ADAMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
LEDEN 2 0 0 6

Vážení spoluobčané,
po svátečním prožití vánočních svátků, kdy se téměř každý dokáže
na chvíli zastavit, popovídat s rodinou a s přáteli a zamyslet se
nad tím, co pro něho ten prožitý rok znamenal, Vás také chceme
oslovit a prostřednictvím Adamovského zpravodaje popřát Vám
i Vašim blízkým do toho nového roku hodně zdraví, které se těžko
dá koupit, spoustu drobných radostí, které jsou pro člověka
povzbuzením v každodenních starostech a co nejvíce vnitřního
klidu a pohody při řešení společných problémů našeho města.
Jestli máte pocit, že Vám ten prožitý rok přinesl málo, potom stačí
vzpomenout i na maličkosti, které Vás potěšily a budete se cítit
bohatší. Přejeme si, aby těch maličkostí, které Vás obohacují, bylo
co nejvíc a problémy, které se týkají našeho města, jsme dokázali
společně řešit.
Těšíme se na další společná setkání.

Ing. Jaroslav Bernášek, starosta
PaedDr. Věra Hlavsová, místostarostka
Zprávy ze schůzí Rady města Adamova
Dne 23. 11. 2005
– schválila pronájem částí pozemku za účelem zřízení zahrádek na
parc.č. 422 a parc. č. 425
– schválila vzor Dodatku ke smlouvám o nájmu bytu o prodloužení
smlouvy o nájmu
– schválila záměr pronájmu pozemků na parc. č. 531/1 za účelem
zřízení zahrádek
– schválila přidělení bytu s finančním příspěvkem na Komenského
6 dle přiloženého zápisu Komise
pro přidělování bytů s finančním
příspěvkem ze dne 21. 11. 2005
– schválila pronájem nebytových
prostor v budově Domu služeb na
ul. Družstevní 1
– schválila pronájem nebytových
prostor v budově bývalé přečerpávací stanice v Olšičkách
– stanovila pořadí uchazečů veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem“ pro město takto:
1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 2. SITA Moravia a.s.,
REMONDIS, spol. s r.o., A.S.A.,
spol. s r.o., van Ganse-winkel, a.s.
a přiděluje zakázku společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o.
– rozhodla, že poplatky z prodlení
za pozdní úhrady nájemného a plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu v nájemních bytech ve
vlastnictví města Adamova nebu2

dou promíjeny ani snižovány
– projednala Rozpočtové provizorium na 1–3/2006 a doporučuje
Zastupitelstvu města Adamova ke
schválení
– schválila finanční dar ve výši
4000 Kč na 5. ročník halového
fotbalového turnaje O pohár starosty města Adamova
Dne 5. 12. 2005
– schválila Smlouvy o dodávce vody vodovodem pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod
kanalizací pro veřejnou potřebu
s firmou ADAVAK, s.r.o.
– souhlasí s tím, že přísp. organizace Sportovní zařízení města
Adamova bude provozovat rekreační ledovou plochu na „Sklaáku“ v zimním období 2005–2006
– neschválila poskytnutí finančního daru pro TJ Zora Praha

ZPRÁVY
Z MATRIKY
V sobotu dne 26. listopadu
2005 proběhlo na Městském úřadě vítání občánků. Do života byly
přivítány tyto děti:
19.8. Matěj Pelan, Údolní 6
19.8. Adéla Pelanová, Údolní 6
20.8. Natálie Formánková,
Družstevní 2
5.9. Karolína Drlíková,
Opletalova 40
8.9. Klára Matoušková,
Petra Jilemnického 12
15.9. Milena Maňáková,
Sadová 20
22.9. Barbora Jüthnerová,
Družstevní 4
24.9. Veronika Poláchová,
Sadová 17
25.9. Zuzana Grunwaldová,
Ronovská 4
26.9. Nikol Bartková,
Komenského 15
5.10. Adam Kovařík, Údolní 4
7.10. Kateřina Pavlíčková,
Sadová 27
Blahopřejeme:
2.12. Ludmila Slaninová, 80 roků,
Petra Jilemnického 10
7.12. Marie Idrná, 83 roky,
Komenského 13
8.12. Věra Špačková, 85 roků,
Opletalova 32
11.12. Božena Volavá, 85 roků,
Opletalova 38
13.12. Helena Blatná, 92 roky,
Sadová 21
17.12. Jiří Boček, 70 roků,
Komenského 7
18.12. Josef Šustáček, 70 roků,
Petra Jilemnického 6
24.12. Ludmila Staňková, 85 roků,
Družstevní 8
28.12. Vlastimil Fejfar, 70 roků,
Petra Jilemnického 13
Úmrtí:
20.10. Zdeněk Nikodým,
roč. 1934, Družstevní 7

Kácení dřevin
V měsíci prosinci bylo provedeno kácení dřevin rostoucích na pozemku města, konkrétně na Smetanově náměstí. Byly pokáceny tři
kusy Douglasky tisolisté, jeden smrk, dva Smrky pichlavé a jeden k Smrk
stříbrný. Důvodem kácení byla skutečnost, že se tyto dřeviny nacházejí
v ochranném pásmu kanalizačního řadu a svým kořenovým systémem
narušují stávající hrdlové kameninové potrubí. Dále také rostly některé
dřeviny v ochranném pásmu kabeláže veřejného osvětlení a venkovního volného vedení NN a část jejich kořenových systémů narušovala
nášlapné vrstvy pěší komunikace s přístupovým chodníkem. V jarních
měsících bude provedena náhradní výsadba rostlin vhodných do tohoto prostředí.
Odbor EMS

Přehled splatností místních poplatků
a ostatních plateb na rok 2006
Název poplatku

splatnost

sazba poplatku
za 1. psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
poznámka

POPLATEK ZE PSŮ (SS 1341002006)
rodinný dům

obytný dům

kotec Kolonie

31. 3. 2006
31. 3. 2006

120,– Kč
30,– Kč

180,– Kč
45,– Kč

31. 3. 2006
31. 8. 2006

700,– Kč

1000,– Kč

31. 3. 2006

150,– Kč

225,– Kč

31. 3. 2006

250,– Kč

375,– Kč

důchodce

důchodce

Pozn. Činí-li místní poplatek nad 250,– Kč ročně, lze platit:
– jednorázově, tj. do 31. 3. 2006 nebo
– ve 2 stejných splátkách, a to do 31. 3. 2006 a 31. 8. 2006.

KOMUNÁLNÍ ODPAD (SS 1337002006)
31. 3. 2006
30. 9. 2006

250,- Kč
250,- Kč

1. splátka za fyzickou osobu s trvalým pobytem
2. splátka za fyzickou osobu s trvalým pobytem

Místní poplatek lze platit i jednorázově, tj. do 31. 3. 2006.

OSTATNÍ PLATBY

ZAHRÁDKY (SS 1012213106)
31. 1. 2006

částka dle uzavřené smlouvy

Upozorňujeme občany, že na výše uvedené platby se nezasílají složenky.
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny nebo
převodem na účet města č. 19-1360055309/0800:
VS = rodné číslo (slouží k identifikaci poplatníka)
SS = viz. výše uvedené poplatky

PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ
PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB !!!

Upozorňujeme občany, že výše uvedené platby bude
možno hotově hradit na pokladně MěÚ až od 16. 1. 2006.
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INFORMACE Z ODBORU SOCIÁLNÍCH A SPRÁVNÍCH VĚCÍ
Systém dávek a služeb sociální
péče reaguje na individuální situace občanů, vázané na věk, zdravotní stav či jiné vážné důvody.
Rozhodování o jednotlivých
dávkách je svěřeno obecním
úřadům, pověřeným obecním
úřadům a úřadům obcí s rozšířenou působností
Dávky sociální péče se poskytují podle:
G zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
G zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
G zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním
zabezpečení
G vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.
Městský úřad v Adamově, odbor sociálních a správních věcí
poskytuje zejména tyto druhy
dávek:
DÁVKY Z DŮVODU
SOCIÁLNÍ POTŘEBNOSTI
Jednorázové nebo opakující
se (peněžité nebo věcné) dávky
určené k zabezpečení základních
životních potřeb jsou poskytovány v případě, že čisté peněžní
příjmy občana, resp. domácnosti
(společně posuzovaných osob)
nedosahují životního minima
a není možné je zvýšit vzhledem
k věku, zdravotnímu stavu nebo z
jiných vážných důvodů vlastním přičiněním (jedná se převážně o občany evidované na úřadě práce).
Doplňují nedostatečný příjem
domácnosti zpravidla do výše
jejího životního minima, a to na
základě individuálního posouzení
sociální a ekonomické situace (vč.
majetkových poměrů). Mohou však
být poskytovány i v nižší úrovni
nebo naopak i nad úroveň životního minima, pokud jsou prokázány odůvodněně vyšší základní životní potřeby související např. s lékařsky doporučeným dietním stravováním, vyššími náklady na bydlení apod.
Dávky poskytujeme podle zákona o sociální potřebnosti na základě písemné žádosti o jejich
přiznání. Občan s nedostatečnými příjmy musí doložit potřebné
doklady nejen o všech příjmech,
ale i o úhradě nákladů na bydlení apod.
DÁVKY SOCIÁLNÍ
PÉČE PRO RODINY A DĚTI
Peněžité a věcné dávky rodičům
nezaopatřených dětí, těhotným
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ženám a nezaopatřeným dětem
Peněžitá nebo věcná nenároková dávka poskytovaná k uhrazení jednorázových mimořádných výdajů rodiny, jejíž jednotliví členové na jejich úhradu nemají
dostatečné finanční prostředky.
Posuzuje se příjmová situace rodičů nezaopatřených dětí, těhotných žen nebo nezaopatřených
dětí v rodině, tj. zda z peněžních
prostředků, které má rodina k dispozici, není možné uhradit jednorázové mimořádné výdaje, např.
pobyt dítěte ve škole v přírodě,
vybavení do školy, novou pračku
apod.
PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI
O BLÍZKOU NEBO JINOU OSOBU
Příspěvek při péči o blízkou nebo
jinou osobu náleží:
– občanovi pečujícímu osobně,
celodenně a řádně o blízkou osobu, která je převážně nebo úplně
bezmocná nebo starší 80 let
a částečně bezmocná. V případě
péče o jinou než blízkou osobu musí být splněna podmínka společné domácnosti. Poživatelům plného invalidního důchodu a starobního důchodu nárok na dávku nevzniká (nárok vznikne pouze, pokud by výše důchodu nebyla nižší
než výše příspěvku);
– rodiči, prarodiči, popř. jinému občanovi, který převzal dítě do péče
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, který pečuje o nezletilé dítě
starší jednoho roku, které je podle
zvláštního právního předpisu dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.
Podmínka osobní, celodenní
a řádné péče se považuje v některých situacích za splněnou
(např. doba výuky u dětí plnících
povinnou školní docházku, doba,
kdy si osoba pečující vyřizuje osobní záležitosti nebo vykonává výdělečnou činnost a zajistí péči jinou zletilou osobou apod.).
Pobírání příspěvku nebrání
omezená výdělečná činnost, tj. výdělečná činnost, která zakládá
účast na nemocenském pojištění
nebo samostatná výdělečná činnost. Výše příspěvku je dána pevnou částkou, a to 2,25 násobkem
částky životního minima potřebné
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana
a 3,85 násobku při péči o dvě nebo více osob.

DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE PRO
STARÉ OBČANY A PRO TĚŽCE
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
OBČANY
Opakující se nenárokové dávky
(s přihlédnutím k výši příjmu)
Příspěvek na zvýšené životní náklady občanů, trvale používajících ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky, pokud
jim vznikají v souvislosti s používáním těchto pomůcek zvýšené výdaje. Výše příspěvku činí až 200
Kč měsíčně.
Tuto dávku lze poskytovat na
základě potvrzení ošetřujícího lékaře na tiskopisu, který je třeba
vyzvednout na našem odboru.
Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice občanům
starším 70 let, kteří žijí osaměle.
Výše tohoto příspěvku námi poskytovaná činí v současné době
190 Kč měsíčně.
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům, určený na krmivo pro vodícího psa
ve vlastnictví tohoto občana. Výše
příspěvku činí 800 Kč měsíčně.
JEDNORÁZOVÁ DÁVKA
Příspěvek na individuální dopravu, určený občanům s těžkou
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, úplně nebo prakticky nevidomým a rodičům nezaopatřených dětí léčených pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, kteří nevlastní motorové vozidlo nebo nejsou dopravováni vozidlem, na které je přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla. Výše příspěvku činí
6 000 Kč ročně. Poskytnutí této
dávky je vázáno na posouzení
zdravotního stavu posudkovým lékařem.
Upozorňujeme tímto občany,
že od měsíce ledna 2006 se zvýší
hranice příjmu, při kterém budeme
příspěvek na ortopedické, kompenzační a jiné pomůcky a příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice poskytovat.
Občané, kteří tyto dávky dosud nepobírají nebo jim byly
v minulosti odejmuty, případně
na základě podané žádosti zamítnuty, se mohou v úřední dny,
tj. pondělí a středu v době od
8.00–12.00 hodin a v době od
12.30–17.00 hodin na možnosti
poskytnutí informovat. Vzhledem
(pokračování na str. 5)

(pokračování ze str. 4)
ke zvýšení důchodů a částek
životního minima však doporučujeme, aby tak učinili až po obdržení nového výměru důchodu,
platného od 1. 1. 2006, který je
třeba k vyřízení žádosti doložit.
Rovněž upozorňujeme na
možnost zřízení pečovatelské
služby pro staré nebo těžce zdravotně postižené občany, kteří
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc a potřebnou péči jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu a pouze v pracovní
dny po předchozím projednání
a sepsání žádosti.
Podrobnější informace rádi
poskytneme ve výše uvedené
úřední dny nebo na telefonním
čísle 516 499 625, 516 499 624.
Libuše Špačková,
vedoucí odboru sociálních
a správních věcí

2. prosince 2005: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Adamově –
v kulturním programu se adamovské veřejnosti představily děti adamovské základní a základní umělecké školy

VZPOMÍNKA
4. prosince 2005: Oslava patronky adamovské farnosti svaté Barbory –
Slavnostní biblická hodina – součástí akce byl koncert paní Věry Bakalové za klavírního doprovodu Františka Kratochvíla

Dne 11. ledna 2006 tomu budou
čtyři roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan František Šedý z Adamova. Děkujeme všem, kdo mu
spolu s námi věnují tichou vzpomínku. S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, synové a dcera
s rodinami.

5. prosince 2005: Výroční schůze Klubu důchodců Adamov III, při které
vystoupil kroužek Zpívání pro radost s krátkým kulturním programem

Pranostiky
Na Nový rok, do zimy skok.
Lednová zima i na peci je znát.
Lednový mráz i železo rozdrtí
a ptáka v letu usmrtí.
Leden-li ve dne svítí, v noci pálí.
Lednoví druhové – vánice a mrazové.
Je-li teplo v lednu, bída sahá ke
dnu.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE
ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV
Ve večerních hodinách zjistili
hlídkující strážníci na ulici Sadová
volný pohyb psa rasy americký stafordširský teriér. Pes nebyl opatřen náhubkem a majitel se v jeho
blízkosti nenacházel. Místním šetřením strážníci zjistili v majitelce
psa 25letou ženu z výše uvedené
ulice. Protože se žena v místě bydliště nenacházela, strážníci provedli z bezpečnostních důvodů
odchyt psa, kterého pak umístili
do kotce na služebně MP Adamov.
Druhého dne si od strážníků žena
psa vyzvedla, ale za porušení
obecně závazné vyhlášky města
jí čekalo nemilé překvapení v podobě vysoké blokové pokuty.
Při provádění preventivních
kontrol stánkových prodejců strážníci zjistili čtyři vietnamské trhovce, kteří neměli v rozporu s obecně
závaznou vyhláškou města zaplacený poplatek za užívání veřejného prostranství. Svým jednáním se
dopustili přestupku proti veřejnému
pořádku, protože za účelem stánkového prodeje zboží neoprávněně zabrali veřejné prostranství
města. Strážníci s Vietnamci jejich
protiprávní jednání projednali a vyřešili uložením blokových pokut.
Bez náležitého dozoru ponechal volně pobíhat svého psa mezi
automobily 54letý občan města.
Aby strážníci zajistili bezpečnost
silničního provozu, psa odchytili
a umístili ho do kotce na služebnu
MP. Zjištěnému majiteli byl pes vrácen a za porušení obecně závazné vyhlášky města mu strážníci
uložili pokutu v blokovém řízení.
Ač neměl peníze na zaplacení
útraty, spokojeně v místním pohostinství L. J. z Adamova konzumoval alkohol. Nemile překvapená
servírka jeho protiprávní jednání
telefonicky oznámila strážníků MP.
Hlídka muže předvedla na služebnu MP k podání vysvětlení a sepsání protokolu o podaném vysvětlení. Muž strážníkům sliboval, že
servírce útratu do několika dnů zaplatí, ale již tak neučinil. Podezření
z přestupku proti majetku bude s
mužem dále projednáno v přestupkovém řízení Komisí pro projednávání přestupků Města Adamova.
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Pár slov k používání a prodeji
pyrotechnických výrobků
Používání a prodej pyrotechnických výrobků se řídí vyhláškou
Českého báňského úřadu č. 174/
1992 Sb. Výrobky jsou rozděleny
podle stupně nebezpečnosti do
tříd I, II, III a do podtříd T0 a T1.
Výbušné předměty se zařazují do
třídy IV a podtřídy T2. Do třídy I.
a podtřídy T0 jsou zařazeny prskavky, pistolové kapsle, blikavky,
bouchací kuličky, podpalovače
a dýmové prostředky proti hmyzu
a hlodavcům. Do třídy II. a podtřídy T1 pak petardy, svíce, fontány,
vystřelovací pouzdra, bengálské
ohně, signální rakety, modelářské
rakety a pyrotechnické prostředky
ve filmu.
Pyrotechnické předměty třídy I
a podtřídy T0 mohou být prodány
osobám mladším 18 let, pokud to
není v návodu k používání zakázáno. Předměty třídy II a podtřídy
T1 mohou být prodány jen osobám
starším 18 let a v návodu k používání výrobku bývá tato skutečnost uvedena. Předměty třídy III
a podtřídy T2 mohou být prodává-

ny jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů, kteří je rovněž
mohou používat. Při prodeji pyrotechnických výrobků je prodavač
povinen ověřit, zda kupující splňuje tuto podmínku. Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I a podtřídy T0.
Pro prodej pyrotechnických
předmětů platí též zvláštní předpisy. Např. zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, občanský zákoník a obchodní zákoník.
Pyrotechnické předměty třídy II
a III a podtřídy T1 se nesmějí používat v uzavřených prostorách
(místnosti, dopravní prostředky
apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
Všem občanům našeho města
přejí strážníci městské policie příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšné vstoupení do nového
roku 2006.
Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov

Městský úřad Adamov oznamuje občanům, že v pondělí
2. 1. 2006 bude z technických
důvodů otevřen od 12.30 hod.
Děkujeme za pochopení.

Městské
kulturní
středisko
Adamov
informuje...
Poněvadž se lednové číslo adamovského
zpravodaje připravovalo již kolem 13. prosince, přicházíme tentokrát z Městského kulturního střediska ne
s informacemi k připravovaným akcím jako
obvykle, ale fotografiemi bychom se chtěli
vrátit k několika akcím,
které se konaly v průběhu první poloviny po- 2. prosince 2005: Poslední pohádkové dosledního měsíce roku poledne roku 2005 – vánoční kabaret s herci
2005 – prosince.
divadla ANDROMEDA Praha

Významná výročí
Arnošt Zvěřina
25. výročí úmrtí

Narodil se 11. srpna 1922 v Tuřanech, odkud pocházela jeho
matka. Brzy nato se rodina přestěhovala do Adamova, kde jeho
otec pracoval jako dělník. Oba rodiče byli divadelními ochotníky.
V letech 1938–1941 se Arnošt
Zvěřina vyučil strojním zámečníkem ve Zbrojovce Brno, kde pracoval až do roku 1945 jako frézař.
Pak nastoupil do adamovského
závodu ve stejné profesi. V roce
1946 odešel do Ba ova Zlína opět
jako frézař. Vrátil se zpět do Adamova a v roce 1947 začal studovat na umělecko-průmyslové škole
v Brně. V roce 1949 přijal místo
výtvarníka v adamovském závodě,
kde pracoval přes 30 let až do své
předčasné smrti v roce 1981, převážně jako vedoucí propagace.
V letech 1962–1964 absolvoval
speciální kurz pro propagační výtvarníky na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Arnošt Zvěřina se v roce 1952
oženil s výtvarnicí Martou, roz. Zvěřinovou, pracovnicí adamovského
závodu. Dcera Lea, která se jim
narodila v roce 1956, se později
stala také výtvarnicí.
V mládí Arnošt Zvěřina maloval divadelní plakáty, letáky, kulisy v divadle apod. Se svojí ženou,
otcem Arnoštem Zvěřinou st. a dalšími výtvarníky se stali členy výtvarného kroužku při Závodním klubu ROH Adast. Ten byl založen
v roce 1947 jako výtvarnický klub
Škoda. Se svým přítelem a bývalým spolužákem Hubertem Bílkem
se podíleli na zhotovení pomníku
Rudoarmějce. Pomník byl slavnost-

ně odhalen v Adamově 10. června
1951 před budovou mateřské školy
u kostela (nyní stojí pod opěrnou
zdí u nové pošty). Jako výtvarník
se Arnošt Zvěřina podílel na dalších pracích, např. návrh na pomník Rudoarmějce s pamětní deskou pro Ochoz, pomník Rudolfu
Tererovi v Ostrově u Macochy,
návrh interiéru obřadní síně v Adamově. Pro Adamovské strojírny
navrhoval plakety, plakáty, propagační předměty aj. Podílel se také
na výzdobě nově vybudované závodní jídelny.

Rovněž zájmová činnost byla
pro Arnošta Zvěřinu důležitá. Po
válce pracoval v adamovském aeroklubu, ale miloval také koníčky
pod kapotou – byl motoristou tělem i duší. Od roku 1956 vedl adamovskou jednotku PSVB, která
aktivně spolupracovala s dopravním inspektorátem. V roce 1977
mu byla udělena medaile „Za zásluhy o výstavbu závodu“. Poslední čas před smrtí byl vážně nemocen. Zemřel 21. ledna 1981 ve věku nedožitých 59 let. Díla, která
po sobě Arnošt Zvěřina zanechal,
jsou připomínkou tohoto skromného aktivního člověka.
Mirka Kejíková

7. prosince 2005: Pracovní setkání knihovníků regionu Blansko a Boskovice v nově zprovozněné místnosti čítárny knihovny MKS Adamov

11. prosince 2005: Vernisáž výstavy – Salon adamovských výtvarníků, kterého se v loňském roce zúčastnilo 20 výtvarníků
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SLOVA PRO
POVZBUZENÍ
Jedna známá měla problémy
se svými dětmi a nedalo jí to, pokusit se zjistit něco od kartářky
o budoucnosti. Dostala „předpově“, že problémy s dětmi přestanou a souviset to bude nějak
s jízdou zeleného auta. Kdy, kde
a jak se co stane, to už se nedozvěděla. Za čas přišla za mnou,
protože už nevěděla jak dál. Od
doby, kdy navštívila tu kartářku,
je na pokraji zhroucení. Není
chvilky, aby nepřemýšlela o zeleném autě, připadá si jako paranoik, ohlíží se kolem a pořád
a pořád přemýšlí. Pravda, na děti
se přestala zlobit, spíše se o ně
začala bát. To je ale jediné, co
se změnilo k dobrému.
Vzpomněl jsem si potom na
jednu anekdotu. Chytrý lékař nabízí nevyléčitelně nemocnému
pacientovi za tučnou úplatu lék,
který jej určitě vyléčí. Musí však
splnit jednu podmínku: když jej
bude zapíjet, nesmí myslet na bobry... Proč? To už nevysvětlil. Pacient odešel, ale brzo zjistil, že tato
lehká podmínka byla nesplnitelná. Rada kartářky byla podobná.
S blížícím se novým rokem
mnoho lidí přemýšlí „jaký bude“?
Chceme to opravdu znát? Nebude lepší, když se spíš potěšíme z přítomnosti, kdy máme střechu nad hlavou, strom za domem,
chleba v obchodě a můžeme žít
s rodinou a přáteli? Mít dnes kolem dobré lidi je víc, než znát budoucnost. A to všem přeju do nového roku 2006!
Jiří Kaňa

Zimní Alexandrovka
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12. prosince 2005: Koncert ke svatému Mikuláši pořádaný MKS
a Farním úřadem v Adamově byl spojen s mikulášskou nadílkou pro
všechny přítomné

Setkání
s nevidomými ve škole

6. prosince 2005: Vánoční koncert skupiny SURF – Evy, Vaška a jejich přátel

Dne 7. prosince jsme měli v naší škole na Ronovské velmi zajímavou návštěvu. Přišly za námi na
besedu paní Helena Hádlerová
(z Černé Hory) a Marie Reková
(z Rájce-Jestřebí) ze Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých z Blanska a vodící pes Alfi.
Povídaly si s dětmi o tom, jak se
zachovat a nejlépe pomoci, když
na ulici potkají nevidomého člověka a k čemu se používá bílá hůl.
Ukázaly spoustu pomůcek, jež mohou slabozrakým a nevidomým trochu ulehčit život.
A tak jsme poznali speciální budík a hodinky, teploměr, přístroj na
rozpoznávání barev, čidlo na signalizaci naplněného hrníčku, upravené hry Člověče nezlob se a šachy. Děti si mohly vyzkoušet i speciální psací stroj, prohlédly si kalendáře a noviny tištěné v Braillově písmu.
Největší obdiv sklidil pes Alfi –
vychovaný u Dvořákových v Adamově. Rozuměl příkazům jako “doleva, vpravo, hledej schody, dveře”. Nad jeho šikovností jsme zůstali v úžasu úplně všichni.
Děti měly i plno otázek: Jak chodíte nakupovat? Jak můžete vařit? Jak rozpoznáte peníze od sebe? Jak se orientujete? Kdo vám
pomáhá?…. Je třeba říct, že paní
Hádlerová i Reková se besedy
zhostily zcela profesionálně a děti
na toto setkání určitě dlouho nezapomenou. Děkujeme.
Mgr. Soňa Karásková
Pokud by chtěl pomoci někdo z dospělých jako dobrovolník, je možné
se obrátit na SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)
v Blansku, tel.: 516 410 595, e-mail:
sons.blansko@tiscali.cz
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Autorem fotografie je Alois Knecht,
vítez XII. ročníku soutěže „O nejzajímavější snímek z letošní dovolené“

INZERCE
Pronajmu garáž v Adamově na
Horce u bývalého internátu od 1. 1.
2006. Tel. 516 439 396 nebo
516 447 438.

N

Prodám dig. fotoaparát MINOLTA DIMAGE A1, zoom 28-200mm,
5 MPix, UV filtr, polar. filtr, sí ový
adaptér, brašna.
Tel. 732 803 828.

N

N Prodám garáž na Ptačině, ul. Fibi-

chova, cena dohodou.
Tel. 602 721 626.
N Koupím byt 2+1 na Ptačině, nejlépe v OV, bez účasti RK.
Tel. 608 745 902.

Poslední fotografie zachycuje práce dětí, které se zapojily do soutěže k 40. narozeninám, které večerníček oslavil v roce 2005

N

Koupím byt 1-2+1 v Adamově.
Tel. 605 903 800.

Pro všechny dospělé i děti, kterým chyběla návštěva
divadla Radost, je určena tato informace:

Pronajmu byt 1+1 na Ptačině.
Tel.: 605 445 459.

8. ledna 2006 navštívíme divadlo Radost v rámci připravovaného
autobusového zájezdu spolu s nejmenšími dětmi. Připravena je pohádka O perníkové chaloupce. Přihlášky v termínu do 5. ledna 2006.
Také na připravované lednové návštěvy divadla Husa na provázku
a Městského divadla Brno – představení Balada pro banditu a Slaměný klobouk je ještě několik volných míst.

N

N Nabízím

vedení účetnictví, daňové evidence, DPH, mzdy, vyúčtování společenství vlastníků.
Tel. 723 482 985, jrud@cbox.cz
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Pozvánka na výstavu
BETLÉMY V GRAFIKÁCH A KRESBÁCH
ZE SBÍRKY JARMILY JANKŮ Z BRNA
Na neděli 8. ledna připravil MKS,
Historicko-vlastivědný kroužek ve
Společenském centru, ul. Komenského 6, vernisáž výstavy, která
vás osloví ryzí vánoční atmosférou.
Představí betlémy v grafikách
a kresbách brněnské sběratelky
Mgr. Jarmily Janků. Výstavu uvede
Mgr. Jarmila Janků a PhDr. Jaroslav Budiš, v rámci hudebního programu zazpívá české pastorely
Marie Sedláčková za klavírního doprovodu Františka Kratochvíla. Výstavu můžete shlédnout od 8. do
17. ledna 2006 od 13.00 do 17.00
hodin.
Mgr. Jarmila Janků k připravované výstavě uvádí:
Má výstava betlémů v grafikách
a kresbách výtvarných umělců je
v Adamově presentována po vánočních svátcích. Doufám však, že
bude moci oslovit návštěvníky i v
této době, nebo budeme oproštěni od předvánočního shonu příprav na tyto svátky, které patří
k nejkrásnějším v křes anském světě a v naší kultuře mají velkou tradici pro lidi věřící i nevěřící, i když
současná doba je velmi zkomercionalizovala.
Svrchovaným symbolem Vánoc
vždy byly a jsou jesličky. Svatá rodina se zvířaty, pastýři, ovečkami,
později s třemi králi neodmyslitelně k nim patří. Výtvarní umělci v
naší zemi již od l3. století ztvárňují
tento symbol svým osobitým způsobem. Od Mistra Vyšebrodského
oltáře až po současnou dobu.
Ze své sbírky, která vznikala po
dobu asi 25 roků, vystavuji zde
v galerii ukázky prací kolem 40 výtvarných umělců z celé naší republiky. V grafické části jsou zastoupeny všechny grafické techniky:
tisky z plochy, z hloubky, litografie
i sérigrafie.
Z dřevorytů budou návštěvníci seznámeni s tvorbou novoročenek (P.F – Pour féliciter) od takových mistrů jako byl Michael Florian ze Staré Říše, dále dílem Arnošta Hrabala, Petra Dillingera,

Emila Kotrby, Pavla Šimona, Olgy
Čechové, Františka Peňáze a dalších. Zajímavé jsou betlémy Anny
Poustové (rodačky z Víru na Moravě, žijící v Praze), která vyřezala
v 70. letech minulého století „totalitní Betlémy“, v nichž vyjádřila zrůdnost doby.
Linoryty vystavím od výtvarníků Ladislava Ruska, Jany Krejčové, Miroslava Houry aj.
Tisky z hloubky, hlavně lepty,
je zastoupen v mé sbírce Jan Konůpek, Jaroslav Šerých, Ludmila
Jandová i Bohuslav Reynek, jehož
krásný list jsem získala od jeho
synů z pozůstalosti jejich otce.
Litografie (kamenotisk) se stala v minulém století oblíbenou technikou a pronikla i do novoročenek,
zejména barevná je velmi žádaná. Osobité jsou vánoční motivy
v díle Karla Svolinského, v současnosti jsou to betlémy Karla Beneše a pěkné jsou litografie Karla

Oberthora. Z brněnských autorů
je známý František Bílkovský, který maloval betlémy na kámen hlavně s dětskými motivy.
Sérigrafii mám ve sbírce zastoupenou dílem Jaroslava Sůry,
který využívá tuto techniku pro velké náklady tisků paradoxně v nákladech velmi malých.
V kresebné části mé sbírky
jsou zajímavá díla brněnského malíře Petra Skácela, jeho žákyně
Olgy Weidenthalerové, Arny Juračkové z Blanska, Zdeňka Fuksy
a uhlová kresba Miroslava Štolfy
„Advent.“ Ivan Kříž prezentuje zajímavý obraz – objekt – parafrázi
na Liebscherovu Valašskou madonu. Abstraktní formou se vyjádřili Bohuslava Olešová a zcela „módně“ minimalisticky Marian Palla.
Na vernisáži seznámím přítomné, budou-li mít zájem, s jednotlivými vystavenými pracemi a také
s historií a vznikem sbírky. Bez vztahu k tématu i k tvůrcům vystavených děl by nemohla sbírka vzniknout.
Takto přiblížila Mgr. Jarmila
Janků připravovanou výstavu a zve
k prohlídce vystavených prací.
PhDr. Jaroslav Budiš

Michael Florian – betlém
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1. streetballový turnaj v ADAMOVĚ
Čtvrtek 17. 11. 2005 – významný den v Adamovské sportovní
hale. Konal se tu 1. streetballový
turnaj za účasti 8 družstev z Adamova, Blanska a okolí. Kdo už
někdy slyšel o basketbalu-košíkové, tak je skoro doma. Dvě tříčlenná družstva hrají na jeden koš.
Vítězí ten, kdo nastřílí dříve požadovaný počet bodů-košů. Ve hře
byla spousta hodnotných cen.
Podle původního plánu měla
být družstva rozdělena do kategorií podle věku. Jelikož účast nejmladších „strí áků“ nebyla zrovna
hromadná, hráli všichni dohromady bez rozdílu věku, výšky a váhy.
Pro zpestření byla připravena soutěž o nejrychlejšího „trojkaře“.

Zvítězil Standa Komínek (Ochechule), který dokázal během 33 s
vstřelit požadovaný počet šesti tříbodových košů z různých pozic.
Během turnaje hrála hudba pro
potěchu diváků, kteří přišli podpořit své oblíbence.
I přes úpornou snahu ostatních
týmů se celkovým vítězem staly

Ochechule. Ze všeho nejdůležitější však byla dobrá nálada a pohodička, spokojenost.
Poděkování patří sponzorům:
město Adamov, Tenza, Trido, UPC,
CK Tušla a všem, co přiložili ruku
k dílu. Na příštím streetu ahoj.
Pořadí: 1.Ochechule, 2. Loosers of Apolo, 3. Vylíčil, 4. VSS
Basketbalový oddíl
Sokol Adamov

Objevujeme a poznáváme na internetu
Ve čtvrtek 24. 11. 2005 se
uskutečnilo školní kolo soutěže
v informatice zaměřené na vyhledávání informací na internetu. Začátkem měsíce každá z tříd druhého stupně dostala 2 místa do
školního kola. Bylo otázkou, jak
se který kolektiv připraví. V některých třídách proběhla třídní kola
a nejlepší žáci třídu zastupovali
a v jiných třídách byli zástupci vybíráni kolektivem.

Na žáky čekalo 15 otázek z různých oblastí života. U každé byly
čtyři odpovědi, z nichž jedna byla
správná. Úkolem žáků bylo ji na
internetu najít. Soutěž byla omezena 60 minutami času. Někteří
žáci zvládli úkol dřív, a to pak rozhodlo i o konečném umístění.
1. místo: Ondřej Pala, 9.B, 15 b
2. místo: Jakub Prchal, 9.B, 14 b
3. místo: Radek Pekárek, 8.B, 14 b
placená inzerce

Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje
Kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, PhDr. V. Grolich, Mgr. M. Kučera, L. Vrožinová, J. Králíčková. Odpovědný
pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 625, e-mail hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18.
dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Nevyžádané materiály
se nevracejí. Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk : Reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01Blansko.
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