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zprÁvY z rAdnice

zprÁvY  
z mAtrikY

RM souhlasí s užitím znaku města Ada-
mova dle §34a odst. 3 zákona č. 128/ 
2000 Sb., o obcích, za účelem prezen-
tace města na webových stránkách Tj 
Sokol Adamov, florbalový oddíl.
RM schválila Smlouvu o dílo na zpra-
cování Plánu odpadového hospodář-
ství se společností eCO-Manage-
ment, s.r.o. Brno.
RM schválila Smlouvu o dílo na rea-
lizaci akce Regenerace panelového 
sídliště Adamov-Horka – II. etapa se 
společností GAMA j+P, s.r.o. Adamov 
a pověřuje starostu jejím podpisem.
ZM z důvodu pochybnosti o důvodu 
požadavku společnosti F-line, s.r.o. 
Praha a z důvodu nedostatečných vol-
ných prostředků v rámci rozpočtu 
Města Adamova na rok 2007 nemůže 
do 31. 12. 2007 schválit rozpočtové 
opatření, jenž by umožňovalo úhradu 
požadované částky 517 979 Kč.
ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Města Adamova Tj 
Sokolu Adamov.
ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Města Adamova Tj 
Spartaku Adamov.
ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Města Adamova 
FK Adamov.
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Města Adamova 
Šipkovému klubu Adamov.
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí 
dotace rozpočtu Města Adamova 
sdružení hráčů pétanque Fényx.
ZM schválilo přijetí krátkodobého in-
vestičního úvěru ve výši 1,5 mil. na 
dofinancování akce „zateplení části 
bytového domu Komenského 6“.
ZM schválilo energetickou koncepci 
města Adamova zpracovanou firmou 
DeA-energetická agentura Modřice.
ZM schválilo Deklaraci projektu Zdra-
vé město Adamov.

novÁ teLeFonnÍ 
ČÍsLA
515 531 191 ZUŠ Adamov 
 (budova Ronovská 12)
515 531 192 MŠ Adamov
 Komenského 6
515 531 193 ZŠ Adamov, Ronovská 
 – ředitelna, sborovna,
 družina
515 531 194 ZŠ Adamov
 Ronovská – kuchyň
515 531 196 ZŠ Adamov
 Komenského – sekretariát
515 531 197  ZŠ Adamov
 Komenského – kuchyň
515 531 198  ZŠ Adamov
 jilemnického

Podle rozpisu služeb je dostupné jed-
no z uvedených čísel MP:
602 515 387, 602 515 388

Blahopřejeme
  2.9. jaromír Kostelecký, 83 roky, 
 Komenského 19
  3.9. RnDr. Ing. František Likavčan, 
 70 roků, Komenského 23
  4.9. Alois Straka, 75 roků, 
 Pod Horkou 4
  4.9. josef Bureš, 75 roků, Údolní 2
  6.9. Václav Gryc, 75 roků, Údolní 1
  7.9. Alois Augusta, 81 rok, 
 Bezručova 12
23.9. Ing. Karel Hovorka, 83 roky,
 Komenského 3
28.9. Božena Radkovičová, 80 roků, 
 Sadová 7
28.9. Helena Procházková, 80 roků, 
 Fibichova 19
29.9. Vlasta Pačovská, 90 roků, 
 Fibichova 33
29.9. Blažena Lišková, 90 roků, 
 Sadová 16

Blahopřejeme k sňatku
15.9. josef Beránek
 Michaela Krajíčková
 
Úmrtí
  3.7. Petr novák, roč. 1954, 
 Hybešova 7
22.7. jiří Láznička, roč. 1934, 
 Komenského 21
27.7. Antonín Procházka, roč. 1929,
 Plotní 5
23.8. josef Šabrňák, roč. 1952, 
 Petra jilemnického 5
26.8. Květoslava Buchtová, 
 roč. 1928, Opletalova 42
16.9. Petr Hurdes, roč. 1942, 
 Petra jilemnického 21 

 Občané, návštěvníci i zahrádkáři 
se v poslední době mohou setkat na 
lesních cestách na vstupu do lesů 
Školního lesního podniku Masarykův 
les Křtiny Mendelovy zemědělské  
a lesnické univerzity v Brně s kládami 
nebo kameny zamezujícími vjezdu. 
Toto opatření je přijato nejen vzhledem 
ke stále se zvyšujícímu počtu nepo-
volených vjezdů automobilů a moto-
cyklů do lesa, ale také jde o reakci na 
nevhodné jednání lidí, které odporu-
je zákonu. jedná se o nepovolené zá-
bory lesní půdy komunálním a biolo-
gickým odpadem, hráněmi dřeva atd. 
Především zahrádkáři využívají svých 
zadních branek vedoucích do lesa  
k vytváření menších či větších rumiš 

a černých skládek v sousedních les-
ních porostech, a to vyvážením trá- 
vy a dalšího materiálu. nejenže se 
tak dopouštějí záboru lesní půdy, ale 
mnohdy jsou i negativně překvapeni, 
že jim zahradu navštěvuje lesní zvěř, 
srnčí nebo divočáci, které si sami na-
lákali vyhozenými jablky apod. Toto 
zneužívání lze na místě samém vydo-
kladovat. Dokud se občané nenaučí 
udržovat čistotu v lese, budou zábra-
ny na lesních cestách častější. Tím-
to způsobem chce ŠLP ML Křtiny 
MZLU v Brně jasně upozornit, že les 
má svého majitele a hospodáře, kte-
rý se o něj stará a nenechá z něj dě-
lat smetiště.            Ing. Ivo Březina

ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně

Uzavírky lesních cest
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 Zastupitelstvo města Adamova  
na svém 7. zasedání dne 26. dubna 
2007 schválilo vstup Města Adamova 
do národní sítě zdravých měst ČR:
Koordinátor Projektu
Zdravé město a místní Agendy 21 
Marie neumanová, Městský úřad, 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
tel: 516 499 627, 
e-mail: sekretariat@adamov.cz
Politik Projektu 
Zdravé město a místní Agendy 21 
RnDr. Karel Truhlář, Plotní 15, 
679 04 Adamov, tel: 549 497 705, 
e-mail: karel.truhlar@centrum.cz

 V roce 1988 iniciovala OSN – Svě-
tová zdravotní organizace (WHO) 
mezinárodní Projekt Zdravé město 
(WHO Healthy Cities Project), ke 
kterému přizvala nejvýznamnější ev-
ropské metropole. Za patnáct let tr-
vání projektu vzniklo v evropě 1300 
Zdravých měst ve 31 zemích. Zdravá 
města realizují místní Agendy 21, 
jsou součástí evropské kampaně  
udržitelných měst a obcí (Aalborgská 
charta). 
 Po roce 1989 se myšlenky uve-
deného projektu začaly realizovat i ve 
městech České republiky. V roce 1994 
vytvořilo jedenáct aktivních měst aso-
ciaci s názvem Národní sí Zdravých 
měst České republiky (NSZM ČR). 
Od roku 2003 je asociace otevřena 
všem formám municipalit. Asociaci 
dnes tvoří několik desítek měst, obcí, 
mikroregionů a krajů.
 Ve Zdravých městech, obcích a re-
gionech můžete najít praktickou ukáz-
ku co v praxi znamenají pojmy míst-
ní Agenda 21 (podpora udržitelného 
rozvoje na místní úrovni a v partner-
ské spolupráci s občany) i LEHAP 
(místní akční plán zdraví a životního 
prostředí) - a zejména celková „dob-
rá správa věcí veřejných“ (good go-
vernance).
 Zdravá města, obce a regiony se 
promyšleně snaží utvářet město (obec, 
region) jako kvalitní a příjemné mís-
to pro život ve spolupráci s obyvateli. 
Věří, že lidé budou svou komunitu 
i krajinu považovat za svůj domov 
a budou o ně také takto pečovat.
 nSZM ČR získala titul Světový 
projekt EXPO 2000 za svoji metodi-
ku. V roce 2001 obdržela nSZM ČR 
jako čtrnáctá z 30ti národních sítí  
v evropě certifikát kvality OSN-
WHO, kterým WHO akredituje ná-
rodní sítě vůči mezinárodním stan-
dardům. V roce 2003 získala nSZM 
ČR za svoji činnost Cenu ministra 
životního prostředí ČR.

město Adamov 
Člen národní sítě zdravých měst Čr (členství od 2007)

 Podrobné informace o činnosti 
nSZM ČR je možno shlédnout na ad-
rese www.nszm.cz
 Zastupitelstvo města Adamova  
na svém 10. zasedání dne 30. srpna 
2007 schválilo Deklaraci projektu 
Zdravé město Adamov.

Deklarace projektu 
Zdravé město Adamov

I.
 Projekt Zdravé město Adamov při-
jímaný dnes zastupitelstvem města 
je vstupním dokumentem pro aktivity 
města v mezinárodním Projektu Zdra-
vé město, který probíhá pod patrona-
cí Organizace spojených národů a její 
Světové zdravotní organizace (WHO), 
ve spolupráci s mnoha dalšími vý-
značnými odbornými partnery.
 Věříme, že “Projekt Zdravé měs-
to Adamov” bude městu pomáhat ke 
kvalitnímu místnímu rozvoji a sou-
časně k dosažení dobrého jména na-
šeho města v rámci regionu, České 
republiky i evropy.

II.
 Přijetím “Projektu Zdravé město 
Adamov” je potvrzen zájem města  
o naplňování zásad a cílů:
1. základních dokumentů Organizace 
spojených národů a evropské unie, 
jež se zabývají oblastmi udržitelného 
rozvoje, zdraví a kvality života, mezi 
které náleží především:
– Zdraví 21 (Health 21) – dokument 
Světové zdravotnické organizace
– Agenda 21 – dokument Organizace 
spojených národů
2. významných mezinárodních a ná-
rodních dokumentů, zejména ná-
rodního akčního plánu zdraví a ži-
votního prostředí – dokumentu vlády 
ČR.

III.
 Přijetím této deklarace potvrzuje 
naše město svůj zájem být řádným 
členem asociace národní sí Zdra-
vých měst ČR (nSZM ČR). Asociace 
a její odborní partneři budou posky-
tovat městu pomoc v postupu ke zdra-
ví, udržitelnému rozvoji a kvalitě ži-
vota v rámci metodiky Česká Brána 
21 (new Gate 21). Město získá mož-
nost aktivně spolupracovat s ostat-
ními členy nSZM ČR.
 Činnost města podle “Projektu 
Zdravé město Adamov” bude naplňo-
vat mezinárodně uznávané kvalitní 
programy a doporučení Organizace 
spojených národů a evropské unie  
v rámci rozvoje města, kterými jsou 
zejména:
– místní realizace cílů dokumentu 
Zdraví 21

– místní akční plán zdraví a životního 
prostředí
– místní Agenda 21.

IV.
 Při vědomí důležitosti výše uve-
dených cílů se město rozhodlo k ná-
sledujícímu postupu:
1. Město zajistí nezbytné podmínky  
a zázemí pro řízení a realizaci “Pro-
jektu Zdravé město Adamov” v souladu 
s doporučeními asociace nSZM ČR.
2. V návaznosti na projekt bude za-
počat proces strategického rozvoje 
města Adamova, který se bude do-
týkat rozvoje individuálních i spole-
čenských hodnot – oblasti zdraví, ob-
lasti životního prostředí, oblasti so-
ciální a kulturní a oblasti ekonomické 
a hospodářské.
Strategický rozvoj města bude pro-
bíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy 
s cílem dlouhodobě udržitelného roz-
voje města a v partnerské spolupráci 
s občany. Město bude v rámci pro-
jektu usilovat o spolupráci se zá-
stupci jiných úřadů, institucí a škol,  
i se zástupci hospodářského a ne-
vládního sektoru.
3. Realizace projektu bude popsána 
v Plánu zdraví, který bude současně 
podkladem pro politiku zdraví města. 
Pravidelně aktualizované znění Plá-
nu zdraví bude nedílnou přílohou této 
deklarace, a vytvoří tak celkový “Pro-
jekt Zdravé město Adamov”.
 K tomuto tématu se budeme ješ-
tě vracet.

pozvÁnkA
 K ukončení návštěvnické sezó- 
ny 2007 proběhne dne 27. října „Den 
otevřených dveří“ na novém hradě  
u Adamova. Otevírací doba 10–17 ho-
din. je zvána široká veřejnost. 
 Připraveno je občerstvení, pro-
hlídka hradu, historické ukázky a zá-
bavné hry pro děti. Vstup zdarma.

Srdečně zve ČSOP Nový hrad 

oznámení občanům
 Oznamujeme občanům, že od 19. 
září do 15. prosince 2007 probíhají 
práce na zateplení části budovy by-
tového domu Komenského 6, Ada-
mov. Žádáme občany, kteří se budou 
pohybovat v okolí tohoto domu, aby 
se řídili pokyny pracovníků stavební 
firmy a dodržovali všechna bezpeč-
nostní opatření tak, aby nedošlo k je-
jich zranění.  OMSÚ
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 Komise pro Městskou hromadnou 
dopravu v Adamově byla původně zří-
zena současným vedením Města 
Adamova jako „pracovní skupina pro 
MHD“. na základě požadavku členů 
pracovní skupiny byl podán návrh 
Radě města Adamova, aby pracovní 
skupina byla ustavena jako další z ko-
misí jmenovaných vedením města. 
Rada města Adamova o tomto roz-
hodla při jednání dne 11. ledna 2007, 
kdy současně předsedou komise jme-
novala Stanislava Korábka.
Komise pracuje ve složení: 
předseda komise – Stanislav Korábek

Adamov
 Město Adamov má několik zají-
mavostí. Mezi ně, mimo vzácného re-
novovaného oltáře v místním kostele, 
patří i Adamovská základní škola. 
než k ní po příkrém úbočí vystoupáte, 
určitě se zadýcháte, ale odměna vás 
nemine. nádherné panorama okol-
ních lesů vás okouzlí. Panorama, kte-
ré se před Vámi otevře je nádherné  
a jakoby žákům mělo říci verši jana 
Čarka „jen si děti všimněte, co je krá-
sy na světě …“
 Ano, svět není jen příroda, ale i lidé, 
kteří ji přetvářejí a to v dobrém i špat-
ném. O tom špatném slyšíme a čte-
me denně. já bych chtěla psát o tom 
dobrém, pozitivním.
 Hned když vstoupíte do dveří Ada-
movské základky, vítá vás zvláštní at-
mosféra. Útulno a činorodý pracovní 
ruch. Paní ředitelka Mgr. jana Bu-
rianová zůstává i ve chvílích, kdy se 
řeší věci složité, usměvavá a vyrovna-
ná, zvládá situace s potřebnou dáv-
kou profesionality. je to tedy osoba na 
svém místě. na změny, které právě 
ve školství probíhají, připravovala pe-
dagogický sbor v dostatečném před-
stihu, a proto škola patří k těm, které 
již mají zkušenosti i s projekty eU. Ten 
jejich nese název „Podpora změn“. je 
založen na spolupráci 8 škol, a proto 
měli a mají vyučující možnost nejen 
vyslechnout a poznat řadu odborníků, 
ale v pracovních dílnách se neustále 
monitorovaly a vyměňovaly zkuše-
nosti ve všech oblastech práce ško-
ly. Pracovat podle školního vzděláva-
cího programu znamená, že je třeba 
inovovat a zavádět i nové metody  
a formy práce. Žádá si je každodenní 
realita za „branami školy“, nebo 
střední a vysoké školy i zaměstnava-
telé si stěžují, že těm, kteří přicháze-
jí, chybí „kompetence budoucnosti“. 
Celá koncepce školního vzdělávací-
ho programu je cílevědomě zaměře-

na na přípravu žáků pro budoucí ži-
vot a schopnost orientovat se i ve slo-
žité situaci. Mezi základní kompeten-
ce budoucnosti patří znalost cizích ja-
zyků, schopnost využívat výpočetní 
techniku, ochota učit se, pracovat 
v týmu, řešit problémy, nést odpověd-
nost, základy etiky, vstřícná a plodná 
komunikace a řada dalších vlast-
ností. na Adamovské škole mají žáci 
možnost získat všechny tyto do- 
vednosti. Téměř polovina učitelského 
sboru rozvíjí jazykové dovednosti 
každý týden v jazykovém kurzu. Po-
čítačová učebna skýtá učitelům i žá-
kům moderní komunikační možnosti, 
týmová a projektová spolupráce je 
nepřehlédnutelná. Vizuálně ji zhléd-
nete na chodbách, výstavách a čás-
tečně i při nejrůznějších kulturních ak-
cích, které škola pravidelně pořádá 
pro Adamovskou veřejnost. Celý uči-
telský sbor se soustavně a cíleně 
vzdělává. Čas, který věnoval o so-
botách a prázdninách tomu, aby 
vlastní školní vzdělávací program ne-
byl jen formálním spisem pro pří-
padné kontroly, jistě překročil 100 ho-
din. Každá jeho část je naplňována 
skutečnou, viditelnou prací.
 Ve škole se stále rozvíjí a pokra-
čuje ve všem, co bylo a je stále dob-
ré a ověřené mnohaletou praxí. Ada-
movská škola se iniciativně ujala 
dvou velmi pěkných aktivit, které mají 
širokou působnost. Každé jaro se 
sjíždějí do Adamovské školy děti, kte-
ré mají rády poezii.Ta se jakoby v glo-
bálním světě vytrácela, přestože je 
základem vnímání a poznání všeho 
krásného a ušlechtilého, co není hma-
tatelné, ale nosíme někde uvnitř jako 
malé, dobře utajené tajemství. Se-
tkání s poezií v Adamově je svátkem. 
Slyšíte tam a cítíte, jak člověk roste, 
vyvíjí se a zraje.Ti malí si vybírají ryt-
mické verše o zvířátkách a předmě-
tech, ti patnáctiletí hledají poezii, kte-
rá vypovídá o vztahu člověka k člo-
věku, o lásce, přátelství, touze a na-

ději, ale i o hledání a zklamání. Prá-
vě tam znějí ty dobře utajené housle, 
o kterých psal pan Horníček. 
 Druhým velmi pěkným a nesmírně 
důležitým počinem Adamovské ško-
ly je setkání redaktorů školních ča-
sopisů. Přijedou redakční týmy, před-
staví časopis své školy a sbírají in-
formace od profesionálů, spisovatelů, 
vydavatelů, podle toho jakého hosta 
se nám podaří ten který rok do Ada-
mova pozvat. na závěr tohoto se-
tkání vznikne jedno společné číslo, 
do kterého přispěje každá redakce 
svým článkem. Proč je toto setkání 
tak důležité ? Média všeho druhu nás 
denně přímo bombardují zprávami  
a ovlivňují tak náš život, a si to pře-
jeme nebo ne. Vždy mnoho lidí jed-
ná právě pod jejich vlivem. Míra prav-
divosti a kultivovanosti je nesmírně 
důležitá. A tomu je třeba budoucí me-
diální pracovníky učit. Hlavním ga-
rantem těchto akcí je PaedDr. Dalimi-
la Hodaňová.
 To, co jsem popsala, je jen malý 
zlomek toho, co mohou žáci na Ada-
movské škole získat. Za významné 
pomoci učitelů se mohou zapojit do 
sportovních i vědomostních klání.
 Záleží jen na tom, kolik času a prá-
ce každý žák investuje, aby využil 
všech možností, které škola skýtá. 
Vycházející žáci skládají malou ma-
turitu. je pro ně i školu zpětnou vaz-
bou, co získali, čemu se naučili, ale 
také kde mají co napravovat. Školu 
tvoří žáci, učitelé, ale také rodiče. je 
to klíčové téma každodenního života 
školy. je-li oboustranná komunikace 
vstřícná a plodná, společným úsilím 
dokáží velké věci. Adamovská škola 
se o to snaží. je na té nejlepší cestě, 
aby byla chloubou města Adamova  
a stala se právem školou třetího tisí-
ciletí.  

Anna Skoupá, 
Středisko služeb školám  

a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Brno

návrh plánu činnosti komise pro mHd
členové komise – Miroslav Čuma, Ri-
chard Maňoušek, jitka Králíčková, 
Ing. Monika Hrubá. 
 Komise se schází dle potřeby, ob-
vykle 1x měsíčně. na svém jednání 
členové komise společně s doprav-
cem řeší stížnosti občanů týkající se 
jízdních řádů, kultury cestování, tech-
nického stavu vozidel a v ojedinělých 
případech i chování řidičů a cestují-
cích. Podnětné připomínky a návrhy 
cestujících jsou využity při tvorbě jízd-
ních řádů. naší společnou snahou je 
zajištění vyhovující přepravy dětí do 
školy, obyvatel města do zaměstnání, 

k lékařům apod., ale také k vlakovým 
a autobusovým spojům v rámci IDS.
 Zástupci Města Adamova mají na 
starosti finanční záležitosti ohledně 
MHD, předkládají požadavek na roz-
počet Města Adamova, kontrolují jeho 
čerpání a spolupracují na řešení trva-
lých úkolů komise. Dodatečné úpra-
vy jízdních řádů jsou prováděny v ce-
lostátně vyhlášených termínech změn 
(v březnu a červnu přísl. roku). Spo-
lupráce s firmou Kordis, která zajišuje 
IDS jMK, nám pomáhá zlepšit do-
pravní obslužnost v našem regionu.

St. Korábek, předseda komise
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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 

v měsíci říjnu bychom 
vás rádi pozvali...

• 4. října 2007 do kostela svaté Bar-
bory v Adamově na koncert sku-
piny SPIRITUÁL KVINTET. Začá-
tek koncertu je v 18 hodin. Před-
prodej vstupenek v MKS Adamov. 

ci výletu navštívíme ovčí farmu, kde 
bude možný nákup ovčích sýrů a dal-
ších specialit. Oběd zajištěn. Cena 
výletu je 50 Kč. 
• 10. října 2007 od 16.30 hodin na 
besedu se Šárkou Hartovou pro ma-
minky (i budoucí) na téma SOU-
ČASNÁ NABÍDKA MODERNÍCH 
PRATELNÝCH PLEN. Vstup volný.
• 14. října 2007 od 16.30 hodin do 
salonku MKS na „KÁVU O PÁTÉ 
S RADKOU FIŠAROVOU“ (šan-
soniérkou, muzikálovou zpěvač-
kou, hlavní představitelkou edith 
Piaf v představení edith – Vrabčák  
z předměstí...). Vstupné 50 Kč.

• 5. října 2007 v 18 hodin do MKS 
na Ptačině na vernisáž výstavy 
prací ALENY BAISOVÉ.
• 6. října 2007 podruhé DO PRA-
HY JINDY, JINAM A JINAK... Zá-
jezd je určen pro děti spolu s rodiči, 
nebo můžete využít doprovodu za-
jištěného MKS. Bližší informace na 
plakátech.
• 7. října 2007 v 16.30 hodin do sa-
lonku MKS na další NEZUK – NE-
DĚLNÍ ZASTAVENÍ U KÁVY. 
• 9. října 2007 na autobusový zá-
jezd do Brna (hala Rondo) na kon-
cert LUCIE BÍLÉ A HOSTŮ (e. Far-
na, K. Střihavka, O. Soukup, V. noid 
Bárta) v rámci MADELAND TOUR 
2007. Informace k odjezdu obdrží-
te při vyzvednutí vstupenek. 

• 10. října 2007 vlastivědný výlet 
po našem regionu – MALHOSTO-
VICKÁ PECKA – ZKAMĚNĚLÁ 
SVATBA, DRÁSOVSKÝ KOPE-
ČEK, HLUBOKÉ DVORY. V rám-

• 16. října 2007 od 18 hodin na kon-
cert PAVLÍNY JÍŠOVÉ A PŘÁTEL. 
Součástí koncert bude křest CD 
„Andělé jsou s námi“. Vstupné 80 Kč.

• 18. října 2007 na besedu o cesto-
vání s MUDr. Hanou Kubešovou 

• 21. října 2007 od 16.30 hodin na 
NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁD-
KOU. Pro děti je připravena po-
hádka O NEPOSLUŠNÝCH KŮZ-
LÁTKÁCH v podání O Markové  
a V. Schildera. Vstupné 30 Kč.

• 23. října 2007 v 17.30 hodin na 
besedu s Mgr. Podhornou ze spo-
lečnosti nADĚje o bylinných pro-
duktech, tinkturách z pupenů rost-
lin a jejich léčivých účincích UŽÍ-
VÁNÍ TINKTUR Z PUPENŮ NA 
ZLEPŠENÍ SVÉHO ZDRAVÍ . 
Vstupné 25 Kč. 

na téma SINGAPUR A BALI. Za-
čátek v 18 hodin. Vstupné 25 Kč.
• 20. října 2007 na autobusový zá-
jezd do Brna (Semilasso) na kon-
cert BRATŘÍ EBENŮ – KONCERT 
PRO STROMY. Začátek koncertu 
v 19.30 hodin, odjezd autobusu  
v 18.15 z Adamova I od školy a v 
18.30 z Adamova III. Cena zájezdu 
280 Kč.

• 25. října 2007 na POHÁDKOVÉ 
DOPOLEDNE. Účinkují: Tetiny  
z Brna. Začátek je v 9.30 hodin, 
vstupné 25 Kč.

(pokračování na str. 6)
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• 28. října 2007 autobusový zájezd 
pro rodiče s nejmenšími dětmi do 
divadla Radost v Brně na pohádku  
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI. Za-
čátek představení ve 14.30 hodin. 
Cena zájezdu 95 Kč/os. Přihlášky 
do 15. října 2007.

• 28. října 2007 autobusový zájezd 
do Městského divadla v Brně na 
nový muzikál FAME (jeden z nej-
slavnějších amerických muzikálů, 
který se stal ve své filmové podobě 
senzací osmdesátých let, a ve své 
divadelní podobě senzací devade-
sátých let). Cena zájezdu 590 Kč 
pro dospělé, 310 Kč pro studenty  
a důchodce. Přihlášky do 10. října 
2007. 

na listopad 
připravujeme...
13.11. ŠKOL A MANŽELŮ – NEÚ-
PLATNÝ 

21.11. DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH 
MUŽŮ – v obou případech se jedná 
o činoherní představení uváděná  
v Mahenově divadle, cena 260 Kč, 
děti a studenti 150 a důchodci 200 
Kč. Přihlášky do 10. září 2007.

dovoLenÁ 2007 
 Letošní ročník soutěže pro foto-
grafy amatéry – O nejzajímavější sní-
mek z letošní dovolené“ oslovil pou-
ze 8 fotografů. Přesto jejich snímky 
  zachycují krásná mís-
ta, kde prožili svo-

j i dovole-
n o u  a 
prázdniny. 
O  v í t ě z i 
s o u t ě ž e 
rozhodne-

te opět Vy 
– náVŠTĚVníCI adamovského kul-

turního střediska. Od 16. října na-
jdete soutěžní snímky na chodbě  
a vyberete tři, o kterých si myslíte, že 
jsou nejzajímavější. Snímky budou 
vystaveny v MKS do konce měsíce  
a v příštím Zpravodaji najdete jména 
vítězů.

Fotografie ze zájezdu do Prahy „JINDY, JINAM, JINAK“.

Prvními návštěvníky výstavy „Jedinečnost stromů“ byli účastníci besedy k akci 
„Strom roku 2007“.

Jezírko u Soběšic bylo cílem výletu pro děti i dospělé, které zajímá příroda  
a všechno, co s ní souvisí.

Od září vždy třetí neděli v měsíci čeká nejmenší diváky „Nedělní setkání s po-
hádkou“. V tom prvním se představila herečka divadla Radost Eva Lesáková.
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v mks – knihovně 
najdete tyto i jiné 
nové knihy
SOUČASné ROMány:
Márai, Sándor: Odkaz ester
Gavalda, Anna: Prostě spolu
Haig, Matt: Poslední rodina v Anglii
Pásek, jan: Tančili jsme holanana
CeSTOPISy:
Toulavá kamera – 4. díl
Zázrak v Andách
Fridrich, Milan: Mazlení s vepři
Cuba Libre
nAUČná LITeRATURA:
Halík, Tomáš: Co je bez chvění, není 
pevné
Hůla, jan: Divotvorný svět Luby Sko-
řepové
Škápíková, jitka: Báječný svět
Pád Berlína
MILOVníKůM DeTeKTIVeK:
nejlepší americké detektivní povídky
Gerritsenová, Tess: Dvojče
Connolly, john: Polibek smrti
Forsyth, Fred.: Vyjednavač

sLovA pro 
povzBUzenÍ
 U kostela na mě jednou čekal 
jeden známý se zvláštní prosbou. 
Našel peněženku s penězi a vše- 
mi možnými doklady. Jestli by mi ji 
nemohl předat, abych ji odevzdal. 
Toho člověka jsem znal natolik, že 
jsem neměl pochyb o jeho pocti-
vosti. O to víc mně bylo divné, proč 
ji nechce vrátit sám. Pravda, šlo  
o jednoho mimoblanenského stu-
denta, ale i tak. Jeho vysvětlení 
bylo zajímavé. Protože chodívá 
často pěšky, našel už poměrně 
dost poztrácených věcí, mezi nimi  
i peněženky a kreditky, které se 
snažil vždy nějak vrátit majitelům. 
 Přesto jej prý jedna rodina do-
dnes nezdraví. Přestali mu věřit, že 
to opravdu našel. Další paní mu 
místo poděkování začala nadávat 
za to, že schválně s navrácením če-
kal. Musela si zažádat o nové do-
klady a te tohle – má dvoje. Dal-
šího muže našel spolu se svým 
známým po mnoha telefonátech. 
Slíbil jim za to kredit. Neposlal nic, 
i když z displeje číslo určitě měl. 
Srdce si tento můj známý naštěstí 
zachoval pořád poctivé. Ale odvahu 
vracet lidem jejich ztracené věci už 
asi ztratil. Vyřídil jsem to proto za 
něho. Student mu vzkázal velké po-
děkování a poslal čokoládu. Rád 
jsem ji předal.  JK

světelský podzim 2007 v Adamově
 „nej...“ A ČíSLA Ke „SVĚTeLSKéMU PODZIMU“
✷ Za první týden zpřístupnění Svě-
telského oltáře navštívilo adamovský 
kostel téměř 2 tisíce lidí.
✷ O průvodcovské služby se posta-
ralo celkem 11 dobrovolných prů-
vodců, kteří návštěvníky seznámili  
s historií i současností kostela a Svě-
telského oltáře.
✷ Výklad návštěvníkům podávali  
3–5krát za hodinu.
✷ největší dálku urazili při této pří-
ležitosti návštěvníci z Rakouska, Itá-
lie, Polska a z domova například až  
z Chebu, Plzně nebo Zlína. 
✷ nejočekávanějšími návštěvníky 
byli hosté ze Zwettlu, odkud oltář pů-
vodně pochází. Po prohlídce a ob-
čerstvení si mohli po mnoha letech 
konečně Světelský oltář odvézt zpět 
domů – na velké fotografii. 
✷ nejkurióznější otázka: „A kolik ten 
oltář váží?“

 Pro velký zájem probíhaly pro-
hlídky kostela za doprovodu průvod- 
ců také v posledních dvou víkendech 
v září. Pořadatelé akce „Světelský 
podzim v Adamově“ děkují všem dob-
rovolným průvodcům i ostatním, kte-
ří se na akcích podílejí, za jejich pomoc.

 Do kostela sv. Barbory v Adamově 
vás zveme také 4. října v 18 hodin na 
koncert Spirituál kvintetu. Předpro-
dej vstupenek je v MKS. 
 V měsíci listopadu oslavy vyvrcho-
lí, a to v neděli 25. 11. 2007.

M K S  A d a m o v ,  O p l e t a l o v a  2 2

5.–12. října 2007 

výstAvA prací Aleny Baisové 
nazvaná nA cestĚ...

Vernisáž výstavy 5. října 2007 v 18 hodin v MKS. 
Výstava je přístupná denně v době od 14 do 17.30 hodin.
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 Základní škola a mateřská škola 
Adamov, příspěvková organizace, 
zajišuje předškolní, základní a zá-
jmové vzdělání. Vzdělávací proces 
školy v prvním, druhém, šestém  
a sedmém ročníku bude vycházet ze 
Školního vzdělávacího programu 
Hrou k vědění. V ostatních ročnících 
se budou žáci učit podle vzdělávací-
ho programu Základní škola nebo Zá-
kladní škola s rozšířenou výukou in-
formatiky. Škola bude dále plnit jed-
notlivé úkoly vytýčené v programu 
Podpora zdraví ve škole. Pro zkva-
litnění výchovně vzdělávacího pro-
cesu bude využíváno projektové vy-
učování a činnostní učení. Před-
školní vzdělávací program bude vy-
cházet z jednotlivých školních vzdě-
lávacích programů.
 Základní školu bude v tomto škol-
ním roce navštěvovat 308 žáků, kte-
ří se budou učit v 16 třídách. Školní 
družina bude mít 3 oddělení. Školní 
klub bude sloužit k rozvoji zájmové 
činnosti žáků v jednotlivých krouž-
cích. Školní stravování budou při-
pravovat čtyři školní jídelny, dvě v zá-
kladní škole a dvě v mateřské škole. 
 Základní škola má odloučené pra-
coviště, kde jsou umístěny 4 třídy  
a dvě oddělení školní družiny a jed-
na jídelna. Mateřská škola má čtyři 
oddělení, které jsou umístěny ve dvou 
budovách. Do předškolního vzdělá-
vání bude zařazeno 106 dětí.
 Ve škole v současné době pra-
cuje 37 zaměstnanců v základní ško-
le, 15 zaměstnanců v mateřské ško-
le. V pedagogickém procesu je zapo-
jeno 33 pedagogických pracovníků, 
z toho 4 vychovatelky a 8 učitelek ma-
teřské školy. Ve čtyřech školních jí-
delnách pracuje 11 zaměstnanců a o 
správu budov pečují čtyři školníci  
a čtyři uklizečky. ekonomickou oblast 
zajišuje účetní. Administrativu vyři-
zuje jedna pracovnice.
  jednotlivé části plánu práce ško-
ly se opírají o strategickou koncepci 
školy, školní vzdělávací program Hrou 
k vědění a program Podpory zdraví 
ve škole. Vzdělání a výchova je zamě-
řena na rozvoj výpočetní techniky  
a environmentální výchovy. je vytvá-
řen prostor pro potřeby a další rozvoj 
žáků s vývojovými poruchami učení 
a jejich začlenění do vzdělávacího 
procesu školy. Zvýšená pozornost je 
věnována talentovaným žákům. 
 Posláním školy je vytvoření smys-
luplné a přirozené školy otevřené pro 
všechny děti. Snahou je připravit ta-
kové podnětné prostředí, aby každý 
jedinec mohl plně rozvinout svůj po-
tenciál podle svých schopností a mož-

ností, vytvořit pozitivní vztah žáků ke 
škole, otevřít ji životu a zaměřit se na 
přípravu do života, položit základy ce-
loživotnímu vzdělání. Vzdělávací me-
tody školy podporují u žáků samostat-
nost, tvořivost, vzájemnou toleranci 
a úctu, komunikační dovednosti, kte-
ré učí žáka jak se učit. Škola pod-
poruje fyzické i psychické zdraví a vy-
tváří podmínky využití volného času 
v zájmových aktivitách.
 Výuka bude probíhat v 16 kme-
nových třídách a v odborných učeb-
nách – dvě počítačové učebny, jazyko-
vá učebna, učebna českého jazyka  
s knihovnou, učebna chemie a fyziky, 
učebna přírodopisu, učebna dějepisu, 
učebna zeměpisu, učebna hudební 
výchovy, učebna výtvarné výchovy , 
dílna pro praktické činnosti a cvičný 
byt . Součástí školy jsou dvě tělocvič-
ny a promítací síň pro sto osob. Od-
dělení školní družiny využívají pro 
svoji činnost vhodné oddělené pro-
story ZŠ (tělocvičny, promítací síň, 
výtvarná dílna). Školní klub umoňuje 
žákům druhého stupně rozvíjet své 
nadání a zájmy v tématických blocích 
a zájmových kroužcích. Vedle školy 
je venkovní kombinované hřiště vhod-
né zejména pro míčové hry (malá ko-
paná, odbíjená, košíková). 
 Škola je velmi dobře vybavena 
metodickými pomůckami, učebnice-
mi a učebními texty. Škola je vybave-
na audiovizuální a výpočetní tech-
nickou (dataprojektory, 2 interaktivní 
plochy, digitální videokamera, 5 digi-
tálních fotoaparátů, hifi aparatura, 
hardware a software na zpracování 
digitálního audio a videozáznamu 
apod.). na uspokojivé úrovni je vy-
bavení kopírovací technikou. Pravi-
delně probíhá doplňování knižního 
fondu knihovny. Obnova žákovského 
nábytku byla dokončena. Ve všech 
třídách a odborných učebnách je sta-
vitelný školní nábytek. Organizace re-

žimu školy je upravena s ohledem na 
psychické a fyzické zdraví žáků a v 
souvislosti se zajištěním bezpečnos-
ti a ochrany zdraví žáků.
 environmentální výchova je jed-
nou z priorit školy, která přispívá  
k profilaci školy. Škola má propůjčený 
titul Škola udržitelného rozvoje. jsme 
členy Klubu ekologické výchovy  
v Praze. Využíváme ve značné míře 
vzdělávací programy domu ekologic-
ké výchovy v Brně. Zájem žáků o eko-
logické aktivity je podporován formou 
poznávacích exkurzí, zájezdů, besed, 
výstav a ozdravných pobytů.
 Škola se také soustředí na rozvoj 
tělovýchovných a sportovní aktivit, 
zejména kolektivních sportů jako je 
kopaná, malá kopaná, košíková, flo-
orbal a stolní tenis. 
 Školu pravidelně (1x měsíčně) na-
vštěvuje školní psycholožka. Pomáhá 
dětem i jejich rodičům řešit složité ži-
votní problémy a situace. Poskytuje 
také možnost účasti na zjištění škol-
ní zralosti, profesní orientace a úrov-
ně schopností a možností žáků.
 Školní stravování je na dobré úrov-
ni. Systém objednávání obědů je za-
jištěn pomocí terminálu a strávníci si 
samostatně přihlašují a odhlašují 
obědy pomocí elektronického čipu  
a vybírají si oběd ze dvou druhů jídel 
(čtyři dny v týdnu). Pracovnice školní 
jídelny připravují pro žáky na velkou 
přestávku svačiny. Ve škole je v pro-
vozu školní bufet, který umožňuje žá-
kům i zaměstnancům školy zakoupit 
si občerstvení, případně některé škol-
ní potřeby. Mléčný program je zajištěn 
od firmy Tatra, žáci mohou dle vlast-
ních požadavků zakoupit školní mlé-
ko nebo jiný mléčný výrobek. 
 Škola jako příspěvková organiza-
ce hospodaří s finančními prostředky 
přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze 
státního rozpočtu, z prostředků fondů, 
příspěvků a darů a z prostředků zís-
kaných v rámci doplňkové činnosti. 
Škola zajišuje kromě hlavní činnosti 
i činnost doplňkovou, která je vyme-
zena ve zřizovací listině. jedná se  

nový školní rok 
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podĚkovÁnÍ

vycházky 
a turistické akce
13. 10. 2007 Pochod Slováckými 
vinohrady, pěšky 9 km (Adamov 
zast. 7.40 hod., Brno 8.22 – Zaječí 
9.13 – Mutěnice zast. 10.08 hod.)
28. 10. 2007 Krajem Pohádky máje, 
Žebětín – Helenčina studánka – 
Podkomorská myslivna – Žebětín, 
pěšky 10 km Jiří Janás, 

předseda odboru turistiky 

o přípravu obědů pro cizí strávníky, 
provoz školního bufetu, příprava sva-
čin pro žáky a pronájem místností. Fi-
nanční prostředky získané z doplň-
kové činnosti jsou využívány na kry-
tí potřeb investičního a neinvestičního 
charakteru, odměňování pracovníků 
podle mzdových předpisů a rozvoj do-
plňkové činnosti.
 Majetek má škola svěřen do sprá-
vy. Vede evidenci investičního a ne-
investičního majetku, provádí odepi-
sování majetku na základě odpisové-
ho plánu.

 Účetnictví školy a mzdovou agen-
du zajišuje účetní. Účetnictví školy 
se řídí příslušnými zákony a dále směr-
nicemi, které konkrétně upravují účet-
nictví školy. Účetnictví poskytuje spo-
lehlivé informace o hospodaření or-
ganizace, o stavu hospodářského vý-
sledku a jejich zdrojů za určité ča-
sové období. Průkaznost účetnictví 
je prováděna formou inventarizace 
majetku a závazků. Úkony spojené  
s administrativou, evidencí a doku-
mentací vede administrativní pra-
covnice.

 Jana Burianová, ředitelka školy

mateřská škola
 Dne 3. září 2007 se poprvé ote-
vřely dveře mateřské školy na ulici 
Komenského 6 pro padesát Adamov-
ských dětí. Děti se svými rodiči vstou-
pily do renovovaných prostor, kde dří-
ve bývaly třídy středního odborného 
učiliště. Přivítaly je usměvavé paní 
učitelky a postupně je seznámily s no-
vými prostorami jejich školy. Dnes 
jsou prostory vybaveny moderním 
dětských nábytkem, stěny zdobí milé 
obrázky s pohádkovými motivy, šat-
ní skříňky jsou označeny novými 
značkami jednotlivých dětí. Rozma-
nité hračky jsou rozmístěny v prosto-

jak jsme byli světlušky
 Dne 19. září 2007 se žáci základní 
školy zapojili do charitativní akce 
Světluška. Světluška je dlouhodobý, 
stěžejní projekt nadačního fondu 
Českého rozhlasu založený na soli-
daritě a dobré vůli lidí, kteří se roz-
hodli darovat nevidomým trochu svět-
la. Světluška pomáhá dětem a do-
spělým s těžkým zrakovým postiže-
ním. je oporou pro ty, které nelehký 
životní osud postavil před každoden-
ní výzvu: znovu a znovu se učit životu 
ve tmě – bez pomoci jednoho z nej-
důležitějších lidských smyslů. Patron-
kou projektu je zpěvačka AneTA 
LAnGeROVá. 

 naše žáky jste mohli tento den 
potkávat v celém městě. Vypadali 
jako opravdové světlušky, byli oble-
čení do světluščích kostýmů s krov-
kami a tykadly a světluščího trička. 
Děti do zapečetěných pokladniček 
vybíraly symbolický příspěvek ve výši 
50 Kč za náramek a 70 Kč za bene-
fiční CD Anety Langerové. Šest dvoj-
členných skupinek vybralo během do-
poledne asi 4 000,00 Kč. Obnos byl 
předán organizátorům akce. Děkuje-
me všem, kteří finančně podpořili 
světlušky a přispěli tak k osvětlení ži-
vota zrakově postižených lidí.

 Jana Burianová

rách obou tříd, okna zakrývají záclony 
s dětskými motivy, měkké koberce vy-
zývají k rozličným hrám. na spaní 
mají děti připravená moderní lehátka. 
Barevné kachličky a moderní zaříze-
ní v prostorách sociálního zařízení se 
leskne čistotou a vede k podpoře hy-
gienických návyků. Školní kuchyně je 
vybavena moderní technologií spl-
ňující požadavky zdravého životní- 
ho stylu. na své dokončení čeká jen 
školní zahrada, která bude do konce 
měsíce října vybavena moderními 
hracími prvky, které splňují přísná 
bezpečnostní kriteria. Doufáme, že 
nové prostory školy budou náležitě 
využity jejich malými obyvateli.

rozpis 
cvičebních hodin 
PONDĚLÍ: 
17.00–18.30 malá kopaná – ve-
doucí Petr neuman
ÚTERÝ: 
16.00–17.00 florbal – vedoucí Zde-
něk Kufa
17.00–18.00 basketbal – jan nečas 
18.00–19.30 volejbal mix – Petr 
Prudík
19.30–21.00 malá kopaná, nohej-
bal – Mirek Svědínek
STŘEDA: 
17.00–18.30 malá kopaná – Petr 
neuman
ČTVRTEK: 
16.00–17.00 florbal – Zdeněk Kufa
17.00–18.00 basketbal – jan nečas
PÁTEK: 
18.00–19.30 volejbal mix – Petr Pru-
dík
19.30–21.00 malá kopaná, nohej-
bal – Mirek Svědínek

 Za TJ Sokol Adamov, 
Mirek Svědínek

Děkujeme paní doktorce Kuchařo-
vé za obětavou péči, kterou věno-
vala mé těžce nemocné mamince, 
paní Květoslavě Buchtové, po ce-
lou dobu její dlouhé nemoci. Dě-
kujeme za ochotu, s jakou ji na-
vštěvovala doma kdykoliv, když to 
její náročná léčba vyžadovala.

Blanka Fleischlingerová  
s manželem

Děkuji sboru pro občanské záleži-
tosti, Klubu důchodců Adamova I 
a všem přátelům za projevené i pí-
semné blahopřání k mým naroze-
ninám.  Alois Straka
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Žili mezi námi 

 Dne 6. září 2007 vzpomeneme 
nedožitých 70. narozenin bývalé ada-
movské občanky Věry Rakytiákové, 
roz. Václavkové. Vyučila se v ada-
movském závodním učilišti a byla  
zaměstnána ve zdejším závodě. Zú-
častňovala se veřejného a mládež-
nického života v místě i v závodě  
a také v kultuře. na začátku 60. let se 
provdala a odstěhovala se do man-
želova působiště na Slovensko. Po 
roce se jim narodila dvojčata – chla-
pec a děvče. na podzim roku 1962 
onemocněla a 4. října 1962 zemřela 
v pouhých 25 letech.
 Vzpomínají spolužáci, přátelé  
a rodina.

VĚRA RAKyTIáKOVá-VáCLAVKOVá 1937–1962

jOSeF VáCLAVeK 1907–1987
 Před 20 lety 29. října 1987 zemřel její otec josef Václavek, bývalý garáž-
mistr v adamovském závodě. V mládí byl činný v DTj. V důchodě se staral 
řadu let v Adamově I o úklid města. Dne 13. srpna 2007 uplynulo 100 let od 
jeho narození. Vzpomínají kromě rodiny přátelé a známí.  

vzpomÍnkA

Dne 27. září 2007 uplynuly 3 roky od 
úmrtí manžela, otce, dědečka, pa- 
na Gustava Kocmana. Vzpomíná  
a všem, kteří vzpomenou s námi, dě-
kuje manželka a děti s rodinami.

Nejdražší poklad na světě,
je zlaté srdce matky,
a kdo ji ztratil chudý jest,
by měl sebevětší statky.
Dne 19. října 2007 vzpomeneme páté 
smutné výročí úmrtí maminky a ba-
bičky Věry Sotolářové. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. Dcera a syn 
s rodinou.

Dne 17. října by se dožil 65 let pan Lu-
boš Pazdera. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. S láskou v srdci 
dcera Marcela s manželem, vnuk Ro-
man a věrný přítel Kubíček.

 V neděli 23. 9. 2007 byla v hale 
Hattricku Brno v Brně-Lesné zaháje-
na Amatérská florbalová liga (AFL). 
jako jeden z nováčků se tohoto  
1. kola zúčastnil i tým Sokola Ada-
mov. Přestože adamovští hráči byli 
jednoznačně nejmladší ze všech 
účastníků, sehráli výborné zápasy  
a po zásluze obsadili 2. místo. 
 V základní skupině Sokol Adamov 
porazil družstva Brna-Husovic (1:0)  
a prohráli gólem v posledních se-
kundách s Újezdem u Brna (2:3). Do 
play-off tedy Adamov postoupil z dru-
hého místa a postupně porazil Oce-

lot Ostrava (5:2) a tým ze Žáru n. S. 
(4:1). Ve finále se utkala družstva,  
která už na sebe jednou narazila ve 
skupině a bohužel Adamov opět ne-
stačil na tým Újezdu u Brna a prohrál 
0:5.
 Úvodní kolo 8. ligy AFL mělo pře-
kvapivě vysokou úroveň. Díky rozší-
ření soutěže se mohlo přihlásit mno-
ho nových týmů, jejichž úroveň pod-
le slov pořadatelů v mnohém převy-
šuje stávající týmy. několik týmů se 
netají postupovými ambicemi a po 
předvedených výkonech k nim jistě 
patří i tým Sokola Adamov.

Úspěch florbalového oddílu 
sokol Adamov
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ŠAcHY
jIHOMORAVSKý 

KRAjSKý PřeBOR 
II. TříDy – SKUPInA A

 V následující sezóně si Adamovští 
šachisté kladou vysoké cíle. na to, jak 
se jim bude dařit v domácích zápa-
sech, se můžete přijít podívat do MKS 
Adamov v následujících termínech:

4.11. Tj Spartak Adamov A – 
 Garde Lipovec B 9:30

2.12. Tj Spartak Adamov A – 
 Sokol Rudice C 9:30

3.2. Tj Spartak Adamov A – 
 ŠK Lokomotiva e 9:45

2.3. Tj Spartak Adamov A – 
 MKS Vyškov B  9:30

6.4. Tj Spartak Adamov A – 
 ŠK jevíčko 10:00

  Výbor ŠO TJ Spartak Adamov

◗ Hledám byt 1-2+1 v Adamově. 
Tel. 605 903 800.
◗ Práce doma www.jobdoma.cz
◗ Hledám garáž ke koupi nebo  
k pronájmu, nejlépe ul. jilemnic-
kého. Tel. 603 912 477.
◗ Doučím němčinu pro základní 
a střední školy. Tel. 606 936 332.
◗ Aerobik od září v tělocvičně ZŠ 
na Ronovské v Adamově III. Kaž-
dé pondělí a čtvrtek od 19–20 ho-
din, cena 25 Kč/hod. Těšíme se 
na Vás!
◗ Prodám dětský snowboard,  
č. 112 – věk cca 8–10 let, cena 
1700 Kč. Tel. 607 973 779, Ko-
menského 6.
◗ Pronajmu celoročně garáž na 
ul. Plotní. Tel. 721 529 017.
◗ Koupím, př. najmu, garáž v Ada-
mově u internátu. Tel. 516 446 886 
po 19. hodině.
◗ Pronajmu garáž na ulici Ko-
menského, dále pronajmu zaří-
zený byt 3+1 na ul. Sadová. Tel. 
602 526 162.
◗ Koupím byt 3+1 nebo 4+1  
v Adamově. nabídky volejte po 
10 hodině. Dále prodám čalou-
něnou rohovou kuchyňskou lavici, 
sedáky, stůl – olše, cena 1500 
Kč. Tel. 723 474 763.
◗ Hledám důchodkyni ev. ma-
minku na MD, která 1x týdně  
v pondělí po obědě doprovodí 
prvňáka autobusem ze ZŠ Ko-
menského na ZŠ Ronovská-Pta-
čina do ZUŠ. Bližší dohoda na 
tel. 720 232 125.
◗ Pronajmu celoročně garáž na 
Opletalově ul. Zn: tel. 605 212 550

zájezd 
do polského těšína
 V sobotu 13. října je pořádán 
zájezd do Polského Těšína. Od-
jezd autobusu z Ptačiny ve 3.45 
hod., z nám. Práce ve 4.00 hod. 
Zájemci se mohou přihlásit u pí. 
Kostelecké, Komenského 313/20, 
nebo na t. 516 447 179. Cena zá-
jezdu 250 Kč, nutno uhradit při 
přihlášení. Cestovní pas nebo OP 
s sebou!

 

inzerce Vánoční cukroví bez shonu 
a zbytečných nervů??? Ano!!!

Cukrárna „Medea“ 
Ptačina, na terase domu služeb, 

od 15. 9. – 30. 10. 2007 
přijímá objednávky:

Na Vánoce
vánoční drobné cukroví, 

dorty, řezy, rolády
Na Vánoce i Silvestra 

studenou kuchyni,
chlebíčky, obložené mísy, 

aspiky
724 970 297 – Řezáčová Danuše 
732 923 135 – Kubínová Petra

Autorizovaný servis a prodej výrobků stiHL, vikinG
Školní lesní podnik křtiny
Autodílny Adamov, nádražní 374, 679 04 Adamov
e-mail: auto.adamov@slpkrtiny.cz, www.slpkrtiny.cz/auto

Tel. 516 446 112
Po – Pá: 6.30 – 15.00 hodin

nákup na splátky 
na místě zaplatíte jen 1/10 z ceny zboží



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

  

 

! Již rok jsme v Adamově  pro Vás a Vaše domácí mazlíčky !

VETERINÁRNÍ 
O R D I N A C E

MVDr. Jiří Bárta, MVDr. Tomáš Fidra
MVDr. Romana Bártová

 Ordinace Blansko Ordinace Adamov
 Svitavská 500 Smetanovo nám.99
 tel. 516 410 131 mob. 775 22 86 83
 mob. 775 22 86 84
 Ordinační doba: Ordinační doba:            
 Po – Pá  7.30 – 11.30    Po, St  14.00 – 16.00
 12.30 – 17.30 Út, Čt  8.00 – 10.00
 So  8.00 – 10.30            

Mimo ordinační dobu je Vám k dispozici u akutních 
případů non-stop pohotovost na telefonním čísle 

775 22 86 84.  
www.vet-blansko.cz

Od července 2007 nově pro Vás stříhání a úprava psů! 
Objednávky u MVDr. Romany Bártové, tel. 774 248 684.

   Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám doposud 
projevovali, a těšíme se na Vaši návštěvu.


