
AdAmovský
zprAvodAj

leden 2007



�

Vážení spoluobčané,
nastal čas vánoční, čas nejkrásnějšího období roku. 

Období, kdy se zastaví a zpomalí neúprosný běh života. 
V těchto dnech a chvílích nacházíme čas na své  

blízké, na své přátele a kamarády.  
Blížící se vánoční atmosféra nás přiměje  

k ohleduplnosti k druhým, k laskavým slovům  
a činům, k plnění našich přání. Naše srdce se otevřou 

dokořán, naše ústa hovoří milá a vřelá slova.  
S blížícím se koncem roku také bilancujeme  

a hodnotíme rok uplynulý, uzavíráme své roční  
počínání, sčítáme úspěchy i neúspěchy.  

Věříme, že rok 2006 byl pro vás rokem plným radosti, 
zdarů, rokem úspěšným, rokem, který navždy zůstane  

ve vašich vzpomínkách zapsán pozitivně.  
Z celého srdce vám přejeme, ať vánoční dny prožijete  
v klidu, míru, pohodě a obklopeni svými nejdražšími  

a nejmilovanějšími.  
Dětem ať se na tvářích rozzáří úsměv  

z bohaté nadílk y, ať v jejich očích spatříte výraz štěstí  
z naplněných přání. Příběhy vašich životních osudů 
roku 2007 nechť píše jen radost, smích, spokojenost, 

osobní a pracovní pohoda.  
Přejeme vám, aby vás v nastávajícím novém roce 

neopustilo štěstí, úspěchy a především pevné zdraví. 

Jiří Němec, starosta
Miroslav Čuma, místostarosta

	 Ustavující	 zasedání	 zastu-
pitelstva	města	dne	7.	11.	2006:

– ZM zvolilo starostou města 
Adamova pana Jiřího němce

– ZM zvolilo místostarostou 
města Adamova pana Mirosla-
va Čumu

– ZM stanovilo počet členů Rady 
města Adamova na 5 členů:

 Jiří němec, Miroslav Čuma, 
Hana Marková, doc. Ing. Ru-

dolf Rybář, CSc., Mgr. Jana 
Burianová

– ZM zřídilo finanční výbor jako 
svůj iniciativní a kontrolní or-
gán pro funkční období 2006 
– 2010, předsedkyní byla zvo-
lena paní Mária Koudelová

– ZM zřídilo kontrolní výbor jako 
svůj iniciativní a kontrolní or-
gán pro funkční období 2006 
–2010, předsedou byl zvolen 
pan Tomáš Střelec

Informace z radnice

	 Rada	města	Adamova	schvá-
lila	 programové	 prohlášení		
v	následujícím	znění:
 S maximálním ohledem na 
zlepšení životních podmínek  
v našem městě chceme prosa-
zovat záměry, které povedou ke 
zkvalitnění podmínek života 
občanů. Město Adamov budeme 
spravovat a řídit s důrazem na 
zajištění optimální životní úrov-
ně obyvatelstva. Jsme vedeni 
snahou o modernizaci města, 
kde občanům budou poskytová-
ny kvalitní, spolehlivé a snadno 
dostupné služby. Budeme podpo-
rovat rozvoj školství v souvislos-
ti s modernizací budov a zařízení. 
Řešením dlouhodobých spole-
čenských, kulturních, sportovních 
a především ekonomických pro-
blémů chceme směřovat k vše-
strannému rozvoji města. Základ-
ními prioritami rady města jsou:
– vzhled města, jeho úklid a péče 
o veřejnou zeleň – spolupráce při 
revitalizaci bytových domů, včet-
ně řešení garážových a parkova-
cích míst – podpora podnikání ve 
městě Adamově – postupná opra-
va a modernizace školních bu-
dov, úprava jejich okolí – podpo-
ra rozvoje zájmové činnosti dětí 
a mládeže – úprava sportoviš 
pro rekreačně sportovní vyžití 
všech občanů – podpora využití 
alternativních paliv pro centrální 
zá-sobování teplem – privatizace 
městského bytového fondu – 
bezpečnost a veřejný pořádek. 
RM schválila finanční dar ve výši 
7 500 Kč pro ZŠ a MŠ, příspěv-
kovou organizaci na akci Miku-
lášské oslavy.
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	 V	 tomto	 článku	 bychom	 Vás	
chtěli	seznámit	ve	stručnosti	s	ně-
kterými	nejdůležitějšími	změnami	
v	poskytování	dávek	sociální	péče	
od	1.	1.	2007:
 Zákon	č.	108/2006	Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, zakládá nárok na novou dáv-
ku – příspěvek	na	péči. Jeho účelem 
je poskytnutí finanční pomoci oso-
bám, které jsou závislé na pomoci jiné 
osoby, aby si mohly zajistit potřebnou 
pomoc podle svých možností a přání, 
a již ve své domácnosti, nebo u něk-
terého poskytovatele sociálních slu-
žeb. V současnosti jsou vypláceny  
z tohoto důvodu dvě dávky – zvýšení 
důchodu pro bezmocnost a příspěvek 
při péči o osobu blízkou nebo jinou, 
které ke dni 31. 12. 2006 zaniknou. 
Přechod	na	novou	právní	úpravu		
u	stávajících	příjemců	uvedených	
dávek	bude	proveden	automaticky,	
bez	nutnosti	podat	novou	žádost.	
Příslušný	k	rozhodování	bude	Měst-
ský	úřad	Blansko	jako	obecní	úřad	
obce	s	rozšířenou	působností,	kte-
rý	bude	rovněž	provádět	kontrolu	
využití	příspěvku	na	péči.	
	 Základní	podmínky:	na příspěvek 
na péči má nárok osoba, která z dů-
vodu dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu potřebuje pomoc jiné 
fyzické osoby při péči o vlastní osobu 
a při zajištění soběstačnosti v rozsa-
hu stanoveném stupněm závislosti na 
pomoci jiné osoby. nárok na příspě-
vek má osoba od jednoho roku věku. 
Zákon o sociálních službách rozlišu-
je 4 stupně závislosti – stupeň I (lehká 
závislost), stupeň II (středně těžká 
závislost), stupeň III (těžká závislost) 
a stupeň IV (úplná závislost). Podle 
počtu úkonů, které nejsou schopny 
jednotlivé osoby zvládat a potřebují 

změny v poskytování dávek sociální péče
při nich každodenní pomoc nebo do-
hled, se osoby zařazují do jednotli-
vých stupňů závislosti. Od 1. 1. 2007 
si může občan, který potřebuje péči 
jiné osoby a nebyl mu tento příspěvek 
přiznán automaticky, o tento příspě-
vek na Městském úřadě v Blansku, 
na odboru sociálním, požádat. 
 Zákonem	č.	110/2006	Sb.,	o	život-
ním	a	existenčním	minimu ve znění 
pozdějších předpisů,	bylo nově sta-
noveno životní a existenční minimum. 
Hlavní využití bude mít v zákoně  
o pomoci v hmotné nouzi, dále ve stát-
ní sociální podpoře apod. nezahr-
nuje nezbytné náklady na bydlení. 
Částky životního minima v Kč za mě-
síc: pro jednotlivce – 3126; pro první 
dospělou osobu v domácnosti – 2880; 
pro druhou a další dospělou osobu  
v domácnosti – 2600; pro nezaopat-
řené dítě do 6 let – 1600; 6 až 15 let 
– 1960; 15 až 26 let (nezaopatřené) 
– 2250;  existenční minimum: 2020 
 Zákon	č.	111//2006	Sb., o	pomo-
ci	v	hmotné	nouzi, ve znění pozděj-
ších předpisů, stanovuje nově pod-
mínky pro pomoc osobám v hmotné 
nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991 
Sb., o sociální potřebnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, podle kterého 
se dávky sociální péče při nedosta-
tečném příjmu doposud vyplácely.  
O dávkách, které řeší pomoc v hmot-
né nouzi, rozhodují stejné úřady ja- 
ko doposud. Pro občany, kteří mají 
trvalý pobyt v Adamově, je to Městs-
ký úřad Adamov, odbor sociálních  
a správních věcí. 
 Dávkami,	 kterými	 se	 řeší	 po-
moc	v	hmotné	nouzi,	jsou:	1.	přís-
pěvek	na	živobytí – řeší nedostateč-
ný příjem osoby či rodiny; 2.	doplatek	
na	bydlení – řeší nedostatek příjmu 
k uhrazení odůvodněných nákladů na 

 V závěru roku každý z nás hodno-
tí, co dobrého či špatného mu v osob-
ním i pracovním životě končící rok 
přinesl. Zamýšlíme se nad důvody, 
proč se nám to či ono nepovedlo po-
dle našich představ a potěší nás i tře-
ba jen vzpomínka na všechno dobré, 
co jsme pro sebe a hlavně pro ostat-
ní vykonali. nejinak je tomu i u nás, 
malé skupiny zaměstnanců MKS 
Adamov a dobrovolníků, kteří se 
podílejí na programové nabídce klubů 
důchodců a HVK při MKS.
 Když jsem vybírala fotografie, ze 
kterých bych chtěla sestavit malou 
mozaiku vypovídající o činností MKS, 
každá z nich mi příslušnou akci znovu 
připomenula a oživila v paměti. Ačko-
liv všechno, co pro vás Městské kul-

turní středisko Adamov pořádá, při-
pravujeme s cílem vás zaujmout, po-
těšit, „padnout vám nabídkou do no-
ty“ a nabídnout možnost bohatého  
a různorodého kulturního vyžití, ne 
vždy se nám naši představu podaří 
naplnit. Ale právě z chyb se člověk 
stále učí, a tak je pro nás váš případ-
ný nezájem signálem, že toto není to 
pravé, co byste v Adamově postráda-
li. Musím však znovu připomenout, že 
řada nabídek, které se denně obje-
vují na mém stole, jsou pro nás pře-
devším finančně nedostupné. Ceny 
koncertů a vystoupení známých uměl-
ců se v mnoha případech šplhají  
opravdu do závratných výšek. Také 
sál MKS svou kapacitou a charakte-
rem pořádání řadě akcí nevyhovuje 

(koncerty apod.). Věřte, že všechno, co 
je v našich možnostech, se vám sna-
žíme do nabídky zařadit. Při přípra- 
vě programu se snažíme myslet na 
všechny. To co právě  vás neosloví, 
zajímá třeba někoho jiného a naopak.
 Přála bych si, abyste si při pro-
hlížení fotografií spolu se mnou při-
pomenuli atmosféru té které akce. 
Budeme rádi, když nám v roce 2007 
s přípravou kulturní nabídky pomů-
žete a zachováte nám svoji přízeň. 
Pokud vám přesto něco v nabídce 
schází, stačí telefon, osobní návštěva, 
e-mail... na všechna další setkání se 
těší a za všechny dobré nápady a ná-
měty předem děkuje   

            Jitka	Králíčková,	
ředitelka	MKS	Adamov						

bydlení; 3.	mimořádná	okamžitá	po-
moc. 
 O tyto dávky je třeba žádat na 
předepsaném tiskopise, který bude 
od ledna 2007 k dispozici na Měst-
ském úřadě Adamov. 
Shrnutí:	 Městský	 úřad	 Adamov	
bude	od	1.	1.	2007	poskytovat	tyto	
dávky	sociální	péče:
– příspěvek na živobytí
– doplatek na bydlení
– mimořádnou okamžitou pomoc.
	 Tyto	dávky	jsou	závislé	na	výši	
příjmu.
– příspěvek na zvýšené životní nákla-
dy (v souvislosti s použitím ortopedic-
kých, kompenzačních nebo jiných 
pomůcek) 
– příspěvek na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu a garáže (obča-
nům s těžkými vadami nosného nebo 
pohybového ústrojí a občanům úplně 
nebo prakticky nevidomým) 
– příspěvek úplně nebo prakticky 
nevidomým občanům na krmivo pro 
vodícího psa. 
Tyto	dávky	nejsou	závislé	na	výši	
příjmu.
 Upozorňujeme dále občany, že 
Městský úřad Adamov již	nebude	od	
1.	1.	2007 poskytovat příspěvek	na	
individuální	dopravu, proto nebude 
rozesílat žádosti o tento příspěvek, 
jak tomu bylo doposud. O tuto jedno-
rázovou dávku je třeba požádat 
Městský úřad Blansko.
 Rovněž upozorňujeme, že od	1.	1.	
2007	se	úplně	zrušil	příspěvek	na	
provoz	telefonní	účastnické	stanice.	
 Podrobnější informace vám po-
dají pracovnice odboru sociálních  
a správních věcí Městského úřadu 
Adamov na telefonním čísle 516 499 
625 a v úředních dnech přímo v kan-
celáři odboru sociální péče na MěÚ. 

MKS	–	ROK	2006	VE	FOTOGRAFII:		Několik slov na úvod...
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 nové sociální zákony – o život-
ním a existenčním minimu, o po-
moci v hmotné nouzi a o sociálních 
službách mají od 1. 1. 2007 pod-
statný dopad i do systému dávek 
státní sociální podpory. Zákon o ži-
votním a existenčním minimu vý-
razně mění svou dosavadní podo-
bu. nově je životní minimum pouze 
jednosložkové a nezahrnuje již ná-
klady spojené s bydlením. Věkové 
skupiny dětí 6 až 10 let a 10 až 15 
let se slučují ve skupinu od 6 do 15 
let. Částka životního minima pro 
jednotlivce činí 3 126 Kč. Výše ži-
votního minima pro společně po-
suzované osoby je následující:
– první osoba v domácnosti: 2 880 
Kč; – druhá osoba (která není ne-
zaopatřeným dítětem) 2 600 Kč;  
– nezaopatřené dítě (15 až 26 let)  
2 250 Kč; – nezaopatřené dítě (6 
až 15 let); 1 960 Kč; – nezaopatře-
né dítě (do 6 let) 1 600 Kč.
 U většiny dávek státní sociální 
podpory je životní minimum roz-
hodující pro stanovení nároku na 
dávku a pro výpočet výše dávek.  
V důsledku toho dochází v systému 
k těmto změnám: 
– u přídavku na dítě, sociálního 
příplatku, dávek pěstounské 
péče a porodného – zvyšují se 
koeficienty pro stanovení nároku  
i pro výpočet výše dávek.
– u příspěvku na bydlení – tato 
dávka bude od 1. 1. 2007 zcela nově 
koncipována. nárok na dávku i její 
výše se bude odvíjet od skutečných 
nákladů na bydlení, rozhodného 
příjmu rodiny a tzv. normativních 
nákladů na bydlení, které jsou sta-
noveny nařízením vlády vždy k 1. 1. 
kalendářního roku. Pro nárok na 
dávku bude nutno podat novou	žá-
dost	 a mimo stávající náležitosti 
nově prokázat	náklady	na	bydlení, 
tzn. uhrazenou výši	nájemného	
a	nákladů	za	plnění	poskytovaná	
s	 užíváním	 bytu,	 dále	 nákladů		
za	plyn,	elektřinu,	vodné,	stočné,	
odvoz	 odpadu	 a	 centrální	 vy-
tápění. Příjem i náklady za bydlení 
se k žádosti od 1. 1. 2007 budou 
prokazovat za 4. čtvrtletí 2006.
– u rodičovského příspěvku – 
dochází ke změně způsobu stano-
vení výše dávky. Rodičovský pří-
spěvek bude vyplácen ve výši 
částky odpovídající 40 % průměr-
né měsíční mzdy v nepodnikatel-
ské sféře za kalendářní rok 2005, 
výše dávky tak od 1. ledna do 31. 

dávky státní sociální podpory 
– změny od 1. ledna 2007

prosince 2007 bude činit 7	582	Kč 
místo dosavadních 3 696 Kč. Pří-
jemcům rodičovského příspěvku se 
dávka zvýší automaticky a zvýšená 
částka se poprvé vyplatí za leden 
2007 v únoru 2007. Bude-li zdra-
votně postiženému dítěti přiznán 
od 1. 1. 2007 podle zvláštního zá-
kona příspěvek na péči I. stupně, 
může rodič pobírat současně i ro-
dičovský příspěvek z titulu péče  
o toto dítě. V případě přiznání pří-
spěvku na péči vyššího stupně 
rodičovský příspěvek nenáleží. 
– u sociálního příplatku – nově 
se tato dávka bude zvýhodňovat  
v rodinách, kde dítě studuje na 
střední škole v denní formě studia 
nebo na vysoké škole v prezenční 
formě studia. 
 Bližší informace mohou klienti 
získat na pracovištích státní soci-
ální podpory v Blansku, Boskovi-
cích a letovicích.

Úřad	práce	v	Blansku
odbor	státní	sociální	podpory

zprÁvY 
z mATrIkY

V	sobotu	dne	9.	prosince	2006	proběh-
lo	na	Městském	úřadě	vítání	občánků.	
Do	života	byly	přivítány	tyto	děti:

  9. 9.  david lepka, Fibichova 28
 13.10. Kateřina Korcová, Ronovská 2
 28.10. nela Jirůšková, družstevní 7
 29.10. natálie Poláčková, Mírová 11
 9.11. erich dvořáček, Sadová 27

Blahopřejeme:
 2.12. ludmila Slaninová, 81 rok, 
  Petra Jilemnického 10
 7.12. Marie Idrná, 84 roky, 
  Komenského 13
 7.12. Marta Svobodová, 70 roků, 
  Opletalova 46
 8.12. Věra Špačková, 86 roků, 
  Opletalova 32
 10.12. Anna Weiserová, 70 roků, 
  Komenského 25
 11.12. Božena Volavá, 86 roků,
  Opletalova 38
 17.12. Jiří Horák, 75 roků, 
  Opletalova 50
 21.12. Vladimíra Svobodová, 
  70 roků, neumannova 2
 23.12. Vlasta Halvová, 93 roky, 
  Petra Jilemnického 9
 31.12. Antonín Valoušek, 70 roků, 
  Komenského 3

Úmrtí:
 28.11. eliška Halvová, roč. 1937, 
  Komenského 1 

Pavel	Kordas	–	v	pořadech	pro	děti	
Kuk	 –	 člověk,	 který	 děti	 baví	 spolu		
s	pejskem	Cukem.

„Diskotéku	trochu	jinak“	jsme	pro	děti	
připravili	proto,	aby	mohly	ukázat,	že	
kromě	tance	zvládnou	i	zpěv,	soutěže	
a	hry.

Karneval	pro	děti	je	jednou	z	akcí,	kdy	
bychom	sál	potřebovali	aspoň	dvakrát	
tak	velký...

mks – rok 2006 
vE FoToGrAFII
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Termíny úředních hodin
úřadu práce – oddělení ssp 
na sběrném místě Adamov 
pro období roku 2007

Úřední hodiny: 8.00 – 12.00 hod.

měsíc úterý

leden 16. 1. 2007

23. 1. 2007

únor 13. 2. 2007

březen 13. 3. 2007

duben 17. 4. 2007

24. 4. 2007

květen 15. 5. 2007

červen 12. 6. 2007

červenec 17. 7. 2007

24. 7. 2007

srpen 14. 8. 2007

září 11. 9. 2007

18. 9. 2007

říjen 16. 10. 2007

23. 10. 2007

listopad 13. 11. 2007

prosinec 11. 12. 2007

NEpŘEHLÉdNĚTE
 Oznamujeme občanům, že, 
po dobu vánočních svátků nebu-
de svítit veřejné osvětlení na 
novém hřbitově v Adamově III  
z důvodu havarijního stavu. 
děkujeme za pochopení. 

Odbor	majetkový	
a	stavební	úřad	

přehled a složení 
komisí při měÚ 
Adamov
KOMISE	PRO	UKONČENÍ	
ČINNOSTI	SPORTOVNÍHO	
ZAŘÍZENÍ	MĚSTA	ADAMOVA:
Předsedkyně: Miroslava Svědín-
ková, diS.
Členové: Božena Kitnerová, Ro-
bert Martinek, dita Mašková, Jiří 
němec, Marta Vrchovská

SPORTOVNÍ	KOMISE:
Předseda: Miroslav Čuma
Členové: Ivan Vojta, lenka Wel-
lová, Petr Bednář, Zdeněk Čípek,  
Ing. Milan dudík

KULTURNĚ	INFORMAČNÍ	
KOMISE:
Předseda: Phdr. Jaroslav Budiš,
Členové: Phdr. Vratislav Grolich, 
Irena Hrušáková, Zlatuše něm-
cová, Miloslava Peterková, len-
ka Vrožinová, Jitka Králíčková, 
Zdeněk Buřík

INVENTARIZAČNÍ	
A	LIKVIDAČNÍ	KOMISE:
Předsedkyně: lenka Vrožinová
Členové: Josef novotný, Božena 
Gálová, edita Kuběnová, Veroni-
ka dudíková

KOMISE	PRO	POUŽITÍ	
PROSTŘEDKŮ	ÚVĚROVÉHO	
FONDU	OPRAV	
A	MODERNIZACÍ	BYTŮ:
Předseda: Mgr. Miroslav Kučera
Členové: Mgr. Helena Bayerová, 
dita Mašková, Iveta Henková,  
Pharmdr. Jana novotná

KOMISE	–	SBOR	PRO	
OBČANSKÉ	ZÁLEŽITOSTI:
Předsedkyně: Jitka Králíčková
Členové: lenka Maláková, Ma-
rie neumanová, Hana Marková,  
Anežka Machulová, Anna Hede-
jová, eva Crhová, Alena Bláhová, 
Mgr. Soňa Karásková, Anna Hof-
mannová

oslavy 
na výbornou
   Rádi touto cestou děkuje-
me ředitelce ZŠ a MŠ Adamov 
Mgr. Janě Burianové a ředite-
li ZUŠ Bc. Josefu Švarcovi za 
vynikající organizaci a doko-
nalý průběh oslav školských 
zařízení ve dnech 24.–25. 
listopadu 2006. Poděkování 
patří rovněž učitelským sbo-
rům a zaměstnancům, kteří 
se na oslavách podíleli.
  nesmíme zapomenout na 
aktéry vystoupení, naše děti 
a žáky jednotlivých škol, kte-
ří předvedli svůj talent a do-
vednosti s vervou a nasaze-
ním a potěšili tím nejen své 
rodiče a příbuzné, ale všech-
ny zúčastněné. Celá akce by- 
la veřejností velmi pozitivně 
hodnocena, a proto bychom 
rádi popřáli všem jmenova-
ným mnoho dalších skvělých 
nápadů a zdaru do další práce.

Za	vedení	města
Kulturně	informační	komise	

V	září	se	pravidelně	setkáváme	s	dět-
mi	–	novými	prvňáčky	a	jejich	rodiči	
při	 zábavném	odpoledni	 „Vítání	 no-
vých	prvňáčků	ve	školních	lavicích“.

Starší	školáci	se	zúčastňují	i	ostatních	
akcí,	 které	 pořádáme.	Fotografie	 je		
z	exkurze	„Do	Radosti	zadním	vcho-
dem“.

Mgr.	Aleš	Spurný,	učitel	ZŠ	v	Adamo-
vě,	s	námi	spolupracuje	při	pořádání	
cestopisných	přednášek.
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 Součástí právního subjektu ZŠ 
a MŠ Adamov, jehož ředitelkou 
je Mgr. Jana Burianová, jsou od 
1. 4. 2005 i dvě mateřské školy. 
První součástí je MŠ U kostela 4, 
67904 Adamov. Kapacita této 
mateřské školy je 45 dětí. děti 
jsou rozděleny do dvou standard-
ních tříd, z nichž jedna je naplně-
na 20 dětmi a druhá 25 dětmi. 
Zaměstnance tvoří 7 pracovnic, 
z čehož 4 jsou pedagogické pra-
covnice a 3 provozní pracovnice, 
s celkovým úvazkem 5,85.
 druhou součástí společného 
subjektu ZŠ a MŠ Adamov je  
MŠ P. Jilemnického 1, 679 04 
Adamov. Kapacita této mateřské 
školy je 70 dětí. Ve škole jsou vy-
baveny 3 třídy, z toho jsou v le-
tošním školním roce 2006/2007 
v provozu pouze dvě. Zapsáno je 
55 dětí. Jedná se o dvě standard-
ní třídy mateřské školy. Zaměst-
nance tvoří 7 pracovnic, z čehož 
4 jsou pedagogické pracovnice 
a 3 provozní pracovnice, s celko-
vým úvazkem 6,48.
 Ředitelkou ZŠ a MŠ byly sta-
noveny podmínky pro podání 
žádostí o přijetí dětí k předškolní-
mu vzdělávání a kriteria pro při-
jímání dětí do MŠ.
 Kriterii pro přijetí jsou zejmé-
na věk dítěte (přednostně jsou 
přijímány děti, které v následují-
cím roce nastupují do 1. ročníku 
ZŠ), zaměstnanost rodičů, počet 
dnů docházky do MŠ a délka je- 
ho pobytu v těchto dnech, dále 
datum podání žádosti o přijetí 
dítěte do MŠ a v neposlední řadě 
trvalý pobyt dítěte v obci. V sou-
časné době je přijato do obou MŠ 
několik dětí na krátkodobý čtyř-
hodinový pobyt, jejichž rodiče 
včas podali žádost o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání.
 Přijetí dětí však přináší mateř-
ským školám problém v posky-
tování limitu pracovníků a ná-
sledně i poskytování mzdových 
prostředků pro pracovníky.
 Zákon Ministerstva práce  
a sociálních věcí ČR je přínosem 
pro maminky pobírající rodičov-
ský příspěvek na své děti. Pro 
mateřské školy je tento zákon té-

měř likvidačním, protože i přesto, 
že budou třídy zcela naplněny 
těmito tříletými dětmi, nebude 
školám přidělen dostatečný po-
čet pracovních míst. Pro přijetí 
další učitelky by se třída musela 
naplnit 30 tříletými dětmi, toto 
však vyhláška MŠMT pro před-
školní vzdělávání nedovoluje.

Hana	Marková,	
zástupkyně	ředitelky	pro	MŠ

současná situace v naplnění mŠ ve městě

Setkání	u	příležitosti	zahájení	nového	
školního	roku	u	Ptačí	studánky.

Adámek	–	Mateřské	 centrum,	 které	
pracuje	pod	MKS	Ada	mov.	O	progra-
mu	vás	informujeme	prostřednictvím	
Zpravodaje	a	plakátů.

Kroužek	„Zpívání	pro	radost“	potěšil	
během	roku	při	různých	příležitostech	
svoje	posluchače.	Fotografie	je	z	náv-
štěvy	Domova	důchodců	v	Blansku.

 dne 26. prosince 2006 uply-
nul rok, kdy v den jeho narozenin 
a jmenin dotlouklo srdce pana 
Štěpána	 Urbánka. Vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

vzpomíNkA

 dne 11. ledna 2007 tomu bu-
de pět let, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek  
a dědeček, pan František	Šedý 
z Adamova. děkujeme všem,  
kdo mu spolu námi věnují tichou 
vzpomínku. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manželka, syno-
vé a dcera s rodinami.

 dne 25. ledna 2007 tomu bu-
de pět roků, co nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, děde-
ček, pradědeček, pan František	
Mucha. Stále vzpomínají manžel-
ka, syn a dcera s rodinou. děku-
jeme všem, co vzpomenou s námi.
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AkTUÁLNí INFormACE zE svodkY 
UdÁLosTí mĚsTskÉ poLICIE AdAmov

Vybrané události z listopadu 2006 konkrétně:
 na Smetanově nám. a nám.  
U kostela nechal volně pobíhat 
bez jakéhokoliv dozoru svého 
psa J. Ž. z Adamova. Protože se 
v blízkosti psa majitel nenacházel 
a nebyla zde ani zjištěna osoba 
zodpovědná za jeho volný pohyb, 
byl pes z bezpečnostních důvo- 
du strážníky odchycen a předán 
zjištěnému majiteli, který byl not-
ně posílen alkoholem a ani ne-
věděl, kde svého „miláčka“ zapo-
mněl. Protože však volný pohyb 
psů zakazuje obecně závazná 
vyhláška města, která byla tímto 
porušena, čekalo nezodpověd-
ného majitele psa nemilé překva-
pení v podobě „tučné“ pokuty. 
  Polský řidič motorového vozi-
dla si zřejmě myslel, že pro něho 
v České republice neplatí do-
pravní předpisy a s vozidlem si 
na místní komunikaci počínal 
jako smyslů zbavený. Před zra- 
ky strážníků projel v části města 
Ptačina křižovatkou, aniž by se 
obtěžoval dát znamení o změně 
směru jízdy, vůbec nerespek-
toval dopravní značku Stůj, dej 
přednost v jízdě a navíc mu na 
vozidle nesvítila koncová svět- 
la. Po tomto manévru ohrožují-
cím ostatní účastníky silničního 
provozu vjel s vozidlem na ulici 
družstevní, kde vozidlo zaparko-
val na chodníku, kde to není do-
voleno, a v zákazu zastavení, kte- 
ré je zde stanoveno příslušnou 
dopravní značkou. Pak vozidlo 
opustil a chtěl odejít, v čemž mu 
ale strážníci zabránili. Po kontro-
le dokladů následovala dechová 
zkouška, která pro polského ři-
diče dopadla kupodivu dobře. 
Svým jednáním se však dopustil 
několika přestupků proti bezpeč-
nosti a plynulosti silničního pro-
vozu, čímž si od strážníků vy-
sloužil dvoutisícovou pokutu. 
 Při výkonu pochůzkové čin-
nosti strážníci provedli desítky 
kontrol zaměřených na venčení 
psů na veřejně přístupných mís-
tech města. někteří občané ne-
měli svého psa uvázaného a ve-
deného na vodítku, čímž poru- 

šili obecně závazné vyhlášky 
města a dopustili se tak přestup-
ku. Od strážníků je pak čekala 
nepříjemnost v podobě uložené 
blokové pokuty. Při kontrolách 
strážníci také zjistili několik psů, 
které si majitelé nepřihlásili na 
MěÚ Adamov k poplatku ze psů. 
Majitelé byli strážníky vyzváni, 
aby sjednali nápravu a psy si  
k poplatku na příslušném odboru 
městského úřadu přihlásili, což 
bylo strážníky překontrolováno. 

V	rámci	další	akce	jsme	„zadním	vcho-
dem“	navštívili	brněnské	 letiště	v	Tu-
řanech.

Do	 této	 kategorie,	 kdy	 poznáváme	
místa	i	věci,	se	kterými	se	denně	ne-
setkáváme,	můžeme	zařadit	i	výlety	
rychlovlakem	Pendolino.	Cílem	výle-
tu	byla	Břeclav.	Během	jízdy	jsme	si	
prohlédli	celou	soupravu	vlaku	a	mo-
hli	jsme	vyzkoušet	služby,	které	ces-
tující	běžně	využívají.

Na	výlet	Pendolinem	se	přihlásil	 ta-
kový	počet	zájemců,	že	jsme	museli	
akci	zopakovat.

oznámení
 Společnost AdAVAK, divize 
– správa a údržba nemovitostí, 
oznamuje, že v termínu 2.–12. 
ledna 2007 budou probíhat ode-
čty bytových vodoměrů. Přesný 
termín pro jednotlivé objekty bu-
de včas oznámen.

 na ulici nádražní nalezl občan 
města zatoulaného a hodně vy-
děšeného pejska. Opuštěného 
„chlupáče“ předal strážníkům, 
kteří o jeho nálezu informovali ob-
čany prostřednictvím městské-
ho rozhlasu. Protože však nikdo 
o pejska neprojevil zájem, byl 
umístěn do psího útulku v Blan-
sku. Pejsek ale opuštěný nezů-
stal. Jeho ztrátu oznámil občan 
z Blanska na policii, která zkon-
taktovala strážníky a ti podle je-
ho popisu poznali, že se jedná  
o pejska nalezeného v Adamově. 
nakonec vše dobře dopadlo a pej-
sek se mohl vrátit ke svému pá-
novi.        Robert	Nedorost	
	vedoucí	strážník	MP	Adamov
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„Astrologie“	 byla	 tématem	 besedy		
s	paní	Alenou	Málkovou.

Pro	ženy	byla	určena	 i	další	akce	–	
Módní	 přehlídka.	S	 jejím	průběhem	
nám	 pomáhala	 vizážistka	 Božena	
Davidová.	V	závěru	akce	proběhlo	slo-
sování	vstupenek	a	vítězka	si	domů	
odnášela	slušivou	zástěrku.	

O	tom,	jak	by	mohlo	vypadat	prostran-
ství	 před	 kostelem	 svaté	 Barbory		
v	 Adamově	 za	 několik	 let,	 jsme	 si	
povídali	s	autorem	projektu	Tomášem	
Hlavsou,	 dřívější	 místostarostkou	
Věrou	Hlavsovou	a	adamovským	kně-
zem	Jiřím	Kaňou.

Vojta	Polanský,	člen	skupiny	Kama-
rádi.	Fotografie	je	ze	společné	oslavy	
Svátku	matek	v	Adamově.																																																																																											

„Pocta	W.	A.	Mozartovi“	 byl	 název	
koncertu,	kterým	jsme	si	i	v	Adamově	
chtěli	připomenout	umělcovo	výročí.

Pro	někoho	byly	 exkurze	do	Plane-
tária	M.	Koperníka	v	Brně	návštěvou	
první,	pro	jiné	návštěvou	pravidelnou,	
ale	pro	všechny	jistě	zajímavou.

městské kulturní 
středisko Adamov
stručný přehled 
připravovaných 
akcí na leden 2007
12.	ledna – Výlet pro děti i dospě-
lé na brněnský hrad Špilberk – na 
výstavu JAK Se RUMCAJS dO-
STAl nA HRAd ŠPIlBeRK (výsta-
va knižních ilustrací Radka Pilaře). 
Cena zájezdu je 50 Kč. Pro zájezd 
je zajištěn vstup + průvodce výsta-
vou na 16 hodin, odjezd autobusu 
v 15 hod. Přihlášky a další informa-
ci v MKS Adamov.
14.	ledna	2007	– Vernisáž výstavy 
MAleB JAnA WOlFA a IVAnA 
MATOUŠKA v 16 hodin ve Spole-
čenském centru MKS Adamov, 
Komenského 6.
15.	ledna – Zájezd do Městského 
divadla Brno na představení OlI-
VeR (muzikál pro malé i velké di-
váky). Začátek představení je v 18 
hodin. Zájezdu se mohou zúčastnit 
děti bez doprovodu rodičů – dozor 
zajištěn ze strany MKS. Cena zá-
jezdu: pro děti,studenty a důchod-
ce 240 Kč, dospělí 450 Kč.
18.	 ledna – exkurze – návštěva 
VIlY TUGendHAT v Brně. Cena 
zájezdu pro dospělé je 150 Kč dů-
chodci a studenti 90 Kč. Bližší in-
formace a přihlášky – MKS.
21.	 ledna	 – Setkání zájemců při 
BIBlICKÉ HOdInĚ. Začátek v 16.30 
hodin v salonku MKS. Vstup volný.
26.	 ledna	 – Večerní návštěva 
MUlTIKInA obchod. centra Olym-
pia – nabídka bude upřesněna dle 
programu. Zájezd se uskuteční  
v případě dostatečného zájmu.

Upozornění 
pro návštěvníky
knihovny mks Adamov 
 V letošním roce máte poprvé 
možnost navštívit adamovskou 
knihovnu i v době mezi vánočními 
svátky. Budeme rádi, pokud spo-
lečně prožité chvíle s dětmi věnu-
jete například právě první návště-
vě knihovny nebo si sami přijdete 
vybrat to správné čtení na dobu, 
kdy je na knihu či časopis více ča-
su. na setkání s Vámi se těší kni-
hovnice Marie Tejkalová a Miluše 
Šenková.  Knihovna bude otevřena 
ve středu 27. a ve čtvrtek 28. pro-
since v obvyklém čase (st: 10–12 
a 13–16 hodin, čt: 10–12 a 13–18 h).



�

v nabídce knihovny najdete 
například i tyto nové knihy: 
Z	tvorby	českých	autorů:
Šabach P.: Občanský průkaz
Větvička V.: Moje růžová dobrá jitra
Obermannová I.: deník šílené mi-
lenky
Vaňková l.: Válka růží
Matějková J.: dobrý rodák V. Men-
šík
Cestopisy:
Hofmannová C.: Zpátky z Afriky
Ulč O.: Klokánie a obtížné soused-
ství
Toulavá kamera 3 a pro děti
Cestománie I. a II.
Historii	nám	přiblíží:
Richter K.: Hranice placená krví
Reese W. P.: S maskou vojáka
Masson P.: Historie německé armá-
dy, Rozhodující bitvy
Kuchařské	knihy:
Kluci v akci 2
Šejbalová J.: Vaříme na chatě
Jsme to, co jíme
Mandžuková J.: domácí lékař jinak
Chaloupka V.: Moderní zdravá ku-
chařka
 

Terasa	brněnského	planetária	slouží	
k	pozorování	oblohy.

Ing.	Truhlář	je	nám	již	několik	roků	věr-
ným	pomocníkem	při	 přípravě	 růz-
ných	besed	a	poznávacích	výletů	do	
okolí.	

Několikrát	za	měsíc	se	vydáváme	na	
cestu	autobusem.	Většinou	je	cílem	
našich	výletů	některé	z	brněnských	
divadel,	jindy	kino,	výstava...	Na	za-
čátku	 května	 jsme	navštívili	 Prahu,	
prohlédli	si	Hrad	a	výstavu	KAREL	IV.	
–	CÍSAŘ	Z	BOŽÍ	MILOSTI.

Také	 jarní	etapa	výstavy	Flora	Olo-
mouc	 nabídla	 účastníkům	 zájezdu	
nádhernou	podívanou.

Pro	kluby	důchodců	i	ostatní	zájemce	
byl	 připraven	 zájezd	 do	Bratislavy.	
Zde	proběhlo	příjemné	setkání	s	čle-
ny	bratislavského	KD.

Adamov	reprezentoval	také	„Kroužek	
zpívání	pro	radost“,	který	i	zde	oprav-
du	radost	rozdával.

Vážení	rodiče,	dovolujeme	si	
Vás	pozvat	s	Vašim	dítětem	k	

zÁpIsU 
do I. roČNíkU 

zÁkLAdNí 
ŠkoLY,

který	se	koná	17.	ledna	2007	
od	15.00	do	17.00	hodin		

v	budově	ZŠ	Ronovská	12	

a	18.	ledna	2007	od	15.00	do	
17.00	hodin	v	budově	ZŠ	

Komenského	4

 U zápisu předložte rodný list 
dítěte a doklady o bydlišti. Mů-
žete také přihlásit své dítě do 
školní družiny a školního stra-
vování.
 V případě, že budete žádat  
o odložení začátku povinné 
školní docházky o jeden rok, 
oznamte tuto skutečnost zapi-
sující učitelce a podejte písem-
nou žádost ředitelce školy.
 do 1. postupného ročníku mu-
sí být zapsány děti, které 31. 8. 
2007 dovrší šestý rok věku.

	Mgr.	Jana	Burianová	
	Základní	škola	

a	mateřská	škola	Adamov
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ŽIVOTOPIS

Jméno	 a	 příjmení:	 Ivan Matoušek 
Adresa: Kamenná čtvr 99, Brno 
Rok	narození: 1985 

ŽIVOTOPIS

Jméno	a	příjmení: Wolf Jan
Adresa: 8, l. Konečné, 63900, Brno, 
Czech Republic

pozvÁNkA NA výsTAvU

Rodinný	 stav: svobodný, 
otec sochař, matka psychiatr, 
6 sourozenců
Vzdělání: 9/2000 – 6/2004 
– Střední škola uměleckých 
řemesel v Brně
Obor: Tvorba hraček a dekor. 
předmětů pod vedením akad. 
soch. R. Pantůčka
10/2004 – doposud – Peda-
gogická fakulta MU
Obor: Výtvarná vých. a Vizu-
ální tvorba
Účast	na	soutěžích: 
6/97 – logo školy – 4. místo
9/2000 – Brněnská Umělecká 
Soutěž – 1. místo
9/06 – Kniha 2006, Galerie 
Mladých 
11/06 – logo Sochařského 
parku Kraví Hora
Symposia	a	výstavy: 
8/01 – Česko-německé sym-
posium Teplá 2001
3/02, 1/03, 8/05, 9/06 – Výsta-
vy v kavárně a galerii duck Bar
2/04 – Výstava Kafárna
4/05 – Společná výstava v 
Místogalerii, Skleněná louka 
7/05 – Sympozium Velký dvůr 
u Pohořelic
8/05 – Mezinárodní sochař-
ské sympozium Plesná 2005 
(Ostrava)
Realizace: 7/03 – Rekon-
strukce - kopie lidového kříže 
(olejová malba na plechu – 
Kristus v životní velikosti), 
Vlkoš (okr. Kyjov)

8/03 – Účast na realizaci prolézaček 
v MŠ Žabčice
6/05 – doposud – Soustavná kurátor-
ská činnost v kavárně galerii duck 
Bar, Kamenná čtvr 10c, Brno
Kontakt:	e-mail: pyxi@email.cz

E-mail: vas.wlcek@seznam.cz
Národnost: Česká
Rok	narození: 1983
Vzdělání:	Střední škola umě-
leckých řemesel – obor Kon-
strukce a tvorba nábytku a in-
teriéru
Rok: 1999–2003
Dosažené	vzdělání:	maturita
Výstavy	 a	 soutěže:	 Účast  
v soutěži design centra Židle 
roku 2003, 2. 9.–2. 10. 2005 
kavárna galerie duck Bar, 
výstava maleb, Účast na 
výstavě v Galerii Mladých  
s názvem Kniha 2005, Účast 
na výstavě Pedagogické 
fakulty roku 2005 Retro-
spektiva, Září 2006 kavárna 
galerie duck Bar, výstava 
maleb, Od roku 2005 tvorba 
a účast v doprovodném pro-
gramu dětských atel iérů  
v Moravské galerii.

I.	Matoušek:	Japonci	v	metru J.	Wolf:	Díra
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O	koncertu	 sourozenců	 Jendrucho-
vých	 z	Bratislavy	 jste	 určitě	 slyšeli.	
Dopolední	koncert	probíhal	v	kostele	
sv.	Barbory,	odpolední	potom	v	MKS.

Do	MKS	jste	v	průběhu	roku	mohli	při-
jít	 také	 na	 setkání	 s	 několika	 zají-
mavými	hosty.	Patřil	mezi	ně	i	Tomáš	
Töpfer.

Příjemné	bylo	také	setkání	s	Janem	
Přeučilem	a	jeho	ženou	Evou	Hruš-
kovou.

MIROSlAV MACH 
OPeRní PĚVeC 
(95. VýROČí nAROZení) 
 V prosinci 2006 uplynulo 95 let  
od narození bývalého adamovského 
občana, operního pěvce Miroslava 
Macha. narodil se 11. prosince 1911 
v Adamově v bývalé ulici AB, dnes 
Hradní. V blízkosti náměstí a továrny 
prožíval Miroslav své dětství a mládí 
se svojí o dva roky mladší sestrou 
Marií. Jejich rodiče František a Jose-
fa přišli do Adamova v roce 1910.
 dětství Miroslava a Marie bylo 
poznamenáno I. světovou válkou. Je-
jich otec v roce 1914 narukoval do 
války a v poslední den války v roce 
1918 padl na frontě. Jejich matce – 
mladé vdově – bylo 28 let. V roce 1922 
se rodina rozrostla o bratra Zdeňka 
dudu. Všechny tři děti měly nadání 
po matce, jak ve zpěvu, tak i herecké.
 Po skončení měšanské školy 
nastoupil Miroslav do učení na stroj-
ního zámečníka v adamovském zá-
vodě. Brzy po vyučení byl s dalšími 
pracovníky ze závodu propuštěn. Po 
absolvování vojenské presenční 
služby v roce 1933 příležitostně pra-
coval u stavební firmy Konstruktiva, 
která v té době prováděla výstavbu 
adamovského závodu. do strojíren 
byl znovu přijat na přímluvu funk-
cionářů pěveckého sdružení Hlahol  
v Adamově.
 V Hlaholu objevili u Miroslava 
Macha mimořádné pěvecké schop-
nosti. V roce 1937 mu byla mu svěře-
na role lukáše ve Smetanově opeře 
Hubička, sehrané u příležitosti odha-
lení busty Bedřicha Smetany v Ada-
mově. Tohoto představení se zúčast-
nili známí hudební odborníci prof. 
Helfert a prof. Ambrož z Brna, které 
mladý pěvec ochotnického divadla 
velmi zaujal. naléhali na něj, aby se 
věnoval zpěvu. láska ke zpěvu zví-
tězila a Miroslav začal studovat sou-
kromě zpěv ve škole prof. Kranzové 
v Brně. Z této školy vyšla dlouhá řada 
dobrých pěvců, také např. adamovský 
rodák Zdeněk Kroupa.
 Později Míra Mach, jak ho spolu-
občané nazývali, pokračoval ve stu-
diu zpěvu na Městské hudební škole 
dvořák ve Zlíně. na doporučení ško-
ly se zúčastnil konkursu a byl přijat 
do Zemského divadla v Brně. Tam 
poprvé začal zpívat sólově. Po násil-
ném uzavření divadel přijal Míra 
angažmá v Salzburgu. Jiné východis-
ko, mimo práci ve válečném průmys-
lu, nebylo. V salzburgské opeře získal 
pěvec nové zkušenosti a měl příle-

žitost k sólovému vystupování. V ro-
ce 1944, když byla uzavřena všechna 
divadla, byl Miroslav Mach s jinými 
umělci nasazen do průmyslu.
 Po skončení II. světové války  
v roce 1945 se vrátil ke zpěvu. na 
základě konkursu nastoupil v říjnu 
téhož roku do souboru opery národní-
ho divadla v Praze, kde působil až do 
odchodu do důchodu. V listopadu 
1945 ho tam následoval jeho mladší 
bratr Zdeněk duda. Společně pů-
sobili v opeře národního divadla až 
do Zdeňkovy předčasné smrti 22. 3. 
1980. Statistika vystoupení Mirosla-
va Macha je úctyhodná. Bylo jich 
8516, z toho 467 sólových. Za svoji 
uměleckou činnost dostalo se mu 
mnoho uznání a ocenění. nejvíce si 
vážil titulu “Zasloužilý člen národního 
divadla”.
 Miroslav Mach nikdy nezapomněl 
na Adamov, své rodiště. Rád se sem 
vracel i s rodinou ke své matce, dokud 
žila (zemřela 6. 5. 1965). Měl v Ada-
mově svého věrného kamaráda  
a spolužáka z dětství a mládí Oldřicha 
Bezchlebu. Miroslav Mach zemřel po 
vážné nemoci 24. dubna 1990. Jeho 
sestra Marie napravilová, která se  
v mládí provdala do Prahy, zemřela 
24. 7. 2002 v 89 letech. Mírova man-
želka Jindřiška oslaví 14. ledna 2007 
své jubileum, 80. narozeniny. Všech-
no nejlepší a zejména dobré zdraví jí 
přejí přátelé a známí její a Machovy 
rodiny.
 na Machovu rodinu budou ada-
movští občané – pamětníci vždy 
vzpomínat v dobrém a nezapomenou 
na Miroslava Macha, který se jako 
jeden z	mála svou vlastní pílí vypra-
coval ve zpěvu až k účinkování na 
naší první scéně.		 MK

sLAvNí z AdAmovA
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Koncert	 pražského	písničkáře	 Jana	
Buriana.

Písničkář	V.	Kiák	Tomáško.

Žalman	a	spol.

Plný	sál	posluchačů	vítal	v	Adamově		
Evu	a	Vaška,	kteří	tvoří	známou	sku-
pinu	Surf.

Ke	Světovému	dni	 vody	 jsme	spolu		
s	firmou	ADAVAK	s.r.o.	Adamov	při-
pravili	besedu	pro	občany	města	na-
zvanou		„Cesta	vody	pro	Adamov“.

Každý	měsíc	(mimo	letních	prázdnin)	
můžete	 navštívit	 výstavu,	 kterou	
pořádá	HVK	při	MKS.	Součástí	verni-
sáže	 je	většinou	 i	 kulturní	program.	
Na	 fotografii	 je	Marie	 Sedláčková,	
která	spolu	s	Věrou	Bakalovou	a	Fran-
tiškem	Kratochvílem	několik	 z	 nich	
pro	vás	připravila.

Autoškola pernica 
kotvrdovice
 Z důvodu změny firmy, která za-
jišuje vyřizování průkazek na IdS 
JMK, zůstávají dle poslední infor-
mace v platnosti stávající průkazky 
(výměna se měla týkat průkazek 
pro dospělé a důchodce do 70ti 
roků). Termín předprodeje jízdenek 
na leden 2007 a I. čtvrtletí 2007: 

21.	prosince	2006 
v době od 13 do 17 hodin
27.	prosince	2006	
v době od 12 do 16 hodin
2.	ledna	2007	
v době od 13 do 17 hodin.

SLOVA PRO 
POVZBUZENÍ
	 V	jednom	rozhovoru	s	olympio-
ničkou	Kateřinou	Neumannovou	se	
jí	ptali,	jestli	není	smutná,	že	pro-
hrála	jakýsi	prestižní	závod.	A	ona	
na	to:	„Když	nejde	o	život,	jde	o	…“	
	 Je	pravda,	že	mnoho	věcí	bere-
me	zbytečně	moc	vážně.	Udělejme	
si	proto	malý	test	(sehnal	jsem	ho	
nevím	kde).	S	kolika	výroky	souhla-
síme?	Je-li	 to	většina,	nejsme	na	
tom	prý	tak	špatně.	Pokud	nás	však	
rozzlobí	všechny,	máme	se	prý	nad	
sebou	včas	zamyslet!
	 Jsem	vděčný?
	 Za	 daně,	 které	musím	 platit,	
protože	 to	znamená,	že	mám	za-
městnání…
	 Za	šaty,	které	jsou	mi	těsné,	pro-
tože	to	znamená,	že	mám	co	jíst…
	 Za	nepořádek	po	návštěvě,	pro-
tože	to	znamená,	že	mám	přátele…
	 Za	 politý	 koberec	 a	 uražené	
rohy,	 protože	 to	 znamená,	 „vstup	
dětem	povolen“	…
	 Za	všechny	stížnosti	na	vládu,	
protože	to	znamená,	že	máme	svo-
bodu	projevu…
	 Za	volné	parkovací	místo	až	na	
konci	ulice,	protože	to	znamená,	že	
mohu	chodit…
	 Za	 únavu	 a	 bolavá	 záda	 na	
konci	dne,	protože	to	znamená,	že	
dokážu	pracovat…
	 Za	otravný	budík,	který	musím	
ráno	vypnout,	protože	to	znamená,	
že	jsem	ještě	na	živu…

Pěkný	nový	rok	2007	
přeje	všem	Jiří	Kaňa,	
farář	od	sv.	Barbory	
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Během	 roku	 proběhly	 dvě	 výstavy,	
kdy	profesionální	díla	na	stěnách	vy-
střídaly	např.	obrázky	dětí	při	prvním	
ročníku	Salonku	dětských	adamov-
ských	umělců.	

Některé	z	výstav	připravujeme	přímo	
v	 budově	MKS	 na	 Ptačině.	 Velice	
zdařilou	a	návštěvníky	vyhledávanou	
výstavou	 byla	 výstava	 obrazů	 Iva	
Krause	z	Olomučan.

Fotografie	Vladimíra	Kejíka	zdobí	ne-
jeden	z	našich	domovů.	Proto	je		také	
každá	další		výstava	a	její	téma	příz-
nivci	 fotografického	 umění	 dlouho	
očekávána	a	hojně	navštěvována.

ŠkoLNí AkAdEmIE

dÁrEk 
k výroČí ŠkoLY
 Mimořádným sportovním úspě-
chem přispěli k výročí ZŠ a MŠ 
Adamov stolní tenisté. V pátek  
24. 11. 2006 se zúčastnili okresní-
ho přeboru žáků základních škol. 
V blanenské herně ČKd hráli o ti-
tuly okresních přeborníků na rok 
2006. Všichni naši hráči začali tur-
naj velice zodpovědně a koncent-
rovaně. Od prvního podání až do 
posledního míčku se vzájemně po-
vzbuzovali. Byl to jejich zlatý den. 
Okresními	přeborníky	se	stali:
Tomáš STRnAd: dvouhra	–	mladší	
žáci;	Marek HYCl: dvouhra	–	star-
ší	žáci;	lucie STRnAdOVÁ:dvou-
hra	–	starší	žákyně; Marek HYCl, 
Michal FARKAŠ: čtyřhra	–	starší	žáci
 K nejlepším zápasům celého 
turnaje patřilo finále starších žáků. 
V tomto utkání předváděli oba hrá-
či vynikající výkony. Marek	HYCL 
v něm zvítězil nad Michalem	FAR-
KAŠEM. Po výborném 2. místě fot-
balistů (okresní přebor v halové ko-
pané) je to další mimořádný spor-
tovní úspěch žáků naší školy. Všem 
okresním přeborníkům blahopře-
jeme a děkujeme jim za vzornou 
reprezentaci školy.
	 Antonín	Kašpárek

 Poslední listopadovou sobotu 
předvedli žáci naší školy na Komen-
ského ulici svá pečlivě nazkoušená 
vystoupení na školní akademii. 
Před hledištěm zaplněným do po-
sledního místa vystoupily  ve škol-
ní tělocvičně více než dvě stovky 
dětí a bylo se opravdu na co dívat. 
Kdo si udělal čas, prohlédl si slav-
nostně vyzdobenou školu včetně 
tematické výstavy v učebně příro-
dopisu nebo si vybral některou  
z  prezentací v odborných učebnách. 
Zájemci si mohli zakoupit alma-
nach, který k výročí školy připravi-
li učitelé a v němž se objevila řada 
žákovských prací. nechyběla ani 
nabídka upomínkových předmětů 
s logem školy.
 V deset hodin zahájila paní ře-
ditelka Jana Burianová školní aka-
demii, které se zúčastnil starosta 
Jiří němec, místostarosta Miroslav 
Čuma a zástupce školské rady Ro-
man Pilát. Taneční čísla se střídala 
s pohybovými kreacemi, zazněla 
recitace a ukázka divadelní hry, 
zpívalo se, hrálo na flétnu, housle, 
akordeon i na kytaru. největší po-
tlesk sklidili naší nejmenší prvňáč-
ci a hlavně devááci se svým pro-
gramem nazvaným Hvězdný ga-
lavečer, v němž vystoupily takové 
hvězdy jako Kája Gott a Helenka 
Vondráčková. V úpravě devááků 
jsme si osvěžili známý hit non stop 
s novým textem, ve kterém se po-
znala i řada kantorů.
 Slova obdivu a uznání z řad ro-
dičů a dalších diváků jsme slyšeli 
hned po akademii, te uvádíme ně-
kolik postřehů a zážitků samotných 
účinkujících:
•	„Docela	se	mi	líbila	moderátorská	
dvojka	Bára	a	Dominik	–	měli	směš-
né	připomínky.“
•	 „Tato	akademie	mě	pobavila	 ze	
všech	nejvíce.“
•	„Účinkoval	jsem	tam	jako	pomoc-
ník,	protože	s	mým	hlasem	a	smys-
lem	pro	 vystupování	 před	mnoha	
lidmi	by	to	nešlo.“
•	„Moc	hezky	jsme	to	zahráli,	měli	
jsme	to	hezky	přichystané	a	nacvi-
čené.“
•	„Byla	to	nejlepší	akademie,	kterou	
jsem	kdy	viděla	vlastníma	očima.“
•	„Taky	se	mi	líbila	taneční	sestava	
Coca	Cola,	kterou	sestavila	naše	
super	paní	učitelka,	která	moc	hez-
ky	tančí.“	

•	„Líbilo	se	mi	super	oblečení,	třeba	
černé	kalhoty	a	zelené	tričko	s	ná-
pisem	ZŠ	Adamov.“
•	„Byl	 to	den	SUPER.	Kéž	by	 jich	
bylo	takových	víc.“
   																														D.	Hodaňová
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Někdy	se	může	zdát,	že	se	v	MKS	nic	
neděje.	Ale	není	to	pravda.	Se	začát-
kem	školního	roku	vás	vždy	informu-
jeme	 o	 kroužcích	 a	 kurzech,	 které		
v	MKS	pořádáme.	Ačkoliv	jsme	si	pro	
fotografování	vybrali	dobu,	kdy	už	si	
návštěvníci	kurzu	víc	užívali	dovole-
ných	a	teplých	červnových	dnů,	na-
vštěvuje	 je	 celkem	více	 než	 stovka	
zájemců.	Kurzy	 angličtiny	 –	 pracují	
pod	vedením	Mgr.	Jindřišky	Troneč-
kové	a	Daniela	Vystrčila.

Jóga	–	vede	Lenka	Blažková.

Kroužek	 „Zpívání	 pro	 radost“	 vede		
a	 o	 hudební	 doprovod	 se	 stará	 Jiří	
Burget.

Každé	akci	i	každému	půjčovnímu	dni	
v	knihovně	předchází	a	po	jeho	prů-
běhu	 následuje	 každodenní	 práce	
spojená	s	jejich	přípravou.	V	knihov-
ně	se	o	vaši	spokojenost	starají	kni-
hovnice	Marie	 Tejkalová	 a	Miluše	
Šenková.

V	MKS	 čistotu	 a	 pořádek	 zajišuje	
Edita	Hyclová	 a	 údržbářské	 práce	
vykonává	Ladislav	Novotný.		

Fotbalový klub Adamov 
děkuje všem svým příz-
nivcům za podporu v le-
tošním roce, i když výsled-
ky našich mužstev nebyly 
vždy dle našich společ-
ných představ. 
Přejeme občanům města 
příjemné prožití vánoč- 
ních svátků. Mnoho štěstí, 
životních úspěchů a hlav-
ně zdraví v novém roce.

Za FK Adamov výkonný 
výbor

INzErCE
Hledám byt 2-3+1 v Adamově. 
Tel. 605 903 800.

Obchod	
se	smíšeným	zbožím	
v	Domě	služeb	–	Teresa	
Kejíková	informuje	
o	rozšíření	nabízených	
služeb.	
Od prosince 2006 
zajišujeme čistírnu peří 
a šití přikrývek. 
Bližší informace na telefonu: 

607	519	529

společnost osz, 
s.r.o., 
se sídlem Blansko, 
Těchov 261,
provozovna Adamov, 
přijme	do	trvalého	
pracovního	poměru	
pracovníky	těchto	
profesí:	

– zámečník 
– svářeč 
– soustružník 
– horizontkář 
– karuselář 

Kontakt na tel.: 
516 499 032 
paní Gottwaldová
516 499 030
paní Mikulášková 
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 Podzimní část sezony 2006/ 
/2007 začalo družstvo žáků pod 
vedením trenérů Zdeňka Buříka 
ml. a dušana Hlouška prvním 
tréninkem již 15. srpna, protože 
první mistrovský zápas se hrál 
ještě před začátkem školního 
roku v neděli 3. září.
 na první tréninkové jednotce 
se sešlo 11 hráčů z 21 členného 
kádru. Tým byl posílen o 4 hráče 
ročníku 1995, kteří přišli z druž-
stva přípravky. družstvo žáků se 
skládá z chlapců ročníků 1992–
1995. Protože přechod do vyšší 
kategorie je pro mladší hráče 
náročný, umožnili jsme čtyřem 
hráčům ročníku 1994 a 1995 
hostování v Rájci-Jestřebí, který 
hraje krajskou soutěž v kategorii 
mladších (94–95) a starších žá-
ků (92–93). Cílem hostování bylo 
umožnit mladším hráčům hrát 
pravidelně mistrovská utkání  
a zvyknout si na herní zatížení, 

drUŽsTvo ŽÁkŮ Fk AdAmov 
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protože v Adamově by byly vzhle-
dem k jejich věku pravděpodob-
ně nasazováni jen jako střídající 
hráči. Tímto krokem byla zúroče-
na jejich tréninková píle, zdoko-
nalen jejich herní projev a kvali-
tativní růst. Pro budoucnost hrá- 
čů a oddíl FK Adamov to byl po-
zitivní počin.
 Tím se kádr žáků FK Adamov 
snížil na sedmnáct, a když v prů-
běhu září ukončili činnost dva 
hráči, počet se stabilizoval na 
patnácti hráčích, kteří odehráli 
podzimní část sezóny, jenž čítala 
14 mistrovských utkání. družst-
vo žáků nastupovalo nejčastěji  
v následující sestavě:
Brankář: Manoušek Martin (po-
čet odehraných utkání 14)
Obrana:	Buřík Martin (14), Krát-
ký lukáš (13), Horák dominik (7), 
Schimmerle Patrik (14).
Záloha:	Hloušek Tomáš (12), Stře-
lec Tomáš (14), Pačovský Jan (14).

Útok: Krátký Ondřej (14), Pete-
rek Filip (13), Flachs Jakub (14) 
a Charvát Jiří (14), který hrál 
střídavě v útoku a obraně. Úspěš- 
ně se prezentovali i další hráči 
Babík danny (10), Melich Radek 
(7) a Kotol lukáš (5).
 Poctivá účast na tréninkových 
jednotkách (průměrně 12 hráčů), 
píle a ctižádost všech hráčů při-
nesla kýžené ovoce v mistrov-
ských zápasech, kdy nejlepší 
výkony žáci odvedli v zápasech 
o čelo tabulky v Jedovnicích a v 
lipůvce. dobrá parta, kolektivní 
duch v týmu, a především bojov-
nost (všichni za jednoho, jeden 
za všechny) s chutí vyhrávat 
slavila úspěch v podobě 1.	místa	
v	okresním	přeboru	skupiny	A	
po	podzimní	části. Ze 14 zápa-
sů jich 12 vyhráli, 1x remizovali, 
1x odešli poraženi a dosáhli 
celkového skóre branek 78 : 9.
 Mezi opory týmu patřil brankář 
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Martin Manoušek a hráči lukáš 
Krátký s kapitánem Tomášem 
Střelcem. Zde je namístě pochvá-
lit i ostatní hráče, kteří jsou nemé-
ně kvalitní, o čemž svědčí fakt, že 
každý hráč týmu včetně náhrad-
níků vsítil alespoň jednu branku 
v zápasech podzimní části.
 nezbývá než poděkovat všem 
hráčům za vzornou reprezentaci 
FK Adamov a našeho města. 
Popřát pevnou vůli a vytrvalost 
při zimní přípravě, hodně štěstí  
a bojovnosti v jarní části soutě-
že, která začne těžkými zápasy 
o čelo tabulky. Všichni našim 
mladým fotbalistům přejme, aby 
spolu s družstvy dorostu a příprav-
ky obhájili svoje pozice z podzim-
ní části sezony 2006/2007.

 TABUlKA
Rk.	 Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Adamov 14 12 1 1 78: 9 37 ( 16)
2. Rudice 13 11 0 2 80: 13 33 ( 15)
3. Ráječko 14 10 2 2 74: 14 32 ( 11)
4. Jedovnice 13 10 1 2 67: 9 31 ( 10)
5. lipůvka 11 9 1 1 72: 12 28 ( 13)
6. lipovec 14 9 0 5 66: 29 27 ( 6)
7. Blansko 14 7 0 7 32: 30 21 ( 0)
8. Vavřinec 14 4 1 9 25: 31 13 ( -8)
9. Sloup 13 4 1 8 35: 59 13 ( -8)
10. lažany 14 4 0 10 23: 52 12 ( -9)
11. Olomučany 13 3 2 8 21: 40 11 (-10)
12. Šošůvka 13 3 1 9 23: 53 10 ( -8)
13. Kotvrdovice 14 3 0 11 14: 94 9 (-12)
14. Bořitov 14 0 0 14 7:172 0 (-21)
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