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Několika fotografiemi (fotokronikáře Jiřího Hromka ml.) se vrací-
me k letošnímu SLAVNOSTNÍMU ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
v Adamově. 
Cíl akce - sejít se a společně si připomenout krásu adventní doby - zů-
stal stejný. Přesto se mnohé změnilo: místo, školáky doplnily v kultur-
ním programu i nejmenší děti z mateřských škol, přibyly stánky nabíze-
jící drobné dárky a dobroty pro velké i malé zájemce... Jestli jsme udě-
lali dobře, to necháme na posouzení vás všech, kdo jste na tuto akci 
přišli. V roce 2009 se budeme při rozsvěcování vánočního stromu těšit 
opět na viděnou! MKS Adamov

Za hňostroj k letošnímu SLAVNOSTNÍMU ROZSVÍCENÍ VÁNOČ-
NÍHO STROMU v Adamově patří poděkování panu J. Kachlíkovi. 
MKS Adamov. 
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Otevřený dopis předsedům a členům výborů SVJ

ZPRÁVY Z MATRIKY
V sobotu dne 29.11.2008 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:
5.8. Kristýna Svobodová,  

Komenského 15
27.8. Karolína Husáková, 

Hybešova 6
1.9. Jáchym Skoumal,  

Družstevní 3
19. 9. Tobiáš Krčál,  

Komenského 17
11.10. Martina Fojtová,  

Mírová 10
13.10. Anita Jelínková, 

Neumannova 2
19.10. Matyáš Mrázek,  

Petra Jilemnického 16

Blahopřejeme:
4.12. Jitka Grimová, 80 roků,  

Mírová 14
8.12. Věra Špačková, 88 roků,  

Opletalova 32
9.12. Božena Ambrožová, 70 roků,  

Komenského 3
10.12. Františka Fojtová, 80 roků, 

P. Jilemnického 8
11.12. Božena Volavá, 88 roků,  

Opletalova 38
12.12. Jarmila Hnátovičová, 75 roků,  

Opletalova 32
13.12. Helena Blatná, 95 roků,  

Sadová 21
15.12. Anna Hnátová, 75 roků, 

Pod Horkou 13
19.12. Jarmila Drbalová, 75 roků, 

Petra Jilemnického 23
19.12. František Pisk, 81 rok,  

Komenského 19
23.12. Štěpánka Fajmanová, 75 roků,  

Komenského 7

Úmrtí:
6.12.  Vlasta Halvová, roč. 1913, 

Petra Jilemnického 9
8.12.  Mojmír Kuchař, roč 1938, 

Komenského 1

Oznámení
Od 1. 1. 2009 dochází ke změně cen vodného a stočného následovně:
Vodné..........................................................................................................23,43 Kč bez DPH za 1 m3

Stočné .........................................................................................................22,85 Kč bez DPH za 1 m3

Vodné a stočné ........................................................................................46,28 Kč bez DPH za 1 m3

Vodné a stočné včetně 9 % DPH .......................................................50,45 Kč 
ADAVAK, s.r.o. 

Nádražní čp. 455, Adamov

Otevření  
Alexandrovy rozhledny

Oznamujeme občanům, že vzhle-
dem k prodloužení stavebních pra-
cí, které jsou nutné provést při rekon-
strukci Alexandrovy rozhledny, se bude 
rozhledna otevírat na jaře 2009.

Děkujeme za pochopení
Miroslav Čuma 

místostarosta města

Upozornění 
Upozorňujeme občany, kteří nemají pří-

stup na internet, že je zajištěno promítá-
ní aktualit z webu na veřejně přístupném 
místě. Najdete je na budově městského 
úřadu vedle úřední desky, U Kostela 1, a to 
po 24 hodin denně.

Kulturně informační komise

Vážení a drazí spoluobčané,
i když byl letošní rok o jeden den delší, utekl stejně rychle 
jako ty předchozí. Čtyři roční období se vystřídala a na dveře 
opět klepou Vánoce a Nový rok. Všichni jsme zase o rok 
starší a snad i moudřejší. Mnozí z nás si v dnešní uspěchané 
době za celý rok nenašli chvíli pro své kamarády, přátele či 
blízké.
I proto vám přejeme, aby se v době vánočních svátků 
na chvíli zastavil neúprosný běh času. Abyste strávili 
příjemné chvíle v kruhu svých známých. Aby dny vánoční 
byly příjemné, klidné a pohodové a dětem přinesly spoustu 
splněných přání a bohatou nadílku.
Do nového roku vám přejeme mnoho radosti, spokojenosti, 
osobní i pracovní pohody. Nechť je rok 2009 pro vás rokem 
dobrým, šťastným a úspěšným. Ať vás provází jen samé 
příjemné události a především pevné zdraví. 

 Jiří Němec, starosta
 Miroslav Čuma, místostarosta 

Vážená paní, vážený pane,
s blížícím se koncem roku každý člověk bi-

lancuje své roční počínání, sčítá klady i zápory, 
které mu uplynulých 366 dní přineslo či naopak 
vzalo. Mnozí z Vás si na svá bedra v roce minu-
lém či letošním naložili pořádný kus práce.

Šedivý tón sídlišť na Horce či Ptačině do-
stal Vaší zásluhou postupně barevný a vese-
lejší vzhled. Bytové domy rozzářily naše měs-
to a rozdávají tak radost nejenom Vám, ale 
i ostatním spoluobčanům či návštěvníkům 
Adamova.

Za Vaše úsilí a práci je nutno vyseknout 
hlubokou poklonu a obdiv. Proto mi dovol-
te touto cestou vyslovit velké díky nejen 
jménem svým, ale i jménem všech adamov-
ských občanů. Ve Vaší náročné a zodpověd-
né funkci Vám přeji mnoho elánu, zdaru 
a úspěchů. Přeji Vám, ať se Vám daří rozdávat 
radost jako doposud.

Jiří Němec, starosta 

ADAtisk  
Adamov  

přijme tiskaře 
na AD526

tel.: 777 193 737
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Stručné vyhodnocení roku 2008  
jednotlivými odbory MěÚ Adamov

V roce 2008 proběhly na Městském 
úřadě v Adamově následující 
nejdůležitější organizační změny:

S účinností od 1.4.2008 byl rozdě- •
len stávající Odbor majetkový a sta-
vební úřad (OMSÚ) na Odbor správy 
majetku města, Stavební úřad a na 
samostatné pracoviště Investic, sta-
vebního dozoru a ochrany přírody 
a krajiny (IOP).

 Do kompetence Odboru správy 
majetku města i nadále náleží péče 
o majetek města, jeho údržbu, opra-
vy a pronájem.

 Stavební úřad a IOP byly začleněny 
do nově vzniklého Odboru kance-
lář tajemníka, který je řízen přímo 
tajemnicí. Do tohoto odboru byla 
zařazena ještě asistentka starosty 
a místostarosty.

 Stavební úřad i nadále zajišťu-
je především výkon státní správy 
a státní dozor na úseku stavební-
ho řádu, vydává územní rozhodnu-
tí, územní souhlas, vykonává státní 
správu pověřeného obecního úřa-
du na úseku ochrany ovzduší, pod-
le zákona o státní správě ve vodním 
hospodářství a státní dozor nad 
místními komunikacemi a veřejně 
přístupnými účelovými komunika-
cemi, atd.

 Pracovník Investic, stavebního 
dozoru a ochrany přírody a kraji-
ny, kterým se stal dosavadní vedou-
cí Odboru majetkového a stavební-
ho úřadu pan Pavel Ševčík, prová-
dí mimo jiné dohled nad opravami 
a stavbami realizovanými městem, 
vydává stanoviska v zastoupe-
ní města jako vlastníka nemovité-
ho majetku k oznámeným řízením 
stavebního úřadu a k jednotlivým 
podáním ve věci záměrů investorů 
k realizaci staveb, které se dotýka-
jí práv a právem chráněných zájmů 
města, zastupuje město ve staveb-
ně správním řízení v oblasti byto-
vého a nebytového hospodářství, 
infrastruktury aj. v majetku města, 
komplexně zajišťuje prodej a kou-
pi pozemků v souladu se zákonem 
o obcích a vykonává rovněž státní 

správu pověřeného obecního úřadu 
na úseku ochrany přírody a krajiny 
(např. povolování kácení stromů).
V měsíci březnu 2008 došlo k pře- •
stěhování Městské policie Adamov 
a Stavebního úřadu z budovy na 
ul. Nádražní 455 do budovy bývalé 
mateřské školky na nám. U Koste-
la č. 1. Do této budovy byl rovněž 
přestěhován Odbor správy majet-
ku města, původně sídlící v budově 
na ul. Pod Horkou 2. Dále bylo do 
této nové budovy městského úřa-
du na nám. U Kostela nastěhováno 
i nově vzniklé pracoviště Investic, 
stavebního dozoru a ochrany pří-
rody a krajiny. Ve stávající budově 
městského úřadu na ul. Pod Horkou 
zůstaly následující odbory: odbor 
sociálních a správních věcí (sociální 
agenda, matrika a evidence obyva-
tel, podatelna) a odbor ekonomic-
ký (pokladna, poplatky a pohledáv-
ky, účtárna). V této budově rovněž 
i nadále sídlí starosta, místostarosta 
a tajemnice.
Byla zřízena možnost sdělování  •
důležitých zpráv pomocí tzv. SMS 
zpráv.
Byly nově zpracovány webové  •
stránky města Adamova.

Přehled přestupkové agendy v roce 
2008:

V roce 2008 bylo k datu 1.12.2008 
oznámeno správnímu orgánu pro pro-
jednávání přestupků pro Adamov, kte-
rým je tajemník MěÚ, celkem 59 pře-
stupků, z toho:
11 přestupků proti majetku dle §  50 

odst.1 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb. 
ve znění pozd. předpisů (dále jen 
přestupkového zákona

8  přestupků proti občanskému souži-
tí dle § 49 odst. 1 písm. a) přestup-
kového zákona - urážka na cti

1  přestupek proti občanskému souži-
tí dle § 49 odst. 1 písm. b) přestup-
kového zákona – ublížení na zdraví 
z nedbalosti 

30 přestupků proti občanskému sou-
žití dle § 49 odst. 1 písm. c) pře-
stupkového zákona – úmyslné na-
rušení občanského soužití v podo-

bě vyhrožování újmou na zdraví, 
drobným ublížením na zdraví, ne-
pravdivým obviněním z přestupku, 
schválnostmi nebo jiným hrubým 
jednáním

1 přestupek proti veřejnému pořád-
ku dle § 47 odst.1 písm. a) přestup-
kového zákona – neuposlechnutí 
výzvy veřejného činitele při výkonu 
jeho pravomoci 

3 přestupky proti veřejnému pořád-
ku dle § 47 odst. 1 písm. b) přestup-
kového zákona – rušení nočního 
klidu

1  přestupek proti veřejnému pořádku 
dle § 47 odst. 1 písm. d) přestupko-
vého zákona – znečištění veřejného 
prostranství, veřejně přístupného 
objektu nebo veřejně prospěšného 
zařízení anebo zanedbání povin-
nosti úklidu veřejného prostranství

1 přestupek proti pořádku ve věcech 
územní samosprávy dle §  46 odst. 
2 přestupkového zákona – poruše-
ní povinností stanovených v obec-
ně závazných vyhláškách obce.
Z tohoto celkového počtu přestup-

ků byly 3 přestupky spáchány nezleti-
lými osobami (tj. mladšími 15 let), kon-
krétně 1 přestupek proti majetku a 2 
přestupky proti občanskému soužití. 
Počet nezletilých pachatelů činí 8, ne-
boť některé přestupky byly spáchány 
společně více pachateli. 

Dalších 7 přestupků bylo spáchá-
no mladistvými osobami (tj. osoby ve 
věku 15 až 18 let), a to 3x přestupek 
spáchaný proti veřejnému pořádku 
– rušení nočního klidu, 2x přestupek 
proti občanskému soužití - hrubé jed-
nání a 2x přestupek proti občanskému 
soužití – urážka na cti.

Z celkového počtu 77 osob obvině-
ných z přestupku (některé přestupky 
byly spáchány společně více pachate-
li) bylo 13 pachatelů, kteří nejsou ob-
čany Adamova a 2 pachatelé byli cizí 
státní příslušníci.

Ve správním řízení bylo uloženo na 
pokutách 13.800 Kč a uložena obvině-
nému povinnost uhradit náklady říze-
ní ve výši 10.000 Kč.

Bc. Libuše Špačková, , tajemnice



5

Co se podařilo v roce 2008 pro město Adamov uskutečnit?

Informace o činnosti stavebního úřadu v roce 2008

Zpráva činnosti  
za období od 1.1.2008 do 30.11.2008 

oddělením Investice a ochrana přírody
V daném období mimo jiné orgán ochra-

ny přírody a krajiny vydal celkem:
rozhodnutí  ........................................................4x
závazná stanoviska  ........................................6x

V činnosti TDI bylo dozorováno v daném 
období celkem 31 staveb z toho je 5 staveb 
v rozestavěném stavu.

Z činnosti prodeje pozemků v majetku 
města bylo odprodáno celkem 4.963 m2 za 
celkovou cenu 307.072 Kč. Koupeno celkem 
2.877 m2 za celkovou cenu 64.510 Kč.

Pavel Ševčík - IOP

Evidovaná rozhodnutí a opatření dle stavebního zákona vydaná  
od 1.1. - 30.11.2008

Druh rozhodnutí nebo opatření Počet

Ohlášení stavby 5

Stavební povolení 19

Kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlas 33

Územní rozhodnutí a územní souhlas 13

Změna užívání stavby 1

Jiná rozhodnutí 15

Usnesení 30

Stavební úřad v rámci svěřené agendy 
týkající se převážně výkonu státní správy 
po svém vyčlenění z Odboru majetkové-
ho a stavebního úřadu k 1.3.2008 vyřídil za 
zbývajících 9 měsíců letošního roku (tj. ke 
30.11.2008) téměř 400 písemných podání. 

V období od 1.1. 2008 do 30.11.2008 byla 
vydána rozhodnutí a opatření podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, jejichž základní rozdělení podle dru-
hu včetně jejich počtu jsou uvedena v při-
ložené tabulce. Jako „Jiná rozhodnutí“, jsou 
v tabulce zahrnuta např. povolení ke zku-
šebnímu provozu stavby (zařízení), povolení 
k odstranění stavby, povolení změny stavby 
před jejím dokončením a prodloužení lhůty 
k dokončení stavby. Vydanými „Usneseními“ 
stavební úřad rozhodoval zejména o přeru-
šení správních řízení nebo o jejich zastavení.

V rámci provádění státního dozoru nad 
zajišťováním ochrany veřejných zájmů pod-
le stavebního zákona stavební úřad prove-

dl v uvedeném období cca 31 kontrolních 
prohlídek staveb, většinou v souvislosti s žá-
dostmi o vydání kolaudačního souhlasu.

Do činnosti zdejšího stavebního úřadu 
spadá mimo jiné také agenda státní sprá-
vy na úseku silničního hospodářství ve věci 
místních komunikací, proto jako přísluš-
ný silniční správní úřad vydal 6 rozhodnutí 
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (zákon o pozemních komu-
nikacích), v platném znění, která se zejména 
týkala povolení zvláštního užívání místních 
komunikací.

Převážně za účelem vydání rozhodnutí 
podléhajícím zaplacení správního poplatku 
bylo v kanceláři stavebního úřadu hotově 
vybráno cca 36 000,- Kč.

Pro zajímavost lze ještě uvést, že staveb-
ním úřadem byla přidělena 4 čísla popisná 
a z toho se pouze v jediném případě jednalo 
o novostavbu. 

 Iveta Henková 
stavební úřad

Činnost odboru správy majetku má širo-
ké spektrum. V roce 2008 se podařilo usku-
tečnit následující:

Bytové hospodářství 
Realizace prodeje 36 bytových jednotek  •
na ulici Opletalova 38 a,b a 15 bytových 
jednotek na ulici Osvobození 10 
Zateplení jihozápadní část budovy na uli- •
ci Komenského 6 
Došlo k výměně oken v bytě hasičské  •
zbrojnice na ulici Fibichova 45

Nebytové hospodářství
Výměna oken a úprava parapetů v objek- •
tu MKS Opletalova 22, Adamov
Oprava střechy na budově MKS Opletalo- •
va 22, Adamov
Výměna oken a úprava parapetů v ob- •
jektu hasičské zbrojnice na ulici Fibicho-
va 45
Rekonstrukce kotelny v objektu hasičské  •
zbrojnice na ulici Fibichova
Instalace mříží a zazdění oken v průcho- •
du Domu služeb 
Realizace prodeje budovy Nádražní č.  •
p. 455, Adamov

Komunikace
Oprava komunikace na ulici Sadová – 2  •
části a ulici Fibichova včetně podjezdu 
pod tratí
Výměna dopravního značení ve městě •
Oprava mostu na ulici Vodní •
Generální oprava stroje veřejného výtahu  •
na ulici Sadová
Přemístění soch  •
Oprava části chodníku na ulici Neuman- •
nova
Oprava panelového chodníku z ulice  •
Družstevní na ulici P. Jilemnického 
Oprava chodníku a schodů na ulici Fibi- •
chova
Oprava chodníku pod bývalou pekárnou •

Odvodnění chodníku na ulici Komenské- •
ho pod autobusovou zastávkou

Městská hromadná doprava
Instalace nové autobusové čekárny na  •
ulici Komenského a na točně ulice Ople-
talova

Sportoviště a hřiště
Instalace automatického závlahového  •
systému na fotbalovém hřišti
Vybudování dětského hřiště na ulici Ne- •
umannova
Oprava tribuny fotbalového hřiště •
Oprava zdi nad fotbalovým hřištěm •

Zeleň ve městě
Osázení stráně pod hotelem na ulici Pod  •
Horkou
Údržba zeleně po městě  •

Instalace nových laveček ve městě •

Veřejné osvětlení
Oprava veřejného osvětlení na ulici Plot- •
ní
Oprava veřejného osvětlení na ulici Ko- •
menského 

Odpadové hospodářství
Zpracování plánu odpadového hospo- •
dářství města
Výměna odpadkových košů po městě •
Doplnění nádob na separovaný odpad •
Nákup a instalace 10 ks košů na psí ex- •
krementy

Propagace, cestovní ruch
Výtisk 28 000 kusů pohlednic s novými mo- •
tivy Adamova včetně Světelského oltáře

Odbor správy majetku města
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Odbor ekonomický
V r. 2008 byly rozšířeny pokladní hodi-

ny pro veřejnost. Pokladna MěÚ Adamov je 
otevřena denně - v úterý, čtvrtek a pátek od 
8.00 do 11.00 hodin a v pondělí a středu od 
8.00 do 17.00 hodin s polední půlhodinovou 
přestávkou od 12. 00 hodin.

Volné finanční prostředky města Adamo-
va byly v průběhu r. 2008 ukládány na depo-
zitní směnky vystavované Komerční bankou, 
a.s. Celkem bylo v tomto roce uskutečněno 
31 vkladů, z nichž nejvyšší byl 18 mil. Kč. De-
pozitní směnky jsou vystavovány maximálně 
na 14 dnů. Město díky úročeným vkladům 
zvýšilo rozpočet příjmů o 190 tis. Kč. 

Přehled o vymáhaných pohledávkách 
města Adamova v r. 2008:

místní poplatek „komunální odpad“  •
počet poplatníků ....................................4957
počet výzev k úhradě ...............................212
počet platebních výměrů .......................428
počet předexekučních výzev ..................40
počet předaných sporů na exekuci .......36
počet ukončených sporů ............................ 9

místní poplatek „ze psů“  •
počet poplatníků .......................................306
počet výzev k úhradě ...............................101
počet platebních výměrů .........................25
počet předaných sporů na exekuci ......... 2

blokové pokuty MP •
počet blokových pokut .............................73
počet výzev k úhradě .................................82
počet předaných sporů na exekuci .......68
počet ukončených exekucí ........................ 6

Komise pro projednávání přestupků •
počet uložených pokut a NŘ ...................19
počet výzev k úhradě .................................37
počet předaných sporů na exekuci .......19

Činnosti odboru sociálních a správních věcí
 Odbor sociálních a správních věcí posky-

toval v oblasti dávek pomoci v hmotné nou-
zi během roku 2008 základní sociální pora-
denství a na základě žádostí občanů, kterých 
bylo přijato 130, rozhodoval o poskytování 
dávek pomoci v hmotné nouzi, tj. příspěv-
ku na živobytí, doplatku na bydlení a mi-
mořádné okamžité pomoci. Výplatu těchto 
dávek plně pokrývá dotace ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, která na rok 2008 činila 
837 000 Kč. 

 Služby pro staré a zdravotně postižené 
občany na území města Adamova zajišťuje 
odbor sociálních a správních věcí formou 
registrované pečovatelské služby, která je 
využívána v největší míře na rozvoz obědů, 
nákupy a pochůzky. V roce 2008 přibylo 19 
nových klientů a služba je zavedena u 78 ob-

čanů města.V roce 2008 bylo zakoupeno pro 
pečovatelskou službu nové auto.

 V agendě občanských průkazů bylo při-
jato 738 žádostí o vydání nových OP. 

 Na podatelně městského úřadu se pro 
občany podařilo od začátku letošního roku 
zajistit kopírování pro veřejnost, kterého vy-
užilo 150 občanů na vytvoření 715 kopií do-
kladů. 

 Na matrice, která je rovněž součástí od-
boru, mohli občané od začátku roku získat 
ověřené výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, obchodního a živnostenského 
rejstříku. Z projektu s názvem Czech-point, 
což znamená Český Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminál, bylo vyhotoveno 
262 ověřených výpisů. Matrikou Městského 
úřadu Adamov bylo v letošním roce ověře-

no 1766 podpisů a fotokopií.  Dle evidence 
obyvatel se v roce 2008 narodilo 42 dětí a ze-
mřelo 37 našich spoluobčanů.

 V letošním roce proběhlo 4x vítání ob-
čánků a 4x setkání jubilantů. Na setkání ju-
bilantů jsou zváni občané, kteří dovrší 70, 
75, 80, 85 roků a od 85 roků jsou zváni ju-
bilanti již každý rok. Jako tradičně koncem 
roku proběhla návštěva Domova důchodců 
v Černé Hoře, Domova pro seniory v Blansku 
a DPS v Adamově. 

 V roce 2008 se uskutečnilo 16 svateb, 
z toho 10 svateb v obřadní síni městského 
úřadu, 4 svatby v objektu penzionu Švýcár-
na a 2 svatby v objektu penzionu U Kamen-
ného kola.

 Odbor sociálních a správních věcí od 
března 2008 zabezpečuje úklid společných 
prostor v bytovém domě na ulici Komen-
ského 6. 

ostatní pohledávky •
počet předaných sporů na exekuci ......... 7
počet ukončených exekucí  ....................... 0
Město Adamov při vymáhání pohledá-

vek spolupracuje již se třemi exekutorskými 
úřady. 

V r. 2008 se město Adamov podílelo na 
přípravě žaloby na společnost F-line, s.r.o., 
za kterou převzalo povinnosti vyplývající 
z leasingové smlouvy na pořízení hasičské-
ho auta CAS 24 – MAN. 

Dita Mašková, vedoucí OE 

Od ledna 2009 připravuje MKS kurz břišních tanců. Zájemkyně se mohly na ukázkové hodině se-
známit s lektorkou kurzu - slečnou Andreou. Krásu pohybu obdivovali i nejmenší... J. Králíčková.
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Vážení občané, dovolte abych Vás pro-
střednictvím Adamovského zpravodaje 
stručně seznámil s událostmi a zásadními 
skutečnostmi, které potkaly JSDH Adamov 
během 11 měsíců roku 2008. K poslednímu 
listopadu slouží u JSDH Adamov celkem 19 
hasičů. V roce 2008 z jednotky odešli pan 
Kamil Stacho a pan Kamil Peterek. Za jejich 
dlouholetou a nezištnou práci pro město 
Adamov jim jistě patří dík. K jednotce na-
stoupil pan Marek Hruška. Do konce roku 
očekáváme změny, a tak není zatím hasičská 
sestava ucelená.

Nahlédněme nyní do statistiky, která však 
bude kompletní a uzavře se až 31.12.2008.

Adamovští hasiči od začátku roku 2008 do 
30.11.2008 zasahovali celkem u 38 mimořád-
ných událostí. Při nich odpracovali dohroma-
dy 249 hodin. Jednalo se o 5 požárů, 8 do-
pravních nehod, 4 živelné pohromy, 2 plané 
poplachy a 19 technických pomocí (padlé 
stromy, otevření bytu, obtížný hmyz apod.). 

Z těch zajímavých jmenujme tyto: K nej-
vážnějším patří záchrana osoby po pádu do 
sklepa chaty, ke kuriózním, nicméně nemé-
ně vážným, pak záchrana mláděte muflona 
z řeky Svitavy, k těm dlouhým vyproštění os. 
vozidla z řeky Svitavy. JSDH Adamov při řeše-
ní mimořádných událostí spolupracuje také 
s jinými složkami IZS. Ze statistiky víme, že 
proběhla spolupráce ve 13 případech s okol-
ními jednotkami požární ochrany, 5x se ZZS, 
9x s PČR, 10x s MP Adamov a 3x s místními 
službami. Nejvytíženějším měsícem byl čer-
venec, dnem týdne pak středa.

Zásah u mimořádné události je tou nej-
důležitější, avšak zdaleka ne tou poslední 
činností, kterou adamovští hasiči vykonáva-
jí. Pro kvalitní zásahovou činnost je tak veli-
ce důležité školení jednotky, údržba stanice, 
techniky a věcných prostředků. Dále hasiči 
provádějí propagaci jednotky, preventivně 
výchovnou činnost, ukázky techniky a zása-
hů a další činnost blíže nezařaditelnou.

Ve sledovaném období proběhlo celkem 
24 pravidelných dvouhodinových školení 
jednotky, která se konají každé 2. pondělí od 
18:00 hodin. Témata jsou přizpůsobena ak-
tuálním potřebám jednotky, zejména se pak 
soustředí na taktiku při zásazích, rozbory mi-
nulých zásahů, obsluhu techniky a věcných 
prostředků. Jednotka také absolvuje školení 
nepravidelná, která bývají zaměřena na vý-
cvik v dýchací technice, vyprošťování z auto-
mobilů, kondiční jízdy atd. Adamovští hasiči 
za 11 měsíců absolvovali 7 školení ostatních. 
Při školení odpracovali celkem 812 hodin.

Údržbě stanice, techniky a prostředků 
bylo věnováno celkem 81 akcí, při nichž bylo 
odpracováno 667 hodin. Jednalo se zejmé-

Co se stalo u Jednotky sboru dobrovolných hasičů Adamov od 1.1.2008 do 30.11.2008
na o opravy techniky, zařízení, zprovoznění 
nově pořízených prostředků, úklid, údržbu, 
STK vozidel, apod.

Podívejme se teď na akce, které spadají do 
propagace a ukázek. Byly to tyto činnosti:

Hasičská pouť ve Křtinách •
Ukázka vyprošťování po dopravní neho- •
dě v Kuřimi
Den dětí na Ptačině nad školou •
Den dětí na Sklaďáku •
Den dětí s rybáři •
Ukázka vyprošťování ve Lhotě Rapotině •
Ukázka vyprošťování v Olešné •
Ukázka vyproštění osoby s požárem vozi- •
dla v Rudici
Ukázka techniky v Bílovicích nad Svitavou •
Dokumentace vybavení vozidel pro we- •
bové stránky.
V této kategorii bylo odpracováno celkem 

421 hodin.
Za ostatní akce zmiňme soutěž v požár-

ním sportu v Březině, soutěž „Železný hasič“ 
v Brně-Obřanech, soutěž v hasičské všestran-
nosti na Vranově. Dále pak přípravy na jiné 
činnosti, jako je dovoz stavebního materiá-
lu pro údržbu stanice, kropení lesní cesty při 
opravách silnic, asistence při pálení dřevěné-

ho odpadu v Josefově aj. Zde bylo odpraco-
váno 370 hodin.

Podíváme-li se celkově na statisticky sle-
dovaných 331 dní, pak adamovští hasiči ve 
svém volném čase odpracovali 2519 hodin.

Měl bych zde také zmínit významné investi-
ce a jiné skutečnosti, které ovlivňují chod JSDH 
Adamov. Mezi největší investice patří kom-
pletní rekonstrukce kotelny a výměna všech 
oken na budově stanice. Obě tyto akce přispě-
jí k efektivnějšímu nakládání s energiemi. Ha-
siči pak byli v letošním roce vybaveni dalšími 
čtyřmi kusy přetlakových dýchacích přístrojů, 
které byly většinově hrazeny z dotace Jm kraje, 
teleskopickým žebříkem, svinovacími nosítky, 
pevnými nosítky, rozpínací sadou. Bylo obno-
veno vybavení pro lezeckou činnost, bylo do-
plněno vybavení pro práci s motorovými pila-
mi, nakoupeny byly nové svítilny a ve starších 
jsme obnovili zdroje. Pořízeno bylo také množ-
ství drobných zásahových prostředků, které 
jednotce chyběly nebo bylo nutné je obnovit. 

Detailnější informace najdete na našem 
webu: www.hasici.adamov.cz, kde se snaží-
me postupně doplňovat všechny informace 
o JSDH Adamov.

Ing. Petr Kupka, velitel JSDH Adamov
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Sběrný box pro ukládání menších 
elektrozařízení

Město Adamov se ve spolupráci se spo-
lečností REMA Systém, a.s. rozhodlo usnad-
nit občanům třídění vysloužilých malých 
a středních elektrozařízení, a proto byl v pro-
dejně potravin v Domě služeb na ul. Druž-
stevní 1 v Adamově umístěn nový sběrný 
box. Do sběrného boxu může každý občan 
zdarma odložit baterie a menší elektrozaří-
zení (např. žehličky, mlýnky, mixéry, kávo-
vary, váhy, fény, toustovače, holicí strojky, 
hodinky, budíky, hračky, fotoaparáty, vrtač-
ky, kalkulačky, mobilní telefony, CD, DVD, 

MP3 a jiné přehrávače, walkmany, počítačo-
vé periferie - myši, klávesnice, reprodukto-
ry atd.). Do sběrného boxu naopak nepatří 
větší a velká elektrozařízení (např. televizo-
ry, počítače, monitory, myčky, sporáky, prač-
ky apod.) a dále tonery, cartridge, žárovky, 
zářivky, autobaterie. Po naplnění sběrného 
boxu bude společností REMA Systém, a.s. 
zdarma zajištěn odvoz a ekologické zpraco-
vání elektroodpadu.

Odbor správa majetku města
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Kresby Františka Pokorného 
Na návrh Kulturně informační komise, se 

souhlasem Luďka Pokorného – syna F. Po-
korného, budeme v roce 2009 na titulních 
stranách Adamovského zpravodaje uveřej-
ňovat kresby Františka Pokorného. Budou 
nás uvádět do doby před 100 lety v Ada-
mově. Věříme, že vás atmosféra kreseb oslo-
ví a přiblíží vám dobu dosti vzdálenou, ale 
i v něčem blízkou. Krátce si připomeneme 
autora kreseb.

Narodil se 12. srpna 1902 v Adamově, kde 
prožil i své dětství a mládí. Po první světové 
válce se rodina přestěhovala do Babic nad 
Svitavou. Vystudoval průmyslovku a nastou-
pil ve strojírnách v Adamově do konstrukce. 
Už od r. 1924 se zabýval malířstvím, řezbář-

stvím a modelováním. Od roku 1930 praco-
val jako malíř a grafik v Brně. V letech 1937 
– 1948 byl ilustrátorem Státního nakladatel-
ství v Praze.

Byl všestranně činný, ve sportu i v kultu-
ře. Byl cvičencem Sokola a rekordmanem 
v lehké atletice. Aktivně se účastnil ochot-
nické divadelní činnosti. Jeho přičiněním byl 
na scénu babického divadla uveden Shake-
speare, Langer, Tyl, Čapek apod. Měl rád po-
ezii a literaturu, stejně miloval hudbu a zpěv. 
V mládí byl členem tamburášského spolku, 
zpíval v pěveckém sboru. Poezii rád recito-
val, psal básně i prózu. Řada jeho prací zůsta-
la v pozůstalosti. Byl členem Historicko-vlas-
tivědného kroužku, přispíval svými články 

a kresbami do časopisu Vlastivědné zprávy 
z Adamova a okolí.

Jeho všestranné nadání se projevilo i ve 
výtvarné činnosti. Významné jsou jeho pro-
storové práce – pamětní desky jeho přátel 
umučených v koncentračním táboře Cr-
hounka a Prachaře, pamětní deska spiso-
vatele Jaroslava Marchy, busta jeho ženy, 
Josefa Hybeše, pomník letkyně a jiných. Pa-
mětní desky umučených zaměstnanců jsou 
v Adamově (přemístěna z budovy ředitelství 
ADASTu na zeď Městského centra), v Brně 
na Špilberku, ve Zbrojovce a v bývalém 
MEZu. Ilustroval knihy pro mládež i pro do-
spělé. Stýkal se s Petrem Bezručem a na jeho 
přání ilustroval jeho knihy. Mezi adamov-
skými občany jsou oblíbené kresby starého 
Adamova. Zemřel 12. února 1972.

KIK
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Zveme vás na výstavu 
Pozdrav z jihu Moravy
Výstava prací Petra Kvapila 

a jeho hostů
V neděli 11. ledna 2009 v 16.00 hodin 

bude ve Společenském centru v Adamově 
zahájena výstava prací Petra Kvapila a jeho 
hostů. Výstavu uvede prof. Stanislav Svobo-
da a Jaroslav Budiš, součástí bude rovněž 
oblíbený hudební program. Výstavu může-

Provozovatel MHD Adamov  
– firma ČAD Blansko informuje
Předprodej jízdenek a vyřizování průkazek bude zajištěn 20. ledna 2009 v době 
od 14 do 16 hodin v MKS Adamov.

Jubilantka Lenka Vrožinová

Narodila se 16. ledna 1949 v Boskovicích. 
Po vychození Základní devítileté školy ve 
Sloupu v Moravském krasu se odstěhovala 
do Blanska. Krátce pracovala v RaJ Blansko, 
poté v Univa Blansko. V Blansku se seznámi-
la se svým manželem Miloslavem Vrožinou. 

Narodila se dcera Lenka a když bylo čekání 
na družstevní byt již příliš dlouhé, odešel 
manžel pracovat na nábor do Adamovských 
strojíren, kde mu byl po třech letech přidě-
len podnikový byt. Rodina se do Adamova 
přistěhovala 20. prosince 1970 a v lednu ná-
sledujícího roku se jim narodila druhá dcera 
Dagmar.

Po téměř čtyřech letech práce v obcho-
dě přešla Lenka Vrožinová pracovat do ná-
řaďovny v Adamovských strojírnách. To bylo 
v prosinci 1976. V Adastu prošla několika pra-
covišti a při zaměstnání vystudovala Střední 
ekonomickou školu v Blansku, kterou završi-
la maturitou v roce 1983. Po odchodu do dů-
chodu pana Josefa Pečenky nastoupila jako 
redaktorka do podnikového časopisu Směr. 
Tuto práci dělala celých 15 roků. 

V době zeštíhlování Adastu a postupné-
ho propouštění zaměstnanců odchází pra-

covat do firmy Adavak, kde završuje svoje 
pracovní aktivity a odchází do starobního 
důchodu.

Pracovala však také ve prospěch měs-
ta a jeho občanů. V roce 1998 kandidovala 
v komunálních volbách a uspěla. Stala se za-
stupitelkou a členkou Rady města Adamo-
va. V práci pro město pokračovala i v dalším 
volebním období. Stala se členkou Kulturně 
informační komise a předsedkyní Inventari-
zační a likvidační komise. V Kulturně infor-
mační komisi zúročila zkušenosti z práce re-
daktorky a významně se podílí na vydávání 
Adamovského zpravodaje. Jako ocenění za 
tuto činnost obdržela 26. října Pamětní list 
k 90. výroční vzniku samostatného Českoslo-
venského státu. 

Děkujeme Lence Vrožinové za práci v ko-
misi a při přípravě Adamovského zpravoda-
je, ale i za další práci pro město a přejeme 
pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dal-
ších let.

Kulturně informační komise. 

te shlédnout do 20. ledna od 13.00 do 17.00 
hodin. 

Petr Kvapil se narodil v roce 1976 v Brně. 
Od mládí rád maloval, na základní škole 
chodil do výtvarné výchovy pod vedením 
p. Skřivánka, který ho vedl v rozvoji výtvar-

ného vnímání a schopnosti přenesení myš-
lenky na papír. Po životním skoku se pokou-
šel vyjádřit své myšlenky olejem na plátno. 
Nemá výtvarné školy, neteoretizuje o vý-
tvarném směru své malby, prostě si jen tak 
maluje. Přijďte se podívat, jak se mu to daří.
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Vzpomínka

Dne 1. ledna 2009 uplynou dva roky od 
úmrtí pana Radka Tomáška. Všem kdo 
vzpomenou s námi, děkuje

manželka a syn s rodinou

Dne 10. ledna 2009 uplynou dva roky , co 
navždy odešla naše dcera, sestra a vnučka 
Martina Mikulová. Za vzpomínku děkují ro-
diče, bratr Jiří a Aleš a prarodiče Mikulovi.

 Osud nevrátí co vzal,
jen bolest v srdci 

a v očích slzy zanechal.
Dne 11. ledna 2008 tomu bude 7 let, co 

nás navždy opustil náš milovaný manžel, ta-
tínek 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.

Žili mezi námi

INZERCE
Restaurace na Farince – přijmeme brigád- �

níka. Tel. 777 066 827 nebo bližší informace 
přímo na Farince.

Prodám válendu s úložným prostorem,  �
levně. Tel. 732 572 878.

Prodám garáž na Mírově (ne na ulici Plot- �
ní). Zn.: Telefon 724 370 164.

ADAtisk Adamov přijme tiskaře na AD526.  �
Tel.: 777 193 737

Pronajmu garáž na Ptačině (zatáčka mezi  �
Ptačinou a kolonkou. Tel.: 777 193 737

čal vydělávat, pustil se do studia zpěvu. Jeho 
první učitelkou byla profesorka Kranzová, po 
ní následovala řada dalších pěveckých peda-
gogů. Nadání, houževnatost a píle přivedly 
Zdeňka Kroupu do souboru Státního divadla 
v Brně. Sólistou opery se stal 1. srpna 1946. 
V letech 1947/48 zpíval v opeře Státního di-
vadla v Ostravě, od srpna 1963 působil v Ná-
rodním divadle v Praze. V roce 1970 přijal an-
gažmá v Zemském divadle v Linci, kde půso-
bil až do roku 1991, kdy v sedmdesáti letech 
odešel do důchodu.

Připomeňme si některé z nejznámějších 
umělcových rolí: Aida – velekněz, Jakobín – 
Vilém z Harasova, Eugen Oněgin – Gremin, 
Dimitrij – Basman, Hubička – Paloucký, Dvě 
vdovy – Mumlal, Rusalka – vodník, Dalibor – 
Beneš, Libuše – Chrudoš, Krútňava - Štelina, 
Don Giovanni – Leporello, Prodaná nevěsta 
– Kecal a mohla by následovat řada dalších 
rolí.

Cenu za umělecký výkon obdržel Zdeněk 
Kroupa v roce 1973 za roli Revírníka v na-
hrávce Janáčkovy opery Příhody lišky Bys-
troušky pro firmu Supraphon. Medaili za zá-
sluhy o propagaci a šíření díla Leoše Janáčka 
udělilo Zdeňku Kroupovi ministerstvo kultu-
ry (1978-79). Čestné občanství Adamova ob-
držel při oslavách výročí města v roce 1994.

Zdeněk Kroupa žil se svou životní druž-
kou Mirou Figarovou, sólistkou baletu Stát-
ního divadla v Brně. Této známé primabale-
rině byla v roce 1997 udělena Cena Thálie za 
celoživotní mistrovství v oblasti dramatické-
ho umění a v roce 2003 jí bylo uděleno čest-
né občanství města Brna.

Zdeněk Kroupa zemřel náhle 7. ledna 
1999 ve věku 77 let. Jeho přátelé a ctitelé 
jeho umění na něj s láskou vzpomínají. Dnes 
už nám jeho krásný hluboký hlas připome-
nou jen gramofonové nahrávky, nověji ně-
které přepisy na CD. Vzpomínkový večer na 
dvě významné pěvecké osobnosti – Zdeň-
ka Kroupu a Václava Halíře - se uskutečnil 
v MKS v Adamově 27.5.2004.

Zdeněk Kroupa – výročí umělecké 
osobnosti

Sedmého ledna uplyne 10 let od úmr-
tí adamovského rodáka, čestného občana 
Adamova, operního pěvce Zdeňka Kroupy. 
Ať už působil v Brně, v Praze nebo v Linci, do 
Adamova se vždy rád vracel a adamovští ob-
čané na něj s úctou vzpomínají.

Zdeněk Kroupa se narodil 15. listopadu 
1921 v Adamově. Jeho otec, Karel Kroupa, 
byl frézařem, později pracoval v Adamov-
ských strojírnách jako mistr. Pěvecké nadání 
a lásku k divadlu zdědil Zdeněk po své mat-
ce, která byla činná v adamovském ochot-
nickém divadle. Zdeněk vychodil v Adamově 
obecnou i měšťanskou školu. Pak pokračo-
val ve studiu v Brně na vyšší státní průmyslo-
vé škole stavební. Po maturitě nastoupil do 
akciové společnosti Škodovy závody, závod 
Adamov. Nejdříve pracoval v oddělení údrž-
ba závodu, později v konstrukci. 

Pěvecké vlohy objevili učitelé u Zdeňka 
velmi záhy a i když on sám toužil po zpěvu, 
uposlechl přání otce, vystudoval stavitelství 
a stal se stavebním technikem. Jakmile si za-

Dne 28. ledna uplynou dva roky, co nás 
opustil pan Václav Svoboda. Stále vzpomí-
nají manželka, dcera a syn s rodinami.
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V úvodu našeho prvního pozvání za kultu-
rou v roce 2009 dovolte i nám, pracovníkům 
adamovského kulturního střediska, abychom 
Vám poděkovali za přízeň, kterou jste nám 
věnovali v roce 2008, a popřáli Vám do roku 
nadcházejícího především pevné zdraví, chuť 
a elán do všech každodenních povinností i ra-
dostí a budeme se s Vámi opět těšit na vidě-
nou při kulturních akcích, které pro Vás připra-
vujeme.

 za MKS Adamov Jitka Králíčková

Sváteční odpoledne s VÁNOČNÍMI 
TRUBAČI

Opět si Vás dovolujeme pozvat na Štědrý 
den na malé sváteční zastavení s příjemnou 
vánoční hudbou a koledami v podání našich 
tradičních hostů – vánočních trubačů. 

Kam? k MKS na Ptačině
Kdy? 24. prosince 2008 v době od 14 do 

15 hodin 

SNĚHURKA
- známá pohádka, kterou připravil soubor 

MDB pro malé i velké diváky. My si návště-
vou tohoto divadelního představení zpří-
jemníme sváteční den 26. prosince. Začátek 
představení je v 18 hodin. Autobus odjede 
v 16.50 hodin z Horky od školy a v 17 hodin 
z Ptačiny.

K návštěvě adamovské knihovny zve-
me malé i velké čtenáře v pondělí 29. prosin-
ce, kdy je knihovna otevřena bez omezení, 
tj. od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Knihy si 
budete vybírat při poslechu vánočních pís-
ní a koled.

Ve středu 31. prosince je knihovna z dů-
vodu čerpání řádné dovolené uzavřena. 

Na leden 2009 připravujeme:
6. ledna 2009 Î

ZAHÁJENÍ KURZU BŘIŠNÍCH TANCŮ (pro 
přihlášené zájemce). Kurzy budou probíhat 
vždy v úterý v době od 18.15 do 19.15 
hodin.

7. ledna 2009 kostel svaté Barbory  Î
v Adamově v 18 h.

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

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – účinkuje pěvecké 
kvarteto JAKO z Jedovnic. Dobrovolné 
vstupné bude věnováno na Tříkrálovou 
sbírku organizovanou Oblastní charitou 
Blansko.

8. ledna 2009  Î
MINIDISKOTÉKA S MÍŠOU  

Oblíbená velká kamarádka všech dětí Míša, 
kterou děti znají z televizních obrazovek, 
přijede za adamovskými dětmi s pořadem 
plným písniček, cvičení a tancování.
Pro děti z mateřských škol je začátek pořadu 
v 9.45 hodin, pro rodiče s dětmi v 17 hodin. 
Vstupné: 45 Kč 

11. ledna 2009  Î
je náhradní termín zájezdu do divadla na 
představení LÍBÁNKY, ANEB LÁSKA AŤ JDE 
K ČERTU. Začátek je v 19 hodin, odjezd 
autobusu v 17.50 z Horky a v 18 hodin 
z Ptačiny. 

12. ledna 2009  Î

zavítá do Adamova herec VÁCLAV VYDRA. 
Pořad, který začíná v17.45 hodin, má název 
NA SLOVÍČKO S VÁCLAVEM VYDROU. 

13. ledna 2009  Î
pozveme do MKS opět děti na další čtení 
v rámci projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. 
Tentokrát bude dětem číst a povídat 

POHÁDKOVÁ BABIČKA JARUŠKA. Začátek 
akce je v 16.30 hodin. 
Na 17.45 hodin pozveme do MKS všechny 
zájemce o cestování a poznávání cizích 
a vzdálených míst a zemí. Mgr. Aleš 
Spurný nás zavede do ALBÁNIE – ZEMĚ 
MERCEDESŮ A BUNKRŮ. 

18. ledna 2009 Î

připravujeme první NEDĚLNÍ SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU v roce 2009. Stále budou 
setkání připravována na 3. neděli v měsíci. 
V lednu v Adamově přivítáme Kateřinu 
Rakovčíkovou s pohádkou O ZLOBIVÉM 
ANDÍLKOVI. Začátek: v 16 hodin 

Dospělé zájemce pozveme rovněž od 16 
hodin na besedu s p. Adamem o cestě, při 
které navštívil poutní místo - LURDY. 

27. ledna 2009  Î
bude beseda na téma ALBÁNIE – ZEMĚ 
MERCEDESŮ A BUNKRŮ pokračovat svou 
druhou částí. Přednáší: Mgr. Aleš Spurný. 
Začátek v 17.45 hod. 

29. ledna 2009  Î
pozveme děti z mateřských škol a rodiče 
s dětmi na POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE. 
S P0HÁDKOU PRO TŘI PRASÁTKA přijede za 
dětmi Radim Koráb. Začátek v 9.45 hod. 

Připomínáme, že i vstupenky za kulturou 
mohou být pěkným vánočním dárkem:

 18. února 2009  Î
Vás zveme na představení TAJEMSTVÍ 
ZLATÉHO DRAKA (D. Landa).

28. února 2009  Î
Vás zveme na taneční koncert LORD OF THE 
DANCE – DEADACHE TOUR.

31. května 2009 Î
Se vypravíme do Prahy, kde navštívíte 
muzikál, který si vyberete z této nabídky: 
DRACULA, CARMEN, TOUHA.
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V případě Vašeho zájmu připravíme 
dárkovou poukázku na kurz břišních 
tanců.

Termíny lekcí kurzu břišních tanců 
s Andreou
LEDEN

6., 13., 20., 27.
ÚNOR

3., 10., 17., 24.
BŘEZEN 

3., 10.
Místo: sál MKS Adamov III
Čas: v době od 18.15 do 19.15 hodin

K dalším připravovaným akcím najdete 
informace na plakátech.

Nezapomeňte si v knihovně MKS 
vypůjčit pěknou knížku, která 
vám zpříjemní dlouhé zimní 
večery...
Knihy českých autorů
Pawlowská, H.:  Zanzibar
Viewegh, M.: :  Román pro muže
Kohout, P. :  Hodina tance a lásky
Šmíd, Z.:  Babinec

Pro chvíle napětí:
Sewell, K. : Ledová past
McBain, E.: Dej mládencům ruku jako lopatu
McBain, E. : Jehlový podpatek
Reichs, K. :  Kosti v písku

O cizích zemích:
Šimánek, L.:  Havajské ostrovy
Svobodová, B.: Když doma bylo v Austrálii

Boarová, S.:  Tři ženy v Indii
Hubička, J. Hledání čínského draka

Slova pro povzbuzení
„Šťastný a veselý nový rok!“ Toto přání se 

tiskne na novoročenky snad od nepaměti. 
A málokdo na Nový rok popřeje druhému 
něco jiného. Letos možná dojde k historic-
ké výjimce a tato slova se zadrhnou nejed-
nomu na rtech. Noviny a televize předpoví-
dají do příštího roku všechno možné, jenom 
ne štěstí a veselí. Pesimismus prognóz z nich 
doslova přetéká, takže pojem „recese“ snad 
umějí skloňovat už i prvňáčci. 

Napsat povzbudivá slova do začátku ta-
kového roku mě nejprve připadlo skoro ne-
možné. Pak jsem si ale vzpomněl, jak jsem se 
jednou zeptal paní Jabůrkové, které období 
jejího života považuje za nejtěžší. Zamyslela 
se a odpověděla: „Každá doba je těžká. Ale 
každá se dá vydržet…“ a zamyšleně pak do-

dala „…s pomocí Boží a s pomocí dobrých 
lidí“. Paní Jabůrkové věřím i dnes. Zemřela 
nedávno a dožila se 104 let.

Zvládnutý nový rok všem přeje 
Jiří Kaňa, farář

Připomínáme termíny a časy 
svátečních bohoslužeb:
24. prosince 2008 

Půlnoční mše svatá ve 20.30 hodin Zdar-
ma doprava na mši svatou a zpět, a to s od-
jezdem ve 20 hodin z Ptačiny a zpět 10 mi-
nut po skončení bohoslužby.

25. a 26. prosince 2008
Mše svaté od 10.45 hodin 
Při obou bohoslužbách zpívá chrámový 

sbor, 26. prosince bude při mši svaté požeh-
nané nové víno.

31. prosince 2008
Od 15 hodin Bohoslužba s poděkováním 

za uplynulý rok. 

Dovoluji si vyjádřit poděkování za 
uspořádání výstavy betlémů a krásný 
Vzpomínkový večer věnovaný památ-
ce mého manžela Františka Mazala. 
Komu dík patří? - Paní Jitce Králíčkové, 
ředitelce Měst. kult. střediska v Ada-
mově.

Celou akci - jako ostatně vždy - 
měla precizně promyšlenou a propra-
covanou. Kombinace sbírky betlémů 
s nádhernými obrazy paličkované kraj-
ky paní Aleny Pozorské považuji za vel-
mi šťastný nápad a projekt. Každý ná-
vštěvník se při prohlídce určitě naladil 
na strunu přicházejících Vánoc. Ještě 
jednou jménem svým i všech účastní-
ků Vzpomínkového večera 8.12.2008 
paní Králíčkové děkuji. Upřimné díky 
i za všechno, co pro bohatý kulturní ži-
vot v našem městě koná.

Marie Mazalová,  
Sadová 21, Adamov
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Adamovští florbalisté

Adamovští šipkaři opět mezi elitou 

Radostné vánoce,
mnoho zdraví, spokojenosti,

pracovních i osobních úspěchů
v novém roce přejí 

Bc. Roman Pilát
Mgr. Petr Bezděk

Jan Ostrý

Děkujeme všem
našim zákazníkům za důvěru.

Zavazuje nás k neustálému
zlepšování kvality služeb

pro Vaši spokojenost.

V neděli 23.11. se hráči FBC Sokol Adamov 
Team vydali opět do haly na Lesné bojovat 
o další body do ligové tabulky. Odjížděli jsme 
s vědomím, že nás čeká „skupina smrti“, to je 
4 nejlepší týmy tabulky: Bíteš, Ořechov a Hat-
trick U16. S posledně jmenovaným jsme zača-
li první zápas a zatím nerozehraní jsme se na 
hřišti hledali, přihrávky postrádaly přesnost, 
střely soupeřovu bránu neohrozily a obra-
na byla málo důrazná. A tak jsme po záslu-
ze prohráli 1:4. Čestný gól za nás dal Kocman. 
Další zápas jsme hráli proti prvnímu týmu 
ligy – Bíteši, která lehce oslabena, se zdála 
být snadnou kořistí. Jenže jsme začali opět 
vlažně a brzy prohrávali 0:2. Poté snížil Ode-
hnal (asistence Hloušek), ale Bíteš se ujala 
znovu vedení o 2 góly. Znovu snížil tentokrát 
Kocman (Žlůva) a 6 vteřin před koncem zá-
pasu srovnal na 3:3 Hloušek (Žlůva). Posled-
ní zápas skupiny jsme odehráli s Ořechovem. 
Po zápase, kde už jsme začali konečně hrát, 
se od nás odvrátilo štěstí a pouze jsme remi-
zovali 1:1. Gól vstřelil Oliva (Hrubý). Skončili 
jsme 3. ve své skupině se dvěma body a pro 
čtvrfinále bylo naším soupeřem ABTA Brno. 
V zápase jsme vedli už 2:0. Po gólech Žitní-
ka a Hlouška. Jenže jsme ztratili koncentraci 
a slibné vedení promarnili a zápas dospěl až 
do samostatných nájezdů. Naše nová opo-
ra v brance, hostující hráč Dominik Leplt, se 
ukázal jako silná zbraň a chytil dva ze čtyř 
nájezdů. Za nás skórovali Moser a Hloušek. 
K rozhodujícímu nájezdu se postavil Kocman 
a s notnou dávkou štěstí a infarktovým ná-
jezdem proměnil a Adamov postoupil do se-

mifinále proti Bíteši. Tentokrát jsme nepone-
chali nic náhodě a sehráli perfektně takticky 
tento zápas a rozhodl jediný gól, který dával 
Kocman (Hloušek). Ve finále jsme se potkali 
s Medvědy, kterým jsme oplatili porážku z mi-
nulého turnaje vítězstvím 3:0 po gólech Koc-
mana (bez A) , Olivy (Baďura) a Hlouška (Koc-
man). Tak jsme získali první místo a odvezli 

si stříbrný pohárek. Do budoucna doufám, 
že ještě nějaké přibudou. Speciální poděko-
vání chci věnovat oběma gólmanům. Naše-
mu Martinu Novotnému a již zmiňovanému 
Dominikovi, kteří svými kvalitami pro různé 
herní situace dokázali tým vždy podržet. Dal-
ší turnaj sehrajeme 25.1.2009.

Jan Kocman, kapitán týmu

Tabulka po 2. kole:

4.C TÝM 1.K 2.K 3.K SOUČET
1 Bíteš 13 14 9 36
2 Sokol Adamov 11 7 10 28
3 Hattrick U16 8 8 5 21
4 Ořechov 7 8 4 19
5 ABTA Elements Brno 4 3 7 13
6 FBC Medvědi 2 4 5 12
7 Krokovy Vary 2 3 3 8
8 FBC Meisters Dolní Újezd 1 1 5 7

Na MČR jednotlivců a dvojic, které se 
tentokrát konalo v Českých Budějovicích, 
se uzavíraly i republikové žebříčky. V pátek 
14.11.2008 se začínalo turnajem mixů, kde 
jsme měli největší naději v Martinu Rédo-
vi s Blankou Vojtkovou, kteří před turnajem 
byli na druhém místě v celostátním žebříčku. 
Tuto pozici ovšem neobhájili a skončili cel-
kově na 4. místě v ČR.

Sobota 15.11.2008 již byla úspěšnější. 
V jednotlivcích v soutěži 501 singl je mis-
trem ČR pro rok 2008 Martin Réda. 

1. Martin Réda
3. Filip Koky

Nejlepší žena - Jana Kaňovská
V neděli 16.11.2008 se konal turnaj dvo-

jic, před kterým byla naše dvojice Martin 
Réda – Aleš Mrva v žebříčku na třetím místě 
a toto pořadí uhájila i po závěrečném turnaji, 
ve kterém obsadila 9. místo ze 114 dvojic.

1. Petr Křivka & Vratislav Král (DC Fan-
da Sokolov)

2. Ondřej Bali & Čestmír Křepelka (KIX Jin-
dřichův Hradec)

3. Martin Réda & Aleš Mrva (DC HORNE-
TS ADAMOV)

 Více na www.sipky.org
 Ing.Milan Dudík,  předseda ŠK Adamov
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Soutěž 501 singl - šipkaři

Turnaj dvojic - šipkaři
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Na Ptačině potěší oko návštěvníků paličkovaná krajka Aleny Pozorské  
a betlémy  ze sbírky Františka Mazala. Foto J. Králíčková. 

 Předvánoční čas je vyplněn řadou pozvání na akce různého druhu. MKS Adamov připravilo na 11. prosince odpoledne pozvání na 
seznámení se s firmou Sluneční brána z Čejkovic. Tato firma vyrábí čaje, koření a olejíčky v bio kvalitě. Zájemci mohli čaje ochutnat v rámci 

“Předvánočního zastavení při čaji o čaji”. Foto J.Králíčková.


