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Alexandrova rozhledna slavnostně otevřena a opět slouží svému účelu
V sobotu 16. května 2009 v 10 hodin
proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované Alexandrovy rozhledny u Adamova za účasti hejtmana Jihomoravského
kraje Mgr. Michala Haška, který symbolickým přestřižením pásky předal rozhlednu
do užívání široké veřejnosti. Dále byl na
otevření přítomen radní Jihomoravského
kraje Mgr. Ivo Polák a další hosté. I přes
nepřízeň počasí bylo přítomno asi 500
účastníků, kteří dostali k této příležitosti
mapu, výroční turistickou známku a orazítkované pohlednice.
Alexandrovka byla uzavřena téměř
dva roky z důvodu havarijního stavu
ochozu pro návštěvníky. Při návrhu opravy bylo přihlédnuto i ke špatnému původnímu přístupu po žebříku, který znemožňoval výstup starším lidem a osobám
se zdravotním postižením. Dnes jdete po
venkovním schodišti do výšky tří metrů
a potom po vnitřním schodišti do výšky
čtrnácti metrů na ochoz, ze kterého se
Vám naskytne nádherný pohled na Adamov a okolí. A to byl hlavní důvod opravy Alexandrovy rozhledny - ukázat všem
návštěvníkům naše město a jeho krásné okolí. Věříme, že se jejich počet díky
této stavbě zvýší. Alexandrova rozhledna
bude otevřena trvale bez omezení.
Rekonstrukce Alexandrovy rozhledny
byla spolufinancována z prostředků města Adamov, Evropské unie, Jihomoravského kraje a ze sponzorských darů.
Za realizaci tohoto projektu bych chtěl
poděkovat všem, kteří jí fandili a podporovali ji.
Miroslav Čuma, místostarosta
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Oslavy 45. výročí povýšení
obce Adamov na město
Pátek 12. června 2009
Ohňostroj na hřišti Ronovská
začátek ve 21.00 hodin
Den otevřených dveří
14.00 – 17.00 hodin
MKS Adamov – MKS, knihovna, Společenské centrum,
ZŠ Komenského, ZŠ Ronovská,
MŠ Komenského, MŠ P. Jilemnického,
Dům s pečovatelskou službou, Čistírna odpadních vod
Slavnostní večer s udělením kolektivních pamětních listů
sál MKS Adamov v době od 18.00 – 20.00 hodin

Sobota 13. června 2009
Program u kostela s názvem „Naše město svátek slaví“
10.00 – 16.00 hodin
Kulturní program pro všechny generace
Večerní zastavení s P. Maláskem a D. Morávkovou
MKS Adamov, od 17.00 hodin

Neděle 14. června 2009
Hasičské dopoledne na náměstí Práce
10.00 – 12.00 hodin
Ukázky techniky, předvedení zásahů
Sportovní odpoledne na hřišti FK Adamov
od 13.00 – 17.00 hodin
Utkání dívčího družstva FK Adamov, slavnostní pojmenování areálu, utkání starých
pánů FK Adamov
Koncert – Tři sestry
Adamov Horka, „sklaďák“, od 18.00 hodin

Vážení občané,

společnost ADAVAK, s.r.o. Vám jako provozovatel koupaliště „ADAMOV I. – HORKA“ oznamuje informace ohledně provozu zmíněného koupaliště v sezóně 2009.
Zahájení provozní sezóny 2009: 22.6.2009 (pondělí)
Ukončení provozní sezóny 2009: 7.9.2009 (pondělí)
Otevírací doba:
pondělí až neděle: od 9.00 hodin – do 21.00 hodin
•• v případě příznivých klimatických podmínek je otevřeno každý den
•• každý den, kdy je otevřeno, probíhá kondiční plavání
•• v případě nepříznivých klimatických podmínek, havárie či technické poruchy je areál
uzavřen
Cena vstupného:
Celodenní vstupné dospělí......................................................................................................35,00 Kč
Celodenní vstupné mládež do 18 let a důchodci............................................................20,00 Kč
Celodenní vstupné pro matku s kočárkem a s dětmi do 6 let . ..................................20,00 Kč
Jednotné odpolední vstupné od 15.00 do 19.00 hodin................................................15,00 Kč
K době kondičního plavání od 19.00 hodin do 21.00 hodin......................... vstup zdarma
V letošní sezóně bude návštěvníkům k dispozici provoz občerstvení, dětské brouzdaliště,
dětský koutek, hřiště na nohejbal a volejbal, stůl na stolní tenis a nově bude instalováno pružinové houpadlo a hrazda.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA NÁVŠTĚVU KOUPALIŠTĚ A PŘEJEME VÁM MNOHO
SLUNEČNÝCH A KRÁSNÝCH DNŮ
4

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
1.5. Jaroslava Kachlíková,
93 roky, Osvobození 4
1.5. Anna Svobodová,
88 roků, Družstevní 3
2.5. Ludmila Poslušná,
87 roků, Pod Horkou 10
2.5. PaedDr. Jiří Sychra,
75 roků, Petra Jilemnického 8
5.5. Ivan Moser,
70 roků, Komenského 19
7.5. Oldřich Řičánek,
70 roků, Sadová 17
8.5. Anna Helánová,
85 roků, Sadová 23
11.5. Anna Hašpicová,
82 roky, Komenského 1
15.5. Věra Tomanová,
87 roků, Pod Horkou 10
16.5. Alice Švehlová,
90 roků, Sadová 10
25.5. Ing. Josef Ondráček,
80 roků, Komenského 21
26.5. Marie Hrušková,
70 roků, Sadová 19
26.5. Viktor Šimek,
80 roků, Osvobození 23
27.5. Zdeněk Polák,
75 roků, Sadová 16
30.5. Marie Zelíková,
80 roků, Komenského 25
Úmrtí
25.4. Marta Svobodová,
roč. 1936, Opletalova 46
29.4. Zdeněk Šenk,
roč. 1928, Plotní 6
10.5. Josef Bureš,
roč. 1932, Údolní 2

Informace o DPH
Vzhledem k novelizaci zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se
Město Adamov stalo od 1. 5. 2009 plátcem
DPH. Z tohoto důvodu budou ceny zboží
a služeb, které vyplývají z ekonomické činnosti Města Adamova a nejsou ze zákona
osvobozeny od DPH, navýšeny o příslušnou
sazbu DPH. Od uvedeného data se tak zvýší o 19 % mj. cena za inzerci ve zpravodaji,
za hlášení místním rozhlasem, za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, za pronájmy movitých věcí, za výlep plakátů, zvýší se
i cena pohlednic a brožur prodávaných na
pokladně MěÚ.
Odbor ekonomický

Zpráv y z rad ni ce
Z jednání Rady města
Adamova
Na 70. schůzi konané dne 24.4.2009
mimo jiné RM:
•• Schválila Smlouvu o poskytnutí dotace k projektu č.CZ.1.11/3.3.00/02.00702
s Regionální radou regionu soudržnosti
Jihovýchod, Kounicova 13, Brno (jedná
se o projekt Městského klubu mládeže).
•• Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí: MHD ze dne 15.4.2009, sociální a výchovně vzdělávací č. 10 ze dne 9.4.2009,
ze 17. zasedání komise projektu Zdravé
město Adamov a místní Agenda 21 ze
dne 15.4.2009.
Na 71. schůzi konané dne 29.4.2009
mimo jiné RM:
•• Schválila
Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
k
projektu č. CZ.1.11/3.3.00/02.00700 s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno (jedná se
o projekt Modernizace sportovního areálu na ulici Petra Jilemnického v Adamově).
•• Schválila v souvislosti s novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, navýšení příjmů Města Adamova
plynoucích z jeho ekonomické činnosti
(pokud nejsou ze zákona osvobozeny
od DPH) o příslušnou sazbu DPH, a to
s účinností od 1. 5. 2009 - viz článek Informace o DPH.

Z další činnosti:
Volby do Evropského parlamentu:
•• Z důvodů konání voleb ve dnech 5. a 6.
června 2009 a jejich dalšího organizačního zajištění budou obě budovy
Městského úřadu Adamov v pátek
dne 5.6.2009 v době od 8.00 hod do
14.00 hod. a v pondělí dne 8.6.2009
v době od 8.00 do 12.30 hodin pro
veřejnost uzavřeny. Děkujeme za pochopení.
•• Ve dnech 28.5.09 až 31.5. 09 budou voličům, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Adamově, rozneseny hlasovací lístky. Tyto lístky budou dodány do řádně
označených poštovních schránek v místě trvalého bydliště. V případě, že volič
hlasovací lístky neobdrží (např. z důvodu neoznačené schránky, bydlí jinde
než je hlášen, apod.), může si hlasovací
lístky vyzvednout buď přímo ve volební
místnosti ve dnech konání voleb nebo

kdykoliv v provozní době Městského
úřadu Adamov na jeho podatelně. Hlasovací lístky budou dodány v modrých
obálkách.

Různé :

•• Zástupci Města Adamova položili k uctění památky padlých u příležitosti Dne vítězství kytici k pomníku Rudoarmějce na
Smetanově náměstí.
•• Ve městě byly provedeny opravy chodníku na ul. Opletalova a Neumannova včetně opravy parkoviště.
•• Byla dokončena rekonstrukce Alexandrovy rozhledny, slavnostní otevření se konalo dne 16.5.2009 za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje
Mgr. Haška.
•• Byla zahájena výstavba hřišť a plochy pro
rekreaci na ul. Jilemnického s ukončením
30.6.2009.
•• Byla zahájena rekonstrukce plochy bývalé výměníková stanice v domě služeb na
klub mládeže s ukončením prací v termínu do 31.8.2009.

•• Byla zahájena oprava lávky přes řeku
Svitavu u nádraží ČD s ukončením
15.7.2009.
•• Připravuje se: rekonstrukce nájezdu do
hasičské zbrojnice, výstavba garáží MěÚ,
rekonstrukce vozovky před domem č.p.
99 na Smetanově náměstí a rekonstrukce přístupové mostní konstrukce do MŠ
Jilemnického.
Zpracovala Bc. Libuše Špačková,
tajemnice MěÚ

Sběrný den
V úterý dne 16.6.2009 uskuteční oblastní
charita Blansko v Adamově opět sběrný den,
kdy bude možné na určená místa a v určený čas přinést nepotřebné ošacení či obuv,
které ještě může posloužit někomu jinému.
Ošacení, prosím, přineste jako minule složené, zabalené v igelitových pytlích. 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 (ne
na konečné) v době od 16.10 – 17.00 hodin.
Zároveň bychom chtěli všem občanům Adamova, kteří nějaké ošacení minule přinesli či
přinesou, poděkovat.

Aktuální informace ze svodky událostí
Městské policie Adamov
Vybrané události z dubna 2009
konkrétně:
•• V ranních hodinách byli strážníci telefonicky požádáni operačním HZS o asistenci SDH Adamov při otevírání dveří do
bytu na ul. P. Jilemnického. Strážníci provedli šetření, zda osoba, která zažádala
o otevření bytu je skutečně uživatelkou
bytu a poté provedla JSDH Adamov otevření dveří, které si uživatelka bytu zavřela, aniž si vzala klíče.
•• V ranních hodinách bylo strážníkům
oznámeno, že na ul. Hradní leží přes cestu spadlý strom. O celé věci byl telefonicky informován velitel JSDH Adamov
Ing. Petr Kupka, který zajistil odstranění
spadlého stromu.
•• V odpoledních hodinách bylo službu konajícímu strážníkovi oznámeno, že na ul.
Fibichova leží na chodníku muž a nejeví
známky života. Strážník se ihned dostavil
na místo, kde spatřil na chodníku muže,
který již komunikoval s okolím. Z chování
muže bylo patrné, že je pod vlivem alkoholických nápojů a zřejmě upadl. Při komunikaci s mužem se k místu dostavila
jeho manželka, která strážníkovi sdělila,
že se o manžela postará. Pro jistotu se ješ-

tě strážník dotázal, zda dotyční nežádají
příjezd RZS, což odmítli.
•• Ve večerních hodinách byli strážníci přivoláni do restaurace Bowling na Smetanově náměstí, kde jistý host nezaplatil
svou útratu s tím, že si zapomněl peníze.
Po příjezdu strážníků byl host požádán
o podání vysvětlení a jelikož byl pod vlivem alkoholických nápojů, byl strážníky
převezen, po provedení nezbytných úkonů, na protialkoholní záchytnou stanici
Brno-Černovice.
•• V nočních hodinách bylo strážníkům
oznámeno, že na ul. P. Jilemnického dochází k rušení nočního klidu hlukem vycházejícím z bytu jedné ze zde žijící rodiny. Strážníci celou záležitost prošetřili
a jako podezření ze spáchání přestupku
proti veřejnému pořádku ji postoupili ke
správnímu orgánu pro projednávání přestupků MÚ Adamov.
•• Během měsíce dubna bylo provedeno
blokové čištění komunikací, při kterém
byli strážníci nuceni provést odtah vozidel, jejichž řidiči nerespektovali přenosné
dopravní značení.
Bc. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ADAMOV, Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04
V souladu s § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů zveřejňuje toto

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konají ve dvou dnech:
v pátek 5. června 2009
v době od 14.00 hodin – 22.00
hodin
a
v sobotu 6. června 2009
v době od 8.00 hodin – 14.00
hodin
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, a občan jiného
členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů veden
v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, je veden
v dodatku stálého seznamu voličů
a projevil svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
na území ČR tím, že podal u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel
podle zvláštního předpisu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb /tj.
do 26.4.2009/ žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu
nebo není veden v dodatku stálého seznamu voličů a projevil svou
vůli hlasovat tím, že podal u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel
podle zvláštního předpisu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb / tj.
do 26.4.2009/ žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Voliči musí při hlasování prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Volič,
který je občanem jiného členského
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státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že
je na území České republiky veden
v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského
státu nebo, jde-li o občana jiného
členského státu, neprokáže-li, že je
veden v evidenci obyvatel podle
zvláštního právního předpisu, potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.
To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen po prokázání totožnosti
a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad /na tel 516499623,
516499633/ a ve dnech voleb
i okrskovou volební komisi 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 okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební
schránkou.
Voliči mohou volit dle místa
bydliště v následujících okrscích:

Volební okrsek č. 1:
Sídlo: Městský úřad Adamov,
Pod Horkou 2, Adamov
Ulice:
Mírová
Nádražní
Osvobození

Plotní
Pod Horkou
Sadová č. 16, 18, 20
Sadová–rodinné domky
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 22, 24, 26
Smetanovo náměstí
U kostela
Vodní
Josefovská
Číslo popisné 128

Volební okrsek č. 2:
Sídlo : Základní škola Adamov,
Komenského 4, Adamov
Ulice:
Komenského
Lesní
Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27

Volební okrsek č. 3 :
Sídlo: Městské kulturní
středisko, Opletalova 22,
Adamov (malý sál)
Ulice:
Bezručova
Blažkova
Dvořákova
Fibichova
Hybešova
Krátká
Opletalova
Ronovská
Tererova
Údolní
Zahradní

Volební okrsek č. 4 :

Sídlo: Městské kulturní
středisko, Opletalova 22,
Adamov (velký sál)
Ulice:
Družstevní
Petra Jilemnického
Neumannova

Jiří Němec
starosta města Adamova

Pozvánka na výstavu
Sergej Kulina – obrazy a plastiky

V neděli 14. června v 16.00 hodin
bude ve Společenském centru v Adamově, Komenského 6, zahájena výstava obrazů a plastik akademického
malíře Sergeje Kuliny. Výstavu uvede
Naděžda Parmová a PhDr. Jaroslav Budiš. V hudební části vernisáže vystoupí
Sergej Golubkov - klavír. Výstavu můžete zhlédnout do 23. června od 13.00 do
17.00 hodin.
V krátkém povídání o sobě umělec
uvádí: „Narodil jsem se 18.března 1958
v Estonsku. Díky povolání mého otce
se naše rodina často stěhovala. Největší
dojmy ve mně zanechal náš pětiletý pobyt na Dálném Východě, u pobřeží Japonského moře, kde jsme žili daleko od
civilizace, obklopeni panensky nedotčenou přírodou. S odstupem doby si
uvědomuji, že právě toto místo, ale také
setkávání s různými povahami lidí a poznávání jejich osudů začaly formovat
moje tvůrčí schopnosti. Umělecky jsem
se začal vzdělávat až o řadu let později
na Střední umělecké škole v Oděse. Po

jejím absolvování v r.1984 jsem od roku
1985 studoval na Akademii výtvarných
umění v Kyjevě. Ukončil jsem ji úspěšně v roce 1991 svou diplomovou prací
„Olypij - malíř ikon“. Jednalo se o sochu
prvního známého staroruského malíře
svatých obrazů, mnicha Kyjevsko - Pečorského kláštera, Olypije. Tento projekt bohužel nebyl realizován. V roce
1991 jsem vstoupil do Svazu výtvarných
umělců Ukrajiny. Od roku 1988 pořádám své autorské výstavy. Mám spokojené manželství. Se svou milou ženou Táňou a dvěma šikovnými dcerkami, Mášou a Natálkou žijeme od r. 1992
v Kunštátě na Moravě. Zde se zabývám
sochařinou, malířstvím a keramikou.
Trochu učím. V centru mého tvůrčího
zájmu je člověk. Tématy jsou mezilidské vztahy a vztah člověka k sobě samému, které jsou vyjádřeny pohybem,
nejčastěji ale výrazem jeho očí a tváře.
Svým obrazům bych dal jeden společný název - „Dialogy beze slov“. Jsou to
jak dialogy mezi zobrazenými osobami, tak především vždy dialog
obrazu s divákem. Těší mě, že
mnoho mých prací své diváky
již v mnoha zemích našlo. Žijí
teď nezávisle na autorovi svým
samostatným životem. Je v nich
ale vždy část mé duše.“
Při prohlížení Kulinových obrazů může člověk lehce nabýt
pocitu, že kolem něj plynou
staletí. V kompozici, barevnosti
i motivech obrazů lze vysledovat ohlasy velkých historických
epoch lidstva od antiky přes gotiku i renesanci. Malíř také často používá náboženská témata,
čerpaná z odkazu křesťanství
a židovství. Velká část Kulinových obrazů doslova hýří barvami, menší je založena na dvou
základních barevných tónech,
nejčastěji na hnědé a zelené,
modelované v nejjemnějších
odstínech a světlech. Nezřídka
se u nich setkáváme i malířskou
technikou starých mistrů – s barokním šerosvitem, častým motivem jsou i hořící svíce.
Těšíme se na vaši návštěvu
a zveme vás, slovy výtvarníka,
k „dialogům beze slov“.

Úspěchy žáků
ZŠ Adamov
v matematických
soutěžích
V letošním školním roce zaznamenali
žáci ZŠ a MŠ Adamov několik úspěchů
v okresních kolech soutěží z matematiky. Škola se zapojila do dvou soutěží
- Pythagoriáda (pro 6. a 7. ročník) a Matematický klokan (2.- 7. roč.).
Pythagoriády se letos ve školním
kole zúčastnilo 22 žáků a do okresního
kola postoupila Hana Moserová z 6.A.
V okresním kole v Blansku pak v konkurenci 49 dětí obsadila výborné 3. místo.
Do soutěže Matematický klokan se
letos adamovská škola zapojila po kratší odmlce. Tato ojedinělá soutěž pochází z Austrálie a její originalita spočívá
v tom, že ve stejný den řeší stejné příklady (samozřejmě rozdělené do několika věkových kategorií) děti na celém
světě. Do této soutěže se pod vedením
třídních učitelek a učitelů matematiky
zapojila většina žáků 2. až 7. ročníku.
Také v této soutěži se žáci prosadili na
čelní místa okresu Blansko.
V kategorii Cvrček pro 2.a 3. třídy obsadila Tereza Kramerová 3. místo z 271
řešitelů blanenského okresu a v kategorii Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd se
mezi 301 řešiteli dostal na 2. místo Matěj Tužil.
Všichni jmenovaní žáci zaslouží velkou pochvalu a poděkování.
Stanislav Tůma
Pokud si i Vy chcete ověřit
matematické schopnosti,
předkládám výběr příkladů
z jednotlivých soutěží:
1. Najdi nejmenší počet shodných
krychliček, které potřebujeme
k vyplnění krabice o rozměrech
30x30x50.
2. Výtah uveze bud‘ 12 dospělých,
nebo 20 dětí. Kolik dětí se sveze ve
výtahu s 9 dospělými? Najdi jejich
největší možný počet.
3. Doplňte další tři členy řady tvořené
podle určitého pravidla:
1 ; 4 ; 2 ; 6 ; 9 ; 7 ; 11 ; 14 ; 12 ; 16 ; • ;
•;•;…
Řešení: 45 – 5 – 19,17,21
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ZPRÁVY Z MKS ADAMOV
MKS tel.: 607 518 104, 516 446 590, mks@mks-adamov.cz
Knihovna tel.: 516 446 817, knihovna@mks-adamov.cz
www.mks-adamov.cz

Připravujeme na ČERVEN:
ÎÎ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ ADAMOV
NAZVANÁ „INSPIRACE PŘÍRODOU“
(bližší informace na plakátech)
ÎÎ SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE PRO DĚTI
POŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI MDD
2. června 2009 u MKS od 10 hodin
(malování na chodník, hry, soutěže...)

ÎÎ KÁVA O PÁTÉ S HANKOU HOLIŠOVOU
2. června 2009 v salonku MKS od 17
hodin. Znáte ji především ze seriálu
„Velmi křehké vztahy“ a z Městského
divadla Brno.
ÎÎ SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ MKS
– KD I U PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ KLUBU
3. června 2009 MKS – SC od 14.30
hodin
ÎÎ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO
MAHENOVA DIVADLA V BRNĚ NA
PŘEDSTAVENÍ „LAKOMEC“
4. června 2009
ÎÎ VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO OKOLÍ
ADAMOVA – ALEXANDROVKA A JEJÍ
OKOLÍ PODRUHÉ...
10. června 2009 (zájemci se musí
přihlásit předem)

Hana Holišová v seriálu Velmi křehké vztahy
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ÎÎ DANA MORÁVKOVÁ A PETR
MALÁSEK hosty setkání
13. června 2009 v sále MKS od 17
hodin

Dopoledne s pohádkou patřilo
v květnu Katce Rakovčíkové a její
pohádce „O zlobivém andílkovi”
ÎÎ VERNISÁŽ VÝSTAVY - S. KULINA obrazy a plastiky - 14. června 2009
Společenské centrum v 16 hodin
ÎÎ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA KOCERT
ROBERTA JÍCHY (herce Městského
divadla Brno) a jeho hostů v G-studiu
v Brně - 16. června 2009
ÎÎ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO DIVADLA
RADOST NA PŘEDSTAVENÍ NAZVANÉ
„JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ“, které je

určeno pro děti i dospělé
18. června 2009 začátek již v 18
hodin
ÎÎ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO
MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO NA
MUZIKÁL EVITA
21. června 2009
ÎÎ DOPOLEDNE S POHÁDKOU ZDEŇKA
ŠEVČÍKA
24. června 2009 v sále MKS od 9.45
hodin
ÎÎ ZÁBAVNÉ A TANEČNÍ ODPOLEDNE
PRO DĚTI S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
29. června 2009 MKS od 16.15 hodin
ÎÎ KONCERT pořádaný u příležitosti
výročí povýšení Adamova na město
30. června 2009 sál MKS od 18 hodin

Dopravní
okénko

Termín předprodeje jízdenek a vyřizování průkazek: 23. června 2009
v době od 14 do 16 hodin v MKS Adamov.

V MKS – knihovně najdete
tyto i jiné nové knihy:
Světoví autoři:
Oates, J. C.: Stýskání po mámě
Larsson, S.: Muži, kteří nenávidí ženy
Swarup, V. : Milionář z chatrče
Jelinek, E.: Milovnice
Pro romantické duše:
Deweraux, J.: Milovat
Small, B.: Drahoušek Jasmína
Cartland, B.:
Žít pro lásku
Hledání lásky
Láska zvítězí
Nebezpečí na Nilu
Knihy Jana Bauera:
Milostné aféry minulých století
Klasikové v nedbalkách
Krajinou domova s holí poutnickou I. a II. díl

Plán činnost TJ Spartak Adamov
– odb. Turistiky na červen 2009
14. červen 2009 Lednice z Ladné a po
vodě k Janohradu
V červnu 2009 - obnova značení TZT .

Pravidelné návštěvy výstavy Flora Olomouc jsme si zvykli spojit s návštěvou různých firem,
podniků - tentokrát zvítězila Palírna u Zeleného stromu v Prostějově. Ekurze byla doplněna (ke
spokojenosti všech) malou ochutnávkou výrobků.

80 let práce Červeného kříže
V letošním roce si připomeneme 80. výročí založení Červeného kříže v Adamově.
Ve zprávě za rok 1929 je v přehledu spolků ČK v tehdejší zemi Moravsko-slezské již
uveden spolek ČK v Adamově. U vzniku
skupiny ČK v Adamově stáli obětaví obvodní lékaři MUDr. Ignác Grydil a jeho nástup
ce MUDr. Arnošt Martinec st., vedoucí lékař
obvodního střediska v Adamově. MUDr. A.
Martinec působil v Adamově od roku 1926
a spolu s učitelkou Hudcovou (pozdější chotí
Petra Jilemnického) zavedli jako jedni z prv
ních zdravotní péči o školní mládež. Jako jeden z prvních lékařů zavedl MUDr. Martinec
zdravotnické karty pracovníkům Škodových
závodů v Adamově a zdravotní péči o ně
přímo na závodě. Celkem 37 let vykonával
v Adamově aktivně lékařskou praxi. Tato záslužná práce MUDr. A. Martince st. byla 17.
12. 1963 oceněna na tradiční slavnosti v Karolinu univerzity Karlovy v Praze, kde mu byl
udělen čestný titul Zasloužilý lékař.
Mezi prvními průkopníky ČK v Adamově byli i samaritáni dobrovolného a později
továrního sboru požárníků, funkcionáři ČK
byli tehdejší pracovníci Škodových závodů.
V roce 1937 byl pořádán i první samaritánský kurs, který absolvoval mj. i Alois Václavek. V době protektorátu, když práce ČK byla
znemožněna, jezdili Alois Václavek a Josef
Hrnčíř jako zdravotníci se záchranným vozem závodu. Po osvobození konali oba pánové zdravotnickou službu na starém zdrav.
středisku v závodní požární zbrojnici.
Dne 23. 10. 1945 se konala první výborová schůze po osvobození a byl na ní zvolen nový výbor ČK s předsedou Františkem

Hrabinským. Skupina ČK prošla i krizí. Situace se zlepšila od roku 1954, kdy se funkce
předsedy ujímá A. Václavek a od roku 1962
MUDr. Alois Martinec ml. V roce 1960, kdy se
Adamov začíná rozrůstat, je skupina rozdělena na I. a II. Předsedou skupiny II. se stává
MUDr. Jiří Hřib. V roce 1969 byl vytvořen obvodní (městský) výbor ČK, jeho předsedou
byl zvolen obvodní lékař MUDr. František
Kotouček. Je třeba také připomenout obě
tavou práci dobrovolných pracovníků, kteří
vykonávali zdravotní službu při různých akcích. V Adamově I to byli především A. Václavek a Dana Šenková, v Adamově III paní Ivančinová, Pisaříková, Vostárková a Pilátová.
S historií ČK v Adamově je nerozlučně
spjata i úspěšná činnost závodních skupin
ČK v n. p. Adast, které byly založeny v roce
1954 z iniciativy MUDr. A. Martince st. a Emila Hejla st. Závodní skupiny ČK neovlivňovaly jen činnost místních skupin v Adamově,
ale byly průkopníkem a vzorem v práci ČK
v okrese a v kraji. ČSČK měla v té době 650
členů. Rozdělení bylo:
ZO Adamov I - starý Adamov, 130 členů,
předsedkyně Marie Procházková
ZO Adamov II - sídliště na Horce, 150 členů, předsedkyně Eva Pelanová
ZO Adamov III - Kolonie a Ptačina, 370
členů, předsedkyně Dobroslava Nováková.
Organizace Červeného kříže v Adamově
zanikla na začátku 90. let minulého století.
Ve své době hrála významnou úlohu – dříve
v oblasti zdravotnické prevence i přímým poskytováním zdravotní péče, později v oblasti
výchovy a osvěty a zajišťováním první pomoci
při různých akcích, především hromadných.
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CO MŮŽETE

SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!
Velké
spotřebiče

Malé
spotřebiče

Chlazení

Nářadí,
hobby, dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz
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Vzpomínka

Dne 15. 6. 2009 tomu bude rok, co nás navždy opustila naše drahá maminka a babička paní Helena Alexová z Adamova. S láskou
a úctou stále vzpomínáme.

Dne 12. června uplyne 8 roků, kdy ve
věku 79 let, zemřel pan František Volavý.
Vzpomínáme.

Dne 28. července uplyne rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček Miroslav Buš z Adamova. S láskou
a úctou stále vzpomínají
manželka, dcery, synové a vnoučata.

Adamov navštívili bratislavští
přátelé...
Několik týdnů se adamovské kulturní
středisko připravovalo na plánovanou návštěvu bratislavských přátel v Adamově.
K navázání kontaktů došlo zásluhou
(dnes již zemřelé) členky klubu důchodců,
paní Šťovíčkové. Ta se při náhodném setkání s bratislavskými seniorkami rozpovídala
o činnosti nejen klubu důchodců, ale celého
kulturního střediska. Následovala výměna
několika dopisů a přišel čas první návštěvy.
Od té doby uspořádalo kulturní středisko
dva zájezdy do Bratislavy, stejně jako dvakrát přijeli bratislavští senioři do Adamova.
A 21. května jsme se těšili na jejich návštěvu třetí.
Všechna setkání se dají rozdělit na dvě
části. Dopoledne vždy patří poznávání - přírodních krás regionu, města, firem v okolí
atp. Ta druhá, na kterou se všichni velmi těší,
společnému posezení. Nejinak tomu bylo
i před několika málo dny. Dopoledne jsme
připravili pro naše hosty exkurzi do pivovaru
v Černé Hoře, následovalo seznámení s mlékárnou v Otinovsi, kde si všichni a rádi zakoupili oblíbený sýr a jiné výrobky. Poslední
zastavení patřilo naši chloubě - Světelskému
oltáři, kde nás s jeho historií i současností seznámila Ing. Ludmila Pokorná.
Personál restaurace Větrník se vzorně postaral o spokojenost hostů při obědě a potom už následovalo vytoužené setkání - setkání našich i bratislavských zpěváčků, seniorů, známých a přátel. V průběhu odpoledne
zavítal mezi nás i starosta našeho města, pan
Jiří Němec, stejně jako adamovský pan farář,
Jiří Kaňa. Povídání nebralo konce, ostatně
tak jako vždycky. Ale den utekl a přišel čas se
loučit. Poslední stisky rukou, poslední zamá-

vání, sem tam i slzy v očích a autobus odvážel naše bratislavské hosty zpět domů.
Věříme, že se my za rok zase vypravíme
do Bratislavy. Do té doby se těšíme na všechny dopisy, e-maily, telefonáty a fotografie,
které nám připomínají, že v Bratislavě máme
naše přátele.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kdo mi pomohli se zajištěním celé
akce, členům kroužku zpívání pro radost za
krásné vystoupení, členům klubů důchodců
za veškerou pomoc a všem „kuchařinkám“,
které připravily pro naše hosty spoustu sladkých i slaných dobrůtek.
Jitka Králíčková

Slova pro
povzbuzení
V Blansku čistí břehy Svitavy a na čistou
vodu si nějaký čas počkáme. Uvědomuju si,
že klidná vodní hladina je člověku prastarým
zrcadlem. Od doby, kdy v ní poprvé spatřil
svou tvář, už bylo o zrcadlech napsáno velmi
mnoho. Stará moudrost říká, že „Mladí touží
najít v zrcadle svou budoucnost, staří v něm
odmítá najít svou minulost, avšak jedno mají
společné - nespokojenost“. Kolik už to bylo
v pohádkách zrcadel, rozbitých ze zklamání
nebo závisti. Jsou ale taková, která rozbít nelze, která nám denně nastavují zejména naše
děti, ale také přátelé i nepřátelé. Zrcadlo
tedy umí být velmi nepříjemné. Na druhou
stranu ale zaplaťpánbůh za jeho pravdivost,
protože, jak říká jiná moudrost: „Pravda léčí,
lež jen zakrývá“.
Jiří Kaňa

Dne 14. června 2009 vzpomeneme 20.
výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana Josefa Manouška z Adamova.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. Nikdy
nezapomeneme.
Děti s rodinami.

Poděkování
Děkuji touto cestou Sboru pro občanské
záležitosti města Adamova za blahopřání
k mému životnímu jubileu. Děkuji také výboru ZO OS KOVO závodu Adast a.s. Adamov rovněž za blahopřání a peněžitý dar
k mým 80. narozeninám. Poděkování patří
také Kulturně informační komisi a všem dalším mým přátelům a známým za jejich gratulace písemné, ústní i telefonické a dárky
u příležitosti mého životního jubilea dne 15.
dubna 2009.
Ing. Miroslava Kejíková
Osvobození 121/27, 679 04 Adamov
Děkuji touto cestou Sboru pro občanské
záležitosti Městského úřadu, ZO OS KOVO,
ZO KSČM a všem přátelům a známým za blahopřání a dary k mému životnímu jubileu.
PaedDr. Jiří Sychra
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Odešla

MUDr. Růženka Filipínská

Přesně na den, za jeden měsíc poté, co jsme jí
v Adamovském zpravodaji blahopřáli k 85. narozeninám, kterých se dožila 20. února 2009, ji nemocné srdce zradilo a po kratším pobytu v nemocnici 20. března t.r. nemoci podlehla. Pohřeb
se konal v pátek 27. března 2009 v obřadní síni
krematoria v Brně. Posledního rozloučení se zúčastnili její bývalí kolegové a někteří pracovníci
bývalého závodního zdravotního střediska, možno říci i za adamovské přátele a známé.
Na paní doktorku Filipínskou budeme v dobrém vzpomínat a uchováme si ji v paměti tak, jak
jsme ji po léta znali. Čest její památce!
Miroslava Kejíková
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Město Adamov
nabízí od 1. 8. 2009 k pronájmu
byt 3+1 o rozloze 76,03 m2 na
ulici Komenského 6 v Adamově.
Jedná se o byt s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné.
Záloha na nájemné činí minimálně 300 000,- Kč.
Nabídky budou hodnoceny dle
níže uvedených kritérií:
1. výše nabídnuté částky
2. splatnost nabídnuté částky
3. doba podání nabídky na podatelnu MěÚ Adamov
Žádosti o byt podávávejte v zalepené obálce s označením:
„volný byt – neotevírat“
Vaše žádosti zasílejte na adresu Město Adamov, Pod Horkou 2,
679 04 Adamov nejpozději do 30.
6. 2009.
Bližší informace: tel. 516 499 628.
Jiří Němec, starosta

Okresní vybíjená dívek

Ve středu 29.4. 2009 se konalo již 5. kolo
v okresní vybíjené dívek, které pořádá Základní škola a mateřská škola Adamov. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev, tedy 110 dívek. Hrálo se ve dvou kategoriích: první kategorie - dívky 6. a 7. tříd a druhá kategorie
- dívky 8. a 9. tříd.
V první kategorii excelovaly, stejně jako
loni, naše dívky ze ZŠ a MŠ Adamov, které
dosáhly vítězství bez jediné porážky. Na druhém místě se umístilo družstvo ze ZŠ Erbenova Blansko, třetí byly dívky z Bílovic n. Svi-

Adamovští florbalisté
Tentokrát Vám přineseme zpravodajství hned ze dvou našich ligových turnajů.
Nejprve 8. turnaj odehraný 18. dubna 2009.
Hned ze začátku musím sebekriticky říct, že
se nemáme zrovna čím chlubit. Začali jsme
prvním zápasem s Krokovými Vary, které během letošní sezony velmi posilovaly a v jejich týmu nezůstal kámen na kameni. Hra
byla velmi vyrovnaná, útočné akce se střídaly
na obou stranách, ale my jsme „vyrobili“ dvě
chyby v obraně a ty rozhodly zápas. Takže
jsme prohráli 0:2 a chystali se na dalšího soupeře – vedoucí Bíteš. O zápasech s nimi se zde
vždy velmi dlouze rozepisuji, ale dnes není
příliš o čem mluvit. Jako vždycky to byla bitva
na ostří nože. Zápas byl dlouho nerozhodný,
ale nakonec rozhodla jediná obranná chyba
a opět se míček třepetal v naší síti – prohra
0:1. Poslední zápas skupiny jsme hráli proti
slabšímu soupeři – ABTA Brno a my si chtěli
spravit chuť. To se nám do jisté míry povedlo
a dokráčeli jsme k výhře 4:0 po gólech: Olivy (Procházka), Kocmana (Hloušek), Daniela
(Lukáš) a Lukáše (Daniel). Do čtvrtfinále jsme
šli ze třetího místa a zuby si na nás brousil
tým Hattricku U16. Hattrick se sešel ve velmi
dobré sestavě a vědeli jsme, že zápas s nimi
nebude lehký. Soupeř potvrdil svoji zkuše-

nost a vyhrál těžce, ale přesvědčivě 2:0. Tím
pro nás tento turnaj skončil a my jsme jeli
domů už po čtvrtfinálovém zápase. Tak špatný výsledek jsme uhráli zatím pouze jednou
v této sezoně. Pro tento den jsme však měli
těžký los a jsem s předvedenou hrou týmu
spokojen, protože jsme nikomu nedali nic zadarmo a prali se o každy centimetr na hřišti.
Další turnaj jsme odehráli 16. května 2009
a po příjezdu na halu jsme zjistili, že hned
dva týmy z naší skupiny nepřijely. Pro nás to
znamenalo 4 jisté body a fakt, že jediný zápas
rozhodne o prvním místě ve skupině. Zápas
jsme odehráli proti Hattricku U 16. Brzy jsme
se dostali do vedení 1:0 a tento stav vydržel
až do poloviny zápasu. Po změně stran se do
nás soupeř opřel a nakonec jsme odcházeli
s porážkou 1:4. Ve čtvrtfinále jsme narazili na
Ořechov, který nemáme v poslední době příliš v oblibě a zápasy s nimi se nám moc nedařily. Po 5 minutách jsme ovšem vedli 2:0,
kdy během jediného střídání zafungovala
spolupráce Odehnal–Kocman a dokázala vsítit hned dva góly. Do poločasu se nám podařilo ještě navýšit náskok na pohodlných 4:0
a mohli jsme dohrávat zápas v poklidu. Jenže přišla dvě zbytečná vyloučení. Jednomu
jsme se ubránili, při druhém jsme již inka-

tavou, čtvrté skončilo družstvo ze Křtin, páté
místo patří ZŠ TGM Blansko.
Ve druhé kategorii zvítězilo družstvo ZŠ
Rájec – Jestřebí, 2. Křtiny, 3. ZŠ TGM Blansko,
4. Adamov, 5. Olešnice a 6. Bílovice n. Svitavou.
Vítězná družstva si odnesla poháry, ostatní alespoň sladkou odměnu.
Za skvělou organizaci soutěže děkujeme paní učitelce Marii Klepárníkové a Editě
Kuběnové.
Vedení školy

sovali. Ořechov sice přidal ještě další 2 góly,
ale vítězství jsme si již pohlídali. V semifinále jsme narazili na Bíteš a byl to zápas jako
vždy. Opět nervy drásající drama. Soupeř
šel brzy do vedení a my celý zápas usilovali
o vyrovnání. Nakonec se to povedlo Danielovi a zápas dospěl do samostatných nájezdů.
K prvnímu nájezdu se postavil Luboš Lukáš
a po dlouhém vyčkávání se zakončením nakonec neproměnil. Bíteš také neproměnila.
K dalšímu nájezdu se rozběhl Kocman a po
dlouhém blafáku a položení gólmana se
štěstím proměnil. Bíteš opět nenašla recept
na gólmana Leplta. Třetí nájezd jel Hloušek,
který bez zbytečných průtahů vyslal tvrdou
ránu, kterou však bítešský brankář se štěstím
vykryl. Náš Leplt se blýskl dalším neuvěřitelným zákrokem. A k poslednímu našemu nájezdu se postavil hostující hráč Tomáš Mlýnek
a nechytatelnou ranou pod víko nám zajistil
postup do finále. Zde jsme se postavili opět
týmu Hattrick Brno. Znovu jsme vedli 1:0, ale
soupeř nás nakonec přehrál 1:3. Potvrdily se
tak špatné výsledky z poslední doby proti tomuto týmu.
S celkovým výsledkem týmu jsem velmi
spokojen. Chci poděkovat hráčům za předvedenou bojovnost a schopnost semknout
se dohromady ve správný čas.
Jan Kocman, kapitán týmu
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Petra Masáková bronzová na MČR
Šachisté Adamova postoupili do KPI
vého oddílu Petra Masáková. Mezi reprezentanty velkých tréninkových šachových středisek se prosadila zejména zaujetím a bojovností ve druhém dnu turnaje a vybojovala
třetí místo v kategorii děvčat.

Mistrovství České republiky šachistů kategorie do osmi let proběhlo ve dnech 8.-9.
května ve Vyškově.
Turnaje se zúčastnilo 81 dětí z celé republiky.
Velkého osobního úspěchu a zviditelnění
oddílu i města Adamova na celorepublikové
úrovni dosáhla členka Adamovského šacho-

*** *
„A“ družstvo Adamovských šachistů vyhrálo svoji soutěž a postoupilo do Krajské-

ho přeboru I. třídy, který zahrnuje celý Jihomoravský kraj. V historii oddílu je to nejvyšší soutěž, do které se šachisté Adamova
probojovali. V následujícím ročníku soutěží družstev bude Adamov nejvýše hrajícím
mužstvem z Blanenska.

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.
 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.
 Mladý pár koupí byt v Adamově v osobním vlastnictví, 3+1 a větší do max. ceny:
1 500 000,-Kč, solidní jednání zaručeno. Tel.:
737 532 350.
 Hledám byt 2-3+1 v Adamově. Tel.
605 903 800.
 Prodám válendu bez úložního prostoru –
levně. Tel. 732 910 167.
 Prodám garáž na Horce ulice Lesní (33
m2). Tel. 602 529 495, 607 120 720.
 Koupím garáž
604 203 557.

na

Ptačině.

Tel.

 Pronajmu garáž na Horce na proti bývalému internátu. Možno i dlouhodobě. Tel.
732 835 735.
 Prodám byt 2+1 v Adamově na Ptačině
po celkové rekonstrukci. Zn: č.t. 605814954.

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

ZDARMA + 6 měs. 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení

ZDARMA

ADA-NET pro důchodce

C

10 Mbit/s

357 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 30.6.2009 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.
ADA-NET START

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

10/10 Mb 20/20 Mb 40/40 Mb

395,-

495,-

595,-

ušetříte 4260,-

ušetříte 3060,-

ušetříte 1860,-

40 Mbit/s !

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ADA-NET TELEFON

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč

0,42 Kč

špička (bez/vč.DPH)

mimo špičku (bez/vč.DPH)

1,00 Kč 0,50 Kč

Porovnání s tarifem O2 ADSL 2-8 Mb/0.512 Mb - cena 750,- 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 až 58% !!!

C
férinternet

již 5 let stejná cena
žádné zdražování
jen zvyšování kvality

Ve čtvrtek 21. května t.r. zavítala do Adamova návštěva z Bratislavy. Členové klubu
důchodců na Sibiřské ulici navštívili pivovar v Černé Hoře, mlékárnu v Otinovsi a
ujít si nenechali ani chloubu našeho města - Světelský oltář. Odpoledne prožili ve
společnosti našich seniorů a členů Kroužku zpívání pro radost při MKS.
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Fotografie z návštěvy botanické zahrady MZLU v Brně, kterou pro zájemce zprostředkoval Ing. Rudolf Rybář.
Výstavba dětského hřiště na ulici P. Jilemnického zdárně pokračuje

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, Ing. O. Kašpárková, Z. Buřík, Bc. Roman
Pilát, Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. Odpovědný pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov,
tel.: 516 499 625, e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK Čr e 14730. Tisk: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

16

