
ČERVEnEc - sRpEn 2010

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Možná jste si při chůzi z nádraží v Adamově na ptačinu nad paloučkem všimli dvou 
památníčků. A možná vás napadla otázka, proč byly postaveny. 

patří mezi Liechtensteinské památníky. Oba byly původně postaveny v revíru Jezírko u Adamova v dnes 
zastavěné části. Zásluhou adamovského Historicko–vlastivědného kroužku byly 8.6.1968 přemístěny na 

stávající stanoviště. Ten větší připomíná 40. výročí vlády knížete Jana II. Liechtensteina, kdy při příležitosti této 
události byly vysázeny duby (dub - latinsky Quercus), jejich počet byl 68 ks, byly tří druhů, letní, zimní a červené. 

Datum této události je na památníku uvedeno: 12. listopadu 1898. protože se kníže dožil dalších deseti let 
panování, byla k památníku doplněna další tabulka k připomenutí 50 let vlády s uvedením roku 1908.
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Akce MKM pořádané k MDD od 1. do 5. června 2010
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR za město Adamov

Účast voličů:
Celkový počet oprávněných voličů 3759. Počet voličů, kteří se dostavili k volbám 2358 , to je 62,73 %. Celkem odevzdáno 2351 úředních obá-
lek z toho 2335 platných hlasů

Dosažené pořadí stran v Adamově :

pořadí  název politické strany počet hlasů  vyjádřeno v %
1. Česká strana sociálně demokratická 711 30,44
2. Komunistická strana Čech a Moravy 374 16,01
3. Občanská demokratická strana 345 14,77
4. TOP 09 254 10,87
5. Věci veřejné 242 10,36
6. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 102 4,36
7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 98 4,19
8. Suverenita-blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 66 2,82
9. Strana zelených 61 2,61

10. Dělnická strana sociální spravedlnosti 21 0,89
11. Česká pirátská strana 15 0,64
12. Moravané 13 0,55
13. Volte Pravý Blok ……. 12 0,51
14. Strana svobodných občanů 7 0,29

15.-16. Česká strana národně socialistická 5 0,21
15.-16 OBČANÉ.CZ 5 0,21

17. Konzervativní strana 2 0,08
18.-19. Koruna Česká ( monarchistická strana Čech,Moravy a Slezska) 1 0,04
18.-19. STOP 1 0,04

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

Vážení občané,
společnost ADAVAK, s.r.o. Vám jako provozovatel koupaliště „ADAMOV I. – HORKA“ sděluje 

informace ohledně provozu zmíněného koupaliště v sezóně 2010.

Zahájení provozní sezóny 2010:
28. 6. 2010 (pondělí)

Ukončení provozní sezóny 2010: 
5. 9. 2010 (neděle)

Otevírací doba: pondělí až neděle od 9.00 hodin – do 21.00 hodin,
v případě příznivých klimatických podmínek je otevřeno každý den  •
ve dnech, kdy je otevřeno, probíhá i kondiční plavání •
v případě nepříznivých klimatických podmínek, havárie či technické poruchy je areál uza- •
vřen. 

cena vstupného: 
Celodenní vstupné dospělí  ..........................................................................................................40,00 Kč
Celodenní vstupné mládež do 18 let a důchodci  ................................................................20,00 Kč
Celodenní vstupné pro matku s kočárkem a s dětmi do 6 let  .........................................20,00 Kč
Jednotné odpolední vstupné od 15.00 do 19.00 hodin  ....................................................15,00 Kč
V době kondičního plavání od 19.30 hodin do 21.00 hodin  ................................vstup zdarma

V letošní sezóně bude návštěvníkům k dispozici provoz občerstvení, dětské brouzdaliště, 
dětský koutek, hřiště na nohejbal a volejbal, stůl na stolní tenis, pružinové houpadlo, hrazda 
a nově byl instalován herní prvek se skluzavkou a hřiště na petanque.

sRDEČnĚ VÁs ZVEME nA nÁVŠTĚVU KOUpALIŠTĚ A pŘEJEME VÁM MnOHO sLUnEČ-
nÝcH A KRÁsnÝcH DnŮ.

Poděkování
Děkujeme touto cestou JSDH Ada-

mov, jmenovitě panu Pavlovi Jurnečko-
vi za koordinaci při záplavách a Ing. Pe-
tru Kupkovi za koordinaci odstraňování 
následků způsobených vichřicí.

Kulturně informační komise. 

Omezení provozu MKM
Omezení provozu Městského klubu 

mládeže v době letních prázdnin z důvodu 
čerpání řádné dovolené:
ČERVEnEc

Od 7. 7. 2010 do 9. 7. 2010 bude MKM od 
15.30 - 19.00 hodin uzavřen, dopolední pro-
voz do 15.30 hodin bez omezení.

Od 12. 7. 2010 do 16. 7. 2010 bude 
MKM od 9.00 - 12.00 hodin uzavřen, odpo-
lední provoz od 13.00 hodin bez omezení. 
sRpEn

Od 9. 8. 2010 do 13. 8. 2010 bude MKM od 
9.00 - 12.00 hodin uzavřen, odpolední pro-
voz od 13.00 hodin bez omezení. 

Od 23. 8. 2010 do 27. 8. 2010 bude MKM 
od 9.00 - 15.30 hodin uzavřen, odpolední 
provoz od 15.30 hodin bez omezení. 
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Z p ráv y  z  ra d n i ce
Z jednání Rady města Adamova
na 100. schůzi konané dne 25.5. 2010 
mimo jiné RM:

Schválila smlouvu o koupi a prodeji ne- •
movitostí mezi Městem Adamov, Pod 
Horkou 2, 679 04 Adamov a firmou SAL-
VIS REAL ESTATE a.s, které schválilo Zastu-
pitelstva města Adamov na svém 30. za-
sedání konaném dne 19.5.2010.
Schválila Smlouvu o spolupráci se společ- •
ností METEOPRESS. Jedná se o umístění 
ikon na web města, které graficky znázor-
ňují aktuální předpověď počasí pro loka-
litu Brněnska.
Schválila nejvýhodnější nabídku na po- •
skytnutí služeb TDS (technického dozo-
ru stavebníka) při realizaci stavebních 
prací v rámci projektů č. 09039193 „Sta-
vební úpravy ZŠ Ronovská Adamov“ a č. 
09042893 „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ko-
menského Adamov“ od společnosti RI-
ZNER, s.r.o., Dolní Palava 1054/30, Blan-
sko a současně schválila Mandátní smlou-
vy s touto společností. 
Nedala souhlas s umístněním odkazu  •
„TIP-PRACE.CZ“ na webových stránkách 
Města Adamova.
Schválila Dohodu o ukončení Smlouvy  •
o nájmu nemovitosti č. 03/2000/PP ze 
dne 17.4.2000 - zahrádka na části pozem-
ku parc. č. 422 (ev. č. 1) v k.ú. a obci Ada-
mov (lokalita „Louka pod Adamovem“ 
o výměře 130 m2) a uložila odboru SMM 
zveřejnit záměr nového pronájmu.
Schválila vyřazení žádostí o pronájem  •
bytu dle návrhu podaného odborem 
SMM v souladu s Pravidly pro hospodaře-
ní s byty v majetku Města Adamova.
Vzala na vědomí žádost Šipkového klubu  •
Adamov, Družstevní 1, Adamov ze dne 
12.5.2010 o umístění dvou venkovních 
jednotek klimatizace na budovu „Domu 
služeb“ na ul. Družstevní 1 v Adamově 
a schválila jejich umístění.
Vzala na vědomí výsledek výběrového ří- •
zení na poskytnutí dlouhodobého inves-
tičního úvěru na dofinancování akce „Sta-
vební úpravy ZŠ a MŠ Komenského Ada-
mov“ a schválila pořadí přidělení veřejné 
zakázky dle zprávy o posouzení a hodno-
cení nabídek ze dne 18.5.2010 a součas-
ně doporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova schválit Smlouvu o úvěru č. 960/10/
LCD s Českou spořitelnou, a.s. 
Vzala na vědomí výsledek výběrového  •
řízení na poskytnutí dlouhodobého in-
vestičního úvěru na financování akce 

„Stavební úpravy ZŠ Ronovská Adamov“ 
a schválila pořadí při dělení veřejné za-
kázky dle zprávy o posouzení a hodnoce-
ní nabídek ze dne 18.5.2010 a současně 
doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va schválit Smlouvu o úvěru č. 2010-2575 
s Českomoravskou záruční a rozvojovou 
bankou, a.s. 
Schválila položkové znění Rozpočtové- •
ho opatření č. 1/2010 schváleného na 30. 
jednání Zastupitelstva města Adamova.
Schválila prodejní cenu pohlednic Roz- •
hledny Brněnska a Blanenska ve výši 7,00 
Kč/ks + aktuální sazba DPH.
Schválila v souladu se zněním čl. 4 Pravi- •
del pro poskytování nájmů v Domě s pe-
čovatelskou službou v majetku Města 
Adamova pořadí žadatelů o byt v Domě 
s pečovatelskou službou na ul. Komen-
ského 1, Adamov, sestavené dne 18. 5. 
2010 a současně rozhodla o uzavření 
Smlouvy o nájmu bytu č. 03 v DPS s ža-
datelkou, která se umístila na prvním 
místě a z důvodu zvláštního zřetele hod-
ných o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 
48 v DPS s žadatelkou, která se umístila 
na třetím místě v pořadí žadatelů o byt 
v DPS.
Doporučila Zastupitelstvu města Ada- •
mova ke schválení návrh obecně závaz-
né vyhlášky č. 3/2010 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném pro-
stranství.
Doporučila Zastupitelstvu města Ada- •
mova stanovit v souladu s ust. § 67 a § 68 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů pro voleb-
ní období 2010 až 2014 počet členů Za-
stupitelstva města Adamova ve výši 15ti 
členů.
Schválila smlouvu č. 1/2010/PP o prodeji  •
nemovitosti mezi Městem Adamov, Pod 
Horkou 2, 679 04 Adamov a Moravským 
rybářským svazem, místní organizace 
Adamov se sídlem Kolonie 302, 679 04 
Adamov, který schválilo Zastupitelstvo 
města Adamov na svém 30. zasedání ko-
naném dne 19.5.2010. 

na 101. schůzi konané dne 31.5. 2010 
mimo jiné RM:

Na základě schválení prodeje pozem- •
ku parc.č. 252/25 Zastupitelstvem měs-
ta Adamov na svém 30. zasedání kona-
ném dne 19.5.2010 schválila smlouvu č. 
2/2010/PP o prodeji nemovitosti. 
Vzala na vědomí zápis ze zasedání komi- •
se sociální a výchovně – vzdělávací č. 14.

Schválila text Zadávací dokumentace  •
pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce zadanou dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění v rámci projektu „Rege-
nerace panelového sídliště (RPS) – Ada-
mov, sídliště Ptačina – II. etapa“ a schvá-
lila složení komise pro otevírání obálek 
a hodnotící komisi.
Doporučila ZM schválit odprodej části  •
pozemku parc.č.458/146 dle geomet-
rického plánu pro rozdělení pozemku č. 
697 – 017/2010 o výměře 158 m2, druh 
pozemku ostatní plocha. 
Schválila záměr odprodeje pozemku  •
parc.č.311/1 v k.ú. a obci Adamov dle 
přiloženého zákresu v katastrální mapě 
(pozemek na ul. Osvobození u bývalé 
ZUŠ) a uložila odboru KT vyvěšení schvá-
leného záměru.
Schválila Smlouvu o nájmu nemovitos- •
ti č. 03/2010/PP na pronájem části po-
zemku – zahrádky na parc. č. 247/1 (ev. 
č. 1) a Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 
04/2010/PP na pronájem části pozem-
ku – zahrádky na parc. č. 247/1 (ev. č. 2) 
v k.ú. a obci Adamov. Jedná se o zahrád-
ky v lokalitě „ul. Sadová u trafostanice“ 
o výměře 200 m2.
Vzala na vědomí žádost ze dne 4.5.2010  •
od Víta Uhlíře NOVA M spol. V, Opletalo-
va 26, Adamov a neschválila změny ná-
jemného uvedené v žádosti ze dne 4. 5. 
2010.
Neschválila prodloužení Smlouvy o ná- •
jmu nebytových prostor č. 02/2008/
SN o pět let na základě žádosti ze dne 
4.5.2010 od Víta Uhlíře NOVA M spol. 
V, Opletalova 26, Adamov. Stávající 
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 
02/2008/SN ze dne 12. 8. 2008 (účinnost 
od 1.9.2008) byla uzavřena na dobu 5 let 
tj. do 31. 8. 2013.
Schválila Smlouvy o nájmu bytů zvlášt- •
ního určení č. 02/2010/B k bytu č. 03 a č. 
03/2010/B k bytu č. 48 v Domě s pečo-
vatelskou službou na ul. Komenského 1 
v Adamově.
Schválila nejvýhodnější nabídku na ná- •
kup užitkového auta pro pracovní sku-
pinu značky Volkswagen Transporter 
1,9 TDI, valník, od firmy BIG CARS, Patrik 
Bogdalík, Opavská 845, 721 00 Ostrava 
a současně kupní smlouvu na toto vo-
zidlo.
S • chválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
„Vybudování autobusových zastávek s če-
kárnou včetně podesty a odvodnění na 
Smetanově náměstí“ s firmou GAMA J+P, 
s.r.o. K dodatku, kterým je prodloužen ter-
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Zprávy z matriky
V sobotu dne 5.6.2010 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:
21.12.2009 Jakub Kovář, P. Jilemnického 25

04.03. Štěpán Vojta, Komenského 6

05.03. Petr Bárta, Opletalova 38 A

09.03. Lukáš Martinec, Sadová 18

11.03. Alena Drlíková, Opletalova 40

19.03. Martin Vodák, Družstevní 7

23.03. Kristýna Smejkalová, Komenského 6

21.04. Tomáš Mikula, Fibichova 29

Blahopřejeme
01.06. Vladimír Čech,  

83 roky, Komenského 25

01.06. Josef Hloušek,  
75 roků, Komenského 9

02.06. Květoslava Sůvová,  
80 roků, Osvobození 12

09.06. Richard Beránek,  
88 roků, Komenského 1

11.06. Karel Weiser,  
75 roků, Komenského 9

12.06. Hana Zachrová,  
81 rok, Sadová 23

13.06. Jiřina Zahradníčková,  
82 roky, Komenského 23

13.06. Ladislav Uhlíř,  
81 rok, Opletalova 28

13.06. Zdenka Kočvarová,  
81 rok, Petra Jilemnického 23

21.06. Dagmar Lingerová,  
83 roky, Pod Horkou 15

22.06. Jiří Konečný,  
82 roky, Mírová 10

22.06. Anna Poláková,  
70 roků, Sadová 16

24.06. Erika Zelinková,  
86 roků, Petra Jilemnického 11

28.06. Ing. Miloš Hladký,  
80 roků, Údolní 1

29.06. Františka Kyzlinková,  
91 rok, Pod Horkou 15

29.06. Jiřina Nováková,  
70 roků, Pod Horkou 21

Blahopřejeme k sňatku
05.06. Libor Julínek - Jiřina Blatná

Úmrtí
31.05. Milan Štefan,  

roč. 1950, Družstevní 3

mín dokončení díla na 18. 6. 2010, bylo 
přistoupeno z důvodu nepříznivých po-
větrnostních podmínek v měsíci květnu.
Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč- •
tu č. 1/2010.

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Adamova na svém 
30. zasedání konaném dne 19.5.2010 
mimo jiné:

Schválilo pořízení změny Územního plá- •
nu města Adamova na pozemcích parc.č. 
St. 672 a část parc. č. 535/1 vše v k.ú. Ada-
mov na plochu čistého obytného území 
(OC) z původní plochy technického vy-
bavení (TV). Předmětem pořízení změ-
ny ÚP je zastavěná plocha, parc.č. St. 672 
a část plochy pozemku parc.č.535/1, vše 
v k.ú. a obci Adamov, po bývalé výmění-
kové stanici na ul. Údolní na Ptačině. Ob-
jekt je od r. 2006 bez využití, technologie 
demontována, objekt odpojen od medií. 
V současné době objekt chátrá a v dané 
lokalitě nepůsobí esteticky včetně při-
lehlé plochy. Objekt se zastavěným po-
zemkem je v majetku Zásobování tep-
lem Adamov, s.r.o., jehož vedení dalo 
podnět k pořízení změny ÚP. Tato plo-
cha dle platného Územního plánu měs-
ta Adamova je vedena jako technické 
vybavení (TV) a změna ÚP tuto plochu 
bude řešit jako obytnou plochu „čistého 
bydlení“(OC) v souladu s vyhláškou o zá-
vazných částech územního plánu města 
Adamov.
Schválilo Smlouvy o poskytnutí dotace  •
z rozpočtu Města Adamova mezi Měs-
tem Adamov a TJ Spartak Adamov, TJ So-
kol Adamov, FK Adamov, Šipkovým klu-
bem Adamov a sdružením hráčů pétan-
que Fenyx. Výše dotací uvedená v jed-
notlivých smlouvách vychází z výsledků 
bodového ohodnocení a ze schváleného 
rozpočtu na r. 2010.
Schválilo přijetí neinvestiční účelové do- •
tace ve výši 102.000,- Kč, na úhradu vý-
dajů souvisejících s konáním voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Schválilo přijetí účelové investiční dota- •
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 
výši 150.000,- Kč na pořízení zastávky 
MHD Adamov.
Schválilo přijetí neinvestiční účelové do- •
tace z kapitoly 313-MPSV státního roz-
počtu ve výši 171.000,- Kč, na poskytová-
ní sociálních služeb. 
Schválilo přijetí investiční účelové dota- •
ce ve výši 3,495 mil Kč od Ministerstva 
pro místní rozvoj na akci „RPS- Adamov, 
sídliště Ptačina – II. etapa“.

Schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2010. •
Schválilo žádost o poskytnutí úvěru na  •
opravy a modernizaci bytů ze Státního 
fondu rozvoje bydlení v maximální výši 
1,5 mil. Kč s tím, že tento úvěr může být 
zajištěn zástavní smlouvou k pohledáv-
kám.
Schválilo prodej pozemku parc.č. 252/25  •
o výměře 44 m2, druh pozemku zahrada 
v k.ú. a obci Adamov.
Schválilo prodej pozemku parc.č. 155/1  •
o výměře 512 m2, druh pozemku trvale 
travní porost v k.ú. a obci Adamov Mo-
ravskému rybářskému svazu, o. s, místní 
organizaci Adamov.
Schválilo prodej pozemků parc.č. 396/10  •
o výměře 715 m2 dle geometrického plá-
nu č. 687-002/2010, parc.č.396/16 o vý-
měře 60 m2 a parc.č.396/17 o výměře 96 
m2, vše ostatní plocha v k.ú. a obci Ada-
mov firmě SALVIS REAL ESTATE a.s.. Jed-
ná se přibližně o plochu, která je upra-
vena pomníkem ADASTu, tedy o plochu 
před bílým domem.
Schválilo odkup pozemků parc.č. 104/1  •
o výměře 2140 m2 dle geometrické-
ho plánu č. 683-003/2010 parc.č.106 
o výměře 286 m2, parc.č.668/1 o vý-
měře 328 m2, parc.č.668/2 o výměře 
141 m2, parc.č.104/3 o výměře 106 m2, 
parc.č.399/16 o výměře 10 m2, vše ostat-
ní plocha v k.ú. a obci Adamov od firmy 
SALVIS REAL ESTATE a.s. Jedná se o po-
zemky naproti tzv. Svaté Anně, kde bylo 
bývalé autobusové nádraží - manipulač-
ní plocha, od Červinků až ke vchodu do 
krytu K1 a plochu 10m2, která se nachází 
před bývalou hasičkou - sídlo ADAVAKu 
a jedná se o část chodníku.
Vzalo na vědomí zápis z jednání kontrol- •
ního výboru č. 13 – poř. č. 01/2010.

Z další činnosti:
parkoviště na ul. Jilemnického: 

předání staveniště 3.5.2010  •
ukončení stavby 4.6.2010 v předstihu 11  •
dnů 
podklady předány pro kolaudační souhlas,  •
dne 8.6. zaslána žádost o kolaudační sou-
hlas na příslušný správní úřad.
Město Adamov doplní dopravní značky  •
pro osoby se sníženou schopností orienta-
ce a pohybu, celkem 4 ks

probíhá rekonstrukce zastávek MHD s če-
kárnami na smetanově nám. s realizací 
v červnu 2010.

 Zpracovala: Bc. Libuše 
Špačková, tajemnice



6

Aktuální informace ze svodky 
událostí MP Adamov

Změna termínu!
Vzpomínkový víkend na sněžném!

Máte zájem sejít se s kamarády, se 
kterými jste prožili krásné chvíle v re-
kreačním zařízení na Sněžném jako tá-
borníci, praktikanti nebo vedoucí? Toto 
setkání Vám umožníme v termínu od 
10. 9. – 12. 9. 2010. Přihlášky přijímáme 
do 31. 8. 2010. Podrobnosti najdete na 
stránkách www.rekreace-vysocina.cz 
Tel. 733 300 798. 

Provoz lékárny 
o prázdninách

Lékárna Adamov, Smetanovo nám. 327, 
upozorňuje občany, že v době letních 
prázdnin bude otevírací doba lékárny 
pondělí až pátek od 7.00 – 12.00 a od 
12.45 – 15.00 hodin. 

Dovolená lékařů
v červenci a srpnu 2010

MUDr. Košťálová 1.7., 2.7., 7.7., 26. 7. – 6. 8., 
23 .8. – 3. 9.
MUDr. Martincová 12.7. – 23.7., 23.8. – 27.8.
MUDr. Škvařilová - dlouhodobě nemocná
MUDr. Bernášková 5.7. – 9.7., 26.7. – 6.8.
MUDr. Kuchařová 8.7. – 23.7., 9.8. – 20.8.
MUDr. Kosek 19.7. – 6.8.

Kam se dostali vycházející žáci 2009/2010?
Určitě jste drželi palce všem vycházejícím žákům, kteří letos usilovali o přijetí na střední 

školy. Jak byli úspěšní a na jaké studijní obory byli přijati? O tom se dovíte z následujících ta-
bulek. Žáci osmých tříd, kteří budou vycházet příští rok, se z přehledu mimo jiné dozví, o jaké 
studijní obory byl v tomto školním roce největší zájem.
1. Žáci vycházející z 9. roč.
Název školy, popř. studijní nebo učební obor Počet přijatých Ukončení
Gymnázium (Blansko, Brno) 2 M
Obchodní akademie (Blansko, Brno, Boskovice) 3 M
SPŠ Sokolská, Brno, počítačová grafika 3 M
SPŠ Jedovnice, inf. technologie 2 M
Střední zdravot. škola, zdravotnický asistent (Blansko, Brno) 4 M
SŠ Hybešova,Boskovice, ekonomika v podnikání 1 M
ISŠ Purkyňova, Brno, informační technologie 1 M
ISŠ Purkyňova, Brno, sociálněsprávní činnost 1 M
SOŠ Bezručova, Blansko, mechanik-seřizovač 2 M
SOŠ A. Citroena, Boskovice, automechanik 1 VL
SOŠ, Bezručova, Blansko (kuchař – číšník) 1 VL
SOŠ Bezručova, Blansko (elektromechanik) 1 VL
SOŠ stavební, Brno – Bosonohy (mechanik plyn. zařízení) 2 VL
SOŠ obchodní, Jánská, Brno (aranžérka, prodavačka) 2 VL
SOŠ a SOU lesnické a rybnikářské, Bzenec (mechanizátor) 1 VL
SOU Rajhrad (zahradnictví) 1 VL
Počet přijatých žáků na SŠ z 9. ročníku 28

2. Žáci odcházející z 5. ročníků na víceleté gymnázium

Název školy Počet přijatých
Gymnázium Blansko 3
Gymnázium Brno 1
Počet žáků odcházejících na osmileté gymnázium - celkem 4

3. Ostatní vycházející žáci

1 žák vycházející z 8. ročníku– přijat na SOU Bezručova, Blansko 1 VL

Všem vycházejícím žákům přejeme na jejich další cestě za vzděláním jen to nejlepší.
Pozn.: VL = výuční list, M = maturita

D.Hodaňová, výchovná poradkyně

Vybrané události z května 2010 konkrétně:
* Při hlídkové činnosti na ul. Neumannova 

spatřili strážníci MP Adamov muže, který byl 
zjevně pod vlivem alkoholu takovým způso-
bem, že byl sám pro sebe nebezpečný a dále 
vzbuzoval veřejné pohoršení svým znečiště-
ným oděvem. Po ověření totožnosti byl muž 
strážníky převezen služebním vozidlem na pro-
tialkoholní záchytnou stanici Brno – Černovice.

* Strážníkům MP Adamov bylo oznámeno 
dozorčím PČR, že v osobním vlaku jedoucím 
ve směru Brno-Blansko se nachází muž, který je 
pod vlivem alkoholu a nemá platnou jízdenku. 
Na místě strážníci vyzvali muže k prokázání to-
tožnosti a zjištěné osobní údaje předali revizo-
rovi ČD, který má na zjištění totožnosti právní 
zájem. Dále byl i revizor ČD požádán o proká-
zání totožnosti tak, jak to strážníkům ukládá zá-
kon o obecní policii. Strážníci vyčkali na místě 
do doby, než revizor ČD vyřešil ,,jízdu na černo“ 
a vzhledem k tomu, že byl muž zjevně pod vli-
vem alkoholu takovým způsobem, že byl sám 
pro sebe nebezpečný a vzbuzoval veřejné po-
horšení, byl strážníky převezen služebním vozi-
dlem na protialkoholní záchytnou stanici Brno 
– Černovice.

* V odpoledních hodinách bylo strážníkům 
MP Adamov telefonicky oznámeno, že na ul. 
Sadová je zablokovaný výtah, ve kterém se na-
chází dvě osoby. Po příjezdu na místo strážníci 
celou věc oznámili pracovníkům firmy Adavak, 
která následně společně se strážníky zajistila 
vyproštění těchto osob.

* Strážníkům MP Adamov bylo oznáme-
no, že na ul. Sadová došlo ke zranění staršího 
muže, který byl následně převezen do nemoc-
nice v Blansku. Po převozu muže do nemocnice 
zůstal jeho byt nezajištěný a v bytě se také na-
cházel pes rasy bígl. Strážníci se dostavili k bytu 
na ul. Sadová, kde si psa převzali a poté proved-
li zapečetění uvedeného bytu. V odpoledních 
hodinách byl uvedený pes předán odpovědné 
osobě a v následujících dnech došlo k předání 
uvedeného bytu osobě, která je oprávněna byt 
užívat.

* Strážníkům MP Adamov bylo telefonic-
ky oznámeno mladíkem, že mu někdo odcizil 
mobilní tel. zn: Samsung SGH 1600 černé bar-
vy. Dále mladík strážníkům uvedl, že ke krá-
deži mělo dojít v místním klubu mládeže na 
ul. Družstevní. V rámci provedeného šetření 
krádeže mobilního telefonu a na základě in-
formací získaných od mladších občanů města 
Adamova strážníci zjistili, že mobilní telefon 
odcizil místní nezletilec. Nezletilý mladík byl 
předán rodičům a mobilní telefon byl předán 
svému majiteli.

* V ranních hodinách bylo strážníkům MP 
Adamov oznámeno, že na ul. Komenského 
došlo k značnému poškození zadních vstup-
ních dveří v bytové jednotce. Šetřením na mís-
tě bylo zjištěno, že u zadních vstupních dve-
řích došlo k vykopnutí spodní části dveří, kte-
rá je z plastu. Byla pořízena fotodokumentace 
a věc zůstává nadále v šetření MP Adamov.

 Bína Miroslav, strážník MP Adamov
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Informace o novém 
polyfunkčním centru 
v Adamově

Anketa „Hledáme název nového polyfunkčního centra“
Návrh názvu centra

Co bych si přál mít v centru

Kontakt:





Začátkem letošního roku byla završena 
dvouletá intenzivní příprava na přestavbu 
bývalého kulturního domu, kina a jídelny 
ADASTu v Adamově na ulici Nádražní na 
nové moderní polyfunkční centrum, které 
dosud městu Adamovu chybělo a jenž svým 
standardem bude odpovídat velikosti měs-
ta. 

Budeme rádi, když tento objekt nebude 
sloužit pouze k nákupům, ale i k společen-
ským setkáním a stane se i místem k vyřízení 
potřebných záležitostí. Uvítali bychom také, 
kdyby se toto nové polyfunkční centrum sta-
lo i novou pracovní příležitostí a novým síd-
lem podnikání adamovských občanů. 

Obracíme se na Vás, abyste nám pomoh-
li formou ankety vybrat jednoslovný název 
nového polyfunkčního centra. Autor vítěz-
ného návrhu obdrží poukázku v hodnotě 
5.000,- Kč na nákup v novém supermarketu 
Albert. Pokud bude více autorů stejného ná-
vrhu, bude jeden z nich vylosován. Návrhy 
prosím posílejte nebo předejte do redak-
ce Adamovského zpravodaje na adresu MÚ 
Adamov, Pod Horkou 2.

U polyfunkčního centra bude parkoviště 
pro 88 osobních aut včetně míst pro inva-
lidy. Zatím je obsazena část objektu super-
marketem Albert, drogerií Family-Teta, po-
bočkou pošty, prodejnou bytového textilu 
a dětského zboží a prodejnou oděvů.

naší snahou je obsadit prostory tak, 
aby doplňovaly nebo zlepšovaly 
infrastrukturu města Adamova, proto 
bychom uvítali zájemce o provozování 
prodejen se sortimentem:
-  tisk, tabákové výrobky
-  elektro
-  domácí potřeby, dílna, železářství
-  obuv, sport

Dále provozování služeb, volnočasových 
a jiných aktivit:
- kadeřnictví, kosmetiky
- sauny
- fitness
- spinning, ap.
- restaurace se zahrádkou i pro cyklisty
- lékárny
- lékařské ordinace 
- kanceláře

Rádi uvítáme i Vaše podněty a návrhy.
Zájemci se, prosím, hlaste na sídle firmy 

AVUS REALITY, Ponětovice 121, 664 51 Šla-
panice po předchozím sjednání schůzky na 
telefonním čísle 544228199, 544228366, 
kde Vám telefonicky sdělíme i základní in-
formace.

Předpokládaný termín otevření poly-
funkčního centra pro veřejnost je 28. dub-
na 2011.

Děkujeme za spolupráci Adamovskému 
zpravodaji a MÚ v Adamově.

Za AVUS REALITY s.r.o. 
Ing. Jiří Ondráček - jednatel společnosti
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 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin

Kočičí pasování na čtenáře
Ve středu 2. června 2010 měli chlapci 

a děvčata z kočičí třídy 1. B naší základní ško-
ly velký den. Po devíti měsících pilné práce ve 
škole mohli ukázat kamarádům, rodičům, pra-
rodičům i hostům, jak krásně se naučili číst. 

Od září jsme všichni denně pilně trénovali 
čtení písmenek, slabik, slov a pak celých vět. 
I v rámci mezitřídního projektu mezi třídami 
1.B a 9.A „Čteme spolu“, jsme pravidelně tré-
novali předčítání pohádek ze slabikáře pro 
žáky devátého ročníku, a ti na oplátku četli 
jiné pohádky nám. Postupně jsme se prokou-
sávali celým slabikářem, až jsme se dostali 
k pohádce O Budulínkovi. Právě tuto pohád-
ku jsme se rozhodli, že na slavnosti přečte-
me. Nervozita před čtením byla veliká, ale 
všem z nás se to podařilo na velikou jednič-
ku s hvězdičkou. A co následovalo? Do třídy 
za zvuku fanfár přišla rytířka Romana, která 
opravdovým mečem každého z chlapců i hol-
čiček jednotlivě pasovala do řad čtenářů. Na 
památku na tento velký den, každý z nás do-
stal šerpu Čtenář 2010, opálený diplom, jako 
ze starých dob, drobné dárečky a průkazku 
do školní knihovny. Následovalo malé po-
hoštění ve školní družině, o které se postarala 
jedna z maminek a paní vychovatelka. Bylo to 
krásné odpoledne, velký zážitek pro všechny, 
na které hned tak nezapomeneme.

Žáci 1. B třídy a paní učitelka 
Mgr. Ilona Martochová

Žáčkování
Společně s paní Králíčkovou jsme mysleli, 

že by bylo pěkné pozvat na besedu do Ada-
mova pana spisovatele Jiřího Žáčka. Bohužel 
jeho zdravotní stav mu cestování neumožňu-
je, a proto jsme se rozhodli, že když nemů-
že přijet on k nám, uděláme mu radost my 
s dětmi na dálku. A tak všechny děti ze školy 
na Ronovské natrénovaly básničky a písničky 
od pana Žáčka, a to v takové malé přehlídce, 
kterou jsme nazvali ŽÁČKOVÁNÍM. Měli jsme 
krásný plán, že naši přehlídku bude uvádět 
paní učitelka z 1. A – paní učitelka Žáčková. 
Ale angína si nevybírá (tedy vybrala si naši 
paní učitelku), a tak se úvodu zhostili velmi 
dobře naši nejstarší ŽÁČcI z Ronovské – žáci 4. 
A – Dominik Cypra a Bára Uhlířová. Po úvodu 
už jelo vše „jak po másle“. Básničky se střídaly 
s písničkami a jedna třída se střídala s druhou. 
Celé naše vystoupení bylo natočeno na DVD 
a posláno panu Žáčkovi. Teď už jsme moc 
zvědaví, jak se mu vše bude líbit. Psal, že si 
v čase našeho ŽÁČKOVÁnÍ uvaří kafíčko, sed-
ne do křesla a bude na nás myslet. A my pře-
jeme panu Žáčkovi hodně zdraví – a kdyby to 
to jeho zdraví dovolilo, rádi ho v Adamově při-
vítáme … a to není Aprílová škola...

Mgr. Soňa Karásková

Lednice, stará, ale funkční, vhodná na 
chatu, značka za odvoz. Celkem typický in-
zerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní 
hodnota starých spotřebičů. Ani takový in-
zerát přitom už často nezabere. České chaty 
a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs 
podobným způsobem, nejčastěji ovšem 
z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají na-
víc proti těm současným několikanásobně 
větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři 
si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se 
i takových, zatím stále „použitelných“ domá-
cích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co 
už definitivně přestali fungovat. Rada prv-
ní: Zapomeňte na kutilství! Soused sice 
možná dodnes používá sekačku s motorem 
z pračky nebo kompresor demontovaný 
z lednice, zároveň ale má na triku ekologic-
ký zločin. Olej a hlavně freony, které přitom 
unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé 
elektrospotřebiče může každý občan ode-
vzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen 
v případě, že jsou kompletní! Rada druhá: 
Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo prač-
ku nenacpete ani do velkého kontejneru na 
komunální odpad, takový fén ano. Velikost 
spotřebiče ale není důležitá: do směsného 
odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrob-
cům ukládá zákon povinnost zajistit ekolo-
gickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu finan-
cování slouží takzvané recyklační příspěvky, 
které jsou součástí ceny nových výrobků. 
Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města 
a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je 
beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený 
do popelnice nebo postavený vedle ní mů-
žete navíc dostat pokutu až 20 000 korun! 
Rada třetí: najděte správné místo! K legál-
nímu odkládání starých elektrozařízení slou-
ží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvá-

řejí je města a obce, prodejci elektro nebo 
třeba servisy ve spolupráci s kolektivními 
systémy. To jsou partneři, jejichž prostřed-
nictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. 
Nejbližší takové místo vašemu bydlišti na-
jdete na internetu (na stránkách největšího 
kolektivního systému ELEKTROWIN, který 
zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů 
v celé České republice – www.elektrowin.
cz). Poradí vám také na vašem obecním či 
městském úřadě. Samozřejmostí už dnes je, 
že váš starý spotřebič odveze prodejce, kte-
rý k vám domů dopraví nový. Rada čtvrtá: 
počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte 
k nejbližšímu sběrnému místu daleko, po-
čkejte, až vaše obec či město příště zorga-
nizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, 
že je třeba to udělat minimálně dvakrát do 
roka. ELEKTROWIN například nabízí svaz-
kům obcí a mikroregionům zdarma Putující 
kontejner, který je možné pro obec zajistit 
i nad rámec mobilních svozů. Stovky prode-
jen také vybavil speciálními sběrnými koši. 
Stejné koše mají k dispozici i školy, které se 
zapojily do ekologického projektu Ukliďme 
si svět!. Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Po-
kud staré spotřebiče odkládáte jen do míst 
zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Při-
spíváte totiž významně k ochraně životního 
prostředí. Nejenže nevypouštíte do země 
olej a do vzduchu freony, ale také například 
šetříte elektrickou energii. Ze starých spo-
třebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů 
vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. 
Jejich použití v hutích podle průzkumu, kte-
rý nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím 
ušetřilo množství elektřiny, která by stačila 
obyvatelům třicetitisícového města na rok. 
Díky tomu se také podstatně snižují emise 
skleníkových plynů. 
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Křížem krážem známými 
i neznámými kraji  

-  série letních výletů 

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

2. ČERVEncE 2010  Î
VLAsTIVĚDnÉ pUTOVÁnÍ OKOLÍM 
ADAMOVA - vlastivědný výlet k Bílovicím 
nad Svitavou a okolí s Ing. Jiřím Truhlářem 

2. ČERVEncE 2010  Î
KUKY sE VRAcÍ – V LETnÍM KInĚ 
V BOsKOVIcÍcH - návštěva letního kina 
v Boskovicích pro děti i dospělé – dárek za 
vysvědčení 

13. ČERVEncE 2010  Î
VLAsTIVĚDnÉ pUTOVÁnÍ – 
TEnTOKRÁT K OcHOZsKÉ JEsKYnI, 
JEsKYnI pEKÁRnA, LOMU MOKRÁ, 
HOsTĚnIcKÉMU pROpADÁnÍ A ÚDOLÍ 
ŘÍČKY s průvodcem Dr. Antonínem Tůmou 

25. ČERVEncE 2010  Î
autobusový zájezd, jehož cílem bude 
KUTnÁ HORA A KOLÍn – Kolínská 
řepařská drážka, Muzeum kočárků, 
středověký důl v Českém muzeu stříbra 
a bobová dráha

MKS - knihovna
Kontakt: č.t. 516 446 817
E-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Oznámení o uzavření knihovny 
MKS v době prázdnin:

Oznamujeme čtenářům a návštěvní-
kům knihovny, že v letošním roce bude 
knihovna MKS Adamov z důvodu čer-
pání dovolené uzavřena následovně:
Červenec 2010
Knihovna uzavřena od 12. do 23. 7. vč.
srpen 2010 
Knihovna uzavřena od 9. do 20. 8. vč.

Nové knihy, které si můžete zapůjčit 
na prázdniny v adamovské knihovně:
cestujeme po světě:
Korsika - ostrov mezi mořem a nebem
Řím - společník cestovatele
Chorvatské pobřeží - průvodce na cesty
Sicílie - průvodce a kaleidoskop
Londýn - turistický průvodce
Vídeň - literární toulky

naučná literatura:
Výchova houbařů v Čechách
Léčivé stromy a keře podle bylináře Pavla
Poslední přírodní ráje Čech, Moravy a Slo-
venska
Luční květiny
Rozumíme počasí?

pro chvíle oddechu:
Třikrát Albert Campion
Recept na vraždu a další povídky
Velká kniha egyptských detektivek
Velká kniha římských detektivek
Sedmadvacet detektivek

Knihy pro děti: 
Hurvínek a Mánička na neznámé planetě
Braunová, P.: Ztraceni v čase
Petiška, E.: Pohádková babička
Lindgrenová, A.: Lotta z Rošťácké uličky
Hogan, J.: Společnost správných romantiků
Conrad, H.: Kdo je pachatel? 

novinka pro ženy:
Monyová, S.: Blonďatá stíhačka 

Slova pro 
povzbuzení

Matka Tereza – tak se jmenovala albánská 
rodačka, která za svou mnohaletou nezištnou 
službu odhozeným a umírajícím dětem a sta-
rým lidem v Indii získala Nobelovu cenu míru. 
Začátky přitom neměla lehké. Léta podezření 
z nekalých úmyslů, bojkot její obětavé služby 

3. sRpnA 2010  Î
autobusový výlet, jehož cílem bude 
ZÁMEK LInHARTOVY, ROZHLEDnA 
V KRnOVĚ A ELDORÁDO V HYnČIcÍcH 
(zahradní galerie betonových skulptur 
pravěkých ještěrů v životní velikosti, 
pohádkových postaviček a zvířat)

20. sRpnA 2010  Î
autobusový zájezd na letní etapu 
výstavy FLORA OLOMOUc spojený 
s návštěvou OLOMOUcKÉHO 
AQUApARKU A ZOO

27. sRpnA 2010  Î
autobusový zájezd na ZELEnOU HORU, 
DO HORÁcKÉHO MUZEA A MUZEA 
sTRAŠIDEL V OLEŠnIcI nA MORAVĚ. 

Bližší informace k jednotlivým akcím 
najdete na plakátech a na www 
stránkách MKs /www.mks-adamov.cz/

Prázdninová soutěž  
pro malé i velké cestovatele
Městské kulturní středisko v Adamově má pro všechny návštěvníky kulturních akcí 
nejen přání, aby si všichni užili letní čas a prázdniny v pohodě a spokojenosti, ale také 
výzvu: POŠLETE NÁM NA ADRESU MKS (Opletalova 22, 679 04 Adamov) pOHLEDnIcI 
Z VAŠÍ DOVOLEnÉ nEBO pRÁZDnIn A pŘIpIŠTE nA nI VÁŠ TIp, KOLIK pOHLEDnIc 
Z pRÁZDnIn OBDRŽÍME. 

My na oplátku:
věnujeme tomu, jehož odhad počtu doručených po-
hlednic bude nejbližší skutečnosti, volnou vstupen-
ku na koncert Pavla Šporcla v Adamově (plán. termín 
3.10.2010), druhou volnou vstupenku na tento koncert 
obdrží jeden vylosovaný odesílatel prázdninového 
pozdravu, pokud by se jednalo o pozdrav od dítěte, 
obdrží od nás dvě volné vstupenky na říjnové Nedělní 
setkání s pohádkou.
Navíc nám pohlednice od Vás poslouží jako zdroj nápa-
dů k dalším výletům, které pro Vás pořádáme. 
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a další komplikace způsobily, že proděláva-
la i velké vnitřní krize. Nedávno vyšla kniha 
s jejími zápisky, které to dokládají, které však 
ještě před svou smrtí chtěla zničit. Dokláda-
jí vzácné poučení, že utrpení ji nezničilo, ale 
přivedlo k velké životní moudrosti. Prý jí patří 
i tato slova: 

Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a sebestřed-
ní. Přesto je miluj.

Jestliže děláš něco dobrého, lidé tě budou 
napadat, že máš sobecké a postranní motivy. 
Přesto dělej dobré věci.

Když máš úspěch, získáš falešné přátele 
a opravdové nepřátele. Přesto se snaž uspět.

To dobré, co konáš, bude už zítra zapome-
nuto. Přesto dělej dobré věci.

Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným. 
Přesto usiluj o poctivost a upřímnost.

Co tě stálo léta práce, může být přes noc 
zničeno. Přesto pokračuj v usilovné práci.

Lidé často potřebují pomoc, ale když jim 
pomůžeš, obrátí se proti tobě. Přesto lidem po-
máhej.

Dávej světu to nejlepší, co máš a dostaneš 
ránu. Přesto dávej světu to nejlepší, co máš. 

Nakonec uvidíš, že vše bylo vlastně mezi te-
bou a Bohem a ne mezi tebou a jimi.

Matka Tereza by se letos v srpnu dožila 
100 let.

Pěkné léto všem čtenářům přeje Jiří Kaňa

Prázdninové setkání s pohádkou 
a pohádkovou výstavou

V pondělí 16. srpna 2010 pozveme od 17 hodin do MKs na ptačině děti i dospělé. 
spolu s majiteli Divadla paravánek – KATKOU RAKOVČÍKOVOU a pAVLEM pUTnOU 

jsme pro děti připravili výstavu loutek z pohádek, které děti mohly navštívit 
v rámci některého nedělního setkání s pohádkou nebo pohádkového dopoledne.

součástí vernisáže výstavy bude uvedení pohádkového 
představení Divadla paravánek

O pOpELcE
Výstava potrvá od 16. do 22. srpna 2010 a navštívit ji 

můžete vždy v době od 10 do 12 a od 13 do 17 h.

MKs Adamov vyhlašuje XVII. ročník soutěže pro fotografy amatéry 

DOVOLEnÁ 2010 
podmínky soutěže:

v termínu do 17. 9. t. r. doručit na adresu MKS,  •
Opletalova 22 jeden až tři snímky z letošní do-
volené,
fotografie je nutné označit jménem, příjmením  •
a věkem soutěžícího a jeho adresou,
fotografie označte názvem případně vtipným  •
komentářem.

V říjnu 2010 bude soutěž vyhodnocena a všechny soutěžní snímky vystaveny v MKS.

Fotografie z vlastivědného výletu k HOLŠTEJNU a do jeskyní v jeho okolí. Průvodce: Dr. Antonín Tůma

Fotografie z výletu do Prahy nazvaného „DO PRAHY ZA SPEJBLEM A HURVÍNKEM“
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Oslavy v MŠ 
Komenského

 Jako každý rok i letos proběhl od 31.5. 
do 4.6.2010 na mateřské škole Komenského 
6 „Týden dětské radosti“ Tentokrát nám ne-
přálo počasí a některé zábavné akce se ne-
mohly uskutečnit venku na zahradě nebo 
v přírodě. Největší úspěch jako každý rok 
měl „Pohádkový les“, který pro nás připravily 
starší děti a paní učitelky ze základní školy. 
Velmi pěkné dopoledne děti strávily v MKM 
na Ptačině, odkud si každý odnesl na památ-
ku dárek. Ten pro ně připravila paní vedoucí 
Mgr. Urbani. I přes nepřízeň počasí se nám 
hry, soutěže a další zábavné akce vydařily. 

I během roku kromě každodenní výchov-
né činnosti jsou pro děti připravovány další 
akce. Děti navštěvují místní saunu. Nejstarší 
děti navštěvují ve spolupráci se ZŠ plavecký 
výcvik v Plavecké škole v Blansku. Základům 
společenského chování se učí při návště-
vách divadelních představení v loutkovém 
divadle v Brně. MKS pro ně připravuje velmi 
pěkné pohádky a další mají možnost shléd-
nout přímo ve školce. Maminky se s námi za-
pojily do realizace „Barevných dnů“ a přípra-
vy krásných masek na karneval.

Nové vědomosti o včelkách a jejich životě 
získaly děti na školním výletě v „ Lesní škole je-
zírko“ v Soběšicích. U nejstarších dětí proběh-
la cílená příprava na vstup do základní školy 
spolu s rodiči v edukativně – stimulačních 
skupinách. Kdo měl zájem, mohl se učit hře na 
zobcovou flétnu. Se základy anglického jazy-
ka je seznámila paní učitelka Mgr. H. Ličková.

Nejstarší děti potěšily svým kulturním 
pásmem místní seniory.

Toto cestou chceme poděkovat za spo-
lupráci rodičům, Základní škole, MKS – paní 
Jitce Králíčkové a sponzorům.

O dalších akcích a činnosti mateřské ško-
ly se můžete informovat na webových strán-
kách ZŠ a MŠ Adamov.

 Učitelky MŠ Komenského 6

Atletický trojboj

Divadlo Polárka – Marťanská kronika

Ve středu 9. června 2010 se sešlo 54 dětí 
na sportovním hřišti na ulici P. Jilemnického, 
aby změřily své síly v atletickém trojboji. Bě-
haly 20 a 30 metrů na čas. Kluci i holky do 
pěti roků házeli tenisovým míčkem, školáci 
gumovým granátem. Do třetice se skákalo 
z místa do dálky, ale nejmenší děti nahra-
dily tuto disciplínu kopáním míče do brány. 
A zatímco rozhodčí hodnotili výkony a počí-
tali výsledky, mohly si děti vyzkoušet svoji 
zručnost např. při chytání rybiček, shazování 
pyramid z plechovek, skákání v pytli či přes 

švihadlo, navlíkání drátěnek, stavění věže 
nebo slalomu s míčkem na lžíci. A kdo vy-
hrál? Přece všichni co se zúčastnili a vytrvali 
až do konce. Každý si odnesl malou odmě-
nu, která jistě v tom horkém odpoledni při-
šla vhod. A ti tři nejlepší ve svých kategori-
ích se o svou výhru jistě rádi s někým při hře 
podělí. Závěrem chci poděkovat všem, kteří 
mně pomohli připravit toto sportovní odpo-
ledne a za rok se možná sejdeme na někte-
rém hřišti znova.

 Dagmar Hrubá, TJ Sokol Adamov

Ve čtvrtek, 27. května navštívila naše 
třída 7.A spolu s 7.B divadlo Polárka. Di-
vadelní hra podle sci-fi knihy amerického 
spisovatele Raye Bradburyho se jmenuje 
Marťanská kronika a je příběhem o střetu 
a zániku dvou civilizací – na Zemi a Marsu. 
Děj je zasazen do let 1999 – 2026. Popisuje 
fiktivní historii o kolonizaci Marsu Pozemš-

ťany. Kolonizátoři přinášejí na Mars po-
zemské vlastnosti: touhu po seberealizaci, 
po zbohatnutí a svoji samotu. Bradburyho 
dílo představuje jednu z nejvýznamnějších 
knih vědeckofantastické literatury pová-
lečného období. Hráli: Petra Bučková, Jana 
Panská, Václav Hanzl, Jiří Skovajsa a další. 
(J. Hrubá)
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Jak jsme slavili Den dětí ? Výlet do prahy
Dne 18. 5. 2010 jsme všichni ze 7. tříd na-

vštívili Prahu a její památky. Do Prahy jsme 
se dostali rychlíkem a po příjezdu jsme šli 
na Václavské náměstí a poté na Staroměst-
ské náměstí, kde jsme se podívali na Orloj. 
Pak jsme došli až na Karlův most, za kterým 
jsme dostali rozchod. Potom jsme se podívali 
na výměnu stráží u Pražského hradu a zamíři-
li dovnitř, kde jsme prošli kolem katedrály sv. 
Víta. Po chvíli jsme se dostali na výstavu v Mu-
zeu hraček, která byla velmi zajímavá. Stejnou 
cestou jsme se vrátili zpět a šli jsme dále na 
Petřín, kde jsme si vystoupali na rozhlednu 
a navštívili zrcadlový labyrint. Dolů jsme se 
svezli lanovkou a tramvají se dostali k metru, 
kterým jsme se všichni vrátili na nádraží, kde 
jsme měli krátký rozchod. Domů jsme se do-
stali opět rychlíkem ve večerních hodinách.

Hanka 7.A, Eliška 7.B

Konec sezony družstev 
2009-2010

Ligovou sezónu 2009-2010 zakončilo 
družstvo DC HORNETS ADAMOV 2. místem 
na PREZIDENTSKÉM POHÁRU DRUŽSTEV ve 
Valdicích, když ve finále podlehlo ROYALU 
PARDUBICE II 6:4. V ligové sezóně DC HOR-
NETS obsadilo 11. místo v celostátní SUPER-
LIZE a 2. místo v EXTRALIZE JIŽNÍ MORAVY. 
Družstvo DC HURRICANE obsadilo v 1. LIZE 
JIŽNÍ MORAVY 10. místo a udrželo si účast 
v této soutěži i pro příští sezónu. Všem hrá-
čům lze poděkovat za dosažené výsledky 
a popřát mnoho úspěchů v další sezóně 
2010-2011. 

Ing.Milan Dudík, předseda ŠK Adamov

Plán činnosti TJ Spartak 
Adamov – odílu turistiky 
na srpen 2010: 

07.08.2010 – sO - ROZHLEDnA VÝ-
HOn, Hrušovany - Hustopeče – Výhon – Blu-
čina a zpět) 10 km

31. května Koncert Marbo – Dva hudebníci nám zpestřili den svým programem s názvem 
„KAPELA NA TURN“. Zazpívali jsme si s nimi pár známých písniček, například od skupiny Kabát 
píseň Raci v práci.

1. června IV. ročník turnaj v kopané O pohár ředitele ZŠ a MŠ Adamov a FK Adamov. Hoši 
z naší školy obsadili pěkné 3. místo. Libor Vintr byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

2. června Bowling – Naše škola se zúčastnila bowlingu, ve kterém hráči pro naši školu zís-
kali pohár za krásné druhé místo. Soutěžili jsme spolu s dalšími 12 školami. Vedoucí našeho 
týmu byl pan učitel Stanislav Tůma, který se v kategorii „ učitelé„ umístil na 4. místě. Školu re-
prezentovali tito žáci: Filip Rozsypal, Martin Kuchař, Dominik Neuman, Klára Potůčková a Ga-
briela Čalkovská.

4. června Cizokrajná zvířata – Do školy zavítali dva pracovníci z největší záchranné stanice 
v ČR. Nepřijeli sami, spolu s nimi přijelo mnoho zajímavých zvířat. Zvířata (od činčily po cha-
meleona) nám byla blíže představena, tyto zajímavé kousky jsme si mohli pohladit a některé 
i podržet na ruce.

7. června Pohádkový les – Děti z MŠ a prvního stupeň ZŠ plnily různé úkoly za sladké od-
měny, ty pro ně nachystali žáci 8. a 9. třídy, převlečeni za pohádkové bytosti. 

 Jana Dohová

Pohádkový les
Ach, to počasí! Letos nám opravdu při 

oslavách Dne dětí nepřálo. My si z toho ale 
nic neděláme - pohádkový les jsme odloži-
li na 7. června a nakonec jsme se pěkného 
počasí dočkali. Pohádkový les přichystali pro 
děti z mateřských škol a prvního stupně zá-
kladní školy žáci šestého, osmého a deváté-
ho ročníku. Les ožil postavičkami z pohádek, 
dětských seriálů a večerníčků. Usmívala se 
na nás sluníčka, strašili nás čerti i čarodějni-
ce. Kolem perníkové chaloupky jsme se do-

stali až ke studánce s vodníky, cestou jsme 
potkali Jezerní královnu, víly, princezny, ko-
čičky a trpaslíky. Kolem berušek jsme přišli 
na louku, kde na nás čekali klauni a fotba-
listi. Všichni měli pro děti připraveny úkoly, 
například poznávání předmětů nebo pohá-
dek, skákání přes švihadlo. Děti musely ho-
dit minci do jezera, ulovit rybičku, trefit se do 
perníkové chaloupky, mráčku či do klaunovy 
pusy, kopnout míč do branky, zazpívat pís-
ničku nebo přednést básničku. Za odměnu 
dostaly vždy bonbón - a to nejen ten, který 
si dokázaly ustřihnout. Na konci cesty je pak 

čekala malá svačinka v podobě oplatku a pi-
tíčka. Děti byly spokojené a plné zážitků. Dě-
kujeme Městu Adamov za finanční příspě-
vek na odměny pro děti a především žákům, 
kteří celou akci připravili, aby mohli udělat 
radost malým kamarádům.

 Jaroslava Šmerdová
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1982. V Brezně nad Hronom se seznámi la se 
svým pozdějším manželem, zná mým adamov-
ským rodákem MUDr. Ar noštem Martincem 
mladším, za něhož se ještě před nástupem do 
Svitav pro vdala. Pak již měli Martincovi trvalý 
po byt v Adamově. Doktor Martinec půso bil 
jako vedoucí okresní stomatolog a vykonával 
současně praxi jako stoma tolog na Okresní 
poliklinice v Blansku. V roce 1960 se jim na-
rodila dcera Kateřina, která dnes pracuje na 
Krajské hygienické stanici, pracovišti Blansku, 
ve funkci vedoucí Cent ra státního zdravotního 
dozoru. Paní doktorka Elen Martincová jako 
dětská lékařka měla přehled o zdraví našich 
dětí v jeslích, mateřských ško lách, ve školách 
i dětí mimo tyto institu ce. Znala své malé i větší 
pacienty prak ticky od kolébky, neboť mamin-
ky k ní chodily se svými dětmi do poradny. Po-
kračovala v dispenzární péči o děti s oslabe-
ným zdravím, což zavedl již její tchán, známý 
oblíbený adamovský „všelékař“ MUDr. Arnošt 
Martinec st. Spolupracovala i s výborem ČSČK, 
absolvovala různé zdravotnické před nášky na 
besedách občanů a schůzích Červeného kříže 
i na schůzkách SRPŠ na školách. Psala i články 
se zdravotní tématikou do podniko vého časo-
pisu Směr. Byla veřejně činná a možno říci i pra-
covně přetížená. Byla to hodná žena, oblíbená 

MUDr. Elen Martincová – nedožité 
80. narozeniny

V měsíci červnu letošního roku jsme si při-
poměli nedožité osmdesáté naro zeniny dět-
ské lékařky MUDr. Eleny Martincové. Narodila 
se 9. června 1930 v Žilině. Po promoci na lékař-
ské fakul tě v Bratislavě pracovala od roku 1955 
do roku 1959 jako dětská lékařka v Brezně 
nad Hronom a pak dva roky v téže profesi ve 
Svitavách. Od srpna roku 1961 nastoupila na 
místní, později městské zdravotní středisko 
v Adamově a pracovala zde až do května roku 

a přívě tivá - všichni ji měli rádi - dospělí i děti. 
Zemřela po krátké těžké nemoci dne 4. května 
1982 v nedožitých 52 letech. Na MUDr. Elen 
Martincovou vzpomí nají kromě rodiny býva-
lí spolupracovní ci ze zdravotnictví, přátelé 
a známí i adamovská veřejnost včetně tehdy 
malých, dnes již dospělých pacientů.

-MK-

Oldřich Moser - 105. výročí 
narození a 30. výročí úmrtí

Narodil se 25. července 1905 v Bílovicích 
nad Svitavou v rodině dřevomodeláře jako 
nejstarší ze tří synů. Vystudoval průmyslovou 
školu elektro technickou v Brně. Po jejím ab-
solvování pracoval jako technik na cejchov-

Žili mezi námi

Akce v Městském klubu mládeže
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ním a puncovním úřadě v Brně, později to byl 
státní úřad pro normalizaci a mě ření. Mnoho 
zaměstnanců adamovského závodu si ho pa-
matovalo jako zkušebního komisaře, který 
v provoze 50 cejchoval počitadla k výdejním 
stojanům. Do Adamova se přiženil. Z man-
želství s Marií Preisslerovou se narodil v roce 
1939 syn Ivan, který řadu let pracoval v ada-
movském závodě a je dlouholetým členem 
Historicko-vlastivědného kroužku. Životními 
láskami Oldřicha Mosera byla příroda a ma-
lování, kterým se věnoval od útlého dětství, 
později to byla rodina a nejvíce vnoučata, kte-
rá miloval. Měl velkou radost, když se jeho ob-
rázky líbily. Maloval všemi dostupnými tech-
nikami - akvarel, tempera, perokresba a oleje. 
Nutno také vzpomenout jeho veřejné činnos-
ti. Když se přiženil do rodiny Preisslerů v Ada-
mově, vášnivých ochotníků adamovského 
divadla, pracoval jako výtvarník na scénách 
v divadelních spolcích v dělnickém domě 
a v so kolském divadle v Adamově. Také se 
podílel jako výtvarník výzdoby při po řádání 
různých zábav a zejména karnevalů po válce. 
Oldřich Moser byl obyčejný člověk, skromný, 
přátelského jednání s lidmi, s láskou k přírodě, 
výtvarnému umění a rodině. Zemřel 19. října 
1980, ve věku 75 let. Naposledy byly jeho ob-
razy vystaveny na výstavě nežijících výtvarní-
ků v roce 2001. U příležitosti jeho výročí naro-
zení i úmrtí si na něho jistě vzpomenou spolu 
s rodinou i přátelé a známí a všichni, kdo ho 
znali. Čest jeho pa mátce!

 MK

Anežka Hudcová - 100. výročí 
narození

Narodila se 12. srpna 1910 v Oboře - Hu-
tích na Blanensku jako pátá ze šesti děvčat 
v rodině pekaře Odehnala. V 15 letech ode-
šla pracovat do Adamova jako pomocná síla 
a kuchařka do rodiny Rurothů, která bydlela 
v lichtenštejnském zámečku. S rodinou Ruro-
thů odešla do Prahy a později, po jejich od-
chodu do Německa, se vrátila do Adamova. 
V roce 1933 se provdala za adamovského ro-
dáka Emanuela Hudce, s kterým měla syna 
Jaroslava a dcery Emilii a Janu. Rodina bydle-

la v Adamově v Plotní ulici. Anežka Hudcová 
pracovala až do odchodu do důchodu v Ada-
movských strojírnách. Zemřela 26. května 
1979. Na tuto dlouholetou adamovskou ob-
čanku si jistě vzpomenou spolu s ro dinou 
všichni, kdo ji znali, přátelé a známí, zejména 
občané z Plotní ulice. Čest její památce! 

MK

Vzpomínka
Dne 22. 8. 2010 tomu bude již 1 rok, co 

nás opustil náš syn Jarek Trávníček. Chybí 
nám. Děkujeme všem, kteří si na něj vzpo-
menete.

Rodiče
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Byt 1+1 s lodžií, Adamov

Cihlový byt 2+1, Adamov

Nové byty v Adamově

830 000 Kč

999 000 Kč

od 996 029 Kč

- byt o velikosti 1+1 s lodžií v OV
- zateplený dům s novou fasádou 
 a plastovými okny

- byt 2+1 v OV s neprůchozími pokoji
- 3 x balkon, sklep, výtah
-  ihned k nastěhování

- cihlové byty 1+kk – 4+1 v OV
- možnost výběru vybavení bytu
-  parkovací stání v ceně bytu

Poctivý obchod s nemovitostmi

RSBd/5346/10

RSBd/5345/10

RSBd/1038
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IV. ročník turnaje 
o Pohár ředitele ZŠ a MŠ Adamov a FK Adamov

V úterý 1. 6. 2010 proběhl IV. ročník tur-
naje „ O Pohár ředitele ZŠ a MŠ Adamov a FK 
Adamov“ tentokrát pod záštitou radního Ji-
homoravského kraje Mgr. Ivo Poláka.

Letošního ročníku se zúčastnilo 6 druž-
stev žáků 8. a 9. tříd, ZŠ a MŠ Adamov, ZŠ 
Moravská Chrastová, ZŠ Lysice, ZŠ Židlocho-
vice, ZŠ Lipovec. Účastníky přivítali při slav-
nostním zahájení ředitelka ZŠ a MŠ Adamov 
Mgr. Jana Burianová a předseda FK Adamov 
Miroslav Čuma. Po slavnostním zahájení byl 
úvodními zápasy rozehrán turnaj systémem 
každý s každým s těmito výsledky:

Lysice – Adamov „A“  5 : 0
Moravská Chrastová – Adamov „B“ 4 : 0
Lipovec – Židlochovice 7 : 2
Adamov „A“ – Moravská Chrastová 3 : 1
Adamov „B“– Židlochovice 6 : 1
Moravská Chrastová – Lysice 3 : 0
Adamov „A“ – Adamov „B“ 9 : 1
Moravská Chrastová – Lipovec 2 : 5
Židlochovice – Lysice 5 : 3
Adamov „A“ – Lipovec 2 : 7
Moravská Chrastová – Židlochovice 1 : 3 
Adamov „B“ – Lysice 1 : 3
Adamov „A“ – Židlochovice 1 : 6
Lipovec – Lysice 7 : 2
Adamov „B“ – Lipovec 0 : 7

Tabulka turnaje
1. Lipovec 33 : 9 15
2. Židlochovice 22 :13 12
3. Adamov „A“ 20 :15  9

4. Moravská Chrastová 11 :11  6
5. Lysice  8 :21  3
6. Adamov „B“  3 :29  0

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Libor 
Vintr – Adamov „A“.

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Sta-
nislav Kolíšek - Židlochovice.

Nejlepším střelcem se stal Jan Sedlák 
se 14 vstřelenými brankami.

Radní Jmk Mgr. Ivo Polák, jenž převzal 
záštitu nad letošním turnajem, se nemohl 
z pracovních důvodů zúčastnit slavnostní-

ho vyhlášení výsledků a předání cen. Toto 
proběhlo za přítomnosti ředitelky ZŠ a MŠ 
Adamov Mgr. Jany Burianové a předsedy 
FK Adamov Miroslava Čumy. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří ten-
to turnaj pomáhali organizačně zajistit, FK 
Adamov za věcné dary. Dále bychom chtě-
li poděkovat rozhodčím Zdenku Handlovi 
a Vladimíru Ciprovi, kteří nemalou měrou 
přispěli ke zdárnému průběhu tohoto tur-
naje.

FK ADAMOV

Úspěch v bowlingu
Žáci ZŠ Adamov vybojovali výborné 2. místo v okresním kole 

v bowlingu. Úspěch potěšil o to více, že se letos sešla opravdu sil-
ná konkurence 78 hráčů ze 13 škol okresu Blansko. Samotný průběh 
okresního kola byl od počátku velmi napínavý. Pro velký počet hráčů 
byla soutěž zkrácena jen na dvě kola (obě se počítala), a proto zále-
želo opravdu na každém hodu. Už po prvním kole byla ZŠ Adamov 
na 2. místě o dva body před ZŠ Dvorská Blansko. Ve druhém kole 
předvedla většina hráčů Adamova výrazné zlepšení, ale na další bla-
nenskou školu ZŠ TGM to bohužel těsně nestačilo a Adamov prohrál 
souboj o 1. místo o pouhou jednu jedinou kuželku. Členové druž-
stva, které dle pravidel tvoří 3 chlapci, 2 dívky a 1 učitel, si nominaci 
museli vybojovat ve školním kole, které se konalo v rámci sportovní-
ho dne již v dubnu. Družstvo ZŠ Adamov nastoupilo ve složení Do-
minik Neuman (ve své kategorii 1.), Filip Rozsypal (4.), Martin Kuchař 
(27.), Gabriela Čalkovská (4.), Klára Potůčková (24.) a Stanislav Tůma 
(4.). Tým Adamova táhl k medaili zejména Dominik Neuman, který 
především ve druhém kole (180 b.) předvedl vynikající výkon a po 
zásluze zvítězil ve své kategorii. Za zmínku stojí i 4. místo Gabriely 
Čalkovské v kategorii dívek. Poděkování ale patří všem reprezentan-
tům, protože všichni předvedli vynikající výkony. 

pořadí na prvních 5 místech:

1. ZŠ TGM 730 748 1478
2. ZŠ Adamov 702 775 1477
3. ZŠ Dvorská 700 704 1404
4. ZŠ Lipovec 670 723 1393
5. ZŠ Jedovnice 676 680 1356



18

Dne 1. 6. 2010 Šipkový klub uspořádal 
turnaj pro mládež v kategoriích do 15 (žáci) 
a nad 15 (junioři) let. V kategorii žáků se 
zúčastnilo 8 hráčů a v kategorii juniorů 12 
hráčů. Pro první šest v každé kategorii byly 
připraveny poháry a věcné ceny. Na závěr 
turnaje proběhlo ještě losování ze všech zú-
častněných o tři volné ceny, z nichž první byl 
mobilní telefon věnovaný sponzorem tur-
naje firmou ABLE agency, s.r.o. Turnaj probí-
hal v příjemném prostředí klubu za velkého 
sportovního nadšení všech zúčastněných, 
především žáků. I přesto, že někteří hráli po-
prvé, ukázali, že mají pro tento sport talent. 
V případě, že bude z jejich strany zájem jsme 
ochotni se jim v klubu věnovat. Co se týče 
vlastních výsledků:

Kategorie žáci 
1. Crla
2. Peterek
3. Šandera Jindřich
4. Pilátová
5. Unzeitigová
6. Ševčík
7. Šandera Jakub
8. Prokop

Kategorie junioři
1. Klimeš
2. Vala
3. Ruta
4. Havránek
5. Valenta
6. Schimerle
7. Babík
8. Vojta
9. Pilát
10. Krátký
11. Smílek
12. Flash
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Výsledky tenisových družstev

Dětský den v šipkovém klubu
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INZERCE
Hubnutí: www.zdravehubnout.cz �

Podnikání: www.vydelekzdomu.cz �

Koupím byt 2+1 v OV, možno i družstev- �
ní, prosím nabídněte. Platba v hotovosti. 
Spěchá. Tel. 733 323 939.

Hledám pronájem bytu v Adamově -  �
42letý nekuřák, bezproblémový, domácí 
kutil. Veškeré okolnosti pronájmu doho-
dou. Nabídky prosím zasílejte na e-mail: jiri.
ryzner@seznam.cz

Prodám zahradu cca 400 m � 2 v oploceném 
areálu – zahrádkářská kolonie Na Hanačce 
v Doubravici nad Svitavou, cena 20 000 Kč. 
Možnost stavby chaty. Tel. 724 288 545.

Prodám nebo pronajmu garáž (i dlouho- �
době) na ulici Plotní. Tel. 721 529 017.

Pronajmu byt 1+1 na ul. P. Jilemnic- �
kého, volný ihned. Nájem včetně inkasa 
5000 Kč, kauce 2 nájmy. Tel. 516 432 275, 
731 587 987.

V kadeřnictví Laura na Smetanově nám.  �
v Adamově masáže zdraví Marie Kuncová, 
tel. 774 930 011, www.masaze-zdravi.cz., pe-
dikúra Jana Hédlová, tel. 724 038 613.

Prodám starší, ale dobře fungující pulto- �
vý mrazák o obsahu 120 litrů. Na ceně se do-
hodneme. Telefon: 606 248 136.

Nabízím cihlový byt 2+1 s balkonem  �
v Adamově, ulice Komenského. Cena 
1.064.000 Kč. Tel. 733 679 942.

Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.  �
605 902 875.

80 let Adamovského fotbalu - 3. část
Továrnu přebírá do svých pevných stra-

nických rukou ředitel ing. Chalikov. Také 
on fandí fotbalu a přeje si, aby se opět hrá-
la vyšší soutěž. Trenérského žezla se ujímá 
Karel Skoupý, který skončil s aktivní činnos-
tí. Funkcionář Miloš Hladký přivádí z Krá-
lovopolské Brno hráče Josefa Skarku, kte-
rý zažil největší fotbalovou slávu v Králově 
Poli – jednoroční účast v I. lize a společně 
s ním i Ivana Motáka, neobyčejného talen-
ta, o kterého měla zájem svého času i Slávia 
Praha. Sezona 1966-1967 znamená 4. místo 
v I.B třídě. Od roku 1967 začínají v mužstvu 
dlouhodobě působit členové divizního ká-
dru ZKL Brno Zdeněk Handl a brankář Pa-
vel Košťál a syn Františka Smítala, Jaroslav 
Smítal „Pavouk“, jenž miluje i hokej a stal se 
v něm dokonce dorosteneckým mistrem re-
publiky. Příležitost začínají dostávat i bra-
tři Hédlové – František a Miroslav. Sezona 
1967–1968 je na výsost úspěšná . Adamov-
ští obsazují 1. místo v I.B třídě s velkým ná-
skokem a odjíždějí v srpnu roku 1968 na 
úspěšný zájezd do NDR. Zde poráží muž-
stvo východoněmeckého krajského přebo-
ru Chemii Pirna brankou nové posily Luboše 
Pazdery ze Sp. Husovice 1:0 a mužstvo Tur-
bine Grossrohrsdorf 3:1. Při odjezdu z NDR 
je udivil na hranicích neobvyklý počet utá-
bořených sovětských vojsk. Inu, bylo těsně 
před srpnovou okupací. 

V čele klubu stojí Leopold Stošek starší 
a pod jeho vedením bude následovat dru-
hý adamovský vrchol. Do mužstva je získán 
poctivec ing. Miloš Boček ze Sokola Olešni-
ce a ze slováckého Vlčnova přilétl „Motýl“ 
ing. Jaroslav Kužela. 

 Sezona 1968-1969 byla rozjeta velice 
úspěšně. Už předem bylo známé, že dojde 
opět k reorganizaci soutěží a že budou zave-
deny župní přebory. Znamenalo to postup 
šesti mužstev z I.A třídy. Postoupit ale chtěli 

téměř všichni. Spartak Adamov se držel hned 
od úvodu na předních místech, po polovině 
soutěže vedl a na jaře 1969 vedoucí místo 
uhájil. Spolu s ním postoupili do jihomo-
ravského župního přeboru Spartak Třebíč, 
Spartak I. brněnská, Sp. Žďas Žďár nad Sáza-
vou, Spartak Líšeň a Spartak Kuřim. Všechny 
soutěžní zápasy odehráli hráči Luboš Pazde-
ra, Josef Skarka, Eduard Žec, Zdeněk Handl, 
Ivan Moták a Jan Nosek. Střelcem mužstva 
se stal Luboš Pazdera s 9 zásahy, Miloš Boček 
se trefil 8x a Josef Skarka 7x. Odešel Eda Šen-
kyřík do Metry Blansko a Tibor Heller skončil 
s aktivní činností. Hráči Smítal, Moták, Košťál 
a Handl se zúčastňují turnaje okresních muž-
stev ve Vysokých Tatrách v utkáních Poprad–
Blansko 3:4 a Ústí nad Orlicí–Blansko 3:1. 

Župní sezona 1969- 1970 nebyla rozjeta 
vůbec dobře. První výhra přišla až v pátém 
zápase s Jiskrou Kyjov – 3:2. V obraně začal 
nastupovat adamovský odchovanec Jan 
Fojt, pro svou úspornou výšku nazývaný 
„Píďa“. Po podzimu byl Adamov třetí od kon-
ce, což se bralo jako neúspěch. Po úspěšném 
zimním turnaji v Blansku nastoupil Sp. Ada-
mov do odvety s novými hráči Josefem Kre-
jsou z KPS Brno a Zdeňkem Cihlářem z Mi-
nervy Boskovice. Začal hrát i Ivan Smetana 
z Kunštátu a hráč Smítal vykonával navíc 
i placenou práci tajemníka oddílu. Mužstvu 
se začalo dařit více než na podzim a konečné 
9. – 10. místo společně se Spartakem Kuřim 
bylo nakonec obstojné. Potěšila domácí vý-
hra s Baníkem Ratíškovice, postupujícím do 
divize 1:0. Sestoupila dvě mužstva: Spartak 
Žďas Žďár nad Sázavou a Dukla Vyškov. Zde-
něk Handl, Ivan Moták a Jan Fojt odehráli 
všechna soutěžní utkání. Nejlepším střelcem 
byl Eduard Žec se 7 brankami. Mužstvo si za-
jelo v letní pauze do východoněmecké Pir-
ny , kde porazilo Chemii Pirna 3:1 a v odvetě 
v Adamově prohráli Sasové od Labe 2:0.
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje 
Kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, M. Škvařilová, Z. Buřík, Bc. R. Pilát, R. Kolář, 
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e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje 

právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: GRAFEX, Kolonie 304, 679 04 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 30.7.2010 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

www.ir-reality.cz

Adamov, Komenského 
ul. cihlový byt 3+1 v os. 
vlastnictví. Byt se nachází 
v revitalizovaném domě 
v 6. patře s výtahem. 
Celková plocha bytu je 
65 m2, orientace východ 
a západ, k bytu patří 
balkon a sklep.

Cena:  
1 150 000 Kč + provize RK

Mobil: 603 290 695

Tel.: 542 210 141

Levný
3+1
v Adamově!

Fotografie ze setkání dětí s paní Květou Fialovou 
v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

Květa Fialová (herečka) z Prahy a Věra Fialová 
(její velká obdivovatelka) z Adamova při setkání 

po pořadu FIALOVÉ KVĚTY ŠTĚSTÍ.

Fotografie z oslavy MDD - malování na chodník spojeného 
se soutěží o nejzajímavější strašidlo BUBUADAMOVÁKA.


