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A D A M O V S K Ý 
Z P R A V O D A J

Alexandrovka v roce 1911.

Tuto podobu Alexandrovky již neznáme. Změní se však i současná podoba. Vzhledem k havarijnímu 
stavu proběhne v roce 2008 rekonstrukce. Součástí rekonstrukce bude i  zvýšení Alexandrovky o 5 m, aby 

měla stejnou výšku jako ta původní, kterou vidíte na fotografii.
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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a vánoční svátky opětovně klepou na dveře. Po nich pak oslavíme konec roku 2007 a přiví-

táme rok nový, rok 2008. 
Čekají nás nejkrásnější dny v roce, období klidu a míru. Vánoční atmosféra vdechne do každodenního běžného 

života sváteční pocit.
Z celého srdce Vám přejeme šťastné, příjemné a pohodové prožití vánočních svátků. Přejeme Vám, ať vánoce 

oslavíte podle svých představ, obklopeni svými nejbližšími. Dětem nechť se splní všechna vánoční přání a jsou šťast-
ny z bohaté nadílky. Uvítání roku 2008 prožijte ve veselí a radosti.

Do nového roku Vám všem přejeme mnoho úspěchů, spokojenosti, štěstí a lásky. Ať je rok 2008 pro Vás všechny 
rokem zdařilým a provází Vás pevné zdraví.

Jiří Němec, Miroslav Čuma

Zprávy Z radnice

Zprávy Z MaTriKy

V sobotu dne 1. prosince 2007 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:
 11.05. Tereza Ličková, Lesní 452
 14.06. Natálie Mihóková, Tererova 3
 21.07. Martin Mikula, Fibichova 29
 10.10. Darina Seredová, Petra 

Jilemnického 27
 18.10. Barbora Bromová, Družstevní 11
 25.10. Karolína Svobodová, Opletalova 24

Blahopřejeme:
 2.12. Oldřich Svačina, 70 roků,  

Opletalova 38
 2.12. Ludmila Slaninová, 82 roky,  

Petra Jilemnického 10
 11.12. Božena Volavá, 87 roků,  

Opletalova 38
 13.12. Helena Blatná, 94 roků, Sadová 21
 14.12. Ludmila Šebáková, 75 roků, 

Tererova 7
 19.12. Eugen Fajman, 70 roků, 

Komenského 7
 19.12. František Pisk, 80 roků,  

Komenského 19
 23.12. Vlasta Halvová, 94 roky, Petra 

Jilemnického 9
 24.12. Karel Pásek, 70 roků, Sadová 20
 26.12. Eduard Boháček, 75 roků,  

Fibichova 36

Blahopřejeme k sňatku
 1.12. Milan Hnízdo – Alena Gröbnerová

Úmrtí
 15.11. Jiří Novák, roč. 1946, Pod Horkou 21

Rada města Adamova, jako jediný spo-
lečník společnosti ADAVAK, s.r.o. Adamov 
bere na vědomí částečně zpracovaný pře-
hled o úklidové činnosti v bytovém domě 
Komenského 6 a ukládá jednateli předložit 
v termínu 6. 12. 2007 kompletně vyhodno-
cenou anketu o společných vnitřních a vněj-
ších prostorách Komenského 6.

Rada města Adamova, jako jediný spo-
lečník společnosti ADAVAK, s.r.o. Adamov 
schválila kalkulaci ceny vodného a stočného 
na rok 2008.

Rada města Adamova v souladu s § 
102, odst. 2, písm. h zákona č. 128/2000 Sb., 
zákon o obcích, zrušila k 31.12.2007 Komi-
si pro použití prostředků úvěrového fondu 
oprav a modernizací bytů. 

Rada města Adamova v souladu s § 58 
a § 102 zákona č. 128/2000 Sb. pověřila 
OMSÚ pravomocemi obce (města) k udržo-
vání pořádku a čistoty. Rada města Adamova 
uložila úkol místostarostovi města písemně 
upozornit vlastníky neupravených pozem-
ků, které ruší vzhled města, na jejich řádný 
úklid a udržování. Dále mu ukládá zpracovat 
a vydat článek v Adamovském zpravodaji 
v termínu do 10.3.2008.

Rada města Adamova schválila záměr 
odkoupit část pozemku parc.č. 399/1 v k.
ú. a obci Adamov o výměře cca 300 m2 pro 
realizaci zastávky MHD a přechodu u nádraží 
Českých drah a pověřuje pana místostarostu 
dalším jednáním v této záležitosti.

Rada města Adamova schválila povolení 
výjimky z počtu dětí, žáků a studentů, stano-
veného prováděcím právním předpisem pro 
základní školu, jejíž činnost vykonává pří-
spěvková organizace Základní škola a mateř-
ská škola Adamov, Komenského 4, Adamov. 

Rada města Adamova rozhodla na zákla-
dě výsledků poptávkového řízení uzavřít 
smlouvu na tisk Adamovského zpravodaje 
pro rok 2008 s  firmou ADAtisk s.r.o., Kolonie 
446, Adamov.

Rada města Adamova rozhodla na zákla-
dě výsledků poptávkového řízení uzavřít 
smlouvu na zhotovení pohlednic Adamova 
s firmou Mikadapress s.r.o. Adamov.

Rada města Adamova ukládá odboru 
MSÚ zveřejnit záměr výpůjčky části neby-
tových prostor ZŠ Ronovská o celkové plo-
še 286,1 m2 v souladu se zákonem o obcích 
dle zápisu.

Rada města Adamova dle § 102 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, jmenuje členy Kulturně informační 
komise: Bc. Romana Piláta, Radovana Koláře, 
Jaroslava Vránu ml., Jiřího Němce, Miroslava 
Čumu. 

Rada města Adamova schválila firmu 
REASTAV GROUP s.r.o., se sídlem Juřinka 21, 
757 01 Valašské Meziříčí jako vybraného 
uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu 

- „Odstranění stavby minigolfového hřiště“ 
na pozemku parc.č. 607 v k.ú. v obci Ada-
mov dle zadávacích podmínek k odstranění 
stavby a zároveň ukládá odboru OMSÚ před-
ložení smlouvy o dílo na odstranění stavby. 

Zastupitelstvo města Adamova vzalo na 
vědomí společný zápis Kontrolního výboru 
ZM a Finančního výboru ZM ze dne 22. 11. 
2007 o provedené kontrole plnění usnesení 
spojeného s čerpáním úvěru na rekonstrukci 
CZT ve výši Kč 12 mil..

Zastupitelstvo města Adamova schválilo 
darovací smlouvy mezi společností TENZA, 
Gama J+P, s.r.o., ABLE agency, s.r.o.,Synerga, 
a.s., PROKONZULTA, a.s. jako dárci a Městem 
Adamov jako obdarovaným k poskytnutí 
daru na investiční akci „Rekonstrukce roz-
hledny Alexandrovka“.

Zastupitelstvo města schválilo přijetí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve 
výši 16.551 Kč na výdaje JSDH Adamov na 
rok 2007.

Zastupitelstvo města Adamova schvá-
lilo přijetí neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 50.000 Kč na zabezpečení 
provozu kontaktního místa veřejné správy 
Czech POINT.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo 
Dodatek č. 11 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ada-
mov, příspěvková organizace a současně Zři-
zovací listinu ZŠ a MŠ Adamov, příspěvková 
organizace v úplném znění.

Zastupitelstvo města Adamova schvá-
lilo prodej bytových jednotek (bez 6 střeš-
ních bytů nástavby) včetně poměrné části 
pozemku v bytovém domě na ul. Opletalova 
č.p. 346 a 347 stávajícím nájemníkům násle-
dovně: bytové jednotky 1+1 o výměře 33,04 
m2 za cenu 160 tis. Kč, bytové jednotky 2+1 
o výměře 56,51 m2 za cenu 270 tis. Kč, byto-
vé jednotky 3+1 o výměře 73,22 m2 za cenu 
350 tis. Kč.
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cena vodného a stočného
Vážení odběratelé, oznamuji Vám ceny vodného a stočného pro rok 2008 schválené Radou 

města Adamova dne 15. 11. 2007.

Vodné 20,50 Kč bez DPH za 1 m3 22,35 vč. 9% DPH za 1 m3

Stočné 15,30 Kč bez DPH za 1 m3 16,68 vč. 9% DPH za 1 m3

V+S 35,80 Kč bez DPH za 1 m3 39,02 vč. 9% DPH za 1 m3

Vyčištění odpadní vody (dovezené na ČOV fekálním vozem) 120,00 Kč bez DPH, což je 
130,80 Kč vč. 9% DPH. Kalkulace výše uvedených cen je k nahlédnutí v sídle společnosti ADA-
VAK, s.r.o., Nádražní čp. 455 a na Městském úřadu v Adamově.

Dále Vás upozorňuji na nepřetržitou havarijní službu společnosti ADAVAK. Na níže uvedené 
telefonní číslo můžete nahlásit havárie v bytových domech, na vodovodních řadech a kanali-
zaci ve městě Adamov.

Telefonní číslo havarijní služby: 724 370 188

Na závěr bych Vám rád popřál pokojné prožití svátků vánočních a v novém roce pevné 
zdraví a mnoho štěstí.

Bc. Jiří Charvát, jednatel ADAVAK, s.r.o. 

přehled splatností místních poplatků a ostatních plateb na rok 2008
POPLATEK ZE PSŮ (SS 1341002008)

splatnost

sazba poplatku 

poznámkaza 1. psa
za 2.  a každého dalšího psa téhož 
držitele

rodinný dům
31.3.2008 150,- Kč 225,- Kč
31.3.2008 100,- Kč 150,- Kč důchodce

ostatní místa
31.3.2008 700,- Kč 1000,- Kč
31.8.2008
31.3.2008 �00,- Kč 300,- Kč důchodce

kotec na Kolonii 31.3.2008 �00,- Kč 450,- Kč
Pozn.: Činí-li místní poplatek nad 250,- Kč ročně, lze jej platit: 
• jednorázově nejpozději do 31.3.2008
• ve dvou stejných splátkách, a to do 31.3.2008 a do 31.8.2008.

KOMUNÁLNÍ ODPAD (SS 1337002008)

splatnost sazba poplatku poznámka
31.3.2008 �50,- Kč 1. splátka 
30.9.2008 �50,- Kč 2. splátka 

Místní poplatek lze platit i jednorázově tj. do 31.3.2008.

OSTATNÍ PLATBY - ZAHRÁDKY ( SS 1012213108 )
splatnost 31. 1. 2008, částka dle uzavřené smlouvy

Poplatky a ostatní platby je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov 
v pokladní hodiny nebo převodem na účet města Adamov č. 19-1360055309/0800:
VS = rodné číslo (slouží k identifikaci poplatníka ), SS = viz. výše uvedené poplatky

PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO 
IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB !!!

odbor ekonomický

Úklid chodníků

dražba bytů
Město Adamov nabízí formou veřejné 

dražby dobrovolné, kterou organizuje spo-
lečnost PROKONZULTA, a.s., Brno dvě  jedno-
pokojové bytové jednotky na adrese Opleta-
lova 38 a,b. Dražba se uskuteční v zasedací 
místnosti Městského úřadu Adamov, Pod 
Horkou 2, Adamov dne 7. 2. 2008 od 14.00 
a 14.30 hodin. 

Nejnižší podání: 500.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota:  150.000,- Kč
Bližší informace naleznete na úřední 

desce Městského úřadu Adamov ve formě 
dražební vyhlášky.

Pracovníci Městského úřadu Ada-
mov přejí všem občanům příjemné 
a klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2008 pevné zdra-
ví, štěstí a spokojenost a také mnoho 
úspěchů v soukromém i pracovním 
životě. 

Město Adamov děkuje za 
spolupráci v roce 2007 a přeje 

partnerům mnoho úspěchů 
v jejich další činnosti.

Informujeme všechny majitele nemo-
vitostí, které přiléhají k chodníkům, jak zní 
zákon č. 13/1997 Sb. § 27 odst. 4.:

„Vlastník nemovitosti, která v zastavěném 
území obce hraničí se silnicí nebo s míst-
ní komunikací, odpovídá za škody, jejichž 
příčinou byla závada ve schůdnosti na při-
lehlém chodníku, která vznikla znečištěním, 
náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že 

nebylo v mezích jeho možností tuto závadu 
odstranit; u závady způsobené povětrnostní-
mi situacemi a jejich důsledky takovou záva-
du zmírnit.“

Pokud majitel nemovitosti má trvalé byd-
liště mimo obec, je rovněž povinen zajistit 
údržbu přilehlé části chodníku. Jedná se 
zejména o odklízení sněhu a sypání chodní-
ků. Upozorňujeme, že nelze na posyp chod-

níků použít sůl !!! V podzimních měsících 
je majitel nemovitosti povinen provádět 
úklid spadaného listí. V průběhu roku upra-
vit vegetaci na přilehlém pozemku tak, aby 
nezasahovala do chodníku a nemohla nějak 
omezit provozu na něm. 

Z výše uvedeného se obracíme na všech-
ny majitele nemovitostí, které přiléhají 
k chodníkům, aby tyto řádně a včas udržo-
vali. 

OMSÚ

výběrové řízení
Společnost Zásobování teplem Ada-

mov, s.r.o., Nádražní 455, Adamov vyhlašu-
je výběrové řízení na obsazení funkce

VÝKONNÝ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI.
Možný nástup k 1. 2. 2008. Odpovída-

jící platové zařazení. Bližší informace na 
vyžádání. Termín pro podání přihlášky je 
stanoven do 4. 1. 2008. Součástí přihlášky 
je i strukturovaný profesní životopis. Obál-
ku nadepište „Výběrové řízení ZTA“ a zašle-
te na uvedenou adresu.

Adresa: 
Město Adamov, Pod Horkou 2
Telefon:
548 213 222, 516 499 627 
E-mail:
polak@synerga.cz, mesto@adamov.cz
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Dávky státní sociální podpory – změna 
platné právní úpravy od 1. 1. 2008

Klub „DRUŽÁNEK“ se představuje

Kulturně informační komise 
přeje čtenářům zpravodaje, jeho 
dopisovatelům i všem občanům 
města, radostné Vánoce a jen to 
nejlepší v nastávajícím roce 2008.

OZnáMenÍ
Pokladna Městského úřadu Adamov 

oznamuje, že dne 2. 1. 2008 bude z tech-
nických důvodů otevřena až od 10.00 hod. 
Veškeré platby týkající se poplatků bude 
možno hradit hotově od pondělí 7. 1. 2008. 
Děkujeme za pochopení. Odbor ekonomic-
ký

Nový mateřský klub Družánek vznikl 
v průběhu měsíce listopadu v Adamově 
Horce. Založily si jej adamovské maminky 
s malými dětmi, které s nastupujícím pod-
zimem a zimou stále častěji řeší problém 
jak zabavit své ratolesti, když venku prší, 
dětská hřiště a pískoviště jsou rozblácená 
a brzy se stmívá. Děti jsou totiž pořád stej-
ně neposedné, ať je zima nebo léto. Proto 
se často ozýval požadavek na vytvoření 
mateřského klubu nebo centra, který by 
měl k dispozici pěkné a dostatečně vel-
ké prostory vhodné pro setkávání a hru 
malých dětí.

Se svými představami a nápady jsme se 
obrátily na pana místostarostu M. Čumu. 
Setkaly jsme se s velkým pochopením 
a ochotou naše potřeby řešit a postupně 
realizovat. Ukázalo se, že vyhovující pro-
story by mohla poskytnout Základní škola 
Komenského. Z několika daných možnos-
tí se nám jako nejlepší jevila školní druži-
na, která nabízí dostatečné zázemí pro 
hru a pobyt dětí. Je vybavena hračkami, 
kobercem a stolky s židličkami. Takže proč 
to nezkusit?

Premiérové setkání Družánku (jmé-
no našeho klubu jsme odvodily právě od 

„družiny“) proběhlo 13. 11. 2007. Druži-
nu si přišlo prohlédnout deset maminek 
s dětmi. Děti byly z nového prostředí nad-
šené a se zvědavostí sobě vlastní zkou-
maly hračky a maminky hledaly vhodné 
termíny pro pravidelná setkávání a dáva-
ly dohromady organizační záležitosti. 
O týden později už popularita Družánku 
stoupla o tři další maminky a celkem se 
nás sešlo třináct.

Družánek hostí své milé malé návštěv-
níky a jejich starostlivý doprovod vždy 
v úterý od 9.00 do 11.00 a ve čtvrtek od 
16.00 do 18.00. V úvodu schůzky se děti 
přivítají s pohádkovou postavičkou Fran-
tiška z televizní Kouzelné školy, potom 
následuje půlhodinka říkanek, básniček 
a písniček a pohybových her. Převážná 
část setkání je však brána jako tzv. herna, 
tedy především možnost pro spontánní 
hru dětí, pro poznávání nových kamarádů, 
kreslení atd. I přesto se snažíme připravit 
si na úterní schůzky program. 27. listopa-
du jsme dělaly otisky dětských ručiček 

a nožiček do hlíny. Naše výtvory si bude-
me moci vypálit přímo v keramické dílně 
Základní školy. 11. prosince jsme se ladi-
ly do předvánoční atmosféry výrobou 
papírových hvězdiček. Jak je tedy vidět, 
v Družánku nudou netrpíme.

Rády bychom pozvaly i další mamin-
ky a děti, aby přišly mezi nás. Scházíme 
se v uvedené termíny u zadního vcho-
du Základní školy. Je nutná dochvilnost, 
pokud je to možné, z důvodu jednotného 
vstupu do budovy. Je dobré vzít si pře-
zůvky, alespoň pro děti určitě. Důležitá 
je také pro zdárné fungování Družánka 
ohleduplnost k vybavení družiny, hrač-
kám a vystaveným výtvorům dětí. Další 
informace o Družánku je možné nalézt na 
plakátcích vylepených na městských pla-
kátovacích plochách. Organizační pokyny, 
aktuality a vše o dění v Družánku najdete 
také na webových stránkách http://dru-
zanek.ic.cz.

Ještě jednou bychom chtěly poděkovat 
panu místostarostovi M. Čumovi a paní 
ředitelce Základní školy Komenského J. 
Burianové za jejich podporu a vstřícnost, 
bez nichž by Družánek zřejmě nevznikl.

Adamovské maminky

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, byl s účinností od 1. 
1. 2008 mimo jiné novelizován i zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů.

Zákonné úpravy se dotknou téměř 
všech dosud vyplácených dávek, s výjim-
kou dávky „příspěvek na bydlení“. Podstat-
ná změna spočívá v tom, že se odstraňuje 
každoroční automatická valorizace dávek 
a výše téměř všech dávek bude od ledna 
2008 stanovena pevnou částkou. Dávka 
přídavek na dítě se bude vyplácet pouze 
rodinám s příjmy do 2,4 násobku životní-
ho minima v pevné výši podle věku dítěte: 
do 6 let 500,- Kč, od 6 do 15 let 610,- Kč 
a od 15 do 26 let 700,- Kč. Nárok na soci-
ální příplatek vznikne, pokud rozhodný 
příjem rodiny za předcházející čtvrtletí 
nepřesáhne 2,0 násobek částky životního 
minima rodiny a na výši dávky bude mít 
i nadále vliv věk a počet nezaopatřených 
dětí, zdravotní stav dítěte či rodiče osamě-
lost rodiče, studium dítěte popř. narození 
vícerčat. Příspěvek na školní pomůcky se 
od ledna 2008 ruší. Příspěvek při převzetí 
dítěte jako jedna z dávek pěstounské péče 
bude činit na dítě do 6 let 8 000,- Kč, od 6 
do 15 let 9 000,- Kč a od 15 do 18 let 10 
tis. Kč. Porodné se bude na každé naroze-

né dítě vyplácet v jednotné výši 13 000,- 
Kč. Na pohřebné bude mít nárok pouze 
osoba, která vypravila pohřeb nezaopat-
řenému dítěti nebo osobě, která byla ke 
dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, 
výše dávky zůstává beze změny, tj. 5 000,- 
Kč. Zcela novou podobu bude mít dávka 
rodičovský příspěvek. Základní podmín-
kou nároku je osobní celodenní a řádná 
péče o nejmladší dítě v rodině. Dávka 
je stanovena ve třech výměrách daných 
v pevných měsíčních částkách - zvýše-
ná výměra 11 400,- Kč,  základní výměra  
7 600,- Kč a snížená výměra 3 800,- Kč. 
Rodič si může za splnění dalších zákon-
ných podmínek zvolit čerpání rodičov-
ského příspěvku po dobu dvou, tří nebo 
čtyř let. Rodič se pro variantu čerpání 
dávky musí rozhodnout v zákonem sta-
novených lhůtách, nebude moci být pro-
vedena zpětně a nebude ji možno měnit, 
a to ani při střídání rodičů v pobírání dáv-
ky. U zdravotně postižených dětí bude 
nárok na rodičovský příspěvek do 7 let 
věku ve výši 7 600,- Kč. V případě návštěvy 
dětí v předškolních a školních zařízeních 
došlo ke zpřesnění výjimek při současném 
zachování nároku. Dítě starší 3 let věku 
může být v  zařízení buď 4 hodiny denně 
nebo 5 kalendářních dnů v měsíci. Dítě 

školního věku může nově navštěvovat 
základní školu speciální 4 hodiny denně. 
Pro nárok na rodičovský příspěvek od 1. 1. 
2008 bude nutné uplatnit novou žádost.

 Úřad práce Blansko
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Fórum Zdravého  
města Adamov

poděkování za práci
Po více jak patnácti letech odchází od 

Městské policie Adamov pan Robert Nedo-
rost. K Městské policii nastoupil 15. 5. 1992. 
Jak šel čas, vykonával v tomto zaměstnání 
řadu funkcí. Jmenován vedoucím strážní-
kem MP v Adamově byl k 30. 9. 1999. Rád 
mu touto cestou veřejně děkuji za jeho prá-
ci, která mnohdy nebyla zrovna jednodu-
chá. Přesto vždy spolehlivě plnil dané úko-
ly vyplývající z jeho funkce a dostál si svým 
povinnostem. Přeji mu jménem svým, pana 
starosty a všech bývalých kolegů a spolupra-
covníků mnoho úspěchů v jeho další práci. 
Ještě jednou, děkuji.

Miroslav Čuma, místostarosta 

ZLaTO dO adaMOva
Marek Hycl a Michal Farkaš získali pro ZŠ 

a MŠ Adamov další titul okresních přebor-
níků ve sportovních soutěžích. Z okresního 
přeboru družstev starších žáků ve stolním 
tenisu přivezli pohár a diplom za 1. místo. 
Navázali tak na dlouholeté vynikající výsled-
ky z předchozích soutěží a olympiád. Marko-
vi a Michalovi blahopřejeme k titulu a děku-
jeme za výbornou reprezentaci školy.

Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov

inzerce
Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel. 

605 903 800.

Nový sekáč-nákupní středisko Horka, 
Smetanovo nám. 1. 
Široký sortiment zboží, zimní bundy, dětské 
a kojenecké, montérky, maskáče, karnevalo-
vé masky, společenské šaty.
Provozní doba v pracovní dny od 9 – 17 
hodin.

Hledáme pracovnici na zapracování 
v keramické dílně v Babicích nad Svitavou. 
Tel. 739 634 301.

Koupím byt 2+1 v Adamově. Tel. 
723 474 763. 

Pronajmu garáž na Horce naproti interná-
tu. Tel. 723 124 345.

Pronajmu byt na ul. Sadová, volný od led-
na 2008, cena vč. inkasa 6500 Kč měsíčně. Tel. 
603 876 449.

Koupím RD v Adamově. Tel. 724 239 145.

HLEDÁM K PRONÁJMU byt 1+1 v Adamo-
vě, spěchá. Zn: tel. 723889766 

KREJČOVSTVÍ KORÁBKOVÁ nabízí své 
služby - šití dámských oděvů, záclon, závě-
sů, opravy a žehlení prádla. Otevřeno vždy 
ve středu od 9 do 18 hodin v objektu firmy 
Gama na Kolonce. Zn: tel. 732272660



















V pondělí 10. prosince 2007 ve večer-
ních hodinách v sále městského kulturní-
ho střediska proběhlo „Fórum Zdravého 
města“ v Adamově za účasti kolem 60 
občanů. Diskutovalo se ve čtyřech oblas-
tech, kterými byly rozvoj města, služby, 
životní prostředí a společenský život, nej-
prve odděleně a potom v plénu. Obča-
né se shodli na celkem 48 námětech, ke 
kterým se v nejbližších týdnech vyjádří 
odpovědné orgány a organizace. Písemné 
podklady budou diskutovány na dalším 
fóru, které se uskuteční v měsíci březnu 

za účasti pracovníků odborů městského 
úřadu a pozvaných zástupců organizací 
a institucí. Z tohoto druhého kola pak vze-
jdou již konkrétní náměty, které budou 
zahrnuty do Plánu zdraví a kvality života. 
Po jeho veřejném schválení občany bude 
tento plán jedním z dokumentů, kterým 
se bude řídit rozvoj města. Termíny rea-
lizace přijatých námětů nepřesáhnou ve 
většině případů dva roky a plán bude na 
setkáních s občany každoročně nejen 
vyhodnocován, ale i aktualizován.

Výměnný pobyt adamovských žáků 
V neděli 2. prosince se 11 žáků druhé-

ho stupně Základní školy a mateřské ško-
ly v Adamově vydalo na cestu do hlavního 
města Slovinska Lublaně, aby procvičili svou 
angličtinu a také poznali školní systém v této 
krásné zemi. Dvě žákyně devátého a šest 
žáků osmého ročníku, dvě děti ze sedmé tří-
dy a jednoho hocha ze 6.A doprovázeli uči-
telé Radek Cupák a Aleš Spurný. Po příjezdu 
vlaku na lublaňské hlavní nádraží byla naše 
výprava přivítána ředitelkou partnerské ško-
ly a učitelkou českého původu, která se do 
Slovinska provdala, a zajišťovala tak stopro-
centní komunikaci mezi oběma skupinami. 
Naši žáci byli rozděleni do rodin a učitelé 
odvezeni na ubytování. Tři dny navštěvo-
vali naši žáci i učitelé Základní školu Milana 
Šuštaršiča a mohli tak poznávat rozdíly škol-
ního systému. Málokterá třída zde má svou 
vlastní, výuka probíhá v odborných učeb-
nách, po kterých třídy během dne kolují. Ty 
jsou poměrně dobře technicky vybaveny 
(např. téměř v každé je dataprojektor). Pře-
stávky trvají jen 5 minut, velká na svačinu 
stejně jako u nás 20 minut. Kromě svačin a 
obědů mají žáci zajištěné i snídaně. Každý 
žák musí být za pololetí ústně vyzkoušen 
nejméně třikrát, na druhé straně je stano-
veno maximum písemných prací na dvě za 
týden a tři za pololetí z jednoho předmětu. 
Jako nevýhodné posoudili naši žáci i učitelé u 

školy staré 28 let školní hřiště, která jsou sice 
tři, ale každé pouze betonové. Systém tříd-
ních schůzek a konzultačních hodin byl vel-
mi podobný tomu našemu. Každé odpoled-
ne byl připraven pro žáky i učitele program: 
organizovaná prohlídka Lublaně s výkladem, 
radovánky v akvaparku či program v rodi-
nách (v tento den měli učitelé zajištěn výjezd 
k jezeru Bled). Ve středu se konal celodenní 
výlet do Postojenské jeskyně a k moři do his-
torického městečka Piran a letoviska Porto-
rož. Až na výjimky nám přálo počasí, což při-
spělo k pěkným zážitkům. Závěrečný večer 
proběhl ve škole, kde pro nás bylo nachystá-
no pohoštění. Při něm si naši a slovinští žáci 
sdělovali jaká pozitiva a negativa výměnný 
pobyt přinesl. Prakticky všichni se ve všech 
ohledech vyjadřovali kladně, jediným zmíně-
ným záporem byly problémy s úvodní komu-
nikací. Ty se do dvou dnů podařilo překo-
nat a vesměs se vytvořily nové kamarádské 
vztahy. Při odjezdu domů ráno 7.prosince 
dokonce ukáplo několik slz. Je třeba podě-
kovat ředitelce Ireně Kodrič, učitelce Lence 
Hradilové i všem ostatním na lublaňské ško-
le, kteří se na našem pobytu podíleli, za per-
fektní organizaci a bohatý program. Všichni 
byli velmi spokojeni a už se těší na návštěvu 
slovinských žáků se svými učiteli u nás, která 
proběhne na přelomu března a dubna. 

Aleš Spurný
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Antonín Baldrman oslaví 98. narozeniny

OTAKAR FIŠER - 100. výročí narození

vzpomínka

Dne 11. ledna 2008 tomu bude 6 let, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan František Šedý z Ada-
mova. Děkujeme všem, kdo mu spolu s námi 
věnují tichou vzpomínku. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manželka, synové a dcera 
s rodinami.

Tak jak ti z očí zářila láska a dobrota, tak 
mně budeš chybět do konce života.

Dne 19. 1. 2008 uplyne 20 let, co zemřel 
můj milovaný manžel Karel Stloukal. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka.

Dne 10. ledna 2008 vzpomeneme 1. výro-
čí úmrtí naší drahé dcery, sestry a vnuč-
ky Martiny Mikulové. Stále vzpomínáme. 
Maminka s rodinou.

Dne 28. ledna uplyne rok co nás opus-
til pan Václav Svoboda. Stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami. 

Dne 17. ledna 2008 oslaví 98. narozeni-
ny bývalý adamovský občan, pan Antonín 
Baldrman. Narodil se v roce 1910 v Adamo-
vě na ulici AB, dnes Hradní, kde prožil svá 
dětská léta. Školu obecnou, měšťanskou 
a pokračovací vychodil v Adamově. V ada-
movském závodě se vyučil strojním zámeč-
níkem a v roce 1927 si našel místo v Brně 
u firmy Josef Huňák - strojírna pro grafický 
průmysl a tiskové stroje. V roce 1932 úspěš-
ně zakončil studium na dvouleté průmyslo-
vé škole v Brně. O dva roky později se vrátil 
do adamovského závodu a pracoval nej-
dříve jako přední dělník, poté jako montér, 
vedoucí výdejny a v letech 1948-1958 jako 
mistr výrobního výcviku v oboru nástrojař 
a zámečník na učilišti v Adamově – Josefově. 

V roce 1958 ho zastihla nepříjemná 
nemoc a pan Baldrman se podrobil opera-

ci krku. Léčení bylo dlouhé, ale v roce 1963 
opět nastoupil do zaměstnání. Tentokrát 
do provozu 10 jako technický kontrolor, 
kde pracoval až do odchodu do důchodu 
v roce 1970. Na dva roky se ještě vrátil do 
učiliště v Josefově, kde jako mistr vycho-
vával učně v oboru strojní zámečník. Svoji 
aktivitu uplatňoval také v různých funkcích. 
Byl zakladatelem a pět roků předsedou 
Městského klubu důchodců v Blansku. Před 
rokem 1980 pomáhal zakládat Klub důchod-
ců v Adamově I.

Pan Baldrman byl v mládí také zapále-
ným sportovcem. V dělnických tělovýchov-
ných jednotách byl členem volejbalového 
družstva, věnoval se gymnastice, s dalšími 
sportovci organizoval cyklistické závody po 
Adamově a jeho okolí. Stál u zrodu fotba-
lového klubu SK Adamov a aktivně v něm 
působil jako brankář. Antonín Baldrman učil 
také v Blansku děti krasobruslení. Od roku 
1938, kdy se oženil, bydlí rodina Baldrma-
nova v Blansku. S manželkou Marií, rozenou 
Kasalovou, prožili 61 let společného života. 
Vychovali dvě dcery a jednoho syna. V roce 
1999 pan Baldrman ovdověl. Je jedním 
z mála pamětníků života v Adamově před 
70 -  90 lety.

Panu Antonínu Baldrmanovi k jeho 
významným narozeninám přejí spokojená 
léta života prožitá ve zdraví a aby tu káru 
života dotáhl do stovky a dále bývalí spo-
lupracovníci, bývalí učni, příbuzní a rodina, 
přátelé a známí.

Narodil se 2. prosince 1907 v Plzni. Vystu-
doval průmyslovou školu a v roce 1935 byl 
služebně přeložen z Plzně do tehdejších 
škodových závodů v Adamově. Zde praco-
val jako mistr brusírny, později jako technik 
v konstrukci KT a TOR. V Adamovských stro-
jírnách vykonával funkci tajemníka poboč-
ky Československé vědeckotechnické spo-

lečnosti až do roku 1989. První obraz nama-
loval, když mu bylo 27 let (byla to řeka Rad-
buza). Po příchodu do Adamova a svého 
nového bydliště v Bílovicích nad Svitavou 
zachycoval na svých obrazech krajiny řeky 
Svitavy, bílovických a adamovských lesů, 
ale i místa, která navštěvoval - Vysočinu, 
Krkonoše, Vysoké Tatry, Beskydy, Slovácko, 
Piešťany či Bulharsko. Byl jedním z výtvarní-
ků, kteří v roce 1947 založili výtvarný klub 
Škoda Adamov, který se stal později sou-
částí Závodního klubu ROH Adamovských 
strojíren. Nejvyšší uznání dosáhl v roce 
1953, kdy se někteří členové kroužku umís-
tili na celostátní ústřední výstavě LUT v Pra-
ze. Vyhodnoceny měl dva obrazy. Svými 
obrazy byl znám v Adamově, Blansku i oko-
lí. Zemřel 13. července 1998 ve věku 90 let. 
Vzpomínají milovníci jeho obrazů, bývalí 
spolupracovníci, bývalí členové výtvarného 
kroužku, rodina, přátelé a známí. Čest jeho 
památce.
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Pozvánka na výstavu 
ŽENA OČIMA ŽENY

Milovníci fotografie se mohou těšit na 
výstavu, na které představíme fotografie ada-
movské výtvarnice Jarmily Hasové (publiku-
je jako Jarka Jirků). Návštěvníci Salónu ada-
movských výtvarníků si možná vzpomenou 
na její kresby a fotografie, které představila 
na předcházejících Salónech. Výstavu připra-
vil MKS – Historicko–vlastivědný kroužek ve 
Společenském centru na ul. Komenského 6. 
Potrvá od 13. do 22. ledna 2008 a bude zahá-
jena slavnostní vernisáží v neděli 13. ledna 
v 16 hodin. V uměleckém programu vystou-
pí Helena Jankovská – zpěv a Jarmila Mrazí-
ková Češková – klavírní doprovod.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny hledá pro svou provozovnu dřevosklad Adamov, Nádražní 
375 do hlavního pracovního poměru zaměstnance těchto profesí:

- Obsluha čelního nakladače
- Dělník dřevoskladu
Nástup možný ihned. Bližší informace na telefonu 516 446 622 nebo přímo na pracovišti.

Ryba ...
Učenci tvrdí, že život začal ve vodě, 

a zdá se, že nemáme důvod jim nevěřit. 
Zejména si však uvědomujeme, že bez 
vody by nebylo možné dát si k obědu 
či večeři rybu. Rybu totiž na trávní-
ku nevypěstujeme. Ryba tvrdošíjně 
žije ve vodě, proto je na světě plno 
rybářů, kteří se snaží rybu ulovit. 
A to je dobře, protože bez ryb by 
naše kuchyně nápadně zchudla.
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Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov, 516 446 590, 607 518 104, mks-adamov@quick.cz 
knihovna: 516 446 817, knihovna_adamov@cbox.cz 

připomínáme... 
Srdečně zveme obyvatele města také 

o letošním Štědrém dnu k Městskému kul-
turnímu středisku v Adamově, kde v době od 
14 do 15 hodin budou pro radost a potěšení 
koncertovat vánoční trubači z Brna. 

Vybavíte-li se na akci také svíčkou a skle-
nicí pro její přenos, můžete si domů odnést 
kromě krásného zážitku i plamínek pokoje 
a míru - světlo z Betléma..

co pro vás připravujeme na 
leden 2008?

6. ledna od 16.30 hodin do MKS
NEDěLNÍ ZASTAVENÍ U KÁVY doplněné 
koncertem souboru JAKO Jedovnice.

Od 13. ledna 
ve Společenském centru na Komenského ul.
výstavu fotografií Jarmily Hasové 
nazvanou ŽENA OČIMA ŽENY. Vernisáž se 
koná 13. 1. 2008 v 16 hodin.

14. ledna 
autobusový zájezd do Městského divadla 
Brno na muzikál MY FAIR LADY ZE 
ZELňÁKU. 

18. ledna 
od 17 hodin v MKS akci nazvanou “KÁVA 
O PÁTÉ S MARKÉTOU SEDLÁČKOVOU” 

– herečkou Městského divadla Brno

20. ledna od 16.30 hodin 
Nedělní setkání s pohádkou.

22. ledna 
od 17.30 hodin besedu s MUDr. Hanou 
Kubešovou na téma BOLEST A MOŽNOSTI 
JEJÍ LÉČBY. 

31. ledna od 9.30 hodin 
Pohádkové dopoledne pro děti a mateřské 
školy ve městě. Připraveny jsou PLETENÉ 
POHÁDKY. 

na únor pro vás připravujeme 
mimo jiné:

−	 akci nazvanou “Káva o páté”, jejímž hos-
tem bude redaktorka ČR Brno paní Mar-
cela Vandrová (3.února 2008),

−	 zájezd do brněnského planetária na nové 
představení pro děti nazvané Slunce tro-
pí hlouposti (9. února 2008)

−	 karneval pro nejmenší
−	 Nedělní setkání s pohádkou aj.

Taneční vystoupení - Lord of 
the dance

V minulém vydání Zpravodaje jsme vám 
nabízeli vstupenky na taneční představe-
ní Lord of the Dance, které se uskuteční 16. 
března 2008 ve večerních hodinách v brněn-
ské hale Rondo. 

Pro ty, na které se vstupenky původně 
nedostaly, máme dobrou zprávu. Podařilo se 
nám zajistit další vstupenky. Stále tak máte 
možnost připravit jeden krásný dárek pod 
stromeček navíc....

Stačí se ozvat na č.t. 516 446 590 nebo 
607 518 104.

večer pro sebe...
Prosincové setkání žen v rámci akce Večer 

pro sebe bývá vždy spojeno s Vánocemi. 
I tentokrát jsme si už 7. prosince povídali 
o vánocích. Ale nebylo to o Vánocích u nás, 
ale o těchto svátcích prožitých v různých 
zemích světa. Chtěla bych proto ještě jed-
nou poděkovat všem hostům večera za čas 
a starost, které věnovali jeho přípravě .

Hosty večera byli: pan Trnka, paní Kubáňo-
vá, Kejíková, Marková a Odehnalová.

JK

vánoční koncert letos 
 „z jiného soudku”

Letos hlavní vánoční koncert organizo-
vaný MKS Adamov byl opravdu jak se říká 

“z jiného soudku”. Poněvadž vážnou hudbu 
jsme si mohli vychutnat při koncertu spoje-
ném s oslavou svaté Barbory, pozvali jsme 
posluchače na koncert skupiny Nezmaři. Ti 
účastníkům koncertu představili vlastní tvor-
bu, folkovou klasiku a vánoční písně a koledy. 

Omluva
Na poslední pracovní den před vánoční-

mi svátky jsme slíbili krásnou tečku za vše-
mi příjemnými kulturními zážitky v podobě 
koncertu chlapeckého pěveckého sboru 
Boni pueri. Přestože byla akce z naší strany 
řádně objednána a vystupujícími potvrzen 
nejen termín, ale i všechny ostatní náležitos-
ti smlouvy, byl koncert z jejich strany v polo-
vině prosince zrušen. Soubor totiž pozvala 
ke společnému koncertování letošní Zlatá 
slavice – Lucie Bílá. Věřím, že se nám podaří 
vystoupení souboru zajistit v jiném termínu. 
Všem, koho tato zpráva zarmoutila, se upři-
mně omlouváme.

Za MKS Jitka Králíčková 

Tradiční výstavu Salon adamovských výtvar-
níků jsme ve Společenském centru zahájili 
v neděli 9. prosince t. r.
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na návštěvě v Černé Hoře...
Ve středu 12. prosince jsme se spolu 

s adamovskými zpěváčky (Kroužek zpívá-
ní pro radost při MKS Adamov) vypravili do 
Domova důchodců v Černé Hoře. Vystou-
pením jsme chtěli pozdravit a potěšit nejen 
naše bývalé spoluobčany, kteří podzim živo-
ta tráví právě v tomto zařízení, ale vánočně 
naladit jsme chtěli všechny jeho obyvatele. 
Před druhou hodinou odpoledne byla spo-
lečenská místnost téměř plná. A protože pla-
tí, že “svět je malý”, přivítala nás zde slečna 
Jana Klaibová z Adamova, která v DD zajišťu-
je klientům kulturní vyžití. V první části kon-
certu se zpívalo tak jako vždy - o krásách naší 
země, o lidech, lásce apod. Po krátké pře-
stávce vystoupení kroužku uzavřelo oficiál-
ní část setkání směsicí koled. Velký potlesk 
a nekončící slova chvály a poděkování nás 
utvrdily v tom, že výlet za staroušky do 
Černé Hory splnil svůj účel. Rozdávali jsme 
radost a pohodu druhým a přispěli k příjem-
né a téměř už i sváteční atmosféře. 

Děkuji slečně Klaibové za pomoc a ocho-
tu uspořádat toto příjemné setkání. Doufá-
me, že nebylo poslední.

JK

Upozornění:
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky 

knihovny, že knihovna bude v době od 27. 
12. 2007 do 1.1. 2008 (včetně) uzavřena 
z důvodu čerpání řádné dovolené.

Knihy pro dlouhé zimní večery si můžete 
v letošním roce zapůjčit naposledy ve čtvr-
tek 20. prosince t.r.

novinky pro vás...
Z lékařského prostředí:

Heron, Echo: Nemocnice
Schlogel, G.: Lékařská čest

Našim nejmenším:
Havelka, S.: Strašidla na Kulíkově
Pat a Mat dokážou všechno
Lindgrenová, A.: Kajsa Nebojsa
Čtvrtek, V.: To nejlepší pro nejmenší
Goscinny, R.: Nové Mikulášovy patálie

Ženám nabízíme:
Johnston, J.: Cena za lásku
Perry, T.: Tatínkovy holčičky
Collins, J.: Milenci a mstitelé
Challinor, D.: Fata morgana

Historické romány:
Deckel, Michel de: Marie Antoinetta
Lejeune, P.: Milenky francouz. králů
Maxwell, R.: Královský zločin

Větším dětem:
Velká kniha strachu
Ullrichová, H.: 1000 důvodů, proč se neza-

milovat
Nezvaní hosté a jiné štrašidelné povídky

Každému vystoupení předchází důsledná příprava. Fotografie je z pravidelné středeční zkoušky.

Hostem listopadového setkání – Kávy o páté byl herec Erik Pardus.

Také v listopadu jsme pro děti připravili setkání s pohádkou. Pohádek hned několik si pro děti při-
pravily brněnské tetiny.
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dopravní  
okénko
−	 Platný jízdní řád MHD Adamov je pří-

lohou tohoto Zpravodaje.

−	 Komise pro MHD upozorňuje cestující 
na změnu, ke které došlo po vytisknu-
tí jízdních řádů určených k prodeji ces-
tujícím. Spoj číslo 3 s odjezdem z Ada-
mova III v 5.30 hodin pojede na Horku 
(původně bylo uvedeno, že zajíždí na 
Samaru). Stejně spoj opačný, tzn. spoj 
č. 6 jede v 5.50 z Horky (původně bylo 
opět uvedeno ze Samary).

−	 Připomínáme cestujícím, že v době 
od 27. do 31. 12. 2007 jezdí MHD 
podle jízdního řádu “pracovní dny 

– prázdniny”.

−	 Termín předprodeje jízdenek a vyři-
zování průkazek v lednu 2008 je 24. 
ledna 2008 od 14 do 17 hodin v MKS 
Adamov.

−	 Firma ČAD Blansko zajistila bezplat-
nou dopravu na Půlnoční mši svatou 
dne 24. prosince 2007. Autobus odje-
de z Adamova III ve 21.30 hodin a zpět 
10 minut po skončení bohoslužby.

−	 Z důvodu uzávěrky Zpravodaje již 
12.prosince 2007 najdete odpově-
di na otázky z www stránek Města 
Adamova ve Zpravodaji, který vyjde 
v závěru měsíce ledna 2008.

Komise pro MHD přeje všem cestují-
cím i obyvatelům města příjemné svátky 
vánoční a do roku 2008 pevné zdraví. 

Slova pro povzbuzení
Kolikrát se mně stalo, že jsem si k někte-

rým českým slovům našel jejich latinský pro-
tejšek, abych zjistil, jak moc se navzájem liší 
ve významu. Tak třeba “předsevzetí”. Něco, co 
si “bereme před sebe”. Latinsky se to však dá 
vyjádřit jako “propositio”, tedy spíš “položit 
něco před sebe”. Je v tom rozdíl? Asi je roz-
díl, když něco neseme před sebou a nebo to 
máme položené před sebou a směřujeme 
k tomu. A nebo. Když se řekne “předsevze-
tí”, myslí se tím hlavně na nepříjemné úko-
ly: zhubnout, naučit se cizí jazyk, nekouřit. 
V latině, aspoň co vím, může mít “propositio” 
také význam “těšit se na něco”, představovat 
si něco krásného. Ne nadarmo se říká, že člo-
věk, který se na něco těší, nikdy nezestárne. 
Asi to bude pravda. Znal jsem jednu babičku, 
která zemřela ve sto pěti letech. Latinsky sice 
neuměla, ale vlastně až do smrti se pořád na 
něco těšila. Třeba na to, kdo ji překvapí oby-
čejnou návštěvou.

Do nového roku přeje všem každodenní 
“propositio” Jiří Kaňa.

Pochmurné počasí je důvodem, proč jsme pra-
videlné poznávací výlety vyměnili za besedy 
a přednášky. Hostem poslední z nich byl Ing. 
Truhlář.

Termíny bohoslužeb 
o vánočních svátcích: 
Neděle 23. 12. 2007 v 9 hodin Závě-

rečná adventní mše svatá. Možnost pro-
hlídky Světelského oltáře po jejím skon-
čení. Připraveno pro vás bude Betlémské 
světlo. S sebou si proto vezměte svíce 
a sklenice na jejich přenesení. 

Pondělí 24. 12. 2007 Štědrý den ve 22 
hodin Půlnoční mše svatá. Zpívá chrámo-
vý sbor. Na mši zajistila firma ČAD Blan-
sko mimořádný autobusový spoj s odjez-
dem z Ptačiny ve 21.30 hod. Možnost pro-
hlídky Světelského oltáře po mši svaté. 

25. 12. 2007 Boží hod vánoční - Slav-
nost narození Ježíše Krista - slavná mše 
svatá v 9 hodin. Zpívá chrámový sbor, 
možnost prohlídky Světelského oltáře. 

26. 12. 2007 Svátek sv. Štěpána, první-
ho mučedníka - slavná mše svatá v 9 hodin. 
Možnost prohlídky Světelského oltáře po je-
jím skončení.

Tříkrálová sbírka 
Motto:  Vzájemná podpora je cesta k part-

nerství
Od 2. ledna 2008 bude v Městském kul-

turním středisku v Adamově umístěna kasič-
ka na Tříkrálovou sbírku pořádanou Oblastní 
charitou Blansko. 

Děkujeme všem,  kteří do sbírky přispějí.
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rOZSvÍcenÍ 
vánOČnÍHO STrOMU
V úterý dne 4. 12. od 16.30 hodin se po 

roce rozsvítil vánoční strom na Smetanově 
náměstí dole v Adamově. Než se strom roz-
svítil, všichni odpočítávali poslední vteřiny 
do rozsvícení. Zpívali a tancovali zde žáci 
z adamovské Základní školy a Základní umě-
lecké školy a brněnská skupina Kamarádi. Na 
řadu také přišel proslov od adamovského 
kněze. Žáci ZŠ Adamov zazpívali osm písní: 
Štědrej večer nastal, Zelená se louka, Chtíc, 
aby spal, Tichá noc, Nesem vám noviny, Jak 
jsi krásné, neviňátko, Veselé vánoční hody, 
Narodil se Kristus Pán. Na rozsvícení stromu 
se přišlo podívat hodně lidí a zaplnili celé 
schody u obchodního domu. Bylo tam také 
občerstvení a teplý čaj. Celé prostranství hlí-
dala i městská policie. Možná i kvůli tomu, 
aby děti nepily v čaji rum. 

Lenka Mihoková, Nikola Hudcová

Mikuláš
Dne 5. 12. na Horce a na Ptačině chodil 

po škole Mikuláš, andělové a čerti. Každá 
třída jim zazpívala písničku. Kdo zazpí-
val, dostal sladkou odměnu, kdo nic neza-
píval ani neřekl básničku, tak nedostal 
nic. U mnoha žáků si to Mikuláš rozmýšlel, 
protože se dozvěděl všechno o zlobivých 
dětech. Když chodil Mikuláš i na Ptačině, 
tak nám pak vykládal, jaké to tam bylo. 
Dozvěděli jsme se, že se tam i malá hol-
čička rozplakala, protože zlobila a čerti si 
ji chtěli odnést, ale zazpívala jim a čerti si 
to rozmysleli. Na Horce odmítali nějací žáci 
zpívat, a tak Mikuláš a ostatní odešli. Všem 
žákům děkují za hezké písničky a další rok 
se na vás opět těší.

Nikola Hudcová
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Bowling Music Club Vás zve na silvestrovský večer
Páry od nás dostanou lahvinku sektu na půlnoční přípitek. Pokud chcete rezervaci, tak 

volejte 731 440 848. Kapacita 60 míst, cena vstupenky 130 Kč. Budeme se na Vás těšit…

Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. připravuje 
Kulturně informační komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Z. Němcová, M. Peterková, L. Vrožinová, J. Králíčková, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát, 

Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. odpovědný pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 
516 499 625, e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si 

vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.  
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK Čr e 14730. Tisk: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

Nabídka pracovního místa
Hledáme zájemce na obsazení pozice:

Projektant ocelových konstrukcí
Projektant prosklených obvodových plášťů
Nabízíme:
- samostatnou a odpovědnou práci v mladém kolektivu
- zajímavou a tvůrčí činnost
- kontakt se stavbou při realizaci
- plat 25 až 35 000 Kč
- zázemí prosperující firmy v centru Brna
- prostor pro seberealizaci
Požadujeme:
- VŠ vzdělání
- zájem o oblast projektování a stavebnictví
- aktivní a zodpovědný přístup k práci
- znalost práce s PC (MS Office, ACAD, ESA/NEXIS atd.)

Podrobné informace o firmě na:

www.okf.cz
tel.: 737 241 629, ing. Oldřich Klimeš
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