
AdAmovský
zprAvodAj

červen 2007

Ukázky prací žáků ZUŠ a ZŠ Adamov.



�

zprÁvY z rAdnice
 rM schválila v souladu se zně-
ním čl. 5 vyhlášky č. 2/2004 O pra-
vidlech hospodaření s byty v majet-
ku obce, v platném znění, pořadí ža-
datelů o jednopokojový a dvoupo-
kojový byt v DPS a souhlasí s uza-
vřením smluv s novými nájemci.
 rM pověřuje starostu podpisem 
smluv o dodávkách služeb, materiá-
lu, zboží a výrobků do výše 30 tis. Kč. 
 rM schválila rámcovou smlou-
vu o provádění exekucí se soudním 
exekutorem exekutorského úřadu 
Brno – venkov JUDr. r. Pazákem.
 rM schválila smlouvu o dílo na 
zateplení budoucí MŠ na ul. Komen-
ského 6.
 rM schválila smlouvu o dílo na 
vypracování projektové dokumen-
tace pro stavební řízení pro vybu-
dování náměstí před kostelem sv. 
Barbory v Adamově s Ing. Micha-
elou Kopeckou, Grohova 10, Brno.
 rM souhlasí s umístěním ply-
novodu dle předložené projektové 
dokumentace na pozemcích v ka-
tastr. území Adamov – vlásenka.
 rM schválila záměr pronájmu 
pozemků na ul. Pod Horkou, na kte-
rých jsou postaveny bytové domy.
 rM ukládá OMSÚ zajistit nepro-
dlenou opravu elektroinstalace dle 
revizní zprávy ze dne 6. až 7. 11. 
2006 dle bodu 8 a 11 v nebytových 
prostorách Opletalova 22, Adamov.

 rM schválila provedení pře-
zkoumání hospodaření Města Ada-
mova za rok 2007 Krajským úřa-
dem Jihomoravského kraje.
 rM schválila Smlouvu o dílo se 
zhotovitelem DeA – energetická 
agentura, s.r.o., Benešova 425, 
Modřice na energetickou koncepp-
ci města Adamova.
 rM pověřila místostarostu pana 
Miroslava čumu zastupováním 
Města Adamova při jednáních  
o změnách územního plánu s MěÚ 
Blansko, odborem stavební úřad.
 rM souhlasí s užitím znaku 
města Adamova dle §34a,. odst. 3 
zákona č. 128/200 Sb., o obcích,  
s organizacemi podílejícími se na 
zajištění oslav MDD v Adamově,  
a to na propagační materiály a dip-
lomy pro tyto oslavy.
 rM jmenovala hodnotící komisi 
na základě ustanovení § 74 záko-
na 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, v platném znění, na ve-
řejnou zakázku nakládání s komu-
nálním odpadem v městě Adamov. 
rM pověřila hodnotící komisi ve 
smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zá-
kona, výkonem funkce pro otevírá-
ní obálek s nabídkami a ve smyslu 
ustanovení § 59 odst. 3 zákona  
a posouzením kvalifikace ucha-
zečů, kteří podají nabídku na výše 
uvedenou veřejnou zakázku. 

 Komise pracuje ve složení: Lenka 
vrožinová – předsedkyně, Josef no-
votný, veronika Dudíková, Božena 
Gálová, edita Kuběnová – členové.  
v tomto složení komise pracuje již 
druhé volební období. A musím vy-
zvednout fakt, že spolupráce členů je 
opravdu dobrá a nikdo se tak zvaně 
jen neveze. členové komise se schá-
zejí pravidelně jednou měsíčně (kro-
mě prázdnin) a mimo to operativně, 
když je nutné něco rychle řešit. Tato 
situace nastává především při prová-
dění celoroční fyzické a dokladové 
inventarizace majetku města nebo při 
mimořádné inventarizaci. není to 
však samotná inventarizace majetku, 
ale rovněž převody položek z jednoho 
na jiné pracoviště. Jedna členka ko-
mise proto všechny tyto změny zpra-
covává v inventárních seznamech,  
a to v úzké spolupráci s ekonomickým 
odborem MěÚ tak, aby položky a je-
jich ceny přesně „seděly“ s účtárnou. 
Tyto vazby musí být dodrženy, pro-

tože procházejí každoročním přísným 
auditem. víme, že majetek podléhá 
opotřebení a nic nemůže sloužit věč-
ně. Proto ta druhá část názvu komise 
– likvidační – je další povinností jejich 
členů. Komise se tedy zabývá také 
Likvidačními protokoly. Ty vystavují 
vedoucí pracovníci MěÚ s odůvodně-
ním na vyřazení položek. členové 
komise následně tyto položky prově-
ří a v případě jejich nefunkčnosti nebo 
velkého opotřebení dá návrh na jejich 
likvidaci. některé položky, které již 
nemohou sloužit nebo nejsou pro 
MěÚ potřebné, ale jsou v dobrém 
stavu a použitelné, navrhne komise 
radě města k odprodeji. Plán práce 
pro letošní rok i další období zůstává 
stejný. Schůzky se budou konat jed-
nou v měsíci a budou se na nich řešit 
aktuální požadavky nebo změny.  
A závěrem bych ráda oslovila naše 
občany a především jejich děti. Při 
procházení městem je na každém 
kroku vidět, jak je devastován majetek 

města a nejen ten. Lavičky, autobu-
sové čekárny, vybavení dětských 
hřiš, odpadkové koše a tak dále. Jak 
byste asi zasáhli, kdyby se to dělo ve 
vaší domácnosti? Zkuste se nad tím 
zamyslet, svým dětem domluvit  
a také je trošku pohlídat. Město bude 
hezčí, nebude muset zbytečně vyna-
kládat finanční prostředky na opravy, 
ale bude je moci vložit do dalšího 
vybavení a zlepšení životního pro-
středí. Děkuji.

 Lenka Vrožinová, předsedkyně 
 Inventarizační a likvidační komise

inventarizační a likvidační komise

Uzavření mŠ  
v Adamově v době 
letních prázdnin:

MŠ Jilemnického  
od 23. 7. – 19. 8. 2007  

MŠ U kostela  
od 3. 7. – 31. 8. 2007

Upozornění 
 Úřad práce v Blansku, odbor 
státní sociální podpory upozor-
ňuje všechny žadatele o dávku – 
přídavek na dítě, že si již nyní 
mohou vyzvednout předtisky  
a doklady k prodloužení nároku 
na dávku po 1. 10. 2007. nejvhod-
nější je vyžádat si tiskopisy na 
příslušném kontaktním místě dle 
trvalého bydliště. Pracoviště  
v Boskovicích a Letovicích mají 
dostupnou databázi pouze pro 
územní obvod svého kontaktního 
místa, pracoviště v Blansku, které 
má centrální databázi, může tuto 
službu poskytnout kterémukoliv 
žadateli z okresu Blansko. Řádně 
vyplněné a podepsané „Prohlá-
šení …“ spolu s rozhodným pří-
jmem za rok 2006 všech společně 
posuzovaných osob lze doručit na 
příslušná pracoviště obratem, 
nejpozději však do 30. 9. 2007. 
Pokud rodiny s dětmi staršími 15ti 
let odevzdají podklady pro pro-
dloužení nároku v nejbližší době, 
postačí v průběhu měsíce září 
2007 doložit jen jejich potvrzení  
o studiu pro školní rok 2007/  
/2008 vystavené v měsíci září 
2007. Tímto krokem vychází Úřad 
práce vstříc všem klientům, kteří 
si chtějí vyřídit dávky v klidu a bez 
čekání.

Úřad práce v Blansku 
 odbor státní sociální podpory
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 Každý z nás vyhodí za rok v prů-
měru 150–200 kg odpadů, které  
z velké části skončí na skládkách 
komunálního odpadu. Pokud však 
odpady už doma třídíme a ukládá-
me je pak do barevných kontejnerů, 
umožníme jejich recyklaci z více 
než třetiny tohoto množství. Za rok 
tak můžeme vytřídit až 30 kg papí-
ru, 25 kg plastů, 15 kg skla. 
Odpady lze rozčlenit na:
• využitelné – to jsou odpady, které 
je možné dále zpracovat (recyklo-
vat): 
– papír, plasty, sklo. Pro ukládání 
těchto odpadů jsou v Adamově 
rozmístěny barevné kontejnery. 
– kovy, kompostovatelný odpad – 
lze ukládat na sběrném dvoře  
v Adamově
• Objemné – sem patří odpady, 
které se nevejdou do popelnice:
– starý nábytek, koberce, linolea, 
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
elektrotechnika, drobný stavební 
odpad atd. 

jak třídit odpad?
– k ukládání těchto odpadů slouží 
sběrný dvůr v Adamově a jarní svo-
zové dny, při kterých jsou přistave-
ny velkoobjemové kontejnery
• nebezpečné – tyto odpady mají 
nebezpečné vlastnosti, proto se ne-
smí vyhazovat do popelnice a kon-
tejnerů:
– léky, zářivky, výbojky, akumulá-
tory, galvanické články (baterky), 
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, 
oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 
– tyto odpady lze ukládat na sběrný 
dvůr nebo využít vyhlášeného mo-
bilního svozu nebezpečných odpadů 
obcí
• Ostatní – to jsou odpady, které 
zbudou po vytřídění všeho, co je 
možné dále využít:
– znečištěné a mastné obaly od 
potravin, voskovaný papír, textil, 
porcelán, žárovky, popel, zbytky 
masa a kostí apod. 
– jde o jediný druh odpadů, který 
patří do popelnic a kontejnerů na 
směsný odpad 

 Sběrný dvůr provozuje firma 
GAMA J+Ps.r.o., Kolonie 302, Ada-
mov (provozní doba: pondělí až 
pátek 7.00 –18.00 hod.)
 Sběrný dvůr je zároveň místem 
zpětného odběru kompletních po-
užitých elektrozařízení: 1. velké do-
mácí spotřebiče včetně chladniček, 
2. malé domácí spotřebiče, 3. elek-
trické nářadí a nástroje, 4. trubico-
vé a úsporné zářivky a výbojky, 5. 
televizory a PC monitory, 6. výpo-
četní a telekomunikační technika, 
7. spotřební elektronika, 8. hračky, 
vybavení pro volný čas a sport

Postup při třídění odpadů
 Odpady bychom měli třídit nej-
lépe přímo doma, abychom zabrá-
nili případnému smíchání a znečiš-
tění, nebo např. zamaštěný papír už 
není možné dále zpracovat. Správ-
ným tříděním odpadů umožníme 
jejich další zpracování a využití.
 v Adamově se nachází tři druhy 
barevných kontejnerů na tříděný 
odpad:
• Modré kontejnery – sběr papíru
– patří sem noviny, časopisy, kan-
celářský papír, reklamní letáky, 
knihy, sešity, krabice, lepenka, kar-
tón, papírové obaly (např. sáčky) 
– nepatří sem mokrý, mastný ne-
bo jinak znečištěný papír, uhlový  
a voskovaný papír, použité plenky 
a hygienické potřeby
• Žlutý kontejner – sběr plastů  
a nápojových kartonů
– patří sem PeT lahve od nápojů 
(prosím, nezapomeňte je sešláp-
nout!), kelímky, sáčky, fólie, výrob-
ky a obaly z plastů, polystyrén, ná-
pojové kartony krabice od džusů, 
vína, mléka (prosím, nezapomeň-
te je vypláchnout a zmáčknout!) 
 Pozor, město nově zavedlo 
třídění nápojových kartonů – žlu-
té kontejnery jsou označeny oran-
žovou nálepkou s vyznačením od-
padu, který se sem může odkládat
– nepatří sem novodurové trubky, 
obaly od nebezpečných látek (moto-
rové oleje, chemikálie, barvy apod.) 
• Zelený kontejner – sběr skla 
(barevné a bílé zvláš)
– patří sem láhve od nápojů, skle-
něné nádoby, skleněné střepy – ta-
bulové sklo
– nepatří sem keramika, porcelán, 
autosklo, drátěné sklo a zrcadla
 Děkujeme, že třídíte odpady. 
Chráníte tak životní prostředí!

Odbor majetkový 
a stavební úřad

Město Adamov plánuje v nejbližší době vydat katalog, 
který bude přehledně informovat občany o firmách, organizacích  
a OSvč provozujících svoji činnost v Adamově a nejbližším okolí  
a poskytujících služby obyvatelstvu. Za tím účelem vám touto cestou 
nabízíme možnost zveřejnění odkazu i na váš (podnikatelský) subjekt, 
cena je stanovena dle velikosti inzerce: řádková – 50 Kč za každý 
započatý řádek, za rámeček navíc 150 Kč, plošná dle velikosti od 400 
Kč do 1 200 Kč (celá strana). Pokud budete mít zájem o uveřejnění 
informací o vás, pak prosím, vyplňte návratku a doručte ji zpět na 
adresu Městského úřadu v Adamově, 679 04, Pod Horkou 2, k rukám 
paní Ireny Hrušákové a to do 25. června 2007 (č. tel. 516 499 625).

nÁvrATkA
název podnikatelského subjektu:

 .........................................................................................................................................

Sídlo – adresa:      

 .........................................................................................................................................

Internetová adresa, e-mail:

 .........................................................................................................................................
(zde bude zveřejněn odkaz na vaše stránky)

Telefonní číslo, číslo faxu:

 .........................................................................................................................................

Provozní doba:    

 .........................................................................................................................................

Další informace, které chcete zveřejnit:  

 .........................................................................................................................................

v  ................................. dne  .................... 2007 ............................................  podpis
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JArO, LéTO ATD.
výSTAvA OLeJOMALeB MGr. JAnA WOLfA 

ZA výSTAvní SPOLUÚčASTI JAny ŠPAčKOvé, ZDenKy 
KLAnICOvé, JAnA WOLfA ML. A JIŘíHO WOLfA.

pozvánka na výstavu

Masarykovy univerzity) v Brně. Zde 
byl ovlivněn uměleckým vedením 
Bohdana Laciny a dalších umělců. 
v šedesátých letech se stal členem 
Svazu československých výtvar-
ných umělců a prezidentem Umě-
lecké besedy v Brně. Zúčastňoval 
se soutěží (má řadu ocenění), 
desítek výstav, stipendijních poby-
tů atd. 
 v tvorbě Jana Wolfa se po celou 
dobu vinou dvě linie. Linie realis-
tické malby (zátiší, kytice, krajino-
malba) a linie abstraktní tvorby (kdy 
se kromě malby zaměřuje např. na 
osobité asambláže v kombinaci  
s kolorovanými sádrovými objekty. 
východiskem mohou být např. kon-
krétní předměty a výtvarník je tran-
sformuje v objekty s novou výtvar-
nou hodnotou). Široké rozpětí tvor-
by podložené vlastním filozofickým 
názorem, odpovědnost a hluboká 
vědomost odkazu nejlepších tradic 
výtvarného umění charakterizuje 
tvorbu Jana Wolfa již po desítky let 
a přesahuje i do nového tisíciletí.

      PhDr. Jaroslav Budiš

 Jaro, léto atd., je názvem vý-
stavy obrazů Mgr. Jana Wolfa ve 
Společenském centru MKS v Ada-
mově. v podtitulu názvu by mohlo 
také být: návrat po 25 letech, nebo 
právě tolik jich uplynulo od posled-
ní výstavy Jana Wolfa v Adamově. 
Slavnostní vernisáž se uskuteční  
v neděli 10. 6. v 16 hodin. K výsta-
vě promluví 
PhDr. rado-
va n  r y b á ř, 
PhD. v umě-
leckém pro-
gramu zazní 
skladba Prof. 
Michala Košu-
ta, PhD. Svět 
Jana Zrzavé-
ho za účasti 
autora. výsta-
va potrvá do 
19. 6. a bude 
otevřena den-
ně od 13.00 
do 17.00 hod.
 Jan Wolf se 
narodil v Brně 
v roce 1941, 
žije a tvoří zde 
dosud. vystu-
doval výtvarný 
obor na Peda-
gogické fakul-
tě UJeP (nyní 

Žijí mezi námi
rICHArD BeráneK – 85 LeT

 richard Beránek se narodil  
9. června 1922 v Adamově, zde vy-
chodil i školu a v Brně se vyučil 
obchodním příručím u firmy Tyl. Za 
války byl totálně nasazen v ně-
mecku do r. 1943 a pak byl nasazen 
do adamovského závodu. Po válce 
se uplatnil ve včelařském družstvu 
v Brně a v roce 1961 nastoupil do 
Adamovských strojíren, kde praco-
val až do odchodu do důchodu.  
Z manželství má jednoho syna. 
Jeho život je úzce spjat s kulturním 
děním v Adamově i v okrese Blan-
sko. v šedesátých letech se jako 
technik aktivně podílel na činnosti 
adamovského ochotnického diva-
dla, jako violista hrával v symfonic-
kém orchestru města Blanska a byl 
členem adamovského kvarteta.  
Je zakládajícím a dlouholetým čle-
nem Historicko-vlastivědného krouž-
ku v Adamově. Podílel se na jeho 
badatelské činnosti a zejména na 
přípravách oblíbených výstav. ve-
de pečlivě archiv tohoto kroužku  
i bývalého divadelního souboru. Za 
jeho dlouholetou práci v oblasti kul-
tury v Adamově mu patří poděková-
ní. K jeho významnému životnímu 
jubileu mu přejí členové Historicko-
vlastivědného kroužku, přátelé  
a známí všechno nejlepší, hodně 
zdraví a elánu do další práce  
v Historicko-vlastivědném kroužku.

nákupní středisko  
v Adamově I přijme 

prodavačku i brigádnici 
(studentku) za výhodných 

platových podmínek. 
Požadujeme dobrý zdravotní stav, 

zájem o práci podmínkou. 

Tel. po 13.00 hod. 545 241 285,  
607 118 335.



�

kulturní středisko 
pro vás připravilo 
2. června – „DEN DĚTÍ PRO OD-
VÁŽNÉ KLUKY A HOLKY“. Ten-
tokrát se nejedná jen o „den“, ale 
vlastně také o noc, kterou děti pro-
žijí v MKS. v rámci programu na-
vštíví státní zámek v Lysicích, kni-
hovnu a noc stráví v klubovně MKS. 
Celé odpoledne i večer bude vypl-
něn pohádkami – jejich čtením, 
hraním, promítáním apod. Ostatní 
informace na plakátech.

3. června – Pokračujeme v osla-
vách MDD. v 16 hodin zveme na 
terasu k MKS všechny děti, které 
mají rády pohádky. Kateřina rakov-
číková a Pavel Putna si pro děti 
připravili ŠPALÍČEK POHÁDEK. 

10. června – bude v 16 hodin ve 
Společenském centru na Horce za-
hájena výstava realistických olejo-
maleb Mgr. Jana Wolfa. výstava 
potrvá do 19. června a je přístupná 
denně od 13 o 17 hodin, v jiném ča-
se po domluvě na č.t. 516 446 590.

11. června – vás MKS pozve na 
další poznávací výlet. Tentokrát 
bude našim cílem černá Hora, kde 
je zajištěna EXKURZE DO PIVO-
VARU s ochutnávkou výrobků. ná-
sledovat bude návštěva SOUKRO-
MÉ GALERIE paní ALICE DOSTÁ-
LOVÉ v Březině. Oběd zajištěn  
v restauraci Sladovna v černé Hoře.

13.  června – se uskuteční KON-
CERT SKUPINY BIOLA. Jeho za-
čátek je v 18 hodin v sále MKS. vstup 
volný. 

14. června – se uskuteční zájezd 
na koncert TANEČNÍHO SOUBO-
RU LÚČNICA (Slovenský triptych 
– premiérový program). Koncert se 
koná v Janáčkově divadle v 19 ho-
din. Cena zájezdu 290 Kč.

20. června – připravuje MKS zá-
jezd do brněnského planetária na 
pořad LÉTO NA KONCI VESMÍRU 
(o krásách noční oblohy, která je 
protkána příběhy o záletech řecké-
ho boha Dia). na závěr návštěvy 
bude pro účastníky zájezdu připra-
veno krátké pozorování oblohy. 
Přihlášky do 13. června.

21. června – se koná poslední Po-
hádkové dopoledne v tomto škol-

městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, MKS 516 446 590, 607 518 104, mks-adamov@quick.cz, knihovna 516 446 817, knihovna_adamov@cbox.cz 

ním roce. ŠARÁDU pro děti připra-
vili herci Zemanova dřevěného 
divadla. Začátek pořadu je v 9.30 
hodin a vstupné 25 Kč.

22. června – zájezd do Janáčkova 
divadla v Brně na nově nastudo-
vanou slavnou operu NABUCCO  
(G. verdi). Začátek představení je 
v 19 hodin. Cena zájezdu: dospělá 
os. 430 Kč, důchodci 330,studenti 
230 Kč.

24. června – zájezd do Prahy spo-
jený s návštěvou muzikálu ANGE-
LIKA v divadle Broadway.Bližší 
informace na plakátech.

28. června – odpolední návštěva 
zámku v Mikulově, kde probíhají 
restaurátorské práce na SVĚTEL-
SKÉM OLTÁŘI Z ADAMOVA. 
Besedy se zúčastní zástupci firmy 
LUKAS s.r.o. Brno, manželé Seve-
rinovi a adamovský farář Jiří Kaňa.

podvečer se 
zdeňkem junákem
 Když jsem zveřejnila pozvání 
na setkání se Zdeňkem Junákem 
ozvalo se několik lidí, kteří ne a ne 
si vzpomenout, kdo vlastně Zdeněk 
Junák je. Stačilo připomenout – 
Městské divadlo Brno (muzikály 
Jesus Christ Superstar, Koločava, 
nově Markéta Lazarová ad.), čet-
nické humoresky – por. Ambrož, 
práce v dabingu (např. Horst fuchs) 
a bylo jasno. ve sjednaný čas do 
Adamova přijel milý, příjemný, ve-
selý a společenský pětapadesát-
ník Dohodli jsme se na formě set-

kání – já se budu ptát a Zdeněk 
může, ale i nemusí na otázky odpo-
vídat. Odpověděl na všechny. na-
víc se jejich prostřednictvím vždy 
dostal ještě někam jinam, a tak 
jsme se toho o panu Junákovi do-
zvěděli opravdu hodně. Z povídání 
o di-vadle bylo jasné, že divadlo je 
jeho život, že má raději činohru než 
muzikál, nemá rád (asi jako většina 
mužů) zdlouhavé nakupování, 
nesnáší lži a pomluvy, miluje svoji 
rodinu, že léta hraje na kytaru a 
zpívá, je rád, že se mu spolu s kole-
gy ze studií podařilo „rozjet“ soubor 
vinařských romantiků atd. Setkání 
se vydařilo a snad se podaří do 
Adamova pozvat někoho dalšího  
z „brněnských hvězd“.             JK

poznávací výlety 
po našem regionu
 Jarní a podzimní měsíce využí-
vá MKS k pořádání vlastivědných 
výletů do blízkého okolí, ale i do 
vzdálenějších míst našeho regionu. 
Spousta z nás má pocit, že region 
zná, ale teprve když absolvuje 
některou z těchto cest, pozná, že 
řadu informací o té které lokalitě 
nevěděl, na spoustě míst nikdy ne-
byl, prostě že je stále co poznávat. 
 O tom se přesvědčili účastníci 
výletů několikrát. Odborný dopro-
vod nám poskytl Ing. Jiří Truhlář 
nebo Ing. Jozef Jančo. Pan Truhlář 
nám představil místa a ukázal 
zajímavosti, která spravuje ŠLP 
Křtiny – studánky, pomníky, arbo-
reta, vzácné a něčím zajímavé 
rostliny, stromy apod. Ing. Jančo 
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o prázdninách vás 
zveme...
14. července do Lysic na zámek 
na koncert Ondřeje Havelky (cena 
340 Kč)
6. srpna na nádvoří hradu Špilberk 
v Brně na představení Bouře uvá-
děné v rámci Letních shakespea-
rovských slavností (cena 380 Kč)
 na obě akce je nutno se přihlá-
sit do 15. června (do tohoto termí-
nu máme vstupenky rezervované).

nás zavedl trošku dál – na místa 
méně známá a méně navštěvovaná 
spadající do Moravského krasu. 
Součástí těchto výletů bylo i sezná-
mení s potravinářskými produkty, 
které se vyrábějí v Moravském 
krasu. největší zájem byl vždy o ovčí 
sýry a sýr nivu.
 Je před námi poslední měsíc 
školního roku. v něm se výlet usku-
teční také. Jen jeho cíl bude tento-
krát trošku odlišný (bližší informa-
ce v přehledu akcí na červen). Po 
prázdninách, během kterých bude-
me všichni poznávat krásy a zají-
mavosti jiných místo při dovolené 
a rekreaci, budou poznávací výlety 
pokračovat. Spolupráci obou odbor-
níků máme opět přislíbenou...  JK

 U příležitosti výstavy ilustra-
cí manželů Kopeckých z Blanska 
připravilo MKS pro dětské náv-
štěvníky výstavy soutěž. 
 Pro tři vylosované účastníky 
jsme připravili památníky, ve kte-
rých první obrázek na památku vě-
noval dětem právě autor výstavy 
roman Kopecký. Štěstí se usmálo 
na: Hanu Kupčíkovou, Veroniku 
Sedláčkovou, Veroniku Drlíko-
vou. Blahopřejeme.    

V rámci exkurze Zadním vchodem do DPMB jsme se seznámili s historií i sou-
časností lodní dopravy v Brně. Závěr exkurze patřil návštěvě hradu Veveří.

Fotografie z vlastivědného výletu do Moravského krasu.

Na začátku května proběhla přednáška  MUDr. Hany Ku-
bešové na téma Nervový systém ve stáří.  

Květnová výstava nazvaná „Hlavou dolů“ přiblížila náv-
štěvníkům práci fotografa Petra Soukupa.

26. 5. jsme zahájili sérii akcí pro děti 
k MDD. Ta první patřila návštěvě Malé 
scény Mahenova divadla v Brně.
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Slova pro povzbuzení
 Každý asi zná vtip o tom, jak 
tatínek nařezal svému potomkovi 
za špatné vysvědčení a až potom 
si všiml, že mu podstrčili jeho vlast-
ní z téže třídy a že by tedy zaslou- 
žil na… on sám. Blíží se konec 
školního roku. V novinách se určitě 
zase dočteme o stresování dětí  
a strachu z trestů za špatné znám-
ky. Nedávno se mně dostal do ru-
kou článek psychologa Cyrila 
Höschla o tom, že by se do škol 
měly vrátit tresty. Nezavádí tím 
středověk, ale chce zdůraznit, že 
dítě má mít od malička jasno v tom, 
co je správné a co ne a pokud se 
nechová správně, musí to dostat 
(třeba i rázně) najevo. Prostě jako 
ve sportu: nehrajeme v životě sami, 
je proto potřeba nastavit pravidla 
hry, a už s pomocí Desatera nebo 
moudrosti předků a ta respekto- 
vat. Dřív však, než vztáhnete ruku 
na své potomky, dřív než začnete 
vyčítat svému partnerovi, vzpo-
meňte si na jednu prastarou zása-
du pro trestání: dítě (ale i dospělý) 
nesmí ani před trestem, ani při 
trestu, ani po trestu zapochybovat, 
že ho máte rádi!  JK

zÁmek mikULov        
20.–21. 6. 2007 
 v souvislosti s probíhajícími 
restaurátorskými pracemi vznikla 
výstava Příběh restaurování Svě-
telského oltáře z Adamova, nyní se 
při této příležitosti koná mezinárod-
ní sympozium „Světelský oltář  
v kontextu pozdně gotického umě-
ní střední evropy“. Akce je určena 
pro odborníky i veřejnost, vstup na 
přednášky je volný. 
 Pořádatelé: Jihomoravský kraj, 
Římskokatolická farnost Adamov, 
národní památkový ústav – praco-
viště Brno, firma LUKAS s.r.o. Brno, 
regionální muzeum v Mikulově.

zprÁvY z mATrikY
Blahopřejeme:
 1.5.   Anna Svobodová, 86 roků, 
  Družstevní 3
2.5.   Božena Zoulová, 92 roky, 
  fibichova 10
2.5.   Ludmila Poslušná, 85 roků, 
  Pod Horkou 10
11.5.  Anna Hašpicová, 80 roků, 
  Komenského 1
12.5.  Anna němcová, 86 roků, 
  Komenského 25
15.5.  věra Tomanová, 85 roků, 
  Pod Horkou 10
16.5.  Alice Švehlová, 88 roků, 
  Sadová 10
16.5.  Jaroslava Minaříková, 
  75 roků, Zahradní 6
18.5.  Lubomír Benda, 80 roků, 
  Údolní 2
21.5.  františek Drbal, 75 roků, 
  Petra Jilemnického 23

Úmrtí
13.4.  Milada Chytková, roč. 1921, 
  Opletalova 23
10.5.  Stanislav Starycha, 
  roč. 1946, fibichova 9
16.5.  Anna vachová, roč. 1914, 
  Osvobození 8

 

inzerce       
 Hledám byt 1-2+1 v Adamově.  
Tel. 605 903 800.
 Pronajmu byt 2+1 na Ptačině.  
Tel. 604 708 749. 
Prodám garáž na ulici Plotní k 1. 
srpnu, nejvyšší nabídce. Zájemci 
volejte 608 931 235 do 15. června.
 Pronajmu byt 1+1 na Ptačině.  
Tel. 605 445 459.
Prodám funkční mrazničku o ob-
sahu 50 l za 200 Kč. 
Tel.: 606 584 389.

společnost AdAvAk, s.r.o., 
Adamov hledá zaměstnance  

na pozici

všeobecný/všeobecná   

účetní
Náplň práce:

– vedení účetní agendy 
– fakturace

Požadujeme:
– ukončené středoškolské 

vzdělání ekonomického směru
– znalost podvojného účetnictví

Nabízíme:
– zajímavé mzdové ohodnocení

– stravenky 
nástup možný ihned.

nabídky a profesní životopis 
zasílejte nejpozději do 15. 6.  
 na adresu: ADAvAK, s.r.o., 
nádražní čp. 455, 679 04  

Adamov 

Kontaktní osoba:  
paní Kitnerová Božena,   

telefon 516 446 405  
nebo 724 370 152

informace  
z knihovny mks

 Městské kulturní středisko Ada-
mov oznamuje čtenářům a návš-
těvníkům adamovské knihovny, že 
knihovna bude v letošním roce 
uzavřena v době od 9. července 
do 3. srpna. navštívit ji můžete 
opět od 6. srpna v obvyklém čase.

Nové knihy, které si můžete zapůj-
čit v knihovně MKS Adamov:
Knihy českých autorů:
Bohdalová, J.: Měla jsem štěstí na lidi
Posezení s Janem Burianem
Prokop, M.: Krásný ztráty 2
Slušný, J.: Smutné konce slavných
Z naučné literatury vybíráme:
v rytmu tance – tance krok za krokem
Seydel, r.: nevěry Habsburků
Halík, T. Prolínání světů
Klenoty čínské literatury
Hovory s porodní bábou
Čtení o 2. světové válce:
Knopp, G.: exodus – osud vyhnanců
Marek, J.: válka v Arktidě
Aly, G.: Konečné řešení
Janny, J.: ...za vůdce, národ a otčinu?

odbor turistiky  
Tj spartak Adamov 
vás zve....
9.6. – Velké Opatovice – Za šamo-
tovým plátkem (dle propozic pořa-
datele) 15 km (Adamov zast. 6.23 
– Skalice n. Sv. 7.21 – v. Opatovice 
7.59)

23.6. – Polička – hradby – muzeum 
– kostel, působiště B. Martinů – 
město 6 km (Adamov zast. 6.23 – 
Letovice 7.04 – Svitavy 8.16 – Polič-
ka 8.47)

1.–30. 6. – Obnova značení TZT 
a údržba informačních objektů 
(odjezdy si volí značkařské skupi-
ny)   Jiří Janás
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Žili mezi námi 
LUDvíK ŠUMBerA 

neDOžITé 90. nArOZenIny 

narodil se 12. června 1917 v Petrovi-
cích. Když mu byly tři roky, rodiče 
koupili restauraci a řeznictví v Ada-
mově a od té doby žil s rodiči a starší 
sestrou v Adamově. Zde vychodil 
obecnou a měšanskou školu. U ada-
movského řezníka Josefa Hudce se 
vyučil hostinským a řezníkem. v této 
profesi pracoval s rodiči v jejich živ-
nosti. Jako živnostník byl také orga-
nizován u místních hasičů, kde pů-
sobil zejména jako řidič auta. v roce 
1945 se oženil a s manželkou Annou 
vychovali tři děti. Po svatbě manželé 
Šumberovi pracovali spolu. nejdříve 
v jejich řeznictví, později v Masně  
a nakonec v adamovském obchodním 
domě v samoobsluze. Pan Ludvík 
Šumbera byl známou adamovskou 
osobností. Byl to slušný obchodník  
a dbal na spokojenost zákazníků. 
Zemřel dne 12. dubna 1992 v 73 le-
tech. vzpomínají na něj kromě rodi- 
ny a příbuzných také přátelé, známí 
a bývalí zákazníci.

ZDeněK DUDA 
neDOžITé 85. nArOZenIny

narodil se 30. června 1922 v Adamo-
vě jako třetí dítě Josefy Machové. Měl 
dva starší sourozence – bratra Mi-
roslava (1911) a sestru Marii (1913). 
Matka byla obětavá a nadšená ochot-
nice divadla Dělnického domu v Ada-
mově. všechny tři děti po ni zdědily 
lásku k divadlu a ke zpěvu. Miroslav 
i Zdeněk se vyučili řemeslu v adamov-
ském závodě. Také se soukromě 
vzdělávali ve zpěvu v Brně. Zdeněk 
již ve školním věku vystupoval na je-
višti Dělnického domu v Adamově při 
besídkách, akademiích a divadlech. 
v listopadu 1945 byl přijat do oper-
ního souboru národního divadla  
v Praze. následoval tak svého star-
šího bratra Miroslava. v opeře národ-
ního divadla působil až do odchodu 
do důchodu. Do Adamova se vracel, 
v roce 1978 to bylo naposled. v říjnu 
1979 těžce onemocněl a 22. března 
1980 zemřel. na Zdeňka – dobrého 
kamaráda vzpomenou jeho vrstevní-
ci, přátelé a známi.    MK

Čas plyne a nevrací, co vzal,
jen vzpomínky v nás zůstávají dál…
 Dne 16. června tomu bude 7 let, 
co nás navždy opustil pan Martin 
Michalík. Stále vzpomínají man-
želka a děti s rodinami. Děkujeme 
všem, co vzpomenou s námi.

vzpomínkA
Navečer, kdy slunce zemi opustilo,
Tvé srdce navždy se zastavilo.
Odešel jsi nám večerní tmou,
Odešel jsi nám smrtí krutou.

Martine náš milý, 
Ty navěky už spíš a vůbec netušíš,
Jak smrtí svou, sobě i nám způsobil
Jsi bolest nesmírnou.

Moji drazí, věřte mi, já rád bych 
s Vámi na zemi.
Já přeci dál chtěl s Vámi žít, 
Já tak brzy od Vás nechtěl odejít.
Já Vás i život měl jsem tolik rád,
Já sám už nedozvím se nikdy,
Proč zemřel jsem tak mlád.

čas nezadržitelně běží, ale bolest 
v našich srdcích stále zůstává a tak 
si dne 25. června vzpomeneme 
nedožitých 25 roků našeho milova-
ného syna, bratra, vnuka, synovce, 
přítele, kamaráda a vašeho spolu-
občana pana Martina Baury, 
který zemřel tragicky dne 28. břez-
na 2006. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 
S úctou a láskou vzpomínají pří-
telkyně Hanička Dostálová, bratr 
Tomáš, rodiče, rodina Hlavičkova, 
pan václav Brožík a rodina Musi-
lova, přátelé, kamarádi, spolužáci 
a bývalí spolupracovníci firma 
raphia.

v úterý 5. června vzpomeneme už 
desáté smutné výročí, kdy nás na-
vždy opustila naše milovaná man-
želka, maminka a babička paní 
Marta Spěváková. Kdo jste ji zna-
li a měli ji rádi, prosím, věnujte s ná- 
mi tichou vzpomínku. Děkuje man-
žel, syn a dcera s rodinami.

Dne 20. června si připomínáme 
první rok plný bolesti a smutku od 
chvíle, co nás nenávratně opusti- 
la naše vroucně milovaná a neza-
pomenutelná manželka, maminka 
a babička paní Hana Voráčová.  
S láskou a úctou stále vzpomínají 
manžel a synové s rodinami. Dě-
kujeme všem, kteří s námi věnují 
tichou vzpomínku.

Dne 1. června uplyne 20 let od úmr-
tí pana Antonína Drexlera. všem, 
kteří mu věnují tichou vzpomínku, 
děkují manželka a dcera s man-
želem. 

Zdeněk (zleva) s matkou, bratrem 
a sestrou v r. 1960 před školou.
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jaro na zemi
 naše škola se zaměřuje na ochra-
nu životního prostředí. v této souvis-
losti škola obdržela titul Škola pro 
udržitelný rozvoj. Také v letošním 
roce jsme podpořili několik akcí, 
které rozvíjí environmentální výchovu.
 Den Země jsme oslavili úklidem 
Moravského krasu. žáci druhého 
ročníku společně se svými učiteli 
prošli určenou částí Moravského 
krasu a současně ulehčili přírodě od 
odpadků a věcí, které do lesa nepat-
ří. Děti z prvního stupně pomohly 
uklidit přírodu v blízkém okolí školy. 
žáci si uvědomili, jak důležité je 
chránit si přírodu a podporovat jed-
notlivé akce směřující k ochraně 
života na planetě Zemi, protože děti 
nasbíraly několik plastových pytlů 
odpadu.
 Škola se také zapojila do akce 
Miliarda stromů pro planetu Zemi. 
Každá třída zasadila svůj strom, o kte-
rý bude následně pečovat. v blízkos-
ti jednotlivých budov základní školy 
zasadily děti prvního stupně lípu, 
kaštan a několik javorů a hlohů. ne-
daleko městského úřadu žáci druhé-
ho stupně zasadili 10 javorů a hlohů. 
Celkem bylo vysazeno 22 stromů, 
které mohou pomoci zmírnit tempo 

vymírání živočišných i rostlinných 
druhů, zlepšit dosažitelnost pitné 
vody a omezit rozšiřování eroze pů-
dy. v souvislosti s těmito akcemi 
proběhla ve ško-
le také tradiční 
sběrová soutěž 
tříd. ve sběru sta-
rého papíru zví-
tězila třída II. B 
(289 kg), na dru-
hém mís tě se 
umístila IX.B a 
třetí místo obsa-
dila třída vI. B. 
nejlepší z jednot-
livců byl Tomáš 
Gryc z II. B (180 
kg), druhé místo 
patř i lo Jakubu 
novotnému a tře-
tí Tereze foldové. 
ve sběru PeT 
lahví byla nejú-
spěšnější Adéla 
Šnob lová, J i ř í 
Hruška a Tomáš 
Gryc.vedení ško-
ly děkuje všem 
žákům a učite-
lům za vstřícný 
přístup a aktivitu 
při organizování 

 Sešli jsme se tam skoro všichni, 
jenom někteří z nás museli zůstat 
doma, protože měli neštovice nebo 
nějakou jinou nemoc.Trochu jsme se 
báli, trochu styděli. Ale většina z nás 
tam měla rodiče nebo aspoň paní 
učitelku. Stáli jsme před dveřmi do 
školní knihovny a když začala hrát 
hudba, vešli jsme dovnitř. Sedli jsme 
si ke stolkům, máma nebo táta sedě-
li za námi a chystali si foáky. Byla tam 
také paní ředitelka a paní učitelka – 
knihovnice a ještě jedna paní učitelka 
od velkých dětí.
 no, a paní knihovnice nám řekla, 
že nás vítá v knihovně a že by nám 
chtěla dát průkazku, abychom si moh-
li chodit půjčovat knihy. Ale že neví, 
jestli už umíme číst, a a jí něco pře-
čteme. Tak jsme se do toho pustili  
a četli jsme nahlas pohádku „Jak šlo 
šídlo na houby“. Každý přečetl kousek 
a každému se to povedlo. A tak jsme 
všem ukázali, že už umíme číst.
 A zase se ozvala hudba, otevřely 
se dveře a přišla slečna rytířka  
v krásných dlouhých šatech a přines-
la si obrovský železný meč. A paní 
ředitelka nás pochválila za pěkné 
čtení a řekla jí, že si všichni zaslouží-
me, aby nás rytířka pasovala tím me-
čem na opravdické čtenáře. A tak se 

taky stalo: všichni jsme postupně 
předstoupili před rytířku, sklonili 
hlavu a rytířka se třikrát dotkla na-
šeho ramene a řekla: „Pasuji tě na 
čtenáře!“
 A pak jsme dostali bleděmodré 
šerpy jako na Miss česká republika 
2007, akorát že tam bylo napsáno 
čtenář 2007, teda jako my. A ještě pro 
nás naše paní učitelka přichystala 
opravdické glejty o tom pasování. 
Musely být hrozně vzácné, protože 
měly ohořelé okraje, jak je ta rytířka 

přivezla ze svého hradu, který asi 
někdy vyhořel. A všichni nám podá-
vali ruce a my jsme se těšili, že už 
bude konec a sníme si ty čokoládové 
medaile, které jsme taky dostali.
 Hned druhý den jsme šli vyzkou-
šet, jestli je školní knihovna otevře- 
ná a nesli jsme si nové průkazky, aby 
nám do nich paní učitelka zapsala 
vypůjčenou knížku. A tak se z nás 
stali čtenáři. Už se těšíme na všech-
ny ty pohádky a příběhy a encyklo-
pedie, které si sami přečteme. A na-
víc: „Kdo si hraje, nezlobí!“       

 D. Hodaňová

pasování prvňáčků na čtenáře

a uskutečnění jednotlivých akcí. Ta-
ké děkuje vedení města za pomoc  
a podporu výše uvedených aktivit.

   Jana Burianová
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znáte pétanque?
 víte, že se ordinuje proti stresu?  
víte, že rozvíjí soustředění, koordina-
ci a obratnost?  A víte, že patří k mála 
sportům, kde je povolen doping for-
mou dobrého vína či koňaku, nebo 
tato hra je vlastně pohoda a dobrá 
nálada zároveň? víte, že pétanque je 
sport, kde nerozhoduje věk, pohlaví 
ani tělesná zdatnost a hraje se od 
školních let až do penze? víte, že pů-
vod má ve francii a její počátky sa-
hají až do 16. století? A víte také, že 
právě před 100 lety jsou dochované 
první záznamy o sportovním turnaji  
v této hře? A hlavně víte, že pétanque 
patří mezi materiálově a finančně 
nejméně náročné aktivity, který se 
hraje s kovovými koulemi a s dřevě-
nou kuličkou na pískovém nebo štěr-
kovém povrchu hřiště o velikosti 4 x 
12 metrů a to proti sobě jednotlivci, 
dvojice nebo trojice? A konečně víte, 
že pravidla jsou tak snadná, že vlast-
ně jde jen o to hodit koulí a trefit se?
Nevíte? 
 Tak se o tom přijte přesvědčit do 
areálu pétanquového klubu FENYX, 
který leží u řeky Svitavy nedaleko 
nádraží v Adamově. Hrajeme tam tuto 
hru na třech hřištích již sedmým 
rokem! A hrajeme zápasy i v rámci 
turnajů české Asociace pétanquo-
vých Klubů, jejímiž členy jsme již 5 let 
a jako jediný klub na okrese zastupu-
jeme naše město v republikové lize! 
Jsme také členy Krajské asociace 
pétanque a účastníme se, většinou 
spolu s brněnskými kluby, Zimní  
i Letní části Brněnského Pétanque 
Poháru, včetně organizace prezenta-
ce pétanque na Brněnském veletrhu 
v rámci akce Sport life. v současné 
době se snažíme získat vhodné pro-
story pro hřiště pod střechou, takže 
by se tento sport mohl provozovat ve 
městě Adamově celoročně a pokud 
se to ve spolupráci s městským úřa-
dem podaří, tak se bude moci město 
Adamov pyšnit prvním celoročně 

provozovaným areálem v této hře na 
okrese Blansko. 
 že se o dobré hře klubu FENYX 
z Adamova ví, svědčí i pochvala v re-
portáži regionální televize z fran-
couzských dnů „Bonjour Brno 2007“, 
konaných každoročně na počátku 
dubna v brněnských Lužánkách, kde 
jsme v konkurenci 48. týmů dosáhli 
historického úspěchu pro náš klub – 
2. a 9. místo !!! Dva triplety ve složení 
renata Králová, Jiří Hromek a Pavel 
Král a druhý – Tomáš Henek, Jana  
a Karel Mrlinovi prošly úvodními koly 
bez zaváhání a shodně třikrát zvítě-
zily, první trojice dokonce s takovým 
celkovým skore, které znamenalo 
postup do semifinále, kde vysoko 
porazila francouzsko-český tým a až 
ve finále po tvrdém boji těsně podleh-
la profesionálům a odvezla si pohár 
za 2. místo!
 Takže milí čtenáři, pokud máte 
zájem protáhnout si tělo na čerstvém 
vzduchu při nenáročné hře s lidmi  

v dobré náladě a podílet se dobrou 
trefou třeba i na zviditelnění sebe 
sama i města Adamova, podívejte se 
na webové stránky http://fenyx.wz.cz, 
na vývěsku pod bývalou pekárnou  
v Adamově, zavolejte pro více infor-
mací na tel. 724 037 367 nebo nám 
ve sdružení FENYX alespoň držte 
palce při dalších zápoleních o čest 
klubu a města!

Tomáš Henek, prezident FENYX

 Dne 4. dubna proběhl na naší ško-
le za účelem zvýšení právního vědo-
mí již sedmý ročník soutěže Paragraf 
11/55. Připomínám, že jde o vědo-
mostní soutěž testující právní vědomí 
žáků a že cílem projektu, který probí-
há z iniciativy Aliance Zákon 18, je 
zvýšení znalosti zmíněného zákona, 
který zakazuje prodej tabákových 
výrobků mladým lidem do osmnácti 
let. vítězové školního kola postoupili 
do kola oblastního, které se konalo v 
dubnu v Blansku a ve kterém zvítězi-
li. Jejich první příčka znamenala 
postup do krajského kola. 
 Krajská soutěž proběhla v pondě-
lí 14. května v Dolních Kounicích. 
Dopravu soutěžících, fanoušků i ne-
přeberného množství transparentů 
zajistil autobus vypravený speciálně 
pro tuto příležitost DDM Blansko. 
Průběh soutěže byl v mnoha bodech 
podobný školnímu a oblastnímu kolu. 
Soutěž měla opět pět kol proložených 

programem na odreagování: vystou-
pením mažoretek, rapera a tancem. 
nechyběla ani divácká soutěž. Jed-
notlivá soutěžní kola testovala vědo-
mosti žáků, jejich tvořivost a schop-
nost pracovat v týmu, argumentační 
dovednosti a veřejný projev. Do po-
sledního kola šlo naše družstvo na 
čelní pozici. Onen úspěšný tým sesta-
vila již do školního kola třída 9. B. 
Silnou pětku červeného týmu tvořila 
eva Kalinová, Pavla Sychrová, Jana 
riznerová, romana Chalupová  
a Barbora Kubíčková. Za jejich úspě-
chem stojí píle a tvrdá příprava, kte- 
rá byla vidět již ve školním kole. 
Porotu si získaly především do detai-
lu připravenými obhajobami svých 
názorů, úrovní vystupování a poho-
tovostí. Se závěrečným pořadím ale 
silně zamíchalo odhadování věku 
figurantů. Určení přesného věku bylo 
spíše dílem náhody než výsledkem 
znalostí soutěžících. Přestože jsme 
do poslední chvíle doufali ve vítěžství, 
nakonec nám první místo uteklo v sa-
motném závěru o pouhý bod. vítěz-
ství připadlo dlouho nevýrazné ZŠ 
Strážnice, která tak postoupila do 
pražského finále. 
 naše druhé místo je ale v opravdu 
silné konkurenci sedmi družstev  
z celého kraje výborným výsledkem. 
Jde o nejlepší umístění naší školy  
v historii celé soutěže. Děvčatům  
z 9. B, která tak dobře reprezentova-
la naši školu, ještě jednou blahopřeji 
k vynikajícímu umístění a přeji jim 
mnoho úspěchů i do budoucna.

   Mgr. Monika Lacová
koordinátorka školního kola

     

Historický úspěch naší školy
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jUdo Adamov
 Během uplynulých měsíců se ada-
movští judisté zúčastnili několika 
turnajů jak v česku tak i v zahraničí, 
konkrétně na Slovensku a v rakous-
ku. na Slovensku jsme byli dvakrát. 
Leoš Daněk 13. února vybojoval vý-
borné 2. místo a vojta Tyl 3. místo.  
v opakovaném startu v kategorii 
dorostenců byl Leoš třetí. na třetím 
místě se v dorostencích umístil i Jiří 
Tyl a 31. března si z Bratislavy vojta 
přivezl ocenění nejvyšší. v neděli  
29. dubna jsme s oddílem Blanska  
a Boskovic soutěžili ve vídni, kde na 
jednom z největších turnajů v evro- 
pě bylo zastoupeno 12 států. Leoš 
prohrál nejtěsnějším možným způso-
bem se soupeřem z Jihlavy a skončil 
na druhém místě. ve frýdku Místku 
13. března skončil Leoš na třetím 
místě, stříbrnou medaili si přivezl ta-
ké 21. dubna z Týnu nad vltavou a za 
třetí místo bronzovou 28. dubna  
z Jablonce nad nisou. Odtud si bron-
zovou přivezl také vojta Tyl. v Blan-
sku 28. dubna vybojoval druhé místo 
Patrik Bychler a druhým místem také 
příjemně překvapila elen rodová. 
Společně s Blanskem skládáme ta- 
ké družstvo starších žáků a dorosten-
ců, mezi ně patří Leoš a vojta, Lukáš 
čech a Jiří Tyl. Turnajů přípravek se 
zúčastňují také naši nejmladší bojov-
níci Patrik Bychler a Lukáš čech. 
Mezi mnohem ostřílenějšími borci se 
neztratili ani Martin Schneider, Mar-
tin a Pavel Šmakovi a Jiří Hruška.  
v nejbližší době se chystáme ještě na 
mezinárodní turnaj v Berlíně, na vel-
kou cenu Olomouce, starší žáky čeká 
ještě 3. kolo družstev a závěr jarní 
sezóny bude 30. června v Brně.

Jiří Tyl, trenér
 

 Dne 17. 4. se konala kvalifikace 
na Olympiádu ve fotbale. Kvalifikace 
se konala v Blansku na ZŠ Dvorské.
 Hráli: Knínice, Kunštát, Dvorská, 
Adamov 
 Základní sestava: Manoušek  
v bráně, Krátký , valný, Střelec, va-
loušek
 náhradníci: Hlavatý, Charvát, 
Horák, Krésa, Peterek, radkovič
Zápasy:  Adamov-Knínice        3:0 
  Krátký 2x, valný 1x
  Adamov-Kunštát        3:1 
  Krátky 2x, valný 1x
  Adamov-Dvorská       2:1 
  Krátky 2x
 Adamov zcela suveréně vyhrál 
kvalifikaci na olympiádu.
 Hráče připravil na hru Pan učitel 
Kašpárek.

kvalifikace na olympiádu ve fotbale

 na začátku letošního roku byl pod 
hlavičkou TJ Sokol Adamov založen 
oddíl florbalu pro starší žáky a doros-
tence. Pozoruhodné bylo, že myš-
lenka založit oddíl vzešla přímo od 
skupiny chlapců ve věku 15–17 let, 
kteří sami oslovili zástupce Sokola. 
 Po několikaměsíčním tréninku  
a jednom přátelském utkání se 1. 5. 
opět plně v režii samotných chlapců 
uskutečnil ve sportovní hale první 
fl orbalový turnaj, kterého se zúčast-
nily týmy z Babic, Ochozu u Brna  
a samozřejmě domácího Adamova.
 Týmy hrály ve složení 4+1, za Ada-
mov nastoupili: Moser D., Lukáš L., 

Florbalový oddíl Tj sokol Adamov
Kocman J., Odehnal L., Hlavatý P., 
Baura T., Hrubý M., novotný M. 
 Hrálo se 2x10 min., každý s kaž-
dým 2x.
 Pokud se o našem týmu chcete 
dozvědět více, podívejte se na naši 
webovou stránku www.florbalada-
mov.wz.cz 
 Případné zájemce o tento sport 
rádi uvítáme přímo na tréninku v út  
a čt od 16 hod. v současné době také 
hledáme sponzory, kteří by podpořili 
naši snahu o rozvíjení tohoto moder-
ního sportu u nás v Adamově.

  Vedoucí oddílu
Mgr. Stanislav Tůma

Tým Zápasy výhry remízy Prohry Skóre Body

Adamov 4 3 1 0 15:5 7

Babice nad Svitavou 4 1 2 1 11:15 4

Ochoz u Brna 4 0 1 3 5:11 1
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poptává pro svých 3522 klientů 

BYTY/ DOMY/ POZEMKY
Volejte zdarma 800 101 128

Využijte našich bezplatných služeb:

• Právní služby a hypoteční poradenství
• Znalecký posudek, převodní poplatek
• Masivní inzerce Vaší nemovitosti
• Makléři specializovaní na Vaši oblast
• Stěhování do 30 km
• Exekuce – prodej zadlužených nemovitostí
• Výkup nemovitostí za hotové

S námi nejvýhodnější a nejrychlejší prodej!!!

www.bonusgroup.cz

Realitní kancelář

ŠAcHY
Šo Tj spartak 

Adamov pořádá
Memoriál Filipa Dobrovolného

šachový turnaj pro děti, 
mládež a dospělé

termín: sobota 30. 6. 2007
prezentace: 8.30–9.00 hod.
místo konání: sál restaurace  

„U Baáka“
Současné i minulé ctitele 

šachové hry z města Adamova 
srdečně zvou  členové ŠO TJ 

Spartak Adamov.

  

 

Slevy 500 až 2.200 Kč
na 7 typů vyžínačů  

a křovinořezů.
Akce trvá od 15. dubna do 15. června 2007,

popřípadně do vyčerpání zásob akčních modelů.

Autorizovaný servis  
a prodej výrobků  

STIHL, VIKING
Školní lesní podnik Křtiny

Autodílny Adamov, 679 04 Adamov
e-mail: auto.adamov@slpkrtiny.cz, 

www.slpkrtiny.cz
Tel. 516 446 112

Po–Pá: 6.30–15.00 hodin

Prodej NA SPLáTKy


