
květen 2010

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Socha jednoho z vojáků vítězné koalice - Rudoarmějce - připomene 65. výročí ukončení II. světové války.
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CHCI A BUDU PROSAZOVAT:
✔ Přímé volby starostů a hejtmanů
✔ Zachování nároku na porodné 

a obnova pohřebného
✔ Ukončení nesmyslného 

projektu státních maturit
✔ Platba odvodu DPH 

až po úhradě vystavené faktury

Protože mám rád 
svůj kraj...

...a kdo mu
škodí, toho 
vypískám!

Vladimír Paulík starosta obce Petrovice

Vladimíra
Paulíka
z kandidátky č. 4 VV

proto volte č. 13

Placená inzerce.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ADAMOV
Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04

V souladu s § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do do Parlamentu České repub-
liky a o změně některých dalších zákonů zveřejňuji toto 

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 

konají ve dvou dnech:
v pátek 28. května 2010 v době od 14.00 hodin – 22.00 hodin 

a v sobotu 29. května 2010 v době od 8.00 hodin – 14.00 hodin

Plán akcí k MDD od 31.5. 
do 5.6.2010 zajišťovaných 

MKM Adamov
Pondělí 31.5. – od 14 hod
Ukázky vybavení a činnosti Městské policie 
Adamov 
sportovní areál P. Jilemnického 
spolupráce - Městská policie Adamov 

Úterý 1.6. – od 13 hod
Hry a soutěže MKM 
sportovní areál P. Jilemnického
MKM Adamov

Středa 2.6. – od 15 hod
Soutěž v pétangue 
Areál Fényx u řeky
spolupráce - Fényx Pétangue Adamov

Čtvrtek 3.6. – od 16 hod
Výtvarná soutěž v MKM 
MKM Adamov
spolupráce - pí.uč.Baisová

Pátek 4.6. - od 9.30 hod
Návštěva MŠ Horka - soutěže pro děti 
MKM Adamov

Sobota 5.6. – od 14 hod
Historické odpoledne pro malé i velké, aneb 
„možná příjde i mušketýr“
historické hry a soutěže + malé divadelní 
představení, na závěr táborák
Areál „Na sklaďáku“
spolupráce - Regiment Mortaigne + přátelé 
– Adamov
spolupráce s MO MRS Adamov – společná 
akce „Na sklaďáku“ 

Právo volit do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky má státní občan 
České republiky, který alespoň 2. den voleb 
dosáhl věku nejméně 18ti let. Překážkami ve 
výkonu volebního práva jsou zákonem sta-
novené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti 
k právním úkonům. 

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, nebo plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky 
příslušnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů a který prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsko-
vá volební komise dopíše do výpisu ze stálé-
ho seznamu voličů dodatečně a umožní mu 
hlasování.

Volič může požádat o vydání voličské-
ho průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 8. 
února 2010, a to písemným podáním opat-
řeným ověřeným podpisem voliče, doruče-
ným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 
21. května 2010, obecnímu úřadu, který stá-
lý seznam voličů vede, nebo osobně do oka-
mžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. 
26.5.2010 do 16.00 hod; obecní úřad v místě 
trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 
dnů přede dnem voleb, tj. 13.5. 2010, předá 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, anebo 
jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do vý-
pisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech 
voleb do Poslanecké sněmovny v jakémko-
liv volebním okrsku na území České re-

publiky i v jakémkoliv zvláštním voleb-
ním okrsku v zahraničí. 

Volič, který se dostaví do volební místnos-
ti s voličským průkazem, je povinen po pro-
kázání totožnosti a státního občanství tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů, obecní úřad (na tel 
516499623, 516499633) a ve dnech voleb 
i okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou vo-
lební schránkou.

Voliči mohou volit dle místa bydliště v ná-
sledujících okrscích:

Volební okrsek č. 1: 
Sídlo: 
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Ada-
mov

Ulice:
Mírová, Nádražní, Osvobození
Plotní, Pod Horkou
Sadová č. 16, 18, 20
Sadová–rodinné domky č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26
Smetanovo náměstí
U kostela, Vodní
Josefovská, Číslo popisné 128

Volební okrsek č. 2: 
Sídlo:
Základní škola Adamov, Komenského 4, 
Adamov

Ulice:
Komenského
Lesní
Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27

Volební okrsek č. 3: 
Sídlo:
Městské kulturní středisko, Opletalova 22, 
Adamov (malý sál)

Ulice:
Bezručova, Blažkova
Dvořákova, Fibichova
Hybešova, Krátká
Opletalova, Ronovská
Tererova, Údolní, Zahradní

Volební okrsek č. 4: 
Sídlo: 
Městské kulturní středisko, Opletalova 22, 
Adamov (velký sál)

Ulice:
Družstevní
Petra Jilemnického
Neumannova

Jiří Němec
starosta města Adamova
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Z jednání Rady města 
Adamova
na 95. schůzi konané dne 25.3.2010 
mimo jiné RM:

Schválila ceník inzerce ve zpravodaji pro  •
politické strany či seskupení a individuál-
ní inzerci kandidátů v rámci předvoleb-
ních kampaní v ceně Kč 5.000,00 + DPH za 
1 stránku. Zároveň Rada města Adamova 
souhlasila s rozšířeným vydáním zpravo-
daje v případě předvolební inzerce.
 Schválila ceník za výlep plakátů pro po- •
litické strany či seskupení nebo individu-
álních plakátů jednotlivých kandidátů 
v rámci předvolebních kampaní v roce 
2010, a to v ceně Kč 20,00 + DPH za 1 pla-
kát. 
Současně Rada města Adamova stanovi- •
la následující podmínky pro výlep uvede-
ných plakátů: 
1) plakáty mohou být vylepeny pouze 

na oficiální plochy určené k vylepení 
plakátů ve městě Adamově

2) na každou plochu určenou k vylepe-
ní může být vylepen vždy jen pouze 
1 kus plakátu patřící určité politické 
straně, seskupení či individuálnímu 
kandidátu

3) velikost plakátu je stanovena v rozsa-
hu maximálně formátu A2

4) pracovnice podatelny přijme, na zá-
kladě požadavku žadatele o výlep, ná-
hradní plakáty, které budou zdarma 
znovu vylepeny v případě, že původ-
ní plakáty vylepené za úhradu budou 
předčasně závažným způsobem po-
škozeny či strženy, a to až do termínu, 
který si žadatel o výlep vyhradil, ma-
ximálně však do ukončení druhého 
dne voleb vyhlášeného příslušným 
rozhodnutím prezidenta republiky.

na 96. schůzi konané dne 12.4.2010 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis z 38. zasedání Kul- •
turně informační komise.
Doporučila ZM Adamova schválit poříze- •
ní Změny územního plánu města Adamov 
na pozemek parc.č.St. 672 a část pozem-
ku parc.č.535/1, vše v k.ú. a obci Adamov 
z původní plochy technického vybave-
ní (TV) na plochu obytná zástavba - čisté 
bydlení (OC). Jedná se o objekt bývalé vý-
měníkové stanice na ul. Údolní na Ptačině.
Schválila smlouvu o budoucí smlouvě  •
o zřízení věcného břemene č. 4609427/2 

mezi E. ON Distribuce a.s. se sídlem F.A.Ge-
rstnera 2151/6, 37049 České Budějovice 
a Městem Adamov na pozemku parc.č. 
391 v k.ú. a obci Adamov (ul. Osvobození/) 
za účelem realizace vysokonapěťové pří-
pojky do areálu EXPONO. 
Schválila záměr odprodeje části pozemku  •
parc.č.458/146 v k.ú. a obci Adamov (ul. 
Hybešova) dle přiloženého zákresu v kata-
strální mapě a uložila odboru KT vyvěšení 
schváleného záměru.
Neschválila záměr odprodeje části pozem- •
ků parc.č.301/4, č.301/6 v k.ú. a obci Ada-
mov dle přiloženého zákresu v katastrální 
mapě (ul.Sadová).
Schválila provedení přezkoumání hospo- •
daření Města Adamova za rok 2010 Kraj-
ským úřadem Jihomoravského kraje.
Schválila Zadávací dokumentaci pro podli- •
mitní veřejnou zakázku na poskytnutí slu-
žeb spojených s dofinancováním realizace 
projektu č. 09042893 Stavební úpravy ZŠ 
a MŠ Komenského Adamov, dále schválila 
členy a náhradníky hodnotící komise a ko-
mise pro otevírání obálek. 
Schválila Zadávací dokumentaci pro podli- •
mitní veřejnou zakázku na poskytnutí slu-
žeb spojených s dofinancováním realizace 
projektu č. 09039193 Stavební úpravy ZŠ 
a MŠ Komenského Adamov, dále schválila 
členy a náhradníky hodnotící komise a ko-
mise pro otevírání obálek.
Schválila Mandátní smlouvu se společnos- •
tí RENARDS, s.r.o., Brno na zajištění dotač-
ního managementu v rámci projektu č. 
09039193 – Stavební úpravy ZŠ Ronovská 
Adamov. 
Schválila Mandátní smlouvu se společnos- •
tí RENARDS, s.r.o., Brno na zajištění dotač-
ního managementu v rámci projektu č. 
09042893 – Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ko-
menského Adamov.
Vzala na vědomí žádost ze dne 22. 3. 2010  •
o ukončení smlouvy o nájmu bytu zvlášt-
ního určení č. 39/2002/B k bytu č. 03 na ul. 
Komenského 1 v Adamově a schválila Do-
hodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
zvláštního určení č. 39/2002/B ze dne 1. 
11. 2002.
Schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti č.  •
01/2010/PP na pronájem části pozemku 
– zahrádky na parc. č. 422 (ev. č. 4) v k.ú. 
a obci Adamov. Jedná se o zahrádku v lo-
kalitě „louka pod Adamovem“ o výměře 
100 m2. Záměr pronájmu byl od 23. 3. 2010 
do 8. 4. 2010 vyvěšen na úřední desce.

Schválila Dohodu o ukončení Smlouvy  •
o nájmu nemovitosti č. 01/2008/PP ze dne 
14.4.2008 a uložila odboru SMM zveřejnit 
záměr nového pronájmu. Jedná se o za-
hrádku na části pozemku p.č. 321/2 v k.ú. 
a obci Adamov - lokalita „u učitelského 
domu“ na ul. Osvobození o výměře 75 m2.
Vydává nařízení města Adamova č.1/2010,  •
kterým se vymezují úseky místních komu-
nikací a chodníků, na kterých se nezajišťu-
je sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí a kterým se stanoví roz-
sah, způsob a lhůty odstraňování závad 
ve schůdnosti chodníků a místních komu-
nikací.
Usnesla se rozšířit počet míst pro zabezpe- •
čení veřejné služby ze stávajících 6 na 10, 
a to s účinností od 1.5 2010 a uložila odbo-
ru SMM zabezpečit povinnosti vyplývající 
z ust. §§ 18a, 62a, 62b zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozd. předpisů s ohledem na tento nový 
počet míst.
Projednala žádost o povolení pomalování  •
zdí u garáží na ulici P. Jilemnického s tím, 
že rozhodne poté, co žadatel zpracuje gra-
fický návrh (vizualizaci) a předloží ho k po-
souzení.
V souladu s článkem 7.2. zřizovací listiny  •
Městského kulturního střediska Adamov, 
příspěvkové organizace, dala souhlas zři-
zovatele k přijetí finančních darů na za-
jištění akce pro děti - dětského karnevalu 
a na pokrytí výdajů spojených se soutěží 
a výstavou Salonek dětských adamov-
ských umělců.

Z další činnosti:
V současné době jsou v rozpracovanosti 

celkem 3 stavební akce: 

Rekonstrukce mostu v ul. Plotní. 
Dnem 16.4.2010 byla provedena betonáž 

mostovky. Probíhají práce na realizaci říms. 
Hydroizolace budou provedeny za vhod-

nějších klimatických podmínek. Momen-
tálně je vysoká vlhkost betonů.Termín do-
končení stavby je smluvně stanoven do 
30.4.2010. 

Upozorňujeme občany na neprůjezd-
nost ul. Plotní a dodržování dopravního 
značení.

Přechod pro pěší a zastávka MHD 
u nádraží ČD.

V současné době probíhají práce na spod-
ní stavbě a realizace odvodnění plochy se 
splněním podmínek správců sítí. Ukončení 
stavby je smluvně stanoveno do 31.5.2010.

Upozorňujeme občany aby dodržovali 
značení a nevstupovali na staveniště! 

Zprávy z radnice
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Poděkování
Děkujeme panu Josefu Flaschovi za 

sponzorský dar MO Svazu tělesně postiže-
ných v Adamově. Peníze využijeme na kul-
turu a ozdravné pobyta pro naše členy. 

Za MO STP
 Miloslava Rejdová

Uzavření mateřských 
škol ve městě v době 

letních prázdnin.
MŠ Komenského 6 bude uzavřena 

od 5. července do 8. srpna 2010.
MŠ P. Jilemnického bude uzavřena 

od 19. července do 22. srpna 2010.
Obě mateřské školy budou uzavřeny 

v době od 19. 7. do 8. 8. 2010.
Ředitelství ZŠ a MŠ Adamov

Veřejné fórum počtvrté

Rozšíření parkovacích míst na ul. 
P. Jilemnického o 21 stání 

Dnem 4.5. budou zahájeny stavební prá-
ce na realizaci parkoviště vytyčováním inže-
nýrských sítí. Následně budou probíhat zem-
ní práce pro vytvoření podloží pro budoucí 
parkoviště.

Termín dokončení stavby je smluvně sta-
noven do 15.6.2010. 

Upozorňujeme občany, že v inkrimino-
vaném úseku nebude možno podélně par-
kovat do ukončení stavby. Jedná se o úsek 
od bytového domu P. Jilemnického 2 až 8. 
Přilehlý chodník nebude stavbou dotčen.

Zpracovala:
Bc. Libuše Špačková, tajemnice

Pozvání na 
10. setkání 

v Josefovském 
údolí  

22. května 2010 
Ve dnech 19. – 21.5.2010 pořádá Technic-

ké muzeum v Brně spolu s Archeologickým 
ústavem AVČR Praha a Archaia Brno o.p.s. 
workshop starého železářství ve Sta-
ré huti u Adamova v Josefovském údolí. 
Na programu akce jsou tavby v rekonstru-
ovaných železářských pecích, užívaných 
v tradiční metalurgické oblasti střední části 
Moravského krasu v období raného středo-
věku. Tavby proběhnou v zahloubené peci 
typu Želechovice, zahloubené šachtové peci 
s tenkou hrudí a samostatně stojící šach-
tové peci. Experimenty se budou konat po 
všechny tři dny a jejich výsledky budou ná-
sledně kovářsky zpracovány. Současně bude 
též probíhat pálení dřevěného uhlí v milíři. 
Na Workshop navazuje 22. května 10. se-
tkání v Josefovském údolí, pořádané TMB, 
Správou CHKO Moravský kras, Archaiou 
Brno o.p.s. a dalšími s programem ukázek 
raně středověkých technologií (tavení, ko-
vání, soustružení dřeva, ukázky textilní výro-
by, výpal keramiky a pod.). Do Josefovského 
údolí opět pojedou historické autobusy ze 
sbírek Technického muzea v Brně. 

Vážení přátelé
Základní škola a mateřská škola Adamov 

se zapojila do projektu Nadace ČEZ Oranžo-
vá učebna. Vypracovala projekt s názvem 
Mobilní učebna. Projekt splnil všechny po-
žadavky grantu a je zařazen do grantového 
řízení. Jedním z vodítek výběru je pro Na-
daci ČEZ i názor veřejnosti, resp. budoucích 
uživatelů Oranžových učeben. Od 15. dub-
na do 15. května 2010 probíhá na webo-
vých stránkách www.cezregionum.cz hlaso-
vaní. Dovolujeme si Vás požádat touto ces-
tou o podporu našeho projektu a tím získá-
ní možnosti nadačního příspěvku pro naši 
školu. Tři z hlasujících mohou navíc získat 
i atraktivní cenu v podobě mininotebooku. 
K výsledkům hlasování bude přihlížet správ-
ní rada Nadace ČEZ, která z každého regio-
nu vybere školy, kterým nadační příspěvek 
poskytne. 

Postup při hlasování:
1. zadejte adresu: http://www.cezregio-

num.cz/cs/oranzova-ucebna/
2. zvolte hlasovat
3. zadejte Jihomoravský region
4. přejděte na naši školu a klikněte vlevo na 

oranžový rámeček - hlasy

Ve středu 17. března se v sále MKS 
uskutečnilo v pořadí čtvrté veřejné fórum 
občanů, které uspořádala komise Projek-
tu Zdravé město Adamov a Místní agen-
dy 21. Veřejné fórum se koná každoročně 
a jeho záměrem je dát občanům možnost, 
aby se vyjádřili k problémům, které při žití 
v našem městě vnímají. Fórum je organi-
zováno tak, že nejprve jsou náměty pro-
blémů předkládány v rámci skupin zamě-
řených na určitá témata, tam jsou prodis-
kutovány a nakonec předneseny před vše-
mi účastníky fóra. Počet prezentovaných 
námětů se zužuje pro ověření v anketě na 
deset na základě hlasování, které probíhá 
v závěrečné fázi konání fóra. Protože letos 
získaly tři náměty stejný počet hlasů, kte-
ré je zařadily na 9. až 11. místo, obsahuje 
ověřovací anketa o jeden problém více.
Tohoto fóra se zúčastnila asi dvacítka ob-
čanů, což je zhruba stejně jako vloni. Le-
tos se jeho organizátoři snažili vyjít vstříc 
větší účasti stanovením poměrně pozd-
ního začátku v 17.45 h i volbou termínu, 
kdy počasí ještě příliš nesvádí k večerním 
činnostem mimo dům či byt. Pracovní 
charakter celého jednání zpestřili pořada-

telé vystoupením hudební skupiny AKU, 
jež se setkalo u přítomných s příznivým 
ohlasem. Cílem organizátorů je připravit 
takový průběh fóra, aby se účast občanů 
dostala na úroveň prvních dvou setkání, 
kdy byla zhruba dvojnásobná. Vytipované 
problémy města jsou v anketě seřazeny 
podle abecedy. Anketní lístky můžete ode-
vzdávat od pondělí 3. května do pondělí 
10. května do označených boxů na třech 
místech, která se osvědčila již v minulosti 
- na městském úřadě, v obchodě na ulici 
Sadová a v obchodě pana Uhlíře na Ptači-
ně. Vyplněný anketní lístek je platný pou-
ze tehdy, jsou-li v něm označena nejvýše 
2 témata. Kvůli porovnání vývoje názorů 
občanů na úklid města jsou přidány dvě 
otázky z ankety, která proběhla před dvě-
ma roky. S vyhodnocením ankety budete 
seznámeni v červnovém čísle Zpravodaje 
a na webových stránkách města.

5. vypište Váš email a tipněte si v soutěži 
o mininotebook

6. přijde Vám potvrzující email, na který od-
povíte a je hotovo

7. POZOR - můžete hlasovat tolikrát, ko-
lik máte emailových adres
Za podporu předem děkujeme.

Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy
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Zprávy z matriky
v sobotu dne 27. března 2010 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:
24.09.2009 Dominik Havlíček, Sadová 23

16.10.2009 Anna Soušová, Sadová 27

18.10.2009 Marcel Pavlíček, Ronovská 6

19.10.2009 Šimon Juránek, Sadová 19

30.10.2009 Roman Pilát,  
Petra Jilemnického 29

12.11.2009 Vojtěch Musil, Ronovská 4

23.11.2009 Zbyněk Pacas, Opletalova 23

24.11.2009 Matyáš Prokop, Sadová 26

5.12.2009 Laura Matute Portugalová, 
Komenského 11

21.12.2009 Šimon Celý, Družstevní 8

24.12.2009 Radek Beneš, Pod Horkou 2

31.12.2009 Tereza Štěpánková, 
Komenského 13

5.1.2010 Monika Vlčková, Sadová 20

19.1.2010 Lukáš Neuman, Sadová 18

27.1.2010 Barbora Musilová, 
Komenského 21

2.2.2010 Lenka Štrajtová, 
Komenského 16 

Blahopřejeme
1.4. Božena Čípková,  

83 roky, Petra Jilemnického 4

3.4. Zdenka Hovorková,  
84 roky, Komenského 3

3.4. Vladimír Kotas,  
70 roků, Komenského 9

5.4.  František Bittengel,  
75 roků, Opletalova 30

5.4.  Jan Střelec,  
70 roků, Komenského 25

14.4.  Marie Ševčíková,  
85 roků, Komenského 1

15.4.  Ing. Miroslava Kejíková,  
81 rok, Osvobození 27

16.4.  Ilona Buchtová,  
80 roků, Opletalova 38

18.4.  Ing. Jiří Pavíza,  
75 roků, Hybešova 18

20.4.  Jiřina Kozohorská,  
85 roků, Pod Horkou 10

22.4.  Marie Bezděková,  
86 roků, Opletalova 30

22.4.  Jarmila Augustová,  
82 roky, Bezručova 12

24.4. 2010 Jiří Blažek,  
86 roků, Petra Jilemnického 6

Ve středu 24. března 2010 se sešli v ada-
movské Základní škole na Komenského re-
citátoři základních škol regionu. Tentokrát 
k nám na devátý ročník soutěže Setkání 
s poezií v Adamově zavítal rekordní počet 
pětačtyřiceti žáků z dvanácti škol. Po mno-
ha ročnících marného boje s počasím bylo 
jaro nejen podle kalendáře, ale i podle pří-
rody. V porotě letos zasedla paní Jitka Krá-
líčková - ředitelka MKS Adamov, paní Marta 
Vrchovská ze společnosti Adavak a paní uči-
telka Dana Ostrá. I když porota přidělovala 
body za předvedené výkony, jejím hlavním 
cílem bylo povzbudit recitátory a odměnit 
je za jejich snahu o prožití uměleckého tex-

24.4.  Helena Zdražílková,  
85 roků, Tererova 4

27.4.  Jarmila Lachmanová,  
80 roků, Komenského 11

28.4.  Růžena Bambušková,  
84 roky, Dvořákova 5

28.4.  Jindřich Stupka,  
70 roků, Komenského 25

Celková přestavba UNIMO buněk na Smetanově náměstí
Dobudování bezbarierových přístupů na chodníky
Chybějící městská centra – Ptačina, historický Adamov
Kultivace „Sklaďáku“
Odstranění obtěžujících exhalací vypouštěných firmou Eden
Vylepšení vzhledu vstupů do města (zahrádky pod Kolonkou, Mírov)
Zkulturnění prostředí u Domu služeb
Zřízení infocentra ve městě
Zřízení veřejných WC
Zvýšení kapacity sociálních služeb ve městě
Zvýšení pochůzkové činnosti Městské policie

Počet kontejnerů na

považuji za směsný odpad plasty sklo papír
dostatečný
spíše dostatečný
spíše nedostatečný
nedostatečný

S kvalitou úklidu města, jak byl prováděný v posledních dvou letech, jsem 

velmi 
spokojen/a

spíše  
spokojen/a

spíše 
nespokojen/a

velmi 
nespokojen/a

nedokážu 
posoudit

věk účastníka ankety

do 25 let 26 až 35 let 36 až 45 let 46 až 55 let 56 až 65 let nad 66 let

Anketa Top problémů města 2010 - platné pouze při 
označení maximálně dvou položek

tu a jeho interpretaci posluchačům. Vavříny 
vítězství si však mohli odnést jen ti nejlep-
ší v každé kategorii. Jsme rádi, že mezi nimi 
byli i žáci naší školy: Jitka Večeřová zvítězila 
v I. soutěžní kategorii žáků druhých a třetích 
tříd a Adam Prudík se umístil na třetím místě 
v kategorii prvňáčků. Blahopřejeme jim a Jit-
ce přejeme hodně úspěchů při reprezentaci 
naší školy v regionální přehlídce recitátorů 
Dětská scéna, která se koná v dubnu v Brně. 
Děkujeme také vedení ZŠ Adamov za finanč-
ní příspěvek na zakoupení knižních odměn 
pro vítěze všech kategorií.

Dalimila Hodaňová,  
garant soutěže

29.4. Jiří Kička,  
80 roků, Sadová 19

Blahopřejeme k sňatku
27.3. Dušan Bergr – Eva Čechová

17.4. Petr Cavallaro - Radka Čudová

Úmrtí
29.1.  Věra Špačková, roč. 1920, 

Opletalova 32

Setkání s poezií podeváté 
IX. ročník okresního kola recitační soutěže



7

Poslání
Posláním Pečovatelské služby města Ada-

mova je poskytování pomoci v podobě služeb 
pro občany města Adamova, kteří mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku nebo zdra-
votního stavu a jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby. Tato pomoc je posky-
tována pracovníky pečovatelské služby v ob-
lasti osobní péče a péče o domácnost příjem-
ců, a to na základě individuální dohody s po-
třebnými příjemci v rozsahu a kvalitě umožňu-
jící klientům žít ve svém přirozeném domácím 
prostředí a zůstávat i nadále rovnocennými 
členy společnosti, žít nezávisle a v kontaktu 
s ostatními občany města Adamova.

Cíle
Cíle Pečovatelské služby města Adamova 

vycházejí z jeho poslání:
poskytovat kvalitní sociální službu, která  •
bude individuálně přizpůsobena potře-
bám a požadavkům každého jednotlivého 
uživatele
napomáhat zachování plnohodnotného  •
a kvalitního způsobu života občanů města 
Adamova, kteří z důvodu věku či nepřízni-
vého zdravotního stavu potřebují pomoc
poskytovat takové služby, které budou ce- •
nově dostupné pro všechny uživatele
konkrétní úkony uživateli poskytovat pou- •
ze na základě jeho výslovné zakázky, a to 
takovým způsobem, aby byla respektová-
na jeho důstojnost, zdravotní stav a v co 
největší míře podporována jeho samo-
statnost

Cílová skupina
Pečovatelská služba města Adamova po-

skytuje pomoc občanům se zdravotním po-
stižením a seniorům, kteří dosáhli věku roz-
hodného pro přiznání starobního důchodu, 
žijícím trvale nebo dlouhodobě na území 
města Adamova a jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby.

Principy služby
individuální přístup ke každému příjemci •
přizpůsobení služeb potřebám příjemců •
schopnost pracovníků naslouchat •
respektování soukromí •
diskrétnost a mlčenlivost o soukromí pří- •
jemců
individualizace podpory soběstačnosti •
dodržování práv příjemců •
transparentnost při účtování plateb za  •
služby

cenová dostupnost •

Základní informace o provozu 
pečovatelské služby

Pečovatelská služba města Adamova je 
zařazena do organizační struktury Měst-
ského úřadu v Adamově, odboru sociál-
ních a správních věcí se sídlem Pod Horkou 
101/2, Adamov 679 04:

vedoucí odboru: Dobra Moserová, tel. 
516 499 624, mobil 602 788 015, e-mail so-
cial@adamov.cz. - je odpovědná za činnost 
pečovatelské služby, metodicky řídí a kont-
roluje všechny pracovníky týmu, je pověře-
ná podepisovat Smlouvy o poskytnutí služ-
by sociální péče (dále jen Smlouvy) jménem 
poskytovatele, prošetřuje a vyřizuje stížnos-
ti podané na kvalitu či způsob poskytování 
pečovatelské služby, zajišťuje finanční za-
bezpečení provozu pečovatelské služby a fi-
nanční kontrolu.

Odpovědná pracovnice v sociálních 
službách: Irena Hrušáková, tel. 516 499 625 
- vyřizuje administrativní záležitosti spojené 
s místním šetřením před uzavřením Smlouvy 
se zájemcem, kontroluje správnost vyplnění 
Měsíčních výkazů o provedených úkonech 
pečovatelské služby u jednotlivých příjemců 
služby, vede spisovou dokumentaci jednotli-
vých příjemců pečovatelské služby a vyřizu-
je další administrativní záležitosti, společně 
s příjemcem služby plánuje průběh poskyto-
vání sociální služby s ohledem na osobní cíle 
a možnosti příjemce a společně s příjemcem 
průběžně, nejméně však jednou za 6 měsíců 
hodnotí, zda jsou tyto cíle naplňovány.

Pracovní tým Pečovatelské služby v Ada-
mově, provádějící přímo výkon služeb, sídlí 
v prostorách Domu s pečovatelskou službou 
v Adamově na ulici Komenského č. 1:

Pečovatelka v Domě s pečovatelskou 
službou: Miroslava Manoušková, mobil 
773 680 067 - zajišťuje chod Domu s pečo-
vatelskou službou (dále jen DPS), provádí 
úkony pečovatelské služby dohodnuté ve 
Smlouvách s jednotlivými příjemci služby 
bydlícími v DPS, vede měsíční výkazy o pro-
vedených úkonech pečovatelské služby, 
provádí základní výpočet částky, která má 
být jednotlivým příjemcům služby měsíčně 
účtována, předkládá tento výpočet příjem-
cům a po překontrolování sociální pracovni-
cí vybírá od nich příslušnou hotovost.

Pečovatelky v terénu: Věra Kovářová, 
Marie Vrtělová, tel. 723 755 352 - zajišťují 
provádění úkonů v bytech příjemců pečo-

vatelské služby na území města Adamova 
dohodnutých ve Smlouvách, vedou měsíční 
výkazy o provedených úkonech pečovatel-
ské služby, provádí základní výpočet částky, 
která má být jednotlivým příjemcům služby 
měsíčně účtována, předkládají tento výpo-
čet příjemcům a po překontrolování sociál-
ní pracovnicí vybírají od nich příslušnou ho-
tovost. Řídí automobil pečovatelské služby, 
kterým se provádí rozvážka obědů a nákupy, 
pečují o tento automobil, udržují ho v dob-
rém technickém stavu a čistotě.

Pracovní doba pečovatelské služby:
Pečovatelská služba se poskytuje v roz-

mezí běžné pracovní doby, tj. od 7.30 hod. 
do 15.30 hod. v pracovních dnech od pon-
dělí do pátku. Služba se neposkytuje o sobo-
tách, nedělích a státem uznaných svátcích 
a dnech volna.

Informace o Domě s pečovatelskou 
službou

Adresa: Adamov, Komenského 1
Telefon: 773 680 067
Dům s pečovatelskou službou má celkem 

27 bytů. 21 bytů je jednopokojových, 6 bytů 
je dvoupokojových. 10 bytů je s bezbariéro-
vou úpravou.

Úhrada za bydlení v DPS:
Celkové nájemné včetně služeb se v by-

tech pohybuje u jednopokojových bytů 
v rozmezí od 2.321,-Kč do 3.212,-Kč mě-
síčně. U bytů dvoupokojových se hradí ná-
jemné včetně služeb v rozmezí 2.945,-Kč do 
3.985,- Kč.

Režim přidělování:
Při přidělování bytů v DPS se postupu-

je dle Pravidel pro poskytování nájmu bytů 
v Domě s pečovatelskou službou v majetku 
Města Adamova. Jsou zveřejněna na webo-
vých stránkách www.adamov.cz Tiskopis 
žádosti zájemce obdrží na Městském úřadu 
v Adamově, odboru sociálních a správních 
věcí, sociální agenda, nebo je k dispozici 
na internetových stránkách Města Adamo-
va www.adamov.cz Byty jsou přidělovány 
dle bodového systému, který je nedílnou 
součástí vyhlášky. Do sestavování pořadí 
na uvolněný byt jsou zařazováni všichni zá-
jemci, kteří k datu sestavování podali žádost 
o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS 
a současně odevzdali řádně vyplněnou ak-
tualizaci žádosti o byt. S nájemci jsou uzaví-
rány řádné nájemní smlouvy. Pečovatelská 
služba je poskytována dle individuálního 
zájmu a potřeb jednotlivých obyvatel na zá-
kladě sepsání smlouvy o poskytování soci-
ální služby.

Podrobnější informace poda-
jí odpovědní pracovníci na tel. číslech 
516 499 624 a 516 499 625.

Základní prohlášení o poslání, cílech a principech 
Pečovatelské služby města Adamova a stanovení okruhu 

osob, kterým je určena
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23. května 2010 na celodenní výlet pro děti i dospělé zájemce 
o poznávání krás a zajímavostí naší vlasti

ZVEME VÁS DO KOUŘIMI 
A OKOLÍ... 

Co vás čeká: - výlet vlakem (tam EC 176 z Adamova 
do Kolína, dále Pečky, Kouřim a zpět R 877 z Kolína do 

Adamova - zajištěno mimořádné zastavení obou rychlíkových 
spojů) s příjemným průvodcem Navštívíme: - Hradiště 
s Lechovým kamenem, historickou expozici o Kouřimi 
ve Staré radnici, kostel sv. Štěpána s kaplí sv. Kateřiny 

a zvonicí s obrácenými zvony,skanzen... Absolvujeme: - 
procházku po středověkém opevnění města, jízdu historickým 

Podlipanským motoráčkem atp.
 Cena zájezdu: 280 Kč / os. /zahrnuje jízdné a vstupy/

 Přihlášky: do 9. 5. 2010.

V měsíci květnu si vás 
dovolujeme pozvat: 

4. května 2010 od 9.45 hodin do MkS  Î
na DOPOLeDne S POHÁDkOU – novým 
představením nazvaným tetInY v ZOO. 
Účinkují: Brněnské písničkové tetiny – 
Matylda a Klotylda.
Vstupné: 30 Kč

5. května 2010 od 18 hodin do  Î
salonku MkS 

na přednášku Lenky vymlátilové na 
téma tOXICkÉ LÁtkY v POtRAvInÁCH. 
Vstupné: 25 Kč

6. května 2010  Î
na ZÁJeZD DO BRAtISLAvY – MODRÉ
Zájezd připravován pro Kroužek zpívání pro 
radost a kluby důchodců při MKS)

7. května 2010 do Divadla Bolka  Î
Polívky na představení POSLeDnÍ Ze 
ŽHAvÝCH MILenCŮ

Cena zájezdu: 320 Kč

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, č.t. 516 446 590, 607 518 104
www stránky: mks-adamov.cz, e-mail: mks@mks-adamov.cz

9. května 2010 od 16.30 hodin do  Î
výstavní síně SC na komenského ul. 

na veRnISÁŽ vÝStAvY AntOnÍnA 
vOJtkA - obrazy, kresby, grafiky 

11. května 2010 od 14.30 hodin do  Î
sálu MkS 

na SPOLeČnOU OSLAvU SvÁtkU 
MAtek určenou pro maminky a babičky. 
V programu vystoupí sólisté pěveckého 
oddělení ZUŠ Jedovnice Jiří Daniel 
a Ludmila Dohnálková pod vedením p. uč. 
Hany Korčákové.

13. května 2010 od 18 hodin do  Î
salonku MkS 

na přednášku Doc. RnDr. Aleny 
Žákovské, PhD. na téma 
GARHWAL – InDIe – PŘeDHŮŘÍ HIMALÁJÍ
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18. května 2010 na vlastivědný výlet  Î
do okolí Adamova k tetŘevÍ StUDÁnCe, 
DO „neDALekÉHO PRALeSA“ AtP. 
Průvodcem při akci: Ing.. Jiří truhlář. Oběd 
– formou opékání.

25. května 2010 od 16.30 hodin do  Î
salonku MkS 

na setkání v rámci akce CELÉ ČESKO ČTE 
DĚTEM. Tentokrát bude dětem ze své 
oblíbené knihy číst herečka
- paní květa FIALOvÁ. 

25. května 2010 od 18 hodin do sálu  Î
MkS 

na setkání s oblíbenou herečkou – paní
květOU FIALOvOU v pořadu nazvaném 
FIALOvÉ květY ŠtěStÍ...
/upravená verze/
Vstupné: 100 Kč

26. května 2010  Î
zveme k zájezdu do Janáčkova divadla na 
představení baletu ROMeO A JULIe

27. květ na 2010 od 10 hodin k MkS Î
na akci pro školáky MALUJeMe nA 
CHODnÍk...

30. května 2010  Î
na zájezd v rámci kterého navštívíme lázně 
i památky v Lednici – DRUHÝ Den PRO 
SeBe v lázních Lednice.
K dopravě tam využijeme historický 
motoráček, dopoledne balíčky procedur 
v lázních, odpoledne prohlídka zámku 
a dalších památek, zpět doprava 
autobusem.

Bližší informace: MKS Adamov 

Z naučné literatury:
Jak přežít dospívání svých dětí 
12 klíčů k důsledné výchově
Jak přežít doma, ve škole a mezi kamarády

Dívčí romány:
Řeháčková, V.: Hon na kluky
Francková, Z.: Nevinná

Nové knihy, které si můžete v adamovské knihovně zapůjčit:
Stínil, L.: Přísný zákaz lásky
Svobodová, V.: Pět holek vítězí

Pro chvíle napětí:
Clement, P.: Inkvizitor 
Deaver, J.: Panoptikum
Ludlum, R.: Bourneúv odkaz
Ashley, M.: Záhada zamčeného pokoje

Fotografie z koncertu Prof. Štěpána Raka v adamovském kostele 12. dubna 2010

Divadlo Úsměv - divadelní 
agentura Ludmily Frištenské

se spolu s Městským kulturním středis-
kem v Adamově omlouvá všem malým i vel-

kým návštěvníkům akce "Nedělní setkání s pohádkou", které se z důvodu chyby na straně 
divadelní agentury ne uskutečnilo v plánovaném termínu 25. dubna t.r.

Náhradní představení - pohádka ZLATÁ RYBKA je pro děti i dospělé připraveno na neděli 
16. května 2010 od 16 hodin do salonku MKS.

Děkujeme za pochopení.

Fotografie z přednášky o cestování Mgr. Marty Antonínové na téma „Střípky ze Skotska“
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SLOVA PRO POVZBUZENÍ
Pokud se týká budoucnosti, nenajde se 

snad člověk, který by se jí aspoň někdy ne-
bál. Strach z budoucnosti je totiž strachem 
z neznáma a ten patří mezi největší boles-
ti, které člověk v životě může zažít. Do auta, 
které důvěrně známe, sedáme beze strachu, 
zatímco do nového se sevřeným hrdlem. 
Podle osvědčených receptů vaříme téměř 
popaměti, ale pustit se do něčeho nového 
nedokážeme bez napětí. Letos nás čekají 
důležité volby, už kdoví kolikáté. Přesto se 
o jejich výsledek obávají snad všichni: voliči, 
kandidáti, spokojení i nespokojení. 

Bát se budoucnosti je sice lidské, ale 
nemá cenu si tento strach připouštět víc, než 
je zdrávo. Protože jen zdravý člověk je scho-
pen strachu odolávat a povzbuzovat druhé. 
Dobře totiž ví, že strach má velké oči a lidé se 
opravdu často bojí víc, než snesou. 

Výstižně to popisuje ve své nové knize 
Thomas Eriksen, který napsal: „Vědci se v po-
lovině 19. století pokusili odhadnout, kolik 
koňského hnoje bude pokrývat londýnské 
ulice v roce 1950, bude-li stejným tempem 
pokračovat tehdejší rozvoj, a čísla byla zkli-
čující. Pesimisté předvídali, že v blízké bu-
doucnosti bude možné přejít Piccadili Circus 
pouze v gumácích. Pár let poté se však ob-
jevila podzemní dráha a ještě o pár desítek 
let se z koní stala pouhá turistická atrakce 
stejně jako z vorvaňů na Lofotských ostro-
vech…

Odvahu do budoucnosti 
všem přeje Jiří Kaňa

NOC KOSTELŮ  
28. KVĚTNA 2010

Nápad, otevřít kostely pro veřejnost mi-
mořádně v noci, se zrodil v Rakousku před 
několika lety. Brněnské biskupství se necha-
lo touto akcí inspirovat a loni se poprvé ote-
vřely o poslední květnové páteční noci kos-
tely také v Brně a několika dalších obcích. 
Zájem veřejnosti předčil všechna očekávání. 
Návštěvníci dostali možnost prohlédnout si 
běžně nepřístupné prostory, zaposlouchat 
se do kulturních programů, navázat kon-
takty. 

Naše adamovská farnost patří mezi prv-
ní, která se do loňské Noci kostelů zapojila. 
Organizátoři, zejména z řad mládeže, připra-
vili až do půlnoci kvalitní program, kterému 
předcházelo zábavné odpoledne pro děti, 
spojené s charitativní burzou.

Pro letošní Noc kostelů, která se koná 
v pátek 28.května, je v našem kostele sv. Bar-
bory připraven opět program pro odpoled-
ne i večer, na který srdečně zveme (a neza-
pomeňte si s sebou vzít zvoneček…).

16:00-18:00 OkOLO kOSteLA
Na náměstí před kostelem sv.Barbory: 

„Pomáháme v Súdánu“ Soutěžení pro děti 
inspirované žhavou Afrikou. Zpívání na ná-
městí - Vonihrajó (z Olomučan) a Šnek (Aleš 
Bláha), Sam (Martin Šob) a spol. 

19:00-19:05 Zvony s sebou
Zvonění zvonů z věže a zvonků, které si 

návštěvníci přinesli s sebou!

19:05-20:00 Balónky čekají 
* Co jest se přihodilo svaté Barboře * Ná-

vštěvníci leží
V kostele pod klenbou nesou bílé balón-

ky pro každého „nebeské“ poselství a čekají... 
Poučné zpívání Šneka o umučení svaté pan-
ny Barbory... Vzhlížející návštěvníci a shlížejí-
cí okna chrámová…

20:00-21:00 Adamovští čtou 
* Balónky jeden po druhém * Noc má oči 

kočičí
Černá hodinka pod lampičkou v podání 

dvou generací adamovských čtenářů... Ba-
lónky postupně odevzdávají své poselství 
návštěvníkům... Neviditelné hudební básně-
ní Martina E. Kyšperského…

21:00-22:00 Prohlídka Světelského oltáře
* Co to stojí?
Zasvěcený výklad o Světelském oltáři 

(čerstvé Národní kulturní památce) a jeho 
poselství... Šero symbolů a světlo liturgie… 

22:00-23:00 krajina nad svícnem
* Prohlídka na černo * Church art
Světlo svíce jako krajina hudební im-

provizace Jaroslava Šťastného a Martina E. 
Kyšperského... Zšeřelý kostel nabízí mnoho 
nevídaného, stačí malé světlo... Stěny, klen-
ba, plátno pro projekce a objekty Pavly Ka-
čírkové a Oly Hořavové…

23:00-23:30 Dokud se bude chtít
Šnek a Sam dozpívají o tom, co nestačilo 

být zazněno, slyšeno a viděno...
Bližší podrobnosti na www.nockostelu.cz

Za adamovskou farnost Jiří Kaňa, farář

Adamovská farnost a kostel sv. Barbory

POZOR! POZOR! POZOR!
MKS Adamov připravuje 
rodinný výlet do Prahy, a to 
6. června (doprava vlakem) 
spojený s návštěvou Divadla 
Spejbla a Hurvínka – 
představení JAK PAN 
SPEJBL PRÁŠIL a okružní 
plavbou historickou Prahou.
Vstupenky i plavba Prahou 
jsou rezervovány nejpozději 
do 10. května, což je tedy 
nejzazší termín pro vaše 
přihlášení na tuto akci. 
Cena zájezdu pro dítě: 350 Kč
Cena zájezdu pro dospělé: 450 Kč
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Antonín Vojtek – obrazy, 
kresby, grafiky

Po deseti letech připravil Historicko-vlas-
tivědný kroužek ve Společenském cent-
ru MKS v Adamově další výstavu známého 
výtvarníka Antonína Vojtka. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční v neděli 9. května 2010 
v 16.30 hodin. Výstavu uvedou Bc. Jitka 
Vojtková a PhDr. Jaroslav Budiš, v hudeb-
ní části vernisáže vystoupí Věra Bakalová 
a František Kratochvíl. Výstavu můžete na-
vštívit od 9. do 18. května 2010 od 13.00 do 
17.00 hodin. Antonín Vojtek, malíř a grafik, 
se narodil 10. edna 1934 v Horních Bojano-
vicích. Žije a pracuje v Břeclavi. Je absolven-
tem Pedagogické fakulty Masarykovy uni-
verzity Brno. Bývá nazýván “Malířem jižní 
Moravy”. Na jižní Moravě se narodil, na jižní 
Moravě žije. Jižní Moravu miluje a celý život 
ji ztvárňuje svým osobitým způsobem. An-
tonín Vojtek se zajímal o výtvarnou tvorbu 
od mládí. Kreslil a maloval v okolí své rodné 
obce Horní Bojanovice na břeclavském okre-
se. Svou výstavní činnost zahájil v této obci 
v roce 1965. Od té doby do současné doby 
vystavil svá díla na 150 místech, a to samo-
statně. V České republice to bylo například 
v Praze, Brně, Mar. Lázních, Františkových 
Lázních, Hustopečích u Brna, Břeclavi, Led-

Miloslav Šimek – nedožité 
85. narozeniny a 20. výročí 
úmrtí

Narodil se 5. května 1925 v Čejkově u Pel-
hřimova jako poslední ze sedmi dětí. Po 
ukončení povinné školní docházky vyučil se 
v Baťových strojírnách v Sezimově Ústí stroj-
ním zámečníkem. Po vyučení absolvoval Mi-

Božena Zoulová –  
95. narozeniny

Adamovští občané ji znají především 
jako náčelnici Sokola. Narodila se 2. květ-
na 1915 v rodině zámečníka Františka Lin-
harta. V Adamově vychodila měšťanskou 

školu a potom absolvovala rodinnou školu 
v Brně. V roce 1935 nastoupila jako úředni-
ce do zdejšího závodu. O dva roky později se 
provdala a koncem roku 1937 se jim narodi-

Pozvánka na výstavu 
nici na Moravě, Mikulově, Dačicích, Třebíči, 
Adamově, Kyjově, Znojmě, Zlíně, Podivíně, 
Kroměříži, Jihlavě, Olomouci, Tišnově, Slav-
kově u Brna, Hodoníně … a dalších desít-
kách míst. V zahraničí vystavoval v Němec-
ku, Rakousku, Skotsku, Itálii a Řecku. Jeho 
obrazy jsou zastoupeny v galeriích a sou-
kromých sbírkách v téměř padesáti zemích 
světa. V současné době tvoří nejvíce olejo-
malby. Můžeme však sledovat i jeho tvor-
bu kresebnou a grafickou, akvarely i plasti-
ky. V posledních létech vychází každoročně 
barevný kalendář s jeho dílem a patrony se 

Významná výročí

stávají významné osobnosti České republi-
ky. Antonína Vojtka láká také literární tvor-
ba, některé knihy napsal a ilustroval sám, 
na některých se podílel. Takových knih už je 
osm. V roce 1994 se svými přáteli napsal kni-
hu Malíř jižní Moravy. Ucelená kniha nazva-
ná Já a moje modelky vznikla v roce 1998. 
Jsou zde vedle sebe rozsáhlé básně psané 
volný veršem a 15 důvěrných setkání se že-
nami – modelkami. Knihu si sám ilustroval. 
Aktuálně poslední vydanou knihou je Kra-
jina mého srdce (Putování okolo Břeclavi) 
a bude k dispozici i na výstavě.

loslav Vyšší průmyslovou školu strojní v Pra-
ze. Současně se věnoval svému koníčku - di-
vadlu. Po ukončení vojenské presenční služ-
by v roce 1949 nastoupil jako kons truktér 
chemického zařízení v Ostravě - Hrušově, 
kde se v roce 1951 oženil s Alenou Klemen-
sovou. Do Adamovských stro jíren v Ada-
mově nastoupil v roce 1954. V roce 1955 se 
manželům Šimkovým narodila dcera Alena, 
která se později provdala za Lubomíra Buch-
tu ml. Po příchodu do adamovského závodu 
pracoval Miloslav Šimek jako tajemník zá-
vodního klubu ROH. Současně se stal i čle-
nem divadelního kroužku - často jsme ho 
vídali v různých divadelních rolích v novém 
kulturním domě v Adamově, ale i v divadel-
ních souborech Metry a ČKB v Blansku. Poz-
ději pracoval v závodě v útvaru zásobování 
a v měrovém středisku OTK v nářadovně, od-
kud odešel v roce 1985 do důchodu. Zemřel 
27. srpna 1990 v 65 letech. Na Miloslava Šim-
ka si kromě rodiny jistě vzpomenou bývalí 
spolupracovníci, bývalí divadelníci, přátelé 
a známí. Čest jeho památce!

MK
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Helena Bezchlebová –  
100. výročí narození a 10. 
výročí úmrtí

Narodila se 2. května 1910 ve Staré Vodě 
na východním Slovensku. V mládí byla za-
městnána v mlékárně a také pomáhala mat-
ce v domácnosti, která vyvařovala pro lesní 

zaměstnance. Tam se seznámila se svým bu-
doucím manže lem Oldřichem Bezchlebou - 
řidičem nákladního auta Státních lesů. Pro-
tože Oldřich musel po 15. březnu 1939 Slo-
vensko opustit, konala se svatba v září 1939 
a Helena se stala adamovskou občankou. 
Oldřich pracoval jako řidič u Státních lesů. 
Helena byla za války totálně nasazena v ada-
movské továrně, po válce pracovala ve vý-
robně celuloidových pomůcek Gustava Čap-
ky v Adamově. V roce 1950 se jim narodil syn 
Pavel. V 50. letech pracovali manželé také 
v Jáchymově. Když se vrátili do Adamova, 
Helena pracovala ve školní kuchyni v Ada-
mově III, později jako uklízečka ubytoven 
u Průmyslo vých staveb v Adamově a v Ada-
movských strojírnách. V roce 1987 Helena 

Emílie Čapková –  
100. výročí narození

Emílie Čapková, rozená Hrnčířová, se na-
rodila 23. května 1910 ve Spešově. V roce 
1912 se rodina přestěhovala do Adamova. 
Emílie, pro adamovské občany Milča, se vy-

učila v Brně dámskou krejčovou a poté tam 
absolvovala i obchodní školu. Po ukončení 
nastoupila jako administrativní pracovnice 
do Škodových závodů v Adamově a s pře-
stávkami pracovala v pozdějších Adamov-
ských strojírnách až do odchodu do důcho-
du. V roce 1933 se provdala za Františka Čap-
ku. O rok později se jim narodila dcera Sylvie, 
později provdaná Grolichová, bývalá učitelka 
a kronikářka města Adamova. Již v dobách 
studia se stala Emílie Čapková členkou di-
vadelního kroužku Dělnického domu v Ada-
mově, cvičila v DTJ, později v FDTJ. Po druhé 
světové válce pracovala v různých funkcích 
v lidosprávě. Byla spoluzakladatelkou his-
toricko-vlastivědného kroužku a členkou 
divadelního kroužku ZK ROH, spolupraco-
vala při vydávání závodního časopisu. Jako 
členka redakční rady se podílela na vydávání 
Vlastivědných zpráv z Adamova a okolí. Emí-
lie – Milča byla neobyčejná žena, obětavá, 
všestranná kulturní pracovnice. Vzpomína-
jí na ni při příležitosti 100. výročí narození 
všichni, kdo ji znali, bývalí spolupracovníci, 
bývalí divadelníci, členové Historicko-vlasti-
vědného kroužku, přátelé a známí. Čest její 
památce!

MK

Londýn 2010
Dne 11.4. 2010 jsme odjeli v 11:15 od ško-

ly na školní zájezd do královského města na 
řece Temži - Londýn. Jeli jsme přes Německo, 
Belgii až jsme dojeli do francouzského přísta-
vu Calais. Tam jsme prošli pasovou kontrolou 
a najeli do vlaku, který nás za třicet minut pro-
vezl Eurotunelem. Po příjezdu na ostrov jsme 
pokračovali autobusem asi 1,5 hodiny do 
Londýna, kam jsme dorazili kolem půl osmé 
ráno. Dopoledne jsme dojeli metrem (tube) 
až k Madame Tussaud´s, nejznámějšímu mu-
zeu voskových figurín. Po jeho prohlídce jsme 
šli pěšky do jednoho z mnoha krásně kvetou-
cích parků v Londýně. Odpoledne jsme šli 
k muzeu Sherlocka Holmese. Dále jsme po-
kračovali do čtvrti Soho, až jsme přes Covent 
Garden došli k London eye, kde jsme navští-
vili i 4D kino. Po projížďce na Londýnském 
oku jsme dojeli na meeting point kde si nás 
převzaly naše nové rodiny. Další den nás ráno 
dovezla naše rodina opět na meeting point, 
odkud jsme dále pokračovali autobusem asi 
hodinu k Windsdoru - letnímu sídlu královny. 
Zde jsme se volně pohybovali po areálu. Dále 
jsme pokračovali ke chlapecké škole Etonu. 
Odpoledne jsme šli pěšky na Westinster Ab-
bey, House of Parlament, Big Ben, Downing 
street, Trafalgar Square a Buckingham Palace. 
Poté jsme se vrátili do rodin. Druhý den jsme 
navštívili pevnost Tower, včetně zhlédnutí ko-
runovačních klenotů. Prohlédli jsme si St. Ca-
therine Doks a Tower Bridge. Odpoledne jsme 
se plavili lodí po Temži do Greenwiche, kde 
jsme navštívili Maritime Museum a Royal Ob-
servatory. Dobře jsme si tu prohlédli i nultý 
poledník. Večer jsme nastoupili do autobusu 
a stejnou cestou jsme jeli zpátky do ČR. Dal-
ší den jsme dojeli do ČR, v Brně jsme vysadili 
naši průvodkyni a do Adamova dojeli kolem 
čtvrté hodiny odpoledne. V Anglii se nám lí-
bilo. Kdyby naše škola pořádala znovu tento, 
nebo podobný zájezd, tak neváháme a jede-
me. Počasí v Londýně se nám vydařilo, proto-
že celý pobyt nám svítilo slunce a ani jednou 
nám nepršelo. 

(Dáda, Kája a Hanka)

la dvojčata – Jarmila a Dobroslava. Zpočát-
ku žili v Sezimově Ústí, později se vrátili do 
Adamova a manžel odešel za prací do Pra-
hy. Byla dobrou švadlenou a o zákaznice ne-
měla nouzi. V roce 1947 se Božena Majerová 
se svým mužem rozvedla a po třech letech 
se provdala za Karla Zoulu. V Adamovských 
strojírnách pracovala od roku 1953 až do od-
chodu do důchodu v roce 1970. Božena od 
dětství cvičila v DTJ, později v Sokole, kde 
před válkou i po ní zastávala funkci náčel-
nice (později i ve Spartaku). Jedno období 
byla náčelnicí Sjednocené tělovýchovy okre-
su Blansko. Byla také dlouholetou členkou 
ČSČK, pracovala také v komisích při MěNV, 
spolupracovala se sborem pro občanské zá-
ležitosti. Všechno nejlepší k významnému 
životnímu jubileu, zejména další roky proži-
té ve zdraví, přejí sokolští pamětníci, bývalí 
spolupracovníci, přátelé a známí.

MK

ovdověla. Dožila se téměř 90 let – zemřela 
13. března 2000. Na Helenu si u příležitosti 
jejího významného výročí vzpomenou kro-
mě rodiny i adamovští občané, kteří ji znali, 
přátelé a známí. Čest její památce! 

MK
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Zájezd o Polska
Dne 16. 4. 2010 žáci devátého ročníku jeli 

s cestovní kanceláří Školní zájezdy do Pol-
ska. Cílem jejich cesty bylo historické město 
Krakov, solné doly Wieliczka a koncentrační 
tábor Auschwitz (Osvětim). Krakov je hlavní 
historické město Polska. S paní průvodkyní 
jsme se nejdříve vydali na prohlídku židovské 
čtvrti Kazimierz, kde jsme navštívili synago-
gu a hřbitov. Procházeli jsme kolem židovské 
školy až k tržnici. Dále jsme pokračovali k ba-
zilice Sv. Ducha, kde právě probíhala mše. 
Tato bazilika je postavena v gotickém slohu 
a vnitřní prostory ve slohu barokním. Asi nej-
hezčí památkou Krakova je hrad Wawel, který 
stojí na břehu řeky Visly a byl postaven v 10. 
století. Přestavba toho hradu proběhla v 16. 
století. Zaujala nás krypta a kosti z pravě-
ku u vchodu do chrámu, pro které platí pří-
sloví: ,,Dokud tady tyto kosti budou, Wawel 
bude stát.“ Katedrála na Wawelu, celým ná-
zvem Katedrální bazilika svatého Stanisla-
va a svatého Václava, je kulturní památkou 
Polska. Má tisíciletou historii a jde o tradič-
ní místo korunovací polských králů. Jsou tu 
také hrobky polských královských rodin. Dále 
naše výprava pokračovala na hlavní náměstí 
Krakova, kde je bazilika Marianka a Sukenice, 
pomník Adama Mickiewicza (polského spiso-
vatele a představitele polského romantismu), 
radniční věž a další zajímavé stavby. Stavba 
Sukenice je právě rekonstruována. Byli jsme 
se alespoň podívat na tržnici. Na stropu trž-
nice jsou namalovány erby polských měst. 
Nedaleko od náměstí jsme navštívili Jagel-
lonskou univerzitu. Je to jedna z nejprestiž-
nějších univerzit Evropy. Byla založena v roce 

1364 a je nejstarší univerzitou střední Evro-
py hned po Karlově univerzitě. Chtěli jsme 
se jít podívat do muzea Czartoryských, kde 
je originální obraz Dámy s hranostajem od 
Leonarda Da Vinciho. Ale bohužel toto mu-
zeum bylo zavřené, nejspíš z důvodu stát-
ního smutku. Krakov se totiž připravoval na 
nedělní pohřeb tragicky zesnulého polského 
prezidenta a jeho manželky a smuteční nála-
da byla vidět na každém kroku. S některými 
spolužáky a učiteli jsme se rozhodli navštívit 
Barbakan, což je brána městského opevně-
ní. Je to stavba postavena v gotickém slohu 
a v kruhovém tvaru. Následující den jsme se 
vydali do solných dolů Wieliczka. Vešli jsme 
dovnitř a šli jsme dolů po schodech asi do 
hloubky 50 pater. Je to vlastně muzeum se 
sbírkou pracovních nástrojů a zařízení, která 
podává dokonalý přehled o vývoji hornické-
ho řemesla od středověku až po současnost. 
K prohlídce je zpřístupněno 12 komor. Komo-
ra Mikuláše Koperníka je zdobena sochou as-
tronoma ze solného monolitu. V kapli Sv. An-
tonína byla první mše roku 1698. Je tu také 
umístěna socha krále Augusta II. Saského 
z průzračné soli. Prohlídku podzemí provází 
plastiky králů, bůžků, skřítků i svatých, na-
jdeme tu ale i solná jezera, kde 1m krychlový 
vody obsahuje neuvěřitelných 320 kg soli. Tu-
ristická trasa tu byla už v letech 1871 až 1872 
zajištěna dřevěnou zabezpečovací konstruk-
cí. A nahoru 135 m jsme jeli výtahem. Dále 
nás čekala další exkurze, tentokrát do býva-
lého koncentračního tábora Auschwitz. Ten-
to tábor byl založen nacisty v roce 1940 před 
branami města Osvětim, které bylo s ostatní-
mi oblastmi Polska obsazeno Němci. V násle-
dujících letech byl vybudován tábor, který se 

skládal ze tří částí: Auschwitz I, Auschwitz II – 
Birkenau a Auschwitz III – Monowitz. Dostali 
jsme českého průvodce, který nás provedl tá-
borem. Nejdříve nám řekl něco málo o histo-
rii a pak jsme šli do některých budov – muzei. 
První budova ukazovala fotografie některých 
lidí, kteří v tomto táboře byli věznění. Dále 
jsme se dostali do místnosti, kde byly velké 
fotografie dvouletého dítěte a asi dvou žen, 
které před příjezdem do tábora vážily 70 kg 
a v táboře měly najednou 25 kg. Ve vitrínách 
jsme viděli originální oblečení lidí, které no-
sili po celou dobu jejich pobytu v tomto tá-
boře. V dalších budovách byla sbírka brýlí, 
kufrů, bot i botiček a také vlasy, z kterých 
nechávali Němci dělat látku. Dostali jsme se 
také do plynové komory, do které nacisté po-
sílali lidi a lhali jim, že se jdou jen vysprcho-
vat. Ještě před vstupem do „sprch“ jim dali 
několik ručníků a mýdel. Jakmile lidé vstou-
pili do této komory, dveře se zamkly a začal 
se rozpouštět cyklon, z kterého vznikal plyn. 
Po této prohlídce jsme ještě jeli do Auschwi-
tzu II – Birkenau, který je 3 km od Auschwitzu 
I. Tady jsme se šli podívat do mužského tábo-
ra, do budovy, kde lidé spali, a také do stav-
by se stošedesáti latrínami. Plynové komory 
a krematoria jsme neviděli, protože ty stihli 
Němci zlikvidovat a zbyly jen komíny. A tak 
končí naše celá exkurze v Polsku. Nejvíce mě 
oslovil koncentrační tábor Auschwitz, proto-
že každý by se tam měl jít podívat a vidět, co 
se dělo zhruba před pětašedesáti lety. Je to 
hrůza, co lidé, kteří tu byli, prožili. Líbil se mi 
celý tento výlet, protože Polsko je hodně za-
jímavý a hezký stát a jsem ráda, že jsem měla 
možnost podívat se tam.

Petra Vojtová 9.A
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Vzpomínka

Dne 28. května by se dožil 90 let pan 
František Štrajt z Adamova. Celý život za-
světil práci v Adamovských strojírnách. Pra-
coval také ve veřejných funkcích státní sprá-
vy a v KSČ. Na 25. května pak připadá den 
výročí jeho úmrtí v roce 1984. Na dobrého 
člověka, tatínka a dědečka s láskou vzpo-
mínají dcery Helena a Anna a syn František 
s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit 

na poslední cestě naši milou manželku, ma-
minku a babičku paní Marii Alexovou. Také 
děkujeme za květinové dary a projevy sou-
strasti.

František Alex, manžel
syn Jaroslav s rodinou

PLÁN ČINNOSTI TJ 
SPARTAK ADAMOV – ODÍLU 
TURISTIKY NA KVĚTEN 2010

08.05.2010 –SO - ROZHLeDnA  Î
ČeBÍnkA 

Čebín – Čebínka – Drásov – zahr. Žel. - Tiš-
nov 12 km (t)
(Adamov zast. ČD 7.40 – Židenice 7.55 – 7.59 
– Čebín

Adamovští žáci 
lyžovali v Alpách

Ve dnech následujících po Velikonocích (6.-
8.dubna) měli žáci druhého stupně naší školy 
možnost vyzkoušet své lyžařské umění na ra-
kouských sjezdových tratích. Společně se žáky 
z jiných škol blanenského okresu vyrazili do 
rakouského Tauplitzalmu.Po sedmihodinové 
cestě nás přivítalo slunce a hory plné jarního 
rozměklého sněhu. Ve čtyřech půldnech jsme 
si obojího užili dosyta. V sestavě čtyři děvčata 
a tři kluci z osmých tříd, společně s paní učitel-
kou Janotovou, jsme ve čtyřech půldnech kaž-
dý najezdili přes 65 kilometrů na sjezdovkách 
všech obtížností, včetně dvou „černých sjez-
dovek“. Po loňském lyžařském kurzu a letoš-
ním „oprášení“ lyžařských dovedností mohou 
všichni účastníci říct: “Já umím lyžovat“.

Mgr. Dobruše Janotová

Hoši, 
děkujem!

V krajském finále halového fotbalu žáků 
ZŠ získali žáci ZŠ a MŠ Adamov 3. místo. Zá-
pasy turnaje vítězů okresních kol odehráli 
naši žáci ve sportovní hale v Ivančicích 7. 4. 
2010. V pozměněné sestavě (jen žáci 8. a 9. 
třídy, ročníky 94, 95, 96 – podmínky pořa-
datele) jsme turnaj odehráli prakticky bez 
střídání, v základní sestavě: Ondřej Krátký 
(3 góly), Patrik Schimmerle (2), Danny Babík 
(1), Vlastimil Češka a Dominik Šmahel. 

Do hry podle potřeby zasahoval, velmi 
dobře, také nováček v sestavě Lukáš Kotol. 
Na palubovce si to vyzkoušel i další novic 
Pavel Krátký. Na střídačce byli připraveni 
Martin Kuchař a Patrik Homola. Do úspěš-
né historie školy velice rádi zapíšeme titul 
okresního přeborníka, 3. místo v krajském 
finále a jména všech žáků, kteří se na těch-
to mimořádných sportovních úspěších po-
díleli.

Antonín Kašpárek,  
ZŠ a MŠ Adamov

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce C 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.5.2010 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 7 let stejná cena

žádné zdražování

jen zvyšování kvality

ceny vč. DPH

C

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

80/80 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč
mimo špičku (bez/vč.DPH)

Bc. Roman Pilát  ( 608887840
  www.ada-net.cz
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Turnaj žáků 
8. a 9. tříd

Zveme Vás na 4. ročník turnaje v malé ko-
pané O pohár ředitele ZŠ a MŠ Adamov a FK 
Adamov. Turnaj se uskuteční 1. 6. 2010 od 
9.00 hod. na fotbalovém hřišti v Adamově I. 
Srdečně zvou pořadatelé.

INZERCE
Čalounictví Šebek, Sadová 17, nabí- �

zí veškeré čalounické práce. Velký vý-
běr potahových látek, sídlo – Sadová 17. 
Tel. 603 886 562, 732 974 006. 

Hubnutí: www.zdravehubnout.cz �

Podnikání: www.vydelekzdomu.cz �

Hledám byt 1-2+1 v Adamově.  �
Tel. 776 292 133. 

Hledám podnájem1+1, 2+1, i nezařízený.  �
Tel. 720 315 089.

Prodám levně hrobové místo - dvojhrob  �
na hřbitově na Ptačině s příslušenstvím (po-
mník, obruby). Tel. 731 060 775.

Prodám šicí stroj VERITAS se steho- �
vou automatikou, model 8014, za 500 Kč. 
Tel. 602 518 793.

Prodám levně chlapecké oblečení vel.  �
140 až 164 – mikiny, trička, košile, bundy, 
kalhoty. Vše velmi dobrém stavu, málo no-
šené. Tel. 732 754 282.

Prodám ¾ dětské kolo ve velmi dob- �
rém stavu. Dále prodám dvě dětské cyklis-
tické přilby - i jednotlivě. Cena dohodou. 
Tel. 732 754 282. 

Pronajmu, prodám garáž na ul. Plotní.  �
Tel. 602 718 637, 515 531 163.

PRONAJMU celoročně garáž na ulici  �
Opletalově. Zn: č.t. 605 212 550.

Zájezd do 
Polského Těšína

V sobotu 22. května je pořádán zájezd 
do Polského Těšína. Odjezd autobusu z Pta-
činy ve 3.45 hod. a z nám. Práce v 4.00 hod. 
Cena zájezdu je 280 Kč, platba nutná při při-
hlášení. Přihlášky osobně u pí. Kostelecké 
nebo na t.č. 515 531 112. Platný OP nebo 
CP s sebou! 

Zájezd do 
Dunajské Stredy

Závodní výbor OS KOVO Adast oznamu-
je, že pořádá dne 15. 6. 2010 zájezd do Du-
najské Stredy. Přihlášky se budou přijímat 
v pondělí 17. 5. a středu 19. 5. 2010 od 14.15 
do 17.00 hod. v kanceláři ZO OS KOVO. Cena 
pro členy ZO je 300 Kč, pro ostatní zájemce 
500 Kč. Přihlášky budou přijímány do napl-
nění kapacity autobusu. Tel. 733 300 798 
pí. Koudelová, 733 300 796 pí. Paulusová.

Akce 
bruslení

V sobotu 20. března 2010 se uskutečni-
lo bruslení dětí a mládeže pod dohledem 
hokejistů Adamova na zimním stadionu 
v Blansku. Bruslení se zúčastnilo 15 dětí 
různých věkových kategorií. Začátečníky 
vedl Dvořák, Kožený a Šťastný, mírně po-
kročilé Bartoš, Kubíček a Mihok a nejzdat-
nější bruslaře měli pod dohledem Dobeš, 
Kejř a Rychecký. V první kategorii (začáteč-
níci) se učily děti držet stabilitu na bruslích, 
osvojovaly si techniku bruslení, ale hlavně 
než vstoupily na led, je vedoucí naučili jak 
správně obout a utáhnout brusle. Další ka-
tegorie již tyto rady nepotřebovala a rov-
nou začali instruktoři připravovat doved-
nostní soutěže. Například jízdu mezi kuže-
ly, bruslení na čas a další zajímavé soutěže. 
V poslední kategorii předával zkušenosti 
hlavně gólman Dobeš a taky se soutěžilo 
v dovednostních disciplínách. Na závěr si 
všichni (děti, rodiče i hokejisti) zahráli ho-
kej. Viditelně hodinka strávená na ledě pro-
spěla všem a dle reakcí se bude akce určitě 
opakovat. 

Alois Kožený 

Pěkné jarní počasí, slunečno, 12 stupňů 
nad nulou, přilákalo do Adamova na 3. roč-
ník běhu na Nový hrad rekordních 53 běžců. 
Tento nárůst běžců byl rovněž ovlivněn i tím, 
že letošní ročník byl premiérově zařazen do 
dlouhodobé soutěže – Okresní běžecké ligy 
okresu Blansko. Závod, který proběhl na tra-
diční trase o délce 8,3 km, připravili a zor-
ganizovali členové oddílu OB při TJ Spartak 
Adamov. O vynikající konkurenci v závod-
ním poli svědčí i to, že dva první běžci pře-
konali dosavadní traťový rekord brněnského 
běžce Z. Pospíchala z loňského roku. Velmi 
dobrého úspěchu dosáhl také náš adamov-
ský běžec Petr Matula, který skončil celkově 
pátý ve vynikajícím čase 33.16 min.

Z výsledků:

Celkově: 
1. Jan Kohút – Blansko – 31.40 min
2. Jiří Kubalák – AK Hodonín – 32:04
3. Roman Chlup – Osten Blansko – 32:38.

veteráni 40-49 let: 
1. Jiří Bezrouk - Křtiny - 33:49
2. Zdeněk Novák – Horizont Blansko – 34:14
3. Jaromír Dvořák – ASK TT Blansko – 35:18

veteráni 50-59 let: 
1. František Kolínek – AK Perná – 33:23
2. Oldřich Šperka – Jedovnice - 39:19
3. Dalimil Marek – ISCAREX Blansko – 39:56

veteráni nad 60 let: 
1. Aleš Stráník - Blansko – 39:42
2. Miroslav Bayer – Blansko – 41:41
3. Vladimír Cetkovský – ARC Brno – 43:08

Ženy: 
1. Milada Barešová – Bambas Skalice – 36:41
2. Zdeňka Komárková – Olešnice - 37:18
3. Kamila Klepalová – ASK TT Blansko - 44:13 

Orientační běh:
V sobotu 8.5. 2010 pořádá oddíl Orientač-

ního běhu při TJ Spartak Adamov víceoblast-
ní závod v orientačním běhu. Závod se běží 
jako 5. kolo Jihomoravské ligy v OB a jako 4. 
závod ligy Vysočina. Na startu se tak dá oče-
kávat cca 450 závodníků všech věkových ka-
tegorií. Centrum závodu bude v obci Rud-
ka u Kunštátu, zahájení v 10.30 hod. Srdeč-
ně zveme všechny zájemce o tento krásný 
sport

Výbor OOB 

Běh na Nový hrad

Vycházka na 
Alexandrovku
TJ Sokol Adamov a Sokolská župa 

dr. Jindry Vaníčka Vás zvou na vycházku 
k 1. výročí znovuotevření Alexandrovy 
rozhledny. Sraz účastníků bude v sobo-
tu 15. května 2010 v 9.25 hod. na zastáv-
ce ČD Adamov. Po zelené značce půjdeme 
k Sedmi dubům, na Alexandrovku a zpět 
k Pomníku Umučených lesníků a sokolov-
ně, kde se budou opékat vlastní nebo tam 
zakoupené buřty. Je možno navštívit kos-
tel sv. Barbory. Připraveny jsou i některé 
testy zdatnosti v prostorách sokolovny. Ro-
zejdeme se na nádraží ČD. Délka vycházky 
je 7-10 km. Tato vycházka zahajuje tradici 
vycházek na Alexandrovku, kterou chceme 
každoročně opakovat. Vycházku vede sest-
ra Marta Opatřilová.
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Prodej - Byt OV 2+kk ADAMOV
Cihla, CP 46,5m2, po částeč. rekonstrukci: nové 
topení, kotel, rozvody vody a elektřiny, nová 
plastová okna. Klidná lokalita - Ptačina. 
Cena: 1.050.000,- Kč

ID:11161

Prodej - RD 2+1 DEBLÍN
RD po rekonstr., nové podlahy, krovy, střecha, 
izolace, elektřina, voda. CP 206m2, zahrada, 
stodola. Možnost půdní vestavby. Nutno vidět.
Cena: 1.400.000,- Kč

ID: 12065

Kompletní nabídku najdete na 

www.rebrno.cz
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Batikování s paní 
Alenou Baisovou

V březnu se uskutečnila v Městském klubu dětí 
a mládeže ukázka výtvarné techniky tzv. sypané ba-
tiky. Zájemci měli možnost si po odborným vedením 
paní učitelky tuto techniku sami vyzkoušet na tričkách, 
kalhotách apod.

Městský klub mládeže
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1. část
Adamovský fotbal a zdejší strojírenský 

podnik byly nádoby spojité již od 9. břez-
na 1930, kdy byl na popud ředitele závo-
du Antonína Titla založen sportovní klub 
SK Adamov. Původcem založení Sk Ada-
mov byl bývalý známý hráč SK Židenice 
Josef Mašek, který byl do Adamova pře-
ložen pracovně. V této době a v dalších 
letech byl předsedou klubu lesní správ-
ce Barča. Prvním hřištěm, na kterém se 
v Adamově začalo hrávat, bylo hřiště ved-
le zámečku, který patřil ještě za Rakouska-
Uherska Lichtenštejnům. V sezoně 1933 
působil SK Adamov v Západomoravské 
Bradově župě v nejnižší IV. třídě, kde sou-
peřil s brněnskými mužstvy SK Bystrc (ví-
těz), SK Maloměřice, Sk Medlánky, Arsenal 
Husovice a s okolními celky KSK Jedov-
nice, SK Bílovice a SK Řícmanice. V roce 
1937 se objevuje SK Adamov již v I.B tří-
dě župy BZMŽF, což znamená , že prošel 
IV., III. a II. třídou vzhůru, a že to už muse-
la být jedenáctka na velice slušné úrovni, 
neboť v I.B třídě výrazně porážela většinu 
soupeřů. Továrna se rozšiřovala, bylo v ní 
práce dost, neboť politická obloha se za-
čala zatahovat chmurnými mraky a zača-
lo se zbrojit. Takto se do do Adamova do-
stalo hodně dobrých hráčů, kteří posílili 
řady SK Adamov. V roce 1940, v průběhu 
2. světové války, kralovalo v I.B třídě vý-
borné mužstvo ČAFC Židenice, se kterým 
prohrál SK Adamov 7:1, což je dost, ale nic 
proti tomu jaké příděly dostaly celky AFK 
Rajhrad – 11:1, SK Slatina 16:3 a Viktoria 
Královo Pole 17:1. V útoku Čafky tehdy řá-
dil maličký, ale střelecky neuvěřitelně vi-
tální hráč Bohuš Halva. Za druhé světové 
války stál v čele klubu SK Adamov pořád 
ještě lesník Barča a členy výboru byli B. 
Šauer, R. Holešovský, Z. Preisler, J. Šlesin-
ger, F. Sůva a V. Kraus. V roce 1941 dochází 
ke změně názvu klubu na SK Škoda Ada-
mov. V tomto období hrálo mužstvo opět 
pouze II. třídu, kde se utkávalo mimo jiné 
s Jedovnicemi, Ostrovem u Macochy, Vilé-
movicemi, Těchovem a se sousedními Ba-
bicemi. V posledních válečných letech na-
stala stagnace, sportovní ruch kolem pod-
niku byl hlídán, hráči přestávali mít zájem 
na podnikovém sportu a vraceli se do 
mateřských jednot. Proto se vedení klubu 
v roce 1943 rozhodlo prozatímně fotba-
lovou činnost zastavit. V příštím roce byl 
provoz na adamovském hřišti obnoven, 
mužstvo SK Škody Adamov bylo zařazeno 
do I.B třídy , kde však výkonnostně příliš 
nepřesvědčovalo. Ani po osvobození ne-

T U R N A J
V E T E R Á N Ů

Dne 13.3.2010 se na ZS v Blansku usku-
tečnil turnaj veteránů v ledním hokeji. Do 
turnaje se poprvé přihlásilo i mužstvo TJ 
Spartak Adamov, vedený trenérem Iva-
nem Vojtou. Celkem se zúčastnilo 6 muž-
stev, rozdělených do dvou skupin. Do 
první HC Blansko – loňský vítěz, TJ Sokol 
Černá Hora – medailista z loňského tur-
naje a TJ Spartak Adamov – jako nováček, 
do druhé skupiny pak HC Lysice, HC Bos-
kovice a TJ Sloup (přijatelnější skupina). 
Adamov zahajoval turnaj proti Černé Hoře 
a po zcela vyrovnaném zápase až v závěru 
podlehl pozdějšímu vítězi 4:2. V dalším zá-
pase čekal na Adamov obhájce prvenství 
Blansko s drtivou převahou hráčů okresní-
ho přeboru. Do poloviny utkání vyrovna-
ný zápas, skóre se měnilo jako na houpač-
ce a Adamov dokonce vedl 4:3. Adamo-
vu došly síly a zkušenosti soupeře slavily 
úspěch. V závěru soupeř otočil skóre ve 
svůj prospěch a nakonec vyhrál 7:4. V po-
sledním zápase se utkal Adamov a Lysice. 
Mužstvo Lysic, hrající turnaj na tři pětky, 
měl více sil a zápas vyhrál 5:2. Hráči Ada-
mova vzhledem k nejstaršímu věkovému 
průměru a nejméně registrovaných hráčů 
na soupisce, bez zkušeností ze soutěžních 
zápasů, podávali velice kvalitní výkony. 
Mezi nejlepší patřil Hierman, autor 4 bra-
nek a 3 asistencí. 

turnaje za tJ Spartak Adamov se 
zúčastnili: 
brankáři: Hrnčíř Miroslav a Janča Miloš
obrana: Dokoupil Pavel, Havíř Miloš, 

Kožený Alois, Vespalec Přemysl
útok: André Dušan, Bureš Zdeněk, 

Hierman Miloš, Průcha Aleš, 
Ruta Ladislav, Stloukal Ivo

trenér: Vojta Ivan
zdravotník: André Petra, Doláková Markéta 
nejvěrnější fanoušek: André Dušan ml. 
Horní řada z leva: Bureš, trenér Vojta, Stloukal, 

Dokoupil, Průcha, Havíř, 
Kožený, Hierman, André, 
Ruta, Hrnčíř

Dole v pokleku: kapitán mužstva Vespalec, 
Janča (viz foto str. 19)

Doufám, že příštího ročníku se „JUNIOR-
KA“ Adamova opět zúčastní, už i vzhledem 
k dosažení věkového limitu součastných 
opor Adamova.

Sportu zdar a v každém věku zvlášť.
Kožený

80 LET ADAMOVSKÉHO FOTBALU
dosahoval adamovský fotbal ve stejné 
třídě výrazných úspěchů. Po únoru 1948 
klesli adamovští fotbalisté dokonce až do 
III. třídy. Přicházejí velké změny nejen ve 
společnosti. Dochází k rozsáhlé přestavbě 
československého tělovýchovného hnutí. 
Od 1.5. 1952 nese závod název Adamov-
ské strojírny a ustavuje se Závodní tělový-
chovná jednota , která má jméno podle 
výrobního sektoru. Vzniká TJ Spartak Ada-
mov. Fotbal se již hraje na hřišti U Splavu 
vedle Svitavy za Adamovem. Prohání se 
tu již Antonín Hnát (v současnosti nej-
starší žijící bývalý fotbalista) a v brance se 
snaží krotit míče soupeřů Jindřich Svobo-
da starší, otec pozdějšího reprezentanta 
ČSSR. Do funkce tajemníka TJ přichází bý-
valý vynikající fotbalista SK Židenice z éry 
Středoevropských pohárů, Bohuslav Cho-
cholouš. Pro Adamov to byla doslova trefa 
do černého. Stal se navíc i trenérem fot-
balového oddílu a současně přispěl k za-
ložení dalších oddílů – odbíjené, košíkové, 
stolního tenisu, české házené a ledního 
hokeje. V roce 1953 hraje Spartak Ada-
mov krajskou soutěž B (I.B třída). Ve II. tří-
dě hraje B-mužstvo Spartaku, kde je mu 
soupeřem nově vzniklý celek Spartak ČKD 
Blansko, který se v této třídě ani neohřeje 
a uhání rychle do krajských soutěží Brněn-
ského kraje. Župní soutěže zanikly. 

Ředitel Kyzlink fotbalu přál a přichá-
zejícím posilám je dáváno na vědomí, že 
mužstvo Spartaku Adamov musí jít výš. 
V Adamově začínají hrávat hráči, kteří 
okusili nejvyšší soutěž – Pavel Antl z ASO 
Olomouc a František Smítal ze Zbrojov-
ky Brno. Za prací a za fotbalem se sem 
z druholigových lanžhotských luhů a hájů 
přemisťují Ladislav Tuček, Josef Hnáto-
vič a Josef Tuček. Fotbalovou parádu za-
číná předvádět královopolský fotbalista 
a hokejista Zdeněk Nehyba, Slovák Tibor 
Minarik, komárovský kvartet Václav Fišer, 
Adolf Padrta, Kalousek a Dobeš. Z Opavy 
sem přesídlil tvrďák Oldřich Hendrich zva-
ný „Hordubal“. V brance je jistota – Zdeněk 
Rech ze Zbrojovky Brno. Na chvíli utíká 
do Metry Blansko, ale opět se vrací. Spolu 
s ním se v brance objevují Jiří Maňoušek, 
Miloš Hladil a Ševčík. Dašími borci , kteří 
nosí hrdě adamovské barvy se stávají Ka-
rel Skoupý z Obřan, Antonín Kyncl, Josef 
Hloušek „Makeš“ z Babic, Eda Šenkyřík, 
Tibor Heller, Eduard Žec z Košic, Miroslav 
Žerava a závěr divizního účinkování si ne-
nechává ujít ani Antonín Bílý ze Spartaku 
Husovice. 
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Fotografie z návštěvy dětí z mateřské školy na výstavě Salonek 
dětských adamovských umělců. (26. března 2010)

Fotografie z výletu rodičů s dětmi na pohádkové představení 
divadla Radost “Jen počkej, hlemýždi!” (28. března 2010)

Fotografie z vernisáže výstavy Tomáše Henka pod názvem 
„Tvary se barví kolem i v nás“ (9. dubna 2010)

V rámci letošního prvního výletu do okolí navštívili mimo jiné účastníci 
výletu i pracoviště ŠLP Křtiny - pilu v Olomučanech. (20. dubna 2010)

Turnaj veteránů – text viz str. 18)
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Ani letošní návštěva jarní etapy výstavy Flora Olomouc 
2010 účastníky zájezdu nezklamala. Nabídla jim přehlídku 

květin všech možných druhů a barev. (22. dubna 2010)

V rámci zájezdu na muzikál “Děti ráje” stihli jeho účastníci 
navštívit i historické centrum Prahy. (24. dubna 2010)

Také v letošním roce budeme v rámci vlastivědných výletů navštěvovat památníky, studánky 
a další zajímavá místa v přírodě v okolí Adamova. (20. dubna 2010)


