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zprÁvY 
z mATrIkYI n f o r m a c e

VOLBY DO zASTUPITELSTEV OBCí
konané dne 20. a 21. října 2006

 Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým roz-
hodnutím č. 369/2006 Sb. ze dne 21. července 2006.
 Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne  20. 
října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. října 2006 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
• Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana Čes-
ké republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. 
• Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu  
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva. Občané členských 
států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, 
mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, 
hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
 Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat 
obecnímu úřadu kdykoli (tj. již v současné době) do doby jeho uzavření, 
ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin, tj. do 18. října 
2006 do 16.00 hodin. Žádost může být učiněna písemně (v tom případě 
musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 18. října 2006 do 16.00 
hod.) nebo osobně. z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá 
zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, 
datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).
 V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, nebo 
příslušný pracovník obecního úřadu učiní úřední záznam, ve kterém 
všechny potřebné údaje uvede, po předložení dokladů, z kterých jsou 
tyto potřebné údaje zřejmé (např. průkaz o povolení k pobytu).
Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, hlaso-
vat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.
• Pro volební období 2006 – 2010 bude ve městě Adamově voleno 
15 členů Zastupitelstva města Adamova (dle ust. § 68 odst. 4 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů)
• Městský úřad Adamov je registračním úřadem, ke kterému bylo  
k datu 15. 8. 2006 podáno 7 kandidátních listin pro volby do Zastu-
pitelstva města Adamova 

 Adamov III je rozkopaný a ví se, 
že se jedná o dodávky tepla. Ovšem 
občané mají velmi rozdílné infor-
mace. Oslovili jsme proto starostu 
města Ing. Jaroslava Bernáška, 
aby nám k situaci podal vysvětlení.
 V polovině září začnou dodávat 
teplo dva nové kotle v kotelně  
u nádraží. Budou zásobovat Horku, 
Ptačinu a dvě haly v Adastu. Kotle 
a rozvody po obou sídlištích jsou  
v majetku města, přívody tepla na 
sídliště a budova kotelny je v majet-
ku zásobování teplem Adamov  
s.r.o. (zTA). Tuto společnost vlast-
ní z 52 % Město Adamov a ze 48 % 
Synerga a.s., tedy většinovým vlast-
níkem je Město. O jakémkoliv pře-

vodu nemovitého majetku může 
rozhodnout pouze zastupitelstvo, 
jinak je ze zákona převod neplatný. 
Kdo bude systém provozovat a jak 
to bude s cenou tepla?
 Celý systém bude provozovat 
zásobování teplem Adamov s.r.o. 
z předcházejícího rovněž vyplývá, 
že dojde k tvorbě dvou cen – tj. 
ceny tepla dodávaného parovodem 
a pro ceny tepla dodávaného tep-
lovodem. Cena tepla z teplovodu 
bude proti stávající ceně nižší.
Jedná se o teplo dodávané pouze 
do bytových domů?
 Původní projekt se dvěma kotel-
nami umístěnými v každém sídlišti

(pokračování na str. 3)

Teplo pro občany Adamova,
respektive k novým kotelnám

Blahopřejeme:
 6.7. Anna Šumberová, 81 rok, 
  Sadová 13
 9.7.  Mikuláš Gimun, 75 roků, 
  Petra Jilemnického 4
 10.7. Josef Popelka, 81 rok, 
  Tererova 2
 14.7. zdeněk zahradníček, 
  81 rok, Komenského 23
 17.7. Mgr. Bohumír Hloušek, 
  75 roků, Fibichova 4
 25.7. Bohumila Gruberová, 
  83 roky, P. Jilemnického 2
 27.7. Helena Michlíková, 80 roků, 
  Dvořákova 4
 28.7. Magdalena Friedlová, 
  75 roků, Fibichova 25
 7.8. Josef Hovorka, 83 roky, 
  Opletalova 44
 10.8. Václav Knecht, 87 roků, 
  Tererova 6
 11.8. Radoslav Tomášek, 75 roků, 
  Údolní 2
 19.8. Růžena Růžičková, 94 roky, 
  Sadová 21
 20.8. Anna Kozohorská, 84 roky, 
  Opletalova 46
 25.8. Josef Konejl, 75 roků, 
  Petra Jilemnického 23
 28.8. Hedvika Kučerová, 81 rok, 
  Komenského 6
Úmrtí:
 20.6. Hana Voráčová, roč. 1933, 
  Blažkova 4
 23.6. Antonín Kyncl, roč. 1922, 
  Petra Jilemnického 8
 24.6. Eliška Španielová, roč. 1931,
  Petra Jilemnického 25 
  7.7.  Bořivoj Doležal, roč. 1931, 
  Fibichova 8   
Informace:

 K 1. 1. 2006 je počet obyvatel  
v Adamově 4.831, dále je přihláše-
no k trvalému pobytu 77 cizinců.

Upozornění 
Cestovní pasy: Upozorňujeme 
občany, že dnem 9. 8. 2006 byl 
ukončen příjem žádostí o vydání 
cestovního pasu u Městského 
úřadu Adamov. O vydání cestov-
ního pasu nyní musí občané žádat 
na Městském úřadě v Blansku, 
nám. Republiky 1. Občanské prů-
kazy a výdej již hotových CP se 
vyřizují na Městském úřadě v Ada-
mově v 1. poschodí na odboru so-
ciálních a správních věcí, pracov-
nice Irena Hrušáková.
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byl změněn tak, aby nový zdroj 
dodával teplo i do Adastu, čímž se 
zvýší jeho ekologický účinek. To  
za prvé. za druhé byl vytvořen 
prostor pro případnou změnu pa-
liva, a to v závislosti na cenách 
plynu a případných podporách 
alternativních paliv, a již z progra-
mů ČR či EÚ. Evropská unie se tím 
bude snažit snížit závislost na 
dovozu fosilních paliv z blízkého či 
méně blízkého východu (Irán) a vy-
tvořit pracovní místa pro své oby-
vatele. A za třetí pomůže nižší cena 
tepla k udržení počtu pracovních 
míst v areálu Adastu.
Nabízí se otázka. Bude se vytápět 
pouze plynem nebo se počítá i s ji-
ným druhem paliv?
 Víme, že se dají spalovat i rych-
le rostoucí dřeviny a energetické 
plodiny, upravený komunální od-
pad, dřevní odpad, vše peletizová-
no – slisováno do malých granulí. 
Společnost AVE (v Adamově likvi-
duje komunální odpad) takto již 
postupuje v sousedním Rakousku. 
Rakouské obce v ní mají významný 
podíl. zvláště výhodné pro pěsto-
vání rychle rostoucích dřevin jsou 
oblasti typu CHKO Moravský kras.
 Kdo jen trošku sleduje meziná-
rodní dění ví, že se válčí o ropu. Plyn 
je cenově na „černé zlato“ přímo 
navázaný a tudíž jeho cena je pří-
mo úměrná ceně ropy. Bude se ale 
válčit také o vodu! Ceny tepla pro-
to dlouhodobě neustále porostou, 
proto je nejlepší nevyrobený GJ,  
a proto je nejlepší zateplovat a za-
teplovat a šetřit jak se dá! Neza-
chrání nás ani atomová fůze, pro-
tože ropa je rovněž zdrojem surovin 
pro výrobu plastických hmot.
Rozvody od kotelny k bytovým do-
mům čítají kilometry. Jak se zame-
zí ztrátám tepla v potrubí?
 Projekt získal dotaci díky tomu, 
že splňuje několik kritérií, kterými 
jsou již mimo zmíněného ekologic-
kého účinku i použití nejlepších 
dostupných technik. (Předizolova-
né potrubí s malými ztrátami, kotle 

s velkou účinností, kondenzační 
výměník na využití skupenského 
tepla spalin, počítačová regulace 
celého systému a s tím související 
změny teploty primární vody pro 
zvýšení účinnosti.) Použití nových 
technologií snížilo délku rozvodů 
téměř o polovinu, protože je teplo 
dodáváno dvěmi trubkami místo 
předcházejících čtyř. 
A rezervy?
 K vytápění budou sloužit dva 
teplovodní kotle především proto, 
aby systém byl spolehlivější. V pří-
padě výpadku některého z teplo-
vodních kotlů bude moci stávající 
parní systém dodávat teplo do tep-
lovodního systému přes tak zvaný 
plecháč-výměník pára voda. Obrá-
ceně to ale nejde. Další rezervou 
budou kotle zŠ Ronovská.
A te se bavme o nákladech. Kdo 
všechno zaplatí?
 Město Adamov dostalo změnou 
rozhodnutí ministra životního pro-
středí zvýšenou dotaci o 2,5 milió-
nů korun, takže celková výše in-
vestice činí 54,9 miliónů korun,  
z toho dotace je téměř 17 miliónů 
korun a půjčka ze Státního fondu 
životního prostředí ČR je 23,2 
miliónů korun a k tomu úvěr města 
a investice zTA. 
 Ekonomika projektu je nastave-
na tak, že se půjčka ze SFŽP a úvěr 
z banky budou hrazeny z nájemné-
ho hrazeného zTA. Nájemné bude 
stanoveno ve výši nákladů. zatížení 
města bude pouze ve zvýšení 
dluhové služby.
 A jak celou akci mohou ovlivnit ob-
čané?
 Město právě te získalo úvěr  
3 miliony ze Státního fondu rozvo-
je bydlení na rekonstrukci a moder-
nizaci bytů včetně, zateplení domů 
pro občany Adamova. Takže ten, 
kdo chce ušetřit náklady na teplo 
může si na odboru požádat o půjč-
ku s úročením 3 % a zateplovat  
a zateplovat či jinak rekonstruovat.
 Za rozhovor děkuje Kulturně 
informační komise.

město, byla Správou a údržbou 
silnic Blansko zamítnuto. 
 ŠkOlství – v budově základ-
ní školy na ul. Komenského bude  
v letošním roce zrekonstruováno 
vzduchotechnické zařízení roz-
vodů v kuchyni, čímž budou splně-
ny náročnější hygienické požadav-
ky na přípravu jídel pro strávníky. 
– Pískoviště – rada schválila fi-
nanční příspěvek max. 1000 Kč 
na výměnu písku v pískovištích, 
která si vzali na starost na základě 
smlouvy o výpůjčce naši spoluob-
čané. Příspěvek se poskytuje roč- 
ně na základě žádosti vypůjčitele.
 AutOvrAky – nárůst stížnos-
tí řidičů, kteří nemají kde zaparko-
vat kvůli svým „ohleduplným“ ko-
legům odkládajícím nepojízdná 
vozidla na místech určených k par-
kování, podnítil radu města, aby 
podnikla razantnější řešení od-
straňování plechových miláčků. 
Město prostřednictvím svých stráž-
níků bude vraky aut odstraňovat 
rychleji a intenzivněji, s tím, že 
veškeré náklady budou účtovány 
poslednímu majiteli vozidla. Po 
zjištění a vydání rozhodnutí, že 
vozidlo odstavené na komunikaci 
je vrakem, bude odtaženo na zvlášt-
ní parkoviště a po uplynutí určité 
lhůty zlikvidováno. 
 ZlAtá ZAstávkA – nově vy-
užívá prostory v budově č. 99 na 
smetanově nám. (po provozovně 
pí. Ryšánkové), přičemž si vlastní-
mi silami provádí stavební úpravy. 
 „sklAĎák“ – na základě stíž-
ností občanů a kvůli nedodržení 
podmínek smlouvy po konání akce 
nebyla další akce, plánovaná Clu-
bem Ramirez na 21. 7. 2006, po-
volena. 
 Zeleň – na ulici Pod Horkou se 
vyvrátil velký jehličnatý strom, je-
hož kmen museli odstraňovat ha-
siči, a to i za pomoci blanenských 
kolegů. V této lokalitě bude muset 
být z bezpečnostních důvodů od-
straněno několik dalších stromů, 
a to co nejdříve, po zajištění ploši-
ny nebo odborné firmy na kácení 
již vzrostlých kmenů.
 DOtACe – jednotka sboru do-
brovolných hasičů si sehnala do-
taci od Jihomoravského kraje na 
nástavbu požárního vozidla ve vý-
ši 60.000 Kč, přičemž Město do-
platí zbytek. Použije peníze, které 
ušetřilo při opravě střechy na budo-
vě hasičské zbrojnice. 

Miroslava svědínková, Dis.

zprÁvY 
z rAdNICE

 DOPrAvA – rada města roz-
hodla od 1. 9. 2006 o zrušení auto-
busové zastávky u samary, pro-

Teplo pro občany Adamova

tože v těchto prostorách bude 
ukončena převážná část výroby 
firmy Adast, a.s. Ani v oblasti osob-
ní dopravy nepotěšíme zvláště 
příznivce rychlejšího způsobu pře-
pravy, protože zvýšení povolené 
rychlosti na silnici od nádraží k že-
lezniční zastávce, o které žádalo 
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pololetní zpráva z činnosti mp
MĚSTSKá POLICIE ADAMOV, NáDRAŽNí 455, ADAMOV 679 04 

 V průběhu prvního pololetí roku 2006 zajišovali ve městě místní zá-
ležitosti veřejného pořádku 4 strážníci. Nízký počet strážníků nedovolo-
val vykonávat potřebný počet nočních služeb a přes den často prováděl 
službu pouze jeden strážník. Na potřebnost strážníků ve městě se názo-
ry různí, je ale jisté, že samotná přítomnost strážníků na ulici je prevencí 
a strážníci svým dílem také přispívají k potírání přestupkové a trestné 
činnosti páchané ve městě. 
 Pravidelné informace z činnosti městské policie byly občanům podá-
vány vedoucím strážníkem MP v Adamovském zpravodaji a na interneto-
vých stránkách Města Adamova, kde byly jednou měsíčně zveřejňovány 
vybrané případy ze svodky událostí městské policie. Pololetní zpráva  
z činnosti MP je zaměřena především na činnost v absolutních číslech  
a podrobněji bude práce strážníků popsána ve výroční zprávě. 

Pololetní činnost v oblasti přestupků v absolutních číslech

Přestupky proti veřejnému
pořádku vP Počet Pokuty  

v kč
§ 47 19 4.800
Přestupky proti občanskému soužití Os
§ 49 3 1.000
Přestupky proti majetku M
§ 50 6 500
Přestupky proti pořádku v územní samosprávě Ús
§ 46 (obecně závazné vyhlášky) 14 1.800
Přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu DP
§ 22 46 14.000
Přestupky oznámené k projednání správnímu orgánu
KPP Města Adamova
§46,§47, §49, §50 6 –
KPP MÚ Blansko
§ 42 (přestupky na úseku všeobecné vnitřní 
správy VVS) 1 –
Přestupky na úseku zákona na ochranu zvířat 
proti týrání (§ 28 citovaného zákona) 1 –
Celkem přestupků 96 22.100
z toho na bloky na pokutu na místě zaplacenou 14.000
z toho na bloky na pokutu na místě nezaplacenou 8.100

Činnost v absolutních číslech

konkrétní činnost 
kolikrát 
v prvním 
pololetí

zajištění místa dopravních nehod 2
Odchycené kočky 2
Kontroly volného pohybu psů a přihlášení k poplatku ze psů 12
Kontroly prodeje vstupenek na kult. akce 4
Kontroly v pohostinstvích (dechové zkoušky) 6
Kontroly provozoven (prodej alkoholu a tabákových výrobků, 
„tabákový zákon“) 4

Odchycení zatoulaných psů 5
Psi umístěni do psího útulku v Blansku 1
Doručování písemností MÚ Adamov 86
Doručování písemností MÚ Blansko 3

AkTUÁLNÍ INFormACE 
zE SVODKY UDáLOSTí 

MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

vybrané události z června 2006:
* Při provádění hlídkové činnosti 
strážníci přistihli 24letého muže při 
neoprávněném vylepování plakátů 
na plakátovací plochy města, čímž 
porušil obecně závaznou vyhlášku 
O udržování čistoty a pořádku ve 
městě Adamově. Muž se vymlou-
val, že vyhlášku nezná, ale nezna-
lost ho v protiprávním jednání ne-
omlouvá. „Černým“ výlepem se 
dopustil přestupku, za což byl po 
právu postižen uložením blokové 
pokuty. Již vylepené plakáty byly  
z plakátovacích ploch odstraněny. 
* V průběhu noční služby při pro-
vádění pochůzkové činnosti stráž-
níci objevili na Smetanově nám. 
neznámého muže ležícího na chod-
níku. Hned po prvním kontaktu 
strážníci zjistili, že je značně pod-
napilý a není schopen se sám  
o sebe postarat. Po jeho převezení 
na služebnu MP byl v muži zjištěn 
R. Ž. ze Slovenské republiky. Pro-
tože byl ve stavu, kdy bezprostřed-
ně ohrožoval sám sebe, byl podle 
zákona o opatřeních k ochraně 
před škodami působenými tabáko-
vými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů umístěn na 
protialkoholní záchytnou stanici  
v Brně na dobu nezbytně nutnou  
k odeznění akutní intoxikace. 
* Touze po tabáku neodolal M. H. 
z Adamova a v samoobsluze odci-
zil jednu krabičku cigaret. Přímo při 
krádeži byl přistižen prodavačkou 
obchodu, ale ani to mu nezabrá-
nilo v útěku i s lupem. Oznámenou 
krádež strážníci prošetřili a pode-
zřelého muže předvedli na služeb-
nu MP k podání vysvětlení. Muž 
strážníkům krádež cigaret odůvod-
nil tím, že při nakupování v samo-
obsluze u sebe neměl peníze, tak 
si cigarety ponechal bez zaplacení. 
Dle jeho tvrzení chtěl cigarety za-
platit, jak bude mít peníze, což však 
ale neučinil. Protože se svým jed-
náním dopustil přestupku proti ma-
jetku bude mít incident dohru před 
Komisí pro projednávání přestupků 
Města Adamova. 
* Na parkovacím místě vyhrazeném 
jen pro vozidlo přepravující osobu 
pohybově postiženou neoprávněně 
zaparkoval 53letý řidič svůj auto-
mobil. Své protiprávní jednání ob-
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Doručování písemností a ověřování pobytu osoby pro Okres-
ní soud Blansko 25

Kontroly trhovců 85
Předání uhynulého ptáka veterinární správě 1
Osoby umístěné na protialkoholní záchytnou stanici 4
Osoby umístěné na psychiatrickou léčebnu 0
zákroky proti sebevrahům 0
Otevření bytu (ohrožení života a zdraví lidí, hrozba větší 
škody na majetku) 2

Nepřihlášení psi 0
Součinnost s SDH Adamov (požár, dopravní nehody, povod-
ně a jiné) 5

Součinnost poskytnuta PČR 10
zajištění předání nalezených věcí (OP, řP, osobní věci a jiné) 3
Asistence u sociálního dohledu 8
Trestné činy oznámené PČR 1
Kontroly totožnosti podezřelých osob 6
Asistence u odebírání týraného psa 1
Poskytnutí první pomoci zraněným občanům 1
Podezření na náhlé úmrtí v bytě 1
Usměrňování silničního provozu (povodně, kulturní akce a jiné) 2
zajištění odstranění vraků vozidel 4
Umístění zvířete do záchranného centra zOO Brno 1
Předvedení osoby na služebnu MP ve smyslu § 11 odst. 8 
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii 8
Požadování vysvětlení od osoby (§11 odst. 1 zák. č. 553/1991Sb.) 13
Dechové zkoušky u řidičů vozidel 7
zajištění odstranění převislého sněhu ze střech domů (ohro-
žení chodců) 3

Výjezd na poplašný signál v budově (součinnost s bezpeč-
nostní agenturou) 3

zajištění místa události ve smyslu § 15 zák. č. 553/1991 Sb., 
(mrtvá osoba v řece Svitavě, náhlé úmrtí a jiné) 2

zpracoval: robert Nedorost, vedoucí strážník MP Adamov

V současné době je Ptačina protkána výkopy na nové teplovodní potrubí. Rekonstrukční práce výrazně ovliv-
nily parkování vozidel i chůzi po chodnících. Musíme věřit, že do začátku topné sezóny bude nové vytápění 
funkční, výkopy zahrnuty, chodníky a komunikace upraveny. 

hajoval tím, že na místě parkoval 
jenom pár minut, a proto by mu to 
měli strážnici prominout. Bezoh-
lednému řidiči strážníci ale hrubý 
přestupek proti bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu nepromi-
nuli a uložili mu vysokou blokovou 
pokutu. I přesto může řidič mluvit 
o štěstí, protože novela silničního 
zákona od 1. července 2006 za ten-
to přestupek stanovuje ve správním 
řízení pokutu 5. 000 až 10. 000 Kč 
a zákaz činnosti od šesti měsíců 
do jednoho roku. zákon již neu-
možňuje projednat tento dopravní 
přestupek na místě pokutou v blo-
kovém řízení. 
* ředitelka zŠ Komenského 4 
strážníkům oznámila, že nějaký 
neznámý muž před školou obtěžo-
val nezletilou 13letou dívku. Stráž-
níci od dívky a další svědkyně zjis-
tili, že jí chtěl dát J. S. z Adamova 
před školou dárek v podobě jahod. 
Dívka ale dárek nechtěla přijmout, 
ač je jí muž známý, a před jeho do-
tíráním se schovala ve škole. Stráž-
níci incident prošetřili, podezřelého 
muže požádali o vysvětlení, a pro-
tože se nejednalo o první případ 
obtěžování, zjištěné skutečnosti 
dali písemně na vědomí kriminální 
policii Oř Policie ČR Blansko  
k dalšímu opatření. 

robert Nedorost 
vedoucí strážník MP Adamov
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zprÁvY z mks 
AdAmov 
 Ačkoliv jste i o prázdninách mě-
li alespoň omezenou možnost se 
spolu s námi zúčastnit několika akcí, 
které jsme pro vás připravili, dou-
fáme, že se již těšíte na naši nabíd-
ku kulturních akcí na září a další 
měsíce. V tomto čísle Adamovské-
ho zpravodaje přinášíme také ně-
kolik důležitých informací k připra-
vovaným kurzům, probíhající sou-
těži apod.

prázdninová anketa
Děkujeme všem obyvatelům měs-
ta, kteří věnovali svůj čas vyplnění 
„Prázdninové ankety“. Informace, 
náměty i připomínky jsou pro nás 
důležité a použijeme je pro další 
práci. Jako poděkování za čas vě-
novaný vyplnění ankety jsme slíbi-
li třem vylosovaným účastníkům 
ankety divadelní kalendář MDB na 
sezonu 2006–07. Na tento dárek se 
mohou těšit: věra Peříková, He-
lena kubicová a Marie Mazalová. 

Fotografická soutěž 
Městské kulturní středisko Adamov, 
Opletalova 22, 679 04 Adamov vy-
hlásilo XIII. ročník soutěže pro fo-
tografy amatéry „O NEJzAJíMA-
VĚJŠí SNíMEK z LETOŠNí DOVO-
LENÉ“. Připomínáme podmínky 
soutěže: soutěžící musí v termínu 
do 15. září doručit na adresu MKS 
jeden až tři snímky z letošní dovo-
lené; na zadní straně snímků uve-
de soutěžící svoje jméno, příjmení, 
adresu a věk; snímky mohou být 
doplněny názvem, nebo vtipným 
komentářem; všechny přihlášené 
snímky budou v říjnu vystaveny  
v MKS a autoři tří nejzajímavějších 
fotografií obdrží věcné výhry. 

jazykové kurzy
školní rok 2006–2007 
Pro nový školní rok připravuje-
me tyto jazykové kurzy: • ruština 
pro začátečníky • italština pro za-
čátečníky • angličtina pro začá-
tečníky, středně pokročilé a pokro-
čilé studenty a konverzační kurz II 
• němčina pro začátečníky. 
Podmínkou pro otevření kurzu je  
8 zájemců. Kurzy bývají zahájeny 
vždy v polovině měsíce září, kdy se 
také koná zahajovací a informativ-
ní schůzka k jazykovým kurzům. 
Abychom na ni mohli zájemce po-

zvat, žádáme vás o telefonické ne-
bo písemné přihlášení se do zvo-
leného kurzu nejpozději do 11. září 
2006. Volat můžete na tel. čísla: 
516 446 590 nebo 607 518 104, 
nebo můžete využít e-mailu: mks-
adamov@quick.cz 

Cvičení jógy
Také cvičení jógy bude zahájeno  
v polovině měsíce září. I v tomto 
případě se musí zájemci přihlásit  
v MKS Adamov. Dle počtu zájemců 
bude cvičení probíhat v jednom 
nebo dvou dnech v týdnu. Termín 
pro přihlášení je do 11. září. Volat 
můžete na tel. čísla: 516 446 590 
nebo 607 518 104, nebo můžete vy-
užít e-mailu: mks-adamov@quick.cz 

zpívání pro radost 
Stálé členy kroužku i nové zájemce 
o zpívání pro radost zveme poprvé 
na schůzku v úterý 5. září v 9 hod. 

mateř. centrum Adámek
Také maminky spolu s dětmi zveme 
opět do MC Adámek. Informativ- 
ní schůzka se uskuteční ve čtvrtek 
14. září v 9 hodin v MKS Adamov.

městská knihovna
zahájila opět svůj pravidelný pro-
voz již v srpnu. Provozní doba zů-
stává beze změny – knihovnu mů-
žete navštívit v pondělí a ve čtvr- 
tek vždy 10–12 a 13–18 hod. a ve 
středu 10–12 a 13–16 hod.

Na měsíc září jsme 
pro vás připravili
7. září – SPOLEČNÉ zASTAVENí 
NAD NáVRHEM PROJEK TU 
REKONSTRUKCE PROSTRAN-
STVí PřED KOSTELEM SVATÉ 
BARBORY V ADAMOVĚ – beseda 
občanů s autorem projektu Tomá-
šem Hlavsou, zástupcem Města 
Adamova a Farního úřadu v Ada-
mově o připravované úpravě pro-
stor u kostela v Adamově. Začátek 
besedy je v 17.30 hodin v salonku 
MKS Adamov.
14. září – druhá EXKURzE PEN-
DOLLINEM na trati Brno – Břeclav 
v době mezi 11. a 15. hod. (bližší 
informace na plakátech).
15. září – SPOLEČNÉ VESELÉ 
zAHáJENí ŠKOLNíHO ROKU 
(akce se koná u Ptačí studánky  
v Adamově III od 18 hodin a je ur-
čena pro prarodiče a rodiče a s 
dětmi, pro které je připravena řádka 
her a soutěží). Akci pořádá MKS 
spolu s Farním úřadem v Adamově.
17. září – AUTOBUSOVÝ záJEzD 

DO KUNŠTáTU NA XIV. HRNČíř-
SKÝ JARMARK (v doprovodném 
programu vystoupí Michal Nesvad-
ba, dívčí taneční skupina z Kunš-
tátu, skupina Javory, Kryštof).
17. září – VERNISáŽ VÝSTAVY 
Aleše Valčíka – akvarely, v 16 hod. 
ve Společenském centru v Adamo-
vě I, Komenského 6. 
18. – 27. září – VÝSTAVU OBRAzŮ 
Ivo Krause z Olomučan v salonku 
MKS Adamov (bližší informace na 
plakátech). 
19. září – POHáDKOVÉ DOPO-
LEDNE PRO DĚTI A MATEřSKÉ 
ŠKOLY VE MĚSTĚ. 
Začátek v 9 hodin, vstupné 25 Kč.
– VíTáNí NOVÝCH PRVŇáČKŮ VE 
ŠKOLNíCH LAVICíCH – zábavné 
odpoledne pro děti z 1. tříd, jejich 
kamarády, rodiče a prarodiče. Za-
čátek akce je v 16 hodin v sále MKS 
Adamov. Pro děti je připraven malý 
dárek na památku.
21. září – VEČER S TOMáŠEM 
TÖPFEREM – večer povídání se 
známým filmovým a televizním her-
cem, ředitelem Divadla Na Fidlo-
vačce a hlavním hrdinou Seriálu 
roku 2005 Četnické humoresky. 
Začátek akce je v 17.30 hodin v sále 
MKS. Vstupenky si můžete zakou-
pit v předprodeji od 4. září 2006, 
nebo si je můžete rezervovat na č.t. 
516446590.

24. září – BIBLICKá HODINA – 
setkání zájemců o poznávání Bible. 
Začátek setkání je v 17.15 hodin. 
Akci pořádá MKS spolu s Farním 
úřadem v Adamově. 
26. září – AUTOBUSOVÝ záJEzD 
DO MDB na představení FERDI-
NAND, KDE STE? (z. Merta, K. Šíp)
Přihlášky jen do 6. září 2006. Cena 
zájezdu: 350 a 190 Kč, 300 a 165 
Kč (dle míst v hledišti)

dále připravujeme
– AUTOBUSOVÝ záJEzD do 
Prahy spojený s návštěvou muzi-
kálů – v sobotu 7. října. zájemci si 
mohou vybrat muzikál, který nav-
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štíví, z této nabídky: TAJEMSTVí, 
KLEOPATRA, ELIXíR ŽIVOTA, 
HLEDá SE MUŽ. zN: BOHATÝ 
Vstupenky na uvedená představe-
ní má MKS rezervovány do 11. září 
(včetně). Zájemci se proto musí při-
hlásit nejpozději do tohoto termínu.
• zájezd na podzimní výstavu Flora 
Olomouc (5. října 2006)
• vlastivědnou vycházku s Ing. Jiřím 
Truhlářem (začátek října)
• návštěvu divadla Radost v Brně 
• sběr starého papíru (Klub důchod-
ců v Adamově I 6. října 2006, Klub 
důchodců v Adamově III 11. října)
• autobusový zájezd do MDB na 
představení A. L. Webbera JO- 
SEF A JEHO ÚŽASNÝ PLáŠŤ.
Přihlášky do 14. září 2006.
• koncert Jana Buriana (30. října)
• Vánoční koncert Karla Gotta – 
ačkoliv vám jistě připadá nabízení 
vánočního koncertu Karla Gotta 
jako předčasné, opak je pravdou. 
Uskuteční se totiž v Brně již 10. 11. 
v 19 hod. v hale Rondo. Do konce 
září si vstupenky můžete objednat 
prostřednictvím MKS Adamov.  
V případě alespoň 30ti zájemců 
bude zajištěna autobusová dopra-
va. Rezervovány máme vstupenky 
na tribunu A v ceně 590 Kč.

Nové knihy v knihovně 
mks Adamov 
Pro milovníky detektivek:
Simenon G.: Maigret 2 x

Červencová prázdninová exkurze nás zavedla na ná-
vštěvu letiště v Brně-Tuřanech.

Zájemci všech věkových kategorií se zúčastnili výle- 
tu vlakem Pendollino 24. srpna. Naším průvodcem byl  
Ing. Tržil z GŘ ČD. 

Crombie D.: Případ nezvěstných žen
Velká kniha římských detektivek
Uher F.: Mrtvý kupuje cigarety
knihy pro dívky:
Březinová I.: Blonatá Kerolajn
zweigová S.: Rodiče jsou taky lidi
Edelfeldtová I.: Stíny v zrcadle
Oatesová J. C.: z těch zelených očí 
jde strach
Ženy potěší :
Fieldingová J.: Panenka
Small B.: Všechny sladké zítřky
Deveraux J.: První dojem
Longová K.: Příručka špatné matky
Dětem nabízíme :
Disney W.: Bambi 2
Disney W.: Divočina
Pohádkový slabikář –Popelka
Největší kniha nápadů 1 a 2

Informace o činnosti
odboru turistiky
Tj spartak Adamov
2.9. Boskovice – Letovice Pochod 
po stopách P. V. Ševčíka (Adamov 
zast. 7.52 – Skalice, dále Skalice 
8.19 – Boskovice, pěšky Letovice)
9.9. Obůrka, Memoriál Čeňka Je-
línka (Adamov zast. 6.53 – Blansko, 
dále MHD Blansko 7.40 – Obůrka)
17.9. Ivančice – Hlína, Pochod k 
rozhledně Vladimíra Menšíka (Ada-
mov zast. 8.40 – Brno, dále Brno 
9.53 – Silůvky, Hlína – Ivančice)
1.9.–30.9. Instalace směrovek, 
revize TzT Blanensko, Vyškovsko
(odjezdy si volí značkařské skup.)

Slova pro povzbuzení
 Jedno známé úsloví říká: „každý, 
kdo ukazuje prstem na druhého, 
ukazuje přitom třemi prsty na sebe“. 
Nejčastěji poukazujeme na nějaký 
nešvar, nedobrého člověka. Možná 
i právem, možná tím ukazováčkem 
směřujeme na skutečný problém  
a skutečného darebáka. Ale pořád 
nám tady zůstávají ty prsty obráce-
né proti nám samotným. Co s nimi? 
Zbavit se jich? Nechat je napřímené? 
Nic by to nepomohlo. A tak nezbývá, 
než s těmito našimi mlčenlivými 
žalobci počítat. Můžeme si pod nimi 
představit naše svědomí, které míří 
na nás a připomíná: „než ukážeš  
na druhého, třikrát ukaž na sebe“.  
A nebo si připomenout ono biblické 
„než vytáhneš smítko z oka druhé-
ho, vyndej poleno z oka vlastního“. 
 Pravda, neškodí toto čas od času 
oprášit. Problémů totiž kolem nás 
bývá dost a dost. A to pokušení uka-
zovat jen kolem sebe bývá často 
veliké. S ukazováním na druhé pak 
roste nejen naše nespokojenost, ale 
také často nevraživost, až nepřá-
telství. Když si však předtím dobře 
prohlédneme naši ruku, možná nás 
ten pohled trochu zchladí. Asi nepří-
jemně, ale snad účinně.

 Farní úřad v Adamově oznamuje, 
že s platností od 4. září 2006 budou 
bohoslužby v pracovních dnech za-
čínat opět v 18.00 hodin. Jiří Kaňa
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poděkovÁNÍpozvánka na výstavu
ALEŠ VALČíK – AKVARELY

 Po prázdninové přestávce při-
pravil Historicko-vlastivědný krou-
žek ve Společenském centru MKS, 
Komenského 6, výstavu akvarelo-
vých krajin brněnského výtvarníka 
Aleše Valčíka. Vernisáž se usku-
teční v neděli 17. září 2006 v 16.00 
hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaro-
slav Kovář, CSc. a PhDr. Jaroslav 
Budiš, v hudební části vystoupí 
známý brněnský zpěvák Bob Frídl. 
Výstavu je možno navštívit do 26. 
září od 13.00 do 17.00 hodin.

jina. Umělec touto „vodní“ techni-
kou maluje krajiny rybníků a řek, 
přímořské krajiny, ale také místa,  
v nichž voda je jakoby latentně pří-
tomná. Aleš Valčík nemaluje vody 
prudké, temné a tajemné, ale vody 
přátelské, poskytující obraz nebi, 
blízké naklánějící se krajině, vody 
životodárné. zde se může plně 
uplatnit akvarelová technika, na 
těchto místech vody nezasychají, 
voda je zde jakoby trvale přítomná. 
Ani kontury krajiny nejsou zcela 

 Aleš Valčík patří mezi nepříliš 
početnou skupinu mladých výtvar-
níků používajících ve své tvorbě 
klasickou techniku akvarelu. Pře-
vládajícím námětem obrazů je kra-

ostré, voda je zjemňuje. Voda se 
objevuje v různých, i měnících se 
skupenstvích, jaké jsou v jarních 
krajinách s tajícím sněhem, v obla-
cích pokojně plynoucích nad kra-

jinou.
U Aleše Valčíka se 

samozřejmě objevují  
i krajiny prodchnuté 
sluncem léta, barva-
mi podzimního lesa  
s pevnými kontura- 
mi stromů. Jsou však 
podřízeny řádu leh-
kosti, proudění, živlu 
tečení.

zveme Vás k náv-
štěvě krajin, které Vás 
osloví, pohladí na du-
ši a naladí svou atmo-
sférou, najdou si Vás.

PhDr. Jaroslav 
Budiš

vzpomÍNkA

z celého srdce děkujeme všem spo-
luobčanům, kteří se přišli rozloučit 
s naší drahou paní Hanou voráčo-
vou na její poslední cestě. Děkuji 
za květinové dary a slova útěchy, 
jimiž se snažili zmírnit naši bolest.
František Voráč s rodinou

Dne 27. 9. 2006 uplynou 2 roky od 
úmrtí manžela, otce, dědečka, pa-
na Gustava kocmana. Vzpomíná, 
a všem kdo vzpomene s námi, 
děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 16. 7. 2006 by se dožil 85 let 
čestný občan města Adamova pan 
Jaroslav Zelík. Čestné občanství 
mu bylo uděleno před pěti lety, a to 
11. 10. 2001 za významný přínos  
v oblasti kulturní a vlastivědné 
práce. zemřel 1. 5. 2003. S láskou 
vzpomínají dcera a vnoučata s ro-
dinami, manželka i všichni jeho 
kamarádi a spolupracovníci. Děku-
jeme všem, kdo jste ho znali, za 
milou vzpomínku.
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Horní část ulice Fibichova začíná dostávat svoji finální podobu.

INzErCE

orientační běh
 V závěru jarní části sezóny 2006 
dosáhl mimořádných výsledků 
závodník našeho oddílu orientač-
ního běhu při TJ Spartak Adamov 
Antonín Věžník. Na mistrovství  
ČR na krátké trati, které proběhlo 
v okolí hradu Roštejn na Vysočině, 
skončil v kategorii H16 na velmi 
pěkném 16. místě. závodů se zú-
častnilo celkem 75 nejlepších do-
rostenců z celé ČR. V sobotní kva-
lifikaci Tonda Věžník skončil pátý  
v jednom z rozběhů a celkem s pře-
hledem tak postoupil do nedělního 
finále A, ve kterém již startovalo jen 
20 nejlepších. V tomto náročném 
finále, kde proti němu běželo 10 
dorosteneckých reprezentantů, již 
na nejlepší nestačil a skončil tedy 
pro nás na pěkném 16. místě.
 Slibnou formu potvrdil i na dal-
ších závodech, třídenních meziná-
rodních závodech o Cenu střední 
Moravy, která se běžela v okolí 
hradu Helfštýn nedaleko Lipníka 
nad Bečvou. Při neúčasti nejlep-
ších , kteří ve stejnou dobu starto-
vali na ME dorostu ve Slovinsku,  
s přehledem zvítězil v kategorii H16.
Blahopřejeme

• Prodám zděnou garáž se sklepem 
v Adamově na ul. Lesní, cena do-
hodou. Tel.: 516 413 361. 
• Podnikání z domu:
www.vydelekzdomu.cz
• Pomůžeme Vám zhubnout a ne-
přibrat: www.zdravehubnout.cz, 
tel.: 603595492.
• Hledám byt 1-2+1 v Adamově. 
Tel.: 605 903 800.
• Pronajmu byt 2+1 v Adamově, na 
Kolonce. Po rekonstrukci, částečně 
zařízený, volný ihned. 
Tel.: 731 483 323.
• Hledám byt 2+1 v Adamově do 
pronájmu. Spěchá. Tel.: 607163 513.

POZváNkA: Oddíl OB při TJ Spartak Adamov zve všechny příznivce 
tohoto náročného sportu na závody Celostátního žebříčku v OB, které 
bude pořádat v sobotu 9. 9. 2006 v obci Valchov nedaleko Boskovic. Celé 
mimořádně významné sportovní akce pro celý region se zúčastní přib-
ližně 900 závodníků z celé ČR, včetně čs.reprezentantů. Akce začíná  
v 11.00 a končí přibližně v 17.00 slavnostním vyhlášením výsledků. Přijte 
povzbudit naše nejlepší eventuálně i pomoci při tak organizačně náročné 
akci.  výbor OOB 

oblastní charita Blansko 

ohlašuje, že přestěhované pre-
ventivní centrum zlatá zastávka 
bude oficiálně otevřeno v září 
až v době, kdy bude v prosto-
rách fungovat elektřina. Přesné 
datum není možné zatím určit.

Mojmír Širůčka, Dis.
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Běh Terryho Foxe 2006 konání běhu zprovozní Městská 
policie Brno dětské dopravní hřiš-
tě, kde strážníci pomohou dětem 
při nácviku zvládání různých do-
pravních situací. Sladká odměna 
děti nemine. 
 Prostředky získané v České 
republice se shromažují na kontě 
Běhu Terryho Foxe s názvem Čes-
ká sportovní, a. s. – Běhy Terryho 
Foxe, číslo účtu: 8000 42 444/2700.
 Přijte si i s dětmi zasportovat, 
pobavit se a přispět na dobrou věc. 

 V sobotu 23. září od 10.00 hod 
do 12.00 hod pořádají brněnští 
sokolové v lužáneckém parku 11. 
ročník Běhu terryho Foxe. Cílem 
této humanitární akce je získat 
prostředky na podporu výzkumu 
rakoviny a předat poselství Terryho 
dál, především dětem a mladým li-
dem. Běh je nesoutěžní. Tra běhu 
dlouhou 1 200m nebo 600m lze 

absolvovat během, chůzí, joggin-
gem, na invalidním vozíku, na kole, 
koloběžce, kolečkových bruslích,  
s kočárkem – podle vlastních sil  
a chuti. zúčastnit se mohou všich-
ni bez omezení věku. Doprovodný 
program zahrnuje cvičení při hud-
bě, exhibiční vystoupení atp. Pro 
děti je připravena dětská část  
BtF – drobné soutěže a po dobu 

 Podle kroniky obce byla Tělo-
cvičná jednota Sokol založena již 
v roce 1890, pak ale v roce 1896 
zanikla. Teprve rok 1906 je považo-
ván za datum vzniku jednoty. Od 
tohoto roku byla činnost TJ Sokol 
Adamov a rovněž tak činnost celé 
České obce sokolské přerušována 
jen historickými událostmi, jako 
byla 1. a 2. světová válka a období 
komunismu. Cvičívalo se v upra-
vené kolně Aloise Šenka, pak ve 
Skalním sklepě a v hostinci u Šum-
berů. Na počátku existence jedno-

Stará sokolovna U Šenků v kresbě Františka Pokorného. (Dnešní Plotní ulice.)

ty byl dlouholetým starostou Gus-
tav Baráček, mlynář z Josefova.
 Od 1. 1. 1922 se chystala stav-
ba vlastní sokolovny, pro niž bylo na 
podzim roku 1921 zakoupeno pole 
Nad Pankrácem, tj. nad závodními 
dělnickými domy. V září 1921 bylo 
založeno Družstvo pro zřízení tělo-
cvičny Sokola v Adamově, které 
mělo v roce 1924 250 členů. Po 
postavení sokolovny splynulo úpl-
ně s tělocvičnou jednotou Sokol.
 Sokolovna v Adamově byla 
slavnostně otevřena a předána do 

užívání sokolům 31. května 1925.
Obecní kronika hovoří: „Při té pří-
ležitosti uspořádaly sokolský jed-
noty župy brněnské společný zá-
jezd do Adamova a obstaraly spo-
lečně s některými složkami ada-
movské jednoty cvičební program 
pro ten den. Slavnost se vydařila 
po stránce morální i hmotné.“ Náv-
štěva byla přes 3 000 osob. Avšak 
již o týden dříve 24. května bylo  
v sokolovně sehráno místními 
ochotníky divadelní představení  
J. Vrchlického Noc na Karlštejně.

100 let Tělocvičné jednoty sokol Adamov
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 V tělovýchovné činnosti se roz-
vinuly soutěže v sokolském dese-
tiboji a v různých druzích sportu. 
Pěstovala se sportovní gymnastika 
a lehká atletika, odbíjená, házená, 
stolní tenis, košíková a lyžování. 
Vynikající závodníky měla jednota 
ve sportovní gymnastice, kdy bratr 
Švanda byl mezi 18ti nejlepšími 
gymnasty v ČSR a přeborník Va-
níčkovy župy. Adamov rovněž pro-
slavila známá adamovská trojka br. 
Švanda, Peterek, Bezchleba, poz-
ději Švanda, Životský, Bezchleba, 
dále s Janem Hlavsou a nakonec 
s Miloslavem Kopeckým a Vladimí-
rem Fialou. V této sestavě byla 
nejznámější. zvítězili v celostátní 
soutěži závodních klubů v polovině 
padesátých let. Se svým vystoupe-
ním zajížděli i za hranice okresu.
 Sportovalo se i na cvičišti u ná-
draží zvaném Barrandov, kde bylo 
zbudováno hřiště na odbíjenou, 
českou házenou a lehkou atletiku. 
Hojně bylo využíváno koupaliště na 
řece Svitavě, kde splávek a zpev-
něný břeh spolu s čistou vodou  
v řece umožňovaly i plavecký 
výcvik sokolské mládeže.
 Souběžně s tělovýchovou pro-
vozoval Sokol kulturní a společen-
skou činnost. Nacvičovaly se di-
vadelní hry, pořádaly tělocvičné  
a hudební akademie, taneční zába-
vy a plesy. Pro děti se hrálo loutko-
vé divadlo. Na repertoáru byly či-
nohry, ale později také některé 
operety. V třicátých letech dokonce 
Blodkova opera V studni a Smeta-
nova Hubička. Kromě zmíněných 
oper byla uvedena Piskáčkova 
opereta Perly panny Serafinky, 
Schubertův Dům u tří děvčátek 
nebo Tobisovy Růže z Argentiny  
a fraška se zpěvy autora Starého 
z českých mlýnů.
 z činoher to byly Svobodovy 
Směry života a též jeho Poslední 
muž a Palackého třída 27. Dále 
Okénko Olgy Scheinplugové, 
Stroupežnického Paní mincmistro-
vá a zvíkovský rarášek, Tetaurova 
ztracená tvář a Kvapilova Oblaka. 
V celém období bylo v adamovské 
sokolovně sehráno mnohem více 
divadelních představení než zde 
uvádíme. Faktem zůstává, že  
v Adamově byla v minulosti bohatá 
a úspěšná činnost sokolského 
ochotnického divadla. Divadelní 
kolektivy byly vedené svými reži-
séry, jako byli nadšení ochotníci  
p. Spiegel, Indra a Kryl. V divadel-
ním kolektivu byli také velmi dobří 

hudebníci, např. Tomáš Duchaň, 
výtvarníci Oldřich Moser, dále 
technikáři, maskéři a další.
 V roce 1941 byla na pokyn ně-
meckých okupantů rozpuštěna Čes-
ká obec sokolská a došlo k zasta-
vení činnosti jednoty. Po 2. světové 
válce byla 17. 5. 1945 znovu usta-
vena Jednota Sokola v Adamově. 
Starostou byl zvolen R. Labůdek, 
náčelníkem Oldřich Pačovský.
 Po Pražském jaru 5. května 
1968 ČOS znovu obnovila sokol-
skou jednotu v Adamově. Bratr Pa-
čovský, Švanda a Kopecký se zú-
častnili setkání členů Jihomorav-
ského kraje v Brně.
 Sokolovna plnila svůj účel až do 
roku 1983, kdy byla zbourána a na 
jejím místě byla v roce 1990 dokon-
čena stavba sportovní haly s posi-
lovnou, saunou a odpočívárnou  
s bufetem.
 Od 1. ledna 1991 bylo zahájeno 
cvičení ve sportovní hale, která 
byla v rámci restituce vrácena  
s příslušnými parcelami Městským 
úřadem Sokolu dne 1. září 1991 za 
zbouranou Sokolovnu.
 K 95. výročí založení TJ Ada-
mov předalo vedení sokolské župy 
Dr. Jindry Vaníčka naší tělocvičné 
jednotě čestné uznání, které pře-
vzala dlouholetá cvičitelka Věrné 
gardy Eliška Nováková. 

oCENěNÍ sTArosTY
 Oslavy 40. výročí povýšení Ada-
mova na město vyvrcholily slav-
nostním shromážděním občanů  
v Městském kulturním středisku  
28. října 2004, na kterém byla 
předána dvě čestná občanství 
města Adamova a pamětní listy 
zasloužilým občanům. Jedním  
z oceněných čestným občanstvím 
byl dlouholetý cvičenec, známý  
z akrobatické trojky, organizátor  
a bývalý starosta Sokola Adamov 
Miloslav Kopecký.
 Pamětní listy převzali od staros-
ty města i činovníci a členové 
Sokola Adamov Eliška Nováková, 
Lenka Wellová, Helena Kokrdová 
a Dagmar Hrubá.

soUčAsNÁ čINNosT 
Tj sokoL AdAmov
věrná garda
 V r. 1998 vystupovala VG na 
sokolském dni v Košicích a v Kro-
měříži. V r. 1999 vystupovala při 
sokolských dnech v Ostravě a na 
sokolském sletu v Liberci. Skladbu 
nacvičila Eliška Nováková s Mílou 

Kopeckým. V r. 2000 vystupovala 
v Telnici, Brně-Žabovřeskách, Vyš-
kově, Brně a v Praze na XIII. vše-
sokolském sletu. V r. 2002 nacvi-
čovala VG skladbu „Pocta Janu 
Werichovi“. Předvedla ji na Sokol-
ských slavnostech v Liberci, Újez-
dě u Brna, Sokolnicích a v Ostra-
vě-Mariánských Horách. Sklad- 
bu nacvičila Eliška Nováková.  
V r. 2003 vystupovala VG s výše 
uvedenou skladbou v Českých 
Budějovicích. V r. 2004 vystupova-
la VG na Sletovém Brnu pod vede-
ním Elišky Novákové a Františka 
Alexe. Tuto skladbu zacvičila VG 
26. června 2004 na slavnosti ke  
40. výročí povýšení obce Adamova 
na město. Adamovští sokolové  
z VG E. Nováková, J. Minaříková, 
L. Straková a F. Alex cvičili 3. a 4. 
července 2004 při Sokolských 
slavnostech ve Skalici na Sloven-
sku. V r. 2006 VG cvičila v Sokol-
nicích, Třebíči, Nových Bránicích, 
v Brně, Bílovicích, Vyškově a na 
XIV. všesokolském sletu v Praze.
 Ve svých cvičebních hodinách 
se cvičenci VG věnují rozcvičení, 
kondičnímu cvičení a velmi oblíbe-
ný je volejbal, kterým končí svou 
hodinu.

rodiče a děti
 Tento oddíl vede od září 2002 
Dagmar Hrubá. Do tělocvičny zŠ 
na Ronovské ulici chodí se svými 
rodiči děti od dvou do šesti let. Vý-
jimkou nejsou však ani děti mladší 
nebo sourozenci školáci. Tomu 
musí odpovídat i náplň hodiny. Cvi-
číme a hrajeme si zároveň. Cíleně 
se také připravujeme na závody  
v lehké atletice nebo sportovní 
gymnastice. Kromě volného pro-
storu v tělocvičně, žebřin nebo 
kruhů a trampolíny potěší chlapce 
a děvčata i mimořádný program, 
např. hledání Martinovy podkovy 
za světla lampionů, návštěva Miku-
láše, soutěžní odpoledne nebo 
společné opékání špekáčků. 

Cvičení žen
 Ženy cvičí pod vedením Lenky 
Wellové 2x týdně na Ptačině. Cvi-
čení je kombinací jednoduchých 
forem aerobiku, posilování a stre-
činku a je určeno pro ženy střední 
věkové kategorie. Kromě toho ve-
doucí této složky nacvičuje také 
skladby pro hromadná veřejná vy-
stoupení. Ženy se zúčastnily těch-
to akcí: 
r. 2000: XIII. všesokolský slet – vy-
stoupení v Hodoníně, Brně a Praze; 
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sletová skladba Bolero-tanečnice 
– 10 žen
r. 2001: Praha – SOKOLGYM – 9 
žen – skladba s obručí; Jedovnice 
– oslava 750 let vzniku – Sletová 
skladba Bolero; Itálie – Caorle, 4 
ženy se zúčastnily pobytu u moře, 
který organizovala TJ Sokol Syro-
vice. Vyvrcholením bylo vystoupe-
ní se sletovými skladbami na pláži 
pro obyvatele i návštěvníky Caorle. 
Cvičení bylo zahájeno průvodem 
za doprovodu dechové hudby.
r. 2002: Sokolský slet pod Ještě-
dem v Liberci; 9 žen – skladba s 
obručí
r. 2004: 12. 2. – Cvičení s Monikou 
– cvičení pro veřejnost; 6. 6. –So-
kolské Brno 2004; 26. 6. – vystou-
pení při oslavách v Adamově, 9 žen 
– skladba s obručí + Moravská be-
seda – 2 ženy tančily s TJ Brno-Ži-
denice 
r. 2006: XIV. všesokolský slet – 
vystoupení v Telnicích, Sokolni-
cích, Brně a Praze. Skladbu Léto 
nacvičilo 8 žen.

volejbalový klub vk 
sokol Adamov
 Oddíl volejbalu s vedoucí Iva-
nou Halvovou je nejmladším oddí-
lem TJ, ale získal si již širokou 
členskou základnu – má 18 aktiv-
ních členů. V letošním roce odehrál 
10 utkání a v turnajích získal čtyři-
krát druhé místo. Na sokolském 
turnaji neregistrovaných smíše-
ných družstev v Brně se umístil na 
4. místě. Oddíl vede pěknou kroni-
ku o své činnosti a má své interne-
tové stránky, kde informace o něm 
a jeho zajímavých aktivitách najde-
te na adrese www.vkadamov.cz
 Na podzim roku 2000 zahájil 
volejbalový oddíl – ženy svoji čin-
nost. Oddíl měl 11 členek a trénin-
ky probíhaly v tělocvičně zŠ Ada-
mov I dvakrát týdně.
 V roce 2001 se trénink přesunul 
i do haly TJ Sokol. Společně jsme 
s muži uspořádali první volejbalový 
turnaj a začali se zúčastňovat tur-
najů pořádaných převážně v Brně. 
Největším úspěchem bylo 4. místo 
v turnaji žen, který pořádala TJ 
Sokol Brno – Husovice.
 V roce 2002 se přidali k ženám 
i muži, začali společně trénovat  
a vzrostla i účast na turnajích.  

V tomto roce jsme se zúčastnili 12 
turnajů. Největší úspěch: Vnorovy 
3. místo., Brno – Masarykova uni-
verzita – 3 místo, Adamov – 3 místo.
 Podobně probíhal i rok 2003. 
Přišli noví členové a v dubnu na 
turnaji, který jsme pořádali, starto-
vala již dvě družstva adamovských 
volejbalistů. Uspořádali jsme tři 
turnaje a zúčastnili se 11 turnajů. 
Diplom za 1. místo jsme získali ve 
Vnorovech, za 2. a 3. místo v Ada-
mově.
 V lednu 2004 nastoupilo druž-
stvo TJ Sokol Adamov – ART-tým 
do Lelekovické ligy, kde odehrálo 
8 zápasů a v tabulce obsadilo  
8. místo. V tomto roce jsme uspo-
řádali tři turnaje a zúčastnili se 12 
turnajů. Ocenění za 1. místo jsme 
získali v Radějově a v Adamově,  
2. a 3. místo taktéž v Adamově,  
4. místo na turnaji VUT – Purkyňo-
vy koleje – Brno.
 Rok 2005 úspěšně odstartoval 
ART-tým v Lelekovické lize, kde 
odehrál 8 zápasů a obsadil 4. mís-
to. Uspořádali jsme sedm turnajů  
a zúčastnili se 17 turnajů. V Kunš-
tátě muži obsadili 4. místo, na tur-
naji smíšených družstev v Brně – 
Lužánkách jsme obsadili 1. místo, 
v Adamově 2. místo.

Adamovský basketbal
za posledních 10 let prošel Ada-
movský basketbal poměrně velký-
mi změnami. Družstvo mužů hraje 
Sdružený oblastní přebor Jihomo-
ravského kraje již od svého založení 
až do současné doby. Většinou se 
umístili do 3. místa, ale v posled-
ních sezónách dochází k omlazení 
družstva a tím i k zhoršování umís-
tění. zakládající členové již ukon-
čili sportovní činnost, jak z důvodů 
věkového, tak i zdravotního.
 Družstvo mladších dorostenců 
hrálo v sezónách 1995/96, 1996/97, 
1998/99 Sdružený okresní přebor 
– JM a v sezóně 1997/98 Oblastní 
přebor – JM. Hráči přecházeli do 
vyšší kategorie a od roku 1999 
skončilo družstvo mladších doros-
tenců svoji činnost.
 Družstvo starších dorostenců 
hrálo v sezónách 1995/96 SOP – 
JM a v sezónách 1996/97, 1997/98 
OP – JM. Od roku 1998 přešla vět-
šina hráčů do družstva mužů a byla 

ukončena činnost družstva star-
ších dorostenců. V tomto období 
prošlo ve všech kategoriích oddílu 
basketbalu přibližně 100 hráčů.
 Nyní hraje soutěž pouze druž-
stvo mužů. Hráči získávají nové 
zkušenosti, které zúročí v následu-
jících sezónách.

Malá kopaná – FC Piňo
 Název mužstva Piňo vznikl  
v roce 1990. Je spojen se známým 
francouzským hercem Pierrem Ri-
chardem, který se ve dvou známých 
filmech jmenoval Francoise Piňon.
 Součástí TJ Sokol Adamov je 
oddíl od roku 1992. Jeho trenérem 
je Petr Neuman. Oddíl trénuje ve 
Sportovní hale 2x týdně od října do 
března. V současné době má 12 
řádných členů.
 Každý rok koncem zimy pořádá 
oddíl ve Sportovní hale Sokola tur-
naj ve futsalu s názvem Piňo Cup. 
V roce 2005 se uskutečnil již 12. 
ročník. 1. května se pravidelně zú-
častňují Prvomájového průvodu, 
který je vždy zakončen nohejbalo-
vým turnajem na hřišti na Mírově. 
Od roku 2002 se účastní vánoční-
ho turnaje na hřišti na Útěchově. 
Oddíl se zúčastňuje adamovské 
soutěže pořádáné od roku 1990. 
Hraje se od dubna do konce října 
na hřišti za školou v Adamově III.

sauna
 Provoz v sauně byl zahájen  
v roce 1989 současně se zaháje-
ním provozu v nově vybudované 
sokolovně. O saunování je však  
v našem městě podstatně menší 
zájem, než by si zasloužilo, proto 
je provoz soustředěn jen do dvou 
dnů v týdnu. Pondělí je vyhrazeno 
ženám a úterý mužům. V obou 
případech je provozní doba od 
15.00 do 22.00 hodin.
 V průběhu jedné sezóny, která 
trvá od začátku října do konce 
dubna, využije našich služeb přib-
ližně 100 dětí a 1 600 dospělých 
osob. z tohoto počtu návštěvníků 
je asi 65 % občanů našeho města 
a zbytek jsou zákazníci dojíždějící 
z okolních obcí. Pozitivní informací 
je, že již šestou sezónu navštěvují 
naši saunu v dopoledních hodinách 
děti z obou mateřských škol.

tJ sokol Adamov


