ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
DUBEN 2009

Kresba Františka Pokorného

V říjnu loňského roku
začalo MKS podporovat
celorepublikovou akci Celé
Česko čte dětem. V únoru
dětem četla paní knihovnice
Marie Tejkalová, v březnu
Hana Ondroušková a navíc
jsme využili nabídky
blanenské knihovny a přivítali
na besedě v Adamově
spisovatelku knih pro děti
i dospělé Marcellu Marboe.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 66. schůzi konané dne 2.3.2009 mimo jiné RM:
•• Schválila nový Povodňový plán města Adamova, který byl aktualizován z důvodů personálních
změn na MěÚ Adamov, MP Adamov a některých
organizacích, které mají zastoupení v Krizovém
štábu města Adamova a Bezpečnostní radě města Adamova.
•• Schválila Smlouvu o dílo na zpracování projektů
ke snížení energetické náročnosti školských budov se společností Renards, s.r.o., Vídeňská 7.
•• Schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák.č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů vnitřní předpis č. 3/2009 Pravidla pro
používání webových stránek Města Adamova,
který upravuje pravidla pro vedení webových
stránek Města Adamova, možnosti vkládání
odkazů a aktuálních informací a oznámení na
tyto stránky. Tento vnitřní předpis je účinný od
1.4.2009 a umožňuje mimo jiné i občanům a organizacím, aby za úhradu využili webových stránek města Adamova ke zveřejnění různé inzerce
a oznámení. Požadavky na zveřejnění oznámení
a inzerce přijímá v provozní době úřadu pracovnice podatelny MěÚ, která rovněž sdělí zájemcům podrobnější podmínky. Celý text Pravidel
pro používání webových stránek Města Adamova je zveřejněn na webových stránkách Města
Adamova na adrese www.adamov.cz – Město
Adamov - Pravidla a řády.
•• Schválila záměr pronájmu části pozemku – zahrádky na p.č. 425 v k.ú. a obci Adamov, která se
nachází v lokalitě u „tenisových kurtů“. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce dne 5.3.2009.
•• Vzala na vědomí žádost o projednání úprav Tarifu IDS JMK ze dne 4.2.2009 od společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. a doporučila Zastupitelstvu
města Adamova schválit úpravy Tarifu IDS JMK
od 1.4.2009.
•• Schválila věcný dar na sportovní akci Běh na
Nový hrad, která se konala dne 29.3.2009, a to ve
výši 1.500 Kč.
•• Schválila na základě žádosti vedoucí pošty v Adamově I přemístění poštovní schránky České pošty, s.p. umístěné na domě Komenského 316/13.
Poštovní schránka bude přemístěna na náklady
žadatele naproti vchodu do zatravněné plochy
(vedle chodníku).
•• Dále schválila umístění 6 ks odkládacích schrán
České pošty, s. p., které budou sloužit doručovatelkám k odložení poštovních zásilek před jejich doručením. Schrány budou instalovány na
pozemcích města v zelených plochách při okraji
chodníků na náklady žadatele, a to před domy na
ulicích Sadová 17, Komenského 6, Družstevní 11,
Opletalova 28, P. Jilemnického 2, Dvořákova 1.
•• Schválila zadání zakázky na kácení stromů na ulici Sadová firmě ADAMERA s. r. o. Před zadáním

zakázky byly osloveny 4 firmy zabývající se touto nebo obdobnou činností, z toho tři adamovské. Firma ADAMERA s. r. o. jako jediná splňovala veškeré požadavky poptávky. Kácení v tomto
prostoru je hodně náročné (nutností je rozebírat stromy a spouštět jednotlivé části na lanech
dolů) a nebezpečné (na tuto práci je nutná velká
zkušenost a odbornost). Při předání pozemků byl
celý prostor nafocen. V případě jakéhokoliv poškození ze strany dodavatele – kolem chodníku
prochází zábradlí – bude vše dáno do původního
stavu na náklady dodavatele díla.
Na 67. schůzi konané dne 16.3.2009 mimo jiné RM:
•• Schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava mostu –
ulice Plotní“ a uložila odboru SMM zaslat výzvu
firmám. Současně schválila složení výběrové komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
dle zák. č. 137/2006 Sb.
•• Doporučila Zastupitelstvu města odkoupit část
pozemku parc. 399/1 o výměře 291m2 dle geometrického plánu č. 620 – 058/2008 v k.ú. a obci
Adamov od vlastníka pozemku. Jedná se o pozemek na zřízení čekárny MHD se zálivem pro autobusovou dopravu a přechodu silnice II/374 pro
chodce k drážní budově na ulici Nádražní.
•• Schválila záměr odprodeje části pozemků parc.
č. 3/1 a č. 401 za účelem vymístění stávající redukční stanice vysokotlakého plynu včetně vysokotlakého rozvodu plynu ze středu města na
okraj města.
•• Schválila smlouvu na odkoupení movitého majetku Jihomoravské plynárenské, a.s. ze zrušené
provozovny na Kolonce. Jedná se o 2 ks PREFA
garáže a 2 ks UNIMO buněk za cenu 1Kč. Tento
movitý majetek se nachází na pozemku, který je
v majetku města. Garáže budou přemístěny za
fotbalovou plochu ke skladování mobiliáře.
•• Schválila nový Povodňový plán objektu ADAVAK,
s.r.o., Nádražní č.p. 455, 679 04 Adamov, který
navazuje na již schválený Povodňový plán Města Adamova.
•• Schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3
zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd.
předpisů vnitřní předpis č. 4/2009 Pravidla pro
hlášení v městském rozhlase. Tento vnitřní předpis je účinný od 1.4.2009 a umožňuje mimo jiné
i občanům a organizacím, aby za úhradu využili
hlášení v městském rozhlase ke zveřejnění různé
inzerce a oznámení. Požadavky na hlášení přijímá v provozní době úřadu pracovnice podatelny
MěÚ, která rovněž sdělí zájemcům podrobnější
podmínky. Celý text Pravidel pro hlášení v městském rozhlase je zveřejněn na webových stránkách Města Adamova na adrese www.adamov.cz
– Město Adamov - Pravidla a řády.
•• Neschválila finanční příspěvek Lince důvěry Hodonín na její činnost v r. 2009.
•• Schválila roční účetní závěrku Základní školy
a mateřské školy Adamov, příspěvkové organiza-
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ce za rok 2008 a roční účetní závěrku Městského
kulturního střediska Adamov, příspěvkové organizace za rok 2008.
Schválila poskytnutí věcného daru v hodnotě
2.000 Kč Městskému kulturnímu středisku Adamov na akci Salónek dětských adamovských
umělců.
Neschválila finanční příspěvek TJ Sokol Adamov
na sportovní a kulturní akce pořádané dne 4. 4.
2009.
Schválila odstranění pískoviště na ulici P. Jilemnického 11, Adamov - toto pískoviště bylo dáno
do výpůjčky dvěma maminkám, které se o ně
staraly. K 30. 11. 2008 byla smlouva o výpůjčce
ukončena na žádost uvedených maminek. Na základě rozhodnutí rady města byl vyvěšen záměr
nové výpůjčky. Do současné doby nikdo neprojevil o zabezpečení provozu pískoviště zájem.
Schválila Kalkulaci věcně usměrňované ceny pro
služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového
místa – starý hřbitov Adamov I, nový hřbitov
v Adamově III, pro rok 2009.
Schválila Smlouvu o zajištění hudebního vystoupení s firmou MATRAS.CZ, s.r.o., Svitavská 500,
678 01 Blansko - na základě této smlouvy bude
zajištěn koncert skupiny Tři sestry u příležitosti
oslav 45. výročí povýšení obce Adamov na město, který se bude konat dne 14.6.2009.
Jmenovala na základě výsledků výběrového řízení s účinností od 1.4.2009 vedoucím odboru
správy majetku města Městského úřadu Adamov
pana Miloslava Havíře.
Schválila program 24. zasedání Zastupitelstva
města Adamova, které se konalo dne 26.3.2009.

Z další činnosti :
•• V 11. týdnu proběhlo kácení stromů na ulici Sadová prováděné firmou ADAMERA s.r.o.. V rozhodnutí o povolení kácení těchto stromů bylo
uloženo městu provést náhradní výsadbu, která bude provedena v průběhu jarních měsíců.
Po celém městě je postupně prováděna údržba
keřů a stromů. Jsou ořezávány jejich suché nebo
přerostlé větve.
•• Byla provedena revize herních prvků na dětských
hřištích po celém Adamově. Bylo konstatováno,
že všechny zkontrolované prvky jsou v dobrém
technickém stavu.
•• Byly zahájeny přípravy na volby do Evropského
parlamentu, které se budou na území České republiky konat ve dnech 5. a 6. června 2009 – blíže
článek „Informace o volbách do Evropského parlamentu“ nebo na stránkách www. adamov.cz.
•• Probíhají zemní a základové práce na spojovacím chodníku mezi konečnou zastávkou MHD
a bytovým domem č.p. 406 na ul. Opletalova.
•• Pokračují stavební práce na rozhledně. Byla dokončena železobetonová stropní deska IV. NP na
kótě + 14,86 m, probíhá výroba vnitřního schodiště a příprava krovu na stanovou střechu.
Zpracovala Bc. Libuše Špačková, tajemnice
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Kroniky Adamova Informace o volbách do Evropského
jsou vám k dispozici
parlamentu na území České

Pro všechny, kteří se zajímají o život
v Adamově, o jeho historii i současnost,
máme dobrou zprávu. Můžete mít doma
digitalizované kroniky města Adamova,
a to zatím od r. 1959 do roku 1999. Další
část byla zadána ke zpracování a jakmile
bude hotova, budete mít možnost vlastnit kroniky od začátku jejich vedení. Dosud zpracované kroniky jsou uloženy na
třech DVD:
1) 1959 – 1971 a 1993 – 1999
2) 1972 – 1981
3) 1982 – 1992.
Kroniky můžete mít buď na DVD nebo
na CD (pro ty, kteří mají starší počítač, který DVD nepřečte – CD mají asi 7 krát nižší
kapacitu, uvedené kroniky by byly asi na
20ti CD). Ukázky z kronik jsou uveřejněny
na webových stránkách města.
A jak můžete kroniky získat?
Kroniky bude zajišťovat městský úřad
na objednávku. Objednáte si druh nosiče
dat (DVD nebo CD) a ročníky kronik. Způsob objednání:
•• e-mailem na adrese
hrusakova@adamov.cz
•• telefonicky na čísle 516 499 625
•• osobně na městském úřadě u paní
Hrušákové.
Žadatel si požádá o zkopírování kronik, uvede v žádosti o které roky má zájem
a zda požaduje jako nosič CD nebo DVD.
Paní Hrušáková mu sdělí potřebný počet
nosičů, které si žadatel na vlastní náklady pořídí a dodá a následně na ně budou
kroniky zdarma zkopírovány.
Přejeme vám jen samé zajímavé listování historií města.
Kulturně informační komise

Sběrný den
V pondělí dne 20. 4. 2009 uskuteční Oblastní charita Blansko v Adamově sběrný den, kdy bude možné na určené místo
a v určený čas přinést nepotřebné ošacení,
které ještě může posloužit někomu jinému.
Ošacení prosím přineste složené a zabalené
nejlépe v igelitových pytlích, vyprané a nepoškozené – rozumí se tím, aby nebylo roztrhané, děravé apod. Auto s vozíkem bude
přistaveno na parkovišti u kostela v době od
15.00 – 16.00 hodin a v Adamově III na ulici
Opletalova u zastávky MHD v době od 16.10
– 17.00 hodin. I toto pro Vás zdánlivě nepotřebné ošacení může mnoha lidem ještě přinést užitek.
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republiky

Volby do Evropského parlamentu
na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).
Volby do Evropského parlamentu (dále
jen EP) se budou na území České republiky
konat ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne
5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do EP na území České republiky za předpokladu, že
•• nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku 18 let,
•• nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva a
•• je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz (podrobněji
viz dále).
Překážkou ve výkonu volebního práva,
pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Občan jiného členského státu EU má
právo hlasovat ve volbách do EP na území
České republiky za předpokladu, že
•• nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a
•• je po dobu nejméně 45 dnů veden
v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 22.
dubna 2009). Občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud má potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky.
O potvrzení o přechodném pobytu lze
žádat na místně příslušných inspektorátech Cizinecké policie České republiky
a o povolení k trvalému pobytu lze žádat na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (podrobné informace lze získat u Cizinecké policie České republiky – infolinky: 974 841 356,
974 841 357, email: infoscpp@mvcr.cz).
Po vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu
je občan jiného členského státu EU zanesen do evidence obyvatel.

•• nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva
Překážkou ve výkonu volebního práva,
pro kterou nelze hlasovat, je zákonem
stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
zbavení způsobilosti k právním úkonům.
•• je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je zápis do seznamu voličů pro volby do EP. Občan jiného
členského státu EU, který má právo volit ve
volbách do EP na území České republiky,
projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách
na území České republiky tím, že podá
u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby
do EP; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do
seznamu voličů pro volby do EP na území
České republiky již při minulých volbách
do EP v roce 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále
splňuje podmínky pro výkon práva volit ve
volbách do EP na území České republiky.
Seznam voličů pro volby do EP vede
pro občany hlášené k trvalému pobytu
v Adamově Městský úřad Adamov postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb (26. dubna 2009) zanese městský úřad do seznamu voličů pro
volby do EP údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České
republiky, který má právo volit ve volbách
do EP a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu
voličů pro volby do EP. Vzhledem k tomu,
že zákon neumožňuje dopsání voliče do
výpisu ze seznamu voličů pro volby do
EP ve dny voleb ve volební místnosti,
bylo by účelné, aby si voliči, v případě
pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném obecním
úřadem pro všechny druhy voleb na
území České republiky, nebo později
(po 26. dubnu 2009) přímo v seznamu
voličů pro volby do EP.
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamen-

tu se lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví
sám obecní úřad, do 30 dnů přede dnem
voleb domáhat podle zákona č. 150/2002
Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí soudu o provedení
opravy nebo doplnění seznamu.
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 20 dnů přede dnem
voleb (16. května 2009) zanese voliče, kteří
nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho
obvodu
•• jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu,
ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
•• jsou v policejní cele, v místě výkonu
vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,
a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni
velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče.
O tento zápis by měl volič požádat pouze
v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb
v některém z uvedených zařízení zřejmý,
neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby
do EP v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.
Volič hlasuje ve volební místnosti na
území obce, u jejíhož obecního úřadu je
zapsán v seznamu voličů pro volby do EP
v tom volebním okrsku, kam podle místa
svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 21. května 2009) způsobem v místě obvyklým, které části obce náležejí do
jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních místností.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský
úřad /na č.telefonu 516499633 nebo
516499623/ a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi /případně
na telefonu 516499623/ o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze
seznamu voličů pro volby do EP. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
Volič může hlasovat v jakékoli volební
místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.
Voličský průkaz vydává obecní úřad
voliči, který je u tohoto obecního úřadu

zapsán v seznamu voličů pro volby do EP
a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden. Volič, který je zapsán v seznamu
voličů pro volby do EP, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne
vyhlášení voleb /tj. od 13.2.2009/, a to písemným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději
15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, obecnímu úřadu. Obecní úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Občan jiného členského státu EU je
do seznamu voličů pro volby do EP zapsán, jestliže
•• o zápis do seznamu voličů pro volby
do EP na území České republiky požádá,
•• o zápis do seznamu voličů pro volby
do EP na území České republiky požádal již při minulých volbách do EP
v roce 2004 a od té doby nepožádal
o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva
volit,
•• je veden v dodatku stálého seznamu
voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu
voličů veden, podá žádost o přenesení
svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby
do EP.
Občan jiného členského státu EU, který
má právo volit ve volbách do EP na území
České republiky, projeví svou vůli hlasovat
v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna
2009 do 16.00 hodin, žádost o zápis do
seznamu voličů pro volby do EP; to neplatí
v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů
pro volby do EP na území České republiky
již při minulých volbách do EP v roce 2004
a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky
pro výkon práva volit ve volbách do EP na
území České republiky.
Občan jiného členského státu EU, který
je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí
na území České republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o pře-

nesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro
volby do EP; tuto žádost je třeba podat
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb,
tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16.00
hodin.
Žádosti je možno podávat osobně i písemně. Obecní úřad žadatele o zápis do
seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena
Co musí být k žádosti o zapsání do
seznamu voličů pro volby do EP
připojeno dle (§ 29 zákona) :
K žádosti o zápis do seznamu voličů
pro volby do EP musí být přiloženo: kopie
dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel (tzn. kopie potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu), čestné prohlášení
žadatele, ve kterém uvede:
•• svoji státní příslušnost,
•• místo pobytu,
•• adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební
evidenci a
•• to, že bude hlasovat ve volbách do EP
pouze na území České republiky.
K žádosti o přenesení údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP se rovněž přiloží čestné
prohlášení, ve kterém žadatel uvede:
•• svoji státní příslušnost,
•• místo pobytu,
•• adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební
evidenci a
•• to, že bude hlasovat ve volbách do EP
pouze na území České republiky.
Upozornění :
Vzhledem ke skutečnosti, že poslední den lhůty pro podání písemné žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby
do EP nebo přenesení údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu
voličů pro volby do EP občanů jiných
členských států, kteří chtějí hlasovat
na území ČR, je neděle 26.4.2009, bude
na Městském úřadě v Adamově v tento
den držena v době od 8.00 do 16.00 hodin služba.
Bližší informace podá a dotazy týkající
se voleb do Evropského parlamentu zodpoví tajemnice Bc. Libuše Špačková, tel.
516 499 623, mobil.tel. 723010631. Seznam
voličů vede pracovnice evidence obyvatel
paní Lenka Maláková, tel .516499633.
Bc. Libuše Špačková,
tajemnice
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ZPRÁVY Z MATRIKY

Blahopřejeme
5.3. Josefa Dobešová, 82 roky,
Petra Jilemnického 6
8.3. Marie Lukášová, 70 roků,
Komenského 17
9.3. Vlasta Pechová, 82 roky,
Petra Jilemnického 8
11.3. Margareta Valentová, 93 roky,
Komenského 1
12.3. Jiří Kozohorský, 87 roků,
Pod Horkou 10
12.3. Josef Novák, 75 roků,
Komenského 9
13.3. Františka Kolářová, 75 roků,
Fibichova 31
20.3. Mária Stloukalová, 75 roků,
Sadová 23
22.3. Julie Pokorná, 70 roků,
Petra Jilemnického 19
23.3. Robert Mihok, 70 roků,
Komenského 13
25.3. Jiří Palcr, 83 roky,
Petra Jilemnického 25
27.3. Zdenka Bednářová, 81 rok,
Smetanovo náměstí 2
27.3. Ladislav Radkovič, 80 roků,
Sadová 7
28.3. Juro Michlík, 88 roků,
Dvořákova 4
Úmrtí
15.2. Helena Blatná, roč. 1913,
Sadová 21
26.2. Ludmila Smolíková, roč. 1923,
Sadová 27
3.3. Františka Saulichová, roč. 1927,
Komenského 21
5.3. Sylvie Grolichová, roč. 1934,
Komenského 25
8.3. Marie Sáňková, roč. 1930,
Blažkova 2

Informace o akci
Alexandrova rozhledna u Adamova
K 30. 12. 2008 byla ukončena smlouva
s firmou EKOSTAV Líšeň, s.r.o a následně byla
na začátku roku 2009 vypsána nová zakázka malého rozsahu na dokončení akce „Alexandrova rozhledna u Adamova“. Z přihlášených účastníků byla vybrána firma OTÁHAL
Vlastimil z Kobylí na Moravě, s kterou byla
podepsána smlouva na dokončení akce. Dílo
dle smlouvy bude dokončeno 10. 4. 2009
a slavnostní otevření proběhne v sobotu 16.
5. 2009 (hodina bude upřesněna) za účasti hejtmana Jmk Mgr. Michala Haška, člena
Rady Jmk Mgr. Ivo Poláka a dalších představitelů kraje a města Adamova.
Miroslav Čuma
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Komise Projektu Zdravé město
Adamov a místní Agendy 21 si Vás
dovoluje pozvat na akce:
Brigáda ke zlepšení vzhledu města, která se uskuteční 24. 4. 2009
od 16.00 hodin ve vybraných lokalitách.
III. Fórum Zdravého města Adamova, které se uskuteční 27. 4. 2009
od 16.30 hodin v hlavní sále Městského kulturního střediska.
Podrobnější informace budou uvedeny na plakátovacích plochách a webových stránkách města.

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 zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje
zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního
prostředí.
Kolektivní systémy již třetím rokem
smluvně zajišťují 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 recyklač-

ní 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 ochranně 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 shromažďují 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, které může investovat do nádob na separovaný odpad.
Odbor správy majetku města

Městská policie Adamov

občanů. MKDS má k dispozici 3 kamerové
body. Jedná se o:
1. Kamerový bod č. 1 - budova ZŠ Komenského (dětské hřiště a přilehlé
okolí)
2. Kamerový bod č. 2 – budova Městského kulturního střediska (zastávka MHD, tržnice a přilehlé okolí)
3. Kamerový bod č. 3 – budova ,,TJ
Spartak,, - Smetanovo náměstí (zastávky MHD, obchodní dům a přilehlé okolí)
Bc. Červený Vítězslav,
vedoucí strážník MP Adamov

městský kamerový dohlížecí systém

Oznamujeme občanům, že došlo ke zřízení městského kamerového dohlížecího
systému (dále jen MKDS), který je určen
k dohledu nad veřejným pořádkem ve vybraných lokalitách města Adamova. Tento
MKDS slouží jako technická podpora k práci
strážníků MP Adamov. Použití MKDS a nakládání se získanými informacemi se řídí zásadami stanovenými ve směrnici pro činnost
městského kamerového dohlížecího systému, která zaručuje ochranu práv a svobod

Vaši zastupitelé

Mgr. Jana Burianová – SNK

S jakými představami jste šla do voleb?
Moje rozhodnutí opětovně kandidovat
v komunálních volbách bylo podníceno
snahou se pozitivním způsobem podílet na
rozvoji našeho města, přispět ke zkvalitnění
života nás všech, pomáhat řešit vzniklé problémy a mít možnost přímo ovlivňovat podporu rozvoje Základní školy a mateřské školy
v Adamově.
Co je Vaší současnou prioritou v práci
pro Adamov?
Důležité pro mě je, aby v našem městě byly soustavně vytvářeny podmínky pro
klidný život a uspokojovány potřeby všech
obyvatel města a rozšiřováno spektrum
možností pro zájmovou činnost dětí a mládeže. Tím byla podpořena primární prevence patologických jevů ve městě a samozřejmě kvalitní úroveň základního a předškolního vzdělávání se zřetelem na nejnovější
trendy vzdělávání a výchovy.

lem na žáka a jeho uplatnění v celoživotním
vzdělávání, vytvořit všestranné podmínky
pro realizaci nastavených školních vzdělávacích programů, jak v mateřské, tak i základní škole. Společně s pedagogickým týmem
bych chtěla vytvořit odpovídající podmínky
pro získávání klíčových kompetencí a jejich
uplatňování v běžném životě. Vizí školy je
vytvořit ve škole centrum vzdělávání a kultury s možností uplatnění všech generací.
Chtěla byste ještě něco sdělit?
Na srdci mně také leží vzhled města. Všichni chceme žít v čistém a poklidném, ale aktivním městě. Snadné je kritizovat, že ve městě
je nepořádek, tam roste vysoká tráva a tu se
válí odpadky. Položil si však každý z nás otázku: Udělal jsem také něco pro to, abych se cítil ve městě dobře, abychom nevydávali zbytečné prostředky na úklid města?

X. školní ples
V pátek 6. března 2009 se konal jubilejní
X. školní ples Základní školy a mateřské školy Adamov.
Sál Městského kulturního střediska v Adamově, o jehož slavnostní výzdobu se postaraly paní učitelky Olga Hořavová a Kateřina
Urbani, se krátce po dvacáté hodině zaplnil
rodiči a hosty.
Začátek plesu patřil žákům 9. ročníku.
Nejprve se ujaly slova žákyně Klára Doláková a Renata Vespalcová a poté společně se
svými spolužáky zahájily ples slavnostní polonézou, kterou s nimi nacvičila paní učitelka
Marie Klepárníková. Krásné účesy dívek byly
prací paní Slávky Jandákové.

Problém také vidím v chování a jednání
některých mladistvých. Zažitým stereotypem je myšlenka, že za to může výchova ve
škole. Domnívám se, že určitým dílem ano,
ale pokud nebudeme všichni zajedno a nekompromisně společně postupovat (rodina,
škola, město), budeme jen tiše přihlížet. A to
určitě nikdo z nás nechce. Nezapomínejme
však na ty mladé, kteří se snaží, mají úspěchy ve vzdělávání a reprezentují naši školu
či město nebo se „jen“ slušně chovají a dodržují normy slušného chování. Nezaslouží
si naši podporu a ocenění? Není škoda, že
to bereme jako samozřejmost? Již Jan Amos
Komenský prosazoval odpovědnou výchovu
s pochvalou. Když budeme obrazně řečeno
„táhnout za jeden provaz“ a nebudeme lhostejní k dění v našem městě, určitě se výsledky našeho snažení dřív nebo později dostaví.
Další program plesu obohatili svými tanečními vystoupeními žáci Základní umělecké školy v Adamově pod vedením paní
učitelky Markéty Chlubné.
Na závěr programu se znovu předvedli
žáci naší školy.
K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina
Tom Sawyer Band a parket byl většinou zaplněn do posledního místečka.
V bohaté tombole se díky štědrým sponzorům sešlo téměř 200 cen. Stačilo mít jen
trochu štěstí a vybrat si ten pravý los. Základní škola a mateřská škola Adamov děkuje
všem sponzorům a rodičům za poskytnuté
dary do tomboly.
Ples se opravdu vydařil a my se už teď těšíme, že příští rok se sejdeme a pobavíme zas.

Co byste ráda uskutečnila do konce volebního období?
Stěžejní je pro mě další zkvalitňování
všech druhů vzdělávání ve městě, soustavné zlepšování prostředí školských zařízení,
modernizace jednotlivých budov a zavádění
nových počítačových technologií do vzdělávání, a to v souvislosti s účelně vynaloženými
prostředky. Také bych chtěla přispět k tomu,
aby se dokončila rekonstrukce Alexandrovy
rozhledny, upravily další hrací plochy a zařízení pro děti a mládež a postupně se zlepšoval vzhled města v souvislosti se získáváním
dalších finančních zdrojů.
Volební období se nezadržitelně chýlí
k poslední čtvrtině. Nastane čas hodnocení
a pojmenování úspěchů a neúspěchů. Evokuje se ve mně otázka: Udělala jsi vše, co
jsi mohla? Snad ano. Ale to musí posoudit
ostatní, bez emocí, zášti či závisti.
A co dlouhodobé plány?
Mým cílem je zajistit základní i předškolní
vzdělávání na odpovídající úrovni se zřete7

Městské kulturní středisko Adamov

Opletalova 22, 679 04 Adamov, 516 446 590, 607 518 104, mks-adamov@quick.cz
knihovna: 516 446 817, knihovna@mks-adamov.cz • Informace k připravovaným akcím
najdete i na www stránkách organizace: www.mks-adamov.cz

Na měsíc duben jsme pro vás
připravili:
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ na téma „NEJVĚTŠÍ DÁREK PRO DÍTĚ JE ZDRAVÁ
MÁMA“
Vernisáž výstavy: 2. dubna 2009 v 17 hodin v sále MKS
V kulturním programu vystoupí děti z MŠ
Komenského ul.
Výstava potrvá do 17. dubna t.r. a je otevřena denně v době od 14 do 17.30 hodin
(mimo 11. - 13.4.).
Akce je organizována ve spolupráci
s MOÚ Brno.
VÝSTAVU OBRAZŮ KYTIC A KRAJIN
VĚRY PROCHÁZKOVÉ
Vernisáž výstavy: 5. dubna 2009 v 16 hodin ve výstavní síni Společenského centra
MKS Adamov na Komenského ul.
Výstava potrvá do 14. dubna t.r. a je otevřena denně v době od 13 do 17 hodin.
VELIKONOČNÍ KONCERT
Na 15. dubna 2009 do kostela svaté Barbory v Adamově se začátkem v 17.30 hodin.
V programu se představí BRNO BRASS INSTRUMENTS.
VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO OKOLÍ ADAMOVA A NA VÝSTAVU „MORAVSKÁ VESNIČKA“ v Blansku s 800 pohyblivými figurkami
Akce se uskuteční 16. dubna t.r.., odjezd
z Adamova v 9.00 hodin.
Kromě výstavy budou cílem prvního letošního vlastivědného poznávání studánky
v okolí Adamova. Průvodce: Ing. Jiří Truhlář
Na akci je nutno se přihlásit předem.
ZÁJEZD DO MDB NA NOVÝ MUZIKÁL
„BÍDNÍCI“
se uskuteční 17. dubna 2009. Odjezd autobusu je v 18.20 z Horky a v 18.30 z Ptačiny.
Začátek představení je v 19.30 hodin. Přihlášení zájemci si mohou vstupenky vyzvednout a uhradit v pondělí 6. dubna v době od
8 do 19 hodin v MKS.
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
V GYŐRU
se uskuteční v sobotu 18. dubna 2009.
Odjezd z Adamova v 6.30 hodin, cena zájezdu 300 Kč + vstupné dle kategorií. Přihlášky
do 10. dubna 2009.
NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU
se uskuteční 19. dubna 2009 v 16 hodin
v salonku MKS.
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BESEDA PRO DĚTI S HERECKOU MANŽELSKOU DVOJICÍ Z DIVADLA RADOST
V BRNĚ – SANDROU A PAVLEM RIEDLOVÝMI SPOJENÁ S ODPOLEDNÍM ČTENÍM
se uskuteční 21. dubna 2009 ve 13.30 hodin v salonku MKS. Na akci srdečně zveme děti
spolu s rodiči, ale i školní družiny ve městě.
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE, v rámci
kterého se dětem představí Olga Marková a Vratislav Schilder s POHÁDKAMI
Z NAŠÍ CHALUPY – O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH A JAK ŠVEC NAPÁLIL ČERTA
je připraveno pro děti spolu s rodiči a mateřské školy ve městě na 23. dubna t.r. se začátkem v 9.45 hodin.
ZÁJEZD NA JARNÍ ETAPU VÝSTAVY
FLORA OLOMOUC
se uskuteční v pátek 24. dubna t.r. Bližší
informace na plakátech. Přihlášky do 8. dubna 2009.
BIBLICKÉ NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S O. JIŘÍM
KAŇOU připravujeme na neděli 26. dubna
2009 od 16 hodin do salonku MKS.

Kniha mého srdce
je název akce, jejímž cílem je volba nejoblíbenější knihy.
Do této celorepublikové akce se zapojilo i adamovské kulturní středisko a vy máte
možnost se do hlasování zapojit v kulturním
středisku nebo knihovně prostřednictvím
vyplnění hlasovacích kuponů nebo na www
stránkách www.knihasrdce.cz.
Pořadateli akce jsou: Česká televize spolu s Českým rozhlasem a Svazem českých
knihkupců a nakladatelů hlavním pořadatelem akce.
Hlasování probíhá od 4. do 19. dubna t.r.

Sběr starého papíru
i přes nemalé problémy zajišťuje MKS na:
•• 21. dubna 2009 – pro lokalitu Adamova
II a III
•• 23. dubna 2009 – pro lokalitu Adamova I

Kurzy trénování paměti a výpočetní
techniky pro začátečníky
zajistí MKS v případě dostatečného počtu
zájemců.
Kurz trénování paměti: 5 dvouhodinových lekcí vždy v pondělí v době od 17 do 19
hodin, poprvé od 6. dubna t.r.

Kurz základů výpočetní techniky: 10 lekcí,
rozpis bude upřesněn, zahájení v polovině
dubna t.r. Přihlášky: do 3. dubna 2009

Rozdávali jste radost –
děkujeme Vám...
V sobotu 14. března t.r. pořádalo MKS
Adamov tradiční karneval pro děti. Jeho součástí bývá i bohatá tombola, na kterou vždy
ochotně přispívají firmy a jednotlivci z našeho města i okolí. Děkujeme jim za to.
Poděkování patří:
•• Janu Koubkovi (GAMA Adamov)
•• Aleši Pernicovi (Elektro Pernica)
•• Dr. Navrkalové (lékárna Na poště Blansko)
•• Zlatě Němcové (prodejna Slunečnice)
•• ČS pobočce Adamov
•• Martinu Vašíčkovi (prodej novin a časopisů)
•• Tereze Kejíkové (prodejna textilu)
•• Zdeňku Šmahelovi (prodejna potravin)
•• Bc. Romanu Pilátovi (firma ABLE AGENCY)
•• firmě Sodexho Pass
•• pí. Daňkové (lékárna Lada)
•• Zdeňce Krejčiříkové (prodejna květin)
•• firmě Adavak s.r.o. Adamov
•• Věře Hédlové (kadeřnictví)
•• Petru Jančaříkovi (loutkové divadlo Radost
Brno)
•• Dagmar Kolaříkové (zahradnictví Útěchov)
•• Romaně Smrčkové a Magdě Jančíkové (kadeřnictví Laura Adamov)
•• Ing. Romanu Pernicovi (firma Z. Pernica –
autoškola)
•• redakci novin Blanenský deník
•• Ince Zezulové (restaurace Větrník)
•• manželům Buchtovým (perníkářství Luna)
•• redakci týdeníku Zrcadlo
•• VZP Blansko
•• manželům Dvořákovým (Škola pro výcvik
vodících psů)
•• manželům Uhlířovým (prodejna drogerie)

V květnu nás čeká:

•• návštěva bratislavských přátel
•• koncert J. Nohavici v Divadle šansonu
(8. května)
•• zájezd do divadla Radost spojený s prohlídkou zákulisí divadla (17. května)
•• Setkání o páté s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem (26.5.)
•• vystoupení O. Havelky a jeho MELODY
MAKERS v Brně (30. května)
•• zájezd do Prahy spojený s návštěvou muzikálů (k cestě do Prahy využijeme ČD Pendolíno)
•• zájemci o představení „Lakomec“ v Mahenově divadle v Brně se musí přihlásit
do 14. dubna t.r. Zájezd je připravován
na 4. 6. t.r.

V pátek 20. března 2009 se uskutečnila vernisáž výstavy
SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ,
která byla spojená s vyhodnocením výtvarné soutěže pořádané u příležitosti
45. výročí povýšení Adamova na město.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
I. kategorie – předškolní věk
Simona Plesková, Vojta Konečný, Kateřina Kuncová
II. kategorie – mladší školní věk
Jakub Pačovský a Tomáš Antoňů, Kristýna Dvořáková
Stefanie Pilátová, Patrik Crla
III. kategorie – starší školní věk
Dominik Neuman a Petr Svoboda, Klára Holasová
Kamila Kriklová, Mirka Křížková a Gábina Čalkovská
IV. kategorie – ZUŠ
Jana Hrubá, Lucie Rozsypalová, Adam Prudík
Michaela Pavlíčková
V. kategorie – kolektivní práce
děti z „přípravky“ ZUŠ Adamov, žáci 6. A a 6. B třídy ZŠ a MŠ Adamov,
třída Berušek MŠ Komenského
VI. „Dobrý nápad“
žáci 3. A třídy ZŠ a MŠ Adamov
žáci 5. A a 5. B třídy ZŠ a MŠ Adamov
žáci 2. A třídy ZŠ a MŠ Adamov
Ceny pořadatelů akce převzali:
Anna Konečná – Cenu starosty města Adamova, Jiřího Němce
děti z MŠ Komenského – Cenu poslance Parlamentu ČR, Ing. Sivery
Romana Ošmerová – Cenu firmy Adavak s.r.o. Adamov
kolektiv žáků 7. A třídy ZŠ a MŠ Adamov - Cenu O. Jiřího Kani, adamovského pana faráře
Aneta a Veronika Jakubíkovy – Cenu ředitelky MKS Adamov, Jitky Králíčkové
Všem oceněným srdečně blahopřejeme.
Pořadatelé akce:
Město Adamov, firma ADAVAK s.r.o. Adamov, MKS Adamov

Slova pro povzbuzení:

Když se objeví první jarní sněženky, je to
svátek. V srdci se ozve ta úleva, která provází lidstvo v našich končinách odedávna. Snad
i ten pravěký lovec, když našel před Kůlnou
malou odvážnou kytku, se rozhlédl a s nadšením ohlásil celé rodině, ukryté v bezpečných útrobách jeskyně, konec zimy. Můžou
ven do přírody, starost o živobytí bude jednodušší, odejdou nemoci, bude líp. Pokud se
však týká lidské společnosti, z ní zima a chlad
samy od sebe nezmizí. Musejí se najít lidé,
kteří se chtějí s odvahou sněženky stát posly
dobra. A když budou za čas odkvétat a kolem
sebe pořád vidět sníh a břečku, nesmějí si
myslet, že všechno, co dělali, nemělo smysl…
Jiří Kaňa, farář

Velikonoce v naší farnosti...

3. dubna KVĚTNÝ PÁTEK
Ve Sloupě mše svatá v 10.30 hodin, slouží
Biskup brněnský, V. Cikrle
5. dubna KVĚTNÁ NEDĚLE
Mše svatá v 10.45 hodin, požehnání kočiček,
průvod do kostela
9. dubna ZELENÝ ČTVRTEK
Obřady v 17 hodin na památku POSLEDNÍ
VEČEŘE
10. dubna VELKÝ PÁTEK
Obřady v 17 hodin na památku UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE
11. dubna obřady v 18.30 hodin
na památku VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE
12. dubna SLAVNÁ VELIKONČNÍ MŠE SVATÁ
v 10.45 hodin
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Přehled akcí konaných k 45.
výročí povýšení Adamova na
město v měsíci dubnu 2009
4. dubna 2009
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S COUNTRY BÁLEM POD ZÁŠTITOU TJ SOKOL ADAMOV
Sportovní hala Adamov
16. dubna 2009
VLASTIVĚDNÝ
VÝLET DO OKOLÍ
ADAMOVA pořádaný MKS Adamov

Pozvánka na výstavu
Kytice a krajiny Věry Procházkové
V neděli 5. dubna v 16.00 hodin bude
ve Společenském centru v Adamově zahájena výstava obrazů brněnského výtvarnice Věry Procházkové. Výstavu uvede
PhDr. Zuzana Ledererová, redaktorka Českého rozhlasu Brno a PhDr. Jaroslav Budiš.
V hudební části vernisáže vystoupí sólistka
opery Slezského divadla v Opavě Olga Pro-

cházková (dcera autorky) s klavírním doprovodem Františka Šmída. Výstavu můžete zhlédnout do 14. dubna od 13.00 do
17.00 hodin.
Mgr. Věra Procházková pochází z Brna.
Studovala na Slovenské universitě J.A.Komenského v Bratislavě. Jako středoškolská
profesorka se vedle pedagogické činnosti
věnovala malbě a od 70. let minulého století hlavně textilní tvorbě (Artprotis, Artaig,
gobelín) a abstraktní malbě. Po revoluci od
90. let začala vystavovat nejdříve se skupinou Quintart, později samostatně, a to
hlavně v Rakousku, Polsku a po celé ČR. Její
práce jsou zastoupeny v rakouských bankách, soukromých sbírkách ve Švýcarsku,
Německu, Dánsku i na Floridě. Později od
textilních tapiserií přechází k malbě, a to
i malbě kytic a žánrových krajin, nevzdává se však obrazů abstraktních a textilních
koláží.
Pro tuto výstavu autorka vybrala kolekci
kytic a krajin s motivy rybníků i měst, i když
její doménou je spíše abstrakce. U krajin
převládá barva modrá, u kytic je barevnost
střídmá.
JB

Zápis do mateřských
škol v Adamově

Vedení Základní a mateřské školy
Adamov oznamuje, že zápis dětí do mateřských škol v Adamově se bude konat
ve středu dne 22. 4. 2009 v době od 15
do 17 hod. na jednotlivých mateřských
školách.
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Žijí mezi námi

Ing. Alois Hrušák 75. výročí narození

Narodil se 3. února 1934 v obci Strážisko na okrese Prostějov jako čtvr tý
z pěti děti místního cestáře. Zde taky
prožil dětství a chodil do obecné školy.
Po válce (v 11 letech) začal studovat na
gymnáziu Jiřího Wolkera v Prost ějově,
kde také v roce 1952 odmaturoval.
V témže roce nastoupil vysokoškolské
studium na Vojenské technické akademii
Antonína Zápotockého v Brně - obor vojenskoprůmyslový. Studium ukončil jako strojní inženýr počátkem roku 1957 a přešel do civilu.
Z několika nabízených možností nástupu do práce zvolil Adamovské strojírny, protože zde mu byl nabídnut byt
(na Ptačině v Hartlu), kam se mohl hned
s manželkou nastěhovat. Vychovali spolu
dvě děti (Ilona a Dušan). V Adamovských strojírnách nastoupil do vývojové konstrukce
jemné mechaniky. Po reorganizaci podniku
v roce 1960 a zřízení závodů v Adamově,
byl pověřen funkcí vedoucího technického úseku závodu 20, který zahrnoval díl
ny starého provozu včetně teplé lisovny, hrubárny a mechanických dílen. To
byla výborná praxe pro další profesní
vývoj Ing. Aloise Hrušáka. Po další
reorganizaci v letech 1964-1965 přešel do funkce hlavního dispečera VDO
ve výrobním úseku. Při této práci získal
dokonalý přehled o celém sortimentu výroby a činnosti jednotlivých útvarů.
V roce 1969 nastoupil jako vedoucí P 40
- výroby ofsetových strojů. Postupně
zde vytvořil dobrý kolektiv řídicích
pracovníků i dělníků, podařilo se výrobu i montáž zrovnoměrnit a dosahovat velmi dobrých výsledků co do množství i kvality vyráběných strojů určených hlavně
na export. Na dobu působení na provoze
40 vzpomíná nejraději. V roce 1974 byl pověřen funkcí obchodního náměstka,

kdy řídil dodávky grafických strojů do
zemí všech světadílů (mimo Austrálie). Po
dalších pěti letech se vrátil do výrobního úseku jako výrobní náměstek. Tuto
funkci vykonával do roku 1988. Do důchodu odešel jako vedoucí provozu energetiky
v roce 1994.
Při své práci v Adamovských strojírnách
Ing. Hrušák často spolupracoval s městem Adamovem, pomáhal při realizaci akcí ve městě. Spolupráce byla dobrá a pro město výhodná. Svou
prací v řídících funkcích v Adamovských strojírnách přispíval k významnému ekonomickému postavení a věhlasu firmy, a to jak oboru
ofsetových tiskových strojů, tak i měřicí a čerpací techniky. Velmi si váží práce tisíců lidí, kteří
tyto stroje tvořili. O to více ho mrzí současný
stav, kdy výroba tiskových strojů v Adamově
skončila.
Ing. Hrušákovi k jeho významnému životnímu jubileu všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
přejí bývalí spolupracovníci, přátelé
a známí i adamovští občané, kteří ho
znají. Patří mu poděkování za celoživotní vykonanou práci pro závod i pro
město Adamov.

Josef Šenk –
80. výročí narození

Životní změna přišla v roce 1954, kdy se
oženil s Anežkou Matuškovou z Kotvrdovic.
Společným životem jdou již 55 roků. Vychovali spolu dva syny – Mirka a Vladimíra. Rok
nato přešel pracovat do Adamovských strojíren, kde byl ve funkci vedoucího propagace.
Do Adamova se rodina přestěhovala v roce
1958.
Přišel rok 1960, Josef Šenk kandidoval
ve volbách a byl zvolen do funkce tajemníka Národního výboru v Adamově. Po skončení funkčního období přešel na hospodářskou správu. Poté byl jmenován vedoucím
technických služeb v Adamově. Po integraci
technických služeb a zřízení Okresního podniku technických služeb v Blansku byl jmenován vedoucím oddělení personální práce. V tu dobu došlo k rozhodnutí o zbourání
staré sokolovny v Adamově a na jejím místě výstavbě nové sportovní haly. Josef Šenk
přešel do Adamova a se skupinou pracovníků, v níž byli pánové Sýkora, Šujan a Kuja, zajišťoval a prováděl veškeré potřebné práce.
Při dokončovacích pracích na střeše, za velkého horka, dostal infarkt. Po zlepšení zdravotního stavu odešel do invalidního důchodu, při dovršení šedesáti let věku přešel do
starobního důchodu.
Pan Josef Šenk žije se svojí manželkou
Anežkou v Domě s pečovatelskou službou
v Adamově.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví
a životní pohody.
Kulturně informační komise

Vzpomínka
Dne 11. dubna t.r. vzpomeneme 20. výročí úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní
Anežky Rumpíkové. Za tichou vzpomínku
všem, kdo ji znali, děkují
dcery Jarmila a Marie s rodinami
Narodil se 25. února 1929 v Senetářově.
Otec pracoval v Rudici jako havíř při dobývání hlíny a písku, který sloužil k výrobě kaolínu. V roce 1935 nastoupil Josef do školy
v Senetářově. Za války, v roce 1943, se musela rodina vystěhovat. Důvodem byla vojenská střelnice na Kozí horce u Vyškova. Rodiče
s dětmi se odstěhovali do Rájce nad Svitavou. Tam Josef v roce 1944 ukončil tak zvanou Újezdní hlavní školu. Rok nato prodělal
těžkou nemoc. Na naléhání rodičů, se vyučil
u svého strýce zahradníkem. S prací zde nebyl spokojen, proto v roce 1948 odešel do
ČKD Blansko, získal kvalifikaci frézaře a pracoval tam až do nástupu vojenské základní
služby. Po vojně začal pracovat na OV ČSM
v Blansku jako tajemník mládeže.

„Kdo žije v srdcích, neumírá“
Dne 16. 4. 2009 vzpomeneme 5. smutné
výročí, kdy ve věku 72 roků zemřela naše maminka a babička, paní Marie Pitorová z Adamova. Stále vzpomínají syn Miloš a dcera
Alena s rodinou.
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Spolupráce ZŠ Adamov s Galerií města Blanska
Začalo to tím, že jsem loni v listopadu
jela s žáky pátých tříd na exkurzi do Blanska,
pracovně nazvanou Po stopách sv. Martina.
Jeho stopy jsme nalezli nejen v kostele, který
je mu zde zasvěcen, ale také v Galerii města
Blanska, která uspořádala výstavu o zobrazování svatého Martina v průběhu dějin.
Byla jsem mile překvapena vstřícností
vedoucí galerie Petry Herotové, která uvítala nápad s žáky pobýt a tvořit přímo zde,
v prostorách galerie. Slovo dalo slovo a vyzvala mě k účasti na právě připravované vý-

stavě dětských prací s názvem Vánoční stůl.
Na výstavě, která probíhala celý leden, byla
vystavena zdařilá díla, zejména adamovských dětí.
Není výstava jako výstava, zvláště když na
ní vystavujete vy sami. S paní Petrou jsme se
domluvily na další tvořivé dílně v galerii. Byli
tam žáci šesté a deváté třídy. Většina z nich
tam právě vystavovala své vánoční stoly ve
vstupní části galerie, která je vyčleněna dětským výtvarníkům. V galerii dále probíhala
výstava výtvarné skupiny Punkwa z Brna.

Odborný WELLNESS
PORADCE – Petra
Havlíková z Wellness centra
v Brně vám poradí...

Přednáška na téma OPTIMÁLNÍ
VÝŽIVA A ZDRAVÍ PRO
KAŽDÉHO se koná 8. dubna
2009 v 17 hodin v MKS Adamov.
Pro zájemce je přednáška
připravena zdarma v rámci
programu zdraví a nadváhy.

Levná a spolehlivá
AUTODOPRAVA
Jiří Havlíček
Sadová 23, Adamov
tel: 732 879 242
autodoprava.havlicek@seznam.cz
Vám nabízí kontejnerovou
přepravu včetně jejich pronájmu.
Dovezeme písky, recyklát, betony,
štěrk atd. Také stavební i jiný
materiál, dřevo a uhlí. Odvoz sutí,
zeminy a komunálních odpadů.
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Pro Punkwu je charakteristické používání
neobvyklých materiálů a postupů. Tím se
měli naši žáci inspirovat a vytvořit díla vlastní. Většinou tvořili v menších skupinkách.
Musím říci, že mě i paní Petru mile překvapili. Zdařilé práce z této dílny zde byly vystaveny, spolu s dalšími pracemi blanenských
dětí, od začátku února do 25. března. Nyní
Galerie Blansko vyhlásila jarní soutěž, které
se určitě zúčastníme. Budete-li v Blansku,
zkuste do galerie nahlédnout. Je dost pravděpodobné, že se tam s tvorbou adamovské
mládeže setkáte.
p. uč. Olga Hořavová

Adamovští florbalisté

Naši florbalisté vstoupili v sobotu 21.února šestým turnajem sezóny do její druhé poloviny. První zápas sehráli s ABTA Brno a přesvědčivým výkonem jej přehráli 4:1. K vítězství nás dotáhl nově složený útok Lukáš +
Daniel po brankách Daniela (Lukáš), Kocmana (Hloušek), Daniela (Lukáš) a Lukáše (Daniel). Další zápas skupiny jsme vyhráli kontumačně 5:0 díky absenci soupeře Meisters
Dolní Újezd. Boje ve skupinách jsme uzavřeli
utkáním s Ořechovem. V zápase plném tvrdých osobních soubojů jsme vybojovali vítězství 4:2. Branky: Chalupa (bez A), Kocman
(Hloušek), Moser ( Hrubý), poslední gól v zápise chybí. Skupinu jsme tedy zakončili s plným počtem bodů a do čtvrtfinále se těšili na FBC Medvědi. Nedovolili jsme soupeři
žádné drama a pohodlně zvítězili 4:1. Moser
(bez A), Oliva (Baďura), Hloušek (Svoboda),
Lukáš (Daniel).
V semifinále nás čekala znovu dobře rozjetá Bíteš. Před zápasem jsme si věřili, dařilo se nám a nebyl důvod se obávat. Průběh
utkání byl obvyklý pro zápasy s tímto soupeřem – tvrdé osobní souboje, pohledné
akce, velké množství šancí a heroické výkony
brankářů na obou stranách. Šli jsme do vedení po gólu Jana Olivy (Hrubý) a dlouho jsme
hubený náskok drželi. Před koncem zápasu

Adamov, ul. Osvobození

nás Bíteš sevřela v drtivém tlaku a unavení
hráči 15 vteřin před závěrečnou sirénou kapitulovali. Tím zápas dospěl k samostatným
nájezdům, ze kterých se radovali hráči Bíteše
a nás čekal pouze boj o 3. místo. V tomto zápase jsme nedokázali najít dostatek motivace a sil, a tak soupeř zvítězil pohodlně 6:3. Za
náš tým se blýskl hattrickem Daniel na jehož
góly mu nahrál Lukáš.
Za tento turnaj chci pochválit oba naše
brankáře – Novotného a Leplta. Oba tým
velmi podrželi. A hlavně již zmiňovanou
dvojici Lukáš + Daniel, kterým se turnaj velmi povedl. Z dalšího turnaje se nám snad podaří přivézt více bodů.
Jan Kocman, kapitán týmu
Tabulka po 4 kole:

Občanské sdružení TUKAn Adamov
pořádá
Letní stanový tábor
UHŘÍNOV
Termín: 3.8. – 17.8.2009
Cena: 3 850,- Kč (možnost splátek)
Informace: Mgr. Stanislav Tůma, tel.
723 882 254, www.tukani.ic.cz

Odbor turistiky TJ Spartak
Adamov

5. dubna 2009 první jarní výšlap Černá
Hora, odjezd z Adamova v 7.24 hod.
13. dubna 2009 Velikonoční vycházka –
rozhledna v Soběšicích, odjezd z Adamova
v 7.40 hodin.

4.C TÝM

1.K

2.K

3.K

4.K

5.K

5.K

SOUČET

1

Bíteš

13

14

9

9

9

11

65

2

Sokol Adamov

11

7

10

9

9

9

55

3

Ořechov

8

8

5

13

9

8

45

4

Hattrick U16

7

8

4

9

-2

8

40

5

Krokovy Vary

4

3

5

3

10

10

31

6

FBC Medvědi

2

4

7

1

6

1

21

7

ABTA Elements Brno

2

3

3

3

1

3

19

8

FBC Meisters Dolní Újezd

1

1

5

1

3

0

11

RSBa 1038

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. 4. 2009
OD 14.00 DO 16.00 HODIN,
UL. OSVOBOZENÍ Č. P. 130 (BÝVALÁ ZUŠ)
Prodej nově budovaných bytových jednotek o velikostech 2+kk - 4+kk
v pěkné lokalitě Moravského krasu s výborným dopravním
spojením do Brna. Rekonstrukce objektu zahájena, termín
dokončení prosinec 2009.
Cena od 1 598 227 Kč
Lidická 77, Brno 602 00

800 800 099 www.realspektrum.cz
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HALOVÝ FOTBAL ADAMOV

INZERCE

 HIMMER - www.himmer.cz - čištění koberců a čalounění v bytech a kancelářích, prodej a pronájem úklidových strojů. Tel. 516 414 696, 721 066 026 nebo
724 256 426.

okresní přebor žáků základních škol
9. – 11. 3. 2009
Tři dny se za míčem proháněli v adamovské sportovní hale fotbaloví žáci.
Ročník 1993-1997. Do závěrečného finále
okresního přeboru se probilo kvarteto těch
nejlepších.
První místo si odvezl tým ZŠ Slovákova
Boskovice. Na druhém místě skončil výběr
ZŠ a MŠ Adamov před ZŠ TGM Blansko a ZŠ
Lysice.
Žákovský fotbalový přebor se hrál v adamovské sportovní hale již po třinácté. Většinou se přihlásí dvanáct až třináct týmů.
Turnaj je organizačně zajišťován ZŠ a MŠ
Adamov za přispění ASŠK a Města Adamov.
Závěrečného vyhlášení výsledků se tradičně
zúčastňuje ředitelka školy Mgr. Jana Burianová a představitelé Města Adamov (v tomto roce místostarosta Miroslav Čuma).
Naši žáci prošli celým turnajem velice
úspěšně. „Stříbro“ jim budou připomínat nejen medaile a diplom, ale také pohár za 2.

 Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.
605 903 800.
 Čalounictví Šebek, Sadová 17, tel.
603 886 562, 732 974 006. Firma nabízí –
tradiční čalounické práce, dekorační služby,
montáž nábytku, pokládky plovoucích podlah, renovace starožitného nábytku.
 Prodám garáž na ulici Plotní. Tel.
721 529 017.
 Mladý pracující a bezdětný pár hledá
podnájem v malém bytě v Adamově do
7000 Kč měsíčně. Jsme oba nekuřáci a nenároční, co se týče vybavení bytu. V případě
Vaší nabídky prosím volejte: 608 113 845 či
725 242 851 anebo piště na: pavelnadenicek@seznam.cz. Za případný zájem předem
děkujeme.
 Pronajmu garáž na ulici Plotní. Tel.
602 718 637.

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT AEROBIK
Od dubna cvičíme i ve středu!
Kdy cvičíme: pondělí 19:00 – 20:00 Aneta
středa 19:00 – 20:00 Katka
čtvrtek 19:00 – 20:00 Aneta
Kde cvičíme: Tělocvična ZŠ Ronovská, vchod od hřiště
Cena: 30 Kč/hod

Těšíme se na Vaši účast!

místo. Je to v tomto školním roce druhé finále, do kterého naši žáci postoupili.
O tento mimořádný sportovní úspěch se
zasloužili tito hráči: Radek Melich, Svatoslav
Krésa, Tomáš Novotný, Ondřej Krátký, Vlastimil Češka, Libor Vintr, Radek Mikulášek, Matěj Klimeš, Patrik Schimmerle, David Růžička
a Lukáš Sladký.
Výsledky:
Adamov - Sušilova Boskovice
5:0
- Lysice
3:0
- Erbenova Blansko
2:1
- 9.května Boskovice
2:0
- Rájec
1:1
Finále:
Adamov - Lysice
2:0
- Slovákova Boskovice 0 : 0
- TGM Blansko
1:1
Závěrečná bilance: pět vítězství, tři remízy, žádná prohra, skóre 16 : 3, na turnaji bylo
odehráno 36 utkání.
Střelci branek:
Radek Melich
5
Ondřej Krátký
5
Svatoslav Krésa
2
Tomáš Novotný
2
Libor Vintr
2
K hladkému průběhu turnaje výrazně
přispěli velmi dobří rozhodčí – pan Zdeněk
Handl a Robert Martinek.
Upřímné poděkování patří nejen chlapcům za mimořádný sportovní výkon
a úspěch v turnaji, ale také děvčatům z 9.A
za pomoc při organizačním zajištění turnaje.
Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
 NYNÍ 6 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč 
ADA-NET internet - zřízení

ZDARMA + 6 měs. 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení

ZDARMA

ADA-NET pro důchodce



10 Mbit/s

357 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 30.4.2009 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

40 Mbit/s !

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ADA-NET START

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

ADA-NET TELEFON

ADA-NET TELEFON

10 Mb

20 Mb

40 Mb

0,84 Kč

0,42 Kč

ušetříte 5232,-

ušetříte 4032,-

ušetříte 2832,-

špička (bez/vč.DPH)

mimo špičku (bez/vč.DPH)

395,-

495,-

595,-

1,00 Kč 0,50 Kč

Porovnání s tarifem O2 ADSL 2-8 Mb/0.512 Mb - cena 831,- Kč měsíčně.
Pro více informací volejte tel. číslo 608887840 - Bc. Roman Pilát www.ada-net.cz
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ADA-NET
Internet
až 20x více
za méně peněz
ADA-NET
Telefon
úspora 14-58% !!!


férinternet

již 5 let stejná cena
žádné zdražování
jen zvyšování kvality

Účastníci turnaje v halovém fotbalu - str. 14

Ani v měsíci únoru nechyběla v nabídce pohádková pozvánka pro nejmenší. S velikonočním příběhem
za dětmi přijeli manželé Trnkovi, Červenou Karkulku přivezl dětem Zdeněk Ševčík.

Žáci ZŠ Adamov v blanenské Galerii
15

Fotografie nám přibližují atmosféru letošního karnevalu pro děti. Opět
platí, kdyby se tak někdy daly prostory nafouknout...

Velice zajímavou a pro život důležitou přednášku si pro její návštěvníky připravila
MUDr. Iva Hodaňová. Téma povídání znělo „Co dělat před příjezdem záchranné
služby...” I touto cestou děkujeme za cenné rady i praktické ukázky.
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.
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