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Ukázky prací žáků ZUŠ a ZŠ Adamov.
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zprÁvY z rAdnice
RM schválila: 
– pořadí žadatelů o jednopokojový 
byt a pořadí žadatelů o bytovou ná-
hradu sestavené dne 6. 3. 2007 dle 
obecně závazné vyhlášky Města 
Adamova č. 2/2004 
– přidělení jednopokojového bytu  
č. 13 na ul. Osvobození 10 v Adamo-
vě prvnímu v pořadí žadatelů o jed-
nopokojový byt od 1. 4. 2007 do 31. 
12. 2007
– Smlouvu o zajištění Městské hro-
madné dopravy v Adamově s doprav-
cem ČAD Blansko a.s. od 1. 4. 2007
– Dohodu o krátkodobém užívání 
pozemku a Smlouvu o nájmu nebyto-
vých prostor s firmou ČAD Blansko, 
a.s.
– Smlouvu o zajištění hotovostní služ-
by s firmou ADAvAk, s.r.o.
– Smlouvu o dílo na provádění prací 
pro zabezpečí provozu a údržby ve-
řejného osvětlení s firmou Aleš Per-
nica, Podomí 79
– rozpis rozpočtu na rok 2007
– složení pracovní skupiny pro úpra-
vu územního plánu města Adamova: 
p. Čuma, Doc. Ing. Rybář CSc., Ing 
Šaroun, Ing. Waidhofer, paní Henko-
vá, p. Ševčík, p. Janás, Mgr. Buriano-
vá, pí. neumanová
– Licenční smlouvu ze dne 21. 3. 2007 
uzavřenou s firmou Geodis Brno, 
spol. s r.o. na oprávnění k výkonu 
práva užít ortofotomapy správního 
území obce Adamov
– zadávací podmínky pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle zákona 
pro vypracování energetické koncep-
ce města Adamova.
 RM bere na vědomí vyhlášení 
výběrového řízení na funkci tajemní-
ka na MěÚ Adamov
– zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2006.

půjčky občanům
 Město Adamov disponuje finanč-
ními prostředky zapůjčenými od 
Státního fondu rozvoje bydlení, z kte-
rých poskytuje půjčky občanům 
města Adamova na rekonstrukce  
a opravy bytů či rodinných domů. 
Maximální termín pro podání žádosti 
o půjčku je 31. 8. 2007. Po tomto datu 
budou nevyčerpané prostředky vrá-
ceny zpět Státnímu fondu rozvoje 
bydlení. Informace k čerpání půjček 
naleznete na www.adamov.cz nebo 
vám budou poskytnuty na MěÚ  
v Adamově paní Ditou Maškovou, tel. 
516 499 631. využijte výhodné úroče-
ní 3% s délkou splatnosti 3–6 let. 
     Odbor ekonomický

Upozornění pro poplatníky místních poplatků
 Termín první splátky pro úhradu místního poplatku ze psů a místního 
poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů, tj. 31. březen 2007 již uplynul,  
a proto vás informujeme o této skutečnosti.
 Místní poplatky je možné platit následujícími způsoby:
• poštovní poukázkou (složenkou), kterou městský úřad poplatníkům nezasílá
• bezhotovostním převodem na účet města Adamov č. 19-1360055309/0800, 
vedený u České spořitelny
• na pokladně Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2 
pokladní hodiny:  pondělí  8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin
    středa  8.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
   čtvrtek  8.00 – 11.00 hodin 
Při úhradě poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem nezapomeňte: 
– uvést následující variabilní a specifické symboly, které jsou velice důleži-
té pro identifikaci poplatníka a vámi zaslané platby: vS = rodné číslo poplat-
níka, SS = 1341 (pes), 1337 (odpad)
– vyplňovat poukázky hůlkovým písmem a čitelně 
– pokud budete odvádět poplatek za více osob jednou poštovní poukázkou 
(složenkou) nebo jedním příkazem, oznamte správci poplatku: jméno a pří-
jmení, datum narození a adresu těchto poplatníků.
 Oznámení o úhradě místního poplatku za více osob (poplatníků) jednou 
částkou můžete učinit písemně na adresu správce poplatku:
Městský úřad Adamov, odbor ekonomický, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
(popř. e-mailem: dana.charvatova@adamov.cz)nebo lze pro tato oznámení 
použít formulářů dostupných na odboru ekonomickém Městského úřadu Ada- 
mov, popř. na internetových stránkách města Adamova www.adamov.cz.
 Pro kalendářní rok 2007 stanovil správce místních poplatků náhradní 
termín 1. splátky výše uvedených místních poplatků na 31. 5. 2007. Po tomto 
náhradním termínu upozorňujeme, že včas nezaplacené (neodvedené) poplat-
ky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit 
až na trojnásobek. Úhrady místních poplatků se řídí § 59 zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Další informace 
týkající se místních poplatků získáte na tel. č. 516 499 629 nebo osobně na 
Městském úřadu Adamov, odbor ekonomický.                Odbor ekonomický

Byty v dps
 v souvislosti s připravovanými 
změnami pravidel pro přidělování 
bytů v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Adamově na ulici komenské- 
ho upozorňujeme občany starší 65 let  
na možnost podání žádostí o byty  
v tomto domě. Občané starší 65 let, 
kteří si podají žádost o byt v DPS,  
jsou zařazeni do evidence žádají- 
cích s tím, že je jim zasílána informa-
ce o právě volném bytu automaticky,  
a to formou zaslání aktualizace. tato 
evidence trvá až do přidělení bytu. 
Pouze v případě, že občan přiděle- 
ný byt odmítne nebo neprojeví sku-
tečný zájem tím, že třikrát po sobě 
nevrátí vyplněnou aktualizaci, je na 
dobu 6 měsíců z evidence vyřazen. 
 Podrobnosti o bytech, nájmu, pří-
padně o způsobu jejich přidělování 
vám rádi sdělíme na odboru sociál-
ních a správních věcí Městského 
úřadu v Adamově nebo na telefonním 
čísle 516 499 624. 

 Libuše Špačková
 vedoucí odboru sociálních  

a správních věcí

nabídka materiálů ke 
koupi v mks Adamov
Mapy: Adamov a okolí 35 kč, Okres 
Blansko cyklotrasy – turistika 35 kč,  
Město Adamov (starší vydání) 30 kč,  
Lesnický Slavín, vydalo ŠLP křtiny 
40 kč, Moravský kras – panorama 
Pohlednice: Adamova 3 kč, Ada-
mov ze starých pohlednic – publikace 
120 kč
Moravský kras – brožura
Adamov – sloha s vloženými listy 35 kč

Vážení občané,
jak jsme již ve Zpravodaji informo-
vali, vydal Městský úřad v Adamo- 
vě propagační materiál informují- 
cí o historii a současnosti města  
v jednotlivých oblastech. Jedná se 
o slohu s vloženými listy. Materiál 
je určen především pro propagaci 
města Adamova, ale protože řada 
občanů projevila zájem o získání 
této publikace, schválila Rada měs-
ta uvolnění max. 200 výtisků pro 
prodej občanům. 
Cena publikace byla stanovena na 
35 Kč a zakoupit ji můžete v poklad-
ně Městského úřadu.
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zprÁvY z mAtrikY
v sobotu dne 14. dubna 2007 proběh-
lo na Městském úřadě vítání občán-
ků. Do života byly přivítány tyto děti:

2006
 16. 11. Magdaléna Packová, 
  Opletalova 38A
 26. 11. Linda Wutková, 
  komenského 6
 2. 12. Renata nejezchlebová, 
  komenského 11
 7. 12. kryštof král, 
  komenského 3
 16. 12.  Ilona kmeová, 
  komenského 6
 19. 12. Šimon Sabol, Ronovská 4
 22. 12. tomáš Schneider, 
  Petra Jilemnického 10
 27. 12. Šárka Labajová, Fibichova 3
 28. 12. Jan Gruber, 
  Petra Jilemnického 2
2007
 4. 1. Andrea Ševčíková, 
  Petra Jilemnického 7
 7. 1. Patrik vinklárek, 
  Družstevní 3
 12. 1. Patrik Juřena, 
  Petra Jilemnického 17
 13. 1. natálie vintrová, 
  komenského 6
 31. 1. Filip navrátil, 
  Petra Jilemnického 17
 28. 2. nela Pospíšilová, krátká 5

Blahopřejeme
 1. 4. Jiří korabečný, 75 roků, 
  komenského 21
 2. 4. Jiří neumann, 75 roků, 
  tererova 4
 3.4. Zdenka Hovorková, 81 rok, 
  komenského 3
 11.4. Antonín Svoboda, 75 roků, 
  Opletalova 46
 14.4. Marie Ševčíková, 82 roky, 
  komenského 1
 20.4. Jiřina kozohorská, 82 roky, 
  Pod Horkou 10
 22.4. Marie Bezděková, 83 roky, 
  Opletalova 30
 24.4. Jiří Blažek, 83 roky, 
  Petra Jilemnického 6
 25.4. Zdeněk Šenkýř, 75 roků, 
  Opletalova 48
 26.4. vojtěch Boháček, 80 roků, 
  komenského 1
 28.4. Růžena Bambušková, 
  81 rok, Dvořákova 5
 29.4. Růžena Dobrovolná, 
  70 roků, komenského 11

Úmrtí
 26.3. Božena kvíčalová, roč. 1931,
  komenského 1
 27.3. Jiřina Litrbacká, roč. 1944, 
  Pod Horkou 8 

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů – květen 2007
 Oznamujeme občanům města Adamova, že od 21. května 2007 do 30. 
května 2007 budou ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejne-
ry pro uložení objemného odpadu. Objemný odpad je odpad bez nebezpečných 
vlastností, který svou velikostí nelze odložit do popelnice nebo kontejneru. 
Jedná se například o starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace), 
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, pneumatiky, nefunkč-
ní sporáky a pračky. Ukládání vymezených druhů odpadů je určeno pouze pro 
občany města Adamova. Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno uklá- 
dat nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební su a dále papír, 
plasty a sklo, pro které jsou určeny kontejnery na tříděný odpad. Žádáme 
občany, aby odpad ukládali do přistavených kontejnerů ve stanoveném čase 
a místě dle časového harmonogramu. Jakékoliv ukládání odpadu mimo 
tyto kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.
 v případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení kontejnerů je 
tento odpad nutné zavézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P s. r. o., kolonie 302, 
a to každý pracovní den od 7.00–18.00 hodin. Upozorňujeme občany, že je 
zakázáno ukládat části vybouraných bytových jader včetně stavební sutě ke 
kontejnerům. tento odpad je možné uložit za úhradu na výše uvedeném 
sběrném dvoře. ČasOvý haRMOnOgRaM: 
Pondělí 21. května 2007 od 15.00 do 19.00 hod. 
 I. stanoviště: ul. komenského – pod základní školou
 II. stanoviště: ul. komenského – u bezbariérového přístupu 
 III. stanoviště: ul. komenského – u internátu (parkoviště)
Úterý 22. května 2007 od 15.00 do 19.00 hod. 
 I. stanoviště: ulice Pod Horkou – garáže MěÚ Adamov 
 II. stanoviště: ul. Sadová – u křižovatky nad obchodním domem 
 III. stanoviště: ul. Sadová – horní parkoviště 
středa 23. května 2007 od 15.00 do 19.00 hod. 
 I. stanoviště: ul. Plotní, budova č. 91 – u vjezdu ke garážím 
 II. stanoviště: ulice Osvobození – pod Základní uměleckou školou
 III. stanoviště: ulice Osvobození – u vrátnice ADASt a.s. (Bílá labu.) 
Pondělí 28. května 2007 od 15.00 do 19.00 hod. 
 I. stanoviště: ul. Bezručova – na konci ulice
 II. stanoviště: ul. Fibichova – chodník u vjezdu do ulice 
 III. stanoviště: ul. Fibichova – u obchodu
Úterý 29. května 2007 od 15.00 do 19.00 hod. 
 I. stanoviště: ulice Družstevní – uprostřed parkoviště 
 II. stanoviště: ul. neumannova – na parkovišti 
 III. stanoviště: ul. Ronovská – u školy 
středa 30. května 2007 od 15.00 do 19.00 hod. 
 I. stanoviště: Opletalova 38a, b – před bytovým domem
 II. stanoviště: ul. tererova – při vjezdu do ulice 
 III. stanoviště: P. Jilemnického – uprostřed ulice

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu – 2. června 2007
 Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 2. června 2007 
bude ve městě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu. ne-
bezpečný odpad je odpad, který obsahuje nebezpečné látky, jež mohou 
ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. Jedná se například o léky, zářivky, vý-
bojky, akumulátory, baterie, monočlánky, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, 
oleje, olejové filtry, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, 
ředidel, olejů, čisticích prostředků, obaly sprejů, přípravky na ochranu rostlin. 
 Žádáme občany, aby tyto odpady volně neodkládali na stanovištích bez 
přítomnosti odborné obsluhy a vždy vyčkali jejího příjezdu na určené stano-
viště. v případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu 
nebezpečných odpadů, je tento odpad nutné zavézt na sběrný dvůr firmy 
GAMA J+P s. r. o., kolonie 302, a to každý pracovní den od 7.00–18.00 hodin. 
Baterie a monočlánky je také možné odložit v elektroprodejnách a léky s pro-
šlou lhůtou spotřeby v lékárnách. ČasOvý haRMOnOgRaM:
I. stanoviště: ul. Sadová – horní parkoviště  9.30 – 10.00 hod.
II. stanoviště: ul. komenského – pod základní školou 10.15 – 10.45 hod.
III. stanoviště: ulice Osvobození – pod Základní uměleckou školou   
      11.00 – 11.30 hod.
IV. stanoviště: ul. Fibichova – chodník u vjezdu do ulice  11.45 – 12.15 hod.
V. stanoviště: ul. neumannova – na parkovišti  12.20 – 12.40 hod.
VI. stanoviště: P. Jilemnického – uprostřed ulice 12.40 – 13.00 hod.

Odbor majetkový a stavební úřad
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oslavy mdd
 Mílovými kroky se blíží 1. červen 
– Mezinárodní den dětí. Děti jsou 
naším vkladem do budoucnosti, jsou 
naší devizou a mělo by být posláním 
nás dospělých je chránit, dobře  
a slušně vychovávat a zajistit jim 
podmínky pro bezstarostný vývoj  
a růst. Z tohoto důvodu nad letošními 
oslavami převezme patronát Město 
Adamov. to spolu s ostatními organi-
začními složkami, příspěvkovými 
organizacemi a některými neziskový-
mi občanskými sdruženími připravilo 
týden plný her, soutěží, vystoupení  
a koncertů jako důstojný doprovod- 
ný program k oslavám tohoto svátku. 
každý kluk nebo holka bez rozdílu 
věku určitě najde v přehledu mnoha 
kulturních, společenských nebo spor-
tovních akcí tu svou, které se zúčast-
ní a přispěje tak k důstojným oslavám 
MDD. Pořadatelům a organizátorům 
přejeme hojnou účast, účastníkům 
pěkné počasí. všem pak dobrou ná-
ladu, pohodu a nezapomenutelné 
zážitky.    Jiří němec, starosta

oznámení 
 Oznamujeme občanům, že je až 
do odvolání uzavřen přístup na roz-
hlednu Alexandrovka. Důvodem je 
havarijní stav ochozu a přístupového 
žebříku na rozhlednu. Děkujeme za 
pochopení.            Odbor OMsÚ 

 S různými subjekty v městě Ada-
mově spolupracuji jako energetický 
auditor již spoustu let. Spolu s mými 
zaměstnanci jsme zhotovili energe-
tické audity vnějších tepelných roz-
vodů, nedávno jsme dokončili audity 
objektů ve vlastnictví města. Spolu-
pracujeme i se společností Adamov 
Systems, a.s. na přechodu zásobo-
vání areálu z páry na teplou vodu. 
Adamov a jeho problematiku zásobo-
vání teplem tedy dobře znám. Proto 
mě velmi potěšila skutečnost, že no-
vé politické vedení města dalo podnět 
k doplnění centrálního zdroje tepla  
o kotel spalující biomasu. neprodle-
ně po nástupu do svých funkcí nav-
štívili a projednali možnost alternativ-
ního zdroje paliva pro výrobu tepelné 
energie ve vašem městě. tímto byl 
určen další směr vývoje, byl dán pod-
nět k mnoha dalším jednáním. takto 
nastavená cesta je plně v souladu se 

směry raženými eU a novelou zákona 
o hospodaření energií. v prvé řadě 
bude nezbytné zajistit dostatečné 
množství paliva. není na Moravě 
mnoho jiných měst tak výhodně po-
ložených uprostřed lesů, které mají 
jediného a navíc odborně zdatného 
majitele a hospodáře v jedné osobě. 
Deset tisíc hektarů lesa s produkcí 
dřeva mnohanásobně překračující 
potřeby Adamova mluví samy za se-
be. Zástupci Školního lesního podni-
ku křtiny a MZLU Brno již svůj zájem 
na dodávkách paliva pro Adamov 
potvrdili a nyní probíhají intenzivní 
jednání o množství a ceně. Rozho-
dujícím kritériem pro většinu občanů 
města je pouze a jedině cena tepla. 
Stabilní a adekvátní, nezávislá na 
stoupajících či klesajících cenách 
plynu.       

 RnDr. Tomáš Chudoba, 
energetický auditor

teplo může být levnější, jeho cena stálá

Upozornění
Oznamujeme občanům, že ve dnech 
30. dubna a 7. května (před státními 
svátky) budou úřední hodiny na MěÚ 
Adamov pouze do 15.00 hodin. 

 Aktivní úvěrová politika v rámci 
poskytování půjček na opravy a mo-
dernizace bytového fondu ve vlast-
nictví občanů a právnických osob  
v Adamově začala být uplatňována 
ve volebním období 1998–2002 na 
základě usnesení zastupitelstva měs-
ta, které zároveň pověřilo Radu měs-
ta zřízením komise.
 Program poskytování státních 
půjček na opravy a modernizaci by-
tového fondu vydalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj jako poskytovatel půjč-
ky městu, které jej následně rozpra-
covalo do konkrétní vyhlášky a pra-
videl průběžně upravovaných zastu-
pitelstvem s cílem maximálně vyhovět 
žadatelům.
 v první etapě byly půjčky posky-
továny jen z Fondu rozvoje bydlení. 
v letech 1999 až 2005 bylo poskyt-
nuto celkem 57 půjček, z toho 4 práv-
nickým osobám (sdružením vlastníků). 
 v roce 2002 získalo Město Ada-
mov poprvé prostředky pro Fond 
oprav a modernizací bytů poskyt-
nutých Státním fondem rozvoje by-
dlení se sídlem v Olomouci ve výši  
1 mil. kč. Díky značnému zájmu přišel 
v roce 2003 do pokladny města obnos 
1,5 mil kč a v roce 2006 3 mil. kč.  
Z fondu bylo poskytuto celkem 29 
půjček, z toho 11 právnickým osobám.
 v současné době se přidělování 
půjček řídí Pravidly Města Adamova 
pro použití prostředků úvěrového fon- 
du oprav a modernizací bytů, schvá-
lených Zastupitelstvem města Ada-
mova dne 29. 8. 2006.

zpráva o činnosti výběrové komise 
na použití prostředků úvěrového fondu 

oprav a modernizací bytů
 v roce 2006 bohužel došlo k pře-
chodnému vyčerpání peněžního 
fondu a než se městu podařilo získat 
další úvěr, několik zájemců odstoupi-
lo od svých žádostí. Proto budeme  
v nejbližší době informovat ada-
movskou veřejnost všemi dostupný-
mi prostředky o možnosti uzavřít  
s městem smlouvy o poskytnutí půj-
ček v zájmu zkvalitňování kultury 
bydlení a tím i celkového zvelebování 
životního prostředí, abychom nemu-
seli v nejhorším případě vracet pro-
středky bez efektivního využití státu. 
věřím, že blížící se jaro už mnohé 
inspiruje k různým možným staveb-
ním úpravám a rekonstrukcím, kde 
bychom mohli pomoci.
 komise pracuje ve složení: Mgr. 
Miroslav kučera (nezávislý), předse-
da, PharmDr. Jana novotná (kDU – 
ČSL), Mgr. Helena Bayerová (kSČM), 
Dita Mašková, vedoucí Oe, Iveta 
Henková, OMSÚ. Předseda a posled-
ní dvě jmenované poskytnou každé-
mu ochotně bližší informace k posky-
tování půjček z peněžního fondu 
Města Adamova.
 výběrová komise pro použití pro-
středků úvěrového fondu oprav  
a modernizací bytů se schází prů-
běžně podle potřeby k předloženým 
žádostem v průměru 5x ročně a tato 
praxe bude uplatňována i v nad-
cházejícím období, aby nedocházelo 
ke zbytečným časovým prodlevám 
mezi termínem podání žádosti a jejím 
vyřízením.
   Mgr. Miroslav Kučera, předseda

Pranostiky
Je-li květen teplý a jasný, 
bude červen deštivý a chlad-
ný.

Je-li květen chladný, rok 
nebude hladný.

Květnové mrazy, nahání slzy.

V květnu se ochlazuje, když 
kvetou hlohy.

Omrznou-li v květnu kopřivy, 
omrznou i brambory.  
Na Pankráce, Serváce  
a Bonifáce, bývá chladno  
na polní práce.

Svatá Žofie, políčka zalije.
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pozvánka na výstavu
HLAvOU DOLů

výStAvA FOtOGRAFIí PetRA SOUkUPA Z nOvéHO ZéLAnDU
 Zajímavou výstavu, kte-
rá by mohla zaujmout širo- 
ký okruh návštěvníků, připra-
vil Historicko-vlastivědný 
kroužek při MkS v Adamově. 
květnová výstava představí 
nový Zéland ve fotografiích 
Petra Soukupa. vernisáž se 
uskuteční v neděli 20. května 
v 16 hodin. O svých cestách 
promluví při vernisáži autor. 
Světové melodie pro saxo-
fon, klarinet a klavír zahrají 
František Bartl a vladimír 
kulhavý. výstava potrvá do 
29. 5. a bude otevřena denně 
od 13.00 do 17.00 hodin. 
 Petr Soukup se narodil 
13. 6. 1972 v Brně. vystudo-
val SOU polygrafické a po-
tom 10 let pracoval jako tis-
kař. Fotografii se věnuje 12 
let jako svému koníčku. v té-
matech se zaměřuje přede-
vším na krajiny. v roce 2000 
se vydal poprvé na nový 
Zéland na dvouměsíční do-

třičtvrtě roku. na svých cestách nav-
štívil mnoho pozoruhodných míst 
obou hlavních zélandských ostrovů  
a pomocí fotoaparátu se snažil zachy-
tit alespoň zlomek z jejich kouzla. 
kromě nového Zélandu zavítal i do 
thajska, Barmy, Malajsie, Indonésie 
a kambodže. Svými fotografiemi 
obesílá soutěže ve fotografických 
časopisech a získal první místo na 
soutěži GO kamera. výstavu foto-
grafií z cest uspořádal v roce 2005  
v hodonínské knihovně. 

PhDr. Jaroslav Budiš

poděkování
 Ráda bych touto cestou poděko-
vala prodavačkám obchodu potravin 
pana víta Uhlíře za vrácení zapome-
nuté peněženky. těší mě, že i v dneš-
ní době jsou stále mezi námi poctiví 
lidé.       Růžena valouchová

volenou, ale celková atmosféra země 
ho oslovila natolik, že zde zůstal rok 
a půl. Po kratší přestávce v Čechách 
se na Zéland opět vrátil na dalšího 

Adamov a Bedřich smetana
k 70. výROČí ODHALení BUSty

nA nyněJŠíM SMetAnOvě nÁMěStí
 kulturní život v Adamově byl před 
druhou světovou válkou na vysoké 
úrovni. Bylo to především zásluhou 
pěveckého spolku Hlahol a místních 
hudebníků. Za vedení předsedy Hla-
holu václava krause a z jeho iniciati-
vy byl výborem Hlaholu schválen ná-
vrh na postavení pomníku největšímu 
geniovi české hudby Bedřichu Sme-
tanovi. Mělo to být v době Smetano-
vých oslav, které probíhaly v roce 1937 
v celé republice. O zhotovení busty 
bylo jednáno s akademickým socha-
řem. třískou z Prostějova, který vy-
tvořil sochu Smetany pro Prostějov. 
Finanční prostředky si opatřil Hlahol 
především z pořádání koncertů, sbí-
rek a z příspěvků občanů a místních 
úřadů. Pozemek věnovala obec, pro-
jekt úpravy pozemku navrhl jednatel 
Hlaholu karel Horák. Úpravu včetně 
postavení podstavce provedl za re-
žijní cenu stavitel veselý z Olomučan. 
Plůtek kolem trojúhelníkového pozem-
ku zhotovili členové Hlaholu sami. 
Zahradnickou úpravu pozemku pro-
vedl zdarma zahradník králíček 
(předchůdce kachlíkových). Pomník 
je na dnešním Smetanově náměstí. 
 Slavnostní odhalení pomníku Be-
dřicha Smetany se konalo 23. května 
1937 za velké účasti občanů a hostů 
a také velkého počtu školní mládeže. 
Dirigentem Hlaholu byl Alois Staros-
ta. ten zajistil významné brněnské 
osobnosti pro tento slavnostní akt. 
Místo Dr. Zdeňka nejedlého se zúčast-
nil profesor Ambrož z Brna-kr. Pole. 
Promluvil o významu a práci velikého 
skladatele, hudebníka a dirigenta  
B. Smetany a o jeho významu pro čes-
ký i světový hudební život. k samot-
nému aktu odhalení pomníku promlu-
vil předseda Hlaholu václav kraus, 
načež, za zvuků mohutného chorálu 
Sláva tobě – velký Slávy synu, byl 
pomník odhalen a předán veřejnosti. 
na podstavci je nápis „tvůrci české 
hudby – 1937“. Za obec převzal tehdy 
pomník do ochrany starosta Adamo-
va, ředitel měšanské školy Josef 
Praus. Po II. sv. válce převzal patro-
nát místní národní výbor a nad údrž-
bou okolí pomníku škola. v pozděj-
ších letech se o prostor kolem busty 
starala místní organizace Svazu žen. 
večer po odhalení pomníku sehráli v 
sokolovně místní ochotníci slavnost-
ní představení Smetanovy opery 
Hubička. Odhalení pomníku i před-
stavení Hubičky, kterou nastudoval 
Alois Starosta, se zúčastnili četní 
hosté a představitelé kulturního živo-
ta z Brna v čele se známým kritikem 
Graciánem Černušákem. Představe-
ní mělo dobrou úroveň a kritika vy-
zněla pro Hlahol dobře. (Čerpáno z pod-
kladů Historicko-vlastivědného kroužku).  Dobovou fotografií se vracíme k odhalení pomníku Bedřicha Smetany v roce 1937.
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 narodil se 2. 5. 1877 
v Adamově. Po vychoze-
ní školy se vyučil zámeč-
níkem. Pracoval v ada-
movském závodě, v mlá-
dí jako montér zařízení 
při výstavbách podniků 
– cukrovarů a pod. v ze-
mích Rakouska-Uherska. 
Procházkovi měli jeden z 
nejstarších domků v Ada-
mově (čp. 10) nad býva-
lou sokolovnou. Začátkem 20. století 
se Jan Procházka oženil. narodili  
se jim synové Jan (1905) a Bohuslav 
(1907). Manželka záhy po narození 
druhého syna zemřela. Oženil se po-
druhé v roce 1908 s Marií kocmano-
vou. v tomto manželství se narodily 
ještě děti v rozmezí let 1909–1924. 
Byla to Marie – 1909 (Linhartová), 
vladimír – 1910, Olga – 1916 (Dvořá-
ková) a Jiřina – 1924 (Šupková). Při 
prvních poválečných obecních vol-
bách v roce 1919 byl Jan Procházka 
zvolen do obecního zastupitelstva  

Žili mezi námi – stáli v čele obce

a stal se členem rady, kde 
zastával funkci prvního 
radního. tuto funkci vyko-
nával až do roku 1938, 
kdy se konaly poslední 
obecní volby před II. 
světovou válkou. Jinak se 
mu v Adamově neřeklo, 
než „Procháztička rada“, 
protože Procházků bylo  
v Adamově několik. Jan 
Procházka byl také čle-

nem hasičského sboru v Adamově  
a členem pěveckého sboru v adamov-
ském kostele, a to až do pozdního 
věku. Působil také několik let jako 
biletář v místním kině ve staré soko-
lovně. Syn Jan se vypracoval až na 
generálního ředitele všech Baových 
továren v evropě se sídlem ve Francii. 
Později byl presidentem správní rady 
firmy Baa ve Francii. Francouzskou 
vládou byl pasován na rytíře. ve Fran-
cii zemřel v roce 1982. Jan Procház-
ka byl známou adamovskou osobnos-
tí. Zemřel 31. 1. 1962 v 85 letech.

JAn PROCHÁZkA – PRvní RADní – 130. výROČí nAROZení

JAn BeZCHLeBA – StAROStA OBCe – 130. výROČí nAROZení
 narodil se 16. května 
1877 v Huntovicích, poz-
ději přejmenované na 
Chomutovice (v blízkosti 
Říčan u Prahy). Byl nej-
starší ze šesti dětí. Jan 
měl ve škole dobré vý-
sledky, po ukončení škol-
ní docházky se vyučil 
zámečníkem. na přelo-
mu 19. a 20. století na-
stoupil do pražské továrny Ruston.  
v roce 1905 se oženil s Bohuslavou 
kryštofovou, švadlenou ze sousední 
obce Čenětice. v roce 1906 se jim 
narodila dcera Božena (vítková) a v 
roce 1907 syn Jan. v roce 1910 byl 
Jan Bezchleba přeložen do adamov-
ského závodu. v Adamově, kam se 
rodina záhy přestěhovala, se narodil 
Bezchlebům v roce 1911 syn Oldřich. 
v prvních poválečných volbách v ro-
ce 1919 byl zvolen do obecního za-
stupitelstva a také starostou obce (za 
soc. dem. stranu, od roku 1921 za 
kSČ). Za doby jeho starostování se  
v Adamově budovalo – zavedla se  
v obci elektrifikace, v roce 1920 zří-
dila u nádraží měšanská škola, v ro- 
ce 1926 byla postavena nová měš-
anská škola u hřbitova, kam byla  
v roce 1933 přemístěna i obecná 
škola. v letech 1928–1929 byl vybu-
dován vodovod z Josefova. Jan Bez-
chleba byl starostou do roku 1931. 
Mimo vedení obce se Jan Bezchleba 

podílel také na založení 
družstevní záložny Bu-
doucnost. Po osvobození 
Adamova byl Jan Bezchle-
ba zvolen předsedou 
prozatímního národního 
výboru. Hlavním úkolem 
bylo především zásobo-
vání obyvatelstva, obno-
va mostů a komunikací.  
v květnu 1946, při pří-

ležitosti 69. narozenin, byl Jan Bez-
chleba radou Mnv jmenován čest-
ným občanem Adamova. ve volbách 
v roce 1946 již nekandidoval do Mnv 
ze zdravotních důvodů. 
 Jan Bezchleba skonal po nevy-
léčitelné nemoci 18. března 1948  
v nedožitých 71 letech. Poslední roz-
loučení jeho s Adamovem se konalo 
21. 3. 1948 v obřadní síni Mnv a před 
Skalním sklepem za velikého počtu 
adamovských občanů i pracovníků 
závodu. Úplně poslední rozloučení  
se konalo za pár dní v obřadní síni 
brněnského krematoria. Jan Bez-
chleba byl skromný člověk, poctivý  
a čestný. Pracoval především ve 
prospěch občanů a obce. Byl vůdčí 
osobností dělnictva v závodě. 
 S prvním radním Janem Procház-
kou i s ostatními členy obecního 
zastupitelstva spravovali Adamov tak, 
že hejtman okresu Brno-venkov hod-
notil Adamov jako jednu z nejlépe 
spravovaných obcí okresu.           MK
     
  

významné výročí
LUDMILA POSLUŠnÁ 
– 85. nAROZenIny

	 Dne 2. května se dožívá význam-
ného životního jubilea 85 let dlou-
holetá občanka Adamova a bývalá 
pracovnice adamovského závodu 
paní Ludmila Poslušná. Řadu let pra-
covala také jako vedoucí prodejny 
zeleniny v Adamově, ale také v Bos-
kovicích a v Blansku. narodila se  
2. 5. 1922 v Boskovicích. Začátkem 

40. let se provdala za adamovského 
občana Břetislava Poslušného, kte- 
rý byl záhy totálně nasazen na práci 
do německa. Do Adamova se přistě-
hovala s prvorozeným synem Mila-
nem v roce 1945 po návratu manžela 
z německa. Paní Ludmila byla aktiv-
ní veřejnou pracovnicí v různých 
společenských organizacích, zejmé-
na ve výboru Červeného kříže v Ada-
mově I. Především jí patří poděková-
ní za to, že byla třicetinásobnou dár-
kyní krve, ale i za veškerou práci pro 
občany Adamova. k významnému 
životnímu jubileu jí přejí všechno 
nejlepší, hodně zdraví a spokojenos-
ti do dalších let přátelé, známí, býva-
lí členové Červeného kříže a rodina 
– syn Milan s rodinou, Iva a vnoučata 
Roman a Radka s rodinami.        MK

 Dne 19. dubna uplynul rok, co 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan 
Jan Jančík. Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

vzpomínkA
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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 

na měsíc květen 
připravujeme:
2. května – autobusový zájezd na vy-
stoupení souboru aLEXanDROvCI 
v brněnské hale Rondo. Začátek akce 
je v 19 hodin, odjezd autobusu v 17.30 
z Adamova I od ZŠ a v 17.45 hodin  
z Adamova III. Cena zájezdu: 520 kč
3. května – přednášku MUDr. Hanky 
kubešové na téma nERvOvý sYs-
TÉM vE sTÁŘÍ. Začátek akce je  
v 17.30 hodin v salonku MkS, vstupné 
25 kč.
7. května – dárek maminkám k Svát-
ku matek – návštěva Mahenova di-
vadla v Brně, představení OsM ŽEn. 
Začátek představení je v 19 hodin.  
v hlavní roli se představí oblíbená 
herečka Zuzana Slavíková, která se 
touto rolí loučí s národním divadlem 
v Brně.
10. května – další poznávací výlet ze 
série akcí „ZaDnÍM vChODEM DO 
...“ – TEnTOKRÁT DPMB – LODnÍ 
DOPRava. Bližší informace na pla-
kátech. exkurze je spojena v vyjíž-
kou lodí. 
11. května – setkání s primášem cim-
bálového souboru Hradišan JIŘÍM 
PavLICOU v divadle Radost v po-
řadu PaRavÁn, anEB 90 MInUT  
s RaDOsŤÁKY. Obdobné večery, 
které jsou mezi diváky velice oblíbe-
né, jsme již navštívili (hosty byli např. 
Marek eben, Pavel Zedníček, Josef 
Carda, Pavlína Filipovská a další). 
Začátek akce je v 19 hodin, cena zá-
jezdu 200 kč pro dospělé a 115 kč pro 
důchodce a studenty. Přihlášky do  
7. května.
14. května – tradiční setkání žen u pří-
ležitosti svÁTKU MaTEK. Akci po-
řádá MkS Adamov spolu s kluby 
důchodců. O dobrou náladu se posta-
rá host – herec a imitátor LIBOR 
PanTŮČEK. vstup volný, začátek ve 
14.30 hodin.
15. května – další vlastivědný výlet po 
našem regionu. Průvodcem bude pan 
Jozef Jančo, pracovník ChKO Mo-
ravský kras Blansko. Cílem výletu 
bude tentokrát sEnETÁŘOv (ves-
nické muzeum), haMLÍKOv, OTI-
nOvEs, vILÉMOvICE a RUDICE. 
Odjezd autobusu v 7.30 hodin z Ada-
mova III a 7.45 z Adamova I. Přihláš-
ky do 10. května. Cena výletu: 40 kč 
17. května – další Pohádkové dopo-
ledne pro děti spolu s rodiči a mateř-
ské školy ve městě. Připraveny jsou 
PLETEnÉ POhÁDKY. Začátek je  
v 9.30 hodin a vstupné 25 kč. 

20. května – vERnIsÁŽ výsTavY 
… ve Společenském centru na ko-
menského ulici v 16 hodin.
22. května – návštěva Muzea města 
Brna – výstavy nazvané JaK sE 
RODÍ vEČERnÍČKY. výstava malým 
i velkým návštěvníkům přiblíží přípra-
vu a vlastní výrobu animovaného fil-
mu. Odjezd autobusu je ve 14 hodin 
z Adamova I a ve 14.15 z Adamova 
III. Přihlášky do 15. května.
25. května – zájezd do Palace Cine-
ma v Brně Modřicích. výběr filmu 
bude možný z aktuální nabídky, dle 
předběžných informací na programu 
budou filmy: BEsTIÁŘ, ŽELvY nIn-
Ja, OŠKLIvÉ KÁČÁTKO ad. Bližší 
informace na plakátech.
26. května – zájezd na Malou scénu 
Mahenova divadla v Brně, kde je pro 
nejmenší diváky připravena nová 
pohádka DLOUhý, ŠIROKý a BYs-
TROZRaKý. Děti mají zájezd zdarma 
v rámci akcí pořádaných k MDD, 
doprovod dětí 100 kč.
27. května – se uskuteční setkání  
s pracovníky brněnské rozhlasové 
stanice PROgLas v rámci pravidel-
ného setkání při BIBLICKÉ hODInĚ. 
Začátek akce je v 16.30 hod. a srdeč-
ně na ni zveme i ostatní, kdo se chtě-
jí seznámit s prací rozhlasových re-
daktorů a moderátorů. vstup volný.
31. května – je opět v rámci oslav 
MDD pro děti připraveno setkání  
s oblíbeným kamarádem Michalem 
nesvadbou v pořadu DEn DĚTÍ  
s MIChaLEM. vstupné 50 kč. Před-
prodej vstupenek do 10. května 2007 
v MkS Adamov.

Do konce divadelní sezony připra-
vujeme tyto další zájezdy do diva-
dla:
10. června 2007 Praha muzikály An-
gelika a Jack Rozparovač.
14. června 2007 Brno koncert folklor-
ního tanečního souboru Lučnica
22. června 2007 Brno nové nastudo-
vání opery nabucco 

v knihovně mks 
najdete v nabídce tyto 
a další nové knihy:
Milovníkům detektivek:
Grafton, S.: S... jako Smrt
Christie, A.: němý svědek
Bauer, J.: kat hejtmana Žižky
Lenormand, F.: Paní Ťi na stopě zlo-
činu

Z tvorby českých autorů:
nepil, F.: Hledání radosti

Hůlová, P.: Umělohmotný třípokoj
Holubová – kraus: Pravdu, prosím!
Pawlowská, H.: Jak blbá, tak široká

Z naučné literatury doporučujeme:
tajemství templářů
nástup třetí říše
Žena – intimní místopis
krize středního věku

světoví autoři:
north, F.: Pravidla lásky
Smidt, Z.: O kráse
Cook, R.: Smrtící gen
Alexander, A.: věrné sestry

SLOVA	PRO	POVZBUZENÍ
 Máj, lásky čas… Jeden spisovatel 
uvedl ve svém článku následující 
úvahu: „Když se řekne „láska“, každý, 
i ten největší humanista a dobrodinec 
myslí v prvním zlomku vteřiny nejdřív 
na sebe. A to, že láska je především 
dobro pro druhého, přichází v našem 
uvažování na řadu až jako to druhé. 
Pokud vůbec.“ Tolik slova sečtělého 
člověka. Je to opravdu tak špatné, 
když v lásce myslíme i na sebe a na 
své štěstí? Určitě ne. Prastará biblic-
ká pravda říká: „Měj rád druhého,  
jako sám sebe.“ Ten, kdo nemá čas 
si dopřát radosti, užít si své rodiny  
a dětí, ten, kdo je čtyřiadvacet hodin 
ponořený do starostí, se najednou po 
několika letech probouzí jako ze sna 
a zdá se mu, že si života vůbec neužil. 
A potom to nastává. Revoluce v duši. 
Proč se tady dřu a na co? Honem 
změnit život, dohnat ztracené, najít si 
přítele, přítelkyni, na přední místa 
outdoor, adrenalin nebo nesmyslné 
nákupy a exotické koníčky. Jedno-
duše, zhltnout naráz vše, oč se dříve 
šidil... Kolik krizí by nemuselo v na-
šem životě být, kdybychom se snaži-
li mít rádi průběžně sebe i druhé. Ono 
totiž i štěstí po troškách je štěstím.

JK	

Farní úřad v Adamově 
oznamuje...
 světelský oltář: ve dnech 20.–21. 
června t.r. se bude v Mikulově konat 
Mezinárodní sympozium o Světel-
ském oltáři. Program bude připraven 
v nejbližší době a akce se mohou 
zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti. 
Podrobnosti na www.adamov.name.
 k 150. výročí založení kostela  
a instalace Světelského oltáře jsou 
vydány „světelské oplatky z ada-
mova.“
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odbor turistiky 
tj spartak Adamov 
oznamuje...
vyCHÁZky A tURIStICké AkCe  
v květnU 2007: • 5. 5. sobota – kvě-
tena jarní Pálavy, Popice – D. věsto-
nice – Pavlov – Popice pěšky 18 km, 
Adamov zast. 7.40 – Brno 8.22 – Po-
pice • 26. 5. sobota – Moravský krum-
lov – Slovanská epopej – údolí Ro-
kytné – Ivančice 17 km, Adamov zast. 
6.40 – Brno 7.46 – Moravský krumlov 
8.25 • 2.–31. 5. – Obnova značení tu-
ristických tras, údržba informačních 
objektů. Odjezdy si volí značkařské 
skupiny. 

Město Adamov, Technické muzeum v Brně,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Moravský kras,

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita – Školní lesní podnik Křtiny,
Česká speleologická společnost – ZO Býčí skála, Křtinské údolí a AGGA,
Archaia Brno o.p.s. a Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

Vás srdečně zvou na 7. ročník

SETKÁNÍ
VE STŘEDNÍ ČÁSTI

MORAVSKÉHO KRASU
pořádané z iniciativy Federace EUROPARC

u příležitosti Mezinárodního dne muzeí
a Evropského dne parků,

které se koná v sobotu 12. května 2007.

Doprava mezi Adamovem a Býčí skálou
bude zajištěna historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně. 

Autobus bude jezdit od 8:30 hod z Adamova – zastávky na křižovatku v Josefově (Býčí skála) 
a zpět, poslední odjezd z Josefova je v 18:00 hod.

U příležitosti setkání bude v 11:00 hod otevřena nově rekonstruovaná
Naučná stezka Josefovské údolí – Stezka Rudolfa Burkhardta
mezi Starou hutí a jeskyní Býčí skálou s odborným výkladem.

Stará huť
• Prohlídka expozic 

Technického muzea v Brně,
• ukázková tavba  železa 

v replice velkomoravské 
pece,

• ukázky řemesel,
• prezentace ochrany přírody 

a krajiny v CHKO Moravský 
kras.

 Býčí skála
• Exkurze do jeskyně 

Býčí skála pro veřejnost 
(k návštěvě doporučujeme 
vlastní baterky)

• Rekonstrukce halštatské 
jeskynní svatyně

• (tyto akce budou 
organizovány i ve dvou 
následujících víkendech)

 Švýcárna 
• Občerstvení v nekuřácké 

hospůdce a lahodný čaj 
v improvizované čajovně,

• ekostan s výstavou, hrami 
a ekohrami pro děti, mládež 
i dospělé,

• výstava o CHKO Moravský 
kras v kamenném sklípku 
za Švýcárnou.

Naučná stezka Josefovské údolí
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Naučná stezka Josefovské údolí

dětem sauna prospívá
 Děti škol se těší na úterý. to je den, 
kdy už pátým rokem mají možnost 
chodit do sauny. na první „směnu“ 
chodí děti z Adamova-Ptačiny, pro-
tože mají delší cestu a musí jezdit 
autobusem. Děti se nejprve převlék-
nou, pak se vysprchují a jdou do po-
tírny, po zchlazení celou proceduru 
dvakrát až třikrát zopakují. Pak násle-
duje závěrečné sprchování, je nutné 
se rychle převléknout a vysušit vlás-
ky. Ještě zbývá čas na svačinu a už 
zase honem na autobus. Děti se při 
saunování dobře baví. Přímo v potír-
ně hrají nejrůznější slovní hry, počíta-
jí nebo si opakují básničky na blížící 
se vystoupení,“ říká učitelka z mateř-
ské školy na Jilemnického ulici Alena 
Bláhová a dodává, že naopak nejvíce 
křiku a veselí je u bazénu. První smě-
na skončila, nastupuje druhá. to jsou 
děti z mateřské školy u kostela. „také 
naše děti využívají této možnosti pá-
tým rokem, přihlášena je asi čtvrtina 
kluků a holčiček. Musím ocenit, že 
Sokol Adamov nám udělal výbornou 
cenu, která se po celou dobu nezmě-
nila. Sponzorsky nám také přispívá 
Adavak a zbytek doplácejí rodiče,“ 
vysvětlila vedoucí učitelka Ivana ko-
sinová. Myslí si, že by rodiče této mož-
nosti mohli více využívat. Pro uči-
telky je návštěva sauny s dětmi vždy 
trochu organizačně náročná, protože 
je třeba provoz školky tomuto faktu 
přizpůsobit a také dbát zvýšené opa-
trnosti, aby nedošlo k úrazu. Ale dě-
lají to rády. vidí totiž, že dětem otužo-
vání skutečně prospívá.

  Marta antonínová
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 v sobotu 3. 3. se ve sportovní hale 
Sokola Adamov konal Mládežnický 
sportovní den – halový turnaj žákov-
ských týmů v kopané O pohár před-
sedy Fk Adamov.

HALOvý tURnAJ MLADŠíCH A StARŠíCH ŽÁků v kOPAné

o poHÁr předsedY Fk AdAmov

PŘEhLED UTKÁnÍ skupiny a
Utkání výs. Branky
Adamov – Brno 3 : 2 krátký 3 – Přichystal, kolíšek
Babice –  Rájec 1 : 1 Hruška – Hajdamach 
Lipovec –  Adamov 0 : 2 krátký, Babík
Brno – Babice 3 : 2 Dvořák 2, Přichystal – Šustr, Ondráček
Rájec – Lipovec 3 : 4 kunovský 2, Dvořák – Sedlák 3, 

Opatřil
Adamov – Babice 5 : 0 krátký 3, Charvát, Hloušek
Brno – Rájec 3 : 0 Přichystal 3
Lipovec – Babice 0 : 2 Ondráček 2
Adamov – Rájec 0 : 1 Hajdamach
Brno – Lipovec 4 : 6 Přichystal 2, Dvořák 2 – Sedlák 3, 

Grim, Musil, Potočár

 KOnEČnÁ TaBULKa TURnaJE MLaDŠÍCh ŽÁKŮ
Poř. tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Fk Adamov 4 3 0 1 10 : 3 9

2. Sk Sokol Lipovec 4 2 0 2 10 : 11 6
3. Slovan Brno 4 2 0 2 12 : 11 6
4. MkZ Rájec – Jestřebí 4 1 1 2 5 : 8 4
5. Sokol Babice nad Svit 4 1 1 2 5 : 9 4

 ke třetímu ročníku turnaje se v so-
botu do sportovní haly sjelo celkem 
deset družstev mladých hráčů kopa-
né. Byla to družstva Sokol Babice nad 
Svitavou, Slovan Brno, Sk Sokol Li-
povec a Fk Adamov s družstvy obou 
kategorií. Dále mladší žáci MkZ Rá-
jec-Jestřebí a starší žáci Sokola Dou-
bravice nad Svitavou. Skupina A 
(mladší žáci) hrála své zápasy dopo-
ledne, skupina B ( starší žáci ) bojo-
vala v odpoledních hodinách. Po ná-
stupu družstev skupiny A, na kterém 
všechna družstva, trenéry a rodiče 
hráčů přivítal starosta města pan Jiří 
němec, místostarosta a předseda Fk 
Adamov pan Miroslav Čuma, se již 
rozpoutaly nelítostné boje o celkové 
vítězství v turnaji mladších žáků.

na koncentraci v zápase a náš tým 
po několika neproměněných šancích 
prohrál při jediné střele soupeře na 
bránu, která skončila v naší síti 0:1.
 vítězem třetího ročníku halového 

posledním zápase díky výborné fy-
zické kondici přehráli v závěru utkání 
Doubravici 3:2. turnaj byl velmi vy-
rovnaný a jen díky nepřízni osudu  
(v podobě černé kočky, kterou naši 
fotbalisté potkali při cestě na turnaj), 
se jim nepodařilo v turnaji zvítězit.
 vítězem třetího ročníku halového 
turnaje O pohár předsedy Fk Adamov 
v kategorii starších žáků se tak stalo 
družstvo Sk Sokol Lipovec. Domácí 
tým Fk Adamov po bojovném výkonu 
obsadil třetí místo.
 také na závěr turnaje starších 
žáků byly vyhlášeny individuální  
ceny, jejichž pořadí určilo hlasování 
trenérů všech zúčastněných družs-
tev. nejlepším hráčem celého turna- 
je se stal David Zukal ze Sokola 
Lipovec. nejlepším střelcem turnaje 
se stal se čtyřmi vstřelenými bran-
kami Martin kučera ze Sokola Babi-
ce. nejlepším brankářem turnaje byl 
zvolen Martin Manoušek z Fk Ada-
mov, který tímto potvrdil vysokou 

PŘEhLED UTKÁnÍ skupiny B
Utkání výs. Branky
Adamov – Brno 0 : 0
Babice – Doubravice 1 : 1 kučera 2 – Hubený, Sáňka
Lipovec – Adamov 2 : 1 Hebert F. 2, Zukal – Peterek
Brno – Babice 3 : 0 Dvořák, Barták, Grünwald
Doubravice – Lipovec 0 : 1 Sedlák

Adamov – Babice 5 : 1 krátký L. 2, Peterek, Flachs, Pačov-
ský – kučera

Brno – Doubravice 0 : 0

Lipovec – Babice 5 : 1 Zukal 2, Sedlák, Hebert P, nečesa-
ný – kučera

Adamov – Doubravice 3 : 2 Střelec, Flachs, Peterek – Marvan, 
Řezníček

Brno – Lipovec 2 : 0 Cerovský, Schierberg

tým Fk Adamov. Při slavnostním 
ukončení turnaje mladších žáků byly 
vyhlášeny individuální ceny, jejichž 
pořadí určilo hlasování trenérů všech 
zúčastněných družstev. nejlepším 
hráčem celého turnaje se stal Daniel 
Přichystal ze Slovanu Brno. nejlep-
ším brankářem turnaje byl zvolen  
Filip němec z Fk Adamov. nejlepším 
střelcem turnaje se stal se sedmi 
vstřelenými brankami Ondřej krátký 
z Fk Adamov.
 Po krátké přestávce, kdy pořada-
telé turnaje načerpali potřebnou ener-
gii, se již začali scházet do adamov-
ské haly účastníci odpoledního tur-
naje starších žáků.
 Stejně, jako ráno starosta města 
pan Jiří němec přivítal místostarosta 

 turnaj se hrál systémem každý  
s každým. v zahajovacím utkání 
skupiny A zvítězil domácí tým nad 
Brnem v poměru 3:2. v dalších utká-
ních naši mladší žáci porazili nejprve 
Lipovec 2:0 a babický tým deklaso-
vali 5:0. Před posledním utkáním  
s Rájcem už bylo jasné, že naši fot-
balisté bez ohledu na výsledek vybo-
jovali první místo v turnaji. tato sku-
tečnost se také výrazně podepsala 

nostním zahájení turnaje skupiny B.
 Odpolední zápasy přinesly velmi 
kvalitní kopanou ve vysokém tempu. 
Diváci tak mohli porovnávat herní 
projev a rozdíly mezi staršími a mlad-
šími žáky. v zahajovacím utkání sku-
piny B se od našich fotbalistů odvrá-
tilo štěstí. Po velké převaze a doslova 
festivalu promarněných šancí ada-
movský tým pouze remizoval s Brnem 
0:0. v následujícím utkání naši starší 

žáci prohráli smolnou brankou v po-
slední minutě s Lipovcem 1:2. v dal-
ších zápasech konečně domácí zúro-
čili tvrdou zimní přípravu, když nejpr-
ve převálcovali babický tým 5:1 a v 

 KOnEČnÁ TaBULKa TURnaJE sTaRŠÍCh ŽÁKŮ
Poř. tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Sk Sokol Lipovec 4 3 0 1 8 : 4 9

2. Slovan Brno 4 2 2 0 5 : 0 8
3. Fk Adamov 4 2 1 1 9 : 5 7
4. Sokol Doubravice 4 0 2 2 4 : 6 2
5. Sokol Babice nad Svit 4 0 1 3 4 : 15 1

úroveň mladých brankářů v Adamově.
 Poděkování za uspořádání turna-
je patří pořadatelům, jimiž byli před-
seda a členové Fk Adamov, hráči 
vždy nehrajícího družstva žáků obslu-
hující časomíru a „ výpočetní středis-
ko“. Dále starostovi města panu něm-
covi, který spolu s panem Buříkem 
starším a trenérem dorostu p. Ma-
nouškem řídili jednotlivá utkání jako 
rozhodčí. největší dík však patří 
sponzorům a městu Adamov, kteří 
neváhali vložit prostředky na rozvoj a 
podporu mládežnického sportu. Bez 
jejich podpory by se turnaj velmi těžko 
uskutečnil. Děkujeme a těšíme se 
spolu s ostatními mladými fotbalisty 
na příští ročník turnaje. Zdeněk Buřík

turnaje O pohár 
předsedy Fk Ada-
mov v kategorii 
mladších žáků se 
po výborném vý-
konu stal domácí 

a předseda Fk 
Adamov pan Mi-
roslav Čuma druž-
stva starších žá-
ků, trenéry, rodiče 
hráčů a všechny 
diváky na slav-
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inzerce       
Hledám byt 2-3+1 v Adamově. 
tel. 605 903 800.
Prodám Jawa 50 – Mustang, pojízd-
ný, přihlášený. tel. 608 438 615.
Prodám přívěsný vozík za os. auto-
mobil. tel. 728 709 008.
 Hledám studenta, který dobře 
rozumí PC, aby občas provedl nějaké 
úpravy, samozřejmě za úplatu. 
tel. 724 758 470. 
Hledám podnájem bytu 2+1 v Ada-
mově (i dlouhodobý). Cena max. do 
7000 kč. tel. 721 431 616.
 Prodám dvourychlostní Babettu  
s náhradními díly. tel. 605 384 326.
Hledám garáž do pronájmu na Pta-
čině, prosím nabídněte. 
tel. 723 769 731.

 v sobotu 24. 3. proběhly v hale tJ 
Sokol Adamov závody ve sportovní 
gymnastice nejmenších, které pořá-
dala Sokolská župa Dr. Jindry vaníč-
ka s tJ Sokol Adamov. Před desá- 

v Adamově si zacvičily děti společně s rodiči
tou hodinou se zapsalo 36 soutěží-
cích ve věku od 1,5 do 6 let s mamin-
kou, tatínkem, tetou nebo babičkou. 
Zastupovali tJ Brno Židenice, Brno 
Černovice, Brno Černá Pole a Ada-

mov v počtu 12 dětí. Zúčastnilo se  
i 7 neorganizovaných dětí z Adamova. 
Po desáté hodině se všichni rozehřá-
li při krátké rozcvičce a pak si vyzkou-
šeli předem určené cviky. v 10.30 hod 
se skupiny soutěžících začaly stří- 
dat na pěti stanovištích. Rozhodčí 
bedlivě sledovali, jak dítě za pomoci 
dospělého předvede cvik – např. ho-
lubičku na lavičce a spravedlivě dvo-
jici ohodnotili body. Potom následo-
valo zdolání překážkové dráhy na čas. 
První část byla společná. ve druhé si 
svou fyzičku ověřili hlavně dospěláci. 
výstup na žebřiny, sjezd po lavičce  
a prolézání strachového pytle patřilo 
dětem. na závěr došlo na vyhlášení 
vítězů. Ale ve chvíli, kdy mělo každé 
dítě na krku perníkovou medaili, ruce 
plné sladkostí, diplomu a omalován-
ky, bylo úplně jedno, kdo byl nejrych-
lejší. A už te se těší na župní závody 
v atletice tentokrát do Brna.
 Dáša hrubá, vedoucí rodičů a dětí, 

tJ Sokol Adamov 

YorikA cUp 
letovice 2007

 v neděli 4. března se družstvo 
přípravky Fk Adamov zúčastnilo prv-
ního ročníku halového turnaje přípra-
vek v kopané yORIkA CUP 2007  
v Letovicích. na turnaji hrálo celkem 
7 týmů z okresu Blansko systémem 
každý s každým. ve velmi silné kon-
kurenci se naše přípravka neztra-
tila a obsadila skvělé druhé místo. 
vítězem turnaje se stalo družstvo 
knínic, na třetím místě skončily Bos-
kovice. všechny týmy byly za před-
vedené výkony odměněny věcnými 
cenami.

soUstrUŽník, kArUselÁř, oBslUHA nc strojŮ

Společnost kovo letovice, s.r.o. hledá pracovníky na pozice 

soustružník, karuselář, 
obsluha nc strojů 
na přesnou, malosériovou výrobu. 
Požadujeme vyučení (znalost) oboru,  
znalost technické dokumentace, samostatnost, ochotu učit se. 
Zároveň nabízíme zajímavou práci v přátelském kolektivu, 
dobré mzdové ohodnocení, nástup možný ihned.

kontakt: info@kovoletovice.cz
Ing. Jaromír Flok, tel. č. 516 474 842
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Autorizovaný servis  
a prodej výrobků  

STIHL, VIKING
Školní lesní podnik Křtiny

Autodílny Adamov, 679 04 Adamov
e-mail: auto.adamov@slpkrtiny.cz, 

www.slpkrtiny.cz
Tel. 516 446 112

Po–Pá: 6.30–15.00 hodin

Prodej NA SPLáTKy


