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volby do poslanecké sněmovny parlamentu
České republiky konané ve dnech 2.–3. 6. 2006 
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Blansko, přebírací místo: Adamov 

Okrsky Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzda-
né obálky

Platné 
hlasy 

% plat-
ných hlasů 

celk. zpr. v % 

4 4 100.00  3 922  2 482 63.28  2 481  2 475  99 

Kód Název strany Platné hlasy Předn. 
hlasy 

celk. v % 

1 Strana zdravého rozumu  5  0.20  X  

3  Balbínova poetická strana  4  0.16  X  

4  Liberální reformní strana  0  0.00  X  

5  Právo a Spravedlnost  3  0.12  X  

6  Nezávislí  9  0.36  X  

7  Česká pravice  0  0.00  X  

8  Koruna Česká (monarch. strana)  5  0.20  X  

9  Občanská demokratická strana  647  26.14  X  

10  Česká strana sociálně demokratická  939  37.93  X  

11  SNK Evropští demokraté  39  1.57  X  

12  Unie svobody-Demokratická unie  7  0.28  X  

14  Pravý Blok  5  0.20  X  

15  4 VIZE-www.4vize.cz  1  0.04  X  

16  Česká strana národně socialistická  3  0.12  X  

17  Moravané  24  0.96  X  

18  Strana zelených  181  7.31  X  

20  Komunistická strana Čech a Moravy  426  17.21  X  

21  Koalice pro Českou republiku  2  0.08  X  

22  Národní strana  3  0.12  X  

23  Folklor i Společnost  3  0.12  X  

24  Křesanská demokratická unie-Čs. strana lidová  154  6.22  X  

25  Nezávislí demokraté (předseda Vladimír Železný)  10  0.40  X  

26  Strana rovností šancí  5  0.20  X  

dle tabulky je pořadí volených politických stran v Adamově následující:
1. čssD 37,93 %; 2. ODs 26,14 %; 3. KsčM 17,21 %; 4. strana zelených 7,31 %; 5. KDU-čsL 6,22 %
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zprÁvY 
z mATrIkY

V sobotu dne 3. června 2006 pro-
běhlo na Městském úřadě vítání 
občánků. Do života byly přivítá-
ny tyto děti:
 29.11. Filip sedláček, 
  Osvobození 41
 5.3. Adam sedlák, sadová 25
 6.3.  eliška pokorná, Družstevní 5
 28.3. Jan Hrbek, Komenského 6
 31.3. Jolana Žáčková, ronovská 2
 4.4. Filip Halata, Osvobození 13
 7.4. Lukáš Homola, Opletalova 24
 12.4. Michal Baudyš, 
  petra Jilemnického 10
 25.4. Lenka neumanová, 
  Osvobození 8

BlAhopřejeme:
 4.6. Antonín vežník, 85 roků, 
  Opletalova 34
 9.6. richard Beránek, 84 roky, 
  Komenského 1
 21.6. Marie Kostelecká, 75 roků, 
  Komenského 19
 24.6. vlasta Beníšková, 70 roků, 
  sadová 23
 29.6. Františka Kyzlinková, 
  87 roků, pod Horkou 15

BlAhopřejeme k sňATku:
 20.6. Antonín Baudyš
  Monika čarná

ÚmrTí:
 16.5. Dagmar vitouchová, 
  roč. 1943, p. Jilemnického 17
 26.5. Mgr., Bc. petr Kuja, 
  roč. 1970, p. Jilemnického 3 

 

NepřehlÉdNĚTe
 Oznamujeme občanům, že  
v měsíci červenci a srpnu bude 
dle platného jízdního řádu MHD 
omezen provoz MHD v Adamově. 
Důvodem je nevytíženost auto-
busů během školních prázdnin.
Děkujeme za pochopení.

o z N Á m e N í 
 pokladna MěÚ Adamov bude 
v pondělí 31. 7. 2006 otevřená do 
16.00 hod. 

 e.On česká republika, a.s. 
oznamuje, že z důvodu plánova-
ných prací na zařízení distribuční 
soustavy – rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací bude 
přerušena dodávka el. energie: 
dne 11. července 2006 v době od 
8.00 do 18.00 hodin na ul. ronov-
ská, dvě bytovky na ul. Opletalova 
a jedna bytovka na ul. Dvořákova
dne 12. července 2006 v době od 
8.00 do 18.00 hodin na ulicích 
Dvořákova, Blažkova, Tererova, 
Údolní, Opletalova
dne 13. července 2006 v době od 
8.00 do 18.00 hodin na ulicích 
ronovská, dvě bytovky na ul. Ople-
talova (č. 27, 29) a jedna bytovka 
na ul. Dvořákova (5 – 6)

dne 17. července 2006 v době od 
8.00 do 18.00 hodin na ulicích 
Dvořákova (mimo bytovku 5–6), 
Blažkova, Tererova, Údolní, Opleta-
lova (mimo by tovk y 27,  29)
dne 18. července 2006 v době od 
8.00 do 18.00 hodin na ulicích 
ronovská dvě bytovky na ul. Ople-
talova (č. 27, 29) a jedna bytovka 
na ul. Dvořákova (5 – 6)
dne 19. července 2006 v době od 
8.00 do 18.00 hodin na ulicích 
Dvořákova (mimo bytovku 5–6), 
Blažkova, Tererova, Údolní, Opleta-
lova (mimo bytovky 27, 29)
 případná další přerušení do-
dávky elektrické energie budou 
ohlášena městským rozhlasem.

oznámení o přerušení 
dodávky elektrické energie

Krásné dny plné sluníčka a odpočinku 
na letní dovolené, dětem zajímavé 
prázdniny plné nezapomenutelných 
zážitků a všem občanům nádherné léto, 
přejí představitelé 
města Adamov a Kulturně informační komise

ptali jsme se za vás
 náš rozhovor začneme otázkou 
na vás, občany. Chodíte po Ada-
mově a říkáte si, že se tady nic ne-
děje? Anebo patříte k těm, kteří 
viděli, že tam se něco děje, jinde 
něco připravuje a co to bude?
 Lepší než být na pochybách, je 
zeptat se. na naše otázky odpově-
děla místostarostka Adamova 
paedDr. věra Hlavsová.
Na ulici Mírová bylo v minulých 
dnech živo. Byla to akce Města?
 Od roku 2003 probíhala jedná-
ní mezi Městem Adamov, Školním 
lesním podnikem Křtiny, správou  
a údržbou silnic Jihomoravského 
kraje. Tato jednání měla vyřešit 
problém padajícího kamení na uli-
ci Mírová a připravit způsob řešení, 
jak tuto skálu dostatečně zabezpe-
čit. skála je na pozemku Mendelo-
vy zemědělské a lesnické univer-
zity v Brně, silnice, na kterou ka-
mení padá, je v majetku Jihomo-
ravského kraje a zastupitele města 
Adamova tížila bezpečnost chodců 
a motoristů. všechna tato jednání 
ztroskotala na nedostatku financí. 

v minulém roce se podařilo na tuto 
akci sehnat finanční prostředky  
z Ministerstva životního prostředí, 
a to ve výši 90% z celkových nákla-
dů na zabezpečení skály. Město 
Adamov se podílelo pouze 10 %. 
celá akce byla zahájena koncem 
loňského roku a ukončena letos  
v květnu. Obyvatelé této lokality, 
kteří kolem zmiňované skály něko-
likrát denně prochází, si konečně 
mohou oddychnout. někteří již při-
šli vyjádřit svoji spokojenost. 
Bude se upravovat prostranství 
před kostelem?
 skutečnost, že by bylo dobré 
toto prostranství upravit a zmoder-
nizovat, aby se podobalo opravdo-
vému náměstí, které nám v Ada-
mově skutečně chybí, se na schů-
zích rady projednávala již začát-
kem roku 2005. ve stejném roce se 
v této lokalitě začaly řešit majet-
koprávní vztahy mezi církví a měs-
tem ohledně vlastnických vztahů  
k pozemkům. Město Adamov pod-
pořilo snahu církve získat dotace 
na restaurátorské práce vzácné 

upozorNĚNí NA zmĚNu!
 s účinností od 1. 7. 2006 jsou 
žádosti o občanské průkazy a pa-
sy vyřizovány v 1. patře – dveře 
č. 24 (pracovnicí p. Hrušákovou).
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památky světelského oltáře, který  
je umístěn v kostele sv. Barbory. 
po informaci pana faráře, že byla 
schválena dotace na opravu sa-
motného oltáře, jsme se rozhodli  
k prvnímu kroku a nechali jsme 
zpracovat, bez nároku na odměnu, 
studentem architektury studii, kte-
rá řeší celý prostor před kostelem. 
v současné době jsme požádali 
Jihomoravský kraj o dotaci na zpra-
cování projektové dokumentace. 
Určitě se budeme snažit hledat 
další zdroje finančních prostředků 
na vlastní realizaci tohoto záměru. 
Už rok je mimo provoz budova 
bývalé pekárny. Zůstane to tak  
i nadále?
 Budova bývalé pekárny je více 
než rok volná. Tento objekt se 
skládá ze dvou částí, z nichž jedna 
je v majetku Města Adamova a dru-
há v majetku státu. Město Adamov 
se usilovně snaží tu starší polovinu 
budovy, která není v jeho majetku, 
získat bezúplatným převodem a mít 
tak možnost využít celou budovu. 
Záměr představitelů města je vy-
užít celý objekt pro rozvoj sportu  
a tělovýchovy v Adamově.
 ve druhé polovině tohoto roku, 
po opakovaných urgencích, přišla 
pozitivní zpráva, že naší žádosti  
v praze bylo vyhověno. Komise 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových dala souhlas 
k výpůjčce a následně po schvá-
lení Ministerstvem financí čr k 
bezúplatnému převodu na Město 
Adamov. Ředitel příspěvkové orga-
nizace sportovní zařízení města 
Adamova bude mít za úkol navrh-
nout koncepční řešení na využití 
této budovy. 
Zlatá zastávka se stěhuje?
 nízkoprahové centrum Zlatá 
zastávka požádalo Město Adamov  
o nebytové prostory, ve kterých 
chce nadále pokračovat v práci, 
která je zaměřena na volnočasové 
aktivity dětí a mládeže. v prosto-
rách objektu č. p. 99 na smetanově 
náměstí se volné místnosti našly  
a následně byl na radě města Ada-
mova schválen Zlaté zastávce 
bezplatný pronájem a částečná 
úhrada energií. Tímto rozhodnutím 
Město Adamov vyjádřilo podporu 
činnosti Zlaté zastávky.
Silnice jsou po zimě místy až  
v katastrofálním stavu. I silnice 
na Bílovice je „děravá“.
To máte pravdu, tento úsek je jedna 
z nejhorších přístupových komuni-
kací do Adamova. správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, p.o. k. 

Blansko čeká na rozhodnutí Jiho-
moravského kraje, zda budou uvol-
něny peníze na generální opravu 
vozovky, včetně některých opěr-
ných zdí a tunýlků. pokud letos ne-
budou uvolněny finanční prostřed-
ky, tak se provede pouze provizorní 
způsob opravy a celá akce se pře-
sune do příštího roku. vše by se 
mělo vyřešit do konce června.
 silnice na Útěchov je v majetku 
Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně. Mezi Městem 
Adamov a ŠLp Křtiny je podepsána 
nájemní smlouva o užívání této 
komunikace, ze které plyne povin-
nost Města platit nájem ve výši  
150 000, – Kč ročně. Tyto peníze 
ŠLp Křtiny využívajá na zimní a let- 
ní údržbu této komunikace. Uvede-
ná částka ale na řádnou údržbu 
nestačí, takže Školní lesní podnik 
Křtiny již třetím rokem za naší pod-
pory požádal Jihomoravský kraj  
o dotaci na údržbu této komunika-
ce. Žádostem bylo vždy vyhověno. 
snahou vedení města je převést 
lesní cestu do majetku nebo do 
správy Jihomoravskému kraji. 
Neustále se mluví o cestě „kolem 
vody“. Adamovští ji znají jako 
zkratku, kterou se dají objet Olo-
mučany. Došlo k nějaké změně?
 v roce 2003 zde spadlý strom 
narušil opěrnou ze a přilehlou 
cestu. Majitelem této lesní účelové 
cesty je Mendelova zemědělská  
a lesnická univerzita v Brně, spra-
vuje ji Školní lesní podnik Křtiny. 
Město Adamov zorganizovalo ně-
kolik jednání, kterého se zúčastni-
li zástupci Školního lesního podni-
ku Křtiny, povodí Moravy a.s. Brno, 
Brněnských vodáren a kanalizací, 
a.s. Brno a Města Adamova. Každá 
strana se zavázala spoluúčastí na 
opravě. nikdy se ale nepodařilo dát 
dohromady potřebnou finanční 
částku. Město Adamov prostřed-
nictvím vlastníka a za podpory 
záchranné služby první pomoci  
a hasičského záchranného sboru 
požádalo Jihomoravský kraj o fi-
nanční dotaci na opravu této zdi  
a cesty. Díky vstřícnosti zastupite-
lů Jihomoravského kraje se účelo-
vá komunikace opravila. Tato 
oprava stála přibližně 500000 Kč a 
byla financována v plném rozsahu 
z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
předpokládané zprůjezdnění této 
cesty se plánuje v první polovině 
měsíce července. provoz ale bude 
omezen dopravním značením. pev-
ně věříme, že to vyřeší problém 
špatné dojezdovosti vozů záchran-

né služby do Adamova, se kterým 
se potýká rychlá záchranná služba.
Bude pokračovat revitalizace na 
Horce?
 studie je zpracována na další 
dvě etapy, které by na sebe měly 
navazovat. Bohužel se zatím nepo-
dařilo získat potřebné finance.  
v této lokalitě, kde byla zpracovaná 
studie na řešení druhé etapy, se 
ještě letos postaví univerzální ven-
kovní hřiště. původně mělo stát  
u sportovní haly TJ sokol Adamov, 
ale z důvodu nevhodnosti této lo-
kality se Město Adamov domluvilo 
se zástupci TJ sokol a rozhodlo, že 
bude právě zde. Hřiště bude sloužit 
převážně pro výuku tělesné výcho-
vy. počítá se i s využitím pro volej-
balový oddíl TJ sokol Adamov a v 
případě zájmu zde mohou sporto-
vat i občané města Adamova.
Jaké akce ještě mohou občané 
do konce volebního období oče-
kávat?
 v současné době se pracuje na 
opravě inženýrských sítí a povrchu 
ulice Fibichova, která by měla být 
dokončena v listopadu 2006. Dále 
bude probíhat rekonstrukce rozvo-
du tepla na ptačině s termínem 
dokončení do zahájení topné sezó-
ny 2006. v rozpočtu Města Adamo-
va byla schválena částka kolem  
2 000000 Kč na zahájení přestavby 
levého křídla objektu bývalého 
učiliště na objekt mateřské školky. 
Dojte tedy ke zrušení mateřské 
školy U Kostela? Zeptali jsme se 
starosty Ing. Jaroslava Bernáška. 
 v Adamově ubývá dětí, které 
navštěvují školky. Z tohoto důvodu 
byla před rokem uzavřena školka 
na Kolonii na ulici Krátká, takže 
zůstala školka U Kostela a na ul.  
p. Jilemnického. Školka U Kostela 
však nevyhovuje zpřísněným před-
pisům, především z pohledu „kříže-
ní cest“. Krajská hygienická stanice 
povolila její provoz do konce roku 
2007. na minulém zastupitelstvu 
proběhla diskuse o tom, jak zajistit 
školku vyhovující všem předpisům. 
nabízely se tři možnosti. přestavět 
školku U Kostela, což je možné, ale 
pouze pro poloviční počet dětí. 
Druhou možností je přestavět na 
školku část budovy bývalého inter-
nátu na Horce a třetí znovu zpro-
voznit školku na ul. Krátká. varian-
ty je třeba hodnotit minimálně ze 
dvou pohledů. ekonomického a so-
ciálního. při posuzování nákladů 
na zbudování nové školky je třeba 
vzít v úvahu skutečnost, že budovu 
školky na ul. Krátká lze prodat, což 
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* na ulici Mírová byla občany obje-
vena volně pobíhající fretka. na 
jejich žádost byla odchycena hasi-
či sDH Adamov, kteří ji předali 
strážníkům městské policie k dal-
šímu opatření. Fretka byla přene-
sena v přepravní kleci na služebnu 
Mp a její nález byl opakovaně vy-
hlášen městským rozhlasem. Její 
majitel se však o ni ani po dvou 
dnech nepřihlásil, proto byla po 
dohodě umístěna do záchranného 
centra ZOO Brno. 
* při provádění hlídkové činnosti 
strážníci objevili v pozdních noč-
ních hodinách u podjezdu železnič-
ní trati havarované osobní vozidlo, 
se kterým 20letý řidič vyjel mimo 
komunikaci a poškodil kovové zá-
bradlí u chodníku a dopravní znač-
ku Dej přednost v jízdě. Havárie se 
naštěstí obešla bez zranění osob 
a alkohol u řidiče vozu také zjištěn 
nebyl. protože však vznikla škoda 
na majetku Města Adamova, stráž-
níci místo dopravní nehody zajisti-
li a přivolali policii čr. po provede-
ných úkonech na místě dopravní 
nehody policisty, bylo zajištěno 
vyproštění havarovaného vozu 
hasiči sDH Adamov. 
* v pozdních nočních hodinách 
strážníci obdrželi od občana města 
telefonické oznámení, že na parko-
višti ulice neumannova někdo ruší 
noční klid hlasitým hulákáním. 
Když strážníci přijeli na parkoviště, 
zjistili zde 21letého hulákajícího 
mladíka. po zákroků strážníků se 
zklidnil a noční klid již dále nerušil. 
následně strážníci mladíka před-
vedli na služebnu Mp k podání vy-

AkTuÁlNí INFormACe ze svodkY 
udÁlosTí mĚsTskÉ polICIe AdAmov

světlení a projednání přestupku, za 
který mu byla uložena vysoká blo-
ková pokuta. po provedených úko-
nech byl mladík strážníky propuštěn. 
* Ředitelka ZŠ strážníkům oznámi-
la, že nějaký neznámý podnapilý 
muž před školou na zastávce měst-
ské autobusové dopravy hrubým 
způsobem napadal děti. strážníci 
se zkontaktovali s napadenými 
dětmi, od kterých získali popis mu-
že. potom provedli místní pátrání  
v ulicích města a pohostinských 
zařízeních. po intenzivním pátrání 
strážníci podezřelého muže, který 
odpovídal danému popisu, objevili 
v pohostinství. Kontrolou totožnos-
ti byl v podezřelém zjištěn J. M. ze 
slovenské republiky, který byl ná-
sledně dětmi identifikován jako 
neurvalec ze zastávky MAD. stráž-
níci ověřili, zda muž není hledán 
policií čr a po provedených úko-
nech ho předvedli na služebnu Mp 
k podání vysvětlení. pod tíhou dů-
kazů se muž k hrubému jednání 
strážníkům přiznal. Za spáchaný 
přestupek proti občanskému souži-
tí mu byla uložena vysoká bloková 
pokuta. Tímto však případ pro mu-
že neskončil. protože se nadále 
choval agresivně a dechové vyšet-
ření alkoholovým detektorem u ně-
ho prokázalo více jak 3 promile 
alkoholu, byl převezen a umístěn 
na protialkoholní záchytnou stanici 
v Brně na dobu nezbytně nutnou  
k odeznění akutní intoxikace. Dále 
bylo jeho přestupkové jednání dáno 
na vědomí Oddělení cizinecké po-
licie Blansko.    Robert Nedorost 

vedoucí strážník MP Adamov

malá maturita 2006
 Je to den jako každý jiný. A pře-
ce je něčím výjimečný. ve škole 
potkávám mladé muže ve slušivých 
oblecích, naleštěných botách, do-
konce s kravatou nebo motýlkem 
kolem krku! Mezi nimi se elegantně 
vznášejí slečny na vysokých pod-
patcích, v šatech nejnovějších mód-
ních trendů, s účesy z kadeřnických 
salónů. Dnes nekřičí, nehoní se, 
nepokřikují na sebe ani se neperou. 
Dnes totiž skládají malou maturitu.
 společné zahájení, slova po-
vzbuzení, zvědavé a trochu obdiv-
né pohledy mladších spolužáků  
a můžeme začít. Každý si zkusí, jak 
šastnou ruku má při losování ma-
turitní otázky, kolik toho vypotí na 
potítku, jak dokáže prodat své zna-
losti a jak se mu daří komunikovat 
s maturitní komisí. nakonec chvilka 
napětí – jak jsme obstáli? Maturitní 
komise sděluje výsledky a všichni 
si oddechnou – máme to za sebou, 
zvládli jsme to !
 na řadu přichází příjemnější 
část dne: slavnostní předání absol-
ventských listů a závěrečný raut. 
Mezi chlebíčkem a zákuskem son-
duji, co si o maturitách nanečisto 
čerství absolventi myslí, jak je vní-
mají: „Pěkná zkušenost, ale taky 
pěkný nervy!„ – „Jsem ráda, že 
jsem to zkusila !„ – „Zjistil jsem, že 
učitelé umí radit, a to dost dobře!„ 
– „Byla to dobrá zkušenost do dal-
ších let!„ –„Co tě nezabije, to tě 
posílí!„ – „Nejlepší na tom byl raut!„
 většina devááků bude mít za 
čtyři roky určitě příležitost dnešní 
zkušenosti zúročit při oficiálních 
maturitách. A se jim daří obstát  
ve všech dalších zkouškách se ctí 
a aspoň tak dobře, jak se jim to po-
vedlo dnes.
 Dalimila Hodaňová, učitelka Čj.

není možné u internátu. na základě 
kvalifikovaného odhadu ceny sta-
vebních prací a při započtení pří-
jmů z prodeje budovy na Krátké, 
vycházejí obě varianty přibližně 
stejně drahé. Z rozpočtu Města 
Adamova bude nutno vynaložit 
přibližně 4 000000 Kč.
 při obnovení školky na ul. Krát-
ké by bylo nutné většinu jejích žáků 
dopravovat z Horky. rodiče by to 
stálo více času i peněz a je otáz-
kou, kolik rodičů z Horky by zapsa-
lo své děti do této školky. Školka 
obnovená za cca 4 000 000 Kč by 
pak mohla zůstat poloprázdná.
 při diskusi v zastupitelstvu  
a hlavně při hlasování se ukázalo, 

že komunální volby jsou již přede 
dveřmi. Zastupitelé za KsčM, čssD 
a p. němec chtěli, aby se obnovila 
školka na ul. Krátké. chápu to jako 
praktickou realizaci hesel „s lidmi 
pro lidi“ nebo „prosperita a jistoty“.
 Zastupitelstvo zároveň schváli-
lo prodej budovy školky na ulici 
Krátká společnosti, která objekt 
přestaví na malometrážní byty.
 O zbývajících dvou uvedených 
akcích – ul. Fibichova a rekonstruk-
ce rozvodu tepla, vás bude pan 
starosta informovat v příštím zpra-
vodaji.
 Za rozhovor paní místostarost-
ce a panu starostovi děkuje Kultur-
ně informační komise.
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zprÁvY z mks 
AdAmov 
Kontakt: 516 446 590, 607 518 104
Adresa: Opletalova 22, 679 04  
Adamov 

 prázdninových měsíců využívá 
k rekreaci a odpočinku řada účin-
kujících, kteří v průběhu školního 
roku navštěvují se svými pořady, 
koncerty a vystoupeními adamov-
ské kulturní středisko. na chvíli se 
uzavře i většina divadelních scén. 
stejně tomu je i v MKs, kde v minu-
lém týdnu ukončili další školní rok 
návštěvníci jazykových kurzů, jógy, 
členové klubů důchodců, kroužku 
Zpívání pro radost, ale i maminky, 
které se setkávají v Mateřském 
centru Adámek.
 chtěla bych proto i touto cestou 
poděkovat všem spolupracovní-
kům, lektorům kurzů a vedoucím 
kroužků při MKs. poděkování pat-
ří: Mgr. Jindřišce Tronečkové, Da-
novi vystrčilovi, Lence Blažkové, 
Marušce Martincové, Jiřímu Bur-
getovi, Mgr. Jiřímu Kaňovi, všem 
maminkám, které pomáhaly při 
přípravě činnosti Mc Adámek, 
všem členům výborů KD v Adamo-
vě I a III a rovněž aktivní skupině 
členů HvK při MKs, zásluhou kte-
rých proběhlo ve společenském 
centru během končícího školního 
roku celkem 10 zajímavých výstav. 
Zmínit na tomto místě musím také 
Ing. Jiřího Truhláře, zaměstnance 
ŠLp Křtiny, který se stal několikrát 
našim zkušeným a zasvěceným 
průvodcem při vlastivědných výle-
tech do okolí Adamova.

NA ČerveNeC jsme 
pro vÁs přIprAvIlI:

✷ 11. července – akci ZADNíM 
VcHODEM NA NáVštěVU LEtIš-
tě V BRNě – tUřANEcH – jedná 
se o další z řady exkurzí, v rámci 
kterých poznáváme místa, kam se 
běžně návštěvník nedostane. stej-
ně by tomu mělo být i při návštěvě 
letiště. v rámci exkurze navštívíme 
odbavovací halu, na chvíli se sta-
neme cestujícími, kteří se právě 
připravují k odletu a čeká je odba-
vení, budeme sledovat, co se děje 
s našimi zavazadly, zažijeme odba-
vení při příletu, navštívíme hasič-
ský záchranný sbor a snad se nám 
podaří si také prohlédnout letadlo, 
které by se mělo v Brně připravovat 

prÁzdNINovÁ ANkeTA
Městské kulturní středisko v Adamově připravilo pro všechny, kdo využí-
vají služeb a nabídky MKs (tzn. kulturního střediska, knihovny, HvK, 
klubů důchodců, Mc Adámek) prázdninovou anketu. Jejím prostřednictvím 
bychom chtěli zjistit, co vás v nabídce MKs zaujalo, co se vám na ní líbí a 
nelíbí a uvítáme i vaše návrhy a připomínky.
vyplněný anketní lístek zašlete na adresu Městského kulturního střediska 
Adamov (Opletalova 22, 679 04 Adamov) do konce srpna 2006. pro tři 
vylosované odesílatele jsme připravili malý dárek, kterým je kalendář 
Městského divadla v Brně na sezónu 2006–2007.
1. využívám nabídky kulturního střediska ve městě:využívám nabídky kulturního střediska ve městě:      ano      ne
2. využívám nabídky a služeb:     kulturního střediska        knihovny      
klubu důchodců v Adamově I         klubu důchodců v Adamově III      
Historicko-vlastivědného kroužku      ostatních ........... (uvete jakých)
3. navštěvuji a zúčastňuji se:navštěvuji a zúčastňuji se:   přednášek    besed    koncertů    akcí pro 
děti    vlastivědných výletů    soutěží     zájezdů do divadla    ostatních 
zájezdů    výstav     pravidelných setkání     akcí pořádaných kluby 
důchodců      doprovodných akcí pořádaných knihovou       jiných akcí 
....................................................................................... (uvete jakých)
4. nabídku MKs považuji za:nabídku MKs považuji za:    bohatou     dostatečnou    nedostatečnou
5. Za zbytečné považuji pořádání: ..............................................................
6. v nabídce postrádám: ..............................................................................
7.  Informace o připravovaných akcích v místním Zpravodaji jsou:Informace o připravovaných akcích v místním Zpravodaji jsou: 
    dostatečné             nedostatečné
8. celkově mi způsob informování obyvatel města o dění kolem:celkově mi způsob informování obyvatel města o dění kolem: 
    vyhovuje                 nevyhovuje
9. K získání informací o programu MKs využívám internetových stránekK získání informací o programu MKs využívám internetových stránek 
města Adamova:    ano  ne
10. Jsem registrovaným čtenářem knihovny:Jsem registrovaným čtenářem knihovny:  ano  ne
11. Knihovnu navštěvuji pouze s cílem využívat ostatní službyKnihovnu navštěvuji pouze s cílem využívat ostatní služby 
(počítač, připojení na internet, tiskárna, skener):  ano  ne
12. Otevírací doba v knihovně mi vyhovuje:Otevírací doba v knihovně mi vyhovuje:  ano  ne 
navrhoval bych..............................................................................................
13. Znám výši poplatků za nabízené služby:Znám výši poplatků za nabízené služby:  ano  ne
14. čtenářský poplatek (dospělá os. 50 Kč, dítě a důchodce 25 Kč/rok) 
považuji za    přiměřený     nízký     vysoký    navrhuji ...........................
15. v knihovně mi chybí: ..............................................................................v knihovně mi chybí: ..............................................................................
16. Informace o nových knihách zveřejňované v místním Zpravodaji: 
      čtu  nečtu  
navrhuji..........................................................................................................
17. Vím – nevím Vím – nevím o existenci a činnosti klubů důchodců.
18. Jsem – nejsem registrovaným členem KD. v dohledné době mám zájem 
o členství v KD     ano  ne
19. O práci a akcích pořádaných kluby důchodců jsem informován 
prostřednictvím ................................................................................nevím
20. postrádám zde nabídku..........................................................................postrádám zde nabídku..........................................................................
21. Zavedení členského ročního poplatku v KD považuji za:
    samozřejmé          vhodné  nevhodné
22. Doporučená výše ročního členského příspěvku....................................Doporučená výše ročního členského příspěvku....................................
23. Zajímám se o historicko-vlastivědnou práci:Zajímám se o historicko-vlastivědnou práci:  ano  ne
24. vím o existenci Historicko-vlastivědného kroužku v Adamově: 
      ano  ne
25. chtěl bych se zapojit do práce HvK:   ano  ne
26. O existenci mateřského centra Adámek:  vím  nevím
27. chci se zapojit do práce v Mc:   ano  ne
28. na programu činnosti Mc se mi líbilo: ..................................................
29. v programu postrádám: .........................................................................v programu postrádám: .........................................................................
30. existenci mateř. center považuji za zbytečnou:  ano  ne 

Děkujeme za vyplnění ankety. Za MKS Adamov: Jitka Králíčková
Odesílatel: ....................................................................................................
........................................................................................................................
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na některou ze svých dalekých cest. 
Akce je určena dospělým, ale spous-
tu zajímavého přinese jistě i dětem. 
přihlášky: do 7. července 2006
✷ 21. července – návštěva LeT-
nÍcH sHAKespeArOvsKÝcH 
sLAvnOsTÍ v BrnĚ – představe-
ní VEČER tříKRáLOVÝ
✷ 4. srpna – druhá návštěva LeT-
nÍcH sHAKespeArOvsKÝcH 
sLAvnOsTÍ – předst. OtHELLO 
vstupenky mají přihlášení zájemci 
připraveny k vyzvednutí.

předBĚŽNÉ INFormACe 
o jAzYkovýCh kurzeCh, 
CvIČeNí jÓGY ad.

ve školním roce 2006–2007 otevře 
MKs Adamov jazykové kurzy:
✷ ruštiny pro začátečníkyruštiny pro začátečníky
✷ italštiny pro začátečníkyitalštiny pro začátečníky
✷ angličtiny pro začátečníky, střed-
ně pokročilé, pokročilé studenty  
a konverzační kurz II
✷ němčiny pro začátečníkyněmčiny pro začátečníky 
podmínkou pro otevření kurzu je  
8 zájemců.
✷ cvičení jógy
✷ nové zájemce mezi sebou rádi 
přivítají také členové kroužku Zpí-
vání pro radost, oba kluby důchod-
ců a také maminky v Mc Adámek

městské kulturní středisko 
Adamov, Opletalova 22, 679 04 
Adamov vyhlašuje XIII. ročník 
soutěže pro fotografy amatéry 
O NEJZAJíMAVěJší SNíMEK 
Z LEtOšNí DOVOLENÉ

dovoleNÁ 2006 
podmínky soutěže: 
✷ soutěžící musí v termínu dosoutěžící musí v termínu do 
15. září doručit na adresu MKs 
jeden až tři snímky z letošní 
dovolené 
✷ na zadní straně snímků uve-na zadní straně snímků uve-
de soutěžící svoje jméno, pří-
jmení, adresu a věk 
✷ snímky mohou být doplněnysnímky mohou být doplněny 
názvem, nebo vtipným komen-
tářem 
✷ všechny snímky přihlášenévšechny snímky přihlášené 
do soutěže budou v říjnu 2006 
vystaveny v MKs a autoři tří nej-
zajímavějších fotografií obdrží 
věcné výhry. 

 
 Připomínáme čtenářům a ná-
vštěvníkům knihovny, že knihov-
na bude v době od 24. července 
do 20. srpna 2006 uzavřena. 
 Otevřena bude od pondělí  
21. srpna v obvyklém čase. 

František hanák – 85 let

Dne 10. července uplyne 9 let od 
úmrtí manžela, otce, dědečka,  pa-
na Stanislava Procházky. vzpo-
míná a všem, kdo vzpomene s ná-
mi, děkuje rodina procházkova.

vzpomíNkA

výzNAmNÉ 
výroČí

narodil se 16. srpna 1921. v Ada-
mově žije od tří let, kdy byl jeho otec 
jmenován velitelem zdejší četnické 
stanice. vystudoval průmyslovou 
školu stavební a za války pracoval 
v adamovském závodě. později na-
stoupil jako stavební technik v čKD 
Blansko, kde pracoval až do odcho-
du do důchodu. 
 Od dětství byl aktivním členem 
sokola, ani po obnovení činnosti  
v roce 1989 nezůstal stranou. Mimo 
zaměstnání byl členem komisí se 
stavebním zaměřením, byl rovněž 
členem stavební komise Měnv  
v Adamově. pro Adamov také za-
jišoval drobné stavební práce.
 Františku Hanákovi patří podě-
kování za celoživotní práci i za 
činnost a věrnost sokolu. členové 
sokola Adamov, zejména turistic-
kého oddílu, syn, přátelé a známí 
mu přejí k významnému životnímu 
jubileu všechno nejlepší, hodně 
zdraví a spokojenosti do dalších let.

NovÉ kNIhY v mĚsTskÉ 
kNIhovNĚ AdAmov

Z tvorby českých autorů:
vaňková L.: čas čarodějů
viewegh M.: Báječný rok
Hájíček J.: Dřevěný nůž
Hlaváčková I.: sčítání zla 
Franková H.: Hlavně dýchat 

Našim nejmenším:
Ledvinková v.: To nejlepší z Hajaji
Lamková H.: Káa a Škubánek
Teisinger p.: človíčkova dobrodruž-
ství
Březinová I.: Bramborová Bára

cestopisy na prázdniny:
Toulavá kamera 2
Kam na jižní Moravě
Štětina J.: výprava za českými čerty
Obůrková e.: výlety s dětmi
stingl M.: sex v pěti dílech světa

Historii nám přiblíží: 
Obermeier s.: Jidáš Iškariotský
Kalniete s.: v plesových střevíčkách 
sibiřským sněhem
spoerer M.: nucené práce pod há-
kovým křížem
Arad J.: Belzec, soribor, Treblinka

plÁN ČINosTI odBoru 
TurIsTIkY Tj spArTAk 
AdAmov NA rok 2006

ČERVENEc 
1. 7. – SO – Mikulov, zámek, muze-
um, sv. Kopeček (Adamov zast. 
5.40–Brno, dále Brno 6.22–Břec-
lav, Břeclav 8.01–Mikulov) 

16. 7. – NE – Tišnov , předklášteří 
porta coeli, Květnice (Adamov zast. 
7.40-Brno, dále Brno 8.17-Tišnov)

1.–31. 7. – Obnova značení TZT, 
instalace směrovek. revize TZT 
(odjezdy si volí značkařské skupiny)

SRPEN 
13. 8. – 19. 8. – Týdenní akce Zno-
jemsko, Hardeg, (Adamov zast. 
8.40–Brno, dále Brno 9.53 – Hru-
šovany n. Jev. a Znojmo)

26. 8. – 2. 9. – Týdenní akce české 
středohoří, (odjezd vlastními auty)

1.–31. 8. – Obnova značení TZT, 
instalace směrovek, revize TZT 
(odjezdy si volí značkařské skupiny)

Zaměstnanci MKS Adamov 
přejí všem dětem i dospělým 
krásné léto plné pohody, 
ra-dosti a sluníčka. 
Těšíme se s Vámi na viděnou 
po prázdninách!
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Byli jsme úspěšní
 v letošním školním roce opouští Základní školu v Adamově čtyřicet 
čtyři žáci devátých tříd. Jejich start na cestě za dalším vzděláváním je 
úspěchem nejen pro žáky samotné, ale i pro naši školu. vždy většina 
devááků uspěla v přijímacím řízení hned v prvním kole, pouze sedm bylo 
přijato na druhý pokus. v květnu jsme už měli všechny naše žáky umís-
těny na zvolených středních školách nebo na odborných učilištích. Je to 
velmi příznivá zpráva také vzhledem k tomu, že přijímací řízení na střed-
ní školy končí až 31. srpna a konkurence byla opravdu veliká.

KAM se DOsTALI nAŠI DeváťácI?

typ školy Počet přijatých žáků

gymnázia 3

obchodní akademie 3

střední průmyslové školy 9

střední zdravot. školy 3

střední odborné školy 11

střední odborná učiliště 15

 Kromě tohoto úspěchu se může naše škola pochlubit rekordním poč-
tem žáků přijatých z pátých ročníků na víceletá gymnázia (80 %) a na 
konzervatoř (100%).

KAM se DOsTALI nAŠI páťácI?

typ školy Počet přihlášených Počet přijatých žáků

gymnázia 10 8

konzervatoř 1 1

 všem odcházejícím žákům přejeme na jejich další cestě za vzděláním 
hodně úspěchů a jejich učitelům děkujeme za náročnou pedagogickou 
práci, která v letošním školním roce přinesla opravdu bohaté ovoce.

 PaedDr. Dalimila Hodaňová, výchovná poradkyně

pohádkové 
putování malých 
divadelníků
 přestože měsíc červen je pro 
školáky měsícem shonu a zkoušek 
nervů před blížícím se závěrečným 
vysvědčením, zavládla na obou 
kopcích města Adamova alespoň 
na chvíli pohodová či přímo pohád-
ková nálada. Zasloužily se o ni děti 
navštěvující dramatický kroužek při 
Základní škole a mateřské škole 
Adamov. nastudovaly si divadelní 
hru Z pohádky do pohádky aneb 
putování Alenky a Skřítka, na jejíž 
tvorbě se i částečně podílely. 
 Diváci ze základní a mateřské 
školy (samozřejmě i „dospěláci„) se 
tak na chvíli stali součástí snu dív-
ky Alenky, která velice milovala po-
hádky. A tak, když jednoho večera 
bubnoval na okno déš, Alenka při 
čtení pohádkové knihy usnula. Zá-
hy se dovídá, že zlý čaroděj Mra-
komor uspal pohádkovou vílu a s 
ní i celé království. Jedinou možnos-
tí, jak všechny zachránit, je uvařit 
kouzelný lektvar. přísady je do něj 
možné získat od nejrůznějších 
pohádkových bytostí, s přispěním 
lidské bytosti Alenky a jejího kama-
ráda skřítka. 
 Alenka a skřítek se tedy vydá-
vají za muchomůrkami, Karkulkou 
a vlkem, Jeníčkem a Mařenkou, 
včelkou Májou, Otesánkem, vod-
níkem a Zlatovláskou. nakonec 
přicházejí k čarodějnicím a žádají 
je o radu, jak lektvar uvařit. A jako 
v každé správné pohádce, víla byla 
vysvobozena a pohádkové králov-
ství tak zachráněno. Během pře-
stavení zazněly pohádkové písně 
s melodiemi známých lidových 
písní a dětských filmů. včelku Má- 
ju pak doprovodila hrou na housle 
petra vojtová a skřítka zas na key-
bord Tereza Foldová. 
 přestože byl týden pro malé di-
vadelníky velmi náročný, zejména 
četností odehraných představení, 
sílu a náladu jim vždy dodali diváci 
svými úsměvy na tvářích a mnohdy 
i velmi bouřlivým potleskem.  
 Tímto bych velice ráda poděko-
vala mým malým divadelníkům za 
jejich aktivní účast při představení. 
současně také jejich rodičům a pří-
buzným za pomoc a tvorbu velmi 
krásných kostýmů a kulis, které tak 
pohádkovou atmosféru ještě více 
umocnily. 

Mgr. Barbora Meluzínová

 Červenec je v dlouhodobém 
průměru vůbec nejteplejším mě-
sícem roku. V jednotlivých létech 
může sice tento svůj primát, při-
bližně ve 25 až 35 % případů, 
postoupit srpnu nebo výjimečně 
i červnu. To ovšem vůbec neo-
hrožuje jeho suverénní postave-
ní mezi letními měsíci. 

Červenec je v pranostikách veli-
ce často spojován s dešti, bouř-
kami a krupobitím. Statistická 
hodnocení meteorologických 
pozorování vskutku potvrzují, že 
nejvíce dnů s bouřkou připadá ze 
všech měsíců v roce opravdu na 
červenec.
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 před 100 lety, v roce 1906, do-
šlo v Adamově k založení dvou tě-
locvičných organizací – Dělnické 
tělocvičné jednoty (DTJ) a sokola. 
Tato vzpomínka se týká DTJ.
 DTJ byla založena 5. října 1906. 
prvním předsedou byl Alfons Štan-
cl, prvním náčelníkem byl zvolen 
eduard procházka. cvičívalo se na 
dvoře v hospodě u Frišů (později 
hospoda Šumberových na náměs-
tí). Byly jen dva odbory – žáci a muži. 
Dorost ustanoven nebyl, učni cvi-
čívali s muži. později cvičily i ženy. 
v rámci cvičení v žactvu to byly hry, 
prostná, cvičení na nářadí a pod., 
včetně vycházek do sousedních 
vesnic na různá památná místa. 
 po roce 1910 se DTJ přejmeno-
vala na MDTJ (Mezinárodní dělnic-
ká tělocvičná jednota). Také se 
změnilo sídlo jednoty, přestěhova-
la se do hospody Jana Drexlera 
(jednopatrový dům na bývalé Ob-
chodní ulici). Mohlo se však cvičit 
jenom v létě na zahradě. Ta byla 
přes Obchodní ulici směrem k řece, 
naproti hospodě. Jednota měla 
také bohatou kulturní činnost, hlav-
ně v zimním období – byly to různé 
schůze, večírky a přednášky. na 
večírcích se zpívaly kuplety, písnič-
ky, předváděly se sólové výstupy, 
účinkovala Tamburášská hudba  
(12 hráčů) pod vedením Josefa 
václavka, pěvecký soubor v počtu 
15 mužů, konaly se také koncerty 
aj. Jednotáři v létě cvičili a v zimě 
se vzdělávali. Měli také bohatou 
knihovnu odborů u Drexlerů. 
 později byl náčelníkem jedno- 
ty Josef novák, který v červenci 1914 
narukoval do I. světové války a již 
se nevrátil – padl na frontě. Úřed-
ně byla zastavena činnost MDTJ  
6. října 1915. Když skončila první 
světová válka, ti, kteří se vrátili, 
začali znovu pracovat. Začátkem  
r. 1919 byly ustaveny nové DTJ.  
v Adamově v jednotě bylo 25 mužů 
a 22 žen cvičících, mimo starších 
přispívajících členů. starostou jed-
noty byl zvolen František preisler, 
náčelníci se střídali – Adolf novák 
a Heribert Benhauer. cvičilo se ve 
skalním sklepě, tam se také hráva-
lo divadlo a všechny organizace a 
odbory jednoty zde měly své sídlo. 
 prostory skalního sklepa byly 
pro všechny odbory DTJ příliš ma-
lé, proto členstvo rozhodlo začát-
kem roku 1921 o vybudování Děl-

k založení dTj v Adamově před 100 lety
nického domu. Za tím účelem bylo 
ustaveno družstvo Dělnický dům  
v Adamově. Od továrny bylo prona-
jato místo u řeky svitavy u zahrady 
skalního sklepa. stavět se začalo 
začátkem léta 1921. Ustavily se 
pracovní party, které vedli zkušení 
řemeslníci a pracovníci (Jan Bez-
chleba, Jan Melč, vlad. Baráček, 
Jan Hejduk a další). převážná část 
prací byla prováděna svépomocí, 
pomáhaly ženy i děti. 

ze, přednášky, taneční zábavy apod.
 v roce 1934 činnost v Dělnic-
kém domě v důsledku světové kri- 
ze pomalu slábla, až nakonec té-
měř ustala. v této situaci donutilo 
vedení továrny představitele druž-
stva Dělnický dům k jeho odprodá-
ní továrně, na jejímž pronajatém 
pozemku byl Dělnický dům posta-
ven. Továrnou bylo za budovu za-
placeno celkem 65 tisíc Kčs. Druž-
stvo z toho muselo zaplatit dluh  

 Dělnický dům se slavnostně 
otevíral 19. listopadu 1921 tělocvič-
nou akademií a divadelním před-
stavením protekce za režie Fran-
tiška preislera. Oponu na vybudo-
vané jeviště namaloval známý 
adamovský malíř Antonín schu-
mann. Malba představovala histo-
rický výjev Oldřich a Božena.
 Za dva roky opět nestačily pro-
story, proto se rozhodlo o přístavbě 
nového jeviště se šatnami. stav- 
bu prováděl zednický mistr Jalový 
z Blanska. činnost v Dělnickém 
domě byla bohatá, každých 14 dnů 
v zimní sezóně se hrály nové di-
vadelní hry. Bylo třeba z výtěžků 
hradit dluhy, které vznikly při stav-
bě. Každý, kdo mohl, upisoval podíl 
100,– Kčs. To byl základní kapi- 
tál. Dělaly se také sbírky. v letech 
1918–1932 bylo v Dělnickém domě 
sehráno asi 130 divadelních před-
stavení a ještě různá zábavná vy-
stoupení. Mimo cvičení jednot-
livých odborů se zde konaly schů-

50 tisíc Kčs. poslední divadelní 
představení se hrálo v Dělnickém 
domě 11. 11. 1934. Dne 13. 11. 1934 
byl Dělnický dům předán vedení 
firmy.
 po roce 1934 se někteří bývalí 
cvičenci DTJ odstěhovali za prací 
do různých krajů republiky a ostat-
ní přešli cvičit do sokola. Od roku 
1934 do roku 1945 budova Dělnic-
kého domu sloužila jako sklad. po 
válce byl Dělnický dům vyklizen  
a objekt byl pronajímán k veřejné 
a kulturní činnosti. Konaly se zde 
schůze, školení, taneční zábavy  
a zejména se hrála divadla. využí-
valy ho různé složky veřejného 
života. Definitivní konec Dělnické-
ho domu nastal jeho zbouráním za 
účelem výstavby nového kulturního 
domu s kinosálem v roce 1953.
 při oslavách 50. výročí založení 
Dělnického domu v Adamově  
v roce 1971 byl v místě, v jehož 
blízkosti stál Dělnický dům, odha-
len jeho památník.  MK

Jediný zachovaný celkový pohled na dělnický dům.
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Škola získala deset medailí
 ve dnech 4.–6. 6. se v Blansku 
konaly Dětské olympijské hry prv-
ního stupně základní školy. Základ-
ní škola a mateřská škola Adamov 
na jednotlivé soutěže vyslala vý-
pravu složenou z devětatřiceti spor-
tovců. ve velké sportovní konku-
renci se nám podařilo vybojovat 
celkem deset medailí. 
 Dvě zlaté medaile získala za 
první místo ve skoku dalekém a 
hodu kriketovým míčkem simona 
rytířová. Další dvě zlaté medaile 
přivezla také Helena Woffová. první 
zlatou vyhrála ve dvouhře a druhou 
ve čtyřhře společně s Anetou 
Machulovou (stolní tenis). 

Další dvě medaile vyhrál Matěj Tu-
žil, stříbrnou za druhé místo v gym-
nastice za přeskok a bronzovou 
medaili za třetí místo v akrobacii.
 pohár a medaile za třetí místo 
získalo také družstvo hochů ve 
složení Jiří charvát, David střelec, 
Tomáš Jirků, Dan Babík, Jan čepa, 
Dominik neuman, Ondřej Krátký, 
patrik schimmerle, David růžička, 
vítek pilát v malé kopané. 
 Bronzové medaile také získali 
Lenka Libichová ve šplhu a Aleš 
Halva v maratonu.
 všem sportovcům děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a bla-
hopřejeme k získaným medailím.

end), Moje záliby (My hobbies)  
a Moje rodné město (My town). 
Žáci se umístili v tomto pořadí: 
 1. eva Králíčková (9.B)
 2. Lucie strnadová (8.B)
 3. radek pekárek (8.B)
 všichni nejlepší soutěžící byli 

odměněni sladký-
mi cenami a za-
jímavými kniha-
mi od vydava-
telství Oxford 
U n i v e r s i t y 
press (např. 
učebnice pro-

ject 1). všem ús-
pěšným soutě-
žícím ještě jed-

nou blahopřeje-
me a žákům celé školy přejeme 

hezké prázdniny. 
see you in London!

Karel Hynšt 
a další členové poroty

 v pondělí 29.5. se uskutečni-
lo školní kolo olympiády anglic-
kého jazyka. Byly vypsány 2 ka-
tegorie – mladší žáci (6. a 7. třída) 
a starší žáci (8. a 9. třída). v po-
rotě tentokrát zasedly učitelky 
Mariana Ficalová a eva Šimíčko-
vá a učitelé radek cupák 
a Karel Hynšt. sou-
těž proběhla v du-
chu fair play a pod 
heslem „Není 
důlež i té vy-
hrát , ale zú-
častnit se“.
	 Do kategorie 
mladších žáků se 
přihlásilo celkem 11 
žáků a soutěž spočí-
vala v konverzaci na jedno 
ze tří vybraných témat, která 
byla následující – Můj denní 
režim (My day), Moje rodina (My 
family), Můj dobrý kamarád/-ka 
(My friend). na prvním místě se 
umístil Michal Hájek ze třídy 6.B, 
druhá skončila Alice Odehnalová 
(6.B) a třetí se umístila sandra 
nosková (7.B).
 v kategorii starších žáků sou-
těžilo dohromady 7 žáků a sou-
těž se skládala ze dvou částí 
(část poslechová s porozumě-
ním a část konverzační na vylo-
sované téma v rozsahu 2 – 3 min). 
Konverzačními tématy této kate-
gorie byla – Můj denní režim (My 
day), Moje rodina (My family), 
Můj dobrý kamarád/-ka (My fri-

school olympics of english, zŠ Adamov

Chytré je nezačít,
moudré je sportovat
 Školní program prevence ZŠŠkolní program prevence ZŠ  
a MŠ Adamov zahrnuje komplexní 
a celistvou řadu přístupů, dlouho-
dobých cílů, akcí a aktivit spojených 
s prevencí užívání návykových lá-
tek a prevencí sociálně patologic-
kých jevů. 
 v rámci světového dne bez ta-
báku (31. 5.) jsme našim žákům 
nabídli velké množství sportovních 
aktivit. podle zájmu si mohli vybrat: 
fotbal, vybíjenou, stolní tenis, tenis, 
kolo a turistiku. 
 využili jsme všech možností, 
které nám sportoviště a okolí naše-
ho města nabízí. Organizačně se 
na zajištění sportovního dne podí-
leli učitelé a pánové němec a Handl 
jako rozhodčí fotbalového turnaje. 
 Tento den byla také vyhodno-
cena dlouhodobá výtvarná soutěž 
„chytré je nezačít“. Žáci nás také 
překvapili vtipnými slogany a bás-
ničkami. pomocí podobných aktivit 
dostáváme od žáků pozitivní zpět-
nou vazbu v oblasti prevence. 
potvrzuje se nám důležitost zna-
lostí a zdůrazňování „bezpečnosti 
na prvním místě“.
 v prevenci pro nás platí „prostě 
řekni, vím své“.

Antonín Kašpárek
Zš a Mš ADAMOV

pohár rozhlasu 
v lehké atletice
 ve středu 24. 5. 2006 se žáci 
ZŠ a MŠ Adamov zúčastnili pohá-
ru rozhlasu v lehké atletice. K velmi 
dobrým výkonům přispěla nová 
atletická dráha a rekonstruovaný 
areál AsK Blansko. starší žákyně 
sbíraly zkušenosti, starší žáci po-
tvrdili svoji výkonnost. nejlepšího 
výkonu dosáhl žák 9.B Jan Kocman, 
který ve „své“ disciplině nenašel 
soupeře. 
 Zvítězil v běhu na 1 500 m ve 
velmi dobrém čase 4:43,8. potvrdil, 
že patří k nejvšestrannějším spor-
tovcům okresu ve své věkové ka-
tegorii (reprezentace školy v ko-
pané, košíkové, florbale, lehké 
atletice). po úspěšném vystoupení 
na Olympiádě mládeže v minulém 
školním roce, zvítězil v tradiční žá-
kovské soutěži.
 Děkujeme Honzovi za vzornou 
reprezentaci školy a přejeme mu 
další výborné sportovní výsledky.
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placená inzerce

INzerCe
placená inzerce

• Koupím byt 1+1 na ptačině. 
Tel. 516 447 231, 603 715 817.
• prodám byt 1+1 na ul. sadová 
po celkové rekonstrukci.
Tel. 737 234 145.
• Koupím byt 2+1 v Adamově v Ov 
osobně nebo přes rK, platba 
hypotékou. cena 700 000 Kč.  
Tel: 723743122.
• prodám DB 4+1, 3. patro, Družs-
tevní ul., Adamov. volný od 10/06, 
anuita 10 tis. Kč. 
Tel. 723 624 886.
 

NABÍDKA společnosti WÜSTENROT
– stavební spoření „KAMARÁD“ pro děti do 15 let zdarma 
– hypotéční úvěry s úrokem 3,85%
– výhodné úvěry ze stavebního spoření / úrok 3,7% /
– „REVIT“ – úvěr pro bytová družstva a společenství vlastníků 

nabídka POJIŠŤOVNY WÜSTENROT 

PRVNÍ POVINNÉ RUČENÍ 
– DLE POČTU KONÍ /výkon motoru/
– zvýhodněné pro ženy
– snížené sazby pro zkušené řidiče
– nejvyšší slevy pro jízdu bez nehod
– extra sleva Wüstenrot
– asistenční služby zdarma

NOVÉ POJIŠTĚNÍ DOMU, BYTU, 
DOMÁCNOSTI A ODPOVĚDNOSTI
– 4v1 – pojištění nemovitosti během stavby, dokončené 
   nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu
– získané atraktivní vstupní slevy
– pojištěna všechna důležitá nebezpečí
– každý rok větší sleva a zároveň vyšší pojistná ochrana
– zabezpečena adekvátní náhrada bydlení v případě škody

ZAVOLEJTE, PŘIJĎTE SE PORADIT. 
PRACUJEME 7 DNÍ V TÝDNU.
Kanceláře: Jedovnice – Legionářská 47 („Švadlenka“) 
 Kontakt:  St – 16–18 h   Dagmar Švédová
 Adamov – U Kostela 4 (oblastní vedoucí společnosti Wüstenrot)
 Čt – 16–18 h mob: 724 148 963
 dagmar.svedova@obchod.wuestenrot.cz
 Blansko – Pražská 66 (SBD Macocha)
 Po + st – 9–17 h

BUDEME SE TĚŠIT 

ADvOKáTnÍ 
K A n c e L á Ř 
Mgr. Vladimíry ZUKALOVÉ  
se sídlem Brno, Jana Uhra 4 
oznamuje, že od 5. 6. otevře-
la pobočku kanceláře v Ada-
mově, ul. U Kostela 420/2. 
Úřední hodiny: 8.00–16.00 h, 
případně na tel. 541 240 814.

právnÍ sLUŽBy  
v OBLAsTecH právA 

OBčAnsKéHO, rODInnéHO, 
OBcHODnÍHO, 

prAcOvnÍHO, TresTnÍHO. 
sepIsy sMLUv, pŘevODy 

neMOvITOsTÍ, 
ZAsTUpOvánÍ pŘeD 

sOUDy, právnÍ pOrADy 
A JIné. 
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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. 

jste na své problémy sami?

Není v tom žádný háček. Jsme nestátní nezisková

organizace s cílem pomáhat firmám a podnikatelům

s jejich problémy. V rámci projektu Informačních míst 

pro podnikatele provozujeme tato poradenská centra 

v pověřených obcích.

Například Vám pomůžeme najít obchodní partnery

v Německu, založit pobočku v Rakousku, poradíme 

jak získat peníze formou dotace z fondů EU, nebo za-

platíme až 50tis.Kč za školení Vašich zaměstnanců.

Pro více informací kontaktujte, volejte:

… a už ani nedoufáte, že by Vám někdo pomohl?

Podnikatelé,

RM Blansko RM Brno  ERM Boskovice RM Brno - Výstaviště
Úřad pro zastupování státu Magistrát města Brna Městský úřad Boskovice OHK Brno
ve věcech majetkových Malinovského nám. 3 Masarykovo nám. 1/2 Výstaviště 1
Náměstí Republiky 1  60167 Brno  68018 Boskovice  64804 Brno 
67801 Blansko 542 173 589 516 488 620, 737 260 437 541 159 542
516 775 707  Jana Indrová  Jana Indrová Jana Bělehradová 
Ing. Alena Šafránková rmbrno@inmp.cz imp@brno.cz rmbrno@inmp.cz 
rmbrno@inmp.cz

RM Slavkov u Brna
Městský úřad Slavkov u Brna
Palackého nám. 64
68401 Slavkov u Brna
544121180, 737 260 436
Jaroslav Křápek
rmslavkov@inmp.cz

ERM Moravský Krumlov
Městský úřad
Moravský Krumlov
Klášterní nám. 125
67201 Moravský Krumlov 
515 300 714
Jana Bělehradová
imp@ohkbrno.cz

RM Znojmo
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
nám. Armády 8
66902 Znojmo
515 216 575, 737 260 438
Martina Lendlerová
rmznojmo@inmp.cz

ERM Bučovice
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
68501 Bučovice
517 324 423, 737 260 436
Jaroslav Křápek
imp@meuslavkov.cz

Zdarma Vám zpracujeme řešení 
podle Vašich potřeb. Pokud nevě-
říte, vyzkoušejte!


