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�

Upozornění 
pro cestující mHd Adamov
 S účinností od 1. 4. 2007 začne provozovat MHd v Adamově nový  
dopravce. S touto změnou budou v souladu s nově uzavřenou smlou-
vou probíhat častější a důslednější kontroly platných cestovních  
dokladů. Cestující bez platné jízdenky se vystavují pokutě až do výše 
1 000 Kč. dopravce bude též postupně vyměňovat průkazy, které 
nejsou v souladu s průkazy stanovenými tarifem IdS JMK.

 
 

 na 3. schůzi Rady města Ada-
mova vedení města uložilo naše-
mu odboru úkol, který se týkal 
řešení parkování vozidel v sídliš-
tích města Adamova, především 
v lokalitě Ptačina. Současný stav 
počtu parkovacích stání plně 
nevyhovuje aktuálním potřebám 
motoristů. Tento stav byl řešen  
i na veřejném 4. zasedání zastu-
pitelstva.
 V požadovaném termínu bylo 
předloženo zpracování úkolu.  
Pro vlastní realizaci je nutný ve-
řejný průzkum s cílem maximál-
ního uspokojení potřeb motoristů 
v dané lokalitě. 
 Rozšíření počtu parkovacích 
stání a jejich realizace je možná 
na ulici P. Jilemnického s poč-
tem cca 20 a na ulici družstevní 
s počtem 60 nových míst. dále 
je prezentována možnost výstav-
by až 50 garáží na ulici družstev-
ní, které by nahradily součas-

rozŠÍŘENÍ pArkovACÍCH mÍsT
ných 73 parkovacích stání. Vý-
sledkem by mělo být navýšení 
současných potřeb a umožnění 
57 motoristům nově zaparkovat 
svá vozidla v blízkosti bydliště. 
 Realizace výstavby bude zá-
vislá v souladu s poptávkou ob-
čanů. Z tohoto důvodu je za tím- 
to článkem uvedena návratka, 
kterou potencionální zájemci 
mohou vyplnit dle pokynů a do-
ručit na uvedenou adresu. 
 Vlastní budování garáží na-
bízí několik stavebních variant  
a je závislé na výše uvedeném 
maximálním uvažovaném počtu 
žadatelů. Při maximálním využití 
pozemku se dle kubických pro-
počtů jeví cena nově zbudované 
garáže v rozmezí od Kč 120.000 
do Kč 130.000. V případě nižšího 
počtu zájemců cena realizace dí-
la stoupá a výsledná cena gará-
žového místa bude dražší.
   OMSÚ

náVRATKA gARáže dRužSTeVní
(slouží k provedení průzkumu a není právním závazkem)

Jméno a příjmení zájemce  

……………………………………….…………………………………………

bydliště-ulice, číslo orientační  

……………………………………….…………………………………………

Kontakt e-mail …….......…..............……..  mobil …….............………

Vozidlo momentálně parkuji: a) ulice v místě bydliště
  b) ulice v sídlišti, kde je po příjezdu volno
  c) v garáži v dané lokalitě (pronájem)
  d) mimo uvedenou lokalitu

datum: Podpis:

Vyplněnou návratku zašlete nejpozději do 30. 4. 2007 na adresu Městský 
úřad Adamov, Pod Horkou 2 v zalepené obálce s nadpisem „gARáže“. 

Termíny svatebních 
obřadů na rok 2007
 Rada města Adamova na svém 
9. zasedání dne 1. 3. 2007 schvá-
lila následující termíny svatebních 
obřadů na rok 2007:
Březen  Srpen
24.3.2007  11.8.2007
31.3.2007  18.8.2007
Duben 25.8.2007
14.4.2007  Září
21.4.2007  15.9.2007
Květen  22.9.2007
12.5.2007  Říjen
19.5.2007  13.10.2007
Červen  20.10.2007
  2.6.2007 Listopad
  9.6.2007    3.11.2007
16.6.2007  10.11.2007
Červenec  Prosinec
  7.7.2007  1.12.2007
14.7.2007 8.12.2007
 Současně Rada města Adamo-
va schválila obřadní síň Měst-
ského úřadu jako úředně určenou 
místnost pro konání svatebních 
obřadů. na základě žádosti snou-
benců může matrika povolit uza-
vření manželství na kterémkoliv 
vhodném místě ve svém správním 
obvodu. Za vydání povolení uzavřít 
manželství mimo stanovenou dobu 
nebo mimo úředně určenou míst-
nost je vybírán správní poplatek 
1.000,– Kč dle platného zákona  
o správních poplatcích.

      

zápis do mŠ v Adamově
Oznamujeme rodičům,  

že dne 25. dubna 2007  
proběhne zápis dětí  

 do mateřských škol v Adamově.

veřejná diskuse  
v nízkoprahovém zařízení 

zlatá zastávka
 Ve čtvrtek 12. dubna v 17 h se 
uskuteční veřejná diskuse o činnos-
ti, provozu, právech a povinnostech 
nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež Zlatá zastávka. Každý 
občan, který se bude chtít této dis-
kuse zúčastnit, je srdečně zván. 
Každý bude moci vyjádřit svoje při-
pomínky, nápady, dotazy, stížnos-
ti atd. V rámci diskuse proběhne 
prohlídka zařízení a popis služeb  
a činností, které v něm probíhají. 
Srdečně jsou zváni občané Ada-
mova, zastupitelé města, uživatelé 
služeb.                Mojmír Širůčka
Zlatá zastávka, Smetanovo nám. 99
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zprÁvY z mATrikY
Blahopřejeme
2.3. božena Říhová, 75 roků 
 Komenského 13
4.3. Františka nedomová, 82 roky 
 Petra Jilemnického 25
5.3. Josefa dobešová, 80 roků 
 Petra Jilemnického 6
7.3. Jiřina Kovaříková, 82 roky 
 Petra Jilemnického 7
9.3. Vlasta Pechová, 80 roků
 Petra Jilemnického 8
11.3. Margareta Valentová, 91 rok
 Komenského 1
12.3. Jiří Kozohorský, 85 roků
 Pod Horkou 10
19.3. Josef Kuba, 75 roků
 Komenského 9
24.3. Maria Jančíková, 75 roků
 družstevní 11
25.3. Jiří Palcr, 81 rok
 Petra Jilemnického 25
25.3. Jaroslav Páč, 75 roků
 Komenského 11
28.3. Juro Michlík, 86 roků 
 dvořákova 4
29.3. Mária Králová, 70 roků
 dvořákova 4
30.3. Marie Michalovičová, 84 roky
 neumannova 2
Blahopřejeme k sňatku 
24.2. Peter unčík 
 Alena Šnoblová
Úmrtí
 4.3. Oldřich Stejskal, roč. 1922
 Petra Jilemnického 6
16.3. Jaromír Zarboch, roč. 1921
 Černá Hora 
17.3. Jan Idrný, roč. 1956
 Komenského 13

kulturně informační komise rady města Adamova
Plán ČInnOSTI nA ROK 2007

 Kulturně informační komise ja-
ko jmenovaný orgán Rady města 
Adamova projednala na svém za-
sedání 23. 1. 2007 plán práce na 
rok 2007.
1) Hlavním úkolem komise, který se 
opakuje každý měsíc, je připravit  
k vydání další číslo Adamovského 
zpravodaje. naší snahou je zařa-
zovat aktuální informace z co nej-
širšího spektra činnosti města, 
které by zajímaly co nejvíce obča-
nů. Stěžejní jsou informace a zprá-
vy z radnice a chystané akce na 
další měsíc.
2) Další plánované činnosti:
2.1 Zpracovat a vydat tiskem (počet 
výtisků dle zpravodaje) katalog slu-
žeb a činností poskytovaných ada-
movskými podnikatelskými subjek-
ty (s případným doplněním činnos-
tí zde nezastoupených např.podni-

kateli z blanska). bude uvedena 
stručná charakteristika služby  
a kontaktní údaje. uveřejnění této 
informace bude zpoplatněno tak, 
aby se materiál samofinancoval. 
Termín: 30. 6 .2007 
2.2 Informačně spolupracovat při 
zajišování dne parků a muzeí.
2.3 Spolupracovat při přípravě ma-
teriálů týkajících se propagace 
města v regionálním nebo celostát-
ním tisku.
2.4 Připravit k vydání sadu pohled-
nic města Adamova. Termín: dle 
dohody s orgány Města.
2.5 Kontrolovat stav vývěsních skří-
něk ve městě po stránce aktuálnos-
ti. Zprávy o stavu pravidelně pře-
dávat Radě.
2.6 další úkoly dle požadavku Rady
PhDr. Jaroslav Budiš, předseda

Kulturně informační komise

Nařízení města Adamova č. 4/2003
O POdMínKáCH SPAlOVání ROSTlInnýCH MATeRIálů 
 Rada města Adamova schvá-
lila dne 24. 6. 2003 podle § 11 odst. 
1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), v platném znění a v 
souladu s § 50 odst. 1 písm. h)  
a § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší a o změ-
ně některých dalších zákonů  
nařízení Města Adamova o pod-
mínkách spalování rostlinných 
materiálů:

Článek 1
základní ustanovení

Toto nařízení stanovuje podmín-
ky pro spalování suchých rostlin-
ných materiálů (dále jen materi-
álů) na území města Adamov. 

Článek 2
podmínky spalování 

materiálů
1. Spalovat se mohou pouze tyto 
materiály nekontaminované jiný-
mi látkami1):
a) suché dřevo, větve a listí,
b) dřevěné uhlí, 
c) suché rostlinné materiály,
d) plynná paliva určená výrobcem.
2. Spalování materiálů dle bodu 
1 může provádět každá fyzická 
osoba starší 18 let, mladší pouze 
v doprovodu dospělé osoby (dále 
jen osoba).
3. Spalování materiálů může být 
prováděno pouze:
a) na vlastním nebo na pronaja-
tém pozemku, nesmí se jednat o 
veřejné prostranství,
b) za dobrých rozptylových pod-
mínek.

Článek 3
oznamovací povinnost

Osoby hodlající provádět spalo-
vání většího množství materiálů 
musí nejméně den předem na 
tuto skutečnost upozornit Jed-
notku sboru dobrovolných hasičů 
Adamov. 

Článek 4
sankce

Porušení tohoto nařízení lze po-
stihovat jako přestupek, nejde-li 
o jiný správní delikt postižitelný 
podle zvláštních předpisů nebo 
trestný čin.2) 

Článek 4
zrušovací ustanovení

Toto nařízení ruší nařízení č. 
1/2003 ze dne 6. 2. 2003 o pod-
mínkách spalování suchých ros-
tlinných materiálů a to s účinnos-
tí ke dni nabytí účinnosti nařízení 
č. 4/2003. 

Článek 5
Účinnost

nařízení nabylo účinnosti 11. 7. 
2003. 

1) § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně někte-
rých dalších zákonů
2) § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, § 58 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění po-
zdějších předpisů.

VZHledeM Ke SKuTeČnOSTI, že nASTAlO 
ObdObí úKlIdů ZAHRádeK A OSTATníCH POZeMKů 
PŘIPOMínáMe ObČAnůM POdMínKy PRO SPAlOVání 
ROSTlInnýCH MATeRIálů.
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Zpracoval: RNDr. Tomáš Chudoba, 
energetický auditor
Brno, únor 2007
 na Vaši žádost Vám zasílám 
orientační propočet a zhodnocení 
výpočtů jedinců, kteří se snaží pro-
sadit lokální kotelny v objektech  
a odpojení svého domu od centrál-
ního zásobování teplem v Adamově.
 Po prostudování těchto materi-
álů musím konstatovat, že obsahu-
jí polopravdivá tvrzení, která nejsou 
postavena na ekonomických zákla-
dech a vycházejí ze stavu soustavy 
CZT před rekonstrukcí a nikoliv 
po rekonstrukci. 
 K dodaným materiálům mohu 
konstatovat, že sice vychází z reál-
ných čísel, ale vůbec nezohledňu-
jí situaci po rekonstrukci, kdy byl 
zrušen čtyřtrubkový rozvod teplé 
užitkové vody a průměrná cena za 
ohřev 1 m3 teplé užitkové vody se 
rázem snížila právě o ztráty těchto 
čtyřtrubkových rozvodů. Objekty 
tedy nyní platí v případě ohřevu 
TuV pouze za teplo z primárního 
rozvodu skutečně dodané na patu 
objektu.
 K dalšímu postoupenému doku-
mentu mohu konstatovat, že nevy-
chází z okamžité ceny tepla fak-
turované ZTA (ve výši 460 Kč/gJ) 
a obsahuje nepřesnou, zavádějící 
informaci o ceně 330 Kč/gJ z lo-
kální domovní kotelny. Cena tepla 
z lokální kotelny totiž neobsahuje 
náklady na její provoz, na opravy 
strojního zařízení, na odbornou ob-
sluhu (plynovou kotelnu III. katego-
rie může obsluhovat pouze obsluha 
s platným oprávněním), na revize, 
odborné prohlídky, údržbu kotlů 
apod.. Materiál dále vůbec nezo-
hledňuje proveditelnost projektu 
výstavby plynové kotelny.
 Po výpočtech mohu konstato-
vat, že při předpokládané investici 
833 000 Kč do kotelny činí prostá 
návratnost investice 7 roků při 
roční úspoře 119 300 Kč.
 Prostá návratnost však není 
oprávněnou ekonomickou srov- 
návací hodnotou. Je nutné použít  
reálnou ekonomickou návrat-
nost, která se v tomto případu 
blíží 10 letům.
 Reálná ekonomická návratnost 
je srovnáním s jiným vhodným 

využitím investovaných prostředků 
(833 000 Kč), např. do podílových 
fondů, stavebního spoření atd.
 V tomto případu je možné inves-
tici do vlastní kotelny považovat za 
umrtvené peníze, které nepřináše-
jí žádný nový prospěch. Podstatně 
výhodnější je využít tyto prostředky 
pro skutečné snížení množství 
odebírané tepelné energie, tedy 
investovat je zejména do zateplení 
objektu a výměny oken s využitím 
programu Panel.
Závěrem: Odpojení bytových do-
mů od systému CZT nemohu jako 
energetický auditor doporučit, a to 

hned z několika důvodů:
• ekonomicky nic nepřináší, naopak 
dojde k umrtvení finančních pro-
středků občanů
• odpojení jde proti platným směr-
nicím evropské unie a proti připra-
vovaným zákonům ČR
• odpojení není z hlediska územní-
ho plánování a energetické kon-
cepce města zřejmě dořešeno
• efektivnější využití finančních pro-
středků se dosáhne zateplením 
objektů a výměnou oken.
DEA Energetická agentura s.r.o.

RNDr. Tomáš Chudoba, 
energetický auditor

stručný výtah z auditorské zprávy, 
která reaguje na návrh odpojení bytových domů 
od systému CzT ve městě Adamově

dík za blahopřání
 děkuji Sboru pro občanské 
záležitosti a panu starostovi, ro-
dině, přátelům a známým za bla-
hopřání k mým narozeninám. 

Vít Dáňa

(ze zprávy zveřejňujeme jen výňatek, 
protože celá zpráva je velmi rozsáhlá)
 Již před čtrnácti lety začala 
městská policie v Adamově plnit 
svoje poslání. byla zřízena obecně 
závaznou vyhláškou města na 
základě zákona ČnR č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, k zabezpeče-
ní místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce. 
V roce 2006 byli do městské poli-
cie zařazeni 4 strážníci, ale protože 
jeden odešel, zůstali do výkonu 
služby několik měsíců pouze tři 
strážníci. Zatímco v roce 2005 čty-
ři strážníci řešili celkem 238 pře-
stupků, v roce 2006 jich bylo za 
ztížených personálních podmínek 
řešeno celkem 228. Snížení počtu 
řešených přestupků ve výsledné 
činnosti strážníků tedy činí asi 4%. 
Za spáchané přestupky strážní- 
ci uložili 139 blokových pokut za  
67.650,– Kč, což v porovnání s ro-
kem 2005 činí 16% pokles v udě-
lených pokutách. Vzhledem k tomu, 
že strážníci v roce 2006 udělovali 
vyšší pokuty, celková výslednost 
za udělené pokuty se proti roku 
2005 navýšila o 12, 5%. 

Činnosti městské policie 
v roce 2007 výhledově
 Kromě úkolů, které vyplývají  
ze zákona o obecní policii, budou 
strážníci mimo jiné – preventivní, 
pochůzkovou a hlídkovou činností 
udržovat situaci ve všech oblastech 
veřejného pořádku na co nejlepší 
úrovni a dále jí zlepšovat a nepři-
pustit zhoršení bezpečnostní situ-
ace ve městě
– nadále budou dohlížet nad dodržo-
váním takzvaného „tabákového zá-
kona“, zejména na dodržování sta-
novených zákazů kouření a prodej 
tabákových výrobků a alkoholických 
nápojů osobám mladším 18 let
– častěji budou prováděny orien-
tační dechové zkoušky u řidičů 
motorových vozidel a cyklistů 
– pokud bude městská policie dis-
ponovat radarovým zařízen na mě-
ření rychlosti jízdy vozidel bude ve 
městě prováděno měření a překra-
čování rychlosti jízdy bude citelně 
pokutováno. Je však očekáván ve-
liký nárůst agendy při zpracová-
vání přestupků proti bezpečnosti  
a plynulosti silničního provozu, což 
může mít za následek odliv strážní-
ků z ulic města a jejich přesunutí 
do kanceláří 
– dále budou zveřejňovat vybrané 
události ze své činnosti na interne-
tových stránkách města a v Ada-
movském zpravodaji. 

 Robert Nedorost
 vedoucí strážník MP Adamov

výroční zpráva z činnosti 
městské policie za rok 2006
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 narodila se v brně, vystudova-
la Průmyslovou školu textilní – tex-
tilní návrhářství, Školu umělec-
kých řemesel v brně – monumen-
tální malbu a pražskou AVu – gra-
fiku a malbu. Působila jako výtvar-
ný pedagog na Střední průmyslo- 
vé škole textilní v brně. Spolupra-
cuje s architekty při výtvarném 
dotváření interiérů. Roku 1994 ob-
držela Cenu Masarykovy akademie 
umění v Praze za uměleckou tvůr-
čí činnost.

pozvánka na výstavu
AKAdeMICKá MAlíŘKA eVA MužíKOVá

vrací se autorka se souborem pa-
stelových, ale i kombinovanou tech-
nikou provedených zátiší, přede-
vším s tématikou přírodních moti-
vů. K novějším pracím patří jak 
figurální obrazy, tak i ilustrace  
s biblickými náměty a znovu obje-
vované podněty raných abstrakt-
ních zátiší.

 Rané malířské práce předsta-
vují cyklus abstraktních kompozic, 
rozvíjejících hru s tvarem a prosto-
rem v lyricky laděných imaginativ-
ních barevných kompozicích. Vznik-
la tak série rozměrných expresiv-
ních a emotivně laděných maleb, 
jejichž dramatický přednes je zdů-
razněn výraznou barevnou škálou. 
 další období je věnováno pří-
rodním motivům. V nich se uplat-
ňuje úsilí o formálně kultivovaný 
přednes v jásavě barevných styli-
zovaných námětech fantaskních 
přírodních forem. Obdobné, zejmé-
na květinové motivy, jsou rozvinuty 
i v řadě monumentálně-dekorativ-
ních prací v architektuře.
 Po určitém odmlčení, kdy se ma-
lířka zcela věnovala školní výuce 
studentů textilního výtvarnictví, 

 Malířka také nezůstává nic dluž-
ná profesi grafičky, kdy pracuje 
technikou akvatinty a každý gra-
fický list je vlastně samostatně 
vytvářeným originálem s různými 
barevnými odstíny. nezanedba-
telná je rovněž tvorba klasických  
i stylizovaných portrétů.

Samostatné výstavy: 
 Kabinet umění brno 1968, 1983; 
dílo ČFVu brno 1984, uherské 
Hradiště 1987, Olomouc 1987,1989, 
Ostrava 1988; dům umění města 
brna 1986.
 Rovněž má přes dvě desítky 
účastí na společných výstavách  
a řadu realizací v architektuře.

Žijí mezi námi
VOJTěCH bOHáČeK 

80.  nAROZenIny

 Tichý,  skromný až nenápadný, 
rodák a dlouholetý občan Adamova 
Vojtěch boháček se dožívá osmde-
sáti let. narodil se 26. dubna 1927.  
Po vychození měšanské školy  
nastoupil do práce u svého strýce 
gustava Čapky v drobné provozov-
ně (v dnešní Plotní ulici), kde se vy- 
ráběly předměty z celuloidu. Poz-
ději přešel do adamovského závo-
du, kde pracoval až do odchodu do 
důchodu (naposledy na údržbě  
v provozu 50). Vojta svůj život za-
světil především kultuře. Po válce 
byl členem adamovského mládež-
nického pěveckého souboru, který 
měl bohatou činnost a pravidelně 
se zúčastňoval okresních a kraj-
ských soutěží pěveckých souborů. 
Jeho vrstevníci také vzpomínají,  
jak se Vojta se svým kamarádem 
Zdeňkem Křičkou staral o to, aby 
svazákům v jejich klubovně  (zříze-
né z kabin u bývalých tenisových 
kurtů na místě dnešní závodní ku-
chyně) bylo dobře. V zimním obdo-
bí zajišovali vytápění klubovny  
a dohlíželi na pořádek – mládež 
tam denně chodila hrát stolní te-
nis. Později byl Vojta členem chrá-
mového pěveckého sboru v ada-
movském kostele sv. barbory. Také 
se zapojil do práce v divadelním 
kroužku při Závodním klubu Ada-
movských strojíren. Za léta činnos-
ti zde vykonal hodně práce jako 
kulisák. Stal se také členem Histo-
ricko-vlastivědného kroužku, kde 
je stále platným pomocníkem při 
instalaci pořádaných výstav. Zúčast-
ňoval se všech pořádaných akcí  
a bylo na něj vždy spolehnutí. 
 Za všechno, co Vojtěch bohá-
ček v Adamově ve prospěch obča-
nů vykonal, mu patří poděkování. 
Současně mu přátelé, známí, býva-
lí svazáci, příbuzní a zejména His-
toricko-vlastivědný kroužek při MKS 
Adamov přejí k jeho významnému 
životnímu jubileu všechno nejlepší, 
hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let.      HVK a MK
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31. března v 16.00 hodin – KáVA  
O ČTVRTÉ S IgOReM bAReŠeM 
– setkání s oblíbeným seriálovým 
hercem a dřívějším členem činoherní 
scény národního divadla v brně. 
5. dubna v 9.30 hodin – POHádKO-
VÉ dOPOledne – tentokrát s lídou 
a Jarkem Trnkovými a jejich pohád-
kou O duHOVÉ SlePIČCe. Pohád-
kové dopoledne je připraveno na 
první den velikonočních prázdnin, 
proto pozvání patří i všem ostatním 
dětem, nejen dětem z mateřských škol. 
6. dubna v 10.00 hodin – POHádKy 
Z nebeSKÉ ZAHRádKy, které jsou 
uváděny v brněnském planetáriu. 
MKS opět nabízí dětem příjemné 
prožití prázdninového dne. Odjezd 
autobusu z Adamova v 9 hodin. Zá-
jezdu se mohou zúčastnit děti v do-
provodu rodičů, ale můžete využít  
i dozoru zajištěného MKS.
11. dubna v 19.00 hodin – Zájezd do 
Janáčkova divadla v brně na operetu 
CIKánSKý bAROn. Zájemci se mo-
hou hlásit do 5. 4. 
12. dubna v 17.00 hodin  Cestopisnou 
přednášku Mgr. Aleše Spurného – 
guATeMAlA – perla Střední Ameriky. 
13. dubna v 18.00 hodin – Zájezd do 
Městského divadla brno na muzikál 
ČAROděJKy Z eASTWICKu. Jedná 
se o představení, které je spojeno s 
křtem nového Cd z tohoto muzikálu. 
15. dubna v 16.00 hodin – VeRnI-
Sáž VýSTAVy obrazů akademické 
malířky evy MužíKOVÉ ve Společen-
ském centru MKS Adamov na Komen-
ského ul. č. 6.
16.–25. dubna – VýSTAVA ilustrátor-
ských prací manželů KOPeCKýCH  
z blanska. Manželé Kopečtí jsou 

autory řady ilustrací ke knihám pro 
děti, a právě tyto můžete na výstavě 
v Adamově vidět. Výstava bude ote-
vřena denně (mimo sobotu 21. 4.)  
v době od 13 do 17 hodin. V jiném 
čase je nutno prohlídku výstavy do-
hodnout předem v MKS nebo na č.t. 
516 446 590. 
18. dubna v 9.00 hodin – VlASTI-
Vědný VýleT dO OKOlí – Alexan-
drovka a okolí babic. Průvodce: Ing. 
Jiří Truhlář. 
19. dubna v 8.30 hodin – Autobuso-
vý zájezd na jarní etapu výstavy 
FlORA OlOMOuC. bližší informace 
najdete na plakátech. 
22. dubna v 16.30 hodin – další set-
kání zájemců o poznávání bible – 
bIblICKá HOdInA.
24. dubna ve 20.00 hodin – Autobu-
sový zájezd do kulturního domu „Še-
lepka“ na večer se Zdeňkem Troškou 
a Michalem Suchánkem v pořadu 
ZAbŘICHOPOPAdání. bližší infor-
mace najdete na plakátech.
26. dubna ve 13.00 hodin – náV-
ŠTěVA vzdělávacího centra „Je- 
ZíRKO“ v brně Soběšicích. Akce je 
spojena s prohlídkou tohoto zařízení 
a aktivní účasti na vzdělávacích 
programech tohoto centra.

návštěva dPMb – lodní dopravy se 
uskuteční 10. května t.r. bližší infor-
mace včas zveřejníme.

mateřské centrum Adámek 
při mks Adamov:

Termíny schůzek MC: 4., 11., 18. a 25. 
dubna 2007 vždy od 9 hodin v MKS. 
Program jednotlivých schůzek najde-
te na plakátech.

v knihovně mks Adamov
najdete tyto a jiné nové knihy:

Beletrie:
Kuras, b.: Jak přežít padouchy
Fondová, J.: Tak šel můj život
buckleyová, V.: Královna Kristýna
Kundera, M.: nesnesitelná lehkost 
bytí
Naučná literatura:
Vodochodský, I.: Vaření v přímém 
přenosu
Váňa, P.: léčivé stromy a keře I. a II.
nový zákoník práce
101 nej nápadů z přírod. materiálů
Cestopisy:
Po stopách s Mir. Vladykou
Jazairiová, P.: V Jižní Indii
Průvodce Svatou zemí – Izrael-Sinaj-
Jordánsko

brychta, M.: Ráj, který Kolumbus 
nedobyl
Knihy pro ženy:
Fieldingová, J.: Řekni, kde ji najdu
longová, K.: Jak překousnout babičku
Chamberlainová, d.: Půlnoční zátoka

Slova pro povzbuzení
 „Otec Camillo měl v kostele mno-
ho soch Panny Marie. Jedna z nich 
se mu ale vůbec nelíbila. Byla hroz- 
ně velká a vypadala, jakoby ji upláca-
li v mateřské školce. Prostě ošklivá. 
Vyhodit ji ale nemohl, protože by to 
mohlo způsobit mezi lidmi pozdviže-
ní. A tak když měl být jednou po 
vesnici průvod a měla se při něm vézt 
na voze socha Panny Marie, rozhodl 
Don Camillo, že se použije právě ta 
ošklivá. V duchu si přál, aby cestou 
spadla, rozbila se a bylo by vše vyře-
šené. Průvod začal. Na denním svět-
le socha vypadala ještě hůř. Vůz na-
jednou najel na kámen, prudce se 
naklonil, socha se naklonila a … všich-
ni vykřikli a najednou ticho. Socha 
ležela rozbitá na zemi, ale k úžasu 
všech škaredá barevná sádra odpad-
la jako skořápka a na světlo se vy-
loupla nádherná starobylá soška 
Panny Marie. Jak je to možné? Ptali 
se všichni? Ve válečných dobách 
chtěl asi někdo zachránit krásnou 
sochu před krádeží, a proto na ni 
schválně naplácal sádru.“ Málokdy si 
uvědomíme, že také mnoho lidí vypa-
dá nehezky a drsně, ale v srdci jsou 
úplně jiní. Je to lepší, než když někdo 
ukrývá zlo za hezkým nátěrem.   JK

program bohoslužeb 
o velikonočních svátcích:

30. 3. KVĚTNÝ PÁTEK 
Tradiční poutní den ve Sloupě.
1. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE 
9.00 hod. Mše spojená s průvodem  
s kočičkami.
3. 4. 18.00 hod. Postní mše.
5. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 
18.00 hod. Mše na památku Poslední 
večeře. 
6. 4. VELKÝ PÁTEK 
18.00 hod. Pašije, uctívání kříže. 
7. 4. BÍLÁ SOBOTA 
20.00 hod. Velikonoční předvečer – 
žehnání velikonoční svíce. 
8. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
9.00 hod. Slavná mše svatá – zpívá 
adamovský chrámový sbor.
9. 4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 
8.00 hod. Velikonoční mše.

městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov, spojení: č.t. 516 446 590, 607 518 104 nebo e-mail: mks-adamov@quick.cz 
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informace 
k mHd Adamov 
 S platností od 1. dubna t.r. dochá-
zí ke změně provozovatele MHd 
Adamov. novým provozovatelem 
MHd se stala firma ČAd blansko. 
Jízdní řády městské hromadné do-
pravy zůstavají v platnosti beze změn. 
dochází pouze ke změně v termínech 
na vystavování průkazek a předpro-
deje jízdenek na MHd.
 Firma ČAd zajistí předprodej jíz-
denek v níže uvedených termínech 
vždy od 14 do 17 hodin v MKS Adamov.
 V jiném termínu si průkazky mů-
žete vyřídit přímo ve firmě ČAd blan-
sko, a to v pracovních dnech vždy od 
7.30 do 11 a dále od 12 do 15.30 
hodin. Jízdenky lze i nadále zakoupit 
i u řidičů.

Předprodej bude zajištěn: 
na květen 2007 – 19. dubna 2007
na červen 2007 – 24. května 2007 
na červenec 2007 – 21. června 2007

pro vyřízení průkazek 
potřebujete: 

• dospělá osoba pro průkazku zá-
kladní – 1 foto, občanský průkaz
(platnost stávajících průkazek je nut-
no při předprodeji 19. 4. prodloužit)

• senioři do 70 roků – 1 foto, potvr-
zení o pobírání důchodu, popř. 
rozhodnutí o přiznání invalidního 
důchodu

• děti ve věku od 6 do 15 roků – 
1 foto, rodný list, popř. kartu ZP
(jedná se o doklad, který platí dítěti 
do 15ti roků a opravňuje ho ke koupi 
zlevněné – „poloviční jízdenky“)

• děti do 15 roků – 1 foto, rodný list, 
popř. kartu ZP
(jedná se o doklad nutný k zakoupe-
ní měsíční nebo čtvrtletní jízdenky)

• dítě do ukončení povinné školní 
docházky starší 15ti roků – 1 foto, 
rodný list, potvrzení ZŠ

• studenti ve věku od 15ti do 26ti 
roků si musí vyřídit žákovskou 
průkazku (1 foto, OP), na základě 
které jim bude po potvrzení školou 
vyřízena průkazka (1 foto):

 
 Vystavený průkaz ho opravňuje  
k zakoupení zlevněných měsíčních 
nebo čtvrtletních jízdenek. 

poděkovÁNÍ
 děkuji všem spoluobčanům  
a přátelům, kteří se přišli rozlou-
čit s mým manželem Jaroslavem 
Rosenbergem. Rovněž děkuji 
za květinové dary a slova útěchy. 
Manželka a syn s rodinou

• senioři nad 70 roků – 1 foto, ob-
čanský průkaz (nově mohou senioři 
průkazku firmy ČAd na bezplatnou 
přepravu využívat i k dopravě v MHd 
blansko, stávající průkazky je z toho-
to důvodu vhodné vyměnit)

iNzErCE       
• Pronajmu garáž na ul. Opletalova 
(pod školou). Tel. 728 709 008.
• Koupím byt 1+1 v OV, platba ho-
tově, spěchá. Tel. 732 679 574. 
• ŠlP Křtiny nabízí ZdARMA směs 
kůry a hlíny, vhodné pro zahrádkář-
ské využití. Kontakt: dřevosklad 
Adamov, tel. 516 446 622, pondělí 
– pátek od  6–14 hodin. 
• Hledám byt 1-2+1 v Adamově. 
Tel. 605 903 800. 
• ddM v blansku otvírá v Adamově 
nový zájmový kroužek pro dívky  
i dámy bez omezení věku – orien-
tální tance. Kroužek se bude konat 
od května každou středu od 18.30 
do 20 hodin v MKS Adamov. Jeho 
cena je 400,– Kč (45 Kč/lekce).
Informace a přihlášení: 
lenka Wellová, tel.: 516 412 790, 
 e-mail: wellova@ddmblansko.cz
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Školní kolo 
zeměpisné olympiády 
 dne 2. 3. proběhlo na Základní 
škole a mateřské škole v Adamově 
školní kolo zeměpisné olympiády, 
které se zúčastnilo 28 žáků ve třech 
kategoriích. nejvíce účastníků pra-
covalo v kategorii C (8. a 9. ročník), 
kde konkurence jedenácti žáků při-
nesla vyrovnané klání. V kategorii C 
vyhrál Martin novotný z  IX.b, který 
získal 51 bodů z možných osmdesáti. 
V kategorii b (7. ročník) soutěžilo 10 
žáků, nejlepší byl Jakub Jeřábek ze 
VII. b. Kategorii A vyhrál lukáš Kotol 
ze VI. A. Vítězové jednotlivých katego-
rií budou školu reprezentovat v okres-
ním kole, které se uskutečilo 21. břez- 
na v boskovicích. 

Mgr. Aleš Spurný

Školní  a okresní kolo  
dějepisné olympiády
 Školního kola dějepisné olympiá-
dy se zúčastnilo pět žáků z osmého 
ročníku a osm žáků z devátého roční-
ku. na prvním místě se umístil Martin 
Manoušek, na druhém Radek Pekárek 

a třetí místo obsadila lucie Strnado-
vá. letošní téma olympiády bylo Zboj-
nictví a násilné činy v dějinách. Při 
soutěži žáci využívali historické knihy, 
učebnice, atlasy a také vyhledávali 
informace na internetu. letošní kolo 
hodnotili soutěžící jako velmi těžké.
 dne 6. 2. 2007 se uskutečnilo 
okresní kolo dějepisné olympiády  
v boskovicích. naši školu reprezen-
tovali Martin Manoušek a Radek Pe-
kárek.      Mgr. Marie Klepárníková

sbírka hraček 
pro osamělé děti
 Paní učitelka Marie Klepárníková 
přišla s nápadem přinést radost  dě-
tem v dětských domovech. Po poradě 
s vedením školy byla vyhlášena sbír-
ka děti dětem. žáci naší školy přiná-
šeli během několika dnů plyšové 
hračky, panenky, autíčka a mnoho 
jiných pěkných drobností, které po-
těší smutná srdíčka dětí žijích bez 
maminky a tatínka. Celkem děti při-
nesly 82 hraček. Tyto hračky poputu-
jí do dětského domova na Vranově  
u brna a na infekční oddělení dětské 
fakultní nemocnice.     

vYHodNoCENÍ výTvArNÉ soUTěŽE 
II. ROČníK SAlOnKu děTSKýCH AdAMOVSKýCH uMělCů
I. kategorie  PŘEDŠKOLNÍ VĚK
luKáŠ gRydIl MATeŘSKá ŠKOlA u KOSTelA  PendOlínA
JITKA VeČeŘOVá MATeŘSKá ŠKOlA JIleMnICKÉHO JARní VílA
JIndRA ŠAndeRA  MATeŘSKá ŠKOlA JIleMnICKÉHO  deŠTníK dO nePOHOdy
elenA ROdOVá MATeŘSKá ŠKOlA u KOSTelA  ZAVAŘenInA

II. kategorie MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 1.–5. TŘÍDA
MICHAelA ČeJKOVá 10 ROKů   ZŠ ROn. u RybníKA
dARInA JuRIKOVá   7 ROKů    ZŠ ROn.  beZPeČnOST
MICHAelA PAVlíČKOVá                    ZŠ KOM.  RáKOSníČeK
enHHZAyA uugAnbAyAR                    ZŠ KOM. ČeRTíK

III. kategorie STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 6.–9. TŘÍDA
F. KAbáT A P. VOJTOVá                    ZŠ KOM. ČISTIČKA OdP. VOd
AlICe OdeHnAlOVá                    ZŠ KOM. SRdCe
AdÉlA gRIMOVá                    ZŠ KOM.  neSuĎTe ČlOVěKA  
  POdle TOHO, JAK VyPAdá...
IV. kategorie ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
MAgdAlÉnA KOneČná 6 ROKů lOuKA
AnnA KOneČná 11 ROKů lOuKA
KATeŘInA KIeSelOVá 13 ROKů KOMPOZICe Ze ČTVeRCů
ZuZAnA ČeCHOVá 9 ROKů ZáMeCKá ZAHRAdA

V. kategorie DOBRÝ NÁPAD
MATeŘ. CenTRuM AdáMeK  PŘI MKS JARO
JOnáŠ HOdAŇ 5 ROKů      ZuŠ VZORníK OTISKů
KOleKTIV žáKů  1. TŘídy     ZŠ ROnOVSKá  TAblO
FIlIP PROKOP 5 ROKů      MŠ JIleMnICKÉHO ZáVOdníCI

VI. kategorie SPOLEČNÁ PRÁCE
KOleKTIV děTí  MŠ u KOSTelA  JežCI
KOleKTIV děTí  MŠ JIleMnICKÉHO JARní STOnOžKA
KOleKTIV žáKů  2.A              ZŠ ROnOVSKá KAPŘI
IVOnA VAlOuŠKOVá, 
AlICe OdeHnAlOVá, 
MARTInA KRATInOVá,  
elIŠKA HRubá  7.b ZŠ KOMenSKÉHO MOŘe  
 

Fotografie z návštěvy výstavy kamé-
lií v Rájci Jestřebí

Fotografie z vernisáže výstavy Salo-
nek dětských adamovských umělců

Jaro jsme přivítali spolu s Věrou ba-
kalovou a Františkem Kratochvílem 
při Jarním koncertu

Hosty dalšího Pohádkového dopoled-
ne byla Kateřina Rakovčíková a Pavel 
Putna z divadla Radost v brně. Pro 
děti si připravili pohádku O Palečkovi



10

 Základní umělecká škola v Ada-
mově poskytuje v současné době 
základní umělecké vzdělání v hudeb-
ním, tanečním a výtvarném oboru. 
Poslední jmenovaný obor rozvíjí do-
vednosti a vědomosti dětí v oblasti 
plošné, prostorové, objektové a akční 
výtvarné tvorby. děti od předškolního 
věku pronikají do výtvarného světa 
prostřednictvím her s linkou, plochou, 
barvou, tvary, a různými materiály. Od 
prvních pokusů (čmáranic) se dostá-
vají k promyšlené kompozici a učí se 

uplatnit výtvarná pravidla zobrazová-
ní podle předlohy i z představy. Ta-
lentovaní žáci se připravují k přijíma-
cím zkouškám na školy s výtvarným 
zaměřením – letos byla přijata na 
Textilní průmyslovou školu, obor Ruč-
ní zpracování textilií K. Plesková.  
V rámci výuky se najde dostatek 

„Ahoj z prázdnin“ (ddM Šumná 2006) 
– 2. a 3. místo v kategorii mladších 
žáků (2000 účastníků) M. Konečná  
a V. Sedláčková.
 Koncem každého školního roku 
náš výtvarný obor pořádá výstavu, na 
které svoje nejzdařilejší díla vysta-
vují jak absolventi cyklů, tak všichni 
žáci. Tato výstava je výslednou prací 
tématických projektů, které jsou kaž-

o výtvarném oboru zUŠ Adamov

setkání s poezií
ŠKOlní KOlO 

ReCITAČní SOuTěže
 Ve čtvrtek 1. března se v promíta-
cí síni adamovské školy na Komen-
ského ulici sešlo téměř padesát žáků 
(44) všech ročníků, aby změřili své sí- 
ly ve školním kole recitační soutěže. 
V porotě tentokrát zasedly paní učitel-
ky barbora Havlíčková, dalimila Ho-
daňová, Ilona Martochová a Věra Ru-
tová a žákyně 9.b Kristýna Kučerová. 
Malí recitátoři zvládli jednoduché 
básničky pro nejmenší, mezi staršími 
přenášejícími se objevily i veršované 
pohádky, humorná poezie, písňové 
texty, balady či veršovaná dramata. 
Přehlídku završilo vystoupení nejstar-
ších žáků, jejichž přednes byl dokla-
dem vzestupného vývoje recitační- 
ho umění, kultivovaného přednesu  
a schopnosti vlastního prožitku poezie. 
Pokud chápeme recitaci jako schop-
nost oslovovat posluchače, sdělovat 
svůj osobní umělecký zážitek a komu-
nikovat v mateřském jazyce prostřed-
nictvím uměleckých textů, naplnila 
tato soutěž naše očekávání.
 Všem zúčastněným patří poděko-
vání, vítězům postupových kategorií 
gratulujeme k pěkným výkonům a pře-
jeme jim hodně úspěchů při reprezen-
taci naší školy v okresním kole sou-
těže. A zde jsou jména těch nejlepších:
I. kategorie:
1. místo: Matěj Tužil 3.b
2. místo: david Kuchař 3.A
3. místo: Martin Fiala 2.A
II. kategorie:
1. místo: Petr Svoboda 5.A
2. místo: Aleš dudík 4.b
3. místo: Michaela Čejková 4.A
III. kategorie:
1. místo: Adéla grimová 7.b
2. místo: Jakub baštinec 7.b
3. místo: Petra Vojtová 6.b
IV. kategorie:
1. místo: Jana Riznerová 9.b
2. místo: Jiří Tyl 9.b
3. místo: Pavla Sychrová 9.b

Dobruše Janotová

prostoru pro vlastní volnou tvorbu  
a na základě vypsaných výtvarných 
soutěží si žáci připravují práce na 
zadaná soutěžní témata. Každoročně 
se žáci účastní na soutěžní výstavě 
ke dni vody, kterou organizuje firma 
AdAVAK. V poslední době se děti  
z naší školy radovaly z výrazných 
úspěchů v soutěžích:
„Voda štětcem a básní“ (Povodí Mo-
ravy 2006) – 1. a 2. místo a Zvláštní 
cena generálního ředitele Povodí Mo-
ravy (K. Plesková, J. Filip, A. Konečná),
„Když je doma něco navíc“ (Charita 
blansko 2006) – 12 prvních míst,

dým završením celoroční práce na 
daném tématu. letošním nosným té-
matem je „Inspirace uměním“ a zá-
věrečnou výstavu máme napláno-
vanou v době od 24. 5. do 1. 6. 2007  
v prostorách naší školy na ulici Osvo-
bození. bude zde vystavena tvorba 
adamovských žáků i práce žáků  
z poboček školy v Kanicích a Křtinách. 
Již nyní se děti těší, že se na jejich 
dílka přijdou podívat rodiče, prarodi-
če, kamarádi, ale i další příznivci 
výtvarného umění. 

 Alena Baisová, 
učitelka výtvarného oboru 
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 Dnes představujeme třídu III. B 
(…o třídě…výuce…zajímavostech…) 
Od září 2006 používají žáci III. roční-
ku tzv. „Identifikační knížku“ (IK), 
která je jistou alternativou žákovské 
knížky. Specifikem a jistě velkou 
předností této IK je forma sebehod-
nocení. Přestože je metodika této 
brožury pro žáky podrobně zpraco-
vána, nesetkala se s kladným ohla-
sem. děti IK hodnotí jako nepřehled-
nou a neradi píší sebehodnocení.  
A důvod? nechtějí, aby jejich rodiče 
viděli to ono upřímné sebehodnoce-
ní. Snažila jsem se vypátrat důvod  
a příčinu těchto negací – a výsledek? 
Přílišná kritika a nepřiměřené poža-
davky na děti ze strany rodičů či pra-
rodičů. Proto jsem při práci s dětmi 
zvolila jiný přístup – tzv. smajlíky (pěti 
druhů), které jsem rozmístila po třídě 
(místnosti). dle svého uvážení se děti 
k danému smajlíku přiřadí a mnohdy 
tak, bez slovního komentáře (pokud 
se však děti k dané otázce nechtějí 
vyjádřit či ji upřesnit, nenutím je), vy-
jádří „vše“. bezprostředně po činnos-
ti tak děti provádějí vlastní sebehod-
nocení (sebereflexi – Jak se cítím po 
diktátu? Jak se cítím před zkoušním? 
Jak asi dopadla moje písemná práce? 
Jak zvládám vyjmenovaná slova po 
„b“? apod.). Obměnou je pak i zpětná 
vazba pro vyučujícího, která odráží 
úspěšnost a poutavost zvolené čin-
nosti nebo metody (např. Jak se vám 
líbila dnešní hodina? Jak se mi líbila 
hra buM? Klasifikovala paní učitelka 
spravedlivě? Rozhodla paní učitelka 
správně? apod.). Stejně tak mi (vyu-
čujícímu) pomáhají smajlíci lépe 
proniknout do psychiky dítěte, do jeho 
mnohdy velmi citlivé dětské duše… 
a následně pak zvolit ve vyučování 
vhodnou a přiměřenou činnost. Pozi-
tivně pak hodnotím prostor IK určený 
pravidlům naší třídy, školy apod. děti 
navrhly a společně pak vytvořily finál-
ní verzi PRAVIDEL NAŠÍ TŘÍDY, kte-
rou si každý žák zapsal do IK. Sou-
časně jsem tak učinila i já a všechna 
pravidla umístila na viditelné místo ve 
třídě. děti poté svými podpisy stvrdi-
ly souhlas s danými pravidly a s jejich 
respektováním. Současně byl zave-
den tzv. sankční systém aneb JAK 
nedOdRžuJeMe PRAVIdlA nAŠí 
TŘídy, kde jsou v případě porušení 
pravidel udělovány body. Za pět bo-
dů (po dohodě s dětmi) je vyučujícím 
zapsán do IK informační zápis pro 
rodiče o porušování pravidel. Pravidla 
nám napomohla zejména k eliminaci 
negativních projevů chování dětí, ze-
jména pak o přestávkách (narůstající 
agrese). V rámci zavedení celoškol-

z AdAmovskÉ ŠkoLY
ního preventivního programu proti 
šikaně jsem pro děti vytvořila DOME-
ČEK U NASLOUCHÁLKŮ. Jedná se 
o maketu domečku, do nějž okenním 
otvorem vhazují děti svoje trápení, 
vzkazy, radosti aj., které chtějí sdělit 
třídě či danému člověku. Celkově tedy 
domeček přispívá ke zlepšení vzá-
jemné komunikace a ochotě „řešit  
a vyřešit“. Zprávy z domečku jsou pak 
jedenkráte týdně, vždy v pátek po-
slední hodinu, vybírány, čteny, disku-
továny a řešeny. domeček se těší celé 
pololetí ve třídě velké oblibě a díky 
němu (mohu s potěšením konstato-
vat), bylo ve třídě vyřešeno spoustu 
problémů a trápení. Kromě TŘídníCH 
PRAVIdel, dOMeČKu u nASlOu-
CHálKů máme ve III. b také svoji 
TŘÍDNÍ PÍSEŇ. Touto písní začínáme 
i ukončujeme vyučování. Jedná se  
o vlastní slova, aplikovaná na jednot-
livé předměty, zpívaná na notoricky 
známou melodii písně Pec nám spad-
la. Zpěv pak doprovázíme hrou na 
kytaru, na tělo a jiné jednoduché „ryt-
mické nástroje“, jako jsou např. fixy, 
lavice apod. K upevnění soudržnosti 
a kamarádství máme ve třídě nástěn-
ný domeček, NAŠE ŠKOLA ZŠ 
ADAMOV, s okýnky, do nichž vložily 
děti svoje portréty. děti do oken roz-
mísovala náhodně sestavená porota 
z pěti dětí ze třídy. Pozorováním bylo 
možné vysledovat oblíbenost či ne-
oblíbenost daných dětí ve třídě. Ten-
to fakt získaný pozorováním je cenný 
pro mne, jejich učitele a napomáhá 
mi lépe vystihnout a koordinovat vzta-
hy mezi dětmi ve třídě. Ve třídě jsme 
si také zavedli malý relaxační kou-
tek, jehož součástí je koberec, gym-
nastická obruč, dva gymnastické mí- 
če a dva overbally. Od ledna 2007 
navštěvujeme s dětmi PC učebnu, 
zejména program Pohádková mate-
matika. během druhého pololetí bych 
se s dětmi ráda zaměřila na vyhledá-
vání informací pomocí webových vy-
hledávačů a také k registraci na we-
bových stránkách Alík, určených vý-
hradně dětským uživatelům internetu. 
Hodiny v ýtvarné výchovy a praktic-
kých činností jsme strávili v měsíci 
únoru (popř. dle zájmu dětí se jí bu-
deme věnovat déle) prací v keramic-
ké dílně, kde ráda učím děti výrobu 
jednoduchých závěsných kachlů, 
mobilů, nádob a figur. dle zájmu dětí 
přidáme také točení na kruhu. Třídu 
III.b navštěvuje 18 žáků. Čtyři žáci 
mají poruchu dyslexie či dysgrafie. 
Jeden žák je integrován dle vzdělá-
vacího programu Zvláštní škola. Přes-
tože je často velmi obtížné skloubit 
práci integrovaného žáka a ostatních 

dětí třídy, jsem za zkušenost praco-
vat s tímto dítětem velice ráda. Jedná 
se totiž o velmi vstřícného, klidného, 
ochotného a přátelského žáka se 
zájmem pracovat a vzdělávat se. 
Třídu III. b hodnotím jako velice sou-
držnou a kvalitní třídu, ve které je pro 
vyučujícího opravdu radost učit. 

Mgr. Barbora Havlíčková, 
třídní učitelka

Šipkový klub Adamov
 desáté výročí existence své orga-
nizace oslaví v příštím roce hráči 
šipek z Adamova. Šipkový klub Ada-
mov má dva týmy – dC Hornets a dC 
Hurricane.
 dC Hurricane hrají 1. ligu JMOŠS  
(v současné době na 12. místě) a dC 
Hornets extraligu JMOŠS (v součas-
né době na 1. místě) a 1. brněnskou 
ligu ČAKS-AŠA (v současné době  
na 3. místě). V minulé sezóně tým dC 
Hornets skončil na MČR družstev 
ČAKS-AŠA na pátém místě. Tím se 
nominoval do nejvyšší soutěže pořá-
dané unií šipkových organizací, tedy 
do celostátní superligy. Jako nováček 
v této elitě si vede docela slušně. Po 
odehraných deseti kolech je na dru-
hém místě se stejným bodovým zis-
kem jako vedoucí Maxima Český 
Krumlov. Vyvrcholení bude v dubnu, 
kdy se hraje posledních pět kol. na-
ším cílem je dostat se mezi osm nej-
lepších a postoupit do play-off. Hráči 
dC Hornets mají za sebou již několik 
nejen týmových úspěchů – Jaromír 
bednařík (10. hráč ČP2006 a 6.hráč 
ČP2007), Aleš Mrva (15. hráč ČP2006 
a 3. hráč ČP2007), Martin Réda (16.
hráč ČP2006), hostující Jiří Vorsa (2. 
hráč ČP2006 a současný vedoucí 
hráč ČP2007), Michal Marinov, Jiří 
Časta, Jaromír Pořízek, Vlastimil Ku-
čera, Ivo Tretera a kapitán Milan du-
dík.Po dlouhé době jsme konečně 
získali důstojné prostředí pro náš sport, 
a to díky majiteli a nájemci restaurace 
„u bAŤáKA“ na jejich náklady vznik-
la klubovna, kde hrajeme naše zápa-
sy. Hernu, kterou zdobí více než čtyři 
stovky pohárů a dalších trofejí potvr-
zuje, že si ji šipkaři skutečně za-
slouží. Vždy málokteré sportovní 
odvětví se může v Adamově pochlu-
bit takovými výsledky. Zatím posled-
ního úspěchu dosáhl koncem ledna 
Aleš Mrva. na republikové grand Prix 
TOP24, obsadil mezi čtyřiadvaceti 
nejlepšími hráči třetí místo. na re-
gionálním turnaji v Pozořicích obsadil 
2. místo a dostal se tak na 3. místo 
republikového žebříčku a tím i do re-
prezentace ČR. V březnu nás bude 
reprezentovat na evropském turnaji 
edu ve Francii.     Ing. Milan Dudík
  Předseda ŠK Adamov
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 dne 28. 2. 2007 se konal turnaj 
ve vybíjené v adamovské hale. 
Turnaj byl určen pro mladší a star-
ší žákyně. Zúčastnilo se 5 škol: 
Adamov, blansko, letovice, Velké 
Opatovice, Olešnice.
Za Adamov hrály: 

Mladší – Valoušková, Valná, grimo-
vá, brožová, Foldová, Vysloužilo-
vá, Vojtová, Vespalcová, doláková, 
Fejfárková, Rozsypalová, Straková

Starší – beránková, Opluštilová, 
Klimešová, Kubíčková, Prokešová 
M., Kelčová, Riznerová, Kučero- 

vá, Strnadová, Kalinová, Sychrová, 
Klímová, nosková, Prokešová l.
 Po odehraných zápasech do-
padly školy následovně:  
Starší – 1. letovice, 2. Olešnice, 
3. Adamov
Mladší – 1. letovice, 2. V. Opato-
vice, 3. Adamov
 nakonec bychom chtěli podě-
kovat pořadatelům tohoto turnaje 
paním učitelkám Klepárníkové  
a Kuběnové, které se o všechno 
výborně postaraly a doufáme, že 
uspořádají další turnaje.

Dominik Moser, Pavel Hlavatý

TUrNAj vE vYBÍjENÉ

Fotografií se vracíme k turnaji ve vybíjené.

Běh na Nový Hrad
 V neděli 4. 3. se v Adamově 
konal 8 300 m dlouhý běh s příznač-
ným názvem „běh na nový Hrad“. 
na startu se sešlo 19 běžců, kteří 
se museli vyrovnat se 165 m pře-
výšení. Rádi bychom proto touto 
cestou poděkovali zejména všem 
účastníkům závodu za výborné vý-
kony, hlavnímu organizátoru akce 
Petru Matulovi, sponzorům, ale ta- 
ké všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci a zajištění trati. děkujeme  
a za rok se opět budeme těšit na 
všechny příznivce běžeckých spor-
tů. Výsledky: Muži – 1. Pavel Ho-
věžák (0:32:50), 2. Robert Šamonil 
(0:33:38), 3. Jan Macura (0:34:44); 
ženy – 1. lucie Skybová (0:38:57), 
2. Alena žákovská (0:43:55), 3. Ve-
ronika Křístková (0:44:59). Kom-
pletní výsledky, fotografie i jiné 
informace o závodu potom nalez-
nete na internetových stránkách 
http://novy-hrad.xf.cz
Za organizátory Petr Trávníček


