Adamovský
zpravodaj
červenec – srpen 20 07

Ukázky prací žáků ZUŠ a ZŠ Adamov.

ZPRÁVY Z radnice
	RM schválila Smlouvu o dílo s panem Petrem Janíčkem na výrobu nábytku do MŠ Komenského, Adamov.
	RM schválila Smlouvu o pronájmu
sloupů VO se změnami dle zápisu
s firmou ADAST a.s. Mírová 2.
	RM doporučuje ZM schválit odprodej části nemovitosti Smetanovo
nám. č.p. 8 – pekárna, včetně dotčených pozemků.
	RM vzala na vědomí Prohlášení
vlastníka na bytový dům Osvobození
č.p. 53 v Adamově a doporučuje ZM
odprodat jednotlivé bytové jednotky
včetně příslušenství stávajícím nájemníkům dle cen uvedených v zápise.
	RM doporučuje ZM schválení
Pravidel pro poskytování nájmu bytů
v DPS v majetku Města Adamova
v podobě předložené pracovní skupinou pověřenou připravením textu
těchto pravidel ZM na 3. zasedání
dne 19. 12. 2006.
	RM doporučuje ZM schválení
Pravidel hospodaření s byty v majetku Města Adamova s úpravou v Příloze č. 1 dle zápisu a díla v podobě
předložené pracovní skupinou pověřenou připravením textu těchto pravidel ZM na 3. zasedání dne 19. 12. 2006.

	RM vzala na vědomí Obecně závaznou vyhlášku o poskytování bytových náhrad s úpravou Přílohy č. 1
dle zápisu.
	RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 225 000 Kč
pro realizaci projektu „Bezpečná jízda“.
	RM nedoporučuje ZM schválit
Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky mezi Městem Adamovem a Městysem Křtiny.
	RM projednala závěrečný účet
města Adamova za rok 2006 a doporučuje ZM schválit závěrečný účet
města Adamova za rok 2006 vč.
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok
2006 a vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením Města Adamova za
rok 2006, a to bez výhrad.
	RM souhlasí s užitím znaku města Adamova za účelem vydání pohlednice pro vydavatele Vladimíra Fukala,
Vysoká Lípa, Jetřichovice a dále za
účelem prezentace města v publikaci
Velká turistická encyklopedie Jihomoravského kraje pro nakladatelství
S&D, Nakladatelství a vydavatelství,
spol. s r.o., Bělohorská, Praha.

Upozornění pro poplatníky místních poplatků
Termín úhrady druhé splátky níže uvedených místních poplatků se blíží,
a proto Vás o této skutečnosti informujeme:
– u místního poplatku ze psů je stanovena splatnost nejpozději do 31. 8. 2007
– u místního poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena splatnost
nejpozději do 30. 9. 2007.
Místní poplatky je možné platit následujícími způsoby:
– poštovní poukázkou (složenkou), kterou městský úřad nezasílá
– bezhotovostním převodem na účet města Adamov č. 19-1360055309/0800,
vedený u České spořitelny
– na pokladně Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2. Pokladní hodiny: pondělí 8.00–12.00 a 12.30–17.00 h, středa 8.00–12.00 a 12.30–18.00 h,
čtvrtek 8.00–11.00 h.
Při úhradě poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem nezapomeňte:
– uvést následující variabilní a specifické symboly, které jsou velice důležité
pro identifikaci poplatníka a Vámi zaslané platby: VS = rodné číslo poplatníka,
SS = 1341 (pes), 1337 (odpad)
– vyplňovat poukázky hůlkovým písmem a čitelně
– pokud budete odvádět poplatek za více osob jednou poštovní poukázkou
(složenkou) nebo jedním příkazem, oznamte správci poplatku: jméno a příjmení, datum narození a adresu těchto poplatníků.
Oznámení o úhradě místního poplatku za více osob (poplatníků) jednou
částkou můžete učinit písemně na adresu správce poplatku: Městský úřad
Adamov, odbor ekonomický, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov (popř. e-mailem:
dana.charvatova@adamov.cz) nebo lze pro tato oznámení použít formulářů
dostupných na odboru ekonomickém Městského úřadu Adamov, popř. na
internetových stránkách města Adamova www.adamov.cz.
Upozorňujeme, že včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Úhrady místních poplatků se řídí § 59 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se
místních poplatků získáte na tel. č. 516 499 629 nebo osobně na Městském
úřadě Adamov, odbor ekonomický.
Odbor ekonomický



Omezení MHD
během letních prázdnin

Upozorňujeme občany, že během měsíce července a srpna
bude v souladu s platným jízdním
řádem omezen provoz MHD tak,
jak je uvedeno v jízdním řádu MHD
„pracovní dny – prázdniny“.
Dále upozorňujeme, že v jízdním
řádu jsou písmenem „č“ označeny
autobusové zastávky, na kterých
autobus MHD vyčkává na příslušný
vlakový spoj. Z hlediska časového
i finančního doporučujeme cestujícím vlakem od Brna přestupovat
na autobus na vlakovém nádraží.
Autobus u Skaláku na vlak od Brna
nečeká.
Odbor majetkový
a stavební úřad

Firma ČAD Blansko
– provozovatel MHD Adamov informuje cestující o termínech předprodeje jízdenek a vyřizování průkazek na MHD ve III. čtvrtletí t.r.
v Adamově (MKS – Opletalova 22):
19. července od 14 do 17 hodin
23. srpna
od 14 do 17 hodin
20. září
od 14 do 17 hodin

Upozorňujeme
občany,
že je zakázáno ukládat například
posečenou trávu, shrabky ze
zahrádek a jakýkoliv jiný odpad
na veřejné prostranství jako je
okraj cest a u kontejnerových
stání. Tento odpad mohou občané uložit ve sběrovém dvoře
v areálu firmy GAMA J + P s.r.o.
Takové jednání bude považováno jako zakládání černých skládek a viník takového znečištění bude pokutován dle zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Zmíněné problematice bude věnována zvýšená pozornost jak
zaměstnanci městského úřadu,
tak příslušníky městské policie.
OMSÚ

Jste zváni

Oznamujeme, že byl zahájen
provoz cukrárny na Ptačině v Domě
služeb na ul. Družstevní, provozní
doba je denně od 9–17 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.

ZPRÁVY Z matriky
V sobotu dne 9. června proběhlo na městském úřadě vítání občánků. Do života byly přivítány tyto
děti:
16.3. Nikola Valouchová, Údolní 5
6.4. Adéla Bartůňková,
		 Hybešova 6
14.4. David Woff, Ronovská 2
13.5. Karin Hoffmanová,
		 Komenského 13
Blahopřejeme:
1.6.	Vladimír Čech, 80 roků,
		 Komenského 25
3.6. Alžbeta Polášková, 91 rok,
		 Dvořákova 2
3.6.	Věra Karásková, 70 roků,
		 Komenského 23
9.6.	Richard Beránek, 85 roků,
		 Komenského 1
10.6. Alena Ševčíková, 75 roků,
		 Dvořákova 5
21.6. Dagmar Lingerová, 80 roků,
		Pod Horkou 15
24.6.	Erika Zelinková, 83 roky,
		Petra Jilemnického 11
29.6. Františka Kyzlinková, 88 roků,
		Pod Horkou 15
Úmrtí
30.5. Jiřina Kabátová, roč. 1935,
		Sadová 16

Použité zářivky do popelnice nepatří
	Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich
mohou při rozbití unikat nebezpečné
látky. Občané města Adamova mohou
bezplatně odkládat vyřazené zářivky
na sběrný dvůr firmy GAMA J+P,
s.r.o., Kolonie 302 v Adamově. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišují kolektivní systémy
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin,
které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí.
Kolektivní systémy již druhým rokem smluvně zajišují celý proces, to
znamená od vytvoření sítě sběrných
míst (s využitím sběrných dvorů), až
po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování
a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné
či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo
ve spalovnách.
Zpětný odběr použitých výrobků
jako jsou zářivky, úsporky, televize,
fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich
nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při

prodeji nových výrobků odděleně od
ceny. Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu
však nemůže fungovat bez aktivního
a vstřícného přístupu spotřebitelů.
Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu
nefunkční zářivku na místě k tomu
určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového
výrobku přímo v prodejně, přispěje
k ochraně životního prostředí.
	Na základě smlouvy o spolupráci,
kterou Město Adamov uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, byly
do sběrného dvoru GAMA J+P s.r.o.
umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen
občané, ale i firmy a podnikatelé,
kteří elektrozařízení používají či shromažují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy,
menší podniky, instituce apod.).
	EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně
hradí veškeré náklady na přepravu
a recyklaci. Tím město ušetří část
prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání
s komunálním odpadem. Město Adamov tyto peníze investuje do nádob
na separovaný odpad a také do zdokonalení systému zpětného odběru
včetně informační kampaně.
Odbor majetkový a stavební úřad

Prezentace činnosti sociální a výchovně vzdělávací komise
Předsedkyně komise: Kateřina
Čumová (pracuje jako zdravotní sestra v AZZA)
Členové komise: Libuše Špačková (OSSV MěÚ), Dobra Moserová
(OSSV MěÚ), Taána Píchová (MŠ
Jilemnického), Dagmar Doláková
(OZS Adamov), Hana Lebišová (ZŠ
Ronovská), Mgr. Stanislav Tůma (ZŠ
Komenského), Jitka Králíčková (MKS,
zastupuje i kluby důchodců), Marie
Kratochvílová (obyvatelka DPS),
Mojmír Širůčka (vedoucí prevcentra
Zlatá zastávka)
Priority a záměry činnosti:
1. Prezentace činnosti preventivního
centra Zlatá zastávka působícího na
území města Adamova, kontrola jeho
činnosti a pomoc při jeho činnosti.
2. Pracovat na komunitním plánování
sociálních služeb ve městě, především
pak pracovat s veřejností v rámci tohoto plánování.
3. Spolupracovat při tvorbě vyhlášek
a předpisů města týkajících se sociální a bytové problematiky, školství,
zdravotnictví a pořádku ve městě,

vznášet připomínky a podněty týkající se uvedených oblastí.
4. Spolupracovat s Radou školy, pokud bude ze strany Rady školy zájem
o tuto spolupráci a vzájemnou informovaností o činnosti docílit toho, že
komise bude řešit právě ty problémy
z oblasti školství, které neřeší Rada
školy.
5. Zabývat se tím, zda bude stále
v provozu škola v Adamově III, zjistit
a navrhovat možnosti náhradního
využití volných prostor budovy tak,
aby mohla být škola zachována.
6. Uspořádat nejméně jednou za rok
akci pro veřejnost (kulturně společenskou), která bude zaměřena na
mládež s tím, že tyto akce budou součástí komunitního plánování sociálních služeb.
7. Spolupracovat s občanskými sdruženími, které pracují s dětmi a jinými
skupinami ve městě pracujícími
v oblasti sociální, zdravotní apod.
Plán práce:
Komise se bude scházet nejméně
jednou za tři měsíce (pravidelný termín), a to vždy poslední středu v mě-

síci v 16.00 hod. Pokud to bude činnost komise vyžadovat, může být za
tím účelem svoláno i mimořádné
zasedání.
Konkrétní termíny pravidelných
zasedání: 31. 1., 25. 4., 25. 7., 31. 10.
2007.
Komise předpokládá i stanovení
několika mimořádných zasedání.
	Na každé jednání komise připraví
vždy nejméně jeden z členů komise
podrobnější informace o oblasti, kterou zastupuje (školství, zdravotnictví,
Zlatá zastávka, sociální problémy ve
městě, apod.), o problémech, které
by měla komise v projednávané
oblasti pomoci řešit za dodržení
stanovených priorit práce komise.
Téma jednání bude vždy zvoleno na
předchozím jednání dle dohody členů
komise s přihlédnutím k aktuálnosti
tématiky, případně jiných faktorů
(vhodnost termínu pro uspořádání
kulturně sportovní akce, v rámci komunitního plánování oslovování veřejnosti, apod.). Kateřina Čumová
Předsedkyně komise sociální
a výchovně vzdělávací



Garáže na ul. Družstevní
Dne 11. května proběhlo na stavebním úřadě vyhodnocení ankety
k předpokládané výstavbě garáží na
ulici Družstevní. S počtem uchazečů
a jejich současném parkování byli
seznámeni členové Rady města
Adamova na 15. schůzi dne 17. května. Na základě zájmu občanů bude
realizace stavby uskutečněna v roce
2008. Druhá polovina roku 2007 bude tudíž obdobím přípravných prací
k vlastní realizaci. Bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci, vy-

dat územní rozhodnutí a následně
stavební povolení, vybrat stavební
firmu, která provede vlastní realizaci,
následně geometrické rozdělení
pozemku a odprodej jednotlivých
garáží do osobního vlastnictví uchazečů. Před vlastní výstavbou bude
nutné připravit v dané lokalitě i úpravu současného parkování a zvýšit
kapacity volných parkovacích míst.
V podzimních měsících tohoto roku
by se měla zbudovat nová stání pro
automobily na ulici P. Jilemnického.

Na jaře se pak bude pokračovat na
ulici Družstevní. Další informace o průběhu přípravných prací budeme průběžně zveřejňovat na stránkách zpravodaje a předpokládáme, že s Vámi
při hromadných osobních jednáních
budeme konzultovat sjednocení dalších postupů.
Celkový počet uchazečů:
48
Uchazeči z ul. Družstevní
24
Uchazeči z ul. P. Jilemnického
13
Uchazeči z ul. Neumannova
3
Uchazeči z ul. Ronovská
5
Uchazeči z ul. Opletalova
2
Uchazeči z ul. Tererova
1
Pavel Ševčík, vedoucí OMSÚ

Plynulá dodávka zemního plynu
minimálně na dalších 70 let
Připravovaná rekonstrukce plynovodního potrubí zajístí v Adamově na mnoho dalších let plynulou
a spolehlivou dodávku zemního
plynu.
JMP Net, s.r.o., jako nositel licence na distribuci zemního plynu na
základě dlouhodobé strategie realizuje rekonstrukce distribučních sítí.
Součástí této strategie je i již zahájená rekonstrukce plynovodního potrubí ve městě Adamově, lokalitě Ptačina. Původní ocelové potrubí bude
nahrazeno polyetylénovým potrubím
s min. životností 70 let a celá soustava bude z nízkotlaku převedena na
středotlak, čímž se značně zvýší kapacita dodávky plynu ve městě Adamov.
Každá rekonstrukce samozřejmě
s sebou obecně nese některá omezení, která mají dopad na dotčené
obyvatele v dané oblasti. Na jednáních s představiteli města byly domluveny podmínky rekonstrukce s přihlédnutím zásadních požadavků
města, a to maximální šetrnosti k životnímu prostředí a zachování bezpečnosti pohybu obyvatelstva. Při
rekonstrukci bude po dobu provádění
prací omezena doprava a parkování
vozidel v dotčených ulicích. Proto je
nezbytné dodržovat dočasné dopravní značení.
Oznámení o provádění
výměny plynovodu a domovních
přípojek a o dočasném přerušení
dodávky plynu v Adamově,
sídliště Ptačina
	V termínu od 28. 5. do 30. 9. bude
ve výše uvedeném sídlišti prováděna
výměna stávajících plynovodů a domovních plynovodních přípojek včet-



ně dopojení do domů. Práce budou
prováděny po úsecích. Při přepojování plynovodů a přípojek Vám bude
přerušena dodávka plynu po dobu
nejvýše 5 dní v souladu s § 59 energetického zákona č. 458/2000 Sb..
Termíny přepojování přípojek do jednotlivých domů a doba přerušení dodávky plynu Vám budou včas oznámeny.
	Provádění prací bude probíhat dle
přiloženého časového harmonogramu. Prosíme Vás tímto, abyste harmonogram brali pouze jako orientační. Tento harmonogram se může
částečně měnit dle místních podmínek, zejména s ohledem na zemní
práce, při kterých se může objevit
neznáme podzemní zařízení a pod.
	Při přepojování domovní přípojky
a vpuštění plynu do domovní instalace je nutná přítomnost uživatele každého bytu nebo domu.
Zároveň bude po dobu provádění
prací omezena doprava a parkování
vozidel v dotčených ulicích. Toto se
týká i vozidel parkujících na Vašich
pozemcích, pokud je chcete po dobu
stavby používat. Proto Vás žádáme
o respektování dočasného dopravního značení. V rámci provádění prací
bude na stavbě výkopek odvážen
mimo dotčené ulice a práce budou
prováděny tak, že bude zajištěn trvalý průchod osob a zajištěn minimální průjezd v případě nutných potřeb.
V zájmu co nejmenšího omezení běžného života v tomto sídlišti se budeme
snažit vycházet vstříc Vašim oprávněným požadavkům.
	V případě Vašich dotazů, event.
o dalších dohodách na postupu prací
se obracejte na kontaktní osoby naší firmy: p. František Tomášek, tel.
606 513 971. Za nesnáze spojené

s prováděním prací se Vám předem
omlouváme a současně žádáme
o respektování našich požadavků při
provádění prací.
Moravský Plynostav, a.s.
Zastávecká 371
665 01 Rosice u Brna

Harmonogram prací
Rekonstrukce NTL plynovodů
a přípojek Adamov – Ptačina
Název ulice

Termín

Vlásenka

28. 5.– 22. 6. 2007

Družstevní
od 4. 6. 2007
(dokončení v závěru stavby)
Přetlakování NTL plynovodu
na STL
20.– 25. 6. 2007
od RS po turistickou ubytovnu
Neumannova

26. 6. – 14. 7. 2007

Ronovská

26. 6. – 14. 7. 2007

Opletalova 14. 7. – 31. 7. 2007
(od ul. Nemannové po Dvořákovu)
Dvořákova

1. 8. – 10. 8. 2007

Opletalova
10. 8. – 20. 8. 2007
(od ul. Dvořákové po ul. Údolní)
Blažkova, Terrerova, Údolní		
		
21. 8. – 5. 9. 2007
Jilemnického

6. 9. – 20. 9. 2007

Družstevní – dokončení		
		
21. 9. – 25. 9. 2007
	Rádi bychom touto cestou chtěli
poděkovat všem obyvatelům za jejich
pochopení při provádění rekonstrukce a věříme, že zrekonstruovaný plynovod bude sloužit obyvatelům bez
komplikací další řadu let.

Děti slavily

Dne 30. května se při příležitosti
oslav MDD konalo na hřišti na ul. Jilemnického odpoledne plné her
a soutěží pro děti, který uspořádala
Komise sociální a výchovně vzdělávací Města Adamova. Mezi jednotlivými soutěžemi pro děti, za které je
čekala malá odměna, zpestřili program manželé Dvořákovi s ukázkou
výcviku vodících psů, kteří jsou velikou pomocí pro nevidomé. Součástí
oslav MDD byly také ukázky leteckých modelářů, kteří předvedli ukázky letecké akrobacie s halovými modely. Současně přivezli modely aut
a tanku zapůjčené firmou JR Models
ze Šebrova, které si děti s velkým
zájmem mohly vyzkoušet. Velký zájem u dětí vzbudila i hasičská technika, kterou ochotně přivezli dětem
ukázat adamovští hasiči.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na organizaci
a přípravě oslav nezištně podíleli a
připravili dětem příjemné odpoledne.

Staudacher S300
je původní americké akrobatické
letadlo. Tento model je z produkce
fy. JR-MODELS.
majitel
Petr Buchta
rozpětí 2450 mm
délka 2150 mm
váha 10,5 kg
motor ZDZ 80ccm
souprava
Futaba FC-16

RC Flying Team
…vzduch je naše moře…
pravil klasik (pilot)
	Naše rozmanité seskupení zastoupené pekaři, pecaři, inženýry, doktory a ostatními řemesly si dalo za cíl
rozčeřit toto naše moře. V našem týmu
je rozmanitý kádr pilotů, dá se říci
všech kategorií. Někteří létají soutěžně, jiní jen tak pro zábavu a radost.
Cílem našeho konání je zpestřit modelářské akce zajímavým programem. V letce budou modely malé,
velké, s motorem i bez motoru. Hlavním rysem modelů je, že z devadesáti procent jsou z produkce firmy JR
MODELS, která náš tým letadly zásobuje. Dá se říci, že u některých modelů děláme prověřovatele letových a

Hřiště na Jilemnického ulici se 30. 5.
zaplnilo dětmi i v doprovodu svých
sourozenců, rodičů a prarodičů.

konstrukčních vlastností, které následně konzultujeme s hlavním mozkem
všech nápadů, Honzou Rumreichem.

Děti soutěžily v různých disciplínách
a za své dovednosti zasloužily malou
odměněnu.

O perfektní organizaci se postarali členové sociální a vzdělávací komise,
které k úspěšnosti akce vyšlo vstříc
i krásné počasí a následně také spokojenost všech zúčastněných. Oslavy
MDD zaštioval starosta Jiří Němec,
který je na snímku s členkami komise
SVV Táňou Píchovu, Kateřinou Čumovou a Marií Kratochvílovou.



Škola pro výcvik vodicích psů
Škola pro přípravu vodicích psů,
kterou provozuje Milan Dvořák z Adamova, připravuje zrakově postiženým lidem vodicí psy převážně plemene labradorský a zlatý retriever,
flat coated retriever, německý ovčák
a bílý švýcarský ovčák. Na přání klientky letos předali do užívání i královského pudla, který se na rozdíl od
zahraničí v České republice téměř
necvičí. Někteří z připravených vodicích psů odcházejí pracovat do zahraničí. Škola úzce spolupracuje
s občanským sdružením Vodicí pes,
se kterým připravují společné projekty – pravidelná klubová setkání, soutěže vodicích psů, rekondiční a víkendové pobyty, letos poprvé i tábor
pro nevidomé s vodicími psy. Instruktoři školy jsou rozhodčími mistrovství
vodicích psů jak v ČR, tak v zahraničí. V loňském roce se Milan Dvořák
se svým týmem stal členem světové
organizace škol pro výcvik vodicích
psů a získal mezinárodní certifikát
kvality práce i péče o nevidomé prostřednictvím služby vodicího psa,
čímž se zařadil mezi špičková světová zařízení poskytující sociální službu
nevidomým. Na svých zahraničních
misích se snaží získávat informace,
vyměňovat zkušenosti a porovnávat
úroveň vodicích psů nejen evropského, ale i ostatních kontinentů. Než se
kterýkoliv vodicí pes dostane ke své-



mu pánovi, kterého věrně doprovází,
je mu kamarádem, poskytuje samostatnost pohybu i bezpečí na cestách – prochází několika etapami, ve
kterých prokazuje schopnost svého
poslání – být vodicím psem. Dvouměsíční fenky či pejsci jsou svěřováni do rodin pečovatelů, kteří jim
věnují svůj čas, pomáhají vytvořit si
pozitivní a důvěřivý vztah k člověku.
Štěňátka jsou pod stálým veterinárním dohledem, kdy se sleduje jejich
zdravý růst, prospívání a vhodná
výživa tak, aby po prvních narozeninách mohla úspěšně projít zdravotní prohlídkou zahrnující kontrolu
správného vyvinutí kostry a kloubů,
vyšetření zraku a celkovou fyzickou
zdatnost.
	Vlastní příprava vodícího psa
znamená 6–8 měsíců individuální
práce. Začíná se prací pejska v klidných uličkách města a postupně se
dostává až do hektického centra
Brna. Vodicí pes pracuje na základě
povelů, je schopen na povel odbočit
vpravo a doleva, dovede bezpečně
vést, vyhledat dveře, schody, volné
místo k sezení, dává pozor na vysoké překážky, vyhýbá se sloupům
i výkopům, dovede převádět přes
vozovku, zvládat odložení na určeném místě a mnoho dalších úkonů.
Některé ze cviků, jež jsou zařazeny
do přípravy, pocházejí ze zahrani-

čí, avšak jsou dobře uplatnitelné
i v českém prostředí a lidem pomáhají. Na konci přípravy každý pes
prochází zkouškou v různých prostředích a s několika instruktory, z nichž
jeden je nevidomý a prokazuje tak
svou schopnost samostatné práce.
Lidé, kteří požádají ve škole o vodícího psa, se mají možnost s vytipovaným pejskem setkat již v průběhu
jeho přípravy. Mohou mít zájem o konkrétní plemeno, pohlaví, případně
barvu srsti a instruktoři školy se snaží
na základě poznatků o jejich způsobu
života a prostředí, ve kterém budou
bydlet, porovnat požadavky s reálnými možnostmi a vytipovat nejvhodnějšího psa. Jakmile je vodicí pes
připraven, pozvolna začíná se svým
novým pánem pracovat. Začínají
společným nácvikem nasazení pracovního postroje, který pro vodícího
psa znamená „práci“, přes přípravu
krmení a péče o srst až po společnou
chůzi, kdy se po čase na sebe mohou
spolehnout a plně si důvěřovat. Po
odložení postroje se z vodícího psa
stává opět společník, který se jako
všichni ostatní potřebuje proběhnout,
vydovádět a odpočinout si. Nevidomý
člověk není sám, protože prostřednictvím svého vodícího psa získává nové
přátele, kamarády, společnost lidí,
kteří se stejným handicapem dovedou
aktivně žít a z legrace tvrdí, že „moje
oči mají čtyři nohy a hebkou srst…“
Milan a Laka Dvořákovi

...Děti slavily

Dík za blahopřání
Srdečně děkuji Sboru pro občanské
záležitosti, MO svazu invalidů, Klubu
důchodců v Adamově III, Sokolům
Věrné gardy, rodině a všem přátelům
a známým za projevená blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Jaroslava Minaříková
Děkuji touto cestou Sboru pro občanské záležitosti města Adamova, panu
starostovi, Klubu důchodců v Adamově 3, Věrné gardě Sokola, přátelům
a známým za blahopřání k mému jubileu.
Alena Ševčíková

poděkování
Děkujeme jménem naším a jistě i jménem ostatních účastníků ředitelce
MKS paní Jitce Králíčkové za pěkné
zážitky při kulturních a vlastivědných
akcích, které MKS pro občany pořádá. L.P., M.P., J.S.

blahopřání
Pan Dvořák při ukázce výcviku vodícího psa.
I děti si mohly na vlastní kůži
vyzkoušet, jak se cítí naši
nevidomí spoluobčané.

Mira Figarová (vpravo) s paní Josefou
Kroupovou a manželem Zdeňkem Kroupou

Mira Figarová, významná česká tanečnice – primabalerína, choreografka a taneční pedagožka, členka Zemského, později Národního a Státního
divadla v Brně, držitelka ceny Thalie
z r. 1997 a dalších ocenění, se 14. 8.
dožije devadesáti let. Byla manželkou
operního pěvce Zdeňka Kroupy, čestného občana Adamova. Mira Figarová ráda s manželem do Adamova
zajížděla, Adamov a okolí si zamilovala. Paní profesorce Miře FigarovéKroupové přejí k jejímu významnému
jubileu všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let pamětníci jejího tanečního umění, adamovští příbuzní, přátelé a známí.

J. Večeřová, 5 let


vzpomínka
Nikdy už maminko,
nikdy nám neporadíš,
nikdy se neusměješ,
vnoučata nepohladíš,
v tichosti hřbitova stromy lkají,
na Tebe děti s vnoučaty vzpomínají.

Je tomu již 11 let, co od nás odešla
paní Jaromíra Vaňková. Za tichou
vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne 10. července uplyne 10 let ode
dne, kdy nás navždy opustil manžel,
otec a dědeček, pan Stanislav Procházka. Všem, kdo vzpomenou
s námi, děkuje rodina.
Dne 24. června 2007 uplynulo 20 let
od úmrtí pana Bohuslava Zelinky.
Všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku, děkují manželka Erika a dcery a syn s rodinami.

inzerce
* Pronajmu byt 2+1 na Ptačině.
Tel. 604 708 749.
* Hledám byt 1-2+1 v Adamově.
Tel. 605 903 800.
* Vyučená krejčová, 42 let, pracovitá, pečlivá, 12 let praxe ve stolárně,
hledá práci na zaučení v Adamově
a okolí. Tel. 720 428 760.
* Pronajmu garáž na ul. Plotní.
Tel. 774 250 744.



Žili mezi námi
FRANTIŠEK POKORNÝ
105 let od narození, 35 let od úmrtí
Adamovský rodák František Pokorný byl všestranně umělecky nadaný a v mnoha oblastech přispíval
ke kulturnímu dění v Adamově a Babicích. Narodil se 12. 8. 1902. Dětství
a mládí prožil v Adamově, ale po
první světové válce se rodina přestěhovala do Babic nad Svitavou. Pracoval ve strojírnách v Adamově jako
technik, od roku 1930 působil jako
malíř a grafik v Brně. Byl všestranně
činný ve sportu i v kultuře. Byl cvičencem Sokola a rekordmanem v lehké
atletice. Aktivně se účastnil ochotnické divadelní činnosti. Jeho přičiněním
byl na scénu babického divadla uveden Shakespeare, Langer, Tyl, Čapek apod. Měl rád poezii a literaturu,
stejně miloval hudbu a zpěv. V mládí
byl členem tamburášského spolku,
zpíval v pěveckém sboru. Poezii rád
recitoval, psal básně i prózu. Řada
jeho prací zůstala v pozůstalosti. Byl
členem Historicko-vlastivědného
kroužku, přispíval svými články a kresbami do časopisu Vlastivědné zprávy
z Adamova a okolí. Všestranné nadání Františka Pokorného se projevilo
i ve výtvarné činnosti. Významné
jsou jeho prostorové práce – pamětní
desky: přátel umučených v koncentračním táboře Crhounka a Prachaře,
pamětní deska spisovatele Jaroslava
Marchy, busta jeho ženy, Josefa Hybeše, pomník letkyně a jiných. Pamětní desky umučených zaměstnanců
jsou na ředitelské budově ADASTu,
v Brně na Špilberku, ve Zbrojovce

a v bývalém MEZu. Ilustroval knihy
pro mládež i pro dospělé. Stýkal se
s Petrem Bezručem a na jeho přání
ilustroval jeho knihy. Jeho malířský
styl se stále vyvíjel. Zemřel v době,
kdy se odpoutal od tradičního způsobu malování a úspěšně uplatňoval
nový styl. Sepsal zajímavé ilustrované vzpomínky na život v Adamově
a okolí. Kresby ze starého Adamova
byly vystaveny na výstavě nežijících
adamovských výtvarníků v roce 2001
a těšily se značnému ohlasu veřejnosti (jednu z nich uveřejňujeme).
František Pokorný zemřel 12. 2. 1972.
Vzpomínají příbuzní, přátelé a známí
i členové Historicko-vlastivědného
kroužku.

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

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22, 679 04 Adamov
vyhlašuje

XIV. ročník soutěže pro fotografy amatéry
O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK
Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ

Němčiny:
– pro začátečníky
Francouzštiny:
– pro začátečníky
Ruštiny:
– pro začátečníky
– pro mírně pokročilé
lekce 1x týdně 2 vyučovací hodiny
Jógy:
– pro začátečníky
– pro pokročilé
lekce 1x týdně 1,5 hodiny

DOVOLENÁ 2007
Podmínky soutěže:
– Soutěžící musí v termínu do 15. září t.r. doručit na adresu MKS snímky
z letošní dovolené (max. tři), doporučený min. formát je 15 x 18.
– Snímek musí mít na zadní straně uvedeno jméno a příjmení soutěžícího, jeho adresu a věk. Navíc může být doplněn vtipným komentářem.
– Všechny snímky přihlášené do soutěže budou v měsíci říjnu vystaveny v MKS a o vítězi soutěže rozhodnou návštěvníci kulturního střediska.
– Vítězné fotografie zůstávají pořadateli soutěže a budou použity při
vyhlášení výsledků soutěže a propagaci této akce.
– Pro autory tří nejzajímavějších snímků jsou připraveny věcné výhry.
Kontakt:
e-mail: mks-adamov@quick.cz
516 446 590
607 518 104

Zveme vás...
14. července (v pátek) na KONCERT
ONDŘEJE HAVELKY, který se koná
na zámku v Lysicích. Doprava autobusem zajištěna.
6. srpna 2007 na Letní shakespearovské slavnosti do Brna na představení BOUŘE. Doprava individuální.

Oslava MDD – Dopoledne pro nejmenší

V novém školním roce
připravujeme kurzy...
Angličtiny:
– pro začátečníky
– mírně pokročilé
– středně pokročilé
– konverzaci

Břišních tanců:
– pro začátečníky
pozn.: kurz bude probíhat v jiném dnu
než jóga
lekce 1x týdně 1,5 hodiny
Výpočetní techniky:
– pro začátečníky
– pro mírně pokročilé
lekce 1x týdně 2 vyučovací hodiny
Ostatní, krátkodobé kurzy, budou
zajišovány průběžně dle zájmu obyvatel města. Minimální počet zájemců
o kurz je 8.
Zájemci o jednotlivé nabízené kurzy se musí nahlásit v MKS Adamov
do 17. srpna. V měsíci září budou
pozváni na informativní schůzku, kde
jim sdělíme podobné informace ke
zvolenému kurzu. Kurzy začínají ve
37. týdnu t.r.
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu, na adrese mks-adamov
@quick.cz, telefonu 516 446 590 –
vzkaz zanechejte na záznamníku
se spojením na vás, sms zprávou na
tel. 607 518 104.

Den dětí s Michalem



Připomínáme čtenářům
a návštěvníkům 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.
Abyste před dovolenou stihli knihovnu navštívit a vybrat si to správné
čtení pro dny prázdnin a dovolených,
bude pro vás knihovna před uzavřením otevřena v i ve středu 4. července až do 18 hod.

Líbilo by se vám...
navštěvovat spolu s dětmi jednou za
měsíc (v neděli) „Pohádky pro nejmenší“? Na základě několika dotazů,
zda by nedělní setkání s pohádkou
přímo v MKS bylo možné, přicházíme
s konkrétní nabídkou.
Pohádky pro nejmenší by se konaly:
– od října do května,
– pravidelně vždy třetí neděli v měsíci od 15.30 hodin v MKS Adamov,
– vybírali bychom pohádky z nabídky
brněnských herců, kteří mají představení určená pro nejmenší děti (jedná se o herce z loutkového divadla
Radost v Brně – K. Rakovčíkovou,
P. Putnu, E. Lesákovou, Z. Ševčíka
ad.) a V. Schildera a O. Markovou,
– jednotlivé vstupné 30 Kč/osoba,
možnost zvýhodněného ročního předplatného.
Budeme rádi, když nám sdělíte váš
názor na tuto nabídku. Z ekonomického hlediska potřebujeme znát i přibližný počet zájemců. Ke sdělení vašeho
názoru využijte e-mailovou adresu
mks-adamov@quick.cz. Děkujeme.
Pracovníci Městského kulturního
střediska Adamov přejí dětem
i dospělým krásné léto naplněné
odpočinkem, poznáváním krás
a zajímavostí u nás i v cizích zemích a těšíme se na viděnou při
kulturních akcích, které pro vás
připravujeme.

První návštěva prvňáčků – čtenářů v knihovně MKS

Návštěva družebního KD z Bratislavy

Exkurze do pivovaru v Černé Hoře

SLOVA PRO POVZBUZENÍ...
Existují u nás dvě sousední vesnice Starý Poddvorov a Nový Poddvorov. Obě jsou docela obyčejné. Až
na to, že Starým Poddvorovem vede okresní silnice, kdežto do Nového
z ní odbočuje jen obyčejná asfaltka,
která pak za obcí končí v poli. Z toho
jasně plyne, že do Nového Poddvorova zamíří tak nanejvýš místní, návštěvy a nebo zabloudilí. Vyprávěl mi
jednou strejda, že na to doplatil jeden
zbohatlý cestovatel. Kdysi se v hospodě dlouze chlubil, kde všude ve
světě byl a co všechno viděl. Když mu
ale po půlhodinovém monologu je-
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den starší místní člověk skočil do řeči
a zeptal se ho: A na Novém Poddvorově ste byl? Tak dotyčný prý jen dopil
pivo a odešel.
Bývá to tak. Zajímá nás celý svět,
ale to, co je doslova za humny, často
vůbec neznáme. Horší však, když to
neplatí o přírodě, ale o lidech kolem
nás. Tak například díky levným novinám víme, kdy a kde truchlila miliardářská star, ale že je právě smutné
naše dítě, to už nám nějak uniká. Přeju všem čtenářům objevitelské štěstí
nejen při setkávání se světem, ale i s
těmi nejbližšími!
JK

ODBOR TURISTIKY
TJ SPARTAK ADAMOV
5. července – Svitávka – Sebranice
– Kunštát – Svitávka, pěšky 14 km,
Adamov zast. 7.29 – Svitávka 7.56,
pěšky Kunštát 7 km
22. července – Za skrytou perlou
v údolí řeky Jihlavy – Dolní Kounice,
pěšky 10 km, Adamov zast. 7.40 –
Brno 8.46 – Moravské Bránice 9.21
11.–18. srpna – Týdenní pobyt – Domažlicko – Český Krumlov, Ing. Horák
27.–31. srpna – Týdenní pobyt –
Orlické hory – Králíky, Jiří Janás

Přání na prázdniny
Nádherné dny plné
příjemného sluníčka
a odpočinku na letní
dovolené, dětem prázdniny
plné krásných
a nezapomenutelných
zážitků a všem občanům
kouzelné léto tak akorát,
vám přejí představitelé
města Adamov a Kulturně
informační komise.

Koncert skupiny Biola z USA

Setkání redaktorů
Základní škola na ulici Komenského přivítala 5. června 2007 účastníky
tradičního Setkání redaktorů školních
časopisů ze základních a středních
škol. Tentokrát se do Adamova sjelo
devět škol nejen z okresu Blansko, ale
z celého Jihomoravského kraje. Toto
setkání se v Adamově konalo již po-

osmé a stalo se v průběhu let tradiční akcí, na kterou se všichni těšíme
a kterou redakční rada školního časopisu Devítka pilně připravuje.
Adamovský školní časopis Devítka
vychází pravidelně každý měsíc od
školního roku 1998/99 a společná
setkání pořádáme na naší škole již
od roku 1999/2000. Letos jsme mezi
námi mohli přivítat Mgr. Martina Ogoroníka, bývalého šéfredaktora ostravského středoškolského časopisu,
který nás poutavou a netradiční formou seznámil s vlastními redaktorskými zkušenostmi. Ve volné besedě
jsme si povídali o společných radostech i strastech redaktorské práce
a prohlíželi si ukázky školních časopisů. Každá redakce dostala prostor
představit svůj tým a prezentovat
svoji tvorbu. Součástí setkání byl
i projekt Jana Karáska, žáka 5. třídy
v Adamově, kter ý ukázal žákům
a studentům z různých míst našeho
kraje město Adamov, a to s použitím
techniky IMPRESS. Další část dne
byla naplněna aktivní novinářskou
činností v počítačové učebně, kde
jednotlivé redakce tvořily příspěvky
do společného sborníku. Tuto „dílnu“
vedla p. učitelka Mgr. Jana Horáčková. Pan učitel Mgr. Radek Cupák seznámil děti s prezentací Devítky na
školním intranetu a internetových
stránkách školy. Pedagogové, kteří
doprovázeli žáky, si zatím vyměňovali zkušenosti z práce nad školními
časopisy a zamýšleli se nad jejím
začleněním do školních vzdělávacích
programů v rámci mediální výchovy.
Za organizátory akce děkujeme MěÚ
Adamov, který nám poskytl propagační materiály a také kuchařskému
týmu naší školy, který se postaral
o perfektní občerstvení.
PaedDr. Dalimila Hodaňová
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Pasování
čtenářů
V podvečer dne 14. 6. byli žáci
z 1. A pasováni na čtenáře.
Do školy se přišli podívat rodiče, prarodiče i sourozenci dětí.
Na začátku se představily děti
ze třídy, které navštěvují ZUŠ
a předvedly tanec Kamínky. Potom následoval program z básniček a písniček, které se děti naučily během 1. třídy. Obávaným
a nejočekávanějším vrcholem
večera bylo ovšem samotné čtení. Žáci přicházeli po jenom ke
stolu, aby každý samostatně přečetl kousek pohádky O Budulínkovi. I přes trému, která určitě
některé děti svazovala, to zvládly výborně. A tak mohla paní
ředitelka naší školy všechny děti slavnostně pasovat mečem na
Čtenáře 2007. Děti dostaly slavnostní šerpu, diplom pro čtenáře a od vedoucí knihovny paní
Tejkalové první průkazy do knihovny. Na konec se všichni žáci
z 1. A rozloučili básničkou ze
Slabikáře...
Nejdřív slovo, potom větu,
mámo, já to nepopletu.
Nejdřív větu, celé řádky,
táto, dám to do pohádky.
Správně přečtu každý list,
mějte radost – UMÍM ČÍST!
		

S. Karásková

Zastupitelstvo města
Adamova schválilo
harmonogram
předpokládaných
termínů konání
řádných zasedání
v době od 15.30 hodin
ve II. pololetí r. 2007
ve dnech:
30. 8. 2007
27. 9. 2007
25. 10. 2007
29. 11. 2007
20. 12. 2007
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O talentech ZUŠ Adamov
Základní umělecká škola
v Adamově během celého roku
obohacuje kulturní život města
Adamova svými hudebními a tanečními koncerty či výtvarnými
výstavami. Díky spolupráci s jinými školami se prezentuje i v
jiných městech. Důkazem toho je
květnový akordeonový koncert
Dany a Marty Nedvědových pořádaný ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Brně na
ulici Smetanova. Koncert měl bohatou účast jak laické, tak i odborné hudební veřejnosti. Dana
a Marta Nedvědovy navštěvují
Základní uměleckou školu Adamov od roku 1992 a po celou
dobu ji pod pedagogickým vedením Blanky Šašekové-Sobotkové

reprezentují na hudebních soutěžích a festivalech, kde sklízejí
nejvyšší ocenění. Posledním úspěchem bylo 1. místo v celostátním kole akordeonové soutěže
pořádané v Teplicích roku 2005.
Za zmínku jistě stojí série charitativních koncertů v roce 2002,
jejichž výtěžek byl věnován na
pomoc oblastem postiženým povodněmi. Dana a Marta Nedvědovy již v akordeonovém světě
vešly ve známost a jsou důkazem
toho, že talent, dobré zázemí,
správné vedení, trpělivost, vlastní píle, cit a radost z hudby vedou
k profesionálním hudebním výkonům i na úrovni Základní umělecké školy.
Blanka Šašeková-Sobotková

ZŠ Adamov v Bludišti
Žáci 9. B ze Základní školy
Adamov se 23. 5. 2007 zúčastnili natáčení televizní soutěže pro
mládež, která je uváděna pod
názvem Bludiště. Družstvo ve
složení E. Kalinová, R. Chalupová, M. Novotný a kapitán L. Lukáš mile překvapilo a ve dvou
dílech soutěže nenašlo přemožitele. Zvláš první vítězství se
soupeřem ze Strakonic, který
nastupoval po dvou předchozích
postupech, bylo velmi cenné.
Adamovští takřka po celou dobu
mírně prohrávali, ale výborným
závěrem strhli vítězství na svoji
stranu. Na adresu soupeře je
třeba říct, že svoji nečekanou
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porážku – by o jediný bod – přijal se značnými rozpaky. Násle-
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dující souboj s družstvem ze
školy ve Štítech u Šumperku už
tolik dramatický nebyl a adamovské družstvo si bez problémů
pohlídalo postup do dalšího dílu.
Jeho natáčení proběhne v červnu a bez ohledu na umístění bude
pro žáky z Adamova poslední,
protože podle pravidel soutěže
už další postup není možný. Za
zmínku stojí také to, že v obou
dílech své žáky podpořili i jejich
učitelé, kteří v dílčí soutěži ve
skládání puzzle vždy porazili své
kolegy z konkurenčních škol a
přispěli na konto svého družstva
pěti body. Pokud chcete zmíněné
souboje zhlédnout na vlastní oči,
zapněte si televizi vždy ve středu
19. 9. a 26. 9. (odpoledne) a pokud jste zvědavi jak žáci ze ZŠ
Adamov dopadli i v posledním
díle, dívejte se i o týden později
3. října.
Mgr. Stanislav Tůma
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Olympiáda dětí a mládeže Blansko 2007
Blansko se stalo na několik dnů
olympijským městem. Sportovní
atmosféra tady zavládla v neděli 10. 6. 2007 zahájením Olympiády dětí a mládeže. Pořadatelé ji
společně s téměř devíti stovkami
sportovců ze šestadvaceti základních škol a Gymnázia Blansko slavnostně zahájili v 19 hodin
na stadionu ASK Blansko.
	Sportovnímu soutěžení předcházely literární a výtvarná soutěž na sportovní téma. Při vyhlašování nechyběly typicky olympijské ceny – medaile, diplomy,
poháry.
Této sportovní akce se také
zúčastnili žáci naší školy. Na plochu stadionu ASK vstoupila naše
výprava 28 žáků a tří pedagogů
s tradiční zelenobílou vlajkou a v
nových modrožlutých dresech.
Žáci naší školy byli radostně povzbuzováni početnými diváky.
Pro většinu z nich to byl mimořád-

ný zážitek. Celý program sledovali až do závěrečného ohňostroje.
	V pondělí se zapojili do jednotlivých soutěží. Celkem reprezentovalo ZŠ a MŠ Adamov 36
žáků (lehká atletika, bowling, stolní tenis, malá kopaná, košíková).
Myslím, že velmi důležité bylo
setkání s vrstevníky a porovnání
výkonnosti při měření sil. Poznali, že být nejlepší mezi spolužáky
ve škole nestačí někdy k získání
medaile. Výkony žáků byly tak
vyrovnané, že ani fantastický výkon 2,44 s ve šplhu nestačil na
stupně vítězů. Zmiňovaný výkon
a zároveň rekord školy pomohl
Radku Pekárkovi „jen“ ke 4. místu.
Jak obstáli naši žáci v nelítostných bojích o čest a slávu? Uvádím jen žáky, kteří stáli na stupních vítězů.
1. místo: Marek Hycl – stolní tenis (dvouhra, st. žáci)
2. místo: Michal Farkaš – stolní

tenis (dvouhra, st. žáci)
2. místo: Marek Hycl, Michal Farkaš – stolní tenis (čtyřhra, st. žáci)
2. místo: Pavel Hlavatý, Lukáš
Krátký, Luboš Lukáš, Jiří Charvát, Jan Rytíř, Martin Novotný,
Filip Peterek, Martin Manoušek, Miroslav Černý – košíková
3. místo: Tomáš Strnad – stolní
tenis (dvouhra, ml. žáci)
3. místo: Milan Valný, Lukáš
Krátký, Tomáš Střelec, Dominik Horák, Filip Peterek, Martin
Novotný, Pavel Hlavatý, Martin
Manoušek, Tomáš Valoušek
– malá kopaná
Diplomy a poháry jsou umístěny na čestném místě v ZŠ a MŠ
Adamov. Všem účastníkům Olympiády dětí a mládeže Blansko
2007 děkujeme za reprezentaci
školy a těm, kteří získali medaile,
blahopřejeme.
Antonín Kašpárek,
ZŠ a MŠ Adamov

ZE ŽIVOTA ŠKOLY NA RONOVSKÉ ULICI
Blíží se konec dalšího školního
roku a s ním i začátek letních prázdnin, na které se připravují a těší
také žáci 1.–4. ročníku naší školy.
Jistě si i oni rádi vzpomenou na
několik akcí a událostí, které se
během tohoto roku v budově naší
školy udály. Na podzim se nejvýznamnějšími staly oslavy založení
všech tří budov adamovských škol
a s nimi spojená vystoupení na
školní akademii. Všichni naši žáčci
se pod heslem „Škola má narozeniny“ zapojili do nácviku kulturních
programů svých tříd. Jistě si nejen
oni, ale i jejich blízcí, připomenou
úspěch, který je po každém z vystoupení očekával v podobě potlesku a pochvaly. V zimním období
jsme se společně jako každý rok
připojili k tvorbě malovaných vánočních přání pro Hnutí Stonožka
paní Běly Jensenové. Doufáme, že
naše od srdce malovaná přáníčka
pomohla zajistit finanční příspěvky
na nákup učebnic a pomůcek pro
děti v zemích postižených válkami
nebo přírodními katastrofami. Do
předvánočního času také tradičně
zařazujeme Vánoční běh do schodů, kdy zástupcům své třídy fandí
14

na chodbách všichni spolužáci
a které potom zakončujeme předáním diplomů a cen vítězům, a také
společným zpíváním vánočních
koled, které se nádherně rozléhají
celou školou. Na jaře jsme se
v rámci Dne Země zapojili do úklidu
v okolí školy. Na sesbíraný nepořádek nám málem ani nestačily
igelitové pytle, ale zato jsme měli
dobrý pocit z vykonané práce, který jsme ještě umocnili zasazením
„třídních“ stromků na pozemku školy. V rámci ekologické výchovy naši
žáčci také sbírali starý papír a PET
láhve. Celkově jsme nasbírali 3082
kg papíru a 8575 ks láhví. Nejlepším sběračem se stal Patrik Crla
(370 kg papíru a 2200 ks PET
láhví). V rámci Světového dne bez
tabáku jsme uspořádali i na naší
škole Sportovní den. Rozdělili jsme
se na dvě větší skupiny – v první
spolu soutěžili žáci z 1. a 2. třídy
a ve druhé sportovali žáci ze 3. a
4. třídy. Starší děti si nejdříve zahrály na hřišti turnaj ve vybíjené
a potom se vydaly na vycházku do
blízkého okolí Adamova. Mladší
děti si nejprve zasoutěžily ve školní tělocvičně. Bojovalo se v těchto

disciplínách: skok z místa, skákání
přes švihadlo a střelba na basketbalový koš. Na hřišti pak soutěžily
ve sprintu, hodu granátem a ve vytrvalostním běhu. Na závěr je potěšila týmová soutěž v přenášení
vody. Mezi poslední zážitky můžeme zařadit školní výlety. Prvňáčci
a druháčci ten svůj strávili prohlídkou ZOO v Hodoníně a pohádkovou
plavbou na lodi, kde zažili setkání s
královnou Konstancií, čarodějnicí
z perníkové chaloupky, vílou Amálkou, vodníkem, ale také přepadení
lodi piráty. Naštěstí jsme všichni
prokázali svoji odvahu, piráty se
nám z lodi podařilo vyhnat a výlet
tak skončil jako v pohádce – tedy
zvítězilo dobro nad zlem. Třeáci
a čtvráci také pluli lodí, ale v okolí Strážnice. Jako průvodce s sebou
měli námořního admirála, od kterého se dozvěděli spoustu zajímavostí o okolní přírodě a naučil je
i mnoho námořnických popěvků a
průpovídek. Tohle je tedy jen nepatrný zlomek událostí ze života naší
školy a nyní už všem dětem přejeme co nejhezčí ukončení školního
roku a nádherné zážitky o prázdninách.
Bc. Věra Rutová

Adamovští šipkaři

mají za sebou nejúspěšnější sezónu 2006–2007
Za devět let své existence má
za sebou družstvo DC HORNETS
(sršni) ADAMOV nejúspěšnější
sezónu. Pod vedením kapitána
Ing. Milana Dudíka (Adamov), hrálo ve složení: Martin Réda (Adamov), Aleš Mrva (Adamov), Jaromír Bednařík (Zlín), Jiří Časta
(Brno), Michal Marinov (Zdounky), Ivo Tretera (Vracovice) a hostující hráč pro superligu Jiří
Vorsa (Brno). V soutěži družstev
jsme odehráli tři ligové soutěže,
MČR družstev pořádané Českým
šipkovým svazem a Evropský
pohár družstev. V soutěžích jednotlivců jsme se zúčastnili oblastních, regionálních, republikových
turnajů a ME. V rámci ligových
soutěží jsme se jako nováček
zúčastnili celostátní SUPERLIGY
za účasti 16ti týmů z celé republiky, kde jsme dosáhli na 5. příčku celkového pořadí (utrpěli jsme
pouze dvě porážky, a to s týmem
MEXIKO CHOMUTOV, bohužel

jednu z nich v play-off ve čtvrtfinále). Dále jsme hráli jihomoravskou EXTRALIGU za účasti 14ti
týmů, kterou jsme po napínavém
závěru vyhráli. Třetí ligová soutěž byla brněnská 1.liga za účasti 18ti týmů, kde jsme obsadili
3. místo. Na MČR družstev v Olomouci (40 týmů) jsme konečně
prolomili prokletí pátých míst a
dosáhli jsme na „bednu“ a skončili na 3. místě za Dvorem Králové a Holicemi. Začátkem června
jsme se zúčastnili Evropského poháru družstev v rámci ME
v Praze za účasti 50ti týmů z 22
zemí. Po vítězství nad týmy Švýcarska, Francie a Itálie jsme díky
smolnému losu narazili na mistry
ČR z Holic a vicemistry ČR Dvůr
Králové, a tak jako na mistrovství
republiky jsme s nimi těsně prohráli a skončili tak na celkovém
17. místě. Na ME v Praze jsme
obsadili v jednotlivých turnajích
následující umístění:

Nahoře zleva: Réda, Mrva, Bednařík, Časta, Marinov, dole zleva Dudík,
Dudíková – sponzor klubu a Tretera.

– jednotlivci EDU Ranking
(373 hráčů):
49. Martin Réda
97. Jaromír Bednařík
129. Aleš Mrva
257. Milan Dudík
– jednotlivci ME (454 hráčů):
49. Jiří Vorsa
65. Martin Réda
97. Aleš Mrva
129. Jaromír Bednařík
257. Jiří Časta
– dvojice ME (221 dvojic):		
13. Mrva – Réda
33. Bednařík – Ulrych
129. Časta – Matyáš
– triplemix ME (116 triplemixů):
25. Mrva – Réda – Vojtková
49. Bednařík – Matyáš – Vinklárková
	Po odehraných turnajích rámci republiky v roce 2007 si jednotliví hráči vedou v republikové
žebříčku následovně:
jednotlivci (cca 6000 hráčů)
2. Vorsa				
7. Bednařík			
17. Mrva				
25. Réda				
84. Časta				
274. Tretera			
657. Dudík
1092. Marinov
dvojice (cca 1200 dvojic)
4. Vorsa			
5. Mrva, Réda		
68. Bednařík, Časta		
171. Tretera			
181. Dudík			
193. Marinov
mixy (cca 300 mixů)
7. Vorsa
6. Réda
20. Bednařík
30. Tretera
65. Mrva
	Na základě výše uvedených
výsledků bych chtěl jako kapitán
DC HORNETS a předseda Šipkového klubu Adamov všem hráčům poděkovat za vynikající reprezentaci jak klubu, tak i města
Adamova a popřát mnoho úspěchů do další jubilejní 10. sezóny.
		
Ing. Milan Dudík
		
předseda ŠK Adamov
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I. ročník turnaje „O pohár ředitele
ZŠ a MŠ Adamov a FK Adamov“
Dne 1. června proběhl na fotbalovém hřišti v Adamově I. ročník
turnaje „O pohár ředitele ZŠ a MŠ
a FK Adamov“ v malé kopané žáků
8. a 9. tříd ZŠ za účasti: ZŠ a MŠ
Adamov, Gymnázium Blansko, ZŠ
Jedovnice, ZŠ Lipovec, ZŠ Kanice,
ZŠ Kuřim – Tyršova, ZŠ Svitávka,
ZŠ Židlochovice.
	Po srazu proběhlo losování do
skupin a slavnostní zahájení ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. Janou Burianovou a předsedou FK Miroslavem Čumou, kteří přivítali všechny
hráče a realizační týmy a popřáli
jim mnoho sportovní úspěchů a zážitků v prvním ročníku turnaje. Po
tomto úvodu se rozběhl kolotoč
zápasů ve skupinách s následujícími výsledky.
Skupina A 		
Jedovnice – Svitávka
2:0
Lipovec – Kanice
3:1
Jedovnice – Lipovec
3:1
Svitávka – Kanice
4:0
Jedovnice – Kanice
9:0
Svitávka – Lipovec
2:1
Skupina B
Blansko – Adamov
Kuřim – Židlochovice
Blansko – Kuřim
Adamov – Židlochovice
Blansko – Židlochovice
Adamov – Kuřim

5 : 4 na pokutové kopy
o 3. místo
Svitávka – Adamov
3:0
o 1. místo
Jedovnice – Židlochovice 1 : 1
na pokutové kopy 4 : 2
	Vítězem I. ročníku se stalo družstvo žáků ZŠ Jedovnice. Po skončení finálového zápasu byli vyhodnoceni nejlepší brankář, střelec
a hráč.
	Nejlepším brankářem byl Jakub Kyzlink z Nerovnice. Nejlepším
střelcem byl Jan Sedláček s 5
brankami. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Jan Sedláček.
Všem družstvům byly předány
z rukou ředitelky ZŠ a MŠ Adamov
a předsedy FK Adamov diplomy

a poháry, nejlepšímu střelci a brankáři diplomy a míče a nejlepšímu
hráči dres s podpisem bývalého reprezentanta ČR Karla Poborského.
	Všichni zúčastnění pochválili
připravenost a organizaci turnaje
a předběžně přislíbili účast na
druhém ročníku turnaje.
Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům turnaje HAKR
company s.r.o., AVE CZ odpadové
hospodářství a.s., Adamov – Systems a.s., Synerga a.s., ADAST
a.s., TENZA a.s., ABLE agency
s.r.o., Wallet s.r.o., ADAVAK s.r.o.,
Veronika Hartlová a pánům Liboru
Svobodovi, Aleši Manouškovi, Robertu Martínkovi, kteří svými sponzorskými dary a pořadatelskou
prací nemalou měrou přispěli ke
zdárnému průběhu a všeobecné
spokojenosti I. ročníku tohoto turnaje. 		
M.Č.

Jana hrubá, 9 let

2:3
0: 6
4:2
2:5
0:2
2:1

Tabulky po zápasech ve skupinách:
Skupina A		
1. Jedovnice
14 : 19
2. Svitávka
6 : 36
3. Lipovec
5 : 63
4. Kanice
1 : 160
Skupina B
1. Židlochovice
2. Adamov
3. Blansko
4. Kuřim

13 : 29
7 : 86
6 : 73
3 : 120

Po obědě proběhly boje o konečné
umístění:
o 7. místo
Kuřim – Kanice
3:1
o 5. místo
Lipovec – Blansko
2:2
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