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ZPRÁVY Z MATRIKY

jsme si mohli přečíst inzerát spo-

lečnosti, která v jednom ze svých

reklamních sloganů tvrdí „Všech-

no co děláme hřeje“. Nechci po-

lemizovat se situací v Blansku,

která je zde rozebírána, protože

ji neznám. „Dohřála“ mě ale zá-

věrečná poznámka: „…pozitiv-

ních výsledků bylo dosaženo

i přímo v Adamově, v domě Ro-

novská 4 na sídlišti Ptačina, kde

kaskádová plynová kotelna šetří

až 30% nákladů na vytápění

a ohřev TUV ročně.“ Uve�me

tedy některá zavádějící čísla na

pravou míru.

V minulém roce zaplatili oby-

vatelé Ronovské 4 za plyn na

vytápění a přípravu teplé užitko-

vé vody cca 319 tis. Kč. Přepoč-

tem lze snadno zjistit, že takto

bylo spotřebováno cca 1345 GJ

tepla. K částce 319 tis. Kč je však

třeba ještě připočíst min. 30 tis.

na ostatní nezbytné náklady spo-

jené s výrobou tepla a teplé užit-

kové vody. Celkové náklady pro

Ronovskou 4 lze tedy odhadnout

na 349 tis. Kč.

Sousední dům, Ronovská 6,

spotřeboval za stejné období

1695 GJ tepla. Rozdíl 350 GJ,

což činí cca 26 % spotřeby Ro-

novské 4, nelze v žádném pří-

padě přičítat kouzelné moci kot-

lů do kaskády zapojených, ale

regulaci instalované spolu s kotli

a zrušení čtyřtrubkového rozvo-

du tepla a teplé užitkové vody.

Abychom mohli porovnat ply-

novou kotelnu a systém CZT,

musíme počítat stejnou spotře-

bu tepla jako na Ronovské 4, pro-

tože na rekonstruovaném sys-

tému CZT (rekonstrukce proběh-

la v tomto roce zatím jen na síd-

lišti Horka) je fakturováno pouze

skutečné odebrané množství

tepla bez ztrát rozvodů cirkula-

ce teplé užitkové vody. Pokud

by tedy Ronovská 4 a 6 spotře-

bovaly stejné množství tepla tj.

1345 GJ, zaplatili by obyvatelé

v roce 2004 při cenových rela-

cích roku 2004 cca 448 tis. Kč

za teplo.

Z rozdílu plateb za teplo a z

celkové výše investice do kotel-

ny, která činí cca 900 tis. Kč lze

spočítat dobu návratnosti tako-

vé investice. V tomto případě je

to cca 9 let a to je číslo téměř

trojnásobné, něž uvádí „hřející

inzerát“! V této kalkulaci není

uvažována ani 1 Kč na opravy.

Rovněž není kalkulováno se

zhodnocením peněz, v případě,

že by investice do kotelny neby-

la realizována.

Na celý problém je nutno po-

hlížet ještě z Evropského zor-

ného úhlu, nebo� jsme členy EU.

Ve většině států EU je rozdíl me-

zi cenou plynu při maloodběru

a velkoodběru v neprospěch ma-

loodběrů. V České republice je

to pouze otázka času.

U domovních kotelen, v ob-

jektech jakým je Ronovská 4,

není v případě zvýšení ceny ply-

nu reálný přechod na jiné palivo,

zvláště na obnovitelné zdroje

energie, jako je spalování bioma-

sy apod.

U velkých centrálních systé-

mů zásobování teplem je pře-

chod na jiná paliva možný. Spa-

lování organické hmoty vypěs-

tované na území Evropy je již

nyní dotováno, protože s sebou

přináší udržení zaměstnanosti,

snížení závislosti na dodávkách

ropy a plynu. Navíc tento druh

výroby tepla není zatížen ekolo-

gickou daní, která se bude v ČR

zavádět v roce 2006. Touto ces-

tou se chceme vydat i my. Zá-

sobování teplem Adamov již za-

koupilo sousední pozemek, aby

si vytvořilo zázemí pro umístění

dalšího zdroje a město modifiko-

valo projekt rekonstrukce CZT.

Ve zpravodajství přinášeném

všemi TV stanicemi se často

objevují informace o tom, že ně-

které obce budou muset vracet

dotace na plynofikaci, protože se

nepřipojil dostatečný počet oby-

vatel. Neplyne z toho také to, že

výrobci plynových kotlů musí

rychle najít nové trhy?

A na závěr informace o pro-

bíhající rekonstrukci CZT na

Horce. V pondělí 21. 11. byl ve

výměníku v areálu Adastu, kte-

rému všichni zainteresovaní ří-

kají plecháč, spuštěn poslední

z baterie výměníků, jenž budou

tuto zimu zásobovat Horku tep-

lem. Nyní probíhají další zkouš-

ky celého systému a jeho nasta-

vování, tentokrát při vysokých

teplotách primární vody. Chce-

me tím předejít problémům, kte-

ré by mohli vzniknou při větších

mrazech. Omlouvám se za sebe

i všechny zúčastněné všem oby-

vatelům Horky, za omezení a vý-

padky v dodávkách tepla během

letošního podzimu.

Ing. Jaroslav Bernášek

V minulém čísle Adamovského zpravodaje
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Zprávy ze schůzí Rady města Adamova

Dne 20. 10. 2005
� schválila provedení staveb-

ních úprav nebytových prostor

restaurace Větrník pronaja-

tých firmě Pivovar ČH a.s., sta-

vební úpravy budou provede-

ny na náklady nájemce

� schválila komisi pro výběr

uchazeče pro veřejnou zakáz-

ku na dodávku služeb „Naklá-

dání s komunálním odpadem“

� ukládá starostovi připravit ma-

teriál pro prodej bývalé školky

na ul. Krátká s tím, že město

Adamov preferuje využití ob-

jektu na sociální, zdravotní

a obdobné účely

� schválila pronájem pozemku

na parc. č. 422 za účelem zří-

zení zahrádky

� uložila odboru EMS vyvěsit

záměr pronájmu nebytových

prostor bývalé přečerpávací

stanice v Olšičkách, parc. č.

592 v souladu se zákonem

o obcích.

Dne 26. 10. 2005
� schválila investiční záměr

„Rekonstrukce a moderniza-

ce sportovního areálu“

� uložila starostovi požádat

o dotaci Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy na ten-

to účel.

Dne 3. 11. 2005
� schválila Dohodu o užívání

stavby mezi městem Adamov

a společností Zásobování tep-

lem Adamov, s.r.o., ul. Ná-

dražní 455, Adamov

� schválila Smlouvu o nájmu

sloupů veřejného osvětlení

s firmou HEPA, s.r.o., a to na

dobu 1 roku.

Dne 10. 11. 2005
� schválila registraci akce „Za-

bezpečení skalního zářezu na

silnici III/37455 v Adamově“ –

ul. Mírová v inf. systému IS-

PROFIN – podpora prevence

v území ohrožených nepříz-

nivými klimatickými vlivy

� schválila smlouvu o dílo s fir-

mou Mitrenga – stavby, spol.

s. r.o. na realizaci výše uve-

dené akce a ukládá odboru

EMS zařadit do rozpočtu na

rok 2006 částku na dofinan-

cování akce dle této smlouvy

� schválila smlouvu o dílo s fir-

mou Ing. Miloš Charvát – IMC

na provedení stavebního do-

zoru a inženýrských prací na

výše uvedenou akci

� souhlasí s navýšením spojů

MHD v Adamově na období

11. 12. 2005 – 9. 12. 2006.

ZPRÁVY
Z MATRIKY

Blahopřejeme:
2. 11. Růžena Plchová,

75 roků, Blažkova 6

3. 11. Bohumila Rozsypalová,

90 roků, Komenského 25

3. 11. Josef Lachman, 82 roky,

Komenského 11

4. 11. Marie Brožová, 83 roky,

Fibichova 25

5. 11. Miroslav Spěvák,

70 roků, Komenského 13

6. 11. Božena Petýrková,

83 roky,

Petra Jilemnického 14

7. 11. Jaroslava Boháčková,

70 roků, Fibichova 36

10. 11. Vlasta Doláková,

87 roků,

Petra Jilemnického 10

10. 11. Věra Zavřelová, 84 roky,

Fibichova 9

13. 11. Stanislav Konečný,

70 roků, Komenského 11

15. 11. Zdeňka Staníčková,

75 roků,

Petra Jilemnického 6

17. 11. Karel Králíček, 81 rok,

Petra Jilemnického 6

17. 11. Jiřina Beranová, 80 roků,

Petra Jilemnického 2

19. 11. Josef Horák, 85 roků,

Fibichova 33

23. 11. Emilie Procházková,

83 roky,

Petra Jilemnického 4

23. 11. Libuše Trávníčková,

75 roků, Komenského 1

25. 11. Vlasta Černohorská,

88 roků,

Petra Jilemnického 17

26. 11. Václav Svoboda, 83 roky,

Neumannova 2

26. 11. Marie Rosenbergová,

75 roků, Blažkova 5

26. 11. Jindřiška Pokorná,

75 roků, Dvořákova 6

29. 11. Jarmila Vágnerová,

87 roků, Komenského 21

29. 11. Oldřich Stejskal, 83 roky,

Petra Jilemnického 6

Úmrtí:
18. 9. Zdeněk Kříčka,

roč. 1931, Mírová 8
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Svět kolem nás je přesycen kriti-

kou. Setkáváme se s ní v médiích,

ve školách, na pracovištích i v ro-

dinách. Zejména pro děti je obtíž-

né naučit se přijímat kritiku, nejen

negativně hodnotit dění kolem se-

be. Je důležité vnímat pozitivně,

hledat u ostatních, ale i v sobě

především to pěkné, co si zaslou-

ží naši pozornost a lásku. Je důle-

žité vidět záporné vlastnosti nejpr-

ve u sebe, snažit se je odstranit,

potlačit. Teprve potom můžeme

upozornit na to, co se nám nelíbí

na těch druhých. Chce to však vel-

kou dávku pochopení a porozu-

mění. Proto jsme 16. 11. využili

Mezinárodního dne tolerance

a společně s dětmi jsme si zahráli

hru Baterka. Chcete návod? Zkus-

te si trénovat toleranci třeba takto:

Skupina žáků utvoří spolu s peda-

gogem komunikativní kruh, v němž

je každý respektován, a zároveň

se učí respektovat ostatní. Na při-

pravené výkresy si každý namalu-

je svou baterku rozdělenou na

kladnou a zápornou část. Při výro-

bě papírové baterky si hráči ujas-

ní základní pravidlo hry: za kaž-

dou zápornou vlastnost musím

spoluhráči zapsat také kladnou,

nebudu nikoho urážet a budu

schopen své hodnocení obhájit.

Baterku si každý označí svým jmé-

nem a hra může začít. Na pokyn

jednoho hráče se baterky posílají

po směru hodinových ručiček vždy

o jedno místo tak, aby každý kaž-

dému vyplnil kladné i záporné póly

baterky svými postřehy, co se mu

na jeho spoluhráči líbí (nelíbí). Hra

končí ve chvíli, kdy mají všichni žáci

před sebou svoji baterku, na ní

pod znaménkem plus vše pozitiv-

ní a pod znaménkem minus nega-

tiva, která na něm ostatním vadí.

V tento moment do hry vstupuje

pedagog a citlivě vede děti k to-

mu, aby vyjádřily svoje dojmy, po-

případě nespokojenost s hodno-

cením, kterého se jim dostalo. Ten,

kdo kritizoval, zkouší svůj názor

vysvětlit, kritizovaný hráč uvažuje,

jak kritiku přijmout a pokusit se

o změnu. Hra přestává být hrou,

vracíme se do každodenního živo-

ta, v němž bychom měli dokázat

jeden druhého pochopit a tolero-

vat.      J. Šmerdová

Den tolerance
na naší základní škole

ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Sdělení nájemcům zahrádek u tenisových
kurtů, na louce pod Adamovem a ve Střelčí.

Rada města Adamova na svém 74. jednání dne 28. dubna 2005
schválila prominutí nájemného pro rok 2006 za pronájem pozem-
ků na parc.č. 425 a na parc.č. 422, jako kompenzaci za zvýšené
náklady po záplavách.

Prominutí nájmu se netýká smluv uzavřených v roce 2005.
Občané, kteří si zahrádku v uvedených lokalitách pronajali
v průběhu roku 2005 musí nájemné dle smlouvy uhradit do 31. 1.
2006 na pokladně MěÚ Adamov.                             Odbor EMS

 V nočních hodinách jezdil po

ulicích Adamova 19letý mladík na

neosvětleném motocyklu bez

ochranné přilby. Když mladík spat-

řil hlídku strážníků, snažil se před

nimi schovat i s motocyklem v neo-

světlené části města. Jeho lest mu

ale nevyšla a byl strážníky nale-

zen. Při kontrole totožnosti vyšlo

najevo, že mladík nevlastní řidič-

ské oprávnění a k motocyklu vů-

bec neměl osvědčení o registraci

vozidla. Po tomto zjištění strážníci

přivolali hlídku Policie ČR a mladí-

ka jim i s motocyklem předali.

Při provádění hlídkové činnos-

ti v pozdních nočních hodinách

strážníci spatřili na místní komuni-

kaci podivně jedoucí osobní vozi-

dlo značky FORD. Řidič při jízdě s

vozidlem kličkoval způsobem, kte-

rý odpovídal jízdě podnapilého ři-

diče. Když zastavil na parkovišti,

byl strážníky vyzván, aby si z vozi-

dla vystoupil. Silný zápach alko-

holu z jeho dechu potvrdil přede-

šlé podezření, proto byl řidič stráž-

níky převezen na služebnu MP,

kde vyčkal příjezdu přivolané Poli-

cie ČR. Dechová zkouška potvrdi-

la, že J. N. před jízdou požil alko-

holické nápoje a dále bylo policis-

ty zjištěno, že není držitelem řidič-

ského oprávnění. Přestupkové

jednání muže bude mít dohru ve

správním řízení na MěÚ Blansko.

Před hotelovou ubytovnou ru-

šili noční klid hlasitým hulákáním

dva 21 letí polští občané značně

posilněni alkoholem. Jejich nevy-

bíravé chování strážníkovi měst-

ské policie telefonicky oznámila

pracovnice hotelu. Přestupek pro-

ti veřejnému pořádku byl s oběma

Poláky projednán a vyřešen k je-

jich nelibosti uložením vysokých

blokových pokut.

Pod parovodem na ulici Sado-

vá nalezl pracovník stavebního od-

boru města zapadlou srnu. Přivo-

laní strážníci zjistili, že se zaklíně-

ná srna zpod parovodů sama bez

lidské pomoci nedostane. Stráž-

ník vyškolený k odchytu zvířat srně

aplikoval injekční stříkačkou uspá-

vací látku a uspanou srnu pak

strážníci vyprostili a převezli do les-

ního porostu mimo město. Jakmile

látka přestala účinkovat, srna sama

bez újmy na zdraví odešla do okol-

ních lesů.

V pozdních nočních hodinách

strážníci prováděli běžnou kontro-

lu prostor železniční stanice ČD

Adamov – nádraží, kde objevili ne-

známého podezřele vyhlížejícího

22letého muže. Při jeho kontrole

strážníci zjistili, že má u sebe větší

množství balíčků cigaret a je oz-

brojen velkým nožem. Protože muž

nemohl hodnověrně prokázat svoji

totožnost a vzniklo podezření, že

cigarety mohou pocházet z trest-

né činnosti, byl strážníky po od-

zbrojení předveden na služebnu

MP, kde byl předán přivolané Po-

licii ČR.
 Robert Nedorost

 vedoucí strážník MP Adamov
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Nepřehlédněte!
Oznamujeme občanům, že

od měsíce prosince byl rozšířen

sběr separovaného odpadu

o možnost uložení nepotřebné-

ho papíru do kontejnerů o obje-

mu 1100 litrů. Tyto kontejnery

jsou umístěny na ulici P. Jilem-

nického, Družstevní, Komen-

ského a ulici Pod Horkou.

 Odbor EMS

PODĚKOVÁNÍ
ZA POCTIVOST

Ve středu 9. listopadu jsem

ztratila doklady. Neznámý nález-

ce mi je vrátil do poštovní schrán-

ky, aniž by se ohlásil. Nemohu

mu proto poděkovat jinak než

touto cestou. Děkuji za poctivost,

děkuji za to, že mě uchránil slo-

žité administrativy.

Lenka Dvořáčková

Předprodej jízdenek
na leden 2006

a I. čtvrtletí 2006

22. prosince 2005

7.30–7.50 hod. v Základní

škole Komenského Adamov

13.00–17.00 hod. v MKS Ada-

mov Městské kulturní stře-

disko

Fotografií se vracíme k loňské výstavě Salon adamovských výtvarníků.

Historicko-vlastivědný krou-

žek připravil ve Společenském

centru, ul. Komenského 6, tradič-

ní Salon adamovských výtvar-

níků.

Výstava bude zahájena slav-

nostní vernisáží v neděli 11.
prosince v 16.00 hodin. Salon

uvedou Ing. Jaroslav Bernášek,

Jiří Taussik a PhDr. Jaroslav

Budiš. V hudební části vernisá-

že vystoupí Lucie Hrušková –

zpěv a Karel Drlík – klavírní do-

provod. Výstavu můžete shléd-

nout do 20. prosince od 13.00 do

17.00 hodin.

Přišel opět prosinec a s ním

výstava, na kterou se těší dvě

skupiny adamovských občanů

a jejich přátel – vystavující autoři

a návštěvníci. Všechny láká pře-

devším pestrost vystavených

prací: obrazy, kresby, grafika

apod., nemohou chybět tradiční

Pozvánka na výstavu
SALON ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ

řezbáři, objevují se textilní vý-

tvarné techniky, nápaditá kera-

mika, ale mohli jsme v minulém

roce shlédnout i architektonické

studie. Co nás překvapí letos?

Zatím ještě netušíme. S napětím

čekáme, kolik tvůrců co přinese

ve čtvrtek odpoledne 8. prosin-

ce do výstavní síně.

Druhou skupinou, která se na

Salon těší, jsou samozřejmě ná-

vštěvníci. Ti jsou zvědavi, zda

se předvedou tradiční vystavo-

vatelé, jestli a kdo bude nový,

zda tradiční autoři pokročili dál

ve své tvorbě a již hledají v no-

vých tématech, technikách a sfé-

rách. Takže se máme opět na

co těšit. Věřím, že i návštěva,

jak na vernisáži, tak v průběhu

výstavy, bude vysoká a ohlasy

příznivé. Na setkání se těší

všichni, kteří výstavy po celý rok

připravují.         Jaroslav Budiš

Pohodové vánoční svátky,
spolehlivě fungující elektrické spotřebiče
a vše nejlepší v novém roce 2006,
Vám přeje elektrotechnik Jiří Hromek.

Současně Vám nabízím odborné
prověření Vaší elektroinstalace v bytě
včetně spotřebičů. Objednávky na adrese:
Jiří Hromek, Neumannova 6, Adamov, telefon 732 986 408.

Příznaky mrazivého počasí a ne-
bo ochlazení nejčastěji jsou:
� Jiskří-li slunce v podvečer nad
zasněženou krajinou.
� Padá-li sníh jen v malých vloč-
kách nebo je-li jako krupice.
� Barví-li se obloha při západu
slunce žlutě a zelenavě.
� Je-li měsíc ostře ohraničený
a jsou-li jeho rohy jasně vidět.

Předpově� oblevy a sněžení:
� Je-li v zimě kruh kolem slunce.
� Je-li měsíc matný, modravý a ne-
jasný či je-li kolem něho přerušo-
vaný červený kruh.
� Když zčernají nezvykle lesy.
� Tvoří-li se za mrazu na stromech,
zdech a venkovních předmětech
za dne jinovatka.
� Jsou-li obvyklé pachy mnohem
výraznější než jindy.
� Je-li slyšet jasně i vzdálené zvu-
ky.
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PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
A SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
� 2. prosince do sálu MKS Ada-
mov od 9.15 hod. na VÁNOČNÍ
KABARET – pořad pro děti spolu

s rodiči a mateřské školy ve měs-

tě. Účinkují: herci Andromedy Pra-

ha.Vstupné: 20 Kč.

� 2. prosince na prostranství u ob-
chodního domu v Adamově I od
16.30 hod. na SLAVNOSTNÍ ROZ-
SVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
– v kulturním programu se před-

staví děti z adamovské základní

a základní umělecké školy a členo-

vé brněnské skupiny Kamarádi.

� 4. prosince do sálu MKS Ada-
mov od 17.00 hod. na SVÁTEČNÍ
BIBLICKOU HODINU – v letošním

roce poslední setkání zájemců

o poznávání Bible, jehož součástí

bude krátký koncert. Účinkuje oper-

ní pěvkyně Věra Bakalová, klavír-

ní doprovod František Kratochvíl.

� 5. prosince do sálu MKS Ada-
mov od 14.00 hod. na VÝROČNÍ
SCHŮZI KLUBU DŮCHODCŮ V
ADAMOVĚ III.
� 6. prosince do společenské
místnosti DPS od 10.00 hod. na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
KROUŽKU ZPÍVÁNÍ PRO RA-
DOST S OBYVATELI DPS.

� 6. prosince do sálu MKS Ada-
mov od 17.30 hod. na VÁNOČNÍ
KONCERT EVY, VAŠKA A JEJICH
HOSTŮ (SKUPINA SURF BLAN-

SKO). Rezervace a předprodej

vstupenek od 1.12.2005 v MKS

Adamov. Vstupné 80 Kč.

� 7. prosince do sálu SC na Ko-
menského ulici od 14.00 hod. na

VÝROČNÍ SCHŮZI KLUBU DŮ-
CHODCŮ V ADAMOVĚ I.
� 8. prosince do divadla Radost
v Brně začátek v 19.00 hod. na

představení SLEZEŠ, KAČO, Z TÉ
HRUŠKY aneb JAK STEP NA
SVĚT PŘIŠEL... – komedie o ševci

lidumilovi a vynálezci, který neo-

patrně zasáhne do řádu přírody

a uvězní smrt na hrušce v zahra-

dě svého domku. V hlavní roli Erik

Pardus nebo Jan Mazák. Odjezd

autobusu v 17.45 hodin z Adamo-

va I Horky a v 18.00 z Ptačiny.

� 10. prosince na zájezd do
předvánoční Bratislavy (vánoč-

ní trhy, prohlídka města, návštěva

aquaparku). Přihlášky a bližší in-

formace do 2. prosince včetně.

� 11. prosince do Společenské-
ho centra MKS Adamov od 16.00
hod. na SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
VÝSTAVY SALON ADAMOV-
SKÝCH VÝTVARNÍKŮ.

� 12. prosince do kostela svaté
Barbory v Adamově od 17.30 hod.
na KONCERT KE SVATÉMU MI-
KULÁŠI.
� 14. prosince do salonku MKS
Adamov od 17.00 hod. na PŘED-
VÁNOČNÍ VEČER PRO SEBE, na

který tentokrát zveme nejen mimin-

ky a babičky, ale i jejich děti a vnou-

čátka. Společně si vyrobí několik

vánočních drobností, připraveno

je zajímavé povídání, soutěž atd.

Vstupné: 25 Kč.

� 15. prosince do Besedního do-
mu v Brně začátek v 19.00 hod.
na VÁNOČNÍ KONCERT HRADIŠ-
ŤANU O VÁNOCÍCH, LÁSCE,
O ŽIVOTĚ... Odjezd autobusu je

v 17.45 hodin z Adamova I Horky

a v 18.00 hodin z Ptačiny.

� 18. prosince do sálu MKS Ada-
mov od 17.00 hod. na módní pře-
hlídku spojenou s ukázkou sou-
časného trendu líčení a obléká-
ní – VYPADÁŠ SKVĚLE – PRO-
MĚNA. Přehlídku připravila majitel-

ka módního salonu „LIBA“ z Bys-

třice n. P. a vizážistka Božena Da-

vidová z Adamova.

Předprodej vstupenek v MKS Ada-

mov a prodejně kosmetiky v Ada-

mově I (u pošty) od 1. prosince.

Vstupné 50 Kč.

K dopravě z Adamova I můžete

využít spoje MHD, zpět zajištěn

mimořádný spoj po skončení akce.

� 24. prosince prostranství před
MKS od 14 do 15 hod. VÁNOČNÍ
TRUBAČI.
� 26. prosince do Mahenova di-
vadla v Brně od 17.00 hod. na

vánoční návštěvu divadla, před-

stavení SNĚHOVÁ KRÁLOVNA.

Městské kulturní středisko Adamov informuje...
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Na leden jsme pro vás připravili
tyto autobusové zájezdy do br-
něnských divadel:
18. 1. 2006 – Divadlo Husa na pro-

vázku BALADA PRO BANDITU
přihlášky: jen do 5. prosince 2005

30. 1. 2006 – Městské divadlo

Brno SLAMĚNÝ KLOBOUK
přihlášky: jen do 5. prosince 2005

Soutěž pro fotografy
amatéry
DOVOLENÁ 2005 „O NEJZAJÍMA-
VĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ DO-
VOLENÉ“.

Návštěvníci MKS Adamov i v le-

tošním roce rozhodovali o vítězi

XII. ročníku fotografické soutěže

„O nejzajímavější snímek z letošní

dovolené“. Přihlášené práce byly

vystaveny v prostorách MKS a ta-

ké letos snímky vypovídaly nejen

o krásách přírody, o zajímavých

přírodních úkazech, ale také o hrů-

zách napáchaných válkou v Ju-

goslávii. A kdo tedy letos zvítězil?

1. místo Alois Knecht – „Západ

slunce“; 2. místo Jaroslav Budiš
– „Krajina“; 3. místo Vladimír Gre-
gor – „Murter“; 4. místo Radek Pe-
terek – „Kvasarka“; 5. místo Pa-
vel Tejkal – „Nebu�te medvěda...“

Výhercům soutěže srdečně

blahopřejeme, všem soutěžícím

děkujeme za účast v soutěži a tě-

šíme se na XIII. ročník soutěže.

Do Reduty
zadním vchodem

V rámci několika akcí jsme

v loňském a letošním roce navští-

vili budovy brněnských divadel „zad-

ním vchodem“. Tyto exkurze nám

umožnily poznat zákulisí předním

divadelních scén. Z vyprávění na-

šich průvodců jsme se dozvěděli

o divadlech spoustu zajímavostí.

K 1. říjnu tohoto roku byla po

rekonstrukci znovu otevřena bu-

dova divadla Reduta. Při návště-

vě představení Terasa jsme mohli

poznat prostory, které slouží diva-

dlu. Ostatní sály a salonky jsou

samozřejmě divadelním návštěv-

níkům uzavřeny. Zajímalo nás pro-

to, zda i tyto prostory změnily svou

tvář tak, jak se to stalo i s divadel-

ním sálem. Obrátila jsem se proto

na šéfa provozu budovy Reduty

se žádostí o umožnění exkurze.

Pan Fabišík nám ochotně vyšel

vstříc, a tak čty-řicítka zájemců vy-

razila v pondělí 21. listopadu „do

Reduty zadním vchodem“.

Za doprovodu pana Fabišíka

jsme prošli všechny zrekonstruo-

vané prostory – foyer budovy, slav-

nostní sál, salonek, divadelní sál

a v závěru prohlídky i prostory bý-

valého divadelního sklepa, které

jako jediné nejsou úplně zrekon-

struovány. Měly by v budoucnu

sloužit opět jako divadelní restau-

race. Přestavbou změnila Reduta

tvář. Všude se dnes setkáte se

sklem, kovem a mramorem. „Zla-

cení“ byste tam dnes hledali mar-

ně. Dozvěděli jsme se řadu zají-

mavých informací o historii diva-

dla, o požárech, které je několi-

krát zničily, o původním využití těch-

to prostor, o finančních nákladech,

které rekonstrukce stála a o plá-

nech využití Reduty do budoucna.

V letošním roce byla akce to-

hoto charakteru poslední. V Brně,

a nejen tam, je však spousta zají-

mavých budov a míst, které se

nám snad v příštím roce podaří

navštívit „zadním vchodem“.

Výlety
Lesnickým Slavínem

V roce 2004 začalo MKS s po-

řádáním výletů Lesnickým Slaví-

nem, které pokračovaly i v letoš-

ním roce. Skvělým pomocníkem při

jejich přípravě a průvodcem okol-

ní přírodou nám byl při všech těch-

to výletech pracovník ŠLP Křtiny

Ing. Jiří Truhlář. V úterý 22. listo-

padu připravilo MKS akci nazva-

nou „Tečka za výlety Lesnickým

Slavínem“. Ing. Truhlář svým věr-

ným posluchačům vyprávěl to, co

jim říct při výletech nestihl. Povídá-

ní doplnil promítáním filmu o prof.

Opletalovi. Chtěla bych i touto ces-

tou poděkovat nejen Ing. Truhlá-

řovi za čas, ochotu a spolupráci při

připravě těchto výletů. Poděková-

ní patří i ŠLP Křtiny, ing. Mauero-

vi, kterého jsem kontaktovala při

zrodu myšlenky pořádat tyto po-

znávací výlety jako prvního, a kte-

rý toto moje snažení ochotně pod-

pořil.         JK

Informace o knihovně
Knihovna MKS Adamov bude

naposledy v tomto roce otevřena

ve čtvrtek 22. prosince. V týdnu

mezi vánočními svátky je knihov-

na z důvodu čerpání ŘD uzavře-

na. V novém roce zahájí provoz

v pondělí 2. ledna 2006. Žádáme

čtenáře, kteří neuhradili čtenářský

poplatek za rok 2005, aby tak uči-

nili nejpozději do 12. prosince t.r.

Do konce roku 2005 můžete v

knihovně shlédnout výstavu vý-

tvarných prací dětí, které se zapo-

jily do soutěže ke 40. narozeni-

nám Večerníčka.

Mateřské centrum
Adámek
Program na prosinec:
1. 12. – Učíme se básničky a ta-

nečky pro Mikuláše a „píšeme“

dopis pro Ježíška, připravila: ma-
minka Katka a Martina
8. 12. – Společné hraní a zpívání.

Host: Jiří Kaňa – Předvánoční za-
stavení s p. farářem Jiřím Kaňou
15. 12. – Vyrábíme vánoční ozdo-

by a vánoční přání, připravila: ma-
minka Soňa
22. 12. – Výroba vánočního řetězu,

připravila: maminka Lucka a Monika
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Nové knihy
v knihovně MKS
Adamov:
Z české literatury jsme nakoupili:
Kubátová M.: Erbovní povídky,

Kovařík P.: Literární otazníky II,

Holcová M.: I města mají vši, Vá-

ňová M.: Když ptáčka lapají

Pro romantické duše:
Delinsky B.: Jezerní lásky, Cabot P.:

Rusovláska z ostrova, Johnson S.:

Pokušení, Sutcliffe K.: Muž mých

snů, Graham H.: Čarovné vá-noce

Z naučné literatury doporučujeme:
Lange-Ernest M.: Antibiotika-omy-

ly a pravda, Laniado N.: Děti a pe-

níze, Shapiro L.: Emoční inteligen-

ce dítěte a její rozvoj, Cílková E.:

Děti hrají divadlo-scénáře pohád.

her

Ze světové literatury vybíráme:
Smith W.: Triumf slunce, Clayová

C.: Panská rasa, Bradbury R.: Ko-

čičí pyžamo, Jacq Ch.: Usirova ta-

jemství-Ohnivá cesta III.

Farní úřad
v Adamově informuje:

Slavnostní mše svatá za oby-

vatele města Adamova spojená

s poděkováním za úrodu se v den

svátku patronky naší farnosti –

svaté Barbory koná 4. prosince

2005 v obvyklém čase, tj. v 9 ho-

din. Na mši svatou je zajištěna au-

tobusová doprava, přičemž auto-

bus z Adamova III odjede v 8.30

hodin a zpět pojede 10 minut po

skončení bohoslužby.

Štědrovečerní bohoslužba se

v adamovském kostele sv. Barbo-

ry koná 24. prosince 2005 ve 22

hodin. Firma Zdeněk Pernica – Au-

toškola Kotvrdovice, provozovatel

MHD v Adamově zajistil autobuso-

vé spojení zdarma. Odjezd auto-

busu je ve 21.30 hodin z Adamo-

va III a zpět 10 minut po skončení

bohoslužby.

Vánoční
bohoslužby:

25. a 26. prosince vždy v 9.00

hodin. Koledy a pastorely zpívá

adamovský chrámový sbor.

31. prosince 2005 se bohosluž-

ba s poděkováním za uplynulý rok

koná v 15.30 hodin.

1. ledna 2006 bude bohosluž-

ba spojená s požehnáním do no-

vého roku v 9.00 hodin.

Za jedním mudrcem prý přišla

žena, ke které ve vidění mluvil sám

Bůh. Mudrc chtěl její zjevení pro-

věřit a proto jí řekl: „Až se ti zjeví

příště, zeptej se ho na moje tajné

hříchy. Nikdo jiný je nemůže znát,

než on. Potom teprve posoudím,

jestli je tvé vidění pravdivé.“ Žena

se po čase vrátila a mudrc jí vybí-

dl, aby mu řekla pravdu, a� je jaká-

koli. Řekla mu: „Bůh ti vzkazuje,

že si na žádné tvé hříchy už nepa-

matuje.“ Mudrce to velmi dojalo.

Byl zaskočen, poznal, že je se svou

moudrostí v koncích a ženě uvěřil.

Svátky vánoční jsou pro mnoho

lidí svátky dárků, pro méně lidí svát-

ky hojnosti, pro ještě méně svátky

dobrých vztahů a možná jen pro

málo lidí svátky narození Pána Je-

žíše. Je to však on, kdo dává lid-

stvu sílu podat si ruku, zapome-

nout, znova začít. Proto nejkrás-

nější vánoce nezažijeme u plné-

ho stolu, u televize nebo drahých

dárků, ale tenkrát, až se dokáže-

me navzájem obdarovat povzbu-

zením, usmířením, nadějí. To bu-

dou ty pravé vánoce v našich srd-

cích.

Takové, ale třeba i jinak hez-
ké vánoce, všem přeje Jiří Kaňa.

Slova pro povzbuzení

Zaměstnanci Městského kulturního střediska v Adamově
přejí všem spoluobčanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků.

Děkujeme za přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali.
Do nového roku Vám všem přejeme hlavně pevné zdraví,

hodně štěstí, spokojenosti, úspěchů v soukromém i pracovním životě
a těšíme se s Vámi na viděnou při kulturních akcích v novém roce.

Za MKS Adamov Jitka Králíčková
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Letos uplynulo čtvrtstoletí od

olympijských her v Moskvě. Fotba-

loví reprezentanti Československa

se tenkrát dostali do finále a v boji

o zlatou medaili nastoupili proti

NDR. Jediný a tedy i vítězný gól dal

v tomto zápase adamovský rodák

Jindřich Svoboda. Československý

tým tak získal zlatou medaili.

Jindřich Svoboda se narodil

14. září 1952. Fotbal začal hrát

v Adamově za žáky od sedmi let a

postupoval přes dorost do druž-

stva mužů. V Adamově také vy-

chodil základní školu, vyučil se

Sto let od narození dlouhole-

tého adamovského občana, pra-

covníka adamovského závodu

a známého gymnasty, si připome-

neme v prosinci 2005. V tomto mě-

síci uplyne i 15. výročí jeho úmrtí.

Jan Švanda se narodil 28. pro-

since 1905 v Olešnici jako nejmlad-

ší ze čtyř sourozenců. Jeho otec

byl malířem a natěračem a také

kostelníkem v nedalekém evange-

lickém kostele. Právě na zahradě

fary začal Jan s cvičením na hraz-

dě. Vyučil se klempířem, ale láska

ke sportu ho provázela po celý ži-

vot. Cvičil také na vojně a později

i v Plzni, kam ho osud zavál jako

pracovníka Škodových závodů,

kde pracoval jako kontrolní dělník.

V roce 1929 se oženil s Růže-

nou Lochnerovou, po roce se jim

narodil dcera Zdenka a v roce 1935

dcera Jana. V polovině 30. let,

když se v Adamově rozjížděla mu-

niční výroba, byl Jan Švanda pře-

ložen do Adamova, kde se postup-

ně vypracoval až na vedoucího

kontrolora. Do Adamova se pře-

stěhovala i celá rodina.

Jan Švanda byl aktivním So-

kolem. Několikrát byl přeborníkem

župy Dr. Jindřicha Vaníčka ve spor-

tovní gymnastice, cvičil na veřej-

ných cvičeních po celém okrese

i na všech sokolských sletech. Bez

cvičení nemohl žít ani po rozpuš-

tění Sokola po roce 1948, zapojil

se tedy do činnosti Spartaku, kde

trénoval družstvo děvčat a pozdě-

ji i chlapců, které patřilo k nejlep-

ším na okrese.

Pod hlavičkou závodního klu-

bu vytvořili známou Adamovskou

trojku, v níž nejdříve cvičil s O. Bez-

chlebou a A. Životským, později

s Janem Hlavsou a A. Životským

a nakonec s Miloslavem Kopec-

kým a Vladimírem Fialou. V této

sestavě byli nejznámější. Zvítězili

v celostátní soutěži závodních klu-

bů (kolem poloviny padesátých

let). Se svým vystoupením zajíž-

děli i za hranice okresu. Jan Švan-

da byl ve sportovní gymnastice vy-

nikající. Byl si jistý v odvážných

gymnastických výkonech – dělal

stojky na jedné ruce na hrazdě,

stojky na zábradlí apod.

Manželka ho v jeho zálibách

podporovala a těžko nesla, když

JAN ŠVANDA – 100. výročí narození
její manžel po šedesáti letech pěk-

ného manželství 6. prosince 1990

zemřel. Paní Švandová oslavila

v únoru 95. narozeniny. Dcery

Jana Švandy svého otce v lásce

ke cvičení následovaly. Starší dce-

ra Zdenka dodnes cvičí v adamov-

ském Sokole, kde byl její manžel

Miloslav Kopecký v letech 1994 –

2000 starostou. Manželé Kopečtí

se značnou měrou podíleli v roce

1996 na zpracování publikace

k 90. výročí Sokola v Adamově.

Mladší dcera Jana žije v zahraničí.

Pan Švanda byl tichý, skromný

a slušný člověk. Svým sportovním

gymnastickým uměním dělal čest

nejen Adamovu, ale i celé sokol-

ské župě Dr. Jindřicha Vaníčka,

v níž byl jedním z nejlepších.

Mirka Kejíková

strojním zámečníkem a krátce

v této profesi pracoval v Adamov-

ských strojírnách. V roce 1971

odešel do Dukly Brno na vojnu,

po dvou letech vojenské služby

přestoupil do Zbrojovky Brno, kde

začal hrát první ligu. Po roce se

dostal do reprezentačního týmu

hráčů do 23 let, s nímž sehrál kva-

lifikaci o postup na mistrovství Ev-

ropy. Od roku 1976 byl v širší no-

minaci A–mužstva ČSSR a sehrál

dva zápasy. V roce 1977 se do-

stal do olympijského výběru, kte-

rý po úspěšné kvalifikaci postou-

pil v roce 1980 na olympijské hry

v Moskvě. Zde se proslavil svým

zlatým gólem.

Roku 1984 ukončil Jindřich Svo-

boda fotbalovou kariéru ve Zbro-

jovce Brno a přestoupil do druho-

ligového Gottwaldova (dnes Zlín).

Po dvou letech působení odešel

do zahraničního angažmá v niž-

ších soutěžích, kde odehrál 8 let.

Po návratu působil ve fotbalovém

klubu Prace. Fotbalovou kariéru

ukončil v roce 1996.

Jindřich Svoboda je dokladem

toho, že při nadání a píli se lze

„prokopat“ z místního trávníku až

na olympijský stadion. Je jedním

z adamovských rodáků, který při-

spěl k proslavení naší vlasti.

Mirka Kejíková

Jindřich Svoboda – 25. výročí zlatého gólu

Jan Švanda při stojce na zábradlí
Alexandrovky.
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INZERCE
Nenechte
si ujít

Výbor TJ Sokol Adamov,
zve všechny příznivce ve
věku od 3 do 15 roků na
sportovně soutěžní odpo-
ledne, které se koná v pá-
tek 9. prosince 2005 v 15.30
hodin v Hale TJ Sokol Ada-
mov.

Tím
to

 au
to

m
aticky n

evzn
iká n

áro
k n

a p
ů

jčku
.

Máte
nečekané
výdaje?

Volejte
Provident!

☎Peníze na ruku ● Jednoduše  ● Rychle  ● Kdykoli

� Prodám panelovou garáž v Ada-

mově, Fibichova-točna.

� Garáž i pozemek v OV. Celková

plocha 19m2 +  El.220/380V.

Tel:608/864 704 po 17. hodině.

� Pronajmu byt 2+1 na ul. Komen-

ského v Adamově. Tel. 603 350 978.

� Prodám byt 2+1 v Adamově. Do-

hoda. Tel. 516 415 529 – večer,

731 706 373.

� Pronajmu oplocenou zahradu

270 m2 na Horce. Tel. 721 809 446.

� Prodám dvojlůžko s úložným pro-

storem. D 195 cm, Š 155 cm, mož-

no vidět. Cena 1000 Kč.

Tel. 732 559 333 - večer.

� Nabízím vedení účetnictví, da-

ňové evidence, DPH, mzdy, vyúč-

tování společenství vlastníků.

Tel. 723 482 985, jrud@cbox.cz

� Pronajmu přízemní garáž v Ada-

mově na Horce, naproti bývalému

internátu. Tel. 607 717 008.

� Prodám byt 1+1 OV v Adamově,

ul. Sadová, možno i s garáží.

Původní zachovalý byt s pěkným

výhledem. Tel. 736 525 876.

� Prodám dig. fotoaparát MINOL-

TA DOMAGE A1, zoom 28-200 mm,

5 MPix, UV filtr, polar. filtr, sí�ový

adaptér, brašna. Tel. 723 308 282.

� Předvánoční prodej kloboučků

se tradičně uskuteční v Městském

kulturním středisku v Adamově III

na Ptačině v pondělí 5. prosince

od 8 do 17 hodin. Ženy srdečně

zve Marie Geršlová
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Vánoce jsou křes�an-
ské svátky slavené
na památku narození
Ježíše Krista, zakla-
datele křes�anství.

Církev za papeže Julia I.
(337-352) určila toto historic-
ky přesně nedoložené datum
tak, aby křes�anské oslavy
Vánoc nahrazovaly tehdy
všeobecně rozšířené pohan-
ské slavnosti zimního sluno-
vratu.
U starých Slovanů byl zimní
slunovrat, ve významu doby
zanikání tmy a vzrůstání svět-
la, spojen se slavnostmi, kte-
ré se nazývaly kračun. Ozna-
čení je vysvětlováno jako
slavnosti nejkratšího dne
v roce a vyskytuje se v urči-
tých obměnách v celé řadě
slovanských i neslovanských
jazyků.
Vánoční svátky si dodnes
uchovávají množství tradič-
ních lidových obyčejů, obřa-
dů a zvyklostí, které jsou již
na první pohled předkřes�an-
ského původu.
Vánoční svátky se u nás dří-
ve slavily po dvanácte dnů,
později čtyři dny, ještě poz-
ději tři dny a posléze po pří-
kladu Pruska, od roku 1773,
pouze dva dny. Dnes se pod
pojmem vánoce zahrnují
Štědrý den čili Předvečer
Narození Páně, Boží hod vá-
noční nebo.li Narození Ježí-
še Krista SVÁTEK SV. Ště-
pána, tj. den zasvěcený prv-
nímu křes�anskému mučed-
níkovi.

Kulturně informační komise děkuje občanům
za jejich zájem o adamovský zpravodaj
a zároveň děkuje všem, kteří do zpravodaje přispívali.

Všem občanům našeho města přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2006.

Škvarkové rohlíčky
500 g hladké mouky speciál, 250
g tuku na pečení, 2 žloutky, 2 dl
mléka, 20 g droždí, 250 g umle-
tých škvarků.
Ze surovin (kromě škvarků) vy-

pracujeme těsto, které rozdělí-

me na 6 bochníčků. Z každého

vyválíme placku a tu rozdělíme

na 16 dílů. Potřeme umletými

škvarky a trochu osolíme. Sto-

číme od širšího konce k užší-

mu, potřeme rozšlehaným, mír-

ně osoleným vejcem, posypeme

kmínem a upečeme do

zlatova.

Křehké
sýrové
pečivo
150 g másla, 180
g tvrdého sýra,
1 dl smetany ke
šlehání, půl lžič-
ky soli, 1 lžičku
mleté sladké pa-
priky, půl práš-
ku do pečiva,

250 g hladké mouky, 2 žloutky.
Na posypání: mák, sezamové
semínko, mandlové lupínky, po-
sekané pistácie a podobně.
Do mísy nastrouháme máslo,

sýr, dobře promícháme, přidá-

me smetanu, sůl, mletou papri-

ku, prášek do pečiva, prosátou

mouku a vypracujeme těsto, kte-

ré zabalíme do alobalu a vloží-

me na 30 minut do ledničky. Po-

tom těsto na pomoučeném vá-

lu rozválíme na sílu asi 6 mm

a ozdobnými formičkami vykra-

jujeme různé tvary, které polo-

žíme na plech, potře-

me rozšlehaným

vejcem a posy-

peme různým

sypáním (mů-

žeme použít

i strouhaný sýr).

Upečeme v dob-

ře vyhřáté troubě.

Pečivo se výbor-

ně hodí k čaji i ví-

nu nebo jako sou-

část bufetového

stolu.

Bylo dost sladkého cukroví?

Prosinec. Chalupy se krčí,
sníh ke střeše až navátý.

Na pocestného z prahu vrčí
dobrácký ovčák huňatý.
Je ticho jako po vymření.

Zvonečku cinkne jenom smích,
jak koně letí ve spřežení

v prastarých saních dřevěných.

Miroslav Florian
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