se 
podívat a povzbudit cvičence, ze-
jména děti.

jen o dvA BodY ...

judo AdAmov Informuje

vk sokol Adamov 
– vítěz lvl 2006
 Zatím nejcennějšího turnajo-
vého vítězství dobylo 25. 3. 2006 
smíšené volejbalové družstvo 
Sokola Adamov. Již potřetí bojova-
lo během zimy v Lelekovické volej-
balové lize. Tentokrát se nám, po 
napínavé základní části, podařilo 
proklouznout mezi nejlepší čtyři 
týmy. v napínavé koncovce finálo-
vého turnaje (2 vítězství a 1 prohra), 
rozhodne o našem celkovém prven-
ství až poměr setů. I v příštím roce 
bychom chtěli znovu hrát nějakou 
soutěž mixů. neustále se ovšem 
potýkáme s nedostatkem hráčů. 
najde se v Adamově ještě pár lidí, 
co by chodili pravidelně hrávat?! 
více o nás na www.vkadamov.net
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje 
Kulturně informační komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, PhDr. v. Grolich, Mgr. M. Kučera, L. vrožinová, J. Králíčková. Odpovědný 
pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 625, e-mail hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla  
18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. nevyžádané 
materiály se nevracejí. Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK čr e 14730. Tisk: reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01 Blansko. 
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MĚSÍC RODINNĚHO SPOŘENÍ
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