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ROK

Jaroslav Seifert 

Když sítem děravým 
protéká s kvítím vánek 

a prška májová 
krášlí dívkám pleť; 
když voda na řece  

skládá se do varhánek 
a plachý milenec 

si v duchu říká: teď;

já vidím na břehu 
už dívky vysvlékat se, 

když v rudé plachetky 
si vlasy shrnuly, 

a vidím hrozen již 
dozrávat na zahrádce 

i listí narudlé 
snášet se na úly.

Když zima přijde však, 
u okna nad prohlubní 

již sněhem zavátou  
vyhlížím rychle sklem, 

okénkem roztálým, 
menším než prsten snubní, 

abych zahlédl list  
na stromě promrzlém.

A vidím fialky 
pod patou sněhuláka 

a kolem dokola 
růžový, bílý květ. 

Jak plachý milenec 
jdu zemí, ta mě láká, 

abych ji políbil –  
a v duchu říkám: teď!
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a I. kola do Senátu Parlamentu ČR za Adamov

Zprávy z radnice
Usnesení z 59. zasedání  

Rady města Adamova
Rada města schválila:

- domovní a provozní řád Domu s pe-
čovatelskou službou na ul. Komen-
ského 1 a ukládá odboru EMS povin-
nosti nájemníků promítnout do tex-
tu nájemních smluv

- provedené změny v projektové do-
kumentaci „Kabelové vývody nn z TS 
Neumannova“ předložené firmou
Energetika Boskovice s.r.o.

- přístavbu Penzionu u Kamenného 
Kola dle projektové dokumentace 
vypracované ing. Vachutkou

- přidělení bytu s finančním příspěv-
kem č. 61 na ulici Komenského 6 dle 
návrhu předloženého komisí pro při-
dělování bytů s tím, že nabídnutá 
částka bude zaplacena při podpisu 
smlouvy

- pořadí firem na zhotovení Ada-
movského zpravodaje pro rok 2005 
a ukládá tajemnici připravit návrh 
smlouvy s firmou Reprocentrum a.s.,
Bezručova 29, Blansko

- finanční příspěvek na Mikulášské
akce jednotlivých MŠ ve městě ve 
výši 25 Kč na žáka

- smlouvu o poskytnutí finančního
daru s TJ Sokol a TJ Spartak

- smlouvu na zajištění městské hro-
madné dopravy v Adamově s do-
pravcem Zdeňkem Pernicou

- fotokroniku města Adamova za rok 
2003

- rozdělení činností mezi starostou 
a místostarostkou následovně:

 Starosta 
- z odboru EMS oblast ekonomická 

a stavební
- veřejné zakázky
- smlouvy o dílo
- větší investiční akce ve městě
- fondy, dotace, úvěry
- zásahová jednotka sboru dobrovol-

ných hasičů
- městská policie
- bezpečnostní rada města.
 Místostarostka

- z odboru EMS oblast majetková
- údržba a úklid města včetně zimního 

posypu
- péče o zeleň a životní prostředí měs-

ta
- údržba tělovýchovných zařízení
- MAD a integrovaný dopravní systém
- odbor sociální včetně DPS
- oblast vzdělávání a výchovy
- oblast tělovýchovy a sportu

- oblast kulturní a společenská.
Rada města ukládá odboru EMS za-

jistit odstranění chladícího zařízení vel-
koobchodu TPH, který je umístěn v Do-
mě služeb, Družstevní 1, Adamov, v roz-
poru s nájemní smlouvou.

Rada města rozhodla zajistit pravi-
delný úklid společných prostor bytové-
ho domu Komenského 6 prostřednic-
tvím placeného domovníka a ukládá 
odboru EMS vše projednat se správcem 
tohoto objektu, který připraví potřebné 
smlouvy.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 20. 11. 2004 proběhlo 

na Městském úřadě Adamov vítání ob-
čánků. 

Do života byly přivítány tyto děti:
26.08. Michaela Kavanová, Ronovská 4
03.09. Denisa Svobodová, Neuman-
nova 6
18.09. Filip Čáp, Ronovská 6
30.09. Ondřej Kelča, Komenského 13
06.10. Beáta Hedlová, Dvořákova 3

Blahopřejeme:
03.11. Josef Lachman, 81 roků, Komen-
ského 11

Volby do zastupitelstev kraje:
Účast voličů: celkový počet oprávněných voličů 3 947, 30,15% 
to je 1 190 voličů, kteří se dostavili k volbám, celkem odevzdá-
no 1 184 úředních obálek z toho 1 106 platných hlasů.
Dosažené pořadí stran v Adamově:
poř. název strany počet hlasů vyjádřeno v %
1. KSČM 296 26,76
2. ODS 242 21,88
3. KDU-ČSL 145 13,11
4. ČSSD 135 12,20
5. Evropští demokraté 126 11,39
6. Sdružení nezávislých kandidátů  69  6,23
7. ZELENÁ pro MORAVU  32  2,89
8. Koalice jižní Morava  18  1,62
9. NEZÁVISLÍ  15  1,35
10.-11.  Moravská demokratická strana  8  0,72
 Unie svobody-Demokratická unie  8  0,72
12. Pravý Blok  6  0,54
13. Konzervativní strana  3  0,27
14.  Koruna Česká (monarch.strana)  2  0,18
15. Národní sjednocení  1  0,09
16.  České hnutí za národní jednotu  0  0,00

Volby do Senátu Parlamentu ČR :
Účast voličů: celkový počet oprávněných voličů 3 942, 
30,11% to je 1 187 voličů, kteří se dostavili k volbám, celkem 
odevzdáno 1 180 úředních obálek, z toho 1 092 platných hla-
sů.
Dosažené pořadí kandidátů v Adamově:
poř. kandidát  voleb. strana  počet hlasů   v %
1. Bernášek Jaroslav Ing. ED 441 40,38 
2. Rujbrová Zuzka JUDr. KSČM 262 23,99
3. Sehnal Vlastimil ODS 139 12.72
4. Peša Zdeněk PaedDr. NPM+SNK 101  9,24
5. Toufar Lubomír Ing. ČSSD  78  7,14
6. Kamba Stanislav Ing KDU-ČSL  55  5,03
7. Salm-Reifferscheidt-Raitzová 
  Koruna Česká  13  1,19
8. Riegert Jiří NEZ  3  0,27

Podrobnější informace o všech volebních výsledcích jsou 
uvedeny na internetové adrese www.volby.cz
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04.11. Marie Brožová, 82 roků, Fibicho-
va 25
05.11. Jiří Ambrož, 75 roků, Opletalo-
va 38B
08.11. Antonín Procházka, 75 roků, 
Plotní 5
10.11. Vlasta Doláková, 86 roků, Petra 
Jilemnického 10
10.11. Věra Zavřelová, 83 roky, Fibi-
chova 9
17.11. Karel Králíček, 80 roků, Petra 
Jilemnického 6
19.11. Leopold Kalus, 75 roků, Petra 
Jilemnického 25
22.11. Emilie Soldánová, 82 roky, Te-
rerova 2
23.11. Emilie Procházková, 82 roky, Pet-
ra Jilemnického 4
25.11. Vlasta Černohorská, 87 roků, Pet-
ra Jilemnického 17
26.11. Václav Svoboda, 82 roky, Neu-
mannova 2
28.11. Stanislav Chrásta, 75 roků, Ko-
menského 1
29.11. Jarmila Vágnerová, 86 roků, Ko-
menského 21
29.11. Oldřich Stejskal, 82 roky, Petra 
Jilemnického 6

Úmrtí:
05.09. Rostislav Skřivánek, roč. 1956, 
Sadová 
03.11. Václav Procházka, roč. 1921, 
Družstevní
05.11. Růžena Ferdová, roč. 1932, Sa-
dová 

Informace o uzavření 
Městského úřadu Adamov

Oznamujeme občanům, že 
poslední úřední den před vánoč-
ními svátky bude středa 22. 12. 
2004 od 8.00 – 12.00 a od 12.30 

– 16.00 hod. 
Od 23. 12. 2004 do 3. 1. 2005 

bude úřad zcela uzavřen. Žádá-
me občany, aby si své záležitosti 
vyřídili včas s ohledem na uza-
vření úřadu. 

Dne 3. 1. 2005 bude Městský 
úřad Adamov z technických dů-
vodů otevřen od 9.00 hod.

Děkujeme za pochopení 
a přejeme všem příjemné prožití 
vánočních svátků. 

Otázky pro…
Mgr. Kateřinu Prudíkovou, členku Měst-

ského zastupitelstva za ČSSD, 34 let

Po narození Adámka jsem si srovnala 
znovu hodnoty života, ale i tak se jako 
ostatní ženy, manželky, matky snažím 
všechno zvládnout – rodinu, politiku, 
sport i moje taneční zájmy. S manželem 
hrajeme volejbal a já mám také taneční 
studio na Ptačině. Jsem aktivní a spole-
čenský člověk. Mateřská dovolená nijak 
zvlášť neovlivnila moje aktivity. Mám 
manžela a rodinu, která pomůže a pod-
poří když je potřeba.

Na co jsme se nezeptali.
Nezeptali jste se na to, jak si předsta-

vuji život mých i ostatních dětí ve měs-
tě. Žiji v Adamově od malinka, mám 
dva syny a domeček, tedy určitá pouta 
i vztahy. Moje děti se stěhovat nechtě-
jí, proto se budu snažit udělat všechno 
pro jejich lepší sportovní i kulturní vyži-
tí. Chci, aby zde děti měly hřiště, kluziš-
tě, sportovní areály, aby se jim ve městě 
líbilo. Chci, aby zde přibývalo nových 
občanů a po roce se nestěhovali jinam. 
Aby se o Adamovu neříkalo, že je noc-
lehárnou či jinak. Chci, aby město bylo 
uklizené, pěkné a mohlo se tady pěkně 
žít jako v jiných městech.

Na závěr všem lidem k nastávajícím 
vánočním svátkům přeji hlavně mnoho 
zdraví, klid a pohodu.

Paní Prudíková, v zastupitelstvu 
Adamova působíte druhé volební ob-
dobí. Je možné udělat nějaké porov-
nání?

Těžko se mi srovnává něco, co je stej-
né. Pod stejným starostou stejná pra-
vidla. Starosta je hlavou města, má své 
představy a ty mu pomáhají prosazo-
vat lidé kolem něho. Já k nim nepatřím, 
jsme každý na jiném břehu. Pro mě sa-
motnou se ale změnil postoj vůči zastu-
pitelstvu a vedení města. V prvním vo-
lebním období jsem vydávala mnoho 
úsilí na psaní dopisů, návrhů, stížností. 
Bojovala, kritizovala. S elánem a nasa-
zením doufala, že prosadím jiné názory, 
ale při práci v opozici to prostě nejde. 
Nebyla jsem zvolena do rady ani žád-
ných komisí, abych „nenarušovala“ zřej-
mě již zaběhnuté. V současnosti politi-
ku dělám s rozmyslem, úvahou. Dokáži 
se orientovat v chodu města i zastupi-
telstva, vím kam sáhnout, co si přečíst 
a když nevím, mám přátele na telefonu 
kteří pomohou.

Další stejná věc je i to, že na zasedání 
chodí stále málo občanů. Ale přesto by 
lidé měli bojovat za sebe, za správnou 
věc, neměli by se nechat ovlivnit názory 
jiných a hlavně se nebáli politiků, úřed-
níků…Jsou to lidé jako my všichni a ti 
se také mýlí!

Před zastupiteli města jsou ještě 
dva roky do nových voleb. Co je pro 
Vás, jako komunálního poslance, dů-
ležité za tuto dobu dokončit nebo pro-
sadit?

Co je pro mě důležité prosadit či do-
končit? Otázka kterou neovlivním svým 
současným postavením v zastupitel-
stvu. Budu pracovat pro věci, které ne-
budou v rozporu s mými názory a budu 
přesvědčena, že jde o rozumné věci pro 
město a jeho občany. Můj cíl je ale mno-
hem důležitější. Ten si však nechám pro 
sebe.

Vaše současné volební období pře-
rušila mateřská dovolená. Je těžké 
všechno zvládat a mít ještě alespoň 
trošku času pro sebe?

Společnost ADAVAK, s.r.o. upo-
zorňuje občany, že v době od 23. 
12. 2004 do 31.12. 2004 bude firma
pro občany UZAVŘENA. Veškeré zá-
ležitosti a platby si vyřiďte včas.

Společnost ADAVAK, s.r.o. pře-
je všem občanům Adamova pří-
jemné prožití svátků vánočních a 
do nového roku 2005 hodně zdra-
ví a osobních úspěchů. 
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Udílení ocenění 

Postup stavebních prací na ulici Komenského

Kulturně informační komise 
děkuje občanům, kteří přispěli 
svými názory a podněty v lis-
topadové anketě a z odevzda-
ných lístků vylosovala jednoho 
výherce. Tím se stala paní Jaro-
slava Doudová z Adamova III. 
Srdečně blahopřejeme a zasílá-
me knižní odměnu.

POZVÁNÍ za kulturou  
v prosinci 2004

V neděli 5. prosince t.r. bude ve Vý-
stavní síni MKS Adamov v 16 hodin za-
hájena výstava Salón adamovských vý-
tvarníků.

Pokud patříte mezi občany Ada-
mova (současné či bývalé) a věnujete 
se výtvarnému umění, můžete rozší-
řit řady vystavovatelů. Stačí přinést ve 
čtvrtek 2. prosince 2004 v době od 12 
do 17 hodin tři svoje práce přímo do 
výstavní síně na Komenského ulici č. 6. 
Výstava potrvá do 14. prosince (včetně) 
a můžete ji navštívit denně od 13 do 17 
hodin, po domluvě na telefonním čísle 
516 446 590 i v jinou dobu.

V neděli 5. prosince 2004 se v koste-
le svaté Barbory koná v 9 hodin boho-
služba spojená s dožínkovou slavností 
a oslavou patronky našeho města – sva-
tou Barborou.

Již tradičně jsou pro všechny Barbo-
ry, Barunky, Báry … připraveny drobné 
dárečky.

MKS zabezpečilo na tento den do-
pravu na mši svatou a zpět. Autobus 
pojede v 8.40 hodin z Adamova III 
a zpět od obchodního domu po skon-
čení bohoslužby.

V pondělí 6. prosince t.r. zveme ob-
čany Adamova na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍ-
CENÍ VÁNOČNÍHO STROMU u obchod-
ního centra na Smetanově náměstí. 

Program: 
- zdravice starosty města Adamova 

ing. Jaroslava Bernáška, předsedy 
představenstva ADAST a.s. Adamov 
Ing. Pavla Zumra a gen. ředitele a.s. 
Ing. Ladislava Nováka

- vystoupení žáků ZŠ Adamov
- vystoupení Sboru svatého pluku se 

směsicí vánočních písní a koled
- předání hlavní ceny vítězi soutěže 

ADAST TOP TEN 2004
 Občerstvení sponzoruje ADAST a.s. 

Adamov. 
Začátek akce je v 16 hodin.

V úterý 7. prosince 2004 zavítá krou-
žek „Zpívání pro radost při MKS“ mezi 
obyvatele adamovského pečovatelské-
ho domu. Rádi by jim dopoledne zpří-
jemnili pěknou písničkou při MIKULÁŠ-
SKÉM ZASTAVENÍ. Akce se koná v 10 ho-
din ve společenské místnosti DPS.

Začátkem září 2004 začaly probíhat 
stavební práce spojené s projektem 
Regenerace panelového sídliště. Práce 
jsou rozděleny na tři stavby. První důle-
žitou stavbou je provést odvodnění po-
vrchů komunikace před bývalým SOU 
a internátem a v okolí řadových garáží. 
Dešťová kanalizace byla zaústěna do 
hlavního kanalizačního řadu pro ob-
last Horka. V současné době probíhají 
práce spojené s pokládáním zámkové 
dlažby v okolí garáží a pokládání nové-
ho živičného povrchu na komunikaci 
ulice Komenského, která byla narušena 
zemními pracemi spojenými s provede-
ním dešťové kanalizace. V celé lokalitě 
bude vyznačeno vodorovné dopravní 
značení, určující polohu a směr šikmé-
ho parkování vozidel, a tím bude získán 
potřebný prostor pro parkování. 

Současně s výše uvedenými pracemi 
probíhá výstavba bezbariérového pří-
stupu, na který navazuje nový chodník 
vedle komunikace vedoucí k objektu 
bývalého internátu. Tímto bude zpří-
stupněno celé území maminkám s dět-
mi, starým lidem a imobilním osobám.

Tímto bychom chtěli poděkovat ob-
čanům žijícím v okolí stavby za jejich tr-
pělivost. Jsme si vědomi, že jim součas-
ný stav prací znepříjemňuje život, ale 
věříme, že po dokončení stavby budou 
se svým okolím spokojeni. 

Dana Hnátovičová

Čestná občanství města Adamova 
a pamětní listy si v den státního svátku 
dne 28.10.2004 převzalo z rukou sta-
rosty Ing. Jaroslava Bernáška a PaedDr. 
Věry Hlavsové 33 oceněných občanů. 

Slavnostní atmosféru umocnily klavírní 
tóny pana Víta Marečka, učitele Základ-
ní umělecké školy Adamov, který celou 
akci doprovázel.
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V tentýž den pozveme do salonku 
MKS všechny, kdo rádi cestují nebo si 
alespoň oblíbili cestovatelské besedy, 
které MKS po celý rok organizovalo. 
Hostem poslední letošní besedy bude 
Honza VLASÁK a vyprávět bude o AL-
BÁNII. Při besedě si můžete zakoupit 
jeho novou knihu. Začátek přednášky 
je v 17 hodin, vstupné 20 Kč.

Ve čtvrtek 9. prosince 2004 pozveme 
do MKS dívky a ženy. Na 17 hodin je pro 
ně opět připraven VEČER PRO SEBE, při 
kterém se nejen dozví řadu zajímavostí 
(tentokrát například o medu), ale také 
si budou moci vyrobit drobný výrobek 
pro předvánoční výzdobu. Vstupné 25 
Kč.

„PŘEDVÁNOČNÍ DOVÁDĚNÍ“ – tak by 
mohl znít název páteční taneční akce 
pro adamovské školáky. 

Koná se v sále MKS, začátek je 
v 15.30 hodin, vstupné 20 Kč. Hudba 
Petr Hurdes.

Na neděli 12. prosince 2004 připravu-
je MKS spolu s Farním úřadem poslední 
BIBLICKOU HODINU v tomto roce.

Koná se v salonku MKS a její začátek 
je v 17 hodin. 

Od 15 hodin můžete navštívit sami 
nebo se svými dětmi a vnoučaty VÁ-
NOČNÍ DÍLNU, v rámci které si můžete 
vyrobit drobný dárek pro své blízké, vá-
noční přání apod.

V pondělí 13 . prosince zveme ma-
minky spolu s dětmi k návštěvě „Malé 
scény“ Mahenova divadla v Brně. Na 10. 
hodinu je pro nejmenší děti připravena 
pohádka PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Au-
tobusová doprava zajištěna. Cena zájez-
du: 60 Kč/os.

Na úterní podvečer (14. 12.) je připra-
veno VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ - koncert 
sólistů cimbálové muziky BROLN Brno. 
Začátek je v 17 hodin, vstupné 35 Kč.

Středa 15. prosince 2004 bude také 
věnována návštěvě divadla. Tento-
krát navštívíme novou hudební scénu 
Městského divadla v Brně – pohádko-
vý muzikál ZAHRADA DIVŮ. Začátek 
představení je v 17 hodin. Představení, 
jak o něm tvrdí autor Stanislav Moša, je 
určeno pro děti od 5 do 99 roků. Cena 
zájezdu je 220 Kč pro děti a důchodce, 
410 pro dospělé.

Připomínáme, že v tomto představe-
ní účinkují i děvčata z Adamova, která 
obstála v konkurzu na dětské role.

Koncert HRADIŠŤANU – ten můžete 
navštívit v rámci autobusového zájez-
du v Besedním domě v Brně 16. prosin-
ce t.r. Začátek je v 19 hodin, cena zájez-
du 250 Kč.

Prosincové pohádkové dopoledne 
se bude konat v pátek 17. Známé teti-
ny Klotylda a Matylda si přijedou s dět-
mi povídat o zimě a všem, co k ní patří. 
Začátek pořadu je v 9.15 hodin, vstup-
né 20Kč.

V úterý 21. prosince 2004 vás zve 
MKS spolu s Farním úřadem na koncert 
blanenské skupiny CARMÍNA (žáci gym-
názia). Koncert se bude konat v kostele 
svaté Barbory v Adamově v 17 hodin, 
vstupné dobrovolné.

V sobotu 25. prosince 2004 se usku-
teční vánoční návštěva Mahenova di-
vadla v Brně. Zveme vás na představe-
ní Dalskabáty hříšná ves. Začátek v 17 
hodin.

Zájemci o jakoukoli akci pořáda-
nou MKS se mohou přihlásit nebo po-
drobněji informovat na čísle telefonu 
516 446 590.

ADÁMEK v prosinci
- Schůzky vždy v úterý od 9.15 hod. 

v MKS
- Schůzka 21. prosince 2004 – vánoční 

nadělování (ze získaných finančních
prostředků z projektu na mateřská 
centra).

Něco k soutěžím…
Městské kulturní středisko Adamov 

vyhlásilo v letošním roce již XII. ročník 
soutěže o nejzajímavější snímek z letoš-
ní dovolené – DOVOLENÁ 2004. 

Autory vítězných snímků jsou: 
Alois Knecht 1. místo
Marie Šnoblová 2. místo
Mirka Dančáková 3. místo
Druhá soutěž byla pořádána měst-

skou knihovnou u příležitosti „Týdne 
knihoven“. Měla název SVĚTEM POHÁ-
DEK a úkolem soutěžících bylo namalo-
vat a doručit do knihovny obrázek oblí-
bené pohádkové postavy.

Pro všechny soutěžící je v knihovně 
připravena drobná odměna.

Předprodej jízdenek na MHD 
Jízdenky na měsíc leden a I. čtvrtletí 

2005 si můžete zakoupit 22. prosince 
2004, a to:

od 7.30 do 8.00 hodin v ZŠ Komen-
ského

od 13.00 do 17.00 v MKS.
Ve stejném termínu si v MKS můžete 

vyřídit průkazky na MHD.

Děkujeme občanům města Adamo-
va i drobným podnikatelům za přízeň 
a podporu, kterou nám věnovali v ro-
ce 2004.

Všem přejeme do nového roku pev-
né zdraví, hodně štěstí, spokojenosti 
a úspěchů v pracovním i osobním ži-
votě.

Zaměstnanci MKS Adamov

Jednou z velmi vydařených akcí byla návštěva Ladislava Chudíka s jeho hosty Bohumi-
lem Smejkalem a Vladimírem Holým.
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Pozvánka  
na výstavu

SALÓN adamovských výtvarníků

NEJLEPŠÍ JE INVESTICE  
DO NEMOVITOSTÍ

OBSAZENÉ BYTY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
1+1, 2+1, 3+1 

ulice Sadová nebo Jilemnického, ceny od 175.000,- Kč
k financování lze využít stavebního spoření popř. hypotéčního úvěru (např.

uhradíte 35.000,- Kč hotově a dále splácíte 1.000,- Kč měsíčně)
Byty jsou zapsány jako samostatné bytové jednotky v katastru nemovitostí

Kontakt na vlastníka:
První moravská finanční a.s., Přerov, Čechova 2, 750 02
Tel: 581 202 441, fax: 581 282 210, email: pmf@pmf.cz

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 14. 

října 2004 v hojném počtu naposledy 
rozloučit do kostela sv. Barbory v Ada-
mově a následně na místní starý hřbi-
tov s naší drahou dcerou, manželkou 
a maminkou, bývalou aktivní funkcio-
nářkou v organizacích Červeného kříže 
i Organizacích zdravotně postižených 
občanů a také bývalou dlouholetou 
členkou Sboru pro občanské záležitosti 
v Adamově, paní Dobroslavou Nováko-
vou. Zemřela po těžké nemoci dne 10. 
října 2004. Současně děkujeme všem za 
projevenou soustrast a květinové dary.

Za rodinu MUDr. Libor Novák, syn

Děkuji všem přátelům, známým 
a bývalým spolupracovníkům, kteří se 
přišli rozloučit s mou zesnulou manžel-
kou Růženou Ferdovou. Děkuji též za 
všechny projevy útěchy mně, mojí rodi-
ně a panu Fajmanovi za jeho procítěná 
slova při obřadu.

Antonín Ferda s rodinou 

Poděkování MŠ
3. mateřská škola Adamov, Jilemnic-

kého 1, si touto cestou dovoluje podě-
kovat panu Romanovi Pilátovi , jednate-
li společnosti ABLE agency, s.r.o. za po-
skytnutí finančního sponzorského daru
ve výši 3000 Kč. Tento dar bude využit 
na nákup nových hraček a pomůcek 
pro děti naší MŠ.

MKS, Historicko-vlastivědný kroužek 
připravil ve Společenském centru, ul. 
Komenského 6, tradiční Salón adamov-
ských výtvarníků. 

Výstava bude zahájena slavnostní 
vernisáží v neděli 5. prosince v 16.00 
hodin. Výstavu uvedou Ing. Jaroslav 
Bernášek a PhDr. Jaroslav Budiš. V kul-
turním programu vystoupí žáci základ-
ní školy v Adamově. Výstavu můžete 
shlédnout do 14. prosince od 13.00 do 
17.00 hodin. 

Při přípravě výstavy oslovujeme au-
tory spojené s Adamovem. Jsou to ada-
movští občané, bývalí členové výtvarné-
ho kroužku ZK Adamovských strojíren, 
současní i bývalí zaměstnanci ADASTu. 
Možnost prezentace jsme nabídli i ob-
čanům, kteří zde dosud nevystavovali. 
Salón adamovských výtvarníků je vel-
mi oblíbený jak mezi autory, tak mezi 
návštěvníky. Autoři chtějí v malé ukáz-
ce předvést to nejlepší ze své tvorby za 
letošní rok a návštěvníci se těší, čím je 
zase známí překvapí. Přehlídka prací je 
různorodá – od kresby a malby přes ke-
ramiku až po řezbářské práce. Každý ná-
vštěvník si jistě najde dílo, které ho za-
ujme. Těšíme se na vaši návštěvu.

Jaroslav Budiš

Fotografie
ze Salónu 
adamov-
ských vý-
tvarníků 
v roce 2003
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Galerie osobností
Dobroslava Nováková, pro naše spoluob-

čany známá především jako „Slávka“

Slova pro povzbuzení

Bohoslužby o Vánocích
24. 12. Půlnoční mše svatá ve 

22 hodin (doprava na mši svatou 
a zpět zdarma, odjezd autobusu ve 
21.30 hodin z Adamova III a zpět 
10 minut po skončení bohoslužby 

– sponzoruje provozovatel MHD 
Adamov Zdeněk Pernica)

25. 12. Mše svatá v 9.00 hodin
26. 12. Mše svatá v 9.00 hodin

děkování také jejímu manželovi, synovi 
Liborovi a mamince, paní Zoulové.

Informace o uzavření knihovny
Upozorňujeme čtenáře, že knihov-

na MKS Adamov bude uzavřena od 23. 
prosince 2004 z důvodu čerpání ŘD. 
Navštívit ji můžete naposledy v tomto 
roce ve středu 22. prosince, kdy bude 
mimořádně provozní doba prodlouže-
na do 18 hodin.

Inzerce
Koupím byt 2-3+1 v Adamově. Tel. 

605 903 800

Prodám byt 2+1 na ulici Jilemnické-
ho 3, vel. 61m2. Tel. č. 605 271 079

Prodám panelovou garáž v Adamo-
vě na ulici Plotní. Cena dohodou. Tel 
516 446 947

Prodám družstevní byt 2+1 na ulici 
Družstevní. Tel. 732 324 68

Montujeme ekologické kotle na dře-
voplyn (možnost připojení na akumu-
lační nádrž), krbová kamna s výmění-
kem i bez, rekonstrukce topení, odpadů, 
rozvodů vody. Tel. 604 404 211

NÁBYTEK HAVLÍK – KUCHYNĚ
Kuchyňské studio Blansko, Rožmitálo-

va 30, (za křižovatkou směr ČD).
PO – PÁ 9-17. Tel. 602 560 664,  

www.nabytek-havlik.cz

Nemáte ještě dárek na vánoce? Přijď-
te si vybrat zimní klobouček do MKS na 
Ptačinu dne 14. prosince od 9.00 do 
17.00 hodin. Všechny ženy srdečně zve 
Marie Geršlová z Habrůvky.

Narozena 25.12.1937
Zemřela 10.10.2004
Vystudovala gymnázium a zdravot-

nickou školu a pracovala jako dětská 
sestra v nemocnici Boskovicích, na dět-
ském zdravotním středisku v Blansku 
a později v jeslích v Adamově. Řadu 
roků byla aktivní členkou ČSČK ne-
jen v Adamově, kde zastávala funkci 
předsedkyně, ale také v Blansku, kde 
pracovala jako členka okresního výbo-

ru. Za svoji obětavou a nezištnou práci 
obdržela několik vyznamenání, včetně 
vyznamenání nejvyššího od ÚV ČSŠK. 
Místní organizace byla především její 
zásluhou vždy hodnocena jako nejlepší 
na okrese Blansko.

Její práce v našem městě spočívala 
v přípravě a organizování kulturních, 
společenských a vzdělávacích zájez-
dů, plesů aj. Péče byla věnovaná taktéž 
mladým zdravotníkům.

Paní Slávka se zúčastňovala za ČSČK 
akce SPOZ při MěÚ Adamov – vítání 
dětí do života. U příležitosti Mezinárod-
ního roku dítěte obdržely děti na pa-
mátku drobný dárek.

Paní Nováková byla rovněž členkou 
sociální komise při MěÚ Adamov. V ro-
ce 1983 odešla do plného invalidního 
důchodu pro zrakovou vadu. 

Od r. 1982 byla předsedkyní Základní 
organizace svazu invalidů v Adamově, 
kde se zaměřila především na pomoc 
zdravotně postiženým občanům a soci-
álně právní poradenství. 

V letech 1985 – 1996 byla předsedky-
ní Okresní organizace zrakově postiže-
ných v Blansku. Jako instruktorka učila 
nevidomé chůzi s bílou holí a samostat-
nému pohybu. V poslední době jí byl 
velkým pomocníkem vodící pes Citra. 

Za výborné zázemí a podporu v její 
záslužné a nezištné práci patří vřelé po-

Jeden člověk měl celkem dobrou 
rodinu, děti a práci, ale přesto se cítil 
uvnitř nespokojený. Trpěl pocitem křiv-
dy, že po něm stále někdo něco chce 
a nikdo se jej nezeptá, co by potřebo-
val on, čím by jemu mohli udělat radost. 
Ten tlak v duši stále narůstal a když muž 
cítil, že začíná byt stále více agresivní 
a podrážděný, rozhodl se hledat po-
moc. Dosud si totiž myslel, že se se vším 
vypořádá sám. Vyzkoušel však leccos, 
ale nic nepomáhalo. Když už byl téměř 
zoufalý, stalo se, že se jednou ve vlaku 
dal do řeči se starým člověkem, který 
vypadal pohodově. Našel sílu mu o so-
bě vyprávět. Ten dědeček jej trpělivě 
vyslechl a nakonec mu skutečně vzácně 
poradil: Ať si prý v paměti vybaví ty nej-
krásnější chvíle z dětství, i kdyby měl 
hledat třeba ty nejzapadlejší, a ať na ně 
často vzpomíná. Dětství je totiž dobou 

přijímání. A kdo si to v dospělosti uvě-
domí, dostane zase sílu k rozdávání. Na 
rozloučenou pak už klidnému muži řekl 
jedno: „Láska prožitá v dětství je jako 
hluboké nadechnutí, se kterým vydrží-
me klidně půl života i pod hladinou stu-
deného světa.“

Jiří Kaňa
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DEN STROMÚ
V týdnu od 18. října 2004 se na naší 

škole připomínal Den stromů. Tento 
svátek se u nás začíná stávat tradicí. Le-
tos jsme ho slavili již potřetí.

Týden věnovaný životu stromů jsme 
tradičně zahájili relací ve školním roz-
hlase, kde jsme dětem přiblížili význam 
stromů v přírodě a vyhlásili témata, která 
měli jednotlivci nebo kolektivy zpraco-
vat. O podrobnostech a dalších akcích se 
mohli žáci informovat na přírodovědné 
nástěnce ve druhém poschodí u sborov-
ny nebo přímo u paní učitelky Musilové.

Letos jsme využili ochoty pracovníků 
Školního lesního podniku Křtiny a vět-
šinu akcí provedli u nich. Inženýr Pavel 
Mauer, který má v ŠLP Křtiny na starosti 
spolupráci se školami a veřejností, na-
šim žákům zprostředkoval přístup do 
arboreta, lesní školy a na pilu. 

A tak mohli 18. října 2004 ráno sed-
máci v doprovodu třídních učitelů vy-
razit na exkurzi do arboreta ve Křtinách, 
kde jim paní Fojtíková podala odborný 
výklad. Další dvě exkurze se konaly 20. 
října. Šesté třídy si prošly křtinskou les-
ní školku, kde jim inženýr Fojtík vysvětlil 
jak se malé stromečky sejí, ošetřují a vy-
sazují do lesa. Osmáci si udělali výlet 
prosluněnou krajinou do nedaleké olo-
mučanské pily, kde si vyslechly před-
nášku Ing. Petra Dvořáka o zpracování 
dřeva, a pak si prošli celý provoz pily.

Žákům se výlety líbily, téma i výklady 
byly zajímavé, i počasí přálo. Procházka 
vybarvenou podzimní přírodou byla 
příjemná a nenáročná. Všichni žáci si 
nabyté znalosti zopakovali při vyplňo-
vání pracovních listů. Ve čtvrtek 21. říj-

DO-RE-MI
Dne 15. listopadu 2004 proběhla 

na naší škole hudební soutěž DO-RE-
-MI. Zúčastnilo se jí 19 žáků, kteří zpívali 
ve třech kategoriích. Jako každá soutěž 
měla i ta naše porotu, ve které zasedli: 
paní učitelky Soňa Karásková, Monika 
Nejezchlebová, pan učitel Radek Cupák, 
paní Jitka Králíčková, Pavlína Svobodo-
vá, Michaela Konůpková, paní sekretář-
ka Soňa Kolmačková a také naše paní 
ředitelka Jana Burianová.

Jak to všechno nakonec dopadlo?

I. kategorie:
1. místo – 3.B Lenka Halatová, Eliška 

Buchtová (Tři citrónky)
2. místo – 1.B Matěj Tužil, Patrik Bychler 

(Když jsem já sloužil)
3. místo – 3.C Monika Janíčková, Klára 

Patočková, Lucie Čížková (Pátá)

II. kategorie
1.  místo – 4.B Petra Vojtová, Klára Kříč-

ková (Hvězdy)
2. místo – 6.B Sandra Nosková, Romana 

Tůmová (Noc na Karlštejně)
3.  místo – 4.A Veronika Straková, Deni-

sa Procházková (Stánky)

III. kategorie
1. místo – 9.B Michaela Přikrylová (Mít 

rád bližního svého)
2. místo – 7.A Filip Peterek (Valčíček)
3. místo - neobsazeno

Soutěž zorganizovaly paní učitelky 
Hana Marková a Linda Knéblová. A my 
jim tímto velmi a rádi děkujeme.

Pavlína Svobodová 
Michaela Konůpková

NONSTOP VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET V ADAMOVĚ
Sadová, Komenského, Družstevní, Neumannova, Jilemnického (NOVĚ 10,12,14,16,18,20) 

internet 24 hodin denně, velká přenosová rychlost oproti klasickému připojení !!! 
pevná telefonní linka se nepoužívá

ZA PAUŠÁLNÍ POPLATEK BEZ ZÁVISLOSTI NA DOBĚ PŘIPOJENÍ
500 Kč bez DPH / 595 Kč včetně DPH

RONOVSKÁ – vzhledem k přibývajícím zájemcům z této ulice Vás tímto žádáme 
o kontakt, abychom mohli ve věci jednat s majiteli domů

Pro více informací volejte tel. číslo 608887840 - Bc. Roman Pilát

na přišel do školy Ing. Šilhánek, který 
provedl žáky pátých tříd po okolních 
lesích a odpovídal na jejich otázky. Uči-
telům i žákům se vycházka, i přes nepří-
zeň počasí, líbila.

Den stromů si děti připomněli i ve 
škole. V hudební výchově si zazpívaly 
písničky o stromech, ve výtvarné vý-
chově zase zpracovávaly téma les růz-
nými technikami.

Akce ke dni stromů byla po orga-
nizační stránce velmi dobře připrave-
ny, za což vděčíme precizní spolupráci 
s panem Mauerem. Věřím, že to nebyla 
spolupráce poslední.

Mgr. Kateřina Musilová

Pranostiky
Prosinec rok končí, ale zimu začíná.
V prosinci zima ještě laškuje, ale v led-

nu již kraluje.
Je-li prosinec blátivý, celý rok bude deš-

tivý.
Když se Kateřina klouže, jsou na Bar-

borku louže.
Svatý Mikuláš – ze sněhu hned vodu 

máš.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb 

nám dává nejdelší noc.
Tmavé Vánoce – bílé Velikonoce.
Po štědrovečerní večeři se vezme ci-

bule, rozpůlí se a z každé půlky se pozor-
ně vydělí šest slupek. Slupky se rozestaví 
řadou na stůl a označí se jmény jednotli-
vých měsíců. Nyní se dá do každé špetka 
soli a nechají se stát do rána. Podle toho, 
jak ve slupkách je na Hod boží sůl více či 
méně rozmočená, usuzuje se na měsíce 
vlhké, průměrně vlhké nebo suché.
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DEN JAZYKÚ
Tradičně byl na naší škole vyhlášen 

Den jazyků (26. září). Do příprav se za-
pojili všichni učitelé jazyků. Jeho sou-
částí bylo vyhlášení projektu pro oba 
stupně (4.-5. třída, 6.-9. třída). Tématem 
projektu bylo představit známou osob-
nost – sportovec, umělec, sportovní 
tým či hudební skupina, nebo známé 
místo – národní park, město, z anglicky 
či německy mluvících zemí. Sportovně 
založení žáci ve svém projektu předsta-
vili hokejisty z kanadsko-americké ligy 
a fotbalisty z britských ostrovů. Hudeb-
ní fanoušci nás zase seznámili se svými 
pěveckými idoly a žáci se zájmem o ze-
měpis nás provedli městy a přírodou 
Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie.

Součástí Dne jazyků byla také cesto-
vatelská beseda pana učitele Karla Hyn-
šta o jeho toulkách po USA. Pan učitel 
nás provedl známými i méně známými 
kouty této velké země a svoje vyprávě-
ní doprovázel promítáním pěkných fo-
tografií.

Kapr po moravsku
4 porce kapra, 4 lžíce oleje, 50 g más-

la, 4 vejce, 80 g tvrdého sýra, sůl.
Porce prosolíme a necháme je asi 20 

minut odležet. Potom je opečeme na 
oleji po obou stranách. Rozkvedláme 
vejce, vmícháme do nich strouhaný sýr 
a nepatrně přisolíme. Opečené porce 
kapra zalijeme rozkvedlanými vejci se 
sýrem a necháme asi 5minut zapékat 
v horké troubě.

Silvestrovské hodiny
Bochník bílého chleba rozkrojíme 

podélně jako dort. Potřeme silnější vrst-
vou játrové paštiky. 

Umícháme 2 lžíce másla se 2 lžícemi 
hladké mouky jako světlou jíšku, zředí-
me trochou vývaru, povaříme do hlad-
ka. Necháme vychladnout a vymíchá-
me s játrovou paštikou do pěny.

Zatížíme a necháme v chladu odle-
žet. Před podáváním pomažeme i po-
vrch dortu játrovou pomazánkou. Vaře-
ná vejce nakrájíme na plátky a na dort 
poklademe jako číslice. Ručičky hodin 
uděláme z vařené mrkve a číslice napí-
šeme na vajíčka kečupem. A je to.
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PONDĚLÍ :

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Angličtina žáci 2.r. uč. 2. tř. 13.00 – 14.00 M. Belžíková

Flétna ml. žáci uč. 4.B 13.00 - 14.00 L. Knéblová

Vaření ml. žáci uč. vaření 13.00 – 14.30 E. Kuběnová

Taneční dívky I.st. tělocvična 15.00 - 16.00 M. Klepárníková

Florbal hoši 7.- 9- tř. tělocvična 16.00 - 18.00 E. Kuběnová

Aerobik dívky tělocvična 19.00 – 20.00 L. Grimová

ÚTERÝ :

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Vaření ml. žáci uč. vaření 13.00 – 14.30 E. Kuběnová

Aerobic ml. dívky tělocvična 14.00 - 15.00 L. Klaibová

Aerobic st. dívky tělocvična 15.00 - 16.00 L. Klaibová

Sportovní žáci I. st. tělocvična 16.00 – 17.00 A. Siverová

Keramika dívky II.st. keram. d. 16.00 – 18.00 J. Lutovská

Taneční dívky II.st. tělocvična 17.00 – 18.00 O. Tůmová

STŘEDA :

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Angličtina 2. r. třída 3.C 12.45 - 13.45 M. Belžíková

Počítače ml. žáci uč. PC 15.00 – 16.00 T. Kuběna

Judo ml. žáci tělocvična 15.30 – 17.00 J. Tyl

Počítače st. žáci uč. PC 16.00 – 17.00 T. Kuběna

Judo st. žáci tělocvična 17.00 – 18.30 J. Tyl

ČTVRTEK :

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Angličtina 3. r. třída 3. C 12.45 - 13.45 M. Belžíková

Vaření ml. žáci uč. vaření 13.00 – 15.30 E. Kuběnová

Keramika žáci 1.- 4.r. keram.d. 14.00 – 15.30 B.Dančák

Angličtina 1. r. třída 4.A 14.00 - 15.00 H. Ličková

Florbal žáci 1.- 5.r. tělocvična 15.00 – 17.00 T. Kuběna

Taneční dívky I. st. tělocvična 17.00 - 18.00 M. Klepárníková

Taneční dívky II. st. tělocvična 18.00 – 19.00 O. Tůmová

Aerobik dívky tělocvična 19.00 - 20.00 L. Grimová

Rozpis kroužků ŠK - ZŠ Komenského
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PÁTEK :

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Taneční dívky I. st. tělocvična 14.00 - 15.00 M. Klepárníková

Tenis žáci 1. -9. r. tělocvična 15.00 - 16.00 V. Hašpica

Rozpis kroužků - ZŠ RONOVSKÁ

PONDĚLÍ :

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Angličtina žáci 2.r. uč. 2. tř. 13.00 – 14.00 L. Ševčíková 

Tenis žáci 1.- 9. r. tělocvična 15.00 - 17.00 V. Hašpica

Stolní tenis žáci 1.–2. r. Dům služeb 16.00 –17.00 Z. Tasch 

ÚTERÝ :

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Orient. běh zájemci tělocvična 16.00 – 17.00 A. Věžník

STŘEDA

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Výtvarný žáci 1.- 3. r. učebna Vv. 13.00 - 14.00 M. Chumchalová

Tenis žáci 1.- 9. r. tělocvična 15.00 - 17.00 V. Hašpica

Stolní tenis žáci 3. - 4. r Dům služeb 16.00 - 17.00 Z. Tasch

ČTVRTEK:

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Angličtina žáci 1.-2. r třída 2. A 12.00 - 13.00 S. Baborská

Angličtina žáci 3. B třída 3. B 13.30 - 14.30 S. Karásková

Angličtina žáci 3. A třída 3. A 13.30 - 14.30 H. Marková

Angličtina žáci 3.AB třída 3. A,B 14.30 - 15.30 H. Marková

Sportovní žáci 1.–2. r. tělocvična 16.00 - 17.00 H. Svobodová 

PÁTEK :

Název Určeno Místo Čas vedoucí

Angličtina žáci 1. r. I. tř. 13.00 – 14.00 L. Ševčíková 

Angličtina žáci 3. r. III. tř. 13.00 – 14.00 H. Ličková

Stolní tenis starší žáci Dům služeb 16.00 - 17.00 Z. Tasch

Adamovský zpravodaj – vydává Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje Kulturně – informační 
komise Rady města Adamova. Odpovědný pracovník: Irena Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 446 383, e-mail: 

hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 20. 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: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.
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Fotbalový oddíl TJ SPARTAK Adamov PODZIM 2004
Den Datum Domácí Hosté Výsledek Střelci branek

St 27.10. Lipůvka přípravka “A” 0 : 6 Krátký 5, Mikulášek

Skalice přípravka “B” 0 : 5 Charvát 2, Jirků, Schimmerle, Kos

Čt 28.10. Kotvrdovice žáci “A” 7 : 6 Hrazdíra 4, Valenta, Peterek

Svitávka žáci “B” 4 : 1 Hrazdíra

Černá Hora dorost 3 : 1 vlastní

Ne 31.10. žáci “B” Doubravice 5 : 0 Havránek 2, Melich, Hrazdíra, Valenta

dorost Doubravice 7 : 0 Novotný 4, Pokorný 2, Šubrt D.

muži Bořitov 1 : 1 Korytář 

So 06.11. Sloup žáci “A” 2 : 0

FK Blansko dorost 2 : 1 Novotný 

Ne 07.11. Skalice žáci “B” 2 : 0

Skalice muži 1 : 1 Korytář

Ne 14.11. Kotvrdovice dorost 9 : 0

Černá Hora muži 3 : 2 Korytář 2

Meteorologie
Podle lidové meteorologie se prosi-

nec rozpadá na období Mikulášského 
oteplení, Svatotomášovskou zimu, na-
zývanou též Prosincová zima, Vánoční 
oblevu a v závěru roku do ledna pře-
sahující Novoroční zimu. Navíc období 
přibližně od poloviny prvé dekády pro-
since do prvých dnů prosincové dekády 
je označováno jako Mikulášské deště.)

Středoevropský čas 
Podle středoevropského času jest 

12 hodin v poledne, když slunce pro-
chází 15. stupněm východně od Green-
wiche. Středoevropský čas jest proti ví-
deňskému o 6 minut zpožděn, naproti 
tomu jde u porovnání s místním časem 
pražským o 2 minuty, s chebským o 10 
minut, s lineckým o 3 minuty, s inšpruc-
kým o 14 minut a s terstským o 5 minut 
napřed.

Kulturně informační komise přeje 
všem občanům města příjemně proži-
té vánoční svátky a úspěšný rok 2005.


