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volby do zastupitelstev obcí konané dne 20. a 21. října 2006
 Pro volby do Zastupitelstva města Adamova, které se budou konat ve dnech 20. a 21. 10. 2006, bylo pově-
řeným Městským úřadem Adamov jako registračním úřadem zaregistrováno sedm níže uvedených volebních 
stran. Současně bylo dne 28. 8. 2006 oprávněnými pracovníky provedeno v rámci registračního úřadu pro 
Adamov losování pořadí zaregistrovaných volebních stran s tímto výsledkem:

 VyloSoVAné PořAdí  náZeV ZAregiStroVAné Volební StrAny  
	 1	 Volba	pro	město
	 2	 Sdružení	nezávislých	kandidátů
	 3	 Komunistická	strana	Čech	a	Moravy
	 4	 Česká	strana	sociálně	demokratická
	 5	 Občanská	demokratická	strana
	 6	 Sdružení	nezávislých	kandidátů	–	Šance	pro	Adamov
	 7	 Křesanská	a	demokratická	unie-Československá	strana	lidová

 Pod těmito pořadovými čísly budou strany uvedeny na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek bude pouze jeden 
arch papíru, na kterém bude všech sedm stran. Volič může označit celkem 15 kandidátů, kterým hodlá dát svůj 
hlas. Podrobný způsob hlasování bude přiložen v instrukcích u hlasovacího lístku. 
 Hlasovací lístky budou voličům dodány tak, aby je každý volič dostal na	adresu	místa	svého	trvalého	
pobytu	nejpozději do úterý 17. 10. 2006. Hlasovací lístek si bude moci volič v případě potřeby vyzvednout  
i přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. V případě, že ho nedopatřením neobdrží do schránky v místě 
trvalého pobytu (např. z důvodu chybně označených schránek, či proto že se v místě, kde je hlášen k pobytu 
ve skutečnosti nezdržuje), může si po datu 17. 10. 2006 vyzvednout hlasovací lístek i na podatelně Městského 
úřadu v Adamově.
 občané mohou, stejně jako ve volbách minulých, volit dle místa bydliště v následujících okrscích:
Okrsek č. 1: sídlo Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov
pro ulice: Mírová, nádražní, osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová – domy č. 16, 18, 20, ul. 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. popis-
né 128, dům č. popisné 461 (josefov).
Okrsek č. �: sídlo Základní škola Adamov, Komenského 4, Adamov
pro ulice: Komenského, lesní, Sadová domy č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27.
Okrsek č. 3: sídlo Městské kulturní středisko, opletalova 22, Adamov (malý sál) pro ulice: bezručova, blažko-
va, dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, opletalova, ronovská, tererova, Údolní, Zahradní.
Okrsek č. 4: sídlo Městské kulturní středisko, opletalova 22, Adamov (velký sál) pro ulice : družstevní, Petra 
jilemnického, neumannova.
	 Ve volbách do zastupitelstev obcí nejsou vydávány voličské průkazy, občan může volit pouze v okrsku, do 
kterého náleží dle místa svého trvalého pobytu.

statistické údaje o kandidátech do zastupitelstva města Adamova 
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1 VolbA Pro MĚSto 30 62 7 8 45 7 15 beZ Pol. PříSl.
2 SnK 22 66 7 8 41,5 7 15 beZ Pol. PříSl.
3 KSčM 23 72 5 10 55 3 7 KSčM
4 čSSd 28 71 4 11 50,4 2 8 čSSd
5 odS 20 77 4 11 48,7 6 5 odS
6 SnK „šAnCe Pro AdAMoV“ 21 63 4 11 39,5 2 15 beZ Pol. PříSl.
7 KdU-čSl 29 71 5 10 46,7 6 8 KdU-čSl

CelKoVÝ VĚKoVÝ PrŮMĚr KAndidátŮ:  46,7 let
nejMlAdší KAndidát:    20 let – KAndidUjíCí ZA odS
nejStArší KAndidát:    77 let – KAndidUjíCí ZA odS
Počet Žen KAndidUjíCíCH do ZM:  36
Počet MUŽŮ KAndidUjíCíCH do ZM: 69
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zprÁvY 
z mATrIkY

 Město	Adamov	nabízí	poskytování	výhodných	úvěrů, půjček, úročených 
3% úrokem s dobou splatnosti od 3 – 6 roků. Půjčky jsou určeny:
– všem majitelům nemovitostí v osobním vlastnictví
– společenstvím vlastníků bytových jednotek.
nemovitost se musí nacházet v katastrálním území Adamov. 
Z fondu lze poskytovat úvěr na tyto účely:

 Půjčka může být poskytnuta do výše uvedené v tabulce, avšak max. do Z 
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1 obnova střechy (krytina a klempířská 
konstrukce starší 10 let)

6 3 200 tis. 
na 1 bytový dům

2 dodatečná hydroizolace domu starší-
ho 10 let

5 3 150 tis. 
na 1 bytový dům

3 obnova fasády domu staršího 10 let 
vč. oprav balkonů

5 3 25 tis. na 1 byt 
nebo 50 tis. na rd

4 Zateplení obvodového pláště domu 
staršího 5 let

4 3 20 tis. na 1 byt 
nebo 60 tis. na rd

5 Výměna oken starších 10 let 5 3 50 tis. na 1 byt
6 Vybudování nebo rekonstrukce WC, 

koupelny nebo sprchového koutu v by- 
tě nebo výměna bytového jádra

3 3 60 tis. na 1 byt

7 Přípojky na inženýrské sítě 
(nové a opravy stávajících)

5 3 50 tis. 
na 1 bytový dům

8 Zřízení nebo modernizace ústředního 
vytápění

6 3 50 tis. na 1 byt

9 opravy, rekonstrukce a výměny výtahů 6 3 40 tis. na 1 byt
10 rekonstrukce svislých rozvodů v domě 6 3 20 tis. na 1 byt

Z půjčky lze hradit až 50% nákladů na celou opravu. Příklad: Cena rekonstruk-
ce koupelny má činit 90 000 Kč. Město půjčuje na tyto účely obecně částku 
dle tabulky ve výši 60 000 Kč, avšak nesmí poskytnout víc než 50% nákladů, 
tj. 45 000 Kč. tuto částku půjčí žadateli.
 Pravidla pro poskytování půjček můžete najít na webových stránkách 
města Adamova www.adamov.cz nebo přímo u tajemnice MěÚ Adamov pí. 
Svědínkové. Své žádosti nebo dotazy směřujte na Městský úřad Adamov,  
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, odpovědný pracovník: pí. dita Mašková, tel. 516 
499 631, ekonomika@adamov.cz

mateřské	školy. ještě v průběhu 
září by měla proběhnout výměna 
oken za plastová, nezapomíná se 
ani na opravu střechy a izolací. 
Výraznější diskuse probíhala  
k možnosti zrušení	příspěvkové	
organizace zabývající se sportem 
v Adamově – Sportovní zařízení 
města Adamova, přičemž se střet-
ly protichůdné názory na fungo-
vání organizace, osobu ředitele  
i ekonomický provoz. Co na to 
zastupitelstvo? Uvidíme.
 radní dále schválili nájemní 
smlouvu, kterou se dává do proná-
jmu celý systém	 vytápění ve 
městě Adamově firmě s většinovou 
účastí města – Zásobování teplem 
Adamov, s.r.o. Podmínkou smlouvy 
je skutečnost, aby firma ZtA pro-
vozovala teplo v Adamově tak, aby 
jeho cena byla co nejnižší. Samo-
zřejmě, že bychom všichni rádi 
topili zdarma, ale bohužel ceny 
plynu jsou neúprosné.

 rada města Adamova na své 
schůzi konané dne 31. 8. 2006 pro-
jednala a schválila zhotovení re-
klamních panelů a propagačních 
materiálů Adamova. dále schválila 
dodatek k dohodě o užívání stav- 
by s firmou ZtA na rozvody	tepla 
z kotelny K1 v rámci akce „rekon-
strukce a modernizace soustavy 
CZt Adamov. dále byla schválena 
kupní smlouva na prodej	pozem-
ku parc. č. 533/17 pro vlastníky 
bytového domu č.p. 422 a 423 na 
ul. družstevní. 
 na programu rady se stále čas-
těji objevují návrhy na vypovězení	
smluv	 o	 nájmech	 bytů, nejinak 
tomu bylo i nyní a nájemník z bytu 

č. 8 na ulici opletalova 38b bude  
z důvodu dlužného nájmu brzy bý-
valým nájemníkem. dvěma šast-
nějším spoluobčanům byly na roz- 
díl od předchozího případu byty 
přiděleny v souladu s vyhláškou 
města, a to na ulici osvobození 10 
a na ulici Komenského 6. 
 radní byli seznámeni s průbě-
hem předběžné	kontroly	hospo-
daření Města Adamova za rok 2006 
(tzv. předaudit), dále byli informo-
váni o postupu	prací	na	Ptačině 
– hotovy všechny výkopy, položeny 
trubky, 50% objektových předáva-
cích stanic. dodávky teplé vody 
jsou zajišovány zatím provizorním 
způsobem z kotelny Zš ronovská.
 na schůzi konané 13. 9. byli 
radní seznámeni s postupem prací 
na rekonstrukci části budovy Ko-
menského 6 na budoucí objekt	

zprÁvY z rAdnIce

Blahopřejeme:
 2.9. jaromír Kostelecký, 82 roky, 
  Komenského 19
 4.9. Marie baráková, 75 roků, 
  ronovská 1
 12.9. Antonín Hnát, 82 roky, 
  Pod Horkou 13
 16.9. dagmar láznová, 75 roků, 
  Pod Horkou 9
 19.9. Marie Svítilová, 85 roků, 
  Komenského 1
 20.9. František Cigánek, 75 roků, 
  opletalova 26
 23.9. ing. Karel Hovorka, 82 roky, 
  Komenského 3
 28.9. Marie Henková, 75 roků, 
  Pod Horkou 19
 29.9. Vlasta Pačovská, 89 roků, 
  Fibichova 33
Blahopřejeme	k	sňatku
 9.9. jiří Mikula – blanka drlíková
Úmrtí:
 4.9.  Karel rejda, roč. 1932, 
  Sadová 18 

oznÁmení
oznamujeme občanům, že na zákla-
dě žádosti majitele hotelu Pod Horkou 
byla po dobu rekonstrukce tohoto 
objektu uzavřena cesta (zkratka) ve-
doucí z ulice Pod Horkou na ulici 
Komenského. Odbor	EMS

nepŘeHLÉdnĚTe!
Úřad práce v blansku, odbor státní 
sociální podpory oznamuje svým 
klientům, že v měsíci říjnu 2006 se 
uskuteční výjezdní úřední dny každé 
pondělí v době 11.00 – 16.30 hod.  
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začali vzdělávat podle nového škol-
ního vzdělávacího programu s náz-
vem Hrou k vědění. tento program 
zodpovědně připravili učitelé školy 
dle rámcového vzdělávacího pro-
gramu.
 realizační tým složený z pe-
dagogů školy úspěšně připravil 
projekt v oblasti iCt technologií  
s názvem Proměny města Adamo-
va a okolního regionu a škola jeho 
prostřednictvím získala 140 000 Kč 
na jeho realizaci. V průběhu dvou 
let bude tento projekt postupně 
uskutečňován a přinese žákům 
školy další možnosti jejich rozvoje 
a uplatnění.
 škola je také zapojena do pro-
jektu evropského sociálního fondu 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 
v oblasti dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků. Cílem toho-
to projektu je prohloubení znalostí 
pedagogů a následné zkvalitnění 
vzdělávání a výchovy žáků zavá-
děním a uplatňováním moderních 
vzdělávacích metod.
 Ve škole je také všestranně pod-
porována zájmová činnost dětí. 
Žáci si mohou vybírat z dvaceti záj-
mových kroužků, kde mohou uplat-
nit a následně rozvíjet své zájmové 
činnosti, talent a nadání.
 Ke změně došlo také v systému 
zapojení školy do programu školní 
mléko. V obou budovách byly insta-
lovány automaty na prodej mléka 
a mléčných výrobků.
 Všichni pracovníci školy společ-
ně usilují o to, aby se všem žákům 
ve škole líbilo, aby se zde cítili bez-
pečně a měli možnost získat co 
nejvíce poznatků a vědomostí, kte-
ré jim připraví cestu k získávání 
vzdělávacích kompetencí a násled-
ně připraví k dalšímu vzdělávání.
 V současné době se škola při-
pravuje na oslavy výročí založení 
školy, které vyvrcholí školní akade-
mií, společenským večerem, dnem 
otevřených dveří ve dnech 23. – 24. 
listopadu 2006. Společně si připo-
meneme následující výročí:
 80. výročí otevření budovy Zš 
na ulici osvobození (3. 10. 1926)
 60. výročí otevření budovy Zš 
na ulici ronovská (17. 12. 1956)
 40. výročí otevření budovy Zš 
na ulici Komenského (2. 10. 1966)
 bližší informace přinesou škol-
ní informační letáky, plakáty a zprá-
vy na webových stránkách školy.

	Mgr.	Jana	Burianová

nový školní rok na základní škole
 Základní škola slavnostně za-
hájila nový školní rok. do prvních 
tříd nastoupilo 44 prvňáčků které, 
tak jako ostatní žáky školy, přivíta-
lo příjemné prostředí vymalovaných, 
čistě uklizených a upravených tříd. 
během prázdnin byla také druhá 
učebna informatiky vybavena no-
vou výpočetní technikou. Ve tří-

dách byly doplněny další stavitelné 
lavice a židličky, které splňují pře-
depsané hygienické normy. dále 
byla provedena rekonstrukce stá-
vající vzduchotechniky ve školní 
kuchyni na ulici Komenského.
 Podstatná změna také nastala 
ve vzdělávacím programu školy. 
Žáci prvního a šestého ročníku se 

 Ve výstavní síni Společenského 
centra MKS v Adamově, ulice Ko-
menského 6, připravil MKS – His-
toricko-vlastivědný kroužek výsta-
vu grafik brněnského výtvarníka 
Antonína odehnala. Slavnostní 
vernisáž se uskuteční v	neděli	15.	
října	v	16.00	hodin. Výstavu uve-
de Phdr. jaroslav Kačer a Phdr. 
jaroslav budiš. V programu verni-
sáže vystoupí pěvkyně Mgr. Hele-
na jankovská za klavírního dopro-
vodu Mgr. gabriely Vorbové. Výsta-
vu je možno shlédnout denně od 
13.00 do 17.00 hodin až do 24. 10.
 Antonín odehnal se narodil  
v roce 1931 ve Skalici nad Svita-
vou. Vystudoval Střední umělecko-
průmyslovou školu v brně, odděle-
ní užité malby. Po absolvování byl 
ihned přijat na Akademii výtvar-
ných umění v Praze na oddělení 
grafiky k profesoru Vladimíru Silov-
skému. V grafických technikách se 
zdokonaloval pod vedením asisten-

ta ladislava čepeláka. Po absol-
vování a vojně se usadil v brně. od 
roku 1963 vyučoval na Střední 
uměleckoprůmyslové škole figu-
rální kreslení, později, až do roku 
1996, vedl oddělení užité grafiky. 
 V průběhu 60. let vytvořil Anto-
nín odehnal soubor suchých jehel 
a leptů se sportovní tématikou. 
jsou to díla neobyčejné expresivní 
síly. K sportovním námětům se 
vracel i v pozdějších letech. Vý-
znamný je také cyklus „Kameníci“. 
další doménou tvorby Antonína 
odehnala je krajina. Poetické lepty 
s náměty z jižní Moravy, ale i oso-
bité autorské výpovědi v krajinář-
ských cyklech z posledních let in-
tenzívně působí na návštěvníky a 
obdivovali je na řadě samostatných 
a desítkách kolektivních výstav. 
Antonín odehnal je pokračovate-
lem tradiční české grafické školy. 
Používá náročné grafické techniky 
s dokonalostí hodnou starých mis-
trů. díky tomu byl také vybrán pro 
známkovou tvorbu, které se inten-
zívně věnuje v posledních letech.

PhDr.	Jaroslav	Budiš

pozvánka na výstavu
grAFiKA AntonínA odeHnAlA 
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připravili jsme pro vás: 
2.	října	2006	–	Autobusový zájezd 
do Městského divadla brno na 
VEČER	S	KLOKÁNKEM – koncert 
pro Fond ohrožených dětí (účinku-
jí: Pavel šporcl, Hradišan, Vlč-
novjánek, Petr gazdík aj., večerem 
provází Alena Antalová a Marcela 
Vandrová). Cena zájezdu: 380 Kč.
5.	října	2006	–	Zájezd do olomou-
ce na výstavu ovoce, zeleniny  
a školkařských výpěstků a zahrad-
nické trhy – podzimní	etapu	vý-
stavy	FLORA	OLOMOUC.	bližší 
informace při přihlášení.
7.	října	2006	–	Autobusový zájezd 
do brněnského divadla pro děti 
Polárka na premiéru představení 
MAUGLÍ. Začátek představení je  
v 15.30 hodin, odjezd autobusu ve 
14.30 hodin. Cena zájezdu: 100 Kč 
– dospělí, 80 Kč – děti. Přihlášky 
do 5. října 2006.
9.	října	2006	–	návštěva Kroužku 
zpívání pro radost při MKS Ada-
mov blanenského domova důchod-
ců se směsicí písní – HODINKA	
PÍSNIČEK	PRO	RADOST. Začá-
tek vystoupení ve 14 hodin, doprava 
autobusem.
10.	 října	 2006	 –	 Vlastivědná vy-
cházka za odborného výkladu pra-
covníka šlP Křtiny ing. jiřího 
truhláře – PAMÁTNÍKY	A	POMNÍ-
KY	V	OKOLÍ	ADAMOVA.	odjezd 
autobusu z Adamova iii v 8.45 
hodin a v 9 hodin z Adamova i – 
Horky. Cena: 35 Kč.
12.	října	2006	–	Autobusový zájezd 
do brněnského divadla radost na 
představení LUMPACIVAGA-
BUNDUS	 ANEB	 ROZVERNÝ	
TROJLÍSTEK.	 Veselá hříčka pro 
děti i dospělé. Cena zájezdu pro 
dospělé 140 Kč, pro děti 85 Kč. 
Začátek v 19 hodin.
15.–24.	října	2006	–	15. 10. verni-
sáž výstavy grafiky A. odehnala ve 
Společenském centru, Komenské-
ho 6. Začátek v 16 hodin.
15.–31.	října  výstava  fotografií při-
hlášených do soutěže pro fotogra-
fy amatéry – DOVOLENÁ	 2006.  
o výherci soutěže jako vždy roz-
hodnou návštěvníci sami formou 
přidělení bodů. Výhercem se stává 
autor snímku, který získá nejvyšší 
počet bodů.

15.	října	2006	–	Setkání zájemců 
o poznávání bible – BIBLICKÁ	
HODINA.	 Začátek v 17.15 hodin  
v Městském kulturním středisku  
v Adamově iii.
16.	října	2006	–	Exkurze	do	DPMB	
–	NÁVŠTĚVA	VOZOVNY	V	KOMÍ-
NĚ	A	MEDLÁNKÁCH	 (prohlídka 
dříve používaných i současných 
tramvají a trolejbusů, návštěva dí-
len a ostatních pracoviš, přejezd 
do vozovny v Komíně...) Začátek 
exkurze ve 13 hodin, odjezd ve 12 
hod. z Adamova i od školy a ve 
12.10 z Adamova iii. Cena exkurze 
bude upřesněna.
18.	října	2006	–	Pohádkové dopo-
ledne pro rodiče s dětmi a mateřské 
školy ve městě –	HRAJEME	SI	S	
PÍSNIČKOU.	Účinkuje: Zemanovo 
dřevěné divadlo brno. Začátek  
v 9 hodin, vstupné 25 Kč.
21.	října	2006	–	Zájezd do divadla 
reduta na představení divadla  
Semafor PENSION	ROSAMUNDA.	
Cena 390 Kč + 30 Kč doprava.
23.	 října	2006	–	Autobusový zá-
jezd do brněnského kulturního domu 
Musilka na koncert RADŮZY.	Za-
čátek koncertu v 19.30 hodin, cena 
zájezdu 270 Kč. Přihlášky jen do  
6. října 2006.
25.	 října	2006	–	Autobusový zá-
jezd do Planetária na Kraví hoře  
v brně na pořad POZEMŠŤANÉ		
O	MIMOZEMŠŤANECH.	Po před-
nášce možnost sledování večer- 
ní oblohy. Začátek akce v 18 hodin, 
odjezd z Adamova i v 17 hod. a z 
Adamova iii v 17.15 hodin.
29.	 října	 2006	 –	 Koncert SOU-
ROZENCŮ	 JENDRUCHOVÝCH		

Z	 BRATISLAVY.	 dopoledne vy-
stoupení při mši svaté v kostele sv. 
barbory (v 9 h), odpoledne koncert 
v MKS Adamov v 15.30 hodin. na 
akci je zajištěn mimořádný autobu-
sový spoj s odjezdem z Adamova 
i od školy v 15 hodin a zpět 15 minut 
po skončení koncertu.
30.	 října	 2006	 – JAN	 BURIAN:	
DÍVČÍ	VÁLKA (feministický večírek 
s občasnými pánskými šovinis-
tickými prvky) – koncert známého 
pražského písničkáře. Vstupné  
70 Kč, vstupenky je možno rezer-
vovat na č.t. 516 446 590.

městské kulturní středisko Adamov
opletalova 22, 679 04 Adamov, tel. 516 446 590, 607 518 104, 516 446 817 – knihovna

na měsíc listopad 
připravujeme zájezdy na 
tato divadelní představení:
6. 11. – Smíšené pocity (režie 
luděk Munzar, hrají jana Hlaváčo-
vá, Petr Kostka, jaroslav Satoran-
ský – cena thálie 2003). Předběž-
ná cena: 250 Kč.
10. 11. – Vánoční koncert Karla 
gotta.
– Poprask na laguně nebo Cikáni 
jdou do nebe (Mdb, dle možností). 

 MKS Adamov připravuje ve 
spolupráci s Alenou	 Málkovou 
přednáškový kurz „SEZNAMTE	
SE	S	ASTROLOGIÍ“.	Kurz je slo-
žen z pěti lekcí, přičemž každá 
lekce je věnována jinému tématu. 
17. 10 – naučíme se astrologické 
principy znamení, domů, a planet. 
24. 10. – Pronikneme do tajů ves-
mírných zákonitostí. 31. 10. – 
Vysvětlíme si vliv planet na naše 
zdraví. 7. 11. – Ukážeme si všechny 
druhy a možnosti horoskopů. 14. 
11. – nahlédneme do karmických 
souvislostí. 
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 Každou přednášku zakončíme 
meditací zaměřenou na pochopení 
vesmírných pochodů v nás samých. 
Kurzy budou probíhat v salonku 
MKS vždy v úterý od 16.30 do 
18.30 hodin. Cena kurzu je 350 Kč. 
V jednom kurzu může být maximál-
ně 8 zájemců. Přihlášky a ostatní 
informace: MKS Adamov na č.t. 
516446590.
	 MKS	 –	 Kluby	 důchodců	 při-
pravují v měsíci říjnu 2006 opět 
sběr	starého	papíru.
	 Sběrová akce proběhne v Ada-
mově	 I	v pátek 6.	 října	2006	od		
8	hodin	a v Adamově	III	ve	stře-
du	11.	října	2006	rovněž	od	8	ho-
din.	Výbory Kd prosí spoluobčany 
o pomoc a spolupráci při zabezpe-
čení této akce. Sběr připravte před 
své domy roztříděný a svázaný 
(pozor na různá omezení vjezdu 
nákladnímu autu, na které se bude 
sběr nakládat). Za spolupráci děku-
jí výbory Kd i a iii.

mks – městská knihovna 
připravila
v	rámci	akce	TÝDEN	KNIHOVEN	
v	termínu	od	2.	do	8.	října	2006:
– umožnění registrace novým čte-
nářům zdarma 
– soutěž „Vyrob si svůj obal na kni-
hu“ – během října doručit obal do 
knihovny, kde bude v listopadu  
a prosinci vystaven a v lednu 2007 
vrácen jejich tvůrcům. Hodnotíme 
estetické provedení, nápad i vtip, 
ale také funkčnost.
– 3. října 2006 besedu žáků Zš 
Adamov, Komenského ul. nad kro-
nikou města s kronikářkou Adamo-
va paní S. grolichovou.

Nové	knihy,	které	najdete	v	ada-
movské	knihovně:
novinky z nakladatelství Alpress
Historické	romány:
geagley b.: rok hyeny
edghill i.: Královna ze Sáby
Kalogridis j.: nevěsta borgiů
Vandenberg P.: Údolí faraonů
Knihy	pro	ženy:
roberts n.: Klíč odvahy
Mckinley t.: Vzdálený přístav
Coutler C.: Utajená závě
lawrence d. H.: Synové a milenci
Khashoggi S.: dětí se nevzdám
Milovníkům	dobrodružství	:
brink A.: odvrácená strana ticha
Morrell d.: nebezpečná minulost
Hilliges i. M.: bílá čarodějka
Antier j.: Zázračný diamant

Výlet – exkurze vlakem Pendolino

Setkání po prázdninách při opékání u Ptačí studánky

Vítání nových prvňáčků ve školních lavicích

Arazim z Fidlovačky – večer vyprávění s Tomášem Töpferem
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Osmdesáté výročí otevření nové měšanské školy v Adamově oslaví 
Základní škola v Adamově akcemi v listopadu. Budovu školy připomíná-
me dobovou fotografií.

Servisní technik firmy LOOS nastavuje regulátor plynu na právě nově spuš-
těném kotli v kotelně u nádraží. Slova pro povzbuzení

 Houbařská sezóna letos do-
slova nahnala do lesů i takové 
houbaře, kteří viděli hříbky snad 
jen ve slabikáři. Lidí plný les  
a všichni bez rozdílu doufají, že 
právě jim se podaří najít takové-
ho hřiba, jakého ukazovali oneh-
dy v televizi. Nepomůže však ani 
prolézání keřů a mlází po kole-
nách. Po hodinách marného 
hledání se jich pak mnoho vrací 
s poloprázdnou kabelou. V ní jen 
pár zatoulaných klíšat, slimáků 
a drobných babek. 
 Trápení však nebývá dost. 
Korunu všemu nasadí brňáci, 
kteří schválně nechávají z koší-
ků vykukovat dvaceticentimetro-
vé hlavičky hub. Takže sedíte 
utahaní ve vlaku, děláte, že nic 
nevidíte a přitom si v duchu na-
dáváte, jestli vám to stálo za to.
 Možná by v tom okamžiku 
pomohla slova připisovaná fran-
couzkému dramatikovi Anouil-
himu: „Život sestává z malých 
mincí. Kdo je umí posbírat, má 
skutečné bohatství.“ Tento umě-
lec, který zemřel před dvaceti 
lety, projevoval ve svých dílech 
často svůj pesimismus. Toužil po 
dobrém a krásném světě a stále 
více cítil, že se ho nedočká. Pře-
sto však si uvědomil jednu věc: 
„Ten, kdo touží po velkých vě-
cech, ale přehlíží ty drobné, své 
štěstí nikdy nenajde.“            JK

vzpomínkA

dne 9. října uplynou 2 roky od 
chvíle, kdy nás navždy opustil 
můj manžel, pan Štefan	Pagáč. 
děkuji všem, kdo mu se mnou 
věnují tichou vzpomínku. S lás-
kou a úctou vzpomíná manželka 
Hana Zachrová.



Inzerce
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zájezd do 
polského Těšína
 V sobotu 14. října 2006 je po-
řádán jednodenní zájezd. Zájemci 
se mohou přihlásit u pí. Kostelecké, 
Komenského 19/20, Adamov nebo 
na t.č. 516 447 179. Cena zájezdu 
250 Kč, nutno hradit při přihlášení. 
 odjezd z Ptačiny ve 3.45 hod., 
z nám. Práce ve 4.00 hod. nutný 
cestovní pas nebo oP! 

předprodej jízdenek 
na mHd Adamov  
v měsíci říjnu 2006
– Zš Komenského 31. října 2006  
v době od 7.30 do 7.55 hod.
– MKS Adamov 31. října 2006  
v době od 13.00 do 17.00 hod.
 V MKS si můžete v uvedeném 
čase vyřídit i průkazku na MHd 
Adamov a průkazky pro důchodce 
starší 70ti roků.

■ Pomůžeme Vám zhubnout a ne-
přibrat: www.zdravehubnout.cz 
tel: 603595492
■ Podnikání z domu: 
www.vyde-lekzdomu.cz 
■ Hledám byt 2-3+1 v Adamově. 
tel. 605 903 800.
■ nabízím k prodeji zděnou zahrad-
ní chatu v blízkosti Kuřimi, zahrád-
kářská kolonie červený vrch. Ko-
laudace v r. 1987, zast. plocha 16 m2, 
zahrada 293 m2, elektrika, sklep, 
zděná nádrž na vodu. Cena doho-
dou. tel. 603 184 861.
■ Koupím garáž na Ptačině.
tel. 723 674 849.
■ Aerobik – přijte si s námi zacvi-
čit každé pondělí a čtvrtek od 19–
20 hodin. tělocvična Zš ronovská, 
cena 25 Kč/hod. 
těší se na vás Aneta. 
■ Koupím rodinný dům v Adamově 
a okolí. Platba hotově. Za nabídky 
předem děkuji. tel. 776 206702.
■ Koupím byt 2 + 1 v Adamově do 
oV, platba hotově. tel. 721 710 586.
■ Prodám garáž na Ptačině, cena 
dohodou. tel. 604 650 013.
■ Koupím garáž na Ptačině. 
tel. 739 962 692.
■ Prodám chlapecké kolo, vel. 20, 
v dobrém stavu. Cena 1 100 Kč, 
tel. 723 328 723.

■ Prodám dětské kolo zn. olpran, 
typ lucky – dívčí, vel. 20,, se zadní 
přehazovačkou s 5 převody. Úplně 
nový zadní pláš, v bezvadném 
stavu. Cena 900 Kč. 
tel. 737 829 755.

odbor turistiky Tj spartak 
Adamov informuje:
1.	 10.	neděle: břeclav – Pochod 
„o zlatý hrozen jižní Moravy“ (Ada-
mov zast. 7.40 – brno, dále brno 
6.22 – břeclav).
8.	10. neděle:	brno „Pochod okolo 
Pekárny“ (Adamov zast. 7.40 – 
brno, dále MHd č. 45 Stará osada 
– Mariánské údolí).
14.	10.	sobota: Mutěnice „Pochod 
slováckými vinohrady“ (Adamov 
zast. 7.40 – brno, dále brno 8.22 
– Zaječí, Zaječí 9.13 – Mutěnice).
1.	–	31.	10.	2006:	instalace směro-
vek, revize tZt blanensko, Vyš-
kovsko (odjezdy si volí značkařské 
skupiny). 


