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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů za Adamov
Účast voličů :
Celkový počet oprávněných voličů 3 848
Počet voličů, kteří se dostavili k volbám 1534, to je 39,86%
Celkem odevzdáno 1533 úředních obálek z toho 1526 platných hlasů, tj. 99,54% 

Dosažené pořadí stran v Adamově:

poř. název strany  počet hlasů vyjádřeno v %
1. ČSSD 642 42,07
2. KSČM 297 19,46
3. KDU-ČSL 217 14,22
4. ODS 197 12,90
5. Strana zelených  59  3,86
6. NEZÁVISLÍ 27 1,76
7.  Moravané 23  1,50
8 SNK Evropští demokraté 17  1,11
9. Česká strana národně socialistická 12  0,78

10. Dělnická strana-za zrušení poplatků ve zdravotnictví  9  0,58
11. „DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU“  8  0,52
12. Strana zdravého rozumu  5 0,32
13. Konzervativní koalice  4 0,26

14.-15. Volte Pravý Blok- stranu za snadnou ………..  3 0,19
14.-15. SDŽ-Strana důstojného života  3 0,19 

16. Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa  2 0,13 
17. Folklor i Společnost (odstoupili před zahájením voleb)  1 0,06
18. Alternativa 2008  0 0,00

Informace o volebních výsledcích za Adamov jsou uvedeny na www. adamov.cz. Všechny volební informace lze získat na internetové adrese 
www.volby.cz 

Slavnostní setkání u příležitosti 90. výročí vzniku 
samostatného československého státu

V neděli 26. října 2008 se v odpoledních 
hodinách sešli v sále městského kulturního 

střediska občané města, kteří na základě roz-
hodnutí Městského zastupitelstva v Adamo-

vě převzali titul “Čestný občan města Ada-
mova”. Akce byla uspořádána na počest 90. 
výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu. 

Mimo těchto ocenění nejvyšších obdrže-
la čtyřicítka dalších našich spoluobčanů pa-
mětní list od starosty města za dlouholetou 
záslužnou činnost v oblasti školství, kultury, 
sportu, propagace města aj.

Titul Čestný občan města Adamova pře-
vzali z rukou starosty:

Ing. Josef Chalikov
Ing. Miroslava Kejíková
Mgr. Eliška Nováková
Slavnostní odpoledne svým vystoupením 

doprovodili učitelé a žáci Základní umělecké 
školy v Adamově. 

Ještě jednou blahopřejeme vyznamena-
ným k převzetí ocenění, vedení Města Ada-
mova a děkujeme za práci, kterou vykoná-
vali nebo stále vykonávají pro blaho a rozvoj 
našeho města.

Komise pro udělování ČO
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Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Sdělujeme občanům, že na Měst-
ském úřadě v Adamově je možné ko-
pírovat pro veřejnost. Toto kopírová-
ní se řídí pravidly stanovenými vnitř-
ním předpisem a je omezeno pouze 
na případy, kdy občané přicházejí 
v úřední záležitosti a potřebují k to-
muto účelu zhotovit kopie přísluš-
ných listin. Kopírování se provádí za 
úplatu na podatelně Městského úřa-
du dveře č. 23 v prvním patře. Pro-
vozní doba kopírování pro veřejnost 
je shodná s úředními hodinami urče-
nými pro veřejnost. 

Zprávy z matriky
V sobotu dne 11. října 2008 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:
27.3. Hana Tylová,  

Neumannova 2
18.5. Alžběta Kožená,  

Petra Jilemnického 13
22.5. Karel Tesařík,  

Komenského 6
29.5. Veronika Soudková,  

Komenského 5
 7.6. Tomáš Polzer,  

Sadová 19
 9.6. Radim Dobeš,  

Tererova 5
24.6. Karel Škarvada,  

Petra Jilemnického 5
25.6. Hynek Dvořáček,  

Družstevní 8
27.6. Radovan Zachrla,  

Sadová 21
10.7. Anežka Keprtová,  

Fibichova 41
19.7. Simona Manoušková,  

Pod Horkou 3
22.7. Jonáš Škarpa,  

Fibichova 5
24.7. Kateřina Kavanová,  

Ronovská 4
26.7. Karolína Matoušková,  

Neumannova 2
31.7. Gabriela Ruby,  

Ronovská 4
 7.8. Tereza Králová,  

Sadová 25
17.8. Štěpán Synek,  

Neumannova 4
18.8. Martin Klepárník,  

Opletalova 38A
18.8. Miroslav Krikl,  

Sadová 12
21.8. Alexandr Dočkal,  

Petra Jilemnického 16

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 15. listopadu 2008 bude pro-
bíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu. Jedná se například o léky, zářivky, výbojky, aku-
mulátory, baterky, monočlánky, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly 
od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, nádoby a obaly od barev, ředidel, 
olejů, čistících prostředků. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, neboť se nejed-
ná o nebezpečný odpad.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy, ale je 
nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze vozidla ve stanoveném čase a místě dle 
následujícího časového harmonogramu:

Sobota 15. listopad 2008

1. stanoviště:  ul. Sadová - horní parkoviště nad hřištěm 9.00 – 9.30 hod

2. stanoviště:  ul. Komenského - parkoviště pod hřištěm 9.35 – 10.05 hod

3. stanoviště:  u bývalé MŠ U Kostela 10.10 – 10.40 hod

4. stanoviště:  ul. Mírová - u hřiště 10.45 – 11.15 hod

5. stanoviště:  ul. Fibichova - u garáží 11.30 – 12.00 hod

6. stanoviště:  ul. Neumannova 2 - parkoviště 12.05 – 12.35 hod

7. stanoviště:  ul. Družstevní – uprostřed parkoviště 12.40 – 13.10 hod

8. stanoviště:  ul. Dvořákova - u vjezdu do ulice 13.15 – 13.45 hod

9. stanoviště:  ul. P. Jilemnického – uprostřed parkoviště 13.50 – 14.10 hod

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpa-
dů, je třeba tento odpad odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P s. r. o., Kolonie 302, Adamov 
(tel. 516446440), kde je otevřeno každý pracovní den od 7.00 - 18.00 hod. Baterie a monočlán-
ky je také možné odložit v elektroprodejnách a léky s prošlou lhůtou spotřeby v lékárnách.

Sběrný dvůr slouží zároveň i jako místo zpětného odběru použitých elektrozařízení:
1. velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, sporáky, mikrovlné trouby…)
2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, topinkovače, mlýnky, mixéry, fény, hodiny…)
3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, notebooky, tiskár-

ny, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, záznamníky …)
4. spotřebitelská zařízení (rádia, videa, videokamery, fotoaparáty, el. hudební nástroje …)
5. osvětlovací zařízení (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky …)
6. elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika …)
7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. hračky, videohry, el. sportovní vybavení …)

Odbor správy majetku města

Blahopřejeme:
2.10. Květoslava Hovorková,  

85 roků, Opletalova 44
4.10. Marta Neveselá,  

83 roky, Fibichova 34
5.10. Věra Šedá, 70 roků,  

Komenského 9
6.10. Mojmír Kuchař,  

70 roků, Komenského 1
14.10. Júlia Dostálová,  

75 roků, Sadová 20
17.10. Eva Kratěnová,  

70 roků, Komenského 9
18.10. Vlasta Šlesingerová,  

89 roků, Fibichova 5

26.10. Miroslav Konečný,  
84 roky, Pod Horkou 3

26.10. Vladimír Osička,  
80 roků, Dvořákova 1

28.10. Vlasta Fabiánková,  
80 roků, Opletalova 38 

Blahopřejeme k sňatku:
11.10. Vít Buriánek – Simona Gryzová

Úmrtí
15.9. Prokop Pololáník,  

roč. 1979, Blažkova 3
23.9. Jarmila Čáková,  

roč. 1929, Petra Jilemnického 12
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Vaši zastupitelé
Mária Koudelová - KSČM

V pondělí v podvečer, ku příle-
žitosti devadesátého výročí vzni-
ku samostatného českosloven-
ského státu, byly položeny kytice 
na pietní místa v Adamově k po-
mníku T. G. Masaryka a k pamětní 
desce na Smetanově náměstí.

Nový web města
Informujeme občany, že bude v prů-

běhu měsíce listopadu spuštěna nová 
verze webových stránek města Adamo-
va na adrese www.adamov.cz. Pro obča-
ny, kteří nemají přístup na internet, bude 
zajištěno promítání aktualit z webu na 
veřejně přístupném místě na budově 
Městského úřadu, U Kostela 1, a to po 24 
hodin denně.

Kulturně informační  
komise

Platební terminál 
Město Adamov jednalo s Českou 

spořitelnou, a.s. o umístění platebního 
terminálu na pokladnu Městského úřa-
du v Adamově, vzhledem k umožně-
ní provádění úhrad formou platebních 
karet. Užívání platebního terminálu je 
pro město zpoplatněno, přičemž výše 
poplatku je závislá na měsíčním obratu, 
počtu a výši plateb uskutečněných na 
pokladně Městského úřadu bezhoto-
vostně. Na webových stránkách města 
Adamova byla proto zveřejněna anke-
ta, která vedla ke zjištění zájmu občanů 
o tuto službu, a tím i zjištění předběžné 
výše obratu a bankovních poplatků. 

Na základě zhodnocení výsledků 
ankety by využití platebního terminá-
lu bylo minimální. Výrazně by vzrostly 
výdaje z rozpočtu města za bankovní 
poplatky. Z těchto důvodů platební ter-
minál na pokladně Městského úřadu 
v Adamově nainstalován nebude. 

Odbor ekonomický

 

S jakými představami jste šla do vo-
leb?

Již několik let působím v komunál-
ní politice, někdy si myslím, že již příliš 
dlouho a měla bych toho nechat. Za 
ta léta jsem již také unavena a hlavně 
otrávena tím, jak se politika a bohužel 
i komunální dělá. Vždy jsem si myslela, 
že komunální politici budou pracovat 
ve prospěch občanů a města vůbec, že 
tady neplatí kdo za koho kandidoval 
a že každý každého zná. Nikdy jsem ne-
byla pro jakékoliv politikaření, nesou-
hlasím s tím, aby se některá sdružení 
nebo politická strana vyvyšovala nad 
toho druhého. Protože si myslím, že 
pouze když budeme chtít všichni dob-
rou věc, tak se nám ji také podaří prosa-
dit bez emocí a urážek toho druhého.

Kultura vystupovaní je toho také dů-
kazem. Musíme si uvědomit, že kromě 
zastupování občanů ve městě je každý 
zastupitel ještě zaměstnán, má svoji ro-
dinu, své zájmy a jiné povinnosti a pře-
sto by se měl snažit pro občany svého 
města udělat maximum. Vždy jsem si 
myslela, že Adamov se stává mým dru-
hým domovem. Tím prvním je a vždy 
zůstane Slovensko.

Takže proč do voleb a s jakými před-
stavami? Mé představy byly jednodu-
ché. Nedovolit pokud budu úspěšná, 
aby nadále v čele města stáli ti, kteří tam 
stáli osm let, aby se zpřetrhaly všechny 
vazby, které dvě volební období úspěš-
ně budovali, ale ne ve prospěch obča-
nů. Kdokoliv přišel do Adamova a ne-

znal poměry na radnici říkal, tady se čas 
zastavil hned po té sametové…

Co je Vaší současnou prioritou 
v práci pro Adamov?

Velmi mne mrzí, že naši předchůdci 
zaspali dobu, nechci nikomu sahat do 
svědomí, možná nevěděli nebo nechtě-
li využít možnost, kdy se elektrifikovala 
trať Brno – Česká Třebová a bylo možné 
řešit vjezd na Ptačinu, možná jsme moh-
li mít dva průjezdy na hlavní silnici. V té 
době také Adamovské strojírny nabíze-
ly k odkoupení závodní klub, jedinou 
historickou budovu v Adamově hned 
po kostele Svaté Barbory. Město moh-
lo získat do vlastnictví důstojný stánek 
pro zasedání městského zastupitelstva 
nebo také krásnou koncertní síň nebo 
městské muzeum. Dnes je mojí snahou, 
aby město změnilo vzhled, aspoň tím, 
že se opraví chodníky a vybuduje ně-
jaké centrum na Ptačině, kde se budou 
lidé scházet při různých příležitostech. 
V Adamově 1 tato možnost setkání 
vznikne při budovaném centru firmou 
AVUS z bývalé závodní jídelny a kina.

Co byste ráda uskutečnila do konce 
volebního období?

Dva roky do příštích voleb určitě ne-
promarním. Mým osobním přáním je 
konečně objasnit proč vlastně společ-
nost ZTA (Zásobování teplem Adamov) 
vznikla a co měla přinést občanům Ada-
mova. Tak nevýhodnou společenskou 
smlouvu pro většinového vlastníka 
(52%), kterým je město Adamov a jakou 
se řídí tato společnost už od vzniku sa-
mého, nemůže a nikdy nepřinese městu 
žádný zisk. Pokud to někdo nechce sly-
šet, tak asi ví proč. Ovlivňovat cenu tep-
la město také nemůže, může a dokonce 
někdy musí neustále investovat do této 
společnosti svým podílem 52 %.

Umím si představit lépe investova-
né peníze, například výměnou oken na 
obou školách a jejich zateplení, včetně 
mateřské školy na Ptačině. 

A co dlouhodobé plány?
Dlouhodobé plány až tak velké ne-

mám, jen si přeji, aby každý, kdo navštíví 
město Adamov, ale i občané viděli změ-
ny ve vzhledu města, které se provádí 
a které bychom ještě rádi uskutečnili.

Chtěla byste ještě něco sdělit? 
Chci poděkovat všem občanům, kteří 

si přáli, abych v zastupitelstvu opět pra-
covala, projevili to ve volbách a já jejich 
důvěru nechci a nemůžu zklamat.

Přála bych si, abychom pracovali 
jako tým a zanechali politikaření, které 
nikam nevede. Nepřeji si, aby si někte-
ří zastupitelé z města dělali výdělečný 
podnik neboli dojnou krávu. Zastupitelé 
jsou tady pro občany a občané se musí 
ve svém městě cítit dobře, bezpečně ale 
také, aby se sem rádi vraceli a měli k dis-
pozici služby, které potřebují.

Prosím, chraňme si své město…
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Větrník v novém
Možná jste zaznamenali, že restaurace a pivnice na Ptačině má nového provozovatele, pro-

to jsme se zeptali jménem Kulturně informační komise pana jednatele Bc. Jiřího Charváta.

Návštěva Úřadu 
práce v Blansku

Co vedlo městskou radu k rozhodnu-
tí, že restauraci bude provozovat městská 
společnost?

To je otázka spíše pro jednotlivé členy 
rady města, ale osobně se domnívám, že toto 
rozhodnutí rada města udělala pro zkvalitně-
ní služeb poskytovaných nejen v objektech 
města, ale v celém Adamově. Naší snahou je 
začlenit tuto restauraci do služeb poskytova-
ných v rámci cestovního ruchu. To znamená, 
že si návštěvníci Adamova budou moci dát 
občerstvení nebo oběd v příjemném pro-
středí nekuřácké restaurace. 

Říkal jste v nekuřácké restauraci?
Ano, rozhodli jsme se, že restaurace bude 

nekuřácká. Vyplývá to z naší snahy přilákat 
do restaurace celé rodiny např. na obědy, ro-
dinné oslavy, svatby nebo promoce. Ovšem 
jsem přesvědčen, že i pracovní oběd pro-
běhne lépe v příjemném prostředí bez ciga-
retového kouře.  Druhá část, tj. pivnice, zů-
stává i nadále kuřácká.

Mluvil jste o zkvalitnění služeb, co kon-
krétně máte na mysli?

Samozřejmě jsme si vědomi, že dobré 
jméno restaurace dělá především dobrá ku-
chyně, takže jsme pro návštěvníky připravili 
zbrusu nový jídelní lístek s množstvím spe-
cialit, který bychom rádi představili od 1. lis-
topadu. 

Další novinkou je spuštění bezdrátové-
ho bezplatného internetu pro návštěvníky 
restaurace. Což ocení zvláště zástupci firem 

při svých pracovních obědech a samozřejmě 
mladší generace návštěvníků. 

Dále spolupracujeme s několika firmami 
v Adamově, pro které připravujeme den-
ní menu, kde si mohou zaměstnanci zvolit 
z nabídky tří jídel. V dnešní době připravuje-
me okolo 90 „meníček“ denně.

Novinkou by mělo být i postupné zave-
dení tzv. rodinných menu o víkendech. Což 
bude soubor připravovaných jídel za zvý-
hodněné ceny pro rodiny s dětmi.

A co připravujete v rámci kulturnějšího 
prostředí? 

Bude to především postupná proměna 
interiéru restaurace, dále pak nutné staveb-
ní úpravy související se zvětšením prostor 
pivnice na úkor nevyužívaného provozního 
zázemí a nezbytně nutná rekonstrukce so-
ciálního zařízení. Ta by měla proběhnout na 
přelomu ledna a února příštího roku.

Další věcí, kterou ovšem návštěvník neza-
znamená, bude rekonstrukce elektrorozvo-
dů a nutné dovybavení kuchyně, především 
o konvektomat. 

Je ještě něco, na co jsme se nezeptali? 
Uvažujeme i o prodeji regionálních vý-

robků. Myslíme si, že prodej výrobků re-
prezentující výrobce z okolí Adamova, by 
mohl přilákat své zákazníky. Tyto prodejny 
regionálních výrobků se postupně zavádějí 
na území jižní Moravy a dle mých informací 
jsou u zákazníků v oblibě.

Děkujeme za rozhovor.

Prostřená tabule v příjemném prostředí nekuřácké restaurace čeká jen na vás. 

Ve čtvrtek 16. října jsme, naše třída a Pa-
vel Smílek, jeli na Úřad práce v Blansku.

Jeli jsme vlakem v 7.50. Začátek měl být 
v 8.15. Ujala se nás paní Hofmanová, která 
byla moc hodná.

Na začátku nám dávala různé otázky: 
jestli jsme už byli informováni o tom, kolik si 
můžeme podávat přihlášek, kdy je přijímací 
řízení, kolik přihlášek si lze podat v druhém 
kole. Na všechny otázky jsme byli schopni 
odpovědět. 

Pak jsme si zahráli hru, ve které jsme do-
stali kartičky s různými vlastnostmi a před-
poklady a měli jsme za úkol k tomu vymyslet 
povolání, kde se uplatní. Já jsem měla na-
příklad paměť a řekla jsem herec, protože 
si myslím, že paměť je pro herce velmi dů-
ležitá.

Pak jsme dostali kartičky, na kterých 
máme spoustu internetových adres, které 
nám mohou pomoci při výběru střední ško-
ly, ale také pomoci připravit se na přijímací 
zkoušky.

Potom jsme si povídali a mohli jsme se 
ptát na to, co nás zajímá.

V dalším čase jsme si měli vybrat něja-
kou školu nebo obor. K dispozici jsme měli 
internet, knihy, letáčky, atlas školství, mate-
riály rozdělené podle okresů a měst nebo 
podle povolání. Myslím, že to každému moc 
pomohlo a že jsme se dozvěděli spoustu in-
formací.

Na konec jsme se ještě rozdělili do skupin 
a dostali jsme zase kartičky, na kterých bylo 
vzdělání a my jsme k tomu měli vymyslet 
alespoň tři povolání. 

Program nám skončil asi v 9.45. Paní uči-
telka nám pak dala chvíli rozchod a v 10.20 
jsme jeli zpátky do školy.

Na úřadě se mi moc líbilo a myslím, že 
jsem o spoustu informací chytřejší.

 Kateřina Fejfárková, 9.A
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Že l e z ný  h a s i č  2 0 0 8

Exkurze do Muzea 
romské kultury

Stejně jako ve všech odvětvích i mezi 
hasiči je určitá míra soutěživosti o to, kte-
rý sbor či jedinec je nejlepší. Po mnoha 
letech monotónního soutěžení v požární 
štafetě a požárním útoku vyvstala otáz-
ka, čím hasičské soutěživé klání obohatit. 
A protože hasič by měl být univerzální, 
dovedný, odborně specializovaný a v ne-
poslední řadě psychicky a fyzicky zdatný, 
máme dnes celou řadu netradičních sou-
těží, kterých je možno se pravidelně zú-
častňovat. Fyzicky nejnáročnější je soutěž 
o železného hasiče, která je celosvětově 
proslulá a v ne o moc jednodušší podobě 
se konala 27. 9. 2008 v Brně - Obřanech 
jako Memoriál Josefa Hladila – soutěž 
v požárnické všestrannosti.

Pod líbivým názvem se ovšem skrý-
vají krůpěje potu, totální fyzické vypětí 
a sedm nelítostných disciplín. Ty za sebou 
bezprostředně navazují a hasič je musí 
provádět v zásahovém obleku, rukavicích, 
opasku a v dýchacím přístroji, což samo 
o sobě přidává k váze hasiče samotného 
15 kg. Celá trať měří asi 100 m a začíná cel-
kem nevinně. Prvním úkolem je připojit 
dvě hadice B75 na přistavenou přenos-
nou stříkačku. Hned poté je třeba ucho-
pit do každé ruky hadicové koše, v nichž 
v každém jsou svinuté 2 hadice B75 o cel-
kové váze 20 kg, a odnést je na 10 m vzdá-
lené označené místo. Následuje zalehnu-
tí k zemi a proplížení se pod překážkami 
simulujícími tunel. Za tunelem jsou po-

staveny 2 sněhové hasicí přístroje, každý 
o váze 18 kg, které je opět třeba poponést 
o 10 m dál. Další úkol je vyprostit člověka 
z havarovaného automobilu, což věrohod-
ně napodobuje starý vrak a v něm 80 kg 
vážící figurína. Soutěžící ji musí přemístit 
10 m od vozidla a běží k tzv. hammerbo-
xu. Tam uchopí palici a vší silou buší do zá-
važí umístěného na dvou kolejnicích do-
kud ho nepřesune za vyznačenou hranici. 
Většina hasičů to zvládala na 5 až 6 úderů. 
Poslední disciplína je uchopit hadici pl-
nou vody a dovláčet ji do cíle. Zdá se to 
celkem jednoduché, ale vše je vyjádřeno 
slovy zúčastněných: „Za hasičákama jsem 
zjistil, že jsem v půlce trati a už nemůžu. 
Zabiju toho, kdo mě sem přihlásil. U ham-
merboxu si nohy vzpomněly na figurínu 
a nebylo na čem stát. A u hadice se nohy 
domluvily s rukama, které jsem nechal 
v hammerboxu, že už nebudou fungovat 
a mně se zděšením došlo, že ten, kdo mě 
sem přihlásil, zůstane nepotrestán, proto-
že jistojistě zemřu sám.“ 

JSDH Adamov vyslala pětičlennou sku-
pinku reprezentantů. Sjely se sbory z ce-
lého kraje, na prezenční listinu se zapsalo 
41 soutěžících, z toho dokonce 3 ženy. Ve 
velmi tvrdé konkurenci nakonec obsadil 
Josef Filip 3. místo, Jan Sotolář 6. místo, 
Jindřich Sotolář 11. místo, Vladimír Gregor 
16. místo a Václav Novák po nešťastném 
klopýtnutí 20. místo. Všichni adamovští 
se tedy umístili v první polovině a navíc 

přibyl díky Josefu Filipovi do sbírky JSDH 
Adamov další pohár. U těchto závodů se 
říká, že vítězem je ten, kdo se dostane až 
do cíle a já bych chtěl našim závodníkům 
tímto poděkovat za skvělou prezentaci 
naší jednotky i našeho města.

Za JSDH Adamov Jan Sotolář

Z dalších úspěchů JSDH Adamov 
v netradičních soutěžích:

Soutěž ve vyprošťování osob z havaro-
vaných vozidel, Praha 2004 – 2. místo

Soutěž ve vyprošťování osob z havaro-
vaných vozidel, Praha 2005 – 2. místo

Soutěž v hasičské dovednosti, Vranov 
2005 – 3. místo

Vladimír Gregor v hammerboxu.  Foto: Ondřej Nečesal

Romské vyšívané obrazy

Tradiční romský tanec

Dne 24.9.2008 jsme byli v Brně v romském 
muzeu, které se nachází v romské čtvrti na 
ulici Bratislavská. K exkurzi jsme dostali prů-
vodkyni, která nám představila romskou kul-
turu a jak žijí Romové. Průvodkyně pro nás 
měla několik aktivit. Zprvu nám představila 
vyšívané obrazy, které vypovídaly o romské 
kultuře a způsobu života Romů. Později jsme 
měli za úkol povídat o řemeslech, hudbě, vý-
tvarném umění, bydlení, o jejich životě a jak 
se živí. Nakonec jsme zhlédli film o Romech 
na Slovensku, jak žijí v chudobě. 

Dozvěděl jsem se, že lidé by se neměli 
odsuzovat podle jednoho, ale zkusit je po-
znat víc a pomáhat jim. Můj názor se změnil 
tak, že Romové jsou velmi pilní, pečliví a do-
držují svoje kultury a tradice. Muzeum na mě 
udělalo dojem a exkurze se mi moc líbila. 
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Poz vá n k a  n a  v ýs t av u
Společenské centrum MKS, Komenského 6, 16. – 25. listopadu 2008 

Vernisáž v neděli 16. listopadu v 16 hodin. 

Marie Plotěná - Obrázky z Afriky a jiné.
Mnohý z nás možná v dětství toužil být 

cestovatelem. Touha po exotice, dobro-
družství a objevování neznámého je za-
kódována snad v každém člověku. Dnes je 
možné své sny naplnit snadněji než dříve. 
Přibývá těch kdo si realizují alespoň kou-
síček tohoto snu. Třeba v rámci své dovo-
lené za hranice všedních dnů nebo zpro-
středkovaně sledováním cestopisných zá-
znamů, filmů, výstav, besed a podobně. 

Afrika je zemí, která na svých histo-
rických mapách mívala oblasti tajemné 
a neprobádané, označené latinským nápi-
sem -HIC SUNT LEONES- zde jsou lvi. Je to 
země bujné vegetace i pouští, plna flóry 
i fauny a také pestrých obyvatel a kontras-
tů. Ale i skrytých rezerv, omezení i mož-
ností. Afrika svou chuť po životě nezapře 
a jsou místa, kde o něj doslova zápasí. Její 
obyvatelé potřebují vzdělání a motivaci 
aby svou zemi i možnosti objevili. Evrop-
ská unie Africe podává v tomto směru po-
mocnou ruku.

Loni v létě mne vyzvali novináři z Ně-
mecka, z organizace Third World Journa-
list Net, k obeslání celosvětové soutěže 
kresleného humoru na téma: Afrika- žád-
né příležitosti, kontinent krizí, nebo konti-
nent renesance - nového zrodu.

Myslím si, že Afrika má naději na svou 
renesanci, na své znovuzrození. I když její 
dřívější svět mizí, pořád je zde co objevo-
vat, nad čím přemýšlet a žasnout. Oblas-
ti neznámé a nepopsané, označené jako 
bílá místa se lvy, se v ní dnes již ale nevy-
skytují. Ty bychom mohli nalézti, v pře-
neseném slova smyslu, překvapivě v naší 
hlavě, kdykoliv se setkáme s něčím nepo-
znaným, o čemž nevíme zhola nic. A nejen 
v tomto případě.

Náš mozek, jak je známo, má mno-
hé skryté rezervy. Nervových buněk prý 
máme více než je počet lidí na naší plane-
tě, ale jen nepatrnou část jich využíváme. 
Ostatní prý leží ladem. V hlavě tedy každý 
máme ,,svou tajemnou, neprobádanou 
Afriku“ s ostrůvky bujné vegetace myšlen-
kové flóry i fauny, ale i s pouštěmi a úze-
mími dosud neovládnutými a nepopsaný-
mi. Vlastníce tato ,,bílá místa“ pohybujem 
se životem, podobní černým pasažérům, 
které vlak ubíhajícího času veze, aniž si na 
cestu koupili jízdenku.

území dobytá. Je jen na nás, jestli si je 
přivlastníme a obohatíme jimi své živo-
ty, anebo dopustíme aby je písek zavál 
a stala se pouští.

Stejně jako to, zda budeme pozná-
vat dále, nebo po vzoru těch naivních 
pštrosů afrických, raději pohodlně strčí-
me hlavu do písku. 

 Autorka

Marie Plotěná
Malířka a karikaturistka, známá svým 

kresleným humorem a drásanými pas-
tely. Svou tvorbu prezentovala na po-
četných výstavách samostatných i spo-
lečných. Její práce jsou zastoupeny ve 
sbírkách mnohých muzeí i soukromých 
sběratelů u nás i v cizině. Vystavovala 
v mnoha zemích Evropy, Asie i Ameriky. 
Za svou tvorbu získala 22 ocenění, osm 
v zahraničí a čtrnáct na domácí scéně.

Kontakt: www. marie.plotena.cz

A tak přirovnaní k cestovatelům hledí-
me z jeho pomyslných oken na stále se 
měnící krajinu, míhající se města, nastu-
pující a vystupující spolucestující a jsme 
rádi že se vezem a naše konečná ještě 
nepřišla. S touhou očekáváme že ještě 
poznáme kraje neznámé, místa zajímavá 
a krásná, dobré lidi i společnost a někde 
ve skrytu v nás dříme naděje, že se dove-
zeme do vysněného ráje. V hloubi srdce 
buďme za tu jízdu vděčni a žasněme, že se 
před námi stále objevují nové obzory a je 
nám dovoleno poznávat a mapovat další 
nepoznaná území. 

Budeme-li mít zvídavost, vytrvalost 
i trpělivost cestovatelů, určitě nám při-
budou další oblasti objevené a nová 



8

Městské kulturní středisko ADAMOV 
kulturní středisko: č.t. 516 446 590; 607 518 104, e-mail: mks-adamov@quick.cz
knihovna: č.t. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz

MKS Adamov pro vás na 
měsíc listopad připravilo
VÝSTAVU K SOUTĚŽI STROM ROKU 2008, 
která vám představí stromy – kandidáty na 
tento titul a vítěze letošního ročníku akce. 
Výstavu najdete v přísálí MKS až do 9. 11. 
2008.

4. 11. 2008 Î
Pokračujeme v akci Celé Česko čte dětem. 
Číst bude ADAMOVSKÝ PAN FARÁŘ – 
JIŘÍ KAŇA. Akce se koná od 16:30 hodin 
v prostorách knihovny na Družstevní ulici.

11. 11. 2008  Î
BESEDU S DR. JAROSLAVEM BUDIŠEM na 
téma ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE STROJÍREN 
V ADAMOVĚ. Beseda, která je určena pro 
zájemce všech věkových kategorií, začíná 
v 18 hodin v MKS. 

13. 11. 2008 Î
ZÁJEZD NA KONCERT KARLA GOTTA, který 
se koná v brněnské hale Rondo. Objednané 
vstupenky si můžete vyzvednout v MKS  
3. nebo 4. 11. v době od 13 do 19 hodin. 
Odjezd autobusu je v 17.30 h. z Adamova 
I od školy a v 17.40 h. z Adamova III. 

14. 11. 2008 Î
NÁVŠTĚVU BRNĚNSKÉHO PLANETÁRIA, 
pořadu nazvaného MARS  ZEMĚ – VÍTR – 
OHEŇ – VODA – ŽIVOT – ČLOVĚK. Dle zájmu 
účastníků zájezdu je možno zajistit večerní 
sledování oblohy. Přihlášky do 10. 11. 2008. 

16. 11. 2008 Î
Pravidelné NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU 
– tentokrát na děti čeká KOCOUR V BOTÁCH. 
Začátek akce je v 16 hodin. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY MARIE PLOTĚNÉ ve 
Společenském centru v Adamově I v 16 
hodin. 

18. 11. 2008 Î
PŘEDNÁŠKU DR. HANY KUBEŠOVÉ, na téma 
nemoci žaludku a střev. Závěr přednášky 
bude věnován tématu cestování seniorů. 
Začátek akce je v 17.45 hodin v MKS.

20. 11. 2008  Î
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE, tentokrát 
s TETINAMI MATYLDOU A KLOTYLDOU 
A JEJICH PŘÍBĚHY Z KUCHYNĚ. Začátek akce 
je v 9.45 hodin.

V odpoledních hodinách je připravena 
pro rodiče s dětmi návštěva haly Rondo 
v Brně, kde na děti čeká BOŘEK STAVITEL 
A JEHO PŘÁTELÉ. Na tuto akci je ještě 

několik volných vstupenek (dítě do výšky 
1 m může sedět na klíně – nemusí mít 
vlastní vstupenku). Vstupenky si vyzvedněte 
v pondělí 3. nebo úterý 4. 11. 2008 v době 
od 13 do 19 hodin.

22. 11. 2008  Î
Autobusový zájezd do Janáčkova divadla 
v Brně na operu G. Verdiho LA TRAVIATA. 
Začátek představení je již v 18 hodin. 
Využijte zvýhodněné ceny zájezdu 
k návštěvě ND v Brně (jednotná cena 
zájezdu 110 Kč).

26. 11. 2008  Î
zavítá do Adamova cestovatelka ALENA 
ŽÁKOVSKÁ. Její přednáška nazvaná „MEZI 
NEJMENŠÍMI LIDMI SVĚTA, MALAJSIE“ je 
připravena na 17.45 hodin. 

28. 11. 2008  Î
Odpolední NÁVŠTĚVU VÝSTAVY 
TUTANCHAMON – JEHO HROB A POKLADY 

v brněnské Titanic hall. Jednotné vstupné 
pro skupinu návštěvníků 250 Kč / os. + 30 
Kč doprava.

30. 11. 2008  Î
Autobusový zájezd do loutkového divadla 
Radost v Brně na pohádku pro děti 
předškolního a mladšího školního věku 
nazvanou „KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT“. 
Přihlášky do 9. 11. 2008. 

Na prosinec připravujeme
Tradiční SALON ADAMOVSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ – nové tvůrce z řad obyvatel 
města, kteří mají zájem na výstavě 
představit svoji tvorbu (literární, výtvarnou, 
fotografickou atd.), žádáme, aby kontakt 
na sebe sdělili na MKS (telefon, e-mail). 
Děkujeme.

VÝSTAVU BETLÉMŮ ze sbírky Františka 
Mazala a obyvatel města. Opět prosíme 
majitele zajímavých betlémů o jejich 
zapůjčení na připravovanou výstavu. Ta 
proběhne v první polovině měsíce prosince 
tak, abychom vám vystavené betlémy včas 
vrátili.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
pod tímto názvem připravilo MKS Adamov týden čtení, v rámci kterého svoje oblíbené po-

hádkové knihy dětem představili členové MR našeho města. 
V projektu bude MKS pokračovat i v dalším období, kdy z oblíbených knih budou dětem 

číst i další známé tváře z našeho města, ale i divadla a televize. 
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JAVORY V ADAMOVĚ 
Krásný podvečer jsme zažili ve společnosti členů skupiny Javory a především Hany a Patra Ulrychových. Jejich skvělý výkon přilákal do ada-

movského kostela na 250 posluchačů. 
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Vánoční dárek pro děti 
i dospělé

Pokud rádi pod stromeček dáváte nebo 
pod ním nacházíte i dárky v podobě vstupe-
nek na kulturní akce, máme pro vás nabíd-
ku. První dárek je určen všem členům rodiny. 
Jedná se o vstupenky na nový pohádkový 
muzikál připravovaný v Městském divadle 
v Brně na prosinec tohoto roku. Pohádka 
SNĚHURKA vám může zpříjemnit sváteční 
podvečer 26. 12. t.r., kdy se vypravíme na ná-
vštěvu uvedeného pohádkového příběhu. 
Začátek představení je v 18 hod.. Autobuso-
vá doprava zajištěna.

Druhý dárek je určen pravděpodobně 
převážně dospělým návštěvníkům divadla. 
ND v Brně připravilo přímé přenosy předsta-
vení z Metropolitní opery v New Yorku (vy-
soké obrazové rozlišení, vynikající zvukový 
přenos). Milovníci operního žánru si tak bu-
dou moci vychutnat to nejlepší z operního 
světa, nejslavnější hvězdy i spontánní reakce 
publika. MKS vám nabízí vstupenky na ope-
ru Madame Butterfly /G. Puccini/, která je na 
programu 7. března příštího roku. Vstupenky 
si však musíte objednat do konce prosince 
2008 nebo i dříve tak, abychom vám je stihli 
připravit jako zmiňovaný vánoční dárek.

Nové knihy, které najdete 
v naší knihovně
Pro chvíle napětí:
Booth, S.: Krev na jazyku
Parker, R.: Vražda z titulní strany
Cooper, N.: Tudy cesta nevede 
Bauer, J.: Smrt si jde pro slavné 
Knihy pro ženy:
Janečková, K.: Unesená
Schlogel, G.: Doktorka Valérie 
McClure, K.: Neviditelný nepřítel
Andrews, V.: Moje zlatá Audrina

Výsledky soutěže 
DOVOLENÁ 2008
Další ročník soutěže pro fotografy amaté-

ry „O nejzajímavější snímek z letošní dovole-
né“ zná svoje vítěze. I tentokrát se v soutěži 
sešly především fotografie zachycující krásu 
přírody u nás, ale i v zahraničí, momentky 
z rodinných alb a výstava nabídla i několik 
zachycených kuriozit.

I v letošním roce si mohou výherci soutě-
že v MKS vyzvednout výhru (3. nebo 4. 11. 
v době od 13 do 19 hodin).

A čí snímky se vám líbily nejvíce?
1. místo Pavel Tejkal
2. místo Klára Holasová
3. místo Věra Vyhňáková a Patrik Crla 
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Z naučné literatury :
Magický kruh Rudolfa II.
Příručka pro zoufalé matky
Nedovolte mozku stárnout
Můj problém...migréna
Tajem. a hříchy rytířů templářského řádu

Žloutenka je aktuální 
hrozbou

Na území ČR se množí případy onemoc-
nění virovou hepatitidou typu A, jinak také 
infekční žloutenkou. Co můžeme udělat pro 
to, abychom se jí vyhnuli?

Protože tato žloutenka je označována též 
jako nemoc špinavých rukou, je nutné dodr-
žovat základní hygienická pravidla:

časté mytí rukou po příchodu domů, před  •
jídlem, po použití toalety
na veřejných WC používat tekutá mýdla   •
a ručníky na jedno použití (ne textilní)
neosahávat nebalené potraviny v ob- •
chodních domech (rohlíky, chléb apod.)
konzumace nezávadné pitné vody a po- •
travin (opatrnost u nedostatečně opra-
covaných nebo syrových potravin, např. 
zelenina, ovoce – může být omyto konta-
minovanou vodou)
nejúčinnější prevence je očkování. •
Doba od okamžiku nakažení člověka po 

propuknutí příznaku je 14 až 50 dnů. Pokud 
se objeví příznaky žloutenky (slabost, únava, 
bolest hlavy, svalů, zvýšená teplota, žaludeč-
ní a střevní potíže) je nutné neodkládat ná-
vštěvu svého ošetřujícího lékaře. 

A buďme ohleduplní jeden ke druhému.

PODĚKOVÁNÍ
V měsíci říjnu si už 18 roků připomínáme 

Den seniorů. Také v letošním roce jsme chtě-
li pro naše spoluobčany – seniory připravit 
malý dárek v podobě vystoupení dětí z míst-
ní školy na některé z jejich schůzek. Proto 
jsme se obrátili na pí. učitelku Soňu Karásko-
vou, která ochotně připravila se svými dětmi 
krátký program složený z písniček, básniček 
a scének.

Třikrát jsme celkem společně zavítali 
mezi naše staroušky. Poprvé to bylo na vý-
bor Klubu důchodců v Adamově III, podruhé 
do DPS a třetí návštěva se uskutečnila v rám-
ci pravidelných středečních setkání členů KD 
v Adamově I. 

Všechna setkání byla velice příjemná. 
Potěšila nejen ty, kterým byl dáreček určen 
– seniory, ale i účinkující děti, kterým se všu-
de dostalo velkého potlesku. Děkujeme pro-
to touto cestou pí. Karáskové i jejím žáčkům 
a těšíme se na další společné akce.

Za MKS Adamov Jitka Králíčková

Fotografie z vystoupení dětí na výborové schůzi KD III.

Příroda za ploty pozemků a zahrad 
Do lesních porostů můžeme vstupo-

vat takřka 24 hodin denně a tento fakt 
většina našich občanů bere jako samo-
zřejmost. Přitom si jen málokdo uvědo-
muje, že takto volně přístupné lesy na-
jdeme ve světě zřídka. Podle mé zkuše-
nosti si lidé přejí lesy čisté a udržované, 
což jistě jde, pokud by se mezi námi ne-
vyskytovali jedinci, kteří neustále vyvá-
žejí odpad za ploty svých pozemků. 

 Například biologický odpad je vět-
šinou příčinou zvýšeného pohybu vol-
ně žijící divoké zvěře. Občané tak vábí 
zvěř ke svým pozemkům a pak se zlobí, 
že zvěř navštěvuje okolí jejich zahrady 
nebo dokonce vstoupí na pozemek, kte-
rý je většinou nedostatečně zabezpeče-
ný majitelem nebo jeho sousedem.

 Každý občan má možnost svůj od-
pad odvést bezplatně do obecního 
ekodvora, přesto se ale stále najdou 
lidé, jejichž sobecké chování obtěžu-
je majitele a návštěvníky lesa. Ti se to-
tiž musejí dívat na vyvezený odpad za 
ploty takových nezodpovědných hos-
podářů, přestože jejich zahrady vidíme 
většinou vyčištěné. Co je za plotem, to 
je prostě nezajímá. 

 Na ŠLP Masarykův les Křtiny MZLU 
v Brně jsou zavedeny pravidelné víken-
dové ochranné služby, při kterých lesní 
personál mimo jiné monitoruje i pro-
blémy nepovoleného vyvážení odpadů. 

Vlastník lesa pak musí za pomocí svých 
pracovníků, techniky a peněz tento od-
pad odvézt a uložit na patřičná místa. 
Tyto náklady ale odčerpávají finanční 
prostředky, které by mohly být využi-
ty např. pro posílení rekreační funkce 
lesa – na údržbu studánek, cest apod. 
Je skoro nemožné ze zákona zabezpečit 
pořádek kolem zahrádkářských kolonií 
a rozšiřujících se obcí, lze na občany jen 
apelovat a někdy i přistoupit k nepopu-
lárním krokům, jako je omezení vjezdu 
na lesní cesty, které byly léta volně vy-
užívány. 

 Je nutno si uvědomit, že i přes sku-
tečnost, že les má dnes konkrétního 
vlastníka, který zodpovídá za tyto ne-
švary, je volný vstup do lesních porostů 
třeba brát jako výsadu a ne jako samo-
zřejmost. Nelze nutit svým nezodpo-
vědným sousedským chováním vlastní-
ka ke krajním řešením, a to jen proto, že 
nemá jinou možnost, jak vyburcovat ve-
řejnost, aby se zajímala o okolí za ploty 
svých soukromých pozemků. Závěrem 
bych chtěl říci, že žádný vlastník lesa 
jistě nemá zájem omezovat přístup do 
lesů, ale na pořádku musí trvat, neboť 
je to našim společným zájmem. 

Ing. Ivo Březina 
vedoucí polesí Vranov u Brna 

www.slpkrtiny.cz 
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Světlušky svítily ve dne 
Nadace Světluška pořádá každoroč-

ně 23.září charitativní akci a její finanční 
výdělek je určen pro nevidomé.

Na naší škole se vždy najdou dob-
rovolnice, které se vydají do ulic, aby 
od adamovských obyvatel získaly pří-
spěvek do svých pokladniček.

Letos jsme světluškami byly my – 
dívky z 9. tříd:

Monika Grycová, Ivona Valoušková, 
Michaela Čechová, Lucie Rozsypalová, 
Edita Unzeitigová, Petra André, Klára 
Doláková a Kateřina Fejfárková. 

Světluška je každoročně pořádána 
nejen naší školou, ale i dalšími školami 
v okolí.

Letos jsme prodávaly náramky a 2 
druhy magnetek, které jste si také moh-
li zakoupit.

A tak moc děkujeme za vaše příspěv-
ky a snahu pomoci nevidomým.

Vaše letošní Světlušky

Slova pro povzbuzení
S příchodem fotoaparátů se mluvilo 

o konci malířství, s příchodem televi-
ze o konci divadelnictví. Filmy na DVD 
mají prý přivést k úpadku kina a super-
markety zase malé obchody. Přesto se 
i dnes najdou lidé, kteří fotí na kinofilm, 
rádi si zajdou do kina, do divadla a radši 
nakupují v malém. Čím to?

V dušičkovém čase se nad našimi 
hřbitovy opět rozsvítí noční svatozář, co 
každý večer vystřídá tu podzimní, zlatě 
listovou. Mimochodem, světlo svíčky 
také mělo skončit v kronikách. Předpo-
vídalo se to s vynálezem žárovek. Ne-
skončilo. Čím to? Možná cítíme, že by-
chom spolu se svíčkou, starým foťákem, 
divadlem nebo obchůdkem ztratili 
mnohem víc – část našeho já. Však taky 
jedna moudrost o bezbranném světle 
svíčky říká: „Její malé světlo dokáže dát 
člověku víc důvěry, než mu jí dokáže se-
brat hluboká noc“.

Jiří Kaňa

Zprávy z farního úřadu 
v Adamově

V pátek 31. 10. se v 15.30 hodin koná 
mše svatá a po ní následuje průvod na 
hřbitov a vzpomínka na zemřelé. 

Moravská vesnička očima žáků 
V rámci exkurzního dne se naše třída 

6.A vydala na prohlídku modelu Moravské 
vesničky, který je od letošního roku k vidě-
ní v areálu ČKD Blansko na ulici Gelhorno-
va. Žáci se zde seznámili se spoustou dnes 
už zapomenutých činností na vesnici. Svoje 
poznámky, postřehy a fotografie následně 
zpracovali v hodinách českého jazyka a in-
formatiky. Nejlepší a nejpovedenější práce 
budou otištěny ve školním časopise. 

Nadšení žáků nejlépe vystihují útržky 
z jejich exkurzních zpráv:  „Dne 24.9. jsme 
jeli se třídou na exkurzi do Moravské vesnič-
ky, kde vystavoval 48letý nadšenec Miroslav 
Mužík model, který sestavoval původně pro 
malého syna. Model vesničky znázorňuje ži-
vot na přelomu osmnáctého až devatenác-
tého století. 

K vidění bylo 341 lidí, z toho 137 pohyb-
livých, 327 zvířátek, 51 budov a na pokrytí 
střech až 13000 křidlic. K pohyblivým posta-
vám bylo použito 26 motorů. Byla vidět na-
příklad hospoda s živou hudbou, prodej bot 
a perníků, vodní 
mlýn, velká pila 
a další. Mnoho 
žáků zaujala zabi-
jačka, při které se 
zpracovalo určitě 
hodně masa. Na-
konec jsme si měli 
vybrat jedno mís-
to, které se nám 
obzvlášť líbilo 
a o něm povídat, 
zato jsme dostali 
vstupenku s fot-
kou. Nejvíc mě za-

ujal kostel, kolem něj chodily postavy s kni-
hou v ruce a jak lidé tančili na hodech. Bylo 
to velké umělecké dílo, které všichni obdivo-
vali včetně trpělivosti, kterou pan Mužík mu-
sel mít  při stavbě tohoto betlému, když ho 
sestavoval sedm let.“ (Jana Hrubá )

„Bylo to pěkné , nejvíc se mi líbil ten kos-
tel, který byl celý ze dřeva. 

Bylo to nádherné.“ (Monika Matyášová )
„Zaujalo mne, že se některé figurky pohy-

bovaly.A také mne zaujal větrný mlýn, kde se 
vše odehrávalo jako v dnešní době v někte-
rých vesnicích.“ ( Lukáš Krčál) 

„Všichni jsme byli s touto exkurzí spoko-
jeni a všem se nám to moc líbilo. Nejvíc se 
mi líbila pila, tam se řezalo dřevo a stavěly se 
domy.“ (Petr Fejfárek) 

„Bylo to super.”(Matěj Potůček)
Odnesli jsme si z této akce spoustu zají-

mavých poznatků. Mnozí se sem rádi vrátí 
i s rodiči v předvánočním čase, kdy v expo-
zici přibude betlém.

Mgr. Jana Horáčková a 6.A ZŠ Adamov
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Zpráva z exkurze
Každý rok na podzim se u nás ve škole 

koná exkurzní den. Naše třída jela do města 
Boskovice - ve středu 24.9.08. Náměstí bylo 
hezké i synagoga, taktéž hrad a zámek.

Synagoga byla vyzdobena hebrejskými 
nápisy a krásně vymalovanými stropy. Hrad 
byl bohužel zavřený, ale panu učiteli se po-
dařilo pána, který tam byl, přemluvit, aby 
nás pustil aspoň na bleskovou prohlídku. 
Zámek mě překvapil svou majestátností. 

Pamatuji si, jak nám průvodkyně říkala, 
že zámecký interiér je většinou v empíro-
vém stylu. 

Odjížděl jsem spokojen s hromadou in-
formací o městu Boskovicích. Jen počasí by 
mohlo vyjít lépe, protože celou dobu pršelo.

Martin Friedmann 

Není polárka jako Polárka
V pondělí 29.9. jsme navštívili divadlo 

Polárka. Zhlédli jsme tam představení s ná-
zvem Romeo a Julie aneb město hříchů, kte-
ré vyprávělo o dvou do sebe zamilovaných 
lidech ze znepřátelených rodů. Nakonec si 
oba vzali život a po obrovských ztrátách se 
oba rody usmířily.

Mně se nejvíc líbily kostýmy a kulisy. Pří-
jemně mne ale také překvapilo moderní po-
jetí, fyzická zdatnost a nervy herců. Jen mi 
trochu vadí, že zanikla původní Shakespea-
rova tragédie. Chápu ale, že kdyby to nepo-
jali tak trochu komediálně, většina obecen-
stva by tam nevydržela ani sedět, natožpak 
sledovat děj. Představení se mi i přesto líbilo 
a do Polárky bych ráda ještě někdy zašla.

Anna Konečná

Žil mezi námi
Jaroslav Linhart - 100. výročí narození 

Narodil se 2. listopadu 1908 v Žam-
berku. Měl ještě dva sourozence - starší-
ho bratra Františka (1906) a mladší sest-
ru Boženu (1915). Do Adamova se rodina 
Linhartova přistěhovala v roce 1912. Jaro-
slav se vyučil strojním zámečníkem, poz-
ději absolvoval nedělní strojnickou školu 
v Brně. Byl zaměstnán ve Škodových zá-
vodech v Adamově a od roku 1932 také 
v kině Sokola Adamov. V roce 1938 byl po-
věřen výborem Sokola funkcí vedoucího 
kina. V témže roce byl přijat za člena Sva-
zu kinematografů pro zemi Moravskoslez-

skou v Brně. Ve funkci pracovníka a po-
sléze vedoucího kina v Adamově působil 
přes 50 let. Po něm převzal tuto funkci 
jeho syn Ladislav.

V dětství a mládí cvičil v DTJ a FDTJ, 
později v Sokole. Kino vedl po celou dobu 
války i po válce do roku 1953 v sokolovně 
a od roku 1953 v nově vybudovaném kul-
turním domě. Po válce pokračoval v práci 
v Sokole, byl činný také v odborech jako 
člen tehdejší závodní rady. Později pra-
coval Jaroslav Linhart ve funkci předsedy 
Spartaku Adamov a předsedy revizní ko-
mise při Krajském výboru ČSTV. Za aktivní 
činnost ve sportu obdržel státní vyzname-
nání Za zásluhy o výstavbu II. stupně. 

V adamovském závodě se Jaroslav Lin-
hart postupně vypracoval jako mistr vý-
dejny, dílovedoucí na mechanické výrobě 
a poté konstruktér pro vývojovou dílnu. 
Na tomto pracovišti podal řadu zlepšova-
cích návrhů. Aktivně se podílel po celou 
dobu svého života na kulturním rozvoji 
Adamova, např. zajištěním širokoúhlého 
kina. Kino v Adamově představovalo v mi-
nulosti vedle divadla Dělnického domu 
i divadla provozovaného Sokolem, pě-
veckého sdružení Hlahol a kvarteta, dal-
ší složku kultury pro zábavu i vzdělávání 
občanů. S manželkou Marií, roz. Procház-
kovou, která byla v kině později zaměst-
nána jako biletářka, se cele věnovali řád-
nému provozu adamovského kina včet-
ně úklidu. Dlouhou řadu let tam pracoval 
jako hlavní promítač František Sůva a dal-
ší promítači Josef Houšek, Jan Řičánek aj. 
Po úmrtí paní Marie Linhartové pracovali 
v kině jako biletáři manželé Jírovi a jako 
pokladní Květa Sůvová. Kino v té době 
promítalo 4 dny v týdnu (i několikrát za 
den) a na některé filmy bylo vyprodáno 
dlouho dopředu. 

Jaroslav Linhart za svoji činnost obdr-
žel mnoho místních, okresních i krajských 
uznání a vyznamenání. Do důchodu ode-
šel v roce 1970 v 62 letech. S manželkou 
vychovali dceru a syna. Dcera Jaroslava se 
provdala za JUDr. Milana Minaříka a pra-
covala v adamovském závodě, syn Ladi-
slav vystudoval chemickou průmyslovku 
a pracoval celý život taktéž v adamov-
ském závodě, převážně v útvaru TOV, na-
posledy ve funkci hlavního energetika.

Jaroslav Linhart zemřel 5. září 1991 ve 
věku nedožitých 83 roků. Čest jeho pa-
mátce!



14

Turnaj starších pánů  
O pohár místostarosty města Adamova

Turistické akce na 
listopad 2008

8. 11. 2008 Třebíč, městské 
památky zapsané do seznamu 
UNESCO (Adamov zast. 6.40 - Brno 
7.16 - Třebíč 8.33) 8 km

Adamovští florbalisté
Určitě jste už slyšeli o adamovském 

florbalovém týmu FBC Sokol Adamov. 
Založen byl v lednu roku 2007 mladými 
lidmi z Adamova za podpory Mgr. Sta-
nislava Tůmy. Začátky bez jakýchkoliv 
finančních prostředků (vyjma bezplat-
ného užívání haly Sokola Adamov) byly 
těžké. 

Prvních pár měsíců probíhaly tré-
ninky pod vedením nynějšího kapitána 
týmu. V květnu 2007 převzal trenérskou 
taktovku Zdeněk Kufa a začal budo-
vat prosperující tým, který přihlásil do 
Amatérské Florbalové Ligy (AFL). Tuto 
ligu hrají týmy z celé ČR. Adamov skočil 
do 8.AFL s domněním, že postup bude 
hladký. Nicméně týmy tvořené zkušený-
mi hráči z nejvyšších lig AFL i ČFBU (Čes-
ká Florbalová Unie = profesionální liga) 
je vyvedly z omylu. Adamov v prvním 
turnaji získal 2. místo a na dalších tur-
najích v sezoně předváděl solidní výko-

ny, které stačily k udržení se do 4. místa 
v tabulce. Na posledních dvou turnajích 
vybojoval tým dva pohárky a kýžená 
vítězství. Tímto počinem se vyšplhal až 
na skvělé 3. místo a zajistil si postup do 
vyšší ligy. Dnes se adamovští hráči chys-
tají na další sezonu a jejich cíle se upína-
jí k dalšímu postupu. V této době je tým 
finančně zajišťován Sokolem Adamov 
a jednorázovým příspěvkem Ada-netu. 
Tímto chci jménem týmu poděkovat 
našim sponzorům.

Sezonu 08/09 začali hráči úvodním 
turnajem 28.9.08. První zápas sezony 
proti FBC Meisters Dolní Újezd po „ne-
mastném neslaném“ výkonu vyhrál 
Adamov 6:5. Poté přišly výčitky od tre-
néra „nahecování“ týmu a v dalších zá-
pasech ve skupině Adamov vyhrál 3:0 
a 2:0 proti o poznání obtížnějším sou-
peřům (Ořechov a ABTA Brno). Tím si 
Adamov zajistil postup do čtvrtfinále 

z prvního místa, ve kterém bez problé-
mů postoupil do semifinále přes tým 
Fbc Medvědi výsledkem 4:0. V semifiná-
le se Adamov potkal s nevyzpytatelným 
a kvalitním soupeřem Hattrick U16, 
s nímž si poradil výsledkem 3:0.

Adamov byl ve finále a postavil se mu 
tým z Bíteše. Na obou stranách, ač již 
vysílení hráči, předváděli rychlý a útoč-
ný florbal. Adamov však brzy prohrával 
nešťastným gólem 0:1 Rychle se po-
dařilo vyrovnat, ale později přišla další 
branka na 1:2. Z posledních sil se poda-
řilo hráčům srovnat výsledek zápasu na 
2:2 a dovést zápas do smírného konce, 
a tak musely rozhodnout o vítězi nájez-
dy. Paní „Štěstěna“ se však tentokrát při-
klonila na stranu hráčů Bíteše a ti si od-
vezli šťastné, ale zasloužené vítězství. 

Závěrem bych rád poděkoval za dob-
ře odvedenou práci svému trenérovi 
a svým spoluhráčům a těším se na další 
určitě úspěšné boje.

 Jan Kocman,  kapitán týmu

V sobotu 4.10.2008 se na hřišti FK 
Adamov sešla tři fotbalová družstva 
starších pánů nad 35 let při druhém 
ročníku turnaje O pohár místostarosty 
města Adamova. Mimo domácího týmu 
se na adamovské trávě představila Ru-
dice a Lipovec. Turnaj se hrál systémem 
každý s každým.

V prvním zápase se utkal domácí 
tým s Rudicí. Domácí se nejprve ujali 
vedení, ale v prodlouženém poločase, 
kdy rozhodčí zapomněl na čas a místo 
obvyklých 30 minut se hrálo téměř 45, 
prohrávali už 1:3. Na druhý zkrácený po-
ločas nastoupili domácí hráči v bojovné 
náladě, protože bylo třeba „dobře na-
krmenou husičku“ v podobě hostující-
ho týmu zaříznout. To se také domácím 
povedlo, když během posledních deseti 
minut nastříleli soupeři 3 branky a zví-
tězili nad Rudicí 4:3.

V druhém utkání hrála Rudice s Lipo-
vcem. Branku Rudice po zranění jejich 
brankáře hájil adamovský brankář, který 
tak odchytal všechny zápasy na turnaji. 
Ve vyrovnaném utkání nakonec zvítězili 
matadoři z Rudice 3:2 nad Lipovcem.

V posledním zápase nastoupil do-
mácí tým proti Lipovci s odhodláním 
zvítězit a obsadit tak první místo v tur-
naji. Domácí neponechali nic náhodě 

a až nečekaně lehce zvítězili nad Lipo-
vcem 3:0.

Za vítězným Adamovem skončila Ru-
dice a loňský vítěz Lipovec bez výhry 
obsadil poslední příčku.

I přes poměrně chladné počasí bylo 
vidět pěkné akce z kopaček nestárnou-
cích fotbalistů. Poděkování hráčů patří 
organizátorům turnaje a také rozhod-
čímu Robertovi „Erbimu“ Martínkovi, 
který až na problémy s časomírou v prv-

ním utkání turnaj odřídil bez problémů 
a s přehledem.



15

Rozlosování LH Adamov INZERCE
Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Vyu- �

žijte program při pracovním zařazení. Až 27 
oborů. Tel. 511 511 011.

Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajmě- �
te auto, dům, plot či pozemek pro reklamní 
účely! Tel. 511 511 588.

Koupím poštovní známky, pohledy, obál- �
ky, bankovky, tuzex. bony celé sbírky, vět-
ší množství i pozůstalost po sběrateli. Pla-
tím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Tel. 
724 229 292.

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

Koupím malou sedačku, nebo větší křes- �
lo. Tel. 723 474 763.

Koupím garáž na „Horce“ u bývalého in- �
ternátu. Tel. 732 679 574 – sms.

Pronajmu nebo prodám jednopatro- �
vou garáž i s vnitřním zařízení na „Horce“ 
u bývalého internátu. Cena dohodou. Tel. 
728 143 956.

Hledám garáž ke koupi nebo pronájmu  �
na ulici Jilemnického. Tel. 607 601 493.

Prodám neloupané vlašské ořechy, levně.  �
Tel. 606 584 389.

Hledám studentku na doučování anglič- �
tiny pro ZŠ. Tel.: 775 210 411

Redukce váhy, 
bez diet a navždy.

 Poradentví 
ZDARMA.

www.hubnete.org

Kadeřnictví LAURA
bude  

od 18. listopadu 2008  
v nových prostorách 

na Smetanově náměstí  
(vedle lékárny)

Tel. 773 525 199

Blansko „B“ - Adamov 25.10.2008 SO 18.30 

Adamov - Sloup 2.11.2008 NE 11.30 

Černá Hora – Adamov 9.11.2008 NE 11.30

Lysice - Adamov 15.11.2008 SO 16.30

Adamov - Letovice  23.11.2008 NE 11.30

Kunštát - Adamov 29.11.2008  SO 18.00 Boskovice

Adamov - Rájec-J. 7.12.2008  NE  11.30

Březina - Adamov  14.12.2008  NE 11.30

Adamov volno

Adamov - Blansko „B“ 27.12.2008 SO 18.30

Sloup - Adamov  3. 1.2009  SO 16.00

Adamov - Černá Hora  11. 1.2009  NE 11.30

Adamov - Lysice  17. 1.2009  SO 16.00

Letovice - Adamov  25. 1.2009 NE 17.00 Boskovice

Adamov - Kunštát  31. 1.2009  SO 16.00

Rájec-J. – Adamov  7. 2.2009  SO 16.00

Adamov - Březina  14. 2.2009  SO 16.00

Adamov volno

Letovice a Kunštát hrají domácí utkání na ZŠ v Boskovicích
Výsledky a zajímavosti najdete na: http://spartak-adamov.php5.cz/

Za oddíl LH Ivan Vojta
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