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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 5. schůzi konané dne 14.12.2010 
mimo jiné rM:

Jmenovala předsedou Komise sociální  •
a výchovně vzdělávací pana Miloše Vola-
vého a dále členy této komise paní Dob-
ru Moserovou, Mgr. Jiřího Papiže, paní 
Andreu Holasovou, paní Jarmilu Odehna-
lovou, Mgr. Janu Burianovou, paní Hanu 
Markovou a paní Marii Lončekovou. 
Schválila dodatky k Provozním řádům dět- •
ských hřišť na ulici P. Jilemnického a na uli-
ci Komenského, kterými došlo k rozšíření 
otvírací doby těchto hřišť (v případě vyho-
vujícího počasí) i na měsíc listopad. 
Jmenovala předsedou Komise pro udělo- •
vání čestných občanství ve volebním ob-
dobí 2010 - 2014 PhDr. Jaroslava Budiše, 
a dále členy této komise Bc. Romana Piláta, 
MBA, pana Jiřího Němce, paní Lenku Malá-
kovou, slečnu Marii Škvařilovou, DiS., paní 
Jitku Králíčkovou a pana Ivana Mosera.
Schválila termíny svatebních obřadů na  •
rok 2011 a současně schválila obřadní síň 
Městského úřadu Adamov, jako úředně ur-
čenou místnost pro konání svatebních ob-
řadů. Za povolení uzavřít manželství mimo 
stanovený termín nebo mimo úředně ur-
čenou místnost je vybírán správní popla-
tek Kč 1.000,-. Schválené termíny svateb 
jsou zveřejněny na webových stránkách 
města a dále byly zveřejněny v minulém 
čísle Zpravodaje.
Jmenovala předsedou komise Projektu  •
Zdravé město Adamov a místní agendy 21 
pro volební období 2010 – 2014 RNDr. Kar-
la Truhláře a dále členy této komise Bc. Li-
buši Špačkovou, slečnu Marii Škvařilo-
vou, DiS., pana Jiřího Němce, paní Dob-

ru Moserovou, paní Naděždu Pikartovou 
a Mgr. Stanislava Tůmu.
Na základě žádosti pana Víta Uhlíře dala  •
souhlas ke změně termínu zbudování po-
kladního systému v prodejně firmy NOVA 
M spol. V na ulici Družstevní 1, a to z 31. 
12. 2010 na 30. 6. 2011 s tím, že termín za-
vedení pekárny se změní z 31. 3. 2011 na 
31. 12. 2010.
Připravila program 3. zasedání Zastupitel- •
stva města Adamova s tím, že projednala 
potřebné materiály k jednotlivým bodům 
zařazeným do programu.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova:
Dne 21.12.2010 se konalo 3. zasedání 
zastupitelstva, na kterém mimo jiné, 
členy zastupitelstva :

Byla schválena obecně závazná vyhláška  •
č. 4/2010 o místních poplatcích, kterou 
se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2008 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. Touto novou vyhláškou dochází, 
kromě několika formálních změn daných 
změnou legislativních předpisů, přede-
vším ke změně splatnosti u poplatku ze 
psů na termín 30.6. Sazby místních poplat-
ků byly ponechány v původní výši. U míst-
ního poplatku ze psů byla zrušena sazba 
pro psy chované v kotcích.
Byla schválena obecně závazná vyhláška  •
č. 5/2010, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 24/2002 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů.V nové vyhlášce jsou zapraco-
vány změny v návaznosti na novou práv-
ní úpravu a je stanovena jedna splatnost 
poplatku na termín 30.6. Z důvodu zruše-
ní institutu prominutí poplatku je rozšířen 

článek 7 osvobození o poplatníky ve výko-
nu trestu, v dětských domovech, domo-
vech pro seniory a osoby nezvěstné.
Byla schválena nová obecně závazná vy- •
hláška č. 6/2010, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška č. 2/2008 o místním po-
platku za provozovaný výherní hrací pří-
stroj. V novém návrhu vyhlášky jsou za-
pracovány změny v návaznosti na novou 
právní úpravu a navržena další možnost 
zpoplatnění jiného technického herního 
zařízení povoleného Ministerstvem finan-
cí místním poplatkem na základě novely 
zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplat-
cích. Na základě této novely mohou obce 
zpoplatnit místním poplatkem nejen vý-
herní hrací přístroje, ale i jiná technická 
herní zařízení povolená Ministerstvem fi-
nancí (jedná se zejména o tzv. videoter-
minály).
Byla schválena Smlouva o poskytnutí do- •
tace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
s výší dotace 36.804,- Kč na výdaje na za-
bezpečení akceschopnosti JSDH Adamov 
na rok 2010. Jde o neinvestiční dotaci, kte-
rou Město Adamov dostává každoročně, 
ale vždy v jiné výši. Výše dotace se odvíjí 
se od počtu absolvovaných hodin ško-
lení členů JSDH a od počtu výjezdů této 
jednotky k akcím mimo katastrální území 
Adamova.
Bylo schváleno rozpočtové provizorium  •
na období leden až únor 2011. Dle toho-
to provizoria bude město Adamov hospo-
dařit s finančními prostředky do schválení 
rozpočtu zpracovaného pro celý rok 2011.
Byl rovněž schválen rozpočtový výhled  •
města Adamova na r. 2011 – 2013, který 
obsahuje souhrnné základní údaje o pří-
jmech a výdajích, zejména o dlouhodo-
bých závazcích a pohledávkách, o finanč-
ních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
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Aktuální informace ze 
svodky událostí Městské 
policie Adamov

Vybrané události z prosince 2010 kon-
krétně:

* Strážníci byli přivoláni na zastávku ČD, 
kde se nacházeli dva volně pobíhající psi. 
Strážníkům se podařilo vypátrat majitele, 
který si své miláčky přijel zanedlouho vy-
zvednout na služebnu MP Adamov. 

* O rychlý zásah strážníků žádali sousedé 
staršího a nemocného muže, který upadnul 
z invalidního vozíku a za dveřmi svého uza-
mčeného bytu volal o pomoc. Když se stráž-
níci dostavili na místo, byli zpočátku schopni 
přes zavřené dveře s mužem komunikovat, 
avšak po chvíli se jakákoliv komunikace ztra-
tila a bylo zjevné, že muž uvězněný v bytě 
potřebuje naléhavě pomoc. Při přihlédnutí 
k těmto okolnostem provedli strážníci ná-
silné otevření dveří, po kterém spatřili na 
zemi ležícího muže. Na místo byla ihned při-
volána Rychlá záchranná služba, která muže 
ošetřila. 

* V průběhu měsíce prosince umístili 
strážníci na jedno vozidlo výzvu k odstraně-
ní vraku a tuto výzvu zaslali majiteli vozidla. 
Výzva se setkala s úspěchem, jelikož majitel 
sám na svoje náklady vozidlo odstranil.

* Ve večerních hodinách, při hlídkové čin-
nosti, spatřili strážníci na zemi ležícího muže. 
Muž byl zjevně pod vlivem alkoholických ná-
pojů a byl sám pro sebe nebezpečný. Stráž-
níci zjistili místo pobytu jmenovaného a je-
likož se v bytě nenacházel sám, byl předán 
rodinným příslušníkům, kteří se postarali 
o jeho zotavení. 

* Během měsíce prosince byl zjištěn ná-
růst přestupků proti bezpečnosti a plynu-
losti provozu na pozemních komunikacích 
spočívajících v nedovoleném stání nebo za-
stavení vozidla na pozemní komunikaci ze-
jména na ul. P. Jilemnického a na ul. Sadová. 
Vyzýváme tedy občany k dodržování stano-
venéhodopravníhoznačení. 

 Mgr. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov

realizovaných záměrů. Z rozpočtového vý-
hledu se vychází při tvorbě rozpočtu.
Bylo revokováno usnesení z 29. zasedá- •
ní Zastupitelstva města Adamova ze dne 
25.2.2010 týkající se odprodeje objektu 
č.p. 8 (tj. bývalá pekárna na nám. Smeta-
ny). Ke změně usnesení došlo, protože 
osoba, které na základě původního usne-
sení měl být objekt prodán, koupi neustá-
le oddalovala a nebyla schopna prokázat 
zajištění finančních prostředků na usku-
tečnění koupě. Pokud se nepřihlásí nový 
zájemce o odkoupení tohoto objektu, 
bude dále rozhodováno, jak s tímto objek-
tem naložit pro potřeby města. 
Byl odsouhlasen odkup pozemků od  •
ADASTu a.s. v likvidaci. Celková odkupova-
ná plocha činí 12.779 m2za cenu 10.000,- 
Kč.
Byl schválen prodej pozemku parc.č. 311/1  •
o výměře 1736 m2, v k.ú. a obci Adamov 
manželům Kratinovým, 679 04 Adamov 
za celkovou cenu 140.616,- Kč. Jedná se 
o pozemek za bývalou ZUŠ na ulici Osvo-
bození.

na 6. schůzi konané dne 29.12.2010 
mimo jiné rM:

Jmenovala předsedou Sportovní komise  •
pana Jiřího Němce a dále členy této komi-
se pana Miroslava Čumy, Ing. Milana Dudí-
ka, Ing. Pavla Krále, pana Miroslava Svědín-
ka a Bc. Aloise Koženého.
Změnila své usnesení z 3. schůze ve věci  •
jmenování předsedy povodňové komise 
s tím, že předsedou se stává starosta měs-
ta Bc. Roman Pilát, MBA, a místostarosta 
Jiří Němec byl jmenován místopředsedou 
této komise.Současně byl pan Jiří Němec 
pověřen řízením činností všech přísluš-
ných orgánů obce v případě krizové situ-
ace a z toho důvodu na něho byly dele-
govány všechny povinnosti a pravomoci 
předsedy Povodňové komise. 
Schválila záměr odprodeje části pozem- •
ku parc.č. 458/156 v k.ú. a obci Adamov. 
Jedná se část pozemku na ulici Hybešova, 
který byl dosud dlouhodobě užíván paní 
Odehnalovou a panem Raušerem jako 
součást jejich zahrady. Tímto odprodejem 
dojede k narovnání majetkových vztahů. 
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřed-
ní desce Města Adamova.
Jmenovala předsedkyní Komise MHD Mar- •
tinu Písaříkovou a dále členy této komise 
Jiřího Němce, Jitku Králíčkovou, Mgr. Janu 
Burianovou a pana Richarda Maňouška.
Na základě příslušných žádostí a po před- •
chozím vyvěšení záměrů na úřední desce 
schválila pronájem volných pozemků (za-
hrádek) v oblasti „U hotelu“ a dále „U teni-
sových kurtů“.

Schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajiš- •
tění Městské hromadné dopravy v Ada-
mově se společností ČAD Blansko a.s. Na 
základě tohoto dodatku dochází k pro-
dloužení stávající smlouvy od 1. 1. 2011 do 
31. 12. 2011.
Neschválila finanční příspěvek na provoz  •
„Domova sv. Josefa v Žirči“, střediska ne-
ziskové organizace – Oblastní charity Čer-
vený Kostelec
Dala souhlas zřizovatele k přijetí finanč- •
ních darů určených pro ZŠ a MŠ Adamov 
v celkové výši 14.700,-Kč.

Další informace z činnosti :
Město Adamov se v rámci propagace zú- •
častnilo, stejně jako každý rok, veletrhu 
cestovního ruchu GO a Regiontour, která 
se konala ve dnech 13. až 16. ledna na BVV 
v Brně. Velké pozornosti se ve výstavním 
stánku společném s dalšími obcemi z regi-
onu (např. Jedovnice, Vavřinec, Rudice) tě-
šil především adamovský Světelský oltář.
V průběhu ledna, února a března se v Ada- •
mově uskuteční natáčení studentského fil-
mu „Příliš mladá noc“. Režisér Olmo Omer-
zu tímto snímkem zakončí svá studia na 
filmové fakultě FAMU. Jedná se o středo-
metrážní snímek o ztrátě iluzí a propust-
nosti hranic mezi dětstvím a dospělostí. 
Natáčení bude probíhat střídavě v interi-
érech a exteriérech města Adamov. Tvůr-
ci snímku se budou průběžně obracet na 
obyvatele Adamova s prosbou o pomoc 
při natáčení formou dobrovolné asistence 
na natáčení a komparsu. Film bude uve-
den na mezinárodních festivalech a měl 
by být dokončen koncem roku 2011.
Odbor sociálních věcí zajistil instalaci počí- •
tače ve společenské místnosti DPS na ulici 
Komenského, který bude sloužit k připoje-
ní na internet pro služební účely, a součas-
ně i pro obyvatele DPS. Na tomto počíta-
či si budou moci jednotliví obyvatelé DPS 
například nechat zřídit vlastní e-mailové 
adresy pro komunikaci se svými rodina-
mi a přáteli, nahlížet na internet, včetně 
webových stránek Města Adamova, kde 
si mohou přečíst nejnovější zprávy a infor-
mace z dění ve městě.
Město Adamov prostřednictvím MKS a or- •
ganizátorů z řad dobrovolníků chystá na 
měsíc březen uspořádání „Městského ple-
su“. Bližší podrobnosti včetně informace 
o možnosti zakoupení vstupenek budou 
včas zveřejněny.

Na základě zápisů ze schůzí RM a zasedá-
ní ZM zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špač-
ková
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Nejdůležitější změny v sociální oblasti od 1. 1. 2011

Jména + umístění/rok konání 2009 2010 2011
L. Pokorná - kostel 3 106 4 888 3 327
L. Pokorná - kostel 2 423 3 927 3 608
J. Papiž Zlatá zastávka 119 162 106
Dagmar Ševčíková 1 238 1 786 1 277
J. Králíčková - MKS 3 676 1 725 534
p. Papiž MÚ Adamov 275 238 200
Olga Hořavová 2 959 2 234 5 060
Zuzana Nováčková 1 785 1 430 0
Šánderovi + Čížkovi 867 1 368 1 553
Celkem 16 448 17 758 15 665

Poznámka:: Zuzana Nováčková se sbírky 2011 neúčastnila - odstěhovala se. 

Tříkrálová sbírka 
v Adamově

Oblastní charita Blansko tak jako každý 
rok pořádala začátkem ledna 2011 v Ada-
mově „Tříkrálovou sbírku“. Na charitativ-
ní účely bylo tímto získáno 15 665,- Kč na 
8 místech, kde byly pokladničky umístěny 
nebo s nimi chodili koledníci. Tímto bychom 
chtěli všem, kteří přispěli, a také těm, kteří se 
na sbírce organizačně podíleli, poděkovat. 
Oblastní charita Blansko

novela zákona č. 117/1995 Sb. o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se

sociální příplatek •  podle přechodných 
ustanovení tohoto zákona zůstává do 
31.12.2012 pouze rodičům, kteří pečují 
o zdravotně postižené dítě nebo alespoň 
jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdra-
votně postižený nebo je nezaopatřeným 
dítětem, které je současně dlouhodobě 
zdravotně postižené nebo dlouhodobě 
nemocné, podmínky pro výpočet náro-
ku a výše se použijí podle právní úpravy 
platné do 31.12.2010
o zániku sociálního příplatku k 31.12.2010  •
se oprávněné osobě zašle sdělení, které 
nebude doručováno do vlastních rukou
na výši sociálního příplatku nemá od  •
01.01.2011 vliv osamělost rodiče, ani stu-
dium dětí
porodné •  nově podmíněno příjmem 
v rodině, který musí být nižší než součin 
částky ŽM rodiny a koeficientu 2,4. Roz-
hodným obdobím, za které se zjišťuje 
příjem, je kalendářní čtvrtletí předcháze-
jící kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se 
dítě narodilo 
porodné při splnění příjmu rodiny jen na  •
první živě narozené dítě nebo na další 
živě narozené děti, které se narodily spo-
lečně s ním
nárok na porodné má také osoba, která  •
převzala dítě do trvalé péče nahrazují-
cí péči rodičů, pokud převzala dítě do 
1 roku jeho věku, toto bylo prvním dí-
tětem, na které z důvodu jeho převzetí 
vznikl nárok na porodné, a před převze-
tím tohoto dítěte do péče této osobě 
nevznikl nárok na porodné podle § 44. 
Za podmínek uvedených ve větě první 
má nárok na porodné také osoba, která 
převzala do trvalé péče nahrazující péči 
rodičů 2 nebo více současně narozených 
dětí. Podmínka výše rozhodného příjmu 
je stejná.

za dítě převzaté se pro nárok na porodné  •
považuje pouze dítě převzaté na základě 
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do vý-
chovy jiného občana než rodiče a rozhod-
nutí soudu o osvojení dítěte 
výše porodného 13.000 Kč na první živě  •
narozené dítě a 19.500 Kč, narodilo-li se 
s tímto dítětem další živé dítě (děti)
rodičovský příplatek •  - zkrácení období 
výplaty v základní výměře z 21 měsíců na 
9 měsíců věku dítěte (7.600 Kč)
zkrácení možnosti volby nároku na rodi- •
čovský příspěvek v základní výměře z ob-
dobí do 21 měsíců na období do 9 měsíců 
věku dítěte
pokud rodič neprovede volbu, od kalen- •
dářního měsíce následujícího po kalen-
dářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 9 mě-
síců, náleží rodičovský příspěvek ve sníže-
né výměře 3.800 Kč
přechodně prodloužení volby nároku na  •
rodičovský příspěvek v základní výměře 
do konce února 2011 v případě zkrácení 
z 21 měsíců na 9 měsíců věku dítěte. 

novela zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, 

pouze změny v zápočtu příjmů vzhledem  •
k prodloužení výplaty náhrady mzdy při tr-
vání PN ze 14 na 21 dnů.

novela zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, mimo jiné:

omezení  • výplaty podpory v nezaměst-
nanosti
nelze souběh podpory a „nekolidující“ vý- •
dělečné činnosti, tato výdělečná činnost 
je však nadále možná v průběhu další evi-
dence na ÚP bez nároku na podporu
výplata podpory se odloží na dobu, za kte- •
rou náleží odstupné, zohledňuje se nárok, 
nikoliv skutečná výplata 
rozlišuje se důvod ukončení pracovního  •
poměru, při dobrovolném odchodu je sní-

žení podpory na 45 % průměrného mě-
síčního výdělku po celou dobu 
zpřísnění podmínek pro zprostředkova- •
telské agentury (všechny musí mít sjed-
náno pojištění pro případný úpadek, aby 
bylo možné vyplatit mzdy ve stanovené 
výši )
rozšiřuje se okruh nástrojů aktivní politi- •
ky zaměstnanosti - překlenovací příspě-
vek těm uchazečům o zaměstnaní, kteří 
ukončí evidenci a zahájí samostatnou 
výdělečnou činnost, na příspěvek není 
právní nárok. 

novela zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, přináší zejména 
změny týkající se příspěvku na péči v I. 
stupni:

výše PnP ve stupni I •  činí z původních 
2000 Kč částku 800 Kč (netýká se osob 
uvedených v § 120 odst. 4 věta 2 výše 
uvedeného zákona) 

novela zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, která mimo jiné 
stanoví pro rok 2011-2013

snížení výše nemocenské na 60% denní- •
ho vyměřovacího základu po celou dobu 
nemoci 
OSSZ vyplácí nemocenské až od 22. dne  •
stávající PN bude po 01.01.2011 automa- •
ticky přepočtena.

novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, 
např. 

pro rok 2011-2013 bude náhradu mzdy  •
při pracovní neschopnosti zaměstnava-
tel vyplácet od 4. do 21. dne PN 
„Dohodu o provedení práce nebo doho- •
du o pracovní činnosti je zaměstnavatel 
povinen uzavřít písemně, jinak jsou ne-
platné; jedno vyhotovení této dohody 
zaměstnavatel vydá zaměstnanci.“
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Změna na zdravotním středisku
K 1. únoru 2011 dojde ve zdravotnic-

kém zařízení AZZA, s.r.o. k dost velké změ-
ně. Po 45 letech končí práci ve své ordinaci 
internista MUDr. Josef Kosek. Prožil tu se 
svými pacienty spoustu let. Jaká byla ta 
léta pro lékaře, ale také pro člověka, který 
tady spolupracoval s mnoha dalšími kole-
gy? Zeptáme se.

Tak tedy pane doktore, co Vás zaválo 
do Adamova?

Po promoci na Lékařské fakultě v Brně 
roku 1958 jsem začal pracovat v nově vybu-
dované nemocnici v Boskovicích, a to na in-
terním oddělení. Po šestileté práci na tomto 
oddělení jsem přešel na pracoviště okresu 
Blansko. Dva dny v týdnu jsem se věnoval 
pacientům na interní ambulanci polikliniky 
v Blansku a zbývající tři dny jsem ordinoval 
na závodní poliklinice v Adamově.

Ale pokud vím, Vy jste nebyl ani bla-
nenským ani adamovským občanem.

To jsem opravdu nebyl, nejsem a už urči-
tě ani nebudu. Jsem z Brna a celou dobu do 
zaměstnání dojíždím. Třicet let jsem použí-
val ke své přepravě výhradně vlak. Trať Br-
no-Adamov-Blansko a zpět jsem znal sku-
tečně velmi důvěrně. Teprve posledních 15 
roků absolvuji tuto cestu poněkud pohodl-
něji. Jezdím autem.

Za tu dlouhou dobu působení jste jis-
tě zažil řadu kolegů. Kteří Vám nejvíce 
utkvěli v paměti?

Kolegů byla skutečně celá řada a nemělo 
by se na ně zapomínat. Z těch, kteří setrvali 
v Adamově delší dobu a tudíž jsem s nimi 
i více spolupracoval, bych uvedl například 
MUDr. Františka Kotoučka, MUDr. Elenu 
Martincovou, MUDr. Růženu Filipínskou, 
MUDr. Milana Čoupka a našla by se určitě 
další jména. S těmi současnými, kteří pra-
cují ve zdravotnickém zařízení, samozřejmě 
stále spolupracuji.

A Vaše zdravotní sestry?
Když jsem nastoupil do Adamova byla 

v ordinaci interny sestra Božena Svobodo-
vá, která znala pacienty, což pro mě bylo 
pomocí. Poté jsem krátce spolupracoval se 
setrou Emílií Charvátovou. A nyní už dlou-
hých 26 let se mnou v ordinaci interny pra-
cuje sestra Helena Cvrkalová.

Teď se podívejme na pacienty. Vždycky 
byla plná čekárna. 

Jistě, vždyť v naší ordinaci jsou provádě-
na interní vyšetření nemocných pacientů, 
nebo také předoperační vyšetření. Dlouhé 
roky u nás procházeli pacienti s RTG vyšet-
řením. Jeden den v týdnu jsem se věnoval 
péči o diabetiky. 

Ano pane doktore, Vy v Adamově kon-
číte. Ale končí i interní ambulance?

Samozřejmě že ne! S plánování svého 
odchodu jsem pamatoval na to, aby nedo-
šlo k přerušení činnosti interní ambulance, 
takže jsem už od července loňského roku 
usilovně hledal svého nástupce. Na moje 
místo usedne 1. února 2011 plně kvalifiko-
vaný internista. Jsem přesvědčen , že svoje 
pacienty předám do dobrých rukou. A na-
víc bude s novým lékařem pracovat stávají-
cí zkušená sestra Helenka.

Máte vzkaz pro své pacienty a ada-
movské občany?

To je ošemetná otázka. Neodchází se mě 
lehce, protože jsem si za 53 let práce s paci-
enty, z toho 45 let v Adamově, natolik zvy-
kl na svoje poslání pomáhat nemocným, 
že si teď budu na definitivní důchod těžko 
zvykat. No, prostě budu muset v mých 78 
letech změnit svůj styl života a věnovat se 
jiným zájmům. 

Našim pacientům přeji nejen dobré 
zdraví, ale v případě zdravotních potíží co 
nejlepší zdravotní péči.

Děkuji Vám za Váš čas i za rozhovor. 
Dovolte mi popřát Vám jménem našich 
čtenářů dobré zdraví a pohodu do dalších 
let.

Rozhovor připravila  
Lenka Vrožinová
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Městský klub mládeže Adamov vás v únoru zve:
2. února od 15:00 

„na Hromnice vyrob svíce“
Světlo svíček hromniček mělo chránit dům i úrodu před blesky, dnes 
již máme hromosvody, přesto vás zveme na výrobu vlastnoručních 

svíček. Zkusíme si jejich odlévaní i stáčení a především zdobení.

11. února od 10:00 
Tvoříme s Alenou Baisovou – kašírované batikované misky

Mís, misek i mističek není nikdy dostatek, papírové barevné misky budete moci 
použít v kuchyni, k dekoraci, pro děti na drobnosti i jako milý dárek a navíc je 

jejich výroba natolik snadná, že se jí snadno necháte inspirovat i k dalším 
výtvorům. S sebou budete potřebovat pouze hladkou plastovou misku.

14. 2. od 15:00 
Kuchařské odpoledne – Valentýnské pohoštění

Láska prochází i žaludkem, a tak o svátku sv. Valentýna vás zveme na kuchařské 
odpoledne, během kterého co si uvaříme, to si také sníme. Připravovat 

budeme sladké i slané pohoštění pro slavnostní příležitosti.

18. 2. od 15:00 
Hravé odpoledne

Další hravé odpoledne kdy nás čeká hraní a hraní… a na závěr případný turnaj 
o chutné ceny. Tentokrát to budou 3D piškvorky a osadníci z katanu.

23. 2. od 15:00 
Zadáno (nejen) pro holky 
Zadáno (nejen) pro kluky

Pestré odpoledne, během kterého „především kluky“ bude lákat střelba 
(z čeho a do čeho budeme střílet je překvapení) a „především holky“ si 

budou moci vyrobit náramky z korálků, drátků nebo bavlnek.
a ještě jedno pozvání pro širokou adamovskou veřejnost hned na začátek března:

4. 3. od 15:00 
Adamovský masopust

Těšit se můžete i jako účastníci i jako diváci na rej masek, který projde z MKM kolem obchodů přes 
„Ptačinské náměstí“ a kolem MŠ až na hřiště P. Jilemnického, kde pro všechny bude připraven 

masopustní hodokvas s dobrým občerstvením, zábavné hry a soutěže pro děti a taneční 
vystoupení. Chceme tímto také vyzvat všechny aktivní obyvatele, rodinné týmy, třídní kolektivy, 

zájmové nebo sportovní kolektivy k zapojení do naší soutěže „O nejlepší masky nebo maskovanou 
skupinu“. Soutěžit se bude ve třech kategoriích - jednotlivci, rodinné týmy a kolektivy. Pro všechny 

zamaskované bude připravené malé občerstvení, hlavními cenami, o které se bude soutěžit, budou 
výborné a hlavně velké dorty. Všichni zájemci se mohou hlásit předem u pracovníků MKM až do 

pátku 4. 3., kdy po reji proběhne slavnostní vyhlášení. (Bližší informace získáte také přímo v MKM.)
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Vás zve:
4.února 2011 do MKS na  Î

PrÁZDnInoVoU PoHÁDKU Pro 
VŠECHnY HoLKY A KLUKY
Pro páteční prázdninové dopoledne 
jsme připravili pro děti spolu s rodiči, ale 
i z mateřské školy a školní družinu MALOU 
MEDVĚDÍ POHÁDKU (účinkuje Zdeněk 
Ševčík). Z důvodu autobusového spojení 
je začátek představení v 10.20 hodin (po 
příjezdu autobusu) a zpět můžete využít 
spoje s odjezdem v 11.12 hod.

6. února 2011 v 15 hodin do SC MKS  Î
na Komenského ul. na

VErnISÁŽ VÝSTAVY JIŘÍHo LUKEŠE 
a JIŘÍHo HIrŠE
V kulturním programu vystoupí primáš 
souboru Hradišťan – Jura Pavlica.
Výstava potrvá do 15. února 2011a 
přístupná je denně v době od 13 do 17 
hodin.

10. února 2011 v 16.45 hodin do  Î
salonku MKS na Ptačině na

besedu členů klubu důchodců 
s PharmDr. Vlastou DAŇKoVoU, 
majitelkou lékárny Lada v Adamově, na 
téma „VŠE, Co VÁS ZAJÍMÁ o LÉCÍCH 
A VITAMÍnECH + odpovědi na vaše 
dotazy“.

12. února 2011 v 16 hodin do MKS na  Î
Ptačině na

besedu s p. Václavem ADAMEM na téma 
nÁroDnÍ PoUŤ Do ŘÍMA.
Povídání bude doplněno promítáním. 
K dopravě z Adamova I i zpět můžete využít 
spojů MHD.

Za kulturou...

13. února 2011 na Î
autobusový zájezd do divadla radost 
na představení pro nejmenší – HrAnÍ 
o ČErVEnÉ KArKULCE. 

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
Knihovna: č.t. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Začátek představení je ve 14.30 hodin, 
odjezd z Adamova v 13.20 z Horky a 13.30 
z Ptačiny. 

14. února 2011 v 9.45 hodin do sálu  Î
MKS na 

PoHÁDKoVÉ DoPoLEDnE Pro 
nEJMEnŠÍ. 
Za dětmi zavítají tetiny Matylda 
a Klotylda. Zvány jsou mateřské školy ve 
městě i ostatní rodiče spolu s dětmi.

Za kulturou...

14. února 2011 do Divadla Bolka  Î
Polívky na 

představení Divadla Palace Praha 
MILÁČEK AnnA.
Hrají: Martina Hudečková, V. Hybnerová, L. 
Rybová, S. Rašilov, D. Prachař.
Začátek představení je v 19 hodin, 
vstupné+doprava 400 Kč. 

15. února 2011 v 17.45 hodin do  Î
salonku MKS na Ptačině na 

přednášku Marty AnTonÍnoVÉ na téma 
PUToVÁnÍ ZA PoKLADY ToSKÁnSKA.

17. února 2011 ve 14 hodin do DPS  Î
v Adamově na 

další setkání v rámci akce „TATo BY SE 
VÁM MoHLA LÍBIT...“
Na setkání jsou zváni i ostatní zájemci z řad 
seniorů.

18. února 2011 v 19 hodin do  Î
Společenského centra MKS na 
Komenského ul. na další

BIBLICKÉ ZASTAVEnÍ s Jiřím Kaňou. 
K dopravě z Adamova III i zpět můžete  
využít spojů MHD.

19. února 2011 na Î
zájezd do GYÖrU
spojený s návštěvou termálních lázní. 

Za kulturou...
20. února 2011 do Městského divadla  Î
Brno na 

představení SUGAr – nĚKDo To rÁD 
HorKÉ.
Začátek představení je již v 18 hodin. 

24. února 2011 do sálu MKS na  Î
Ptačině na 

KonCErT CIMBÁLoVÉ MUZIKY „PEnTLA“ 

Začátek v 17.45 hodin. Bližší informace na 
plakátech. 

Na březen připravujeme...
Karneval pro děti •
vyhodnocení soutěžní části Salonku dět- •
ských adamovských umělců + vernisáž 
výstavy,
II. ročník Salonu adamovských fotografů  •
(vernisáž 11. 2. v MKS) – zájemci o účast na 
přehlídce adamovských fotografů – ama-
térů žádáme, aby svůj zájem o vystavování 
potvrdili prostřednictvím e-mailu na adre-
se mks@mks-adamov.cz 
první letošní vlastivědné putování okolní  •
přírodou...

Nepřehlédněte... 
Upozorňujeme zájemce o kurz  • CVIČEnÍ 
Pro úLEVU pod vedením Věry Volné na 
možnost přihlásit se do měsíčního (únoro-
vého) kurzu, který bude probíhat 1x týd-
ně v MKS.
Také další kurz  • BŘIŠnÍCH TAnCŮ pod ve-
dením lektorky Andrey Kleinové bude za-
hájen v únoru (10. 2. 2011).

Do obou kurzů je nutné se přihlásit v MKS 
nebo na č.t. 607518104, popř. prostřednic-
tvím e-mailu mks@mks-adamov.cz. 

Za kulturou jinam...
Pod tímto odkazem najdete vždy nabíd-

ku zájezdů do divadel, které MKS připravuje 
na další měsíce. Připomínáme, že ze strany 
divadel je vždy stanoven termín, do kterého 
máme vstupenky rezervovány a musíme jej 
dodržet. 

12. března 2011 Î
nAŠI FUrAInTI (ve 14 hodin)
zájezd do Národního divadla Praha, 
u zájezdu zbývá k obsazení 6 míst. 

13. března 2011 Î
MA FAIr LADY ZE ZELŇÁKU (ve 14 hodin) 
zájezd na oblíbené a úspěšné představení 
Městského divadla Brno, které dlouhou dobu 
patří mezi nejvyhledávanější kusy a zaujme 
jistě návštěvníky všech věkových kategorii. 
Termín pro přihlášení: do 9. února 2011 

26. března 2011 Î
KAT MYDLÁŘ, CArMEn, DĚTI rÁJE 
(odpolední představení)
autobusový zájezd do Prahy spojený s ná-
vštěvou uvedených muzikálů (každý návštěv-
ník navštíví muzikál podle svého výběru). Dle 
vašeho zájmu ověříme zajištění vstupenek.

23. nebo 24. dubna 2011 Î
MArY PoPPInS  
(odpolední představení) 

V sobotu 22. ledna 2011 se mohlo 
adamovské dětské publikum poprvé v rámci 
Sobotního setkání s pohádkou seznámit 
s divadlem Zlatý klíč z Rohozné a jejich 
představením “Jak šel Honza do pohádky”.
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zájezd na velice úspěšné představení uvádě-
né v Městském divadle Brno, které je urče-
no dětskému i dospělému publiku. Uzávěr-
ka přihlášek bude uvedena na plakátech po 
obdržení této informace z předprodeje.

Knihy, které najdete 
v knihovně MKS...
Světová literatura:
Kepler, L.: Hypnotizér
Waltari, M.: Město smutku a radosti
Lodge, D.: Nejtišší trest
Woolfová, V.: Orlando
Falcones, I.: Ruka Fátimy
Albrightová, M.: Tajná řeč broží
od českých autorů:
Kosatík, P.: Čeští demokraté
Wagnerová, A.: Sidonie Nádherná
Žák, J.: Konec starých časů
Křesťan, R.: Co jsem si nadrobil
Klíma, I.: Moje šílené století II
Knihy pro děti:
Svěrák, Z.: Kuky se vrací
Král Artuš - komiks
Lindgrenová, A.: Petr a Petra
Tři tatínci a maminka
Hledej strašidla
Stará, E.: A pak se to stalo!

Slova pro 
povzbuzení...

Jedna vlaštovka jaro nedělá… Je to jen 
kapka v moři… Tato a další podobná úslo-
ví dobře známe. Vyjadřují to zvláštní v naší 
povaze: moje snaha je neúčinná, není vidět, 
nemá smysl, musím čekat, musí nás být víc. 
Jedna vlaštovka, to je vlastně zbytečnost, 
protože to je „nic“… 

Nedávno jsem se bavil s jedním známým. 
Tématem bylo – jak jinak v této době – snižo-
vání platů ve státní sféře. Citelně je pocítil on 
i jeho rodina. Z jeho slov jsem vycítil hořkost 
a zklamání. Nesedí si v kanceláři, ale prakticky 
denně dostává psychicky i fyzicky zabrat v te-
rénu. Protože ho znám jako poctivého člo-
věka, troufl jsem si mu dát jednu radu. Ať se 
i v této náročné době snaží dělat svou práci 
zodpovědně jako dosud. Utečou roky a na to, 
co se zdá dnes být jako balvan těžké, se bude 
už jen vzpomínat. Tak, jako se vzpomíná na 
velkou vodu. Zůstane po ní v srdci jen to, co 
bylo poctivé a zodpovědné. Ostatního není 
třeba litovat, protože to stejně odnese voda 
času do zapomnění. Divná rada, pomyslíte 
si? Šílený nápad? Ne, opravdu ne. Stejně jako 
není šílené vsadit byť na jedinou vlaštovku. 
Ona je totiž bezpečným poslem jara!

Jiří Kaňa 

První výstava roku 2011 byla zahájena v neděli 9. ledna ve Společenském 
centru MKS. Svoje fotografie na ní vystavila Markéta Uhlířová. Vernisáž 

příjemně vyplnilo vystoupení její kamarádky - břišní tanečnice.
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Významná výročí
Eliška Nováková, roz. 
Rybářová - 80. narozeniny

Vzpomínka
Dne 10. 1. 2011 jsme vzpomněli nedoži-

tých 90. narozenin pana Jana Žaludka a 28. 2. 
2010 to bude již 10 let, co nás navždy opus-
til. Děkujeme všem, kdo mu spolu s námi vě-
nují tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají manželka, dcery 
Ludmila a Jana a syn Vlastimil. 

Dne 10. února 2011 tomu bude již 12 
roků, co nás navždy opustil náš milovaný ta-
tínek a dědeček pan František Alexa z Ada-
mova. S láskou a úctou stále vzpomínáme. 
Dcera Helena s rodinou a syn Petr.

kou, po válce ja ko dorostenka v TJ Sokol 
Adamov. V roce 1948 cvičila jako doros-
tenka na XI. všesokolském sletu v Praze. 
Po zrušení Sokola cvičila v oddíle ZRTV 
(základní a rekreační tělesná výchova), 
kde vedla ženy. Nacvičila s nimi spartaki-
ádní sestavy a také sama cvičila na všech 
spartakiádách. V roce 1991 se podíle-
la spolu s br. Oldřichem Pačovským a br. 
Milo slavem Kopeckým na obnovení TJ So-
kol v Adamově. S br. Kopeckým vedla cvi-
čení seniorů - Věrnou gardu, kterou vede 
dodnes. S touto složkou na cvičila sleto-
vou sestavu. Cvičila na sokolských sletech 
v letech 1994, 2000 a 2006. Za dlouhole-
tou práci v Sokole dostala v roce 2006 od 
české obce so kolské bronzovou medaili. 
Od města Adamova obdržela v březnu 
2008 čestné uznání a k 90. výročí vzni-
ku ČSR čestné občanství. Její velké přání 
je cvičit na sokolském sletu v roce 2012 
v Praze. Elišce Novákové k jejímu význam-
nému životnímu jubileu všechno nejlepší, 
hodně zdraví i aktivity a vitality ke cviče-
ní v Sokole i na sletu v roce 2012 a hod-
ně spokojenosti do dalších let přejí bývalí 
spolupracovníci, členové TJ Sokol, Sokol-
ská věrná garda, přátelé a známí včetně 
příbuzných.

MK

Antonín Baldrman - 
101. narozeniny

Před rokem jsme v Adamovském zpravo-
daji blahopřáli panu Antonínu Baldrmanovi 
k významnému jubileu - 100. narozeninám, 
které oslavil 17. ledna 2010. Uplynul rok 
a přicházíme zase s blahopřáním k jeho 101. 
narozeninám.

Narodila se 28. února 1931 v Lipči na 
bývalé Podkarpatské Rusi. Její otec zde 
sloužil jako veli tel četnické stanice. V roce 
1932 přibyl do rodiny bratr Zdeněk. Po 
vzniku protektorátu v Čechách a na Mo-
ravě, vzniku samostatného Slovenského 
státu a zabrání Podkarpatské Rusi Ma-
ďarskem v března 1939 se musela rodina 
z Lipče vystěhovat. Útočiště hledali v Blan-
sku, kde bydlela babička a teta (matčina 
matka a sestra), kde také nějaký čas bydle-
li. Po krátkém čase dostal otec místo veli-
tele četnické stanice v Ostrově u Macochy, 
kam se rodina odstěhovala a pro žila tam 
celou válku. V Ostrově navštěvovali s bra-
trem obecnou (základní) školu a pak měš-
ťanskou školu v Blansku. V roce 1945 byl 
otec na vlastní žádost přeložen do Ada-
mova na četnickou stanici, a tak se rodina 
Rybářova zase stěhovala. Od té doby se 
sta li adamovskými občany.

V roce 1946 začala Eliška studovat na 
gymnáziu v Brně, maturovala však v roce 
1950 na gymnáziu v Blansku, nově zří-
zeném v roce 1949 z teh dejší obchodní 
školy. Poté se přihlásila ke studiu na pe-
dagogické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně - obor čeština a tělesná výchova. 
Vzhle dem k tomu, že v té době byl nedo-
statek učitelů, potřeboval odbor školství 
na okrese Blansko, aby nastoupila hned 
na místo učitelky. Učila te dy dva roky 
v Habrůvce, tři roky v Jedovnicích a od 
roku 1955 v Adamově, kde učila až do 
odchodu do důchodu v roce 1987. Vyso-
kou školu studovala dálkově. V roce 1954 
se vdala za Jiřího Nováka a narodil se jim 
syn Petr. Man žel pracoval v adamovském 
závodě jako technický úředník. Eliška od 
mládí ráda cvičila - jako žákyňka před vál-

Pan Antonín Baldrman, adamovský rodák 
a dlouholetý adamovský občan i pracovník 
adamovského závodu, byl v mládí všestran-
ným sportovcem - hrával volejbal a provozo-
val i další sporty včetně bruslení (v Blansku, 
kam se v roce 1933 přiženil, učil krasobrus-
lařskému umění nadějné mladé adeptky). 
V Adamově do roku 1934 (ukončena činnost 
v Dělnickém domě) byl také aktivním čle-
nem divadelního odboru Dělnického domu. 
V průběhu 30. let min. století byl aktivním 
členem a hráčem fotbalového klubu Škoda-
Adamov, zejména za éry předsednictví klu-
bu pana Maška. Protože tento sport miloval, 
rád na tuto dobu vzpomíná. Také si rád pře-
čte Adamovský zpravodaj, na který se vždy 
těší. Bydlí v Senior centru v Blansku. Panu 
Antonínu Baldrmanovi k jeho 101. narozeni-
nám přejeme všechno nejlepší, dobré zdraví 
a hodně spokojenosti do dalších let - bývalí 
spolupracovníci, bývalí učni, přátelé a známí 
a také rodina a příbuzní.

MK

Na fotografii (autorem je Zdeněk 
Krupica) je Antonín Baldrman v den 

svých 100. narozenin se svými dětmi. 
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Na únor připravil Historicko-vlastivěd-
ný kroužek ve Společenském centru MKS 
v Adamově výstavu obrazů Jiřího Lukeše 
a kreseb Jiřího Hiršla. Vernisáž výstavy se 
uskuteční v neděli 6. února 2011 v 15:00 
hodin. Výstavu uvedou Adriana Lukešová 
a PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební části ver-
nisáže vystoupí Jiří Pavlica, Josef Fojta a Ven-
dula Pančochová. Výstavu můžete navštívit 
od 6. do 15. února 2011 od 13:00 do 17:00 
hodin. 

Jiří Lukeš se narodil a až do svých šesti 
let žil v malebné vesničce Mladějov na Vy-
sočině. Tamní styl života obyvatel i jeho prv-
ní intimní kontakty s panenskou přírodou 
jednoho z nejkrásnějších koutů republiky, 
jakým Vysočina bezesporu je, utkvěly ma-
lému Jirkovi hluboko v mysli i srdci. Když se 
jeho rodiče přestěhovali na Moravu, dlouho 
si nemohl zvyknout na krajinu rovnou jako 
stůl. Tu „svou“ moravskou nalezl až o mnoho 
let později v krajině kolem Násedlovic. Sem, 
do mírně zvlněného terénu pod ždánickými 
vrchy, který mu alespoň vzdáleně připomíná 
jeho rodnou Vysočinu, zajíždí dnes s fotoa-
parátem čerpat inspiraci. Jiří Lukeš maloval 
od osmnácti let nahodile. Systematicky se 
výtvarné tvorbě začal věnovat až v devadesá-
tých letech, ve svých čtyřiceti. Postupem času 
se Jiří Lukeš vypracoval ve zkušeného autora. 
Chápe umění jako intimní záležitost a necítí 
- na rozdíl od některých jiných - nutkavou po-
třebu „blýsknout se na veřejnosti“. Proto také 
obrazy, které vytváří, vypovídají o jeho nitru 
tak přesvědčivě... Pro jeho tvorbu jsou cha-

rakteristické: hutná pastózní malba, odváž-
ná barevná kombinace, vyvážená i záměrně 
excentrická kompozice, brilantně zvládnu-
tá práce s nahodilostí, převažující technika 
malby špachtlí v kombinaci s rozmýváním 
barev. Tvoří intuitivně, srdcem, a to je ten 
hebký pel, to je to, co dělá z jeho obrazů pro 
vnímavého pozorovatele příjemnou podíva-
nou. Vystavuje na jižní Moravě a na letošní 
rok připravuje již sedmou výstavu ve Vídni. 
Jiří Hiršl se narodil v roce 1954 v Ostravě -Vít-
kovicích. V roce 1977 ukončil studium na SPŠ 
stavební v Ostravě - Přívoze, obor propagační 

výtvarnictví, poté pracoval v propagaci Nové 
huti Ostrava – Kunčice. V Ostravě získal řadu 
přátel stejného zaměření, s kterými např. vy-
dal společný grafický kalendář. V roce 1983 se 
Jiří Hiršl oženil a zanedlouho poté se stěhuje 
za manželkou do Hodonína. Do března 1993 
pracuje jako výtvarník Agrochemického pod-
niku v Břeclavi, komerční propagační činnosti 
se věnuje na volné noze. Po přesídlení na již-
ní Moravu zpočátku těžce nesl odloučení od 
svých ostravských přátel. Avšak i zde mu osud 
přihrál do cesty několik podobně laděných 
lidí, kteří ho uvedli do hodonínského a břec-
lavského výtvarného prostředí. Jako propa-
gační výtvarník získává renomé v obou okre-
sech. V té době již publikuje své kresby v Mla-
dé frontě, Stadionu, Kmeni, v Hanáckých no-
vinách a v neposlední řadě v okresním tisku 
Slovácko, s nímž spolupracuje dodnes. S jeho 
kresbou a drobnou grafikou se měli možnost 
seznámit občané v Ratíškovicích, Dubňanech, 
Hodoníně, Břeclavi, Mikulově na kolektivních 
výstavách. Od roku 1991 je členem České unie 
karikaturistů. Pravidelně se zúčastňuje přehlí-
dek kresleného humoru, grafiky, ex-libris u nás 
i v zahraničí. Dominujícím výrazovým pro-
středkem Jiřího Hiršla je řemeslně čistá kres-
ba tužkou a tuší. Úspornou, poněkud hrubší 
linkou prezentuje motivy s úsměvnou nad-
sázkou a až s dětsky čistou poetikou. Pro au-
tora typické zjednodušení tvaru dává vynik-
nout myšlenkové pointě. Škoda jen, že v dů-
sledku svého časově náročného povolání 
se autor nemůže volné grafické a ilustrační 
tvorbě věnovat naplno. Věříme, že se i v bu-
doucnu budeme moci čas od času na někte-
ré z výstav pozastavit také nad jeho úsměv 
vyvolávajícím a duši pohladivším dílkem.

JB

Pozvánka na výstavu
Jiří Lukeš – malba, Jiří Hiršl – kresba
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
04.01. Libuše Matulová, 70 roků, Plotní 12 
07.01. Leopold Pilař, 75 roků, Tererova 1
15.01. Jaroslava Hladká, 80 roků, Údolní 1
15.01. Ing. Ivan Kubíček, 70 roků, Sadová 25
16.01. Richard Papež, 87 roků, Blažkova 6
21.01. Julie Zachovalová, 75 roků,  

Komenského 15
22.01. Libuše Moserová, 70 roků, 

Komenského 19
23.01. Iva Slámová, 70 roků, 

Komenského 19
24.01. Stanislav Fojtík, 70 roků, 

Petra Jilemnického 19
25.01. Zdenka Gimunová, 75 roků, 

Petra Jilemnického 4
27.01. Drahomíra Všianská, 83 roky, 

Petra Jilemnického 12
27.01. Marie Korabečná, 83 roky, 

Komenského 21
29.01. Františka Kuchařová, 70 

roků, Komenského 1
31.01. Marie Pernicová, 97 roků,  

Pod Horkou 6

úmrtí
18. 12. 2010 Josef Lošťák, roč. 1939,  

Komenského 21
08. 01. 2011 Miloslav Nejezchleba, roč. 1942,  

Komenského 12

INZERCE
 Podlahářství Gregor – pokládka a lepe- �

ní koberců a PVC, montáž plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a laminátových 
aj. Nabízíme  kvalitní podlahové krytiny. Tel. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz 

Prodám podsklepenou garáž ul. Komen- �
ského. Tel. 774 087 690.

Prodám byt v OV 3+1 ul. Komenského.  �
Tel. 774 087 690.

Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.  �
773 453 628.

Koupím poštovní známky, pohledy, obál- �
ky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, 
celé sbírky - větší množství - pozůstalost po 
sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info:  tiskárna@komurka.cz, nebo tel.: 
724 22 92 92

Prodám kimono na judo 160cm, per- �
fektní stav, za 450Kč a žehličku na vlasy 
Eta1331, černá, lehká, malá, regulátor teplo-
ty (2x stejný dárek na vánoce) 350,- Kč. Tel. č. 
607 973 779.

Prodám garáž na ulici Komenského, cena  �
dohodou. Tel. 723 247 091.

Předvánoční sportování (22. 12. 2010)
K tradičním sportovním aktivitám žáků 

ZŠ a MŠ Adamov patří „sportovní dílny“. Den 
před vánočními prázdninami si v tělocvičně 
školy změří síly v tradičních i neobvyklých 
hrách žáci, kteří reprezentují školu nebo mají 
zájem o reprezentaci školy. Počet zájem-
ců byl v tomto roce trojnásobný. Dali jsme 
přednost žákům, kteří se zúčastnili podzim-
ních turnajů a úspěšně reprezentovali školu.

V čem je předvánoční sportování jiné 
a pro žáky tak zajímavé? Děvčata a chlapci 
se do jednotlivých družstev, před každou 
novou hrou, vylosují. Hrají ve smíšených 
družstvech a kdo s kým bude hrát se dozví 
až před utkáním. Jednotlivé zápasy jsou vel-
mi vyrovnané (soutěžíme o nejlepšího střel-
ce a počítáme jen vítězství).

V tomto roce jsme zvolili 3 hry – fotbal se 
soft míčem (lehký pěnový míč), florbal a fot-
bal v sedě se specifickými pravidly.

Nejlepší střelci: Patrik Schimerle – 9, Do-
minik Flachs - 9, Nikolas Didi – 7, Lukáš Ne-
snídal – 2, Dominik Šmahel – 1, Patrik Homo-
la – 1, Jaroslav Kalina – 1

Vánoční běh do schodů
K dalším sportovním aktivitám, před vá-

nočními prázdninami patří také vánoční běh 

do schodů. Na prvním stupni, u žáků mlad-
ších, je zájem stálý a nebývale velký. Na dru-
hém stupni byla účast žáků ovlivněna vel-
kou nemocností. Žáci, kteří se aktivně běhu 
do schodů nezúčastnili, bouřlivě spolužáky 
povzbuzovali.Dokonce tak, že se soutěže 
zúčastnili bývalí žáci, kteří přišli do školy na 
návštěvu. Do „fotbalového kotle“ (diváci po-
vzbuzují podél tratě) se vydala také paní uči-
telka Monika Nejezchlebová a svým časem 
patřila k těm lepším.

Absolutní pořadí: 

Jméno a příjmení Čas ( s)
1. Nicolas Didi 11,28
2. Dominik Flachs 11,50
3. Patrik Schimerle 11,69

Chceme netradičními formami získat 
a udržet zájem o tělesnou výchovu. Pro ty, 
kteří ještě váhají, nabídnout takové aktivity, 
aby si je mohli nezávazně vyzkoušet. Dává-
me stále více příležitostí také těm žákům, 
které baví organizovat sportovní soutěže, 
rozhodovat zápasy, zapisovat průběh utká-
ní, obsluhovat časomíru, napsat o průběhu 
utkání reportáž.

Antonín Kašpárek

Pořadí v ročnících:

ročník Místo Dívky Hoši

1.
1. Sabina Vlčková Václav Janoušek
2. Nancy Didy Vojtěch Kubín
3. Eliška Brandýská

2.
1. David Křenek
2. Tomáš Poláček
3. Adam Prudík

4.
1. Monika Hájosová Filip Prokop
2. Petra Masáková Martin Pelan
3. Marie Vojtová

5.
1. Tomáš Antoňů
2. Filip Dobrovolný
3. Tomáš Růžička

6.
1. Kristýna Berková Martin Přikryl
2. Markéta Vrtělová Martin Mrázek
3. Lucie Křenková Marek Peterek

7.
1. Dominik Flachs
2. Filip Klimeš
3. Jan Filip

8.
1. Simona Rytířová Vítězslav Pilát 
2. Patrik Svoboda

9.
1. Gabriela Čalkovská Nikolas Didi
2. Patrik Schimmerle
3. Robin Fišer
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ŠACHY
Soutěže družstev pokračovaly dalšími 

zápasy. Ve druhé lize Adamov sehrál ve Sta-
rém Městě nekompromisně vedený zápas, 
ve kterém jen jedna partie skončila neroz-
hodně. Bohužel se nepodařilo udržet slibný 
náskok získaný v úvodu utkání a výsledkem 
byla těsná prohra. V Krajském přeboru Béčko 
s pomocí „kamarádů“ z Áčka získalo důležité 
vítězství se Sloupem. V další střetnutí s ASK 
Blansko sice také šlo do vedení, ale nako-
nec Blansko bezpečně vyhrálo. Céčko dlou-
ho bojovalo o první body v soutěži, Ale větší 
hráčská vyhranost a zkušenost přinesla ví-
tězství hráčům Lipovce. Vítězstvím adamov-
ského hráče Martina Schneidera skončil „B“ 
turnaj mládeže „Druhé úterý“ pořádaný ŠO 
Lokomotivou Brno 11. ledna. V průběhu tur-
naje nezakusil hořkost porážky a se ziskem 
5 bodů se stal po Petře Masákové druhým 
adamovským žákem, který dokázal tuto sku-
pinu vyhrát a získat právo startu v elitní sku-

TJ Březina – TJ Spartak Adamov 2:5 (0:3, 
1:0, 1:2)

Branky za Adamov: Juřena, Bartoš (Juře-
na), Průcha (Kilián), Kolenáč (Juřena), Bureš 
(Šnajdr). Adamov nastoupil do odvety proti 
Březině z jasným cílem, vrátit soupeři pro-
hru 1:0 z I. kola. Každý útok dostal od trenéra 
taktické pokyny a všichni hráči je splnili na 
sto procent. První třetinu Adamov vyhrál 3:0 
a skóre mohlo být i mnohem vyšší. Ve dru-
hé třetině hráči Adamova nedodrželi takti-
ku a stáhli se do obrany. Soupeř toto využil 
k tlaku, ale naštěstí ho zužitkoval pouze na 
vstřelení jedné branky. Ve třetí třetině byl 
zápas vyrovnaný, ale Adamov soupeře do 
vyložených šancí nepustil. Ve hře bez bran-
káře ujela dvojice Juřena – Kolenáč a prvně 
jmenovaný naservíroval spoluhráči nahráv-
ku do prázdné branky na zlatém podnose 
a bylo rozhodnuto. V závěru zápasu upravil 
ještě Bureš na konečných 2:5. Celé mužstvo 
odvedlo výborný výkon. Druhá útočná troji-
ce dostala za úkol dávat branky, tento úkol 
splnila a dala tři branky. S velikou chutí do 
hry, vysokým nasazením a obětavostí se pre-
zentoval Juřena. 

TJ Spartak Adamov – HC Lysice 3:2 (0:0, 
0:2, 2:0) po Sn

Branky za Adamov: Kolenáč, Kunc (Šťast-
ný), Bartoš-SN. Zápas začal oboustranně tvr-
dě, na hranici pravidel a v tomto duchu se 
hrál až do úplného závěru. V první třetině 
branka nepadla. Hra se ve druhé třetině pře-

souvala z jedné strany na druhou, ale pou-
ze soupeř dokázal vstřelit dvě branky. Ško-
da nevyužitých šancí. Do poslední třetiny 
nastoupilo domácí mužstvo z jasným cílem 
a to otočit zápas ve svůj prospěch. Koneč-
ně ve 42 min. vstřelil Adamov branku a kdo 
jiný by mohl skórovat než Kolenáč. Domácí 
zatlačili soupeře do jeho obranného pás-
ma a ten se jen obtížně dostával za modrou 
čáru. Tento tlak soupeř neunesl a vyprovo-

koval šarvátku, kde si ale vybral nesprávné 
soupeře. Hráči jako Juřena, Kolenáč a Šťast-
ný mají pro strach uděláno. Adamov z této 
situace vytěžil a Kunc nechytatelnou ranou 
po ledě vstřelil vyrovnávací branku. Zápas 
skončil remizou 2:2 a dospěl do samostat-
ných nájezdů, kde rozhodl Bartoš a umění 
Dobeše v brance. 

 za HO TJ Spartak Adamov Bc. Alois Kožený

pině „A“. Na druhém místě se 4 body skončil 
další šachový žák Adamova Lukáš Vysloužil.

Přehled výsledků:
II. liga E:
9.1.2011 ŠK Staré Město „B“ - TJ Spartak Ada-
mov 4,5:3,5. 1 Jiří Sekanina, Pavel Masák, Ján 
Mižák; 0,5 Martin Handl. 

Krajský přebor II A:
19.12.2010 TJ Spartak Adamov „B“ - TJ Sloup 
5,5:2,5. 1 Karel Švehla, Pavel Masák, Pavel 
Loubal; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Petr Bednář, 
Radek Trmač, Jiří Wiezner, Pavol Mikuš.

9.1.2011 ASK Blansko - TJ Spartak Adamov 
„B“ 5,5:2,5. 1 Jiří Wiezner; 0,5 Jaroslav Šmeh-
lík, Petr Bednář, Radek Trmač.

okresní přebor:
16.1.2011 TJ Spartak Adamov „C“ - ŠK GARDE 
Lipovec „E“ 2,5:5,5. 1 Petr Bajza; 0,5 Petr Le-
žák, Dana Ležáková, Jana Gruberová.

ŠO TJ Spartak Adamov

Vyhodnocení zápasů hokejového oddílu TJ Spartak Adamov
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1.narozeniny 
„šipkárny“ 3.12.2010

Šipkový klub Adamov oslavil 1.výročí pro-
vozu klubu v prostorách „Domu služeb“ na 
Družstevní 1, kde si členové klubu svépomo-
ci zbudovali kulturní zázemí pro tento sport. 
To se projevilo jednak nárůstem členské zá-
kladny, ale hlavně prestižní reprezentací klu-
bu i města. Díky tomu se podařilo uspořádat 
v těchto prostorách 28.11.2010 i jedno kolo 
celostátní SUPERLIGY, kterého zúčastnila 
OSTRAVA, OLOMOUC a BRNO. Další celostát-
ní akcí, kterou se podařilo dostat Adamov do 
finále poháru družstev, kterého se zúčastní 
64 týmů z celé republiky 2.4.2011 v Sokolov-
ně. Následně 3.4.2011 se uskuteční poslední 
kolo základní části SUPERLIGY za účasti 16 
nejlepších týmů v ČR, mezi které Adamov 
patří. Takže po roce jsme oslavili úspěšnou 
činnost klubu „crazy turnajem“ pro všechny 
členy klubu (házelo se ze židle) u kterého se 
všichni pobavili. Sice se rozdělovali i poháry 
a věcné ceny, ale to nebylo důležité. Hlavní 
byla dobrá nálada a spokojenost všech zú-
častněných, kterou dokládá pár fotografií. 

Šipkový klub uspořádal 
Vánoční turnaj pro mládež

Dne 22. 12. 2010 se uskutečnil v Šipko-
vém klubu turnaj pro mládež do 15 let a nad 
15 let. Pro prvních šest v každé kategorii 
byly připraveny věcné ceny a poháry. Dále 
bylo připraveno i malé občerstvení a na zá-
věr ještě pro všechny zúčastněné tombola 
s dalšími hodnotnými cenami. Účast oproti 
dětskému dni byla sice slabší, pouze po osmi 
hráčích v každé kategorii, ale o to více si to 
hráči užili. Pro dokreslení průběhu turnaje 
přikládáme fotografie.



15

“Tato by se vám mohla líbit” - je název prvního, a snad ne posledního, setkání obyvatel DPS v Adamově 
s adamovskou paní knihovnicí Hanou Ondrouškovou při povídání o knihách. 

Lednové “Dopoledne s pohádkou pro nejmenší” patřilo brněnským Kamarádům. Ti společně 
s dětmi navštívili pohádkovou školičku, která byla plná písniček a pohádek.
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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 31.1.2011 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

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy
Zápis do prvního ročníku se uskuteč-

nil 19. ledna 2011 v budově základní školy 
na ulici Ronovská, kam se dostavilo 29 dětí, 
a 20. ledna 2011 v budově základní školy na 
ulici Komenského, kam přišlo 20 dětí za do-
provodu rodičů. Zápis byl připraven formou 

her se zvířátky. Zápis probíhal na pěti stano-
vištích. Na každém z nich se děti seznámily 
se zvířátkem, které je provázelo při plnění 
jednotlivých úkolů: V českém jazyce se děti 
snažily vyprávět podle obrázků, poznávaly 
povolání vyobrazené na kartičce, a pokou-

šely se vyhledávat písmenka, která už znají. 
Na druhém stanovišti děti předvedly svoje 
matematické představy při jednoduchém 
počítání podle obrázků, rozpoznávaly poj-
my více a méně, ukazovaly jednotlivé číslice 
a základní geometrické tvary. Také si zahrály 
hru Člověče, nezlob se. Třetí stanoviště bylo 
ve znamení výtvarných schopností. Děti 
poznávaly základní barvy, kreslily posta-
vy a paní učitelka při tom sledovala správ-
ný úchop pastelky. Hudební výchově bylo 
věnováno třetí stanoviště, kde děti zpívaly 
písničky, doprovázely se na rytmické nástro-
je a poznávaly rozmanité zvuky. V tělocviku 
zkoušely děti přejít přes lavečku, hodit na cíl, 
kopnout míč na branku a také zavázat tka-
ničku u tenisky. Za každý úkol obdrželo dítě 
razítko do kartičky. Po splnění všech úkolů 
a získání jednotlivých razítek se děti s rodi-
či dostavily do ředitelny. Zde rodiče vyplni-
li přihlášku k základnímu vzdělávání, a děti 
si popovídaly s budoucí paní učitelkou. Jako 
odměnu obdržely děti upomínkový list, pa-
pírového medvídka s lízátkem, kterého pro 
ně vytvořili starší spolužáci, a perníkovou 
školu, kterou pro děti připravila cukrárna 
Luna. Všem budoucím prvňáčkům přejeme 
mnoho úspěchů a hodně jedniček. Cukrárně 
Luna děkujeme za sponzorský dar. 

Vedení školy


