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Z a s í l á n í  S M S  z p ráv
Vážení spoluobčané,
na základě provedeného průzkumu formou ankety s možností hlasování na webu města 

je pro vás připraven nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního ko-
munikačního kanálu – posílání SMS zpráv na váš mobilní telefon. Nepůjde vždy jen o krizové 
situace, ale SMS zprávy vám budou přinášet i řadu potřebných informací z běžného života 
našeho města.

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech, havarij-
ních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušení jejich do-
dávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera ADAMOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera 
JMÉNO hvězdička ULICE hvězdička ČÍSLO (text SMS zprávy můžete psát jak velkými tak ma-
lými písmeny, vše ale pište bez diakritiky).

Příklad SMS zprávy:
JMK ADAMOV INFORMACE ANO NOVAK JAN*SADOVA*30
Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této SMS zprá-

vy je Kč 3,00 (včetně DPH). Neprodleně obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do 
seznamu odběratelů informací zařazeni.

Zasláním přihlašovací SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby vám byly zasílány 
informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případ-
ně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.

Posílání SMS zpráv je pro vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít ukončit odběr infor-
mací, pošlete na číslo 900 77 03 odhlašovací SMS zprávu. Ta je totožná se zprávou přihlašovací 
s tím rozdílem, že slovo ANO je nahrazeno slovem NE. Cena za tuto SMS zprávu je stejná, tedy 
Kč 3,00 včetně DPH.

Informace, které vám budou zasílány, jsou pro vás bezplatné. Vy platíte pouze za zaslání 
přihlašovací či odhlašovací SMS.

Jen samé dobré zprávy vám přejí
Členové KIK

Zprávy z matriky
Blahopřejeme:
3.11.  Josef Lachman,  

85 roků, Komenského 11
6.11. Ladislav Nečas,  

82 roky, Tererova 1
6.11.  Libuše Konečná, 

75 roků, Petra Jilemnického 12
12.11. Josef Havelka, 

80 roků, Ronovská 1
14.11. Mária Třasáková, 

75 roků, Komenského 19
17.11. Jiřina Beranová, 

83 roky, Fibichova 6
19.11. Josef Horák,  

88 roků, Fibichova 33
26.11. Dášenka Pilátová, 

70 roků, Údolní 3
27.11. MUDr. Zdenka Králíková, 

75 roků, Petra Jilemnického 5
27.11. Emilie Cicálková,  

70 roků, Sadová 27
29.11. Oldřich Caska,  

80 roků, Opletalova 28 

Úmrtí
18.10. Antonín Lukáš,  

roč. 1938, Komenského 17
27.10. Miloslav Kříž, 

roč. 1932, Sadová 21

Oznámení
Oznamujeme občanům, že Městský 

úřad Adamov bude ve dnech 23.12.2008 
až 2.1.2009 včetně z provozních důvodů 
pro veřejnost uzavřen.

Posledním úředním dnem v roce 
2008, ve kterém si mohou občané vyřídit 
své záležitosti, bude pondělí 22.12.2008 
od 8.00 do 17.00 hod. (mimo polední 
přestávku v době od 12.00 hod. do 12.30 
hod.)

Dále sdělujeme, že z technických dů-
vodů bude pokladna Městského úřa-
du dne 5.1.2009 otevřena až od 10.00 
hod. Upozorňujeme, že do otevření po-
kladny nemohou být vybírány ani žádné 
správní poplatky (ověření podpisu, výpisy 
Czech Pointu, přihlášení k trvalému poby-
tu, apod.)

Děkuji občanům za pochopení a pře-
ji jménem všech pracovníků Městského 
úřadu Adamov krásné a klidné prožití 
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí 
a pohody v roce 2009.

Bc. Libuše Špačková,  
tajemnice MěÚ Adamov
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Vaši zastupitelé 
Tomáš Střelec – SNK-Šance pro Adamov

Svoz odpadu 
o vánocích

Oznamujeme občanům, že termí-
ny svozu komunálního odpadu při-
padající na první svátek vánoční a na 
Nový rok zůstávají zachovány beze 
změn. To znamená, že svoz komunál-
ního odpadu proběhne ve čtvrtek dne 
25.12.2008 a ve čtvrtek dne 1.1.2009. 
Žádáme občany, aby měli v tyto dny 
připraveny popelnice ke svozu. 

Odbor správy majetku města

Použité zářivky do popelnice nepatří 
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do 

kontejneru se směsným komunálním od-
padem, protože z nich mohou při rozbití 
unikat nebezpečné látky. Občané města 
Adamova mohou bezplatně odkládat vy-
řazené zářivky na sběrný dvůr firmy GAMA 
J+P s.r.o., Kolonie 302, v Adamově. Zpětný 
odběr všech použitých elektrozařízení za-
jišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Ase-
kol a Elektrowin, které k tomu opravňuje 
zápis do Seznamu výrobců elektrozaří-
zení vedeného ministerstvem životního 
prostředí.

Kolektivní systémy již druhým rokem 
smluvně zajišťují celý proces, to znamená 
od vytvoření sítě sběrných míst (s využi-
tím sběrných dvorů), až po předání zpět-
ně odebraných elektrozařízení firmám, 
které se specializují na jejich ekologické 
zpracování a recyklaci. Cílem je separovat 
elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či 
nebezpečné látky od ostatního odpadu, 
který končí na skládkách nebo ve spalov-
nách.

Zpětný odběr použitých výrobků jako 
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, led-
ničky a další zařízení je financován jejich 
výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré 
vyřazené elektrospotřebiče, za které ne-
byl při jejich nákupu zaplacen recyklač-
ní příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí 
při prodeji nových výrobků odděleně od 

ceny. Systém zpětného odběru a ekolo-
gického zpracování elektroodpadu však 
nemůže fungovat bez aktivního a vstříc-
ného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo 
odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářiv-
ku na místě k tomu určeném, to znamená 
v místě zpětného odběru nebo při náku-
pu nového výrobku přímo v prodejně, při-
spěje k ochranně životního prostředí.

Na základě smlouvy o spolupráci, kte-
rou Město Adamov uzavřelo s kolektivním 
systémem EKOLAMP, byly do sběrného 
dvoru GAMA J+P s.r.o. umístěny speciál-
ní kovové kontejnery, do kterých mohou 
zdarma odkládat použité světelné zdroje 
nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, 
kteří elektrozařízení používají či shromaž-
ďují při své podnikatelské činnosti (pro-
dejny, elektromontážní firmy, menší pod-
niky, instituce apod.).

EKOLAMP obci přispívá na náklady pro-
vozu sběrného místa a plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím Měs-
to ušetří část prostředků ze svého rozpoč-
tu určených na provoz systému nakládání 
s komunálním odpadem. Město Adamov 
tyto peníze investuje do nádob na sepa-
rovaný odpad a také do zdokonalení sys-
tému zpětného odběru včetně informační 
kampaně. 

Odbor správy majetku města

S jakými představami jste šel do vo-
leb?

Do voleb jsem šel s představou, že pod-
pořím změny nutné pro další vývoj města 
Adamova. V žádném případě jsem neuva-
žoval a nepočítal se zvolením do zastupi-
telstva, které mě do značné míry překva-
pilo. Do mého zvolení byla moje předsta-
va o komunální politice a celkové úrovni 
politického jednání zcela zkreslená. Po 
několika zasedáních zastupitelstva jsem 
ztratil veškeré iluze o korektnosti a v ně-
kterých případech dokonce smysluplnosti 
některých diskusních příspěvků k projed-
návaným bodům a nabyl jsem přesvědče-
ní, že zájmy města nejsou vždy na prvním 
místě. Moje prvotní představa o zdravém 
rozumu, který vítězí nad politikařením 
a osobními ambicemi a vede ke zvelebo-
vání našeho města, vzala za své.

Co je Vaší současnou prioritou v práci 
pro Adamov?

Jako zastupitel města jsem byl před-
sedou Kontrolního výboru, který má za 
úkol kontrolovat a prověřovat stav plně-
ní usnesení z rady a zastupitelstva, plnění 
smluv na poskytnuté dotace pro podpo-
ru sportu a tělovýchovy, cestovní příka-
zy pracovníků MěÚ, provedení inventur 
majetku města atd.. Z pracovních důvo-
dů jsem tuto funkci po téměř dvouletém 
působení předal Bc. Pilátovi, ale zůstal 
jsem jako řadový člen a chtěl bych i nadá-
le spolupracovat na plnění úkolů tohoto 
výboru. 

Co byste rád uskutečnil do konce vo-
lebního období?

Z dlouhodobého hlediska se ve městě 
nakumulovalo několik problémů jako je 
například ZTA (Zásobování teplem Ada-

mov), kde budou muset být přijata určitá 
rozhodnutí, aby město mohlo ovlivňovat 
cenu tepla, investice do této společnosti, 
případný zisk a především aby město do-
kázalo patřičně využít majoritní podíl ve 
výši 52 %. Dále za prioritu považuji pod-
poru kultury a sportu, a to především 
pro mládež. Touto cestou bych chtěl po-
děkovat všem rodičům, kteří se na úkor 
svého volného času dobrovolně podílejí 
na výchově mládeže ve všech kulturních 
a sportovních odvětvích. Tito lidé v mno-
ha případech udělají pro rozvoj města 
více než zastupitelé a je nutné je podpo-
řit.

A co dlouhodobé plány?
Dlouhodobé plány v současné situaci 

nemám a bude mi stačit, pokud se podaří 
vyřešit alespoň některé dílčí záležitosti do 

konce tohoto volebního období, což budu 
považovat za poměrně velký úspěch.

Chtěl byste ještě něco sdělit? 
Chtěl bych věřit, že zájmy města zví-

tězí nad těmi osobními, a že nevraživost, 
napadání, osobní útoky a především ne-
konstruktivní diskusní příspěvky zmizí ze 
zasedání zastupitelstva.
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 Děkujeme za ocenění

Budoucí osud „závodní 
jídelny a kina“

V květnovém zpravodaji Kulturně-in-
formační komise zveřejnila několik snímků 
ze studie k projektu polyfunkčního centra 
v Adamově. Jelikož po městě kolují zvěsti, 
fámy a dohady, pozvali jsme si ke krátkému 
rozhovoru pana Ing. Jiřího Ondráčka, jed-
natele společnosti AVUS, s.r.o., Ponětovice. 
V krátké debatě tak společně přiblížíme ve-
řejnosti budoucí osud bývalé závodní jídel-
ny a kina.

Pane jednateli, bude se v rekonstrukci 
objektů nadále pokračovat?

Ano, na našem záměru se nic zásadního 
nemění a ve stavebních činnostech se bude 
i nadále pokračovat.

Adamovští občané si jistě povšimli v let-
ních měsících zvýšeného pohybu v okolí 
jídelny a kina. Proč se tedy nyní nic neděje?

Bylo provedeno vyklizení a stabilizační 
práce uvnitř objektu. V současnosti se do-
pracovává projektová dokumentace fi AR-
CHIX, která již zahrnuje požadavky dotče-
ných orgánů a účastníků stavebního řízení 
a postupně vyřizujeme jednotlivá povolení 
na stavebním úřadě v Adamově.

Mohl byste některé změny uvést nebo 
konkretizovat?

U parkoviště se zvýšil počet parkovacích 
míst z původních 75 na nynějších 88 a na-
místo jednoho vjezdu budou na parkoviště 
ze silnice vjezdy dva. Zajištění co nejlepší 
přístupnosti obchodního centra jsme v prů-
běhu projektování konzultovali a upravovali 
se zástupci vašeho města. Jedná se o návaz-
nost na zastávky MHD a přístupové komuni-
kace k nim. Také jsme akceptovali umožnění 
průchodu objektem a plynulé navázání na 
lávku přes řeku Svitavu a propojení tak na 
komunikace okolo fotbalového hřiště a smě-
rem do centra města.

Je již v této chvíli jasné dispoziční řeše-
ní objektů? 

Naše poděkování patří městskému zastu-
pitelstvu v Adamově a jeho komisi pro udě-
lování čestného občanství a pamětních listů  
za předání čestných občanství a pamětních 
listů občanům, které obdrželi za svou oběta-
vou práci pro město Adamov, a to zejména 
za práci v oblasti kultury, školství a sportu. 
Slavnostní setkání se konalo u příležitosti 90. 
výročí vzniku samostatného Českosloven-
ského státu, a to 26. října 2008 v městském 
kulturním středisku. Velice pečlivě připrave-
né setkání proběhlo za asistence předsedky-
ně komise paní Lenky Malákové.

Čestná občanství i pamětní listy jsme pře-
vzali z rukou starosty města Adamova pana 
Jiřího Němce a místostarosty pana Mirosla-
va Čumy. Krátkým úvodním slovem prováze-
la každého oceněného občana členka Měst-
ské rady a ředitelka ZŠ a MŠ paní Mgr. Jana 
Burianová. Velký podíl na zdárném a hlad-
kém průběhu celé akce měla také paní Jitka 

Králíčková, ředitelka MKS. Slavnostní chvíle 
zvěčnil na fotografiích, které se stanou sou-
částí městské fotokroniky, pan Jiří Hromek.

Celou atmosféru podtrhli svým vystoupe-
ním učitelé a žáci Základní umělecké školy 
v Adamově, za což jim také patří velké podě-
kování. I jejich malá výtvarná dílka, předaná 
jako dárek oceněným, budou vzpomínkou 
na tento den. 

Chutnou tečkou na závěr byl skvěle při-
pravený malý raut panem Bruno Malákem. 
A ten dal také prostor k přátelskému popoví-
dání si mezi sebou i s představiteli města.

Někteří občané se nemohli slavnostní-
ho předávání zúčastnit. Zdravotní nebo jiné 
problémy jim nedovolily si tyto vzácné chví-
le užít. Jim proto byla čestná uznání předá-
na doma. 

Všichni ocenění i další přítomní občané si 
dlouho uchovají v paměti slavnostní atmo-

sféru tohoto setkání, které bylo navíc podtr-
ženo tak významným výročím.

Věřte, že všechny oceněné potěšilo, že si 
jejich práce, která mnohdy není příliš vidět, 
představitelé města váží. Děkujeme.

Za čerstvé držitele ocenění Čestný občan 
města Adamova – Ing. Miroslava Kejíková, 
Eliška Nováková a Ing. Josef Chalikov.

Jménem všech oceněných Pamětním lis-
tem děkují Jarmila Volfová, Jindřiška Pokor-
ná a Jindřich Svoboda. A za dodatečná pře-
dání potom Věra Tomanová, Marie Pernicová 
a Božena Zoulová.

Foto: Jiří Hromek
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Den stromů

Ano, s obchodním řetězcem jsme již do-
hodnuti. Zbývá řešit pouze drobné provo-
zovny.

Mohl byste čtenářům prozradit něco 
bližšího, tedy co centrum bude nabízet za 
služby?

Největší prostory bude užívat prodejna 
potravin jednoho z velkých obchodních ře-
tězců. Rozloha prodejní plochy bude činit 
700 m² dle typového řešení supermarke-
tu. Dále pošta, banka, čtyři obchody o plo-
še 60 až 280 m2, 10 nájemních bytů, popř. 
kanceláří o velikosti 30 až 60 m2, rehabilitač-
ně-sportovní centrum s restaurací ve třech 
částech komplexu o celkové ploše cca 1000 
m2. Rádi všem zájemcům o pronájem ploch 

v nově zrekonstruovaných objektech podá-
me bližší informace na tel. 544 228 199 nebo 
544 228 366 a byli bychom rádi, kdyby nové 
prostory využili pro své podnikatelské akti-
vity především adamovští občané, stejně tak 
i nabídky nových pracovních míst.

Je dán přesný termín kolaudace a ote-
vření pro návštěvníky?

Našim původním záměrem bylo objekt 
otevřít pro veřejnost na konci roku 2009. 
Vzhledem k uskutečněným jednáním a před-
loženým požadavkům na drobné úpravy se 
vše mírně opozdí. Otevřít bychom chtěli 
v dubnu roku 2010.

Strom je úžasný organismus, který si tak 
málo žádá a tolik nám toho dává. Podzim je 
nejen časem, kdy končí vegetační období, 
většina stromů odevzdá své plody a jejich 
koruna se změní v nádhernou paletu barev, 
ale zároveň je i vhodným obdobím pro jejich 
výsadbu.

S nápadem oslavovat význam stromů při-
šli poprvé v Nebrasce v předminulém stole-
tí její první osadníci, kteří dokázali krajinu se 
sporou vegetací přeměnit v příjemné místo 
plné zeleně. Myšlenka oslav Dne stromů se 
záhy rozšířila po celých Spojených státech 
a později i na další kontinenty. U nás došlo 
k znovuobnovení této tradice v roce 2000 
a datum bylo stanoveno na 20. října.

Stromových slavností se svým výjimeč-
ně dětským způsobem zúčastnili i žáci ZŠ 
Ronovská. Zákoutí tříd se změnila v malé 
parčíky plné barevných větviček a podzim-
ních plodů. Děti se hravou formou sezná-

mily s významem stromů a jejich využitím, 
s různými druhy dřevin a jejich tříděním 
i růstovou stavbou. Nové poznatky moh-
ly získat nejen encyklopedickou cestou, ale 
i prakticky, například ochutnávkou různých 
plodů domácího i tropického ovoce. Dané 
téma prolínalo i výukou jiných předmětů po 
delší časové období. Všichni žáci se účastnili 
s nadšením a velmi aktivně. Prvňáčci si v lese 
prakticky procvičili již známá písmena po-
mocí skládání z napadaného barevného listí. 
Druhý, třetí a čtvrtý ročník se utkal v soutěži, 
kdo zná nejvíce písní, básní a říkadel o stro-
mech. Tak bylo odhaleno i několik nově vzni-
kajících básnických talentů ve třídě 3.A, kde 
si někteří žáci básničky o stromech sami 
složili. Zároveň vzniklo nepřeberné množ-
ství vskutku povedených výrobků a výkresů 
z podzimních plodů a listů, zdobících nyní 
prostory školy.

Světlana Baborská

Závěrem mi dovolte zeptat se i na Váš 
další projekt v našem městě.

Ve veřejné dražbě dobrovolné jsme se 
stali vlastníky objektu bývalé ZUŠ Adamov. 
Nemovitost jsme vydražili za účelem pře-
stavby na bytový dům. V budově vznikne 
17 bytových jednotek o velikosti od 1+kk 
(29 m2) do 4+kk (až 116 m2) v prostorově 
nadstandardním provedení se zachováním 
historických prvků architektury z počát-
ku 20. století. Navíc každá bytová jednotka 
bude vlastnit svoje parkovací místo v těsné 
blízkosti bytového domu, u dvou bytů bude 
i zahrádka.

Kdy proběhne realizace stavebních 
úprav a kdy se budou stěhovat první ná-
jemníci? 

Některé bytové jednotky jsou již zamlu-
vené a k těmto bytům jsou již uzavřeny pří-
slušné smlouvy. Realizace proběhne v roce 
2009 a naši představou je, že vánoce 2009 
a příchod nového roku 2010 již někteří stráví 
v novém domově.

Rádi bychom využili této příležitosti, aby-
chom poděkovali vedení města Adamova za 
aktivní spolupráci a popřáli občanům Ada-
mova hezké Vánoce a dobrý rok 2009.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme 
mnoho úspěchů v další činnosti.
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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

Připravili jsme pro vás:
2. prosince 2008  Î

v 16 hodin do salonku MKSv rámci projektu 
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM půlhodinu čtení 
z oblíbených knih adamovské dětské 
lékařky paní Lenky Košťálové a sestřičky 
Laďky Jurikové. 

3. prosince 2008  Î
v 16 hodin do prostoru před adamovským 
kostelem SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU. (Bližší informace 
samostatně.)

6. prosince 2008  Î
celodenní autobusový zájezd do 
předvánočně vyzdobené Bratislavy spojený 
s dopolední návštěvou termálních lázní. 

7. prosince 2008  Î
v 16 hodin do Společenského centra na 
Komenského ulici vernisáž výstavy SALON 
ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ. Výstava 
potrvá do 16. prosince včetně.

8. prosince 2008  Î
zahájení výstavy betlémů ze sbírky 
Františka Mazala a paličkovaných prací 
z dílny Aleny Pozorské. Výstava potrvá do 
19. prosince včetně.

9. prosince 2008  Î
v 17.45 hodin cestopisná přednáška Aleše 
Spurného na téma KRÁSY A ZAJÍMAVOSTI 
SLOVENSKA.

11. prosince 2008  Î
v 16.30 hodin malé předvánoční zastavení 
„PŘI ČAJÍCH O ČAJI“. Podvečer vyplněný 
povídáním o čajích, jejich pěstování, sklizni, 
zpracování, přípravě apod. Akce je spojená 
s příjemnou ochutnávkou čajů – výrobků 
moravské firmy Sluneční brána z Čejkovic.
V době od 13 do 16 hodin si mohou zájemci 
zakoupit bio výrobky z nabídky této firmy.

12. prosince 2008  Î
v 9.45 hodin Dopoledne s pohádkou. 
S vánočně laděným pořadem „NESEM 
VÁM NOVINY“ se adamovskému publiku 
představí Olga Marková a Vratislav Schilder.

14. prosince 2008  Î
autobusový zájezd do Janáčkova divadla 
v Brně na koncert slovenského tanečního 
souboru LÚČNICA. Začátek představení je 
v 19 hodin, odjezd autobusu z Adamova 
I od školy v 17.50 a z Ptačiny v 18 hodin. 

Komise pro udělování čestného občan-
ství při MěÚ Adamov se tímto omlouvá 
za nesprávné uvedené titulu paní Elišce 
Novákové v minulém čísle zpravodaje.

30. října 2008 Hodina zpěvu s J. Uhlířem v Adamově

4. listopadu 2008 V rámci projektu Celé Česko čte dětem vzpomínal na svoje oblíbené knihy z dět-
ství adamovský pan farář Jiří Kaňa
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15. prosince 2008  Î
v 17.30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT 
SKUPINY POUTNÍCI. Předprodej vstupenek 
od 1.12.2008 v MKS.

21. prosince 2008  Î
Nedělní setkání s pohádkou Evy Lesákové 
„JAK ŠLI ZAJÍCI DO BETLÉMA“. Začátek 
v 16 hodin. 

24. prosince 2008  Î
malé sváteční zastavení S VÁNOČNÍMI 
TRUBAČI před MKS Adamov v době od 14 
do 15 hodin. 

26. prosince 2008  Î
autobusový zájezd do Městského divadla 
v Brně na pohádkový příběh plný líbivých 
písniček SNĚHURKA.

Vánoční dárky na poslední 
chvíli...
Mohou mezi ně patřit i vstupenky na různé 
kulturní akce:
26/12/08 Sněhurka (MDB Brno) 
18/02/09 Tajemství zlatého draka (D. Landa, 
Mahenovo divadlo Brno)
28/02/09. Lord of The Dance

Na leden připravujeme:
8. 1. 2009 Î

MINIDISKOTÉKU  
S MÍŠOU 
 
 
 

 

12. 1. 2009  Î
VEČER S VÁCLAVEM  
VYDROU

Spolu s tetinami Klotyldou a Matyldou se děti při Pohádkovém dopoledni 20. listopadu dostaly do 
pohádkové kuchyně, dozvěděly se, co je a není zdravé, co se v které části naší vlasti vaří a samozřej-
mě se aktivně zapojily do přípravy dobrého a zdravého oběda.

16. listopadu 2008 se adamovskému publiku představil v rámci Nedělních setkání s pohádkou Ra-
dim Koráb s příběhem Kocour v botách.

Ve středu 19. listopadu 2008 se naposledy sešli účastníci kurzu trénování paměti. V pěti lekcích se 
pod vedením zkušené a příjemné lektorky Míši naučili, jak a čím paměť správně procvičovat. 
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Dvě fotografie nám připomenou atmosféru Salónu v roce 2007.

Uzavření knihovny MKS 
v době vánočních svátků

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude 
adamovská knihovna uzavřena pro veřej-
nost ve středu 31. prosince t.r. 

Naopak – srdečně zveme děti i dospělé 
k návštěvě knihovny i v pondělí 29. prosin-
ce, kdy si knihy budete moci vypůjčit za po-
slechu vánočních písní a koled. Knihovna 
bude tento den otevřena bez omezení, tzn. 
od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Salon adamovských 
výtvarníků 2008 

Máme za sebou téměř další rok a MKS 
připravuje další výstavu, návštěvníky nejví-
ce navštěvovanou a oblíbenou – Salon ada-
movských výtvarníků. 

Zajímá-li vás, jaký ten letošní ročník bude, 
odpověď je stručná. Netušíme... Je samozřej-
mostí, že se při něm setkáte s pracemi zná-
mých adamovských umělců, kteří léta svoje 
práce vystavovali při jednotlivých ročnících 
salonu. Věříme však, že se mezi vámi opět 
najdou „umělci“, o kterých zatím nevíme 
a kteří rádi představí svoje koníčky a záli-
by adamovské veřejnosti. Někdy se mylně 
domníváte, že se výstavy mohou zúčastnit 
pouze výtvarníci. Pokud jste některou z pře-
dešlých výstav navštívili, určitě si vzpome-
nete, že jste zde našli práce fotografické, vý-
robky z keramiky, přírodnin, práce pletené 
a háčkované, drátování, dřevořezby a další.

Znovu se na vás proto obracíme – rozšiřte 
řady vystavujících a staňte se spolupořada-
teli letošního ročníku výstavy. Stačí k tomu 
málo – přihlásit se v MKS Adamov (kontakty 
jsou uvedeny v záhlaví), kde vám rádi sdělí-
me podrobnosti k této akci. 

Salon bude letos probíhat od 7. do 16. 
prosince. Zahájení výstavy je v 16 hodin 
a uvede ji starosta města Adamova Jiří Ně-
mec a PhDr. Jaroslav Budiš. V kulturním pro-
gramu se představí učitelé ZUŠ v Adamově.

Jitka Králíčková, MKS Adamov

Pozvání turistického oddílu 
TJ Spartak Adamov...

7. 12. 2008 Mikulášská vycházka (Adamov 
– Památník lesníků Babice) Sraz v 8.45 hodin 
v Adamově – u nádraží ČD.

Rozsvícení 
vánočního stromu

je připraveno na středu 3. prosince 
t.r., tentokrát na prostranství u koste-
la svaté Barbory. Zahájení akce je v 16 
hodin. V kulturním programu se opět 
představí soubor Kamarádi, ale pře-
devším děti obou mateřských škol ve 
městě a žáci adamovské základní a zá-
kladní umělecké školy.

Pro letošní rok bude toto slavnostní 
setkání doplněno mini jarmarkem vá-
nočního zboží a různých dobrůtek, kte-
ré se budou prodávat již od 13 hodin.

Kurzy břišních tanců 
s Andreou...

Pro zájemkyně o kurzy břišních 
tanců přicházíme se slibovanou po-
zvánkou na „ukázkovou lekci“ břišních 
tanců. Uskuteční se v úterý 9. prosince 
2008 v době od 18.15 do 19.15 hodin 
v sále MKS. 

Od ledna 2009 bude následně dle 
vašeho zájmu zahájen kurz břišních 
tanců složený z 10 hodinových lekcí. 
Ostatní informace získáte při ukázkové 
hodině v MKS. 
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INZERCE
Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku?  �

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

Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Prona- �
jměte auto, dům, plot či pozemek pro re-
klamní účely! Tel. 511 511 588.

Koupím poštovní známky, pohledy,  �
obálky, bankovky, tuzex. bony celé sbírky, 
větší množství i pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. 
Tel. 724 229 292.

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

Hledám garáž do pronájmu. Tel.  �
721 707 083.

Hledám paní na hlídání na večerní ho- �
diny 2 – 3 hodiny. Tel. 605 065 902.

Restaurace na Farince – přijmeme bri- �
gádníka. Tel. 777 066 827 nebo bližší infor-
mace přímo na Farince.

Prodám přízemní garáž i s vnitřním vy- �
bavením na Horce u bývalého internátu. 
Cena dohodou. Tel. 728 143 956.

Prodám nebo pronajmu byt 1+1 na  �
ulici Jilemnického. Nová plastová okna, 
zateplení, ve 2 poschodí. Cena dohodou. 
Tel. 516 432 275.

Prodám plně podsklepenou garáž  �
o zastavěné ploše: garáž 28 m2, podskle-
pení 28 m2 + podíl na přístupové terase 
o ploše 25 %, tj. 10,25 m2. Přípojka el. 380 
V, voda a odpad. Nájezd z ulice Lesní. Při 
platbě v hotovosti sleva. Kontakt: mobil 
604 824 289.

Prodám parcelu na stavbu na ulici Sa- �
dová. Třetí parcela ze čtyř parcel (ostatní 
prodány). Nájezd z ulice Sadová oproti 
PAN domu Sadová 23, 25, 27. Plocha par-
cely včetně nájezdu 37 m2. Cena doho-
dou, rychlé jednání 10 % sleva. Kontakt: 
mobil 604 824 289.

Prodám pozemek (zbývající část zahra- �
dy) jako zahradu nebo pro výstavbu tří 
podsklepených garáží. Možnost i jednot-
livé parcely. Možnost jednoduché přípoj-
ky el. energie 380 V a vody. Nájezd z ulice 
Lesní v sousedství již stávajících 4 pod-
sklepených garáží s terasou. Kontakt: mo-
bil 604 824 289.

Koupím dětskou postýlku v dobrém  �
stavu. Kontakt: mobil 605 565 855.

Vzpomínka

V úterý 23. 12. tomu bude 5 let co nás 
navždy opustila paní JUDr. Marcela Seve-
rová. Těm, kteří jí věnují vzpomínku, děkuje 
rodina.

„Nejdůležitější jsou stopy lásky, které po 
sobě necháme, když odcházíme.“ 12. 12. 
2008 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
pana Miloslava Kopeckého. 

Nezapomeneme – manželka 
syn a dcera s rodinami

Farní úřad v Adamově 
informuje...
Termíny bohoslužeb v prosinci:

7. prosince 2008 – Mše svatá věnovaná 
patronce adamovské farnosti – sv. Barbo-
ře spojená s poděkováním za letošní úrodu 
(v 10.45 hodin)

24. prosince 2008 – Půlnoční mše svatá 
(ve 20.30 hodin). Firma ČAD Blansko zajistila 
zdarma dopravu na mši svatou a zpět, a to 
s odjezdem ve 20 hodin z Ptačiny a zpět 10 
minut po skončení bohoslužby.

25. a 26. prosince 2008 – při mši sva-
té zpívá chrámový sbor (v 10.45 hodin). 26. 
prosince bude při mši svaté požehnáno 
nové víno.

V zimním období začínají ve všední dny 
bohoslužby v 17.30 hodin (pokud není ohlá-
šeno jinak).

Slova pro povzbuzení
Kdysi mezi Vánocemi a silvestrem zemřel 

tragicky mladý člověk. Hovořil jsem s rodi-
nou i přáteli a snažili jsme se najít nějaký 
bod, o který by se dalo opřít v tak těžké situ-
aci. Z rozhovorů mi utkvěla v paměti zvláštní 
výčitka jednoho z jeho kamarádů. Před Vá-
nocemi si spolu s dalšími kamarády naplá-
novali společnou nadílku a každý si vyloso-
val jméno toho, koho obdaruje. Na něj vyšlo 
zrovna jméno tohoto zemřelého. Vzpomínal, 
jak si tenkrát připravil dva dárky a měl se roz-
hodnout, který mu dá. Nakonec vybral ten 
zbytečnější, ten, který dokázal oželet. S tím, 
že „někdy“ mu dá třeba i ten druhý… Svým 
způsobem si všichni nějak vyčítali svou „še-
trnost“ vůči svému kamarádovi a slovy „kdy-
bych to věděl, tak bych určitě…“ začínala 
spousta úvah. 

Pevně věřím, že žádného z nás nepotká 
ani o těchto Vánocích, ani jindy podobná 
událost. Přesto by možná stálo za zvážení, 
jestli přeci jen nedat letos pod stromeček 
svým blízkým „ty dražší dárky“. Nemyslím 
co do ceny, ale ty, které jsou dražší našemu 
srdci. 

Pěkné svátky všem přeje Jiří Kaňa, farář.

Provozovatel MHD Adamov 
– firma ČAD Blansko 

informuje:
Předprodej jízdenek a vyřizování 

průkazek bude v měsíci prosinci probí-
hat 16. prosince 2008 v době od 14 do 
16 hodin v MKS Adamov.

Od 14. prosince tohoto roku vstu-
puje v platnost nový jízdní řád ČD 
a v návaznosti na něj i MHD v Adamo-
vě. Poněvadž u vlakových spojů dochá-
zí k drobným změnám odjezdů vlaků, 
věnujte pozornost i novým jízdním řá-
dům adamovské MHD, kde byly pro-
vedeny drobné úpravy k zajištění opti-
mální návaznosti na spoje ČD.
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F K  Ad a m ov  –  p o d z i m  2 0 0 8

Adamovští florbalisté

Dorostenci druzí, muži a žáci na třetím mís-
tě, přípravka bramborová. Tak by se stručně 
dala charakterizovat podzimní část soutěžní-
ho ročníku 2008/2009. Výsledky jednotlivých 
utkání, střelce branek a podzimní tabulky na-
jdete na novém webu města.

Družstvo mužů stabilizovalo svůj kádr 
a fotbalová parta kolem trenéra Handla navá-
zala na dobré výsledky z jara 2008. Velmi mla-
dý kádr neztratil na domácím hřišti ani jeden 
mistrovský bod, tři prohry a jedna remíza ze 
soupeřových hřišť dává pro jarní část naději 
spojenou s bojem o příčku nejvyšší. 

Dorostenci po reorganizaci soutěží na 
úrovni OFS Blansko zahájili mistrovská utká-
ní ve skupině A. Tým dorostu po celý podzim 
navazoval na novodobou historii dobré práce 
s mládeží. Po polovině mistrovské sezóny na-
šim kadetům patří druhé místo za suverénní 
Rudicí. 

Družstvo žáků bylo nutné před zahájením 
nového ročníku zbudovat na zcela nových 
základech. Hromadný odchod hráčů vítěze 
Okresního přeboru Blansko 2007/2008 do vyš-
ší věkové kategorie naznačoval ústup z vydo-
bytých pozicí. S touto skutečností se elévové 
adamovské kopané vyrovnali více než srdnatě 
a třetí příčku lze hodnotit jako úspěch. Naše 
žákovské družstvo mnohdy k mistrovským zá-
pasům nastupovalo proti soupeřům o několik 
roků starším a pár centimetrů vyšším.

V kategorii fotbalových přípravek nejde 
o dosažené výsledky. Cílem je začínající hráče 
naučit fotbalovým základům, herním doved-
nostem a disciplíně. I přes tyto skutečnosti je 
čtvrté místo úspěchem, zvláště pak k velmi 
úzkému hráčskému kádru.

Družstvo dívčí kopané zatím do soutěží 
v ženské kopané nezasáhlo. Pravidelný tré-
nink byl v rámci podzimu zpestřen přátelským 
utkáním v minikopané s vyspělým týmem 
z Kotvrdovic. Remíza 3:3 dala do budoucna 
naději nejen v podobě dosaženého výsledku, 
ale vlila i děvčatům další chuť a elán do trénin-
kového procesu.

„Old boys“ kromě několika přátelských 
utkání vyhráli 4.10.2008 turnaj na adamovské 
trávě. V klání „O pohár místostarosty města 
Adamova“ skončili před starými pány z Rudi-
ce a Lipovce.

Výkonný výbor FK Adamov touto cestou 
děkuje všem hráčům a trenérům za dobrou 
reprezentaci klubu a města. Poděkování patří 
i všem fanouškům za hlasitou podporu při zá-
pasech a především pak sponzorům za finanč-
ní a věcné dary na činnost klubu.

Všem adamovským občanům přejeme do 
roku 2009 jen samé úspěchy, hodně spokoje-
nosti a radosti, mnoho zdaru a pevné zdraví.

VV FK Adamov 

Adamovský florbalový tým se 26.10.2008 
zúčastnil svého 2. turnaje v sezoně. Po prv-
ním, vcelku úspěšném turnaji, čekalo na 
Adamov příznivé rozlosování do skupiny, se 
kterým se popral následovně:

V prvním zápase s papírově nejslabším 
soupeřem borci nepřipustili žádné drama 
a s přehledem vyhráli 3:1 po gólech Luká-
še (asistence Hloušek), Kocmana (asistence 
Lukáš) a Odehnala (bez asistence). V dalším 
zápase čekal na Adamov znovu soupeř ze 
spodní části tabulky – FBC Meisters Dolní 
Újezd. Znovu jsme sehráli přesvědčující vý-
kon a bez zbytečného dramatu vyhráli 4:1. 
Góly a asistence: Kocman (Lukáš), Hrubý 
(Žitník), Hloušek (Kocman), Odehnal (Oliva). 
V posledním zápase ve skupině jsme se po-
stavili technicky nejlépe vybavenému týmu 
v lize – Hattricku U16. Tento zápas se odehrál 
ve vysokém tempu a s velkým množstvím 
tvrdých osobních soubojů, které jsme do-

kázali vyhrávat stejně jako celý zápas pomě-
rem 3:0. Góly a asistence: Kocman (Lukáš), 
Procházka (Štrajt), Odehnal (Oliva).

Těmito výsledky jsme si zajistili postup 
z 1. místa a ve čtvrtfinálovém „zápase prav-
dy“ nám připadli FBC Medvědi Brno. Tento, 
pro nás většinou oblíbený soupeř, se tento-
krát stal naším katem. Do zápasu jsme vstou-
pili příliš zvolna. Nejspíše jsme si mysleli, že 
se soupeř porazí sám - vždyť jsme s nimi ješ-
tě neprohráli! Dostali jsme první gól, Med-
vědi se zatáhli do obrany a my jsme pořád 
nemohli najít recept na jejich překonání. Se 
štěstím se nám to povedlo z hole Kocmana 
(asistoval Žlůva) a zápas dospěl do samo-
statných nájezdů, kde se ale opět přiklonilo 
štěstí k našemu soupeři.

Další turnaj sehrál náš tým jako obvykle 
v hale Hattrick Brno na Lesné 23. listopadu 
a na zápas, který proběhne 21. prosince, jste 
srdečně zváni.

Tabulka po 2. kole:

4.C TÝM 1.K 2.K SOUČET

1 Bíteš 13 14 27

2 Sokol Adamov 11 7 18

3 Hattrick U16 8 8 16

4 Ořechov 7 8 15

5 ABTA Elements Brno 4 3 7

6 FBC Medvědi 2 4 6

7 Krokovy Vary 2 3 5

8 FBC Meisters Dolní Újezd 1 1 2

 Jan Kocman,  kapitán týmu
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Florbal – překvapivě, ale zaslouženě!

VODA-TOPENÍ
Michal Španěl Tel.: 608 501 028

- rekonstrukce koupelen a bytových jader
- nové rozvody vodovodů, kanalizace a topení
- instalatérské opravy a úpravy
- havarijní služba


IBC Centrum, Píkop 6, 602 00 Brno 



























Ve středu 19.11. 2008 v hale ČKD Blansko 
hráli chlapci naší školy turnaj divize B o po-
stup do okresního finále ( březen 2009).

Poprvé v historii školy postoupili žáci ZŠ 
a MŠ Adamov do okresního finále. Více jak 
deset let jsme o to usilovali s výbornými hrá-
či, ale až v tomto roce se nám to podařilo.

Vrátili jsme se k tomu, čím jsou adamovští 
žáci známí ze sportovních soutěží a turnajů 
– aktivní hra, napadání soupeře, dohrávání 
soubojů, zarputilost, touha po vítězství. Sou-
peře jsme zaskočili tím, že naši branku hájili 
dva nejmladší brankáři turnaje: Dominik Ne-
uman (7.tř.) a Ondřej Synek (5.tř.). Hru tvořil 
kapitán a hráč „Buldoků“ Brno Tomáš Novot-
ný. Vynikající poziční hru a výborné herní ná-
vyky z fotbalu uplatnili Radek Melich a Svaťa 
Krésa. Určitě svůj nejlepší turnaj odehráli Ra-
dek Mikulášek a Matěj Klimeš. Všechny zá-
pasy zvládl velmi dobře také Lukáš Sladký. 
Do hry se postupně zapojili Martin Dvořák, 
Patrik Schimmerle a Vlastimil Češka. Pro ně-
které hráče to byla premiéra ve školní repre-
zentaci.

Výsledky: 
Adamov – Boskovice (Sušilova) 2 : 0
Adamov – Rájec 0 : 3

Adamov – Lysice 2 : 1
Adamov – Gymnázium Blansko 3 : 1

Střelci branek: 
R. Melich – 3
R. Mikulášek, S. Krésa, M. Klimeš, T. Novotný 
– 1

Chlapcům bych chtěl upřímně poděko-
vat za předvedený výkon a vzornou repre-
zentaci školy a města.

Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov
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