
ČERVENEC - SRPEN 2008

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Správní budova Akciové společnosti pro stavbu strojů a mostů v Adamově v roce 1928.

Skupinka lidí stojí na silnici do Josefova, která v té době vedla po pravé straně budovy. Za zábradlím teče Křtinský potok.
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Informace pečovatelské služby 
města Adamova

Oznámení

Upozornění
Dne 17. a 18. července 2008 

bude Městský úřad Adamov z pro-
vozních důvodů uzavřen.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 14.6.2008 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:

11.3.2008 Eliška Zukalová, Opletalova 38 A

13.3.2008 Adam Kupčík, Ronovská 6

15.3.2008 Tomáš Šebek, Sadová 25

Blahopřejeme:

1.6.2008 Vladimír Čech,  
81 rok, Komenského 25

1.6.2008 Jan Fojt,  
80 roků, Petra Jilemnického 8

1.6.2008 Veronika Spěváková,  
80 roků, Komenského 1

3.6.2008 Alžběta Polášková,  
92 roky, Dvořákova 2

4.6.2008 Antonín Vežník,  
87 roků, Opletalova 34

9.6.2008 Richard Beránek,  
86 roků, Komenského 1

13.6.2008 Jiřina Zahradníčková,  
80 roků, Komenského 23

14.6.2008 Růžena Kmentová,  
80 roků, Petra Jilemnického 19

18.6.2008 Rostislav Hanzlík,  
70 roků, Sadová 17

18.6.2008 Milan Täuber, 
70 roků, Komenského 5

19.6.2008 Miluška Nejezchlebová, 
75 roků, Opletalova 38 A

21.6.2008 Dagmar Lingerová,  
81 rok, Pod Horkou 15

22.6.2008 Jiří Konečný, 80 roků, Mírová 10
24.6.2008 Erika Zelinková,  

84 roky, Petra Jilemnického 11
29.6.2008 Františka Kyzlinková,  

89 roků, Pod Horkou 15

Blahopřejeme k sňatku:

24.5.2008 Jiří Mikula – Eva Uhlířová

Úmrtí

18.5.2008 Jarmila Vágnerová,  
roč. 1918, Komenského 21

18.5.2008 Libuše Školařová,  
roč. 1938, Komenského 19 

24.5.2008 Hedvika Kučerová,  
roč. 1925, Komenského 6

27.5.2008 Jan Hartmann,  
roč. 1941, Sadová 18

28.5.2008 Vlasta Pačovská,  
roč. 1917, Fibichova 33

15.6.2008 Helena Alexová,  
roč. 1933, Pod Horkou 21 

Pečovatelská služba města Adamova poskytuje pomoc občanům se zdravotním postiže-
ním a seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, žijícím trva-
le nebo dlouhodobě na území města Adamova a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 
Pečovatelská služba se poskytuje v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7.30 hod. do 15.30 
hod. v pracovních dnech od pondělí do pátku. Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích 
a státem uznaných svátcích a dnech volna. Rozsah nabízené pomoci - úkonů, kterou lze po 
individuální dohodě se zájemcem a následném sepsání Smlouvy o poskytnutí sociální služby 
občanovi poskytnout (mimo zdravotnické pomoci), uvádíme v tabulce:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc při základní péči o vlasy 

Pomoc při použití WC

Dovoz nebo donáška jídla

Pomoc při přípravě jídla a pití

Příprava a podání jídla a pití

Běžný úklid a údržba domácnosti

Údržba domácích spotřebičů

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po ma-
lování

Donáška vody 

Běžné nákupy a pochůzky

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřej-
né moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Občanům, kteří mají zájem o pečovatelskou službu, poskytneme všechny potřebné in-
formace na Městském úřadě v Adamově, odbor sociálních a správních věcí nebo na t.č. 
516 499 625.

macím na internetových stránkách města. 
Podrobné informace bude možné získat 
u pana Pavla Ševčíka tel. č. 516499637, který 
bude za město veškeré práce koordinovat.

Tímto bychom chtěli všem poděkovat za 
dodržování pokynů daných stavební firmou, 
za trpělivost, toleranci a ohleduplnost a věří-
me, že po dokončení opravy dojde ke zlep-
šení jízdních vlastností komunikace a bez-
pečnějšímu provozu. 

Odbor správa majetku města

Oznamujeme občanům, majitelům ob-
chodů, pohostinství, provozovatelům služeb 
a rovněž provozovateli koupaliště, že v prů-
běhu července 2008 budou probíhat opravy 
komunikací na následujících ulicích:

Sadová  • – zátočina u obchodního domu 
a část komunikace nad sportovní halou
Fibichova  • – zátočina u garáží
V průběhu provádění prací bude nutné 

omezit nebo úplně zastavit provoz na uve-
dených komunikacích. Toto může způsobit 
zpoždění nebo úplné výpadky některých 
spojů autobusů městské hromadné dopra-
vy. 

Žádáme občany, aby věnovali pozor-
nost hlášení městského rozhlasu a infor-
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Na léto se těší snad každý. Sluníčko, koupání, výle-
ty, prázdniny, čas dovolených. To je to pravé léto, které 
máme před sebou. 

Ať se Vám vydaří, zanechá ve vzpomínkách i na fo-
tografiích nezapomenutelné zážitky a dodá Vám po-
třebnou energii

Vám přejí představitelé města Adamov  a Kulturně informační komise

Vaši zastupitelé
Stanislav Korábek, KDU-ČSL

Poděkování
Děkujeme všem za účast na brigá-

dě a pomoc při zvelebení a úklidu města 
dne 23. května 2008. Brigáda byla pořádá-
na v rámci celorepublikové kampaně „Den 
země“. Díky aktivnímu přístupu občanů, kte-
rých se zúčastnilo přibližně 130, z nichž drti-
vou část tvořili sportovci, určité lokality měs-

Výsledky ankety o zasílání 
informativních SMS zpráv

Tato anketa probíhala na zákla-
dě hlasování na webových stránkách 
města a také prostřednictvím zavolá-
ní na podatelnu MěÚ Adamov. Ankety, 
která probíhala do 13. června 2008, se 
zúčastnilo celkem 1258 občanů měs-
ta Adamova. Z těchto občanů s infor-
mováním prostřednictvím SMS zpráv 
souhlasilo 1000, nesouhlasilo 142 a ne-
vědělo, nezajímalo se, nemělo názor 
116 občanů. Další podrobné informa-
ce o tom, jak využívat výše uvedených 
služeb, naleznete v dalším vydání Ada-
movského zpravodaje.

Kulturně informační komise

S jakými představami jste šel do voleb?
V minulém volebním období bylo zaháje-

no několik akcí přispívajících k modernizaci 
a lepšímu vzhledu města, na které byly při-
jaty statní dotace. Považoval jsem za nutné 
podpořit jejich zdárné dokončení.

Co je Vaší současnou prioritou v práci 
pro Adamov?

Jako předseda komise MHD jsem byl 
pověřen přepracováním jízdního řádu, a to 
z důvodu zvýšení ceny za ujetý kilometr. Na-
vržené změny přispěly k úspoře finančních 
prostředků a byl rozšířen provoz i v sobotu. 
V prázdninových měsících bude zachován 
provoz v plném rozsahu. Nadále bude pro-
váděn průzkum vytíženosti autobusů a hle-
dání prostředků na další rozšíření spojů.

Co byste rád uskutečnil do konce voleb-
ního období?

O naše město je stále větší zájem díky po-
pularizaci Světelského oltáře. Budu prosazo-
vat úpravu prostoru v okolí této významné 
památky, na který již byl zpracován projekt.

A co dlouhodobé plány?
Důležité projekty na zvelebení města 

mají samozřejmě zelenou, ale jsou i další 
úkoly, které je nutno zajistit. Patří mezi ně 
svahy pod bytovými domy, které jsou po-
škozované erozí a mohou tak narušit jejich 

statiku. Proto bych se rád v příštím volebním 
období touto problematikou zabýval.

Chtěl byste ještě něco sdělit?
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 

členům komise, kteří se příkladným způso-
bem podíleli na všech úkolech. Přeji všem 
představitelům města, aby i u nich byla tak 
dobrá komunikace jako v naší komisi.

ta Adamova získaly jiný vzhled. Brigáda byla 
zaměřena převážně na sbírání odpadků v lo-
kalitách - Adamov III – Ptačina, a to část strá-
ně v lese svažujícím se od ulice P. Jilemnic-
kého k železniční trati, stráň od ulice Druž-
stevní směrem k části „Kolonka“, lesní stezka 
k ČOV, stráň pod ulicí Neumanova - Fibicho-
va, okolí školního hřiště Ronovská. V Ada-
mově I - Smetanovo náměstí, náměstí Práce, 
Mírov a stráň pod „Farinkou“. Bylo vysbíráno 
a odvezeno přibližně 100 stolitrových pytlů 
odpadků a cca 200 kg železného šrotu. Dále 
bylo upraveno prostranství v Adamově III – 
Ptačina na ulici Opletalova a navezena zemi-
na na úpravu prostranství v Adamově I – pod 
bytovým domem „Hradčany“.

 Miroslav Čuma, místostarosta  
a předseda sportovní komise

 RNDr. Karel Truhlář 
předseda Komise MA21
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Oslavy Mezinárodního dne dětí ve fotografiích
Týden od 26. května do 1. června byl ve znamení oslav Dne dětí. Konalo se nepřeberné 

množství akcí. ZŠ a MŠ Adamov byla pořadatelem mnoha z nich - připomeňme si je alespoň 
v několika fotografiích.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání ve městě
Dne 23.4.2008 se konal zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve měs-

tě Adamově. K zápisu se dostavilo 55 dětí s rodiči. Žádost podalo 50 rodičů. V souladu se 
zákonem č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a kriterii ve Směrnici ZŠ a MŠ 
k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, bylo přijato od nového školního roku 43 dětí do 
mateřských škol. Sedm rozhodnutí bylo negativních z důvodu nízkého věku dětí. Jednalo se 
o všechny děti narozené v roce 2006.

Celkový počet dětí, které budou docházet do mateřských škol od září 2008, bude 127. 
 Ředitelství ZŠ a MŠ Adamov

Sociální a Finanční 
poradna ČR

ve spolupráci s krajskou radou 
Jihomoravského kraje Svazu 

důchodců ČR informuje
Finanční poradna sjedná slevy pro 

mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší 
skupiny obyvatel, pro seniory, pro drži-
tele průkazů TP, ZTP a ZTP-P. 

Sociálně finanční poradna ČR nabízí 
touto cestou pro všechny klienty slevy:

na elektrickou energii (roční vyúč- •
tování 4 – 6 %) u vybraného doda-
vatele
na benzin a naftu v síti vybraných  •
čerpacích stanic 
na služby vybraného mobilního ope- •
rátora (slevy 30-40%), pevné linky, 
internet, Telefonica O2
na zákonné a havarijní pojištění  •
osobních aut (10-20%)
na pojištění domácnosti a nemovi- •
tosti (slevy 10-20%)
na dodávku plynu (od července  •
2008) u vybraného dodavatele.
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P 

sjednáme slevy na pojištění za škodu 
způsobenou zaměstnavateli, zákonné 
a havarijní poj. aut, pojištění domác-
nosti a nemovitosti u vybraných pojiš-
ťoven. Neplaťte víc , než je potřeba!

Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat sta-

vební spoření pro děti do 17 let bez 
vstupního poplatku. Sociální poradna 
nabízí kontakt na bezplatné právní, so-
ciální, daňové a psychologické služby 
pro všechny občany. 

Bližší informace:
Kontaktní místo – Krajská rada Svazu 
důchodců
Běhounská 17, Brno 616 00
Tel.: 545 575 257, mob. 721 344 323
Úřední den – úterý 13.00 – 16.00 hod. 

ul. Scota Viatora 26, Hodonín 695 01
tel.: 518 321 861 nebo 739 623 273 

V pondělí se na celé škole konal projekt Den 
zdraví v režii třídních učitelů.

Pondělní odpoledne patřilo našim nejmenším, 
kteří se sešli ve školní tělocvičně na diskotéce. 
Program jim připravily paní učitelky O. Tůmo-
vá, L. Dohová a paní vychovatelka E. Kuběno-
vá.

Úterní dopoledne bylo věnováno na 1. stupni 
projektu Pohádka.

Středeční program začínal sice poplachem, 
dál už ale pokračoval Závodem zdatnosti pro 
žáky 2. stupně, který připravil pan učitel A. Kaš-
párek a odpoledne turnajem ve vybíjené.

Pro děti z mateřských škol a 1. stupně základ-
ní školy připravila na středeční dopoledne 
paní učitelka M. Klepárníková se žáky druhého 
stupně Pohádkový les plný úkolů s pohádko-
vými postavami.

Před koncertem skupiny Marbo si ve čtvrtek 
ráno mohli žáci 1. stupně vyzkoušet nové hřiš-
tě na ulici Komenského, kde měli připraveny 
různé úkoly a soutěže. Odpoledne se zájemci 
mohli utkat v turnaji ve stolním tenise.

V pátek jsme žili ve znamení fotbalu – blaho-
přejeme našim hráčům ke třetímu místu. Jiní 
žáci si vyzkoušeli roli učitelů v projektu Škola 
naruby.
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Dík za aktivitu při 
oslavách MDD

Děkuji všem pořadatelům a organizáto-
rům, kteří se velkou měrou podíleli na osla-
vách Mezinárodního dne dětí. Tyto osla-
vy se konaly v termínu od 26. května 2008 
do 8. června 2008. Akcí konaných v průběhu 
oslav se zúčastnilo mnoho dětí všech věko-
vých kategorií. Děti měly možnost si zasou-
těžit při různých hrách a také si domů donést 
sladké i jiné odměny.

Jiří Němec, starosta

Aktuální informace 
ze svodky událostí Městské policie Adamov

Malování na chodníku si v pátek odpoledne 
užily děti ze školní družiny.

Vybrané události z května 2008 a června 
2008 konkrétně:

* Při pochůzkové činnosti na ulici Opleta-
lova bylo strážníkům telefonicky oznámeno, 
že na ulici Neumannova se volně pohybuje 
pejsek rasy Pittbul teriér, který svojí přítom-
ností kolem pískoviště tzv. straší děti. Stráž-
níci se dostavili na výše uvedenou ulici, kde 
pejska spatřili a po chvíli odchytili. Strážní-
kům se podařilo od občanů zjistit majitele 
pejska. Pejsek byl předán majitelce, které 
byla uložena bloková pokuta. 

* V odpoledních hodinách bylo strážní-
kům oznámeno, že u tělocvičny ZŠ Ronov-
ská, Adamov se pohybuje skupinka mladist-
vých, která si krátí dlouhé chvíle sprejová-
ním na stěnu této školy. Strážníci se dosta-
vili na výše uvedené místo a na nedalekém 
hřišti uviděli prchat skupinku mladistvých 
směrem ke hřbitovu. Strážníci tuto skupin-
ku sledovali a po chvíli zadrželi. Celá věc 
byla oznámena hlídce OO PČR Blansko, kte-
ré byla následně tato výtvarně nadaná sku-
pinka předána.

Důležité upozornění pro občany 
Lesní zákon

zákon č. 289/1995 Sb. ze dne 3. listopadu 
1995, o lesích a o změně a doplnění někte-
rých zákonů 

OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ
§ 20 Zákaz některých činností v lesích 

(1) V lesích je zakázáno 
a) rušit klid a ticho, 
b) provádět terénní úpravy, narušovat půd-

ní kryt, budovat chodníky, stavět oploce-
ní a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stro-
mů a keřů lesních dřevin,

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí 

a ochmet,
f ) sbírat lesní plody způsobem, který po-

škozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo 

označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těž-

ba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jez-

dit na kole, na koni, na lyžích nebo na sa-
ních,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat ote-
vřené ohně a tábořit mimo vyhrazená 
místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající 
předměty,

m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospo-

dářským zvířatům a průhon dobytka les-
ními porosty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky. 

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené 
ohně je zakázáno také do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa. 
(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se ne-

vztahují na činnosti, které jsou prováděny 
při hospodaření v lese; zákazy uvedené 
v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na 
vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, 
kdo užívá les z jiného právního důvodu. 

(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zá-
kazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až 
k). Pokud by touto výjimkou byla poruše-
na práva jiných vlastníků lesů, rozhodne 
na návrh vlastníka lesa orgán státní sprá-
vy lesů. 

(5) Organizované nebo hromadné spor-
tovní akce lze v lese konat na základě 
oznámení orgánu státní správy lesů. 
V oznámení, které musí být předlože-
no nejméně 30 dnů před dnem konání 
této akce, pořadatel uvede místo a ter-
mín konání této akce, předpokláda-
ný počet účastníků, způsob zajištění 
a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní 
správy lesů může do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení stanovit doplňu-
jící podmínky. Ustanovení odstavce 
1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou do-
tčena. 

Jaroslav Kolčava, 
strážník MP Adamov

Zatímco někteří se vydali v sobotu na Výlet 
do neznáma s panem učitelem A. Spurným, 
ostatní se mohli pobavit na sklaďáku při hrách 
a soutěžích pořádaných sdružením Tukan ve 
spolupráci se školou.
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Jak slavíme v mateřské škole Třídění odpadů
Odpady je vhodné začít třídit přímo 

doma, aby se zabránilo jejich případné-
mu smíchání a znečištění. Správné třídě-
ní odpadů umožní jeho další zpracování 
a využití.

Na tříděný odpad jsou po městě roz-
místěny tři druhy barevných kontejnerů. 
Žluté kontejnery – na plast a nápojové 
kartony, modré kontejnery – na papír, ze-
lené kontejnery – na sklo barevné a sklo 
bílé. Co je třeba ukládat do těchto kon-
tejnerů a co tam naopak nepatří, je uve-
deno na konci tohoto článku.

Problémy, které se objevují při svozu 
odpadů jsou následující:

v některých stáních je odpad uklá- •
dán na zem vedle kontejnerů, přičemž 
kontejnery jsou v mnohých případech 
nenaplněné. Tímto uložením odpadů 
si občané sami znečišťují prostor ko-
lem kontejnerových stání. Ke znečiš-
tění pak přispějí i kočky, psi a potkani, 
kteří vyhledávají ve zbytcích z domác-
ností potravu, sáčky potrhají a odpa-
dy se sypou po chodnících a komuni-
kacích.

Žádáme občany, aby neukládali 
sáčky s komunálním odpadem ke 
kontejnerům na zem, ale do nádob 
k tomu určených.

do kontejnerů a kontejnerových stání  •
na směsný komunální odpad se uklá-
dá (odkládá) i odpad velkoobjemový 
(např. koberce, nábytek, křesla, toale-
ty, části kuchyňských linek, garnyže, 
sušáky na prádlo, dřevo).

Žádáme občany, aby neukládali 
velkoobjemový odpad 
ke kontejnerům na komunální odpad, 
ale odložili jej na sběrném dvoře 
nebo do kontejnerů k tomu určených 
a přistavovaných v jarních měsících 
roku.

do kontejnerů na směsný komunál- •
ní odpad je ukládán i odpad, který je 
určený ke třídění (např. nesešlápnuté 
PET lahve a krabice, noviny, nápojové 
kartony).

Žádáme občany, aby více třídili 
komunální odpad a přispívali tak 
k lepší ochraně životního prostředí.

Město Adamov - odbor  
správy majetku města 

AVE CZ odpadové  
hospodářství s.r.o.

Kam se dostali deváťáci?
V letošním školním roce končí na naší škole povinnou školní docházku 26 žáků třídy 9.A. 

Následující tabulka uvádí přehled studijních a učebních oborů, na které se letos žáci hlásili, 
kolik z nich bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení a kdo byl přijat na jinou školu v kole 
druhém. Všichni vycházející žáci byli nakonec přijati ještě během měsíce dubna a teď už bude 
jenom na nich samotných, kudy a jak povede jejich další cesta za vzděláním.

škola - obor přihlá-
šeni

přijati
1. kolo

přijati
2. kolo

ISŠ-COP Olomoucká Brno, informační technologie 3 0 0
VOŠ ekonom. a zdrav. a SŠ, Hybešova Boskovice , informatika v ekonomice 2 2 0
VOŠ ekonom. a zdrav. a SŠ, Hybešova Boskovice, obchodní akademie 1 1 0
SŠ informatiky a spojů, Čichnova Brno, manipulant pošt. provozu a přepravy 2 2 0
SŠ informatiky a spojů, Čichnova Brno, poštovní a peněžní služby 1 1 0
SŠ informatiky a spojů, Čichnova Brno, digitální telekomunikační technika 1 1 0
SOŠ a SOU Bezručova Blansko, elektrikář - slaboproud 1 1 0
SOŠ a SOU Bezručova Blansko, kuchař – číšník pro pohostinství 1 1 0
SOŠ a SOU Masarykova škola práce Letovice, truhlář 2 2 0
SOŠ a SOU Masarykova škola práce Letovice, obchodně podnikatelská čin-
nost 1 1 0

SOŠ a SOU stroj. a elektrotechn., Trnkova Brno, mechanik číslicově řízených 
strojů 1 1 0

SOŠ a SOU stroj. a elektrotechn., Trnkova Brno, mechanik seřizovač 1 1 0
ISŠ Sokolnice , mechanik elektrotechnických zařízení 1 1 0
SŠ informač. technologií a sociální péče, Purkyňova Brno, informační tech-
nologie 1 0 0

SŠ gastronomická, Masarykova Blansko, kuchař - číšník 1 1 0
SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova Brno, bezpečnostně právní činnost 1 1 0
Střední průmyslová škola, Jedovnice, elektronické počítačové systémy 1 1 0
Stř. uměleckoprům. škola textilní, Francouzská Brno, modelářství a návrhář. 
oděvů 1 1 0

SŠ podnik. a cest. ruchu, Brněnská Vyškov, podnikatel se zaměř. na cest.ruch 1 1 0
SŠ potravinářská a služeb, Charbulova Brno, kuchař - číšník 1 1 0
OU a Praktická škola, Lomená Brno, tesařské a truhlářské práce - tesař 1 0 0
SOŠ a SOU stoj. a elektrotechn., Trnkova Brno, mechanik-elektronik 0 0 3
SOŠ a SOU Bosonohy, tesař 0 0 1
Střední průmyslová škola, Jedovnice, technické lyceum 0 0 1
celkový počet vycházejících žáků z devátého ročníku 26 21 5

D. Hodaňová a R.Tůmová

I v letošním roce netrvaly oslavy MDD 
pouze jeden den, ale celý týden. Pro děti 
bylo připraveno plno akcí, např. malová-
ní na chodníku, sportovní dopoledne, pě-
vecká soutěž, vycházka do okolí Adamova 
s ekologickým zaměřením aj. Ve spolupráci 
se ZŠ děti absolvovaly procházku Pohádko-
vým lesem, kde plnily spoustu úkolů a záro-
veň se procvičily v tělesné zdatnosti a samo-
statnosti. Poslední den v týdnu pak připravili 
místní hasiči ukázku své práce při zachraňo-
vání zdraví a majetku lidí. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě 

a průběhu akcí podíleli. Zvlášť bych chtěla za 
všechny děti poděkovat za milý dárek k svát-
ku dětí v podobě nového televizního přijí-
mače věnovaného panem J. Flachsem. 

V závěru školního roku byla tradičně při-
pravena Zahradní slavnost na školní zahra-
dě, jejíž součástí bylo rozloučení s nejstar-
šími dětmi odcházejícími do základní školy, 
soutěže, hry a opékání špekáčků.

Přeji všem dětem hezké prázdniny a ro-
dičům i zaměstnancům školy příjemnou do-
volenou.

 Hana Marková, MŠ Jilemnického 1
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Pro j e k t  M a l á  m at u ri t a

Slavnost Slabikáře v 1.A s pasováním čtenářů

Během školního roku se od ostatních 
spolužáků liší vzrůstem, originálními nápa-
dy jak vylepšit nejen svůj zevnějšek, mají své 
čestné místo ve školní jídelně, přicházejí do 
školy „těsně před“ a jsou docela alergičtí na 
připomínky typu: „Uč se, jinak se nikam ne-
dostaneš! Učíš se především pro sebe! To já, 
když jsem chodil do školy...!“

Je ale několik červnových dnů, kdy při-
cházejí do školy včas, důstojně, oblečeni do 
elegantních obleků a slušivých společen-
ských šatů, někteří dokonce v kravatě, všich-
ni odhodlaní podat co nejlepší výkony. Ano, 
to jsou opravdu naši deváťáci, kteří se prá-
vě chystají složit Malou maturitu - projekt, 
jehož cílem je umožnit žákům, aby před-

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!

Tímto ústředním motivem zvali prvňáčci 
ze školy na Ronovské ulici své rodiče na odpo-
lední slavnost věnovanou úspěšnému zvlád-

nutí Slabikáře. Pasování na čtenáře se konalo 
v komorní atmosféře učebny třídy 1.A.

Děti si pro rodiče připravily malou vý-
stavku svých sešitů a výkresů a také krátké 
kulturní pásmo z tanečků, písniček a říkadel. 
Maminky a tatínkové si tak mohli zpětně při-
pomenout uplynulých devět měsíců, které 
každý rodič se svým prvňáčkem intenzivně 
prožíval.

Vrcholem celého odpoledne byla samot-
ná četba ze Slabikáře, a to poslední a nej-

vedli svoje znalosti a dovednosti z českého 
jazyka, matematiky a volitelného předmě-
tu (v letošním roce to byl zeměpis, angličti-
na a dějepis). Nebylo to pro ně lehké a jako 
většina „opravdových“ maturantů měli zpo-
čátku docela trému. Všichni ale obstáli se ctí 
a mohli 17. června odpoledne převzít z ru-
kou starosty Adamova pamětní vysvědčení, 
kterým povýšili do řad „malých“ dospělých. 
Nakonec pro ně bylo připraveno i něco na 
zub k doplnění vydaných kalorií. Následující 
řádky jsou sestaveny z jejich vlastních dojmů 
z projektu:

„Sama jsem si chtěla dokázat, že to zvlád-
nu.“

„Když jsem byl zkoušený, zjistil jsem, že se 
nám učitelé opravdu snaží pomáhat.“

„Zjistil jsem, že by bylo lepší, kdybych se víc 
učil, a ne až na poslední chvíli.“

„Za svůj výkon vděčím medailonku pro 
štěstí, který jsem si půjčila od mamky.“

„Když jsem přišla do školy, tak ze mě strach 
spadl a dnes bych si to klidně ještě jednou zo-
pakovala.“

„Největší nervy byly, když jsem si vytáhl 
otázku z pytlíku.“

„Ty chlebíčky byly vážně dobrý! Měl jsem 
jich pět, pak tři věnečky, šest banánů a pět 
nektarinek.“

„Na malou maturitu si určitě za čtyři roky 
vzpomenu a rozhodně v dobrém!“

D. Hodaňová

delší pohádky „O Budulínkovi“. Tréma děti 
opustila ve chvíli, kdy přistoupily ke slabiká-
ři a předvedly své čtenářské umění. A nutno 
říci, že všichni to zvládli na výbornou.

Pasování se ujala paní ředitelka Mgr. Jana 
Burianová a tímto krokem oficiálně uvedla 
všechny žáky třídy 1.A do řad čtenářů.

Svým prvňáčkům přeji, aby jim nadšení 
z prvotního čtení vydrželo co nejdéle a je-
jich rodičům jen samou radost ze svých ra-
tolestí.

S. Baborská
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Ačkoliv po dobu prázdninových měsí-
ců většina účinkujících, souborů i kamen-
ných divadel využívá tento čas k načerpá-
ní nového elánu pro nadcházející sezonu, 
připravilo pro vás Městské kulturní stře-
disko Adamov několik „pozvání za kultu-
rou jinam“. 

Opět se na vás obracíme se žádostí, 
abyste na nabídku reagovali co nejdří-
ve. Vstupenky, místa, dopravu – to vše je 
nutno zajistit s dostatečným předstihem 
nebo zase naopak zrušit rezervace tak, 
jak je nasmlouváno. Děkujeme.

11. července  Î zveme na výlet do letního 
kina v Lysicích rodiny nebo starší děti, 
pro které je zajištěn dozor. Promítat 
se bude film TAKOVÁ NORMÁLNÍ 
RODINKA, který vznikl jako volné 
pokračování stejnojmenného seriálu. 
V hlavních rolích účinkují Jiří Mádl, Eva 
Holubová atd. Začátek představení 
je ve 21.30 hodin, cena zájezdu 
100 Kč (zahrnuje vstupné a dopravu). 
Přihlášky do 8. července 2008.

V sobotu  Î 19. července se vypravíme 
na koncert J. Pavlici a souboru 
HRADIšťAN, který bude vystupovat 
na nádvoří lysického zámku. Začátek 
koncertu je v 17 hodin. V zámku 
můžete navštívit také výstavy „Váza 
– nejen nádoba na květiny“a „Od 
kočáru ke kočárkům“. Cena zájezdu: 
300 Kč (zahrnuje vstupné a dopravu). 
Přihlášky do 14. července 2008.

Z nabízených představení, která  Î
budou letos uváděna v rámci Letních 
shakespearovských slavností v Brně, 
bychom vás chtěli pozvat 27. července 
2008 na představení KOMEDIE 
OMyLŮ. Představení jsou uváděna od 
20.30 hodin na nádvoří hradu Špilberk. 
Cena zájezdu je 395 Kč. Přihlášky do 
14. července 2008.

Příjemně prožít prázdninový večer  Î
mohou děti i dospělí ve společnosti 
herců divadla Radost. Ve čtvrtek  
7. srpna 2008 vás zveme na Radostné 
letní večery, v rámci kterých bude 

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov, 
tel.: 516 446 590, 607 518 104, knihovna: 516 446 817 
mks-adamov@quick.cz, knihovna_adamov@cbox.cz

Na 30. května připravilo MKS spolu s TJ Sokol 
Adamov soutěžně - zábavné odpoledne pro ro-
diny s dětmi. Pohádku na terase u MKS vystří-
dalo plnění úkolů cestou k Ptačí studánce, kde 
na děti čekalo ještě opékání špekáčků, zpívání 
s kytarou a na závěr i „bludičkový průvod”. 

Ve spolupráci s ředitelstvím ČD Brno připravilo MKS v rámci oslav MDD 2008 pro děti i dospělé pro-
jížďku historickým vlakem na trati Brno - Adamov - Blansko. 

Na první návštěvu knihovny pozvalo MKS děti 
z první třídy spolu s jejich paní učitelkou Svět-
lanou Baborskou. Paní knihovnice - Hana On-
droušková dětem ukázala knihovnu a sezná-
mila je s tím, co je v knihovně čeká.
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uvedena i hříčka pro malé i velké diváky 
LUMPACIVAgABUNDUS, která vypráví 
příběh tří kamarádů – tovaryšů Fošny, 
Floka a Žehličky, kteří před řemeslem 
dávají přednost zábavě a veselému 
tuláckému životu, i když mají „hluboko 
do kapsy“.... Představení je uváděno na 
letní – venkovní scéně a začíná ve 20 
hodin. Cena zájezdu pro dospělé je 135 
a pro děti a důchodce 90 Kč. Přihlášky 
do 25. července 2008.

V pátek  Î 22. srpna 2008 vás zveme 
na autobusový zájezd na letní etapu 
výstavy Flora Olomouc. V rámci 
zájezdu navštívíme také OLOMOUCKÉ 
FORTOVÉ OPEVNěNÍ A MěSTEČKO 
PROSLAVENÉ VýROBOU 
OLOMOUCKýCH TVARŮŽKŮ 
– LOšTICE (muzeum, prodejnu, 
restauraci s nabídkou specialit 
z tvarůžků). I v tomto případě je nutno 
dodržet termín pro přihlášení – do 31. 
7. 2008.

Na vlastivědný výlet naším regionem  Î
pozveme milovníky krásné okolní 
přírody spolu s INg. JIřÍ TRUHLÁřEM 
28. SRPNA 2008. Trasu výletu 
i bližší informace k němu najdete na 
plakátech. 

Poslední prázdninová sobota  Î
bude patřit dětem, které pozveme 
spolu s dospěláky na „VýLET zA 
PARDUBICKýM PERNÍČKEM“. Bližší 
informace naleznete v samostatné 
upoutávce.

Od září opět začínáme...
Také na nový školní rok 2008-2009 připra-

vuje MKS kurzy: 
jazyků (angličtiny, ruštiny, němčiny),  •
jógy,  •
břišních tanců,  •
trénování paměti,  •
výpočetní techniky apod. •
Abychom vyhověli vašim potřebám a zá-

jmu, budeme rádi, když nám předběžný zá-
jem o jednotlivé kurzy oznámíte už během 
prázdninových měsíců.

Využít k tomu můžete záznamníku na č.t. 
516 446 590, mobil. telefonu - 607 518 104 
nebo e-mailu – adresa je: mks-adamov@
quick.cz

Informace o uzavření MKS – 
knihovny v době letních prázdnin 

Oznamujeme čtenářům i ostatním ná-
vštěvníkům knihovny, že z důvodu čerpání 
řádné dovolené a provádění generálního 

Městské kulturní středisko Adamov,  
Opletalova 22

Pojďte s námi vesele zakončit prázdniny! 

Jak, kdy a kde?
v sobotu 30. srpna 2008 na výletě nazvaném

„ZA PARDUBICKÝM 
PERNÍČKEM“ 

Jak pojedeme?

Tam: vlakem Pendolíno z Brna do Pardubic 
 Zpět: rychlíkem z Pardubic do Brna a dále 

autobusem do Adamova 

Co nás čeká v Pardubicích?
projížďka historickým autobusem po městě

plavba lodí „Arnošt z Pardubic“ ke 
Kunětické Hoře a Perníkové chaloupce

návštěva Perníkové chaloupky a Ježibaby
(hodinový program pro malé i velké 

návštěvníky) prohlídka hradu

 Opět platí – přihlášky co nejdříve – nejpozději do 
konce měsíce  července 2008!!!

 Bližší informace: na č.t. 607 518 104 nebo 
prostřednictvím e-mailu
 mks-adamov@quick.cz
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Hravou formou pomáhali seniorům zbavit se 
předsudků, že „ke stáří skleróza přece patří“ 
a podobně. Za těch pár minut se samozřej-
mě velké změny nestaly, ale k optimismu 
to stačilo. Takže se všichni přítomní, senioři 
i instruktoři, rozešli s příslibem, že se musí 
pro příště vymyslet něco pravidelného, aby 
k dobrým dojmům přibyly také výsledky. Po-
tom jsem pozval instruktory na oběd. Čas 
příjemně plynul, když vtom si kdosi uvědo-
mil, že jim právě jede vlak do Brna. Bleskově 
se tedy zvedli, stačili ještě poděkovat a sviž-
ným nacvičeným krokem utíkali k vlaku. Za-
mával jsem a ještě cestou domů mně zapí-
pala esemeska. Á, naši instruktoři píšou, asi 
že jsou v pořádku. Čtu: „Dekujeme za obed. 
Zapomneli jsme v restauraci destniky. Muze-
te je tam vyzvednout?“…

Co dodat? Snad to, že skutečný život není 
nikdy filmem podle scénáře. A to je na něm 
to nejkrásnější. Pěkné prázdniny plné ne-
zapomenutelných zážitků všem přeje Jiří 
Kaňa

ELKO s.r.o.
Autoškola

Blansko, Pražská 5 
oznamuje, že v případě zá-
jmu ze strany občanů měs-

ta Adamova zajistí kurz 
autoškoly (skupiny A,B) 

přímo v Adamově. Zájemci 
si mohou volat o bližší in-

formace na č.t. 737 381 086 
p. Jevický.

úklidu bude knihovna  od 21. července do 
1. srpna 2008 uzavřena. 
V ostatních půjčovních dnech bude 
knihovna v měsíci červenci a srpnu 
otevřena pouze v odpoledních hodinách, 
tj. vždy až od 13 hodin.

Na prázdninové měsíce si nezapomeňte 
vybrat dostatek čtiva pro zpříjemnění prázd-
ninové pohody. Vybírat si můžete i z nabídky 
nových knih: 
Dětem doporučujeme:

Březinová,I.: Báro, nebreč!
Ullrich,H.: 1000 důvodů, proč se nelíbat
Braunová,P.: Pozorovatelka
Braunová,P.: Ztraceni v čase
Vondruška,V.: Fiorella

Společenské romány:
Vanoyeke,V.: Krutý faraon
McCall Smith,A.: Srdce africké krásky
Mirembe,F.: Fatima
Brin,F.: Moje malá Sára

Cestujeme po Čechách:
Skvosty Čech, Moravy a Slezska
České Švýcarsko - průvodce
Praha s dětmi na krku
Kam značky nevedou I. a II. díl
Skanzeny

Plán činnosti odb. turistiky 
na červenec a srpen 2008

19. 7. 2008 
ČECHy POD KOšÍřEM, 11 km, odj. v 6.40 

hodin z Adamova směr Brno, dále Nezamys-
lice, Prostějov, Čelechovice

9. 8. 2008 
ŽĎÁR NAD SÁzAVOU zámek, poutní 

kostel na Zelené hoře, 8 km, odj. v 7.40 ho-
din z Adamova směr Brno, dále Žďár nad. S.

23.8.2008 
MORAVSKÁ TřEBOVÁ zámek, muze-

um, městské památky, odjezd v 6.23 hodin 
z Adamova směr Skalice nad. Svitavou, dále 
Moravská Třebová

Dopravní 
okénko
Upozorňujeme cestující, že v letoš-
ním roce nedochází v prázdninových 
měsících ke změnám v jízdním řádu 
MHD.
Předprodej jízdenek a vyřizování 
průkazek: 29. července 2008, 26. srp-
na 2008, vždy od 14 do 16 h.

Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22 vyhlašuje 

XV. ročník soutěže pro fotografy amatéry

„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK 
Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ“

DOVOLENÁ 2008
Podmínky soutěže:

do termínu uzávěrky doručit na adresu  •
MKS 1 – 3 fotografie zachycující atmosfé-
ru letošní dovolené,
ze zadní strany je nutné na fotografie  •
uvést jméno a příjmení soutěžícího, věk 
a adresu, 
fotografie mohou být doplněny názvem  •
nebo komentářem,
formát fotografií je libovolný. •

Termín uzávěrky soutěže je 19. září 2008.

Slova pro povzbuzení
Na jednom kurzu se senioři učili proží-

vat aktivně své stáří. Mimo jiné třeba ovlá-
dáním počítače, aerobním cvičením a nebo 
taky procvičováním paměti. Zajímavé bylo, 
že právě toto téma zabralo nejvíc. Při vzpo-
mínce na nervy při hledání brýlí, klíčů byli 
všichni rozhodnuti oželet ovládání počítače 
a soustředit se na boj se zapomnětlivostí. In-
struktoři – rovněž z řad seniorů – byli skvělí. 
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Poděkování
Poděkování patří všem, kteří se přišli roz-

loučit na poslední cestě s naší drahou p. Mar-
celou Doskočilovou. Dík patří ing. Čejkovi za 
smuteční projev.

Alena Opletalová, dcera s rodinou

Vzpomínka

Dne 10.7.2008 tomu bude 11 let, co ze-
mřel můj manžel, náš tatínek a dědeček pan 
Stanislav Procházka. Všem, kdo vzpomenou 
s námi.

Děkuje rodina Procházkova

Dne 8. července 2008 by se dožil 77 let 
pan Miroslav Hanskut. 24. září 2008 tomu 
bude už 10 roků, co nás navždy opustil. 

Stále vzpomínají manželka  
a děti s rodinami

Nejdražší poklad na světě,
je zlaté srdce matky,

a kdo ji ztratil chudý jest,
byť měl sebevětší statky.

Dne 26. srpna 2008 vzpomeneme prv-
ní smutné výročí úmrtí maminky a babičky 
Květoslavy Buchtové. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. 

Dcera Blanka Fleischlingerová  
s manželem a vnuk Filip

STOP OBEZITĚ BRNO 
Mendlovo nám. 17 e - mail: STOBBrno@seznam.cz  

5 43 21 28 50 Brno 603 00 603 46 92 92

Pozor!STOP !
 Kurz HUBNUTÍ
Přímo ve vašem 
bydlišti ADAMOV

Městské kulturní středisko Ptačina,Opletalova 22

Z A H Á J E N Í 8. 7. 2008
v 17 hodin

Kurz „Hubneme v pohodě“.
Podrobnější informace a přihlášky 

na tel. číslech: 5 43 21 28 50, 603 46 92 92

Cílem výstavy her a hraček bylo představit adamovské veřejnosti blanenskou firmu LIFE, která vy-
rábí výrobky ze dřeva především pro děti. Ty si proto tentokrát mohly při návštěvě výstavy i zahrát 
pexeso, domino nebo poskládat hlavolam.
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Žili mezi námi ...
Marie Čapková  
- nedožité 95. narozeniny

Narodila se 12. července 1913 v Olomu-
čanech. Po narození se s maminkou vrátila 
k otci do Vídně, kde tehdy rodina žila. Marie 
měla ještě o dva roky mladší sestru.

Po vychození školy se učila v hotelu ve 
Vídni kuchařskému umění. V 17-ti letech se 
vrátila na rodnou Moravu ke své tetě paní 
Anně Štěpánkové do Josefova. Štěpánkovi 
tehdy provozovali pohostinství ve Švýcár-
ně. Marie zde zůstala natrvalo. Seznámila se 
s Vladimírem Čapkou a založili rodinu. Naro-
dily se jim tři děti. 

V roce 1951 nastoupila Marie do adamov-
ského závodu. Pracovala v odd. ZS a později 
v řezárně až do odchodu do důchodu. Byla 
veřejně činná, pracovala v odborech, byla 
členkou divadelního kroužku při závodním 
klubu, pracovala v ženském hnutí apod. 
Vedla bufet v Josefově, který byl ve správě 
závodního klubu Adastu. Dovedla vytvořit 
příjemnou atmosféru, a tak posezení u ní 
v bufetu bylo hojně navštěvováno přáteli, 
adamovskými občany i turisty. Někdy prová-
zela i návštěvy v technickém (Železářském) 
muzeu v „Kameňáku“ v Josefově.

Marie Čapková byla veselá, společen-
ská, milá, příjemná, kamarádská a oběta-
vá. Zemřela náhle 15. února 1990 v Josefo-
vě. Vzpomínají na ni mimo rodinu i přátelé 
a známí. Čest její památce.

Vladimír Čapka  
- 30. výročí úmrtí

Narodil se 13. února 1906 v Bukovině. 
Měl ještě pět sourozenců. Později se ro-
dina přestěhovala do Brna - Králova Pole, 
kde byl otec zaměstnán. Když měl jít Vla-
dimír do první třídy, přestěhovala se rodi-
na Čapkova do Adamova. Zde si s Hand-
lovými postavili dvojdomek v dnešní ulici 
Plotní. Paní Čapková byla veřejně činná - 
byla po I. světové válce zvolena do obec-
ního zastupitelstva v Adamově. 

Po vychození měšťanky se vyučil Vladi-
mír strojním zámečníkem ve zdejším zá-
vodě, kde poté pracoval jako zámečník, 
seřizovač a dispečer. Začátkem 30. let se 
oženil s Marií Drápelovou z Josefova. Ro-
dina dostala tovární byt. V letech 1931 - 
1940 se jim narodily tři děti - syn Vladimír, 
dcery Jana a Eliška. V době světové hos-
podářské krize byl Vladimír z práce pro-
puštěn a musel také opustit byt. Rodina 
se přestěhovala do domku lesní správy 
v Josefově, kde Čapkovi bydleli až do 90. 
let minulého století. Vladimír si našel práci 
u svého bratra Gustava, který měl v Plot-
ní ulici menší provozovnu na výrobu celu-
loidových pomůcek (pravítek aj.). Do ada-
movského zá vodu se Vladimír vrátil až po 
válce. Převážně pracoval v odd. VK a ZS. 
V mládí cvičil v TJ Sokol a byl členem pě-
veckého sboru Hlahol. 

Vladimír Čapka zemřel 1. července 
1978 po těžké nemo ci. I po 30 letech od 
úmrtí vzpomínají kamarádi, přátelé a zná-
mí spolu s rodinou. Čest jeho památce.

Jindřich Vítek - 30. výročí úmrtí

Narodil se 19. července 1902 v Koját-
kách u Bučovic v rodině panského hajné-
ho. Později se rodina přestěhovala do Pav-
lovic u Vyškova. Jindřich ve 14 letech, na 
přání otce, vykonával práci hajného. Poz-
ději se vyučil zedníkem a pracoval na růz-
ných stavbách po republice. V Adamově 
se seznámil se svou budoucí ženou. Dva 
roky - v letech 1927 a 1928 - pracoval na 
výstavbě tehdy moderního, funkciona-
listicky řešeného brněnského výsta viště 
- pavilonu A. Podílel se také jako stavby-

vedoucí na výstavbě Tyršovy školy v Brně 
- Židenicích a na výstavbě ško ly pro Žen-
ská povolání - Vesny v Brně. Pak to byla 
znovu práce u firmy Konstruktiva v Ada-
mově na výstavbě závodu. V roce 1937 
nastoupil k pražské firmě, která prováděla 
výstavbu domků v Povážské Bystrici, No-
vém Městě nad Váhom i náročnou stavbu 
tunelů a mostu u Strečna. Od roku 1940 
pracoval několik let pod stejnou firmou 
na výstavbě trati Brno - Havlíčkův Brod 
v lokalitě Královo Pole, Řečkovice, Jeh-
nice, Česká. V roce 1959 se po letech vrátil 
na výstaviště. Později se zúčastnil výstav-
by mostu přes Dyji u Znojma. V roce 1962 
odešel do důchodu, ale ještě nějaký čas 
pracoval jako stavební dozor při výstavbě 
sídliště v Brně.

V roce 1928 se oženil s Boženou Bez-
chlebovou, narodily se jim dvě dce ry, Mi-
roslava a Jindřiška. V roce 1953 ovdověl. 
Zemřel 4. července 1978. Mimo rodinu si 
jistě na něj vzpomenou pamět níci, kteří 
ho znali. Čest jeho památce.

Uplynulo již pět let …

Život u hasičů jak dobrovolných, tak 
i profesionálních byl pro pana Josefa Dr-
bala nejen koníčkem, ale i posláním. Toto 
dokazoval dlouholetým působením ve 
Sboru dobrovolných hasičů v Adamově, 
kde od roku 1976 zastával funkci staros-
ty sboru. Svou práci vždy vykonával svě-
domitě, a proto působil ve významných 
hasičských funkcích. Byl členem ústřední 
rady velitelů, předsedou krajské komise 
velitelů, tajemníkem KVSPO v Brně. Jo-
sef Drbal působil v mnoha dalších hasič-
ských funkcích. Do posledních chvil za-
stával funkci náměstka starosty OSH ČMS 
Blansko. Své hasičské zkušenosti uplatňo-
val především v Jednotce SDH Adamov 
jako jeden z velitelů. Narodil se 30. listo-
padu 1937 a zemřel 21. července 2003 ve 
věku nedožitých 66 let. Byl to bratr hasič, 
který vychoval spoustu svých nástupců 
a budoucích kolegů, a který nám byl ne-
jen učitelem, ale i kamarádem. Věnujte 
mu s námi, prosím, tichou vzpomínku.

SDH Adamov
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Co se děje ve cvičení 
rodičů a dětí

Během školního roku se ve cvičení R+D 
připravujeme na závody, které pořádá So-
kolská župa Dr. Jindry Vaníčka. Ale pak už 
záleží jen na rodičích, jestli stráví s dětmi pří-
jemné dopoledne někde v Brně. Tentokrát se 
závodů v lehké atletice v sobotu 17. května 
zúčastnili sourozenci Magdalenka a Ríša. Na 
školním hřišti nedaleko ZOO Brno skákali 
z místa, běželi 20 m na čas a házeli teniso-
vým míčkem. A protože se mně tyto akce 
velice líbí, uspořádali jsme takový atletický 
trojboj i pro děti v Adamově. Na hřišti s umě-
lým povrchem u ZŠ na Horce se to skákalo 
a házelo jedna báseň. Jen ti nejmladší by 
v pískovém doskočišti raději přivítali lopatku 
a bábovky. Závodilo 29 dětí a ať byly výsled-
ky zapsané v účastnické listě jakékoliv, kaž-
dý dostal sladkou odměnu včetně fidorkové 
medaile. Ti nejlepší ve své kategorii dostali 
navíc diplom a maličkost na památku. 

Cvičení může mít různé podoby, a pro-
to jsme se 11. června sešli nad hřištěm u ZŠ 
na Ptačině. Na děti čekalo 7 úkolů. A splně-
ní např. hodu šiškou, přelézání pavoučí sítě 
mezi stromy či poznávání zvířátek, bylo kaž-
dému zaznamenáno na kartičku. Kartičky 
jsme potom pečlivě zkontrolovali a šikovné 
děti dostaly malou odměnu. A výsledkem 
osmého úkolu byl dobře opečený špeká-
ček. To zase zvládli hodní tatínci a šikovné 
mamky. 

Myslím, že se obě odpoledne vydařila 
a děti byly spokojené. Tímto chci poděkovat 
všem, kteří pomáhali a aktivně se podíleli na 
přípravě.

 Dagmar Hrubá, vedoucí oddílu R+D

II. ročník turnaje o Pohár ředitele 
 ZŠ a MŠ Adamov a FK Adamov

30. 5. 2008 proběhl II. ročník turnaje o Po-
hár ředitele ZŠ a MŠ Adamov a FK Adamov, 
tentokrát pod záštitou ředitele Krajského 
úřadu Ing. Jiřího Crhy.

Letošního ročníku se zúčastnilo 6 druž-
stev žáků 8. a 9. tříd, ZŠ a MŠ Adamov, ZŠ 
Svitávka, ZŠ Bílovice, ZŠ Blansko – Erbenova, 
Gymnázium Blansko, ZŠ Lipovec. Účastníky 
přivítali při slavnostním zahájení ředitelka 
ZŠ a MŠ Adamov Mgr. Burianová a předseda 
FK Adamov p. Čuma. Po slavnostním zaháje-
ní se rozběhl kolotoč zápasů systémem kaž-
dý s každým s těmito výsledky:
Lipovec – Adamov   1 : 2
Blansko Erbenova – Svitávka 2 : 4 
Bílovice – Gymnázium Blansko 2 : 1
Lipovec - Blansko Erbenova 3 : 0
Adamov – Bílovice  1 : 1

Svitávka – Gymnázium Blansko 5 : 2
Lipovec – Svitávka  0 : 2
Blansko Erbenova – Bílovice 0 : 1
Adamov – Svitávka  1 : 4
Blansko Erbenova – Gymn. Blansko 4 : 0 
Lipovec – Bílovice  1 : 2
Adamov – Gymnázium Blansko 1 : 3
Svitávka – Bílovice  4 : 2
Adamov - Blansko Erbenova 1 : 0
Lipovec – Gymnázium Blansko 2 : 6

Tabulka turnaje
1. Svitávka 19 : 5 15
2. Bílovice  8 : 7 10
3. Adamov  6 : 9  7
4. Gymnázium Blansko 12 : 14  6
5. Lipovec  7 : 12  3
6. Blansko Erbenova  6 : 9  9

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Milan 
Valný z Adamova.

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Fi-
lip Němec z Bílovic.

Nejlepším střelcem se stal Aleš Klečka 
s 5 vstřelenými brankami.

Slavnostní zakončení a vyhlášení vý-
sledků proběhlo za přítomnosti starostky 
Blanska a členky krajského zastupitelstva 
PhDr. Králové, která zastoupila při předávání 
cen Ing. Crhu jenž se nemohl zúčastnit z dů-
vodu neodkladné služební cesty. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem sponzorům za věcné a peněžité dary, 
jmenovitě Ing. Crhovi, Pivovaru Černá Hora, 
Městu Adamov a FK Adamov. Dále bychom 
chtěli poděkovat všem pořadatelům a roz-
hodčím, kteří nemalou měrou přispěli ke 
zdárnému průběhu tohoto turnaje.

FK Adamov
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DOPRAVNÍ FIRMA  
PETR BEZDÍČEK

přijme do pracovního poměru

ŘIDIČE PRO TUZEMSKOU 
I MEZINÁRODNÍ DOPRAVU PRO 

STŘEDISKO ADAMOV NEBO BRNO

požadujeme: řidičské oprávnění sk. 
B,C nebo CE

Nabízíme:  
progresivní platové podmínky 

sociální program 
příspěvky na dovolenou

Kontakt:  
Petr Bezdíček tel. 774448619 

e-mail: bezdicek@unet.cz

ČKD Blansko Holding, silná společnost 
s dlouholetou tradicí strojírenské výroby, vzhledem 

k rozvoji svých obchodních a výrobních aktivit, nabízí 
dlouhodobé a perspektivní uplatnění v různých 

profesích.
Nabízíme: 

velmi dobré platové podmínky, výkonnostní odměny, 
firemní výhody, perspektivu, možnost odborného 

a profesního růstu, stabilní zázemí tradiční 
společnosti, práci v zakázkové výrobě.

Aktuálně hledáme:
Asistentka ředitele divize • Technolog • Obchodní 

manažer – obráběcí stroje • Obráběč kovů • 
Soustružník • Frézař • Horizontkář • Brusič na plocho 
• Elektrikář – montáž strojů • Strojní zámečník s praxí 

v montáži strojů  • Mistr strojírenské výroby 
Pro podrobnější informace o uvedených pozicích

a možnostech dalšího uplatnění prosím kontaktujte:
ČKD Blansko Holding, a.s. – personální oddělení

Gellhornova 1, Blansko. 
Tel.: 516 407 221 nebo 724 790 141, 724 790 146

e-mail: kariera@ckdblansko.cz
www.ckdblansko.cz
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. připravuje 
Kulturně informační komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, I. Hrušáková, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát, 

Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. odpovědný pracovník Ing. O. Kašpárková, Městský úřad Adamov, U kostela 1, 679 04 Adamov, 
tel.: 516 499 626, e-mail: olga.kasparkova@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: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

 




Salon pro psy  „U potoka“ nabízí: 
Stříhání • Koupání • Fénování• Trimování

… a další služby, spojené s péčí o Vašeho kamaráda

Krátké objednací termíny : do 3 dnů od zavolání :

733506801 nebo 723801279, www.psisalonupotoka.cz
Jana Aulehlová, Husova 308, 66401 Bílovice nad Svitavou

Dále nabízíme doplňkový prodej : 
Potřeby k péči o srst, zuby a tlapky ; šampony, oblečky, hračky, pamlsky

Prodej a dovoz krmiv až k Vám domů ( při balení od 12 kg ) 

z naší nabídky vybíráme například : 

K9 Maintenance 12 kg 779 Kč
ACANA Adult Large Breed 15 kg 1 098 Kč
CALIBRA Adult 15 kg 944 Kč

INZERCE
Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Vyu- �

žijte program při pracovním zařazení. Až 27 
oborů. Tel. 511511011.

Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajmě- �
te auto, dům, plot či pozemek pro reklamní 
účely! Tel. 511511588.

Zhubněte zdravě, bez diet a navždy.  �
Poradenství ZDARMA. www.hubni.eu tel: 
776085308.

Máte 2hod. denně čas? Pracovní příleži- �
tost na PC - www.pracezdomu.com

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

Firma GRAFEX, spol.s r.o. přijme uklízeč- �
ku. Vhodné pro důchodce a ženy na MD. 
Kontakt 516 446 072 p. Jelínková, nebo 
602 720 589 p. Pernica. 

Pronajmu byt v Adamově na ul. Sadová.  �
Tel. 603 876 449.

21-letá studentka VŠ z Adamova hle- �
dá brigádu na hlídání dětí, 1,5 roku praxe 
s dvouletým chlapečkem.Tel. 724703220.

Prodám byt v OV 2 + 1, 44 m � 2, v oprave-
ném paneláku na Sadové, původní parkety 
a lino, starší kuchyňská linka, umakartové 
jádro, vana. Cena 1 400 000 Kč, přednostně 
zájemci s hotovostí. Tel. 739 144 910 (18-20 
hod).

Prodám garáž v Adamově na ulici Plotní.  �
Tel. 608 830 490.

Prodám garáž v Adamově v lokalitě Olšič- �
ky. Tel. 724370184.


