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Konečně je tady očekávané a vytoužené léto, na kte-
ré se těší nejenom děti, ale i dospělí. Letní dny jsou 
spojeny s pohodou a odpočinkem, chvílemi prožitými 
s dětmi, rodinou a našimi nejbližšími. 
Přejeme všem občanům klidný a příjemný čas zaslouže-
ného volna, načerpání nových sil do další práce, dětem 
prázdniny plné sluníčka, koupání, nových kamarádů, 
dobrodružství a nezapomenutelných zážitků. Všem ať 
prázdninový čas plyne pomaleji než čas všední… 

 Jiří Němec, Miroslav Čuma

Fotografie z oslav povýšení Adamova na město 
Autor: Jiří Hromek 
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Výsledky voleb do Evropského 
parlamentu za Adamov

Účast voličů
Celkový počet oprávněných voličů 3 830
Počet voličů, kteří se dostavili k volbám 1 114 , to je 29,09 %
Celkem odevzdáno 1 112 úředních obálek z toho 1 106 platných hlasů

Dosažené pořadí stran v Adamově

pořadí  název politické strany počet 
hlasů 

vyjádře-
no v %

1. Česká strana sociálně demokratická 371 33,54

2. Komunistická strana Čech a Moravy 226 20.43

3. Občanská demokratická strana 196 17.72

4. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana 
lidová

73 6,60

5. Suverenita 44 3,97

6. Strana zelených 33 2,98

7. Evropská demokratická strana 21 1,89

8. Věci veřejné 20 1,80

9. Moravané 18 1,62

10. SNK Evropští demokraté 16 1,44

11. Dělnická strana 15 1,35

12. „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ 12 1.08

13. Strana svobodných občanů 11 0,99

14. Volte Pravý Blok www.cibulka.net 10 0,90

15.-17 Česká strana národně socialistická 6 0,54

15.-17 Libertas.cz 6 0,54

15.-17. Demokratická Strana Zelených 6 0,54

18.-19 Strana důstojného života 5 0,45

18.-19. NEZÁVISLÍ 5 0,45

20.-21. Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa 4 0,36

20.-21. „Strana soukromníků České republiky“ 4 0,36

22.-25. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 1 0,09

22.-25. Strana svobodných demokratů 1 0,09

22.- 25. Humanistická strana 1 0,09

22.-25. Liberálové.CZ 1 0,09

26.-33. Česká strana národně sociální 0 0,00

26.-33. Národní strana 0 0,00

26.-33. Spojení demokraté- Sdružení nezávislých 0 0,00

26.-33. Nejen has.a živn. uč.do Evropy 0 0,00

26.-33 Balbínova poetická strana 0 0,00

26.-33. Lidé a Politika 0 0,00

26.-33. Zelení 0 0,00

26.-33. Strana demokracie a svobody 0 0,00

Informace o volebních výsledcích za Adamov jsou uvedeny na www. adamov.cz. 
Všechny volební informace lze získat na internetové adrese www.volby.cz 

Bc. Libuše Špačková, tajemnice MěÚ

Další část kronik Adamova 
je vám k dispozici

Jak jsme již uvedli v čísle 4 Adamovského 
zpravodaje letošního roku, připravilo město 
pro zájemce o historii Adamova digitalizova-
né kroniky. V dubnu jsme vám nabídli kro-
niky z let 1959 až 1999. V současné době již 
máme k dispozici i nejstarší kroniky, takže 
můžeme nabídnout přehled od r. 1922, kdy 
se začala kronika vést, až po rok 1999 včet-
ně. Po uzavření současné kroniky a její digi-
talizaci koncem letošního roku bude soubor 
úplný. Kroniky jsou uloženy na třech DVD, 
a to:
1) 1959 – 1971 a 1993 – 1999
2) 1972 – 1981 a 1922 - 1958
3) 1982 – 1992, 

ale můžete mít i každou skupinu samo-
statně, tedy na pěti DVD.

Kroniky můžete mít buď na DVD nebo 
na CD (pro ty, kteří mají starší počítač, který 
DVD nepřečte – CD mají asi 7 krát nižší kapa-
citu, uvedené kroniky by byly asi na 21 CD). 
Ukázky z kronik jsou uveřejněny na webo-
vých stránkách města. A jak můžete kroni-
ky získat? 

e-mailem na adrese   •
hrusakova@adamov.cz 
telefonicky na čísle 516 499 625  •
osobně na městském úřadě u paní Hru- •
šákové. 
Žadatel si požádá o zkopírování kronik, 

uvede, o které roky má zájem a zda požaduje 
jako nosič CD nebo DVD. Na vlastní náklady 
je pořídí a dodá a následně na ně budou kro-
niky zdarma zkopírovány. Přejeme vám jen 
samé zajímavé listování historií města. 

Kulturně informační komise

Změna provozní doby 
sběrného dvoru

Upozorňujeme občany na změnu 
provozní doby sběrného dvoru, který 
provozuje firma GAMA J+P, s. r. o. se 
sídlem Kolonie 302, Adamov.

Tento bude od 1.7.2009 otevřen 
výhradně v těchto dnech:

Pondělí: 10.00 hod – 18.00 hod
Středa: 10.00 hod – 18.00 hod
Pátek: 10.00 hod – 18.00 hod

V ostatní dny v týdnu a ve státem 
uznané svátky bude sběrný dvůr uza-
vřen. 

Děkujeme za pochopení.
Odbor správy majetku města
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 72. schůzi konané dne 25.5. 2009 
mimo jiné RM:

schválila dohodu o ukončení stávající  •
smlouvy na dodávku tepelné energie do 
budovy Městského úřadu Adamov, Pod 
Horkou 101/2, včetně jejích příloh a sou-
časně schválila smlouvu novou. 
vzala na vědomí zápis z 28. a 29. zasedá- •
ní Kulturně informační komise a zápis z 11. 
zasedání sociální a výchovně vzdělávací 
komise.
schválila dohodu o podmínkách přístupu  •
do centrálního registru řidičů, která upra-
vuje pravidla a technické podmínky pro 
přístup MP Adamov do centrálního regis-
tru řidičů
doporučila ZM Adamova odsouhlasit po- •
řízení Změny Územního plánu města Ada-
mova na pozemku parc.č.188 v k.ú. a obci 
Adamov z původního záměru využití plo-
chy pro nerušící výroby a komerce (NK) na 
novou plochu, všeobecné obytné území 
(OV). Účelem změny ÚP je výstavba rodin-
ného domu na výše uvedeném pozemku
vzala na vědomí výpověď smlouvy o vý- •
půjčce č. 01/2009/SV se Společenstvím 
vlastníků P. Jilemnického 18 a 20, Ada-
mov.K výpovědi smlouvy došlo z důvodu, 
že vypůjčitel žádal o možnost vybudování 
oplocení kolem vypůjčeného pozemku za 
účelem ochrany a bezpečnosti revitalizo-
vané nemovitosti. RM na své 69. schůzi ne-
schválila vybudování oplocení. 
schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o do- •
dávce užitkové vody č. 1/1/2007 s firmou 
ADAVAK s. r. o.
schválila Dodatek č.2 ke Smlouvě o po- •
skytnutí dotace z Regionálního operační-
ho programu NUTS 2 Jihovýchod s Regi-
onální radou regionu soudržnosti Jihový-
chod, kterým dochází k navýšení dotace 
na rekonstrukci Alexandrovy rozhled-
ny z původní částky 2 773 822,00 KČ, tj. 
82,34% na 3 100 975,55 KČ, tj.92,5 %. 
schválila Smlouvu o výpůjčce s PČR- Kraj- •
ské ředitelství policie JMK, Územní odbor 
vnější služby Blansko. Tato smlouva upra-
vuje pravidla pro nepravidelné užívání 
služebny MP Adamov za účelem zajištění 
zázemí při výkonu služby hlídky OO PČR 
Blansko v katastru města Adamova. Záměr 
výpůjčky byl v souladu se zákonem o ob-
cích řádně vyhlášen na úřední desce
schválila program Oslav 45. výročí povýše- •
ní obce Adamov na město ve dnech 12.-
14.6.2009
vzala na vědomí výpověď smlouvy o pro- •
nájmu sloupů veřejného osvětlení č. 

03/2007/VO s firmou HAKR Company, s. 
r. o
jako jediný společník společnosti Adavak,  •
s.r.o., Nádražní 445, Adamov vzala na vě-
domí uzavření Smlouvy o dílo na investič-
ní akci „Výměna oken a dozdění parapetů 
a klimatizace velkého sálu v MKS“ se spo-
lečností AKZ Stavby, s.r.o., Ořechov.
schválila záměr odprodeje pozemku  •
parc.č. 252/34 o výměře 129 m2, druh po-
zemku zahrada v k.ú. a obci Adamov a ulo-
žila zveřejnit záměr na úřední desce
doporučila Zastupitelstvu města Adamova  •
schválit přijetí neinvestiční účelové dotace 
ve výši 98.000,- Kč na úhradu výdajů sou-
visejících s konáním voleb do Evropského 
parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009.
vzala na vědomí zprávu o výsledku pře- •
zkoumání hospodaření města Adamova 
za rok 2008, které proběhlo na MěÚ ve 
dnech 14. – 16. 4. 2009 ze strany Krajského 
úřadu JmK. Při přezkoumání hospodaření 
města Adamova za rok 2008 nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna 
žádná závažná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územní-
ho celku v budoucnosti. Samotná zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření je 
součástí závěrečného účtu, který se před-
kládá zastupitelstvu a byl řádně vyvěšen 
i na úřední desce 
schválila pronájmy zahrádek v lokalitách  •
„u tenisových kurtů“, „Louka pod Adamo-
vem“ a „u internátu“. U všech schválených 
pronájmů bylo řádně vyvěšeno na úřed-
ní desce oznámení o záměru pronajmout 
tyto pozemky.
vzala na vědomí žádost ze dne 22.4.2009  •
o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
č. 44/2005/B k bytu č. 66 na ul. Komen-
ského 6 v Adamově a uložila odboru SMM 
zveřejnit nabídku nového pronájmu bytu 
a současně schválila Dohodu o ukončení 
smlouvy o nájmu bytu. Jedná se o třípo-
kojový byt na ul. Komenského 6 s přijatou 
dlouhodobou zálohou na nájemném (tzv. 
předplacené nájemné). Na úřední des-
ce a na webových stránkách byla nabíd-
ka nového pronájmu zveřejněna . Před-
placené nájemné u tohoto bytu činilo 
300.000,- Kč. Žádosti bylo možno podávat 
do 30.6.2009.
schválila Nájemní smlouvu č. 16/2009  •
s MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
na pronájem části pozemku p.č. PK 195 
v k.ú. a obci Adamov o výměře 24 m2. .Jed-
ná se o pozemek, který je využíván jako 
nástupní plocha pro cestující MHD na za-
stávce Horka, točna. Záměrem je tuto plo-

chu vydláždit a umístit na ní zastřešenou 
autobusovou zastávku pro cestující MHD
schválila přidělení nebytových prostor  •
v Domě služeb na ul. Družstevní 1 v Ada-
mově (prostory bývalé vinotéky) za úče-
lem zřízení fotografického ateliéru, kde 
budou poskytovány následující služby – 
fotografování na průkazky, portrétní a re-
klamní fotografie a zakázková výroba re-
klamních předmětů a dárků (placky, potisk 
triček, samolepící grafiky atd.)
schválila Dodatky č. 7 a 8 ke smlouvě o za- •
jištění sběru, svozu a likvidace směsného 
komunálního, objemného, nebezpečného 
a tříděného odpadu se společností AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o.. Dodatkem 
č. 7 dochází při stávajícím rozsahu smlou-
vy ke snížení výdajů na odpad o 375 Kč 
měsíčně tj. cena za služby se sníží z část-
ky 189.164,99 Kč/měsíc na 188.789,99 Kč/
měsíc z důvodu změny DPH z 19 % na 9 % 
rovněž u svozu nebezpečného odpadu 
a vánočních stromků. Dodatkem č. 8 do-
chází od 1.6.2009 opět k navýšení výdajů 
na odpad o 4 238,75 Kč měsíčně, tj. cena 
za služby se zvýší z částky 188 789,99 Kč/
měsíc na 193 028,74 Kč/měsíc. Důvodem 
je úprava počtu odpadových nádob:
- Kontejnery na SKO – navýšení o 1 ks
- Popelnice na SKO – snížení o 8 ks
- Kontejnery na plasty – navýšení o 3 ks
- Kontejnery na papír – navýšení o 6 ks
- Nová stanoviště na papír (ul. Osvobo-

zení, ul. Družstevní, ul. Opletalova 28).
 Nová stanoviště na plast (ul. Osvobození, 

ul. Družstevní, ul. Opletalova 28), posílení 
stanovišť na papír (ul. P. Jilemnického, ul. 
Komenského, ul. Sadová).

Na 73. schůzi konané dne 1.6. 2009 mimo 
jiné RM:

doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va přijmout usnesení, kterým rozhodne 
o názvu fotbalového hřiště v Adamově 
na : „Fotbalový stadion Jindřicha Svobody 
v Adamově“.
neschválila udělení výjimky z místní úpra- •
vy provozu na pozemních komunikacích 
- možnost vjezdu s nákladním automobi-
lem – AVIA- na ulici Sadová a možnost par-
kování na parkovišti pro osobní automobi-
ly - nad školou – ulice Sadová
schválila pronájem části pozemku – za- •
hrádky v lokalitě „Louka pod Adamovem“. 
Oznámení o záměru pronájmu bylo řádně 
vyvěšeno na úřední desce
projednala a doporučila Zastupitelstvu  •
města Adamova schválit Rozpočtové 
opatření č. 3/2009
projednala závěrečný účet Města Adamo- •
va za rok 2008 a doporučila Zastupitel-
stvu města Adamova schválit závěrečný 
účet Města Adamova za rok 2008 vč. zprá-
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Dovolená lékařů
AZZA spol. s.r.o. Adamov
MUDr. Alena Bernášková 

20. 7 – 31 . 7. 2009
17. 8. – 21. 8. 2009

MUDr. Alžběta Martincová
7. 7. – 17. 7. 2009
17. 8. – 21. 8. 2009

MUDr. Zdenka Škvařilová
27. 7. – 7. 8. 2009 
24. 8. – 28. 8. 2009

Obvodní středisko 
MUDr. Zuzana Kuchařová

6. 7 . – 18. 7. 2009
3. 8. – 15. 8. 2009

Dětské středisko 
MUDr. Lenka Košťálová

1. 7. – 3. 7. 2009
20. 7. – 31. 7. 2009
17. 8. – 28. 8. 2009

vy o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní Města Adamova za rok 2008 a vyjádřit 
souhlas s celoročním hospodařením Měs-
ta Adamova za rok 2008, a to bez výhrad. 
Závěrečný účet města za uplynulý kalen-
dářní rok musí být vždy do 30. 6. projed-
nán na zasedání zastupitelstva a před jeho 
projednáním 15 dní řádně zveřejněn ( na 
úřední desce je vyvěšeno od 25.5.2009). 
vzala na vědomí výsledek výběrového ří- •
zení na poskytnutí překlenovacího inves-
tičního úvěru na financování akce „Kon-
verze výměníkové stanice na Městský 
klub mládeže“ a doporučila Zastupitelstvu 
města Adamova schválit Smlouvu o úvěru 
č. 992/09/LCD s Českou spořitelnou, a.s. 
na poskytnutí překlenovacího úvěru na fi-
nancování této akce
vzala na vědomí výsledek výběrového ří- •
zení na poskytnutí překlenovacího inves-
tičního úvěru na financování akce „Moder-
nizace sportovního areálu na ulici Petra 
Jilemnického“ a doporučila Zastupitelstvu 
města Adamova schválit Smlouvu o úvěru 
č. 993/09/LCD s Českou spořitelnou, a.s. 
na poskytnutí překlenovacího úvěru na fi-
nancování této akce
vzala na vědomí udělení ředitelského vol- •
na ve dnech 29. a 30. 6.2009 pro žáky ZŠ 
a MŠ Adamov

Na 74. schůzi konané dne 9.6. 2009 mimo 
jiné RM

vzala na vědomí zprávu k provozu areálu  •
koupaliště Adamov I. – Horka zpracova-
nou provozovatelem koupaliště firmou 
ADAVAK s. r. o.
schválila Provozní řád a Návštěvní řád kou- •
paliště v Adamově I – Horka Adamov
schválila projekt na umístění přenosného  •
dopravního značení vyznačujícího úse-
ky, ve kterých může být Městskou policií 
v Adamově měřena rychlost a odsouhlasi-
la umístění přenosného dopravního zna-
čení dle tohoto projektu
vzala na vědomí Inspekční zprávu, kterou  •
zpracovala Česká školní inspekce, Jiho-
moravský inspektorát na základě výsled-
ků inspekce provedené v Základní škole 
a mateřské škole Adamov, příspěvkové or-
ganizace v termínu 17. až 19.2.2009 a pro-
tokol provedené o státní kontrole a veřej-
noprávní kontrole
schválila program 25. zasedání Zastupi- •
telstva města Adamova, které se uskuteč-
ní ve čtvrtek 18.6.2009 v 15:30 hodin na 
Městském úřadě v Adamově 

Na 75. schůzi konané dne 17.6. 2009 
mimo jiné RM:

z důvodu ukončení členství v radě města  •
odvolala z funkce člena Povodňové komi-
se Doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc a součas-
ně jmenovala členem Povodňové komise 

nového člena rady města Bc. Romana Pi-
láta
schválila dodatek č. 1 Povodňového plánu  •
města Adamova, kterým se tento plán ak-
tualizuje o provedené změny
schválila Kalkulaci věcně usměrňované ceny  •
pro služby hřbitovní spojené s nájmem hro-
bového místa pro rok 2009 – starý hřbi-
tov Adamov I, nový hřbitov v Adamově III. 
Důvodem přepočítání kalkulace je změna 
v rozpočtu na rok 2009. Rovněž bude prove-
deno přepočítání ceny pronajatých hrobo-
vých míst, které byly přiděleny v letošním 
roce. Přeplatek bude vrácen nájemcům.
schválila na základě předloženého zápisu  •
komise pro výběr uchazeče nejvýhodněj-
ší nabídku na akci „Oprava mostu – ulice 
Plotní“ od firmy Mitrenga – stavby, spol. 
s r. o. , Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno 
a současně schválila Smlouvu o dílo s tou-
to firmou
doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va revokovat svoje usnesení z 24. zase-
dání Zastupitelstva města Adamova ze 
dne 26.3.2009 dle schváleného progra-
mu bod.č.3- Odprodej objektu č.p. 8 včet-
ně pozemku parc. č. St. 31 a schválit pro-
dej objektu č.p. 8 a pozemku parc. č. St. 
31 v k.ú. a obci Adamov formou veřejné 
dražby dobrovolné konané dne 15.9.2009, 
organizované společností PROKONZUL-
TA, a.s., a to za vyvolávací cenu ve výši 
590.000,-Kč. Jedná se o objekt bývalé pe-
kárny na Smetanově náměstí. K návrhu re-
vokace dochází z důvodu, že schválený zá-
jemce o koupi svoji nabídku zrušil.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na prová- •
dění služeb v oblasti odpadového hospo-
dářství a provozování sběrového dvoru se 
společností GAMA J+P, s. r.o., Kolonie 302, 
Adamov. Na základě tohoto dodatku bude 
omezen počet provozních dnů v měsíci na 
každé pondělí, středa a pátek od 10.00 
hod do 18.00 hod (vyjma státem uzna-
ných svátků). Mimo provozní dobu bude 
hala ke sběru odpadů uzavřena. K omeze-
ní provozní doby na tři dny v týdnu dochá-
zí z finančních důvodů.
projednala a doporučila Zastupitelstvu  •
města Adamova schválit Rozpočtové 
opatření č. 4/2009
doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit Smlouvu o převodu obchodní-
ho podílu mezi převodcem Synergou a.s., 
Masná 34, Brno a nabyvatelem Městem 
Adamov, Pod Horkou 2, Adamov
doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit odkoupení majetku od společ-
nosti ZTA Adamov, s.r.o. v předloženém 
znění usnesení
schválila „Provozní řád dětského hřiště na  •
ulici Lesní Adamov“. Tento řád bude u hřiš-
tě řádně vyvěšen

schválila Dohodu o ukončení Smlouvy  •
o nájmu nemovitosti č. 18/2007/PP ze dne 
20.8.2007 k zahrádce na části pozemku 
parc. č. 425 v k.ú. a obci Adamov / lokalita 
u tenisových kurtů/ a uložila odboru SMM 
zveřejnit záměr nového pronájmu
vzala na vědomí Pokyn ředitelky č. 3/2009  •
o provozu mateřských škol v době letních 
prázdnin

Z další činnosti
V současné době je  v rozpracovanosti 
celkem 8 stavebních akcí. Jedná se 
především:

o výstavbu hřišť na ul. Jilemnického, které  •
mají být dokončeny 30.6.2009
klub mládeže v domě služeb po bývalé vý- •
měníkové stanici
o opravu lávky přes řeku u nádraží •
o výstavbu dvou garáží pro městský úřad •
o opravu přístupové lávky do MŠ Jilemnic- •
kého, která se zahájí v době prázdnin
o přístupovou rampu na přístupové komu- •
nikaci k MěÚ, která je před dokončením
o rekonstrukci nájezdu do hasičské zbroj- •
nice
ekonomickým odborem byly rozeslány  •
platební výměry na místní poplatek „za ko-
munální odpad“ za rok 2008. Tyto výměry 
obdrželi občané, kteří neuhradili poplatek 
včas nebo ve správné výši.

připravuje se: 
výstavba zastávky MHD u nádraží ČD včet- •
ně zpevněných ploch a přechodu přes sil-
nici II.třídy
rekonstrukce mostu v ul. Plotní. U obou  •
akcí probíhá správní řízení.

Bc. Libuše Špačková, tajemnice MěÚ
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Zpětný odběr elektrozařízení:  
pod dohledem EU

Zprávy z matriky
V sobotu dne 20.6.2009 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:
9.11.2008 Adam Smištík,  

Ronovská 2

9.11.2008 David Smištík,  
Ronovská 2

28. 2.2009 Jakub Fišer,  
Petra Jilemnického 18

7. 4.2009 Vít Smutník,  
Sadová 17

16. 4.2009 Elena Maňáková,  
Sadová 20

Blahopřejeme
1.6. Vladimír Čech, 82 roky, 

Komenského 25

1.6. Jan Fojt, 81 rok,  
Petra Jilemnického 8

1.6. Veronika Spěváková,  
81 rok, Komenského 1

3.6. Alžběta Polášková,  
93 roky, Dvořákova 2

4.6. Antonín Vežník, 88 roků, 
Opletalova 34

4.6. Vlastimil Hlouš, 80 roků, 
Petra Jilemnického 14

8.6. Božena Svobodová, 80 roků,  
Tererova 1

8.6. Richard Noss, 70 roků, 
Petra Jilemnického 4

9.6. Richard Beránek, 87 roků, 
Komenského 1

10.6. Milena Vopalecká, 70 roků,  
Sadová 25

12.6. Hana Zachrová, 80 roků,  
Sadová 23

13.6. Jiřina Zahradníčková, 81 rok,  
Komenského 23

13.6. Ladislav Uhlíř, 80 roků,  
Opletalova 28

13.6. Zdenka Kočvarová, 80 roků, 
Petra Jilemnického 23

15.6. Vít Babík, 70 roků,  
Družstevní 7

16.6. Jarmila Pokorná, 75 roků, 
Komenského 25

21.6. Dagmar Lingerová, 82 roky,  
Pod Horkou 15

22.6. Jiří Konečný, 81 rok,  
Mírová 10

V srpnu roku 2008 uplynuly TŘI roky od 
okamžiku, kdy v České republice začal fun-
govat zpětný odběr, oddělený sběr, násled-
né zpracování a recyklace vyřazených elek-
trozařízení.

Vytvoření systému, který to umožňuje, 
požaduje od všech členských států EU pří-
slušná evropská směrnice. Ta se promítla do 
novely zákona o odpadech, která v ČR naby-
la účinnosti 13. srpna 2005. Povinnost zajis-
tit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování 
a recyklaci vyřazených elektrozařízení sta-
novila tato novela výrobcům elektrických 
a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu za-
čali zakládat tzv. kolektivní systémy.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí 
ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do jed-
notlivých skupin. Pro plnění této povinnos-
ti ve skupinách velkých a malých domácích 
spotřebičů, nářadí a nástrojů byla jako pro-
vozovatel kolektivního systému pro spo-
lečné plnění zákonem daných povinností 
výrobci založena akciová společnost ELEK-
TROWIN.

Závazek ČR vůči EU
Evropská unie rovněž stanovila množ-

stevní limity zpětně odebraných elektrozaří-
zení, které je třeba splnit v určitém termínu. 
Pro větší srozumitelnost se tyto limity uvá-
dějí v kilogramech odebraných spotřebičů 
na občana. 

Členské země měly tyto limity splnit už 
do konce roku 2006, Česká republika ale vy-
jednala odklad do konce roku 2008. Zaváza-
la se ročně odebrat, zpracovat a recyklovat 
nejméně 4 kg vysloužilých elektrozařízení 
na občana.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN 
započala svou činnost, třídily domácnos-
ti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho oby-
vatele. V srpnu roku 2008 již toto množství 
dosahovalo 3 kg. Výsledky, které hlásí další 
kolektivní systémy pověřené nakládáním 
s elektroodpadem z jiných skupin (např. 
s vysloužilými televizory nebo počítači), ský-
tají v úhrnu s výsledky práce ELEKTROWINu 
dobré předpoklady splnění závazků České 
republiky vůči EU.

Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes 

i tzv. viditelný příspěvek na recyklaci. Je po-
chopitelné, že spotřebitel tento příspěvek 
může vnímat negativně a mylně se může 
domnívat, že se tím jeho nákup nového spo-
třebiče „zdraží“. 

Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungo-
vání této úpravy nezměnily. Jediný rozdíl spo-
čívá v tom, že z ceny výrobku byly viditelně 
vyčleněny náklady na zpětný odběr a recyk-
laci. Tento příspěvek je finanční částka odpo-
vídající nákladům výrobců na zpětný odběr 
a recyklaci výrobku, kterou tito výrobci v plné 
výši odvádějí do kolektivního systému. 

Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již při-
spěl do kolektivního systému na zpětný od-
běr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše 
příspěvku vynásobená počtem prodaných 
spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce 
na celkových nákladech na zpětný odběr 
a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektiv-
ní systém. 

A co obce?
Zákon v současnosti neukládá obcím po-

vinnost zajistit zpětný odběr elektrozaříze-
ní. Přesto se kolektivní systém ELEKTROWIN 
snaží uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž zá-
kladě se sběrné dvory a mobilní svozy stáva-
jí místy zpětného odběru. Obci to umožňuje 
ušetřit náklady za recyklaci elektroodpadů, 
které občané odevzdávají do sběrných dvo-
rů nebo mobilních svozů. Na základě uzavře-
né smlouvy je totiž může bezplatně předat 
kolektivnímu systému.

Zůstává nepopiratelným faktem, že tam, 
kde obce smlouvu s kolektivním systémem 
ELEKTROWIN uzavřely, ušetřily nemalé fi-
nanční prostředky. Vyjádřeno čísly to pro 
obce za dobu fungování kolektivního systé-
mu znamená úsporu v řádu stovek milionů 
korun. 

Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná 
novela, elektrospotřebiče byly součástí běž-
ného komunálního odpadu, jehož svoz a re-
cyklaci plně hradily obce. Nyní mohou obce, 
kromě bezplatného odvozu a recyklace, zís-
kat ještě příspěvek na provoz místa zpětné-
ho odběru a informační kampaně. Tam, kde 
obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, 
mohou díky aktivitě kolektivního systému 
použité elektrozařízení sebrané v rámci mo-
bilního svozu bezplatně předat k zpětnému 
odběru. Svazky obcí a mikroregiony mohou 
také nově pro sdružené obce využít mož-
nosti zajištění dostupného místa pro odlo-
žení elektrozařízení od občanů prostřednic-
tvím „PUTUJÍCÍHO KONTEJNERU“. 

Společnost Elektrowin zapojila za dobu 
své činnosti do svého systému již více než 
4500 obcí a za tři roky zpětně odebrala přes 
40 000 tun elektrozařízení.

odbor správy majetku města
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Konverze výměníkové stanice na 
Městský klub mládeže v Adamově

24.6. Erika Zelinková, 85 roků, 
Petra Jilemnického 11

25.6. Miroslav Ptáček, 70 roků,  
Sadová 21

28.6. Květoslava Nezvalová, 75 roků,  
Blažkova 2

29.6. Františka Kyzlinková, 90 roků,  
Pod Horkou 15

Blahopřejeme k sňatku
23.5. Martin Bušek – Aneta Uhlířová

Úmrtí
27.5. František Tatera, roč. 1932,  

Býkovice 13

9.6. Božena Volavá, roč. 1920, 
Opletalova 38

Vybrané události z května 2009 konkrétně:
V dopoledních hodinách bylo strážní- •
ky na lesní cestě u ČOV, přistiženo os. 
vozidlo, jehož řidič vjel do míst, kde je 
vjezd zakázán zákazovou značkou B1 
(zákaz vjezdu všech vozidel). Jelikož se 
řidič dopustil přestupku dle § 22 odst. 1 
písm. l) zákona č. 200/90 Sb., o přestup-
cích ve znění pozdějších předpisů, byla 
mu uložena bloková pokuta. 
V odpoledních hodinách bylo strážní- •
kem na parkovišti U kostela spatřeno 
popojíždějící os. vozidlo. Při zastavení 

vozidla a provedení nezbytných úkonů 
vedoucích ke ztotožnění řidiče bylo zjiš-
těno, že tento nevlastní řidičské opráv-
nění. Na místo byla ihned přivolána 
hlídka OO PČR Blansko, které byla celá 
věc předána. 
Ve večerních hodinách se na služebnu  •
MP Adamov dostavil muž, který stráž-
níkům sdělil, že má problémy se svým 
sousedem, který mu neustále zvoní 
na domovní zvonek a dělá různé jiné 
schválnosti. Strážníci kontaktovali muže 
podezřelého z přestupku proti občan-
skému soužití a požádali ho o podání 
vysvětlení. Jelikož se muž k uvedenému 
jednání doznal, dopustil se přestupku 
proti občanskému soužití dle § 49 odst. 
1 písm. c) zákona č. 200/90 Sb., o pře-
stupcích ve znění pozdějších předpisů. 
Přestupek byl s mužem vyřešen domlu-
vou. 
Ve večerních hodinách byla při hlídko- •
vé činnosti na ul. Fibichova spatřena 
skupinka tří cyklistů, kteří jeli za snížené 
viditelnosti na neosvětlených jízdních 
kolech takovým způsobem, že ohro-
žovali bezpečnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích. Strážníci 
skupinku zastavili, požádali o prokázání 
totožnosti, a jelikož se cyklisté dopustili 
přestupku proti bezpečnosti a plynulos-
ti provozu na pozemních komunikacích 
dle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/90 
Sb., o přestupcích ve znění pozdějších 
předpisů, byla jim všem uložena bloko-
vá pokuta. 
Ve večerních hodinách bylo strážníkům  •
telefonicky oznámeno, že u restaura-
ce ,,Oáza“ došlo k úmyslnému poško-
zení restauračního zařízení. Strážníci 
provedli šetření a zjistili, že poškození 
restauračního zařízení má na svědomí 
mladík, kterého se strážníkům podařilo 
ztotožnit. Jelikož vlastník restauračního 
zařízení nežádal náhradu škody za po-
škozený majetek, byla mladíkovi ulože-
na bloková pokuta. 
Dne 30.5.2009 se strážníci účastnili oslav  •
MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ, při kterém 
proběhla ukázka technického vybavení 
městské policie Adamov. Děti byly pře-
devším zvědavé na vybavení nového 
služebního vozidla, na zařízení pro mě-
ření rychlosti vozidel a na měřič alkoho-
lu v dechu ( Dräger 6810). 

 Bc. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov

Mnozí občané v minulosti se zájmem po-
zorovali rekonstrukci Alexandrovy rozhled-
ny, která byla slavnostně otevřena 16. květ-
na 2009. Nyní se pozornost obyvatel Ada-
mova III. upírá k realizaci stavebních prací 
na sportovišti P. Jilemnického. Tyto zmoder-
nizované plochy pro rekreaci a sport budou 
sloužit všem již v průběhu letošních letních 
prázdnin.

Tak trochu mimo střed zájmu je další 
z projektů, na nichž se finančně podílí Evrop-
ská unie a Jihomoravský kraj. Je jím realizace 
zázemí pro Městský klub mládeže v objektu 
Družstevní 1. Pozorným jistě neunikl hluk 
v nejnižším patře budovy a zvýšený pohyb 
stavebních dělníků v této lokalitě. Samotné 
stavební práce se již také postupně derou 
do venkovního prostoru v okolí stavby. Jed-
ná se především o založení základů pro tera-
su, která bude součástí prostor určených pro 
návštěvníky tohoto zařízení. 

V současné době je bývalá výměníko-
vá stanice zcela vyklizena. Byly odstraněny 
staré technologie, vybourány příčky v so-

ciálním zázemí a nově obezděna nová ob-
jektová předávací stanice pro vytápění ob-
jektu. Strženy byly staré akustické podhledy 
a odstraněny nepotřebné rozvody elektrické 
energie a vody.

Vše je tedy připraveno pro budování no-
vých prostor, které budou sloužit jako alter-
nativa bezcílného pobytu dětí a mládeže na 
ulicích sídliště Ptačina. Nově vytvořené záze-
mí bude poskytovat pohybové aktivity, bez-
platný přístup na internet, prostory pro stol-
ní hry a občerstvení formou automatů na 
studené a teplé nápoje včetně cukrovinek. 

Nově zrekonstruované prostory budou 
před započetím zimních měsíců předány do 
užívání příspěvkové organizaci Městské kul-
turní středisko Adamov, která bude klub mlá-
deže provozovat a plně zastřeší jeho činnost 
nejen pro naše juniory. Zázemí klubu budou 
využívat i adamovští senioři, v dopoledních 
hodinách i maminky s malými dětmi. 

Tento projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií a Jihomoravským krajem.

Jiří Němec, starosta 
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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

Končí další školní rok...
S příchodem prázdnin končí další školní 

rok. Mnoho aktivit nabízených městským 
kulturním střediskem je organizováno právě 
na příslušný školní rok. Týká se to především 
kurzů. a kroužků. 

Proto proběhly závěrečné schůzky a lek-
ce ve veselé a příjemné atmosféře. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem lekto-
rům, kteří ve školním roce 2008 – 2009 pra-
covali v jednotlivých kurzech.

poděkování posílám:
Mgr. Markétě Procházkové, Mgr. Jindřišce 

Tronečkové, Mgr. Heleně Ličkové, Miloslavě 
Rejdové a Lence Blažkové.

Poděkování za výbornou celoroční spo-
lupráci patří i lektorům krátkodobých kurzů 
– Andree Kleinové, Míše Nešporové, Evě Su-
chánkové a Danielu Kotasovi.

Krásné a odpočinkové dva měsíce přeji 
i členům výborů klubů důchodců, členům 
historicko-vlastivědného kroužku. a zpěváč-
kům z Kroužku zpívání pro radost.

Na setkání po prázdninách se budu těšit 
i s dětmi a maminkami z Mateřského centra 
Adámek, kam zveme i nové maminky – zá-
jemkyně o práce v centru.

Všem obyvatelům města přeji jménem 
pracovníků MKS příjemnou a slunečnou do-
volenou spojenou s načerpáním nových sil 
a získáním spousty zážitků.

Za kolektiv pracovníků MKS 
Jitka Králíčková

Slíbili jsme vám....
Informace ke sběru starého papíru

Na základě rozhodnutí výborů obou klu-
bů důchodců při MKS nebudou nadále hro-
madné sběrové akce organizovány. Největší 
problém je s uskladněním papíru. K jeho li-
kvidaci využívejte proto kontejnerů na pa-
pír.

Jména vylosovaných výherců vstupenek 
na akci nazvanou podvečer s Danou 
Morávkovou a petrem Maláskem

Příjemný podvečer prožili ve společnosti 
této manželské dvojice: p. Langer z Blanska 
a Eva Svobodová z Adamova. Děkujeme ne-
jen jim, ale všem, kdo dodali fotografie na 
výstavu nazvanou Adamov, jak jej možná 
neznáte a blahopřejeme k výhře.

Informaci k termínu uzavření knihovny 
MKs

Knihovna bude v průběhu prázdnin uza-
vřena v době od 20. července do 14. srpna 
t.r. V době prázdnin bude knihovna otevře-
na následovně:

pondělí, čtvrtek v době od 10 do 12 
a od 13 do 17 hodin 
středa v době od 10 do 12 a od 13 do 
16 hodin

Na prázdniny připravujeme
15. července   Î
TŘETÍ NÁVŠTĚVU ROZHLEDNY 
ALEXANDROVKA a jejího okolí 
22. července – autobusový zájezd,  Î
jehož cílem bude ZÁMEK LETOVIcE 
a okolí
7. srpna – návštěva letní scény  Î
divadla Radost v Brně – představení 
TINGL TANGL Začátek ve 20.30 hodin. 
Přihlášky do 14. července výhradně přes 
e-mail nebo č.t. 607518104. 
(kabaretní večer složený ze scének, 
písniček a skečů z představení 
uváděných v divadle Radost)

14. srpna 2009 Î
autobusový zájezd pro všechny věkové 
kategorie do sTRÁŽNIcE spojený 
s plavbou po Baťově kanále. Bližší 
informace najdete na plakátech. Přihlášky 
do 14. července t.r.

20. srpna 2009 Î
autobusový zájezd na výstavu FLORA 
OLOMOUc – letní etapa Podrobné 
informace na plakátech. Přihlášky do 31. 
července 2009.

Dále připravujeme
5. 9. 2009 Zájezd (pendolínem) do  Î
prahy
24. 10. 2009 Zájezd na představení  Î
M. Horáčka a p. Hapky „KUDY KAM“ 
uváděné ve státní opeře praha 
přihlášky do 30. 8. 2008.

Nezapomeňte si na prázdninové 
měsíce vypůjčit dostatek vašeho 
oblíbeného čtiva. Nové knihy, 
které najdete v naší knihovně:
Historické romány:
Erickson, C.: Poslední manželka Jindřicha VIII.
Conte Corti, E. C.: Alžběta, zvláštní žena
Přibský, V.: Valdštejn a Eleonora
Hanibal, J.: Velmož tří králů

pro ženy:
Petiška, M.:  
Tatínku, má ďábel oči jako maminka?
Adams, C.: Kmotra
Martinová, L.: Nervy v kýblu
Letteová, K.: Jak zabít manžela
Figesová, K.: A co já?
Masonová, C.: Tajnosti vdaných žen

Naučná literatura:
Vysočinou po stopách Santiniho
Domácí právník
Atlas brouků
Atlas hmyzu
Hrníčková kuchařka - Půlhodinka pouhá 
 - Nejrychlejší moučníky

pro milovníky napětí:
Deaver, J.: Rozbité okno
Cole, M.: Krutost
Cole, M.: Procitnutí
Clark, M.H.: Na viděnou
Sullivan, M.: Očistný obřad
Korberová, T.: Královna karavan 

Adamovský klub důchodců 
oslavil třicáté narozeniny

V loňském roce si významné jubileum 
připomenul klub důchodců na Ptačině, v le-
tošním roce 30. výročí své existence oslavili 
členové klubu důchodců v Adamově I.

Ve středu 3. června členky výboru slav-
nostně vyzdobily společenské centrum, aby 
mohly přivítat nejen pravidelné návštěvníky 
středečních „besed“, ale i všechny pozvané 
hosty.

Ve 14 hodin zahájila ředitelka MKS toto 
slavnostní setkání a přivítala přítomné. 
O veselý, básničkami a písničkami naplněný 
úvod se postaraly paní učitelky z adamovské 
ZŠ a MŠ – na Komenského ulici se svými dět-
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mi. Po něm následovala chvilka vzpomínání. 
Současná předsedkyně výboru KD se svém 
příspěvku vzpomenula na úplné začátky čin-
nosti klubu, na všechny ty, kteří, v něm za tři-
cítku let pracovali i na zajímavé aktivity, kte-
ré klub pořádal.

Oficiálního poděkování ve formě obráz-
ku se dostalo necelé desítce bývalých aktiv-
ních členů KD. Velmi nás potěšila přítomnost 
Ing. Hovorky, za jehož vedení dosahoval 
klub výborných výsledků.

Po skončení oficiální části setkání násle-
dovalo občerstvení, ale především společné 
besedování, vyprávění a vzpomínání.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
členkám výboru KD za přípravu celé akce 
a rovněž dětem a paním učitelkám za krásný 
kulturní program.

Jk

Celé město svátek slaví
Pod tímto názvem připravilo vedení Měs-

ta Adamova hlavní oslavy povýšení Adamo-
va na město. Patřil jim celý víkend od 12. do 
14. června a snahou jeho pořadatelů bylo, 
aby si v bohatém programu našel to „svoje 
oblíbené“ každý z nás.

Oslavy se začaly v pátek 12. června SLAV-
NOSTNÍM SETKÁNÍM, při kterém starosta 
města předal ocenění vybraným organiza-
cích, spolkům a klubům jako výraz podě-
kování za jejich práci vykonávanou ve pro-
spěch obyvatel našeho města. V kulturním 
programu se přítomným představil jeden 
z oceněných kolektivů – taneční obor ada-
movské základní umělecké školy. 

Od půl desáté se obloha nad městem roz-
zářila díky ohňostroji, který byl krásným dár-
kem pro všechny obyvatele města.

Sobotní den patřil kultuře. Celý den byl 
na prostranství u kostela pro všechny zájem-
ce všech věkových kategorií připraven růz-
norodý program Úvod akce připravili žáci 
ZŠ a MŠ v Adamově, na ně navázali žáci ZUŠ 
Adamov, pro nejmenší byla připravena po-
hádka v podání herců divadelní společnosti 
Paravánek z Brna, program pokračoval vy-
stoupením skupiny Kaštánci z Horní Lhoty, 
po kterých vystoupil Kroužek zpívání pro 
radost při MKS a tečku za celodenním pro-
gramem udělalo Duo Classic z Doubravice. 
Role moderátorky se profesionálně zhostila 
herečka Mahenova divadla v Brně, paní San-
dra Riedlová.

Ale ani posledním vystoupením u kostela 
oslavy v sobotu nekončily. Od 17 hodin byli 
hosty MKS Dana Morávková a Petr Malásek, 
se kterými prožili všichni, kdo na akci přišli, 
příjemný podvečer.

O dopolední program v neděli se posta-
rali členové adamovské JSDH, kterým vypo-

mohli i okolní sbory. Odpoledne se převážná 
část programu odehrála na našem fotbalo-
vém hřišti, které právě v tento den bylo po-
jmenováno po fotbalové legendě Jindřichu 
Svobodovi. Krásné počasí, které naše oslavy 
podpořilo, vydrželo i po dobu konání fotba-
lového utkání, ve kterém se proti „adamov-
ským starým pánům postavil tým Zbrojovky 
Brno 1978. V utkání plného krásných fotba-
lových momentů nakonec zvítězili mistři 
ČSSR 1978 brankami Černíka, Jarůška a hos-
ta týmu, senátora Vlastimila Sehnala. Za ada-
movské korigoval výsledek Libor Svoboda. 

Úplný závěr víkendových oslav patřil kon-
certu skupiny Tři sestry. 

Věřím, že se mnou budete souhlasit, když 
řeknu, že za všemi akcemi, které během víken-
du proběhly, se skrývá práce mnoha lidí, a to 
nejen pracovníků adamovské radnice, měst-
ského úřadu, ale i kulturního střediska, spor-

tovců a v neposlední řadě i cizích organizací 
a firem, které se na průběhu oslav podílely.

Nerada bych na někoho zapomněla, pro-
to přijměte velké poděkování vy všichni, kdo 
jste jakkoliv přispěli k úspěšnému průběhu 
oslav.

Ani tímto víkendem však oslavy povýše-
ní Adamova na město nekončí. Pořadatelé 
kulturních, sportovních i jiných akcích řadu 
z připravených aktivit pořádají právě v rám-
ci celoročních oslav a poznáte je jednoduše, 
jsou doplněny logem oslav:

Za pořadatele akce: Jitka Králíčková

města Adamova

pRÁZDNINOVÁ sOUTĚŽ pRO VŠEcHNY

Pravidla této soutěže jsou velice jednoduchá: na fotografii vám 
představujeme dítě jedné populární  dvojice. Pokud podle našich nápověd 

poznáte s kým tvoří šťastnou rodinu, budete zařazeni do slosování a 
můžete patřit mezi tři výherce vstupenky do Mahenova divadla v Brně na 

představení BROUČCI v říjnu t.r..

Naše nápovědy:
– Na fotografii je kluk  což jste jistě poznali. Přidáváme jeho jméno – Petřík.
– Maminkou Petříka je známá herečka, která řadu rolí odehrála ve filmech 

a pohádkách (např. Příliš hlučná samota, Princezna Husopaska, Z pekla 
štěstí...), ale zaznamenat jste ji mohli i jako moderátorku v pořadu Snídaně s 

Novou. Nyní ji můžeme vídat v jedné z hlavních rolů v seriálu VKV. Je členkou 
souboru Divadla bez zábradlí v Praze. 

– Tatínkem Péťě je člověk, který po svém otci zdědil lásku k hudbě a věnuje 
se jí profesionálně – je známý klavírista a skladatel, několik roků učil na 

pražské konzervatoři. Od roku 1990 doprovází na koncertech např. Hanu 
Hegerovou.

Věříme, že naše nápovědy stačily a vy už víte, že Petřík je synem ........ 
Pošlete nám správnou odpověď na pohlednici z vašich letošních prázdnin 

a dovolených na adresu: MKS Adamov, Opletalova 22, 679 04  Adamov. 
Pohlednice pro nás budou současně inspirací, kam bychom se mohli podívat 

v rámci zájezdů nebo výletů. 



10

Plán činnosti odboru 
turistiky TJ Spartak Adamov 

červenec
11. 7. 2009 Ruprechtov – Rakovecké údolí 

– Jedovnice 15 km (Adamov ČD 8.18, Blan-
sko 8.27. Blansko bus 8.43, Senetářov 9.21 – 
Ruprechtov 9.35) 

V měsících červenci a srpnu bude probí-
hat obnova turistického značení a obnova 
informačních prvků. 

Konec školního roku v MŠ
Měsíc červen byl ve znamení mnoha akcí 

pořádaných pro děti v mateřské škole na 
ul.P.Jilemnického. Děti prožily Týden dětské 
radosti, navštívily divadlo Radost, další diva-
dlo přijelo za nimi do MŠ. Velmi zdařilou akcí 
byla i tradiční vycházka Za poznáním okolí 
našeho města, která děti tentokrát zavedla 
pod Nový hrad. Velice se jim líbila i Procház-
ka pohádkovým lesem, kterou pro ně připra-
vili starší kamarádi ze ZŠ Komenského ul.. 
Na závěr roku byli slavnostně vyřazeni z MŠ 
budoucí prvňáčci a školní rok jsme zakonči-
li Zahradní slavností nejen pro děti, ale i je-
jich blízké. 

 Za kolektiv MŠ H.Marková

Slova pro 
povzbuzení

Na konci školního roku v jedné mateřské 
školce děti kreslily obrázky na téma moje 
rodina a kamarádi. Když byly skoro hotové, 
začaly si prohlížet výtvory svých kamarádů. 
Najednou se shlukly kolem jednoho kluka 
a začaly se smát, ukazovat si na jeho obrázek 
a posmívat se mu. Malý nejdřív svůj výtvor 
obhajoval, ale pak to vzdal a dal se do pláče. 
Paní učitelka vzala do ruky jeho obrázek – 
terč posměchu – a vidí, že tam nakreslil ma-
minku s kočárkem, který má všechna koleč-
ka čtverhranná (vlastně místo koleček čtve-
rečky)… Napomenula děti a chlapci obrázek 
vrátila s tím, ať chybu opraví. On jí však mezi 
slzami odpověděl: “To není kočárek na chod-
ník, ale do schodů!!” Děti se smály dál a my 
s paní učitelkou jsme se na sebe mlčky užas-
le podívali… Jak málo toho o sobě víme…

Pěkné léto všem čtenářům přeje Jiří Kaňa

Dík za blahopřání
Moto: “Štěstí je jediná krásná věc, kterou 

můžeme rozdávat, i když ji sami nemáme.” 
Platón
Srdečně děkuji za vzpomínku, milá blaho-

přání a dárky k mým 80. narozeninám Sboru 
pro občanské záležitosti města Adamova, 
výboru ZO  OS KOVO, KD Adamov I., členům 
HVK při MKS, všem přátelům, známým, bý-
valým spolupracovníkům, paní Ing. Mirosla-
vě Kejíkové a v neposlední řadě své dceři Ja-
roslavě, svým vnoučatům s rodinami, svým 
milým pravnoučátkům. Přeji všem rovněž 
upřímně všechno nejlepší, hodně zdraví, 
spokojenosti a životních úspěchů.

Marie Zelíková

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi bla-
hopřáli k mým narozeninám, hlavně Měst-
skému úřadu v Adamově a závodnímu vý-
boru OSK.

Richard Nos, Adamov 

Městské kulturní středisko 
Adamov, Opletalova 22, 

vyhlašuje soutěž pro  
fotografy – amatéry nazvanou

DOVOLENÁ 2009 
 „O nejzajímavější snímek 

z letošní dovolené” 
podmínky soutěže:  

do 11. září 2009 doručit na 
adresu MKS, Opletalova 22, 

679 04 Adamov 1-3 fotografie 
z letošní dovolené, minimální 

rozměr fotografie vel. A5,

fotografie musí být označeny 
na zadní straně jménem, 
příjmením a bydlištěm 

soutěžícího, názvem fotografie, 
popř. komentářem k ní. 

Fotografie přihlášené do 
soutěže budou v měsíci říjnu 

vystaveny v MKS.
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Oslavy mezinárodního dne dětí

Oslavy v MŠ Komenského
 Od 1.6.09 do 5.6.09 proběhl na mateřské 

škole Komenského 6 „Týden dětské radosti“. 
Paní učitelky mateřské školy a základní škola 
připravily pro děti zábavné akce na celý tý-
den. Děti soutěžily na školní zahradě, vydaly 
se na pěší výlet k Sedmi dubům a Památníku 
lesů. Své zážitky pak namalovaly na chodník 
u školy. Velmi je zaujal a líbil se jim „Pohád-
kový les“ plný nadpřirozených bytostí. Tý-
den byl zakončen krásnou pohádkou, kterou 
nám zahráli ve školce herci z Brna .

 I během roku jsou pro děti průběžně 
připravované další akce a činnosti. Děti na-
vštěvují místní saunu. Nejstarší děti se letos 
poprvé zúčastnily spolu se ZŠ plaveckého 
výcviku v Plavecké škole v Blansku. Učí se zá-
kladům společenského chování návštěvami 
divadelních představení v loutkovém diva-
dle v Brně. Rovněž mají možnost shlédnout 
divadelní představení, které pro ně připravu-
je MKS – paní J. Králíčková, a dále představe-

ní pořádaná přímo ve školce. Maminky při-
pravily krásné a nápadité masky na karneval 
a zapojily se do realizace „Barevných dnů“.

 Vědomosti a poznatky o přírodě získaly 
děti na školním výletě v „Lesní škole jezírko“ 
v Soběšicích. U nejstarších dětí probíhala 
cílená příprava na vstup do základní školy 
spolu s rodiči v edukativně – stimulačních 
skupinách. Kdo měl zájem, učil se hrát na 
zobcovou flétnu.. 

 Učitelky připravily s nejstaršími dětmi 
kulturní pásmo k zahájení vernisáže v MKS 
a potěšily vystoupením adamovské seniory 
ve společenské síni na Horce.

 Touto cestou chceme poděkovat za spo-
lupráci rodičům, Základní škole, MKS – paní 
Jitce Králíčkové a všem sponzorům.

 O dalších akcích a činnosti mateřské ško-
ly se můžete informovat na webových strán-
kách ZŠ a MŠ Adamov.

 Učitelky MŠ Komenského 6

V sobotu 30. 5. 2009 probíhaly již od čas-
ného rána oslavy Mezinárodního dne dětí, 
které pro adamovské děti přichystal Morav-
ský rybářský svaz MO Adamov spolu s komi-
semi a organizačními složkami Města Ada-
mova a Oblastní charitou Blansko- Zlatou 
zastávkou.

V dopoledních hodinách se pro děti ko-
naly tradiční rybářské závody. Od 13. hodiny 
potom probíhalo na Sklaďáku zábavné od-
poledne, během kterého spolu se soutěžemi 
dětem i jejich rodičům předvedli ukázky své 
práce a techniky příslušníci Policie České re-
publiky, Městské policie Adamov a SDH Ada-
mov. Kromě těchto ukázek „silových“ složek 
se účastníci se zájmem blíže seznámili s tím, 
jak náročný a složitý je výcvik vodicích psů, 
které pro nevidomé občany připravují a cvi-
čí ve Škole pro výcvik vodicích psů manželé 
Milan a Ladislava Dvořákovi. 

Místní organizace Moravského rybářské-
ho svazu dětem i dospělým připravila bo-
hatou nabídku občerstvení až do pozdních 
večerních hodin. K poslechu i tanci u tábo-
ráku hrála hudba a závěr přítomným zpestřil 
ohňostroj.

Bohužel jediné, co organizátorům nepřá-
lo, bylo vrtkavé počasí. V dopoledních hodi-
nách a poté i v počátcích odpoledního pro-
gramu pršelo, a tím pádem část z toho, co 
připravila pro děti například Policie České 
republiky – ukázku zbraní a další techniky 
(například radaru pro měření rychlosti), prá-
ci policejních psovodů a jejich čtyřnohých 
pomocníků, kriminalistického technika sní-
majícího otisky prstů, apod., zhlédl poměrně 
malý počet návštěvníků, kteří přišli s první-
mi paprsky sluníčka statečně se klubajícího 
z dosud temně šedivého nebe.

Za přípravu a pomoc při oslavách MDD 
patří náš velký dík nejenom organizátorům, 
ale především těm, kteří nezištně pro ná-
vštěvníky připravili uvedené ukázky. Podě-
kování náleží rovněž všem sponzorům, kteří 
na tuto akci přispěli nebo zapůjčili potřebné 
zařízení.

Bc. Libuše Špačková
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Osmáci se představují 
(aneb Po roce opět v českém jazyce, ale i jinde)

Pohádkový les
I letos se děti z mateřských škola a mlad-

ší školáci těšili na Pohádkový les. Počasí 
nám ale nepřálo a akce musela být ze Dne 
dětí – tedy z 1. června - přesunuta na pátek 
5. června 2009. Ale dočkali jsme se. Les ožil 
postavičkami z pohádek, dětských seriálů 
a večerníčků. Tančily tu víly, strašili nás lou-
pežníci, čarodějnice i čerti. Kolem perníko-
vé chaloupky jsme se dostali až ke studán-
ce s vodníky, cestou jsme potkali Červenou 
Karkulku, Sněhurku a trpaslíky, Ledovou 
královnu i princezny. Na louce na nás čeka-
li klauni, krteček, Bořek stavitel a berušky. 
Všichni měli pro děti připraveny úkoly: po-

Uplynul další (třetí) školní rok práce 
podle nového školního vzdělávacího pro-
gramu „Hrou k vědění“ na naší škole. S os-
máky už si pravda v češtině moc nepohra-
jeme. Ne, že bychom nechtěli, ale nároč-
nost požadavků na budoucí studenty se 
zvyšuje a letošní vysvědčení je právě jed-
ním z důležitých kritérií, která budou příš-
tí rok rozhodovat o přijetí žáků na střední 
školy. A tak využíváme všech možností, jak 
dosáhnout na maximum češtinářských 
znalostí a dovedností a přitom si i trochu 
pohrát.

Jednou z nich je návštěva divadla, a ta 
se nám v letošním školním roce docela vy-
dařila, dokonce dvakrát. Hned na podzim 
jsme si připomněli slavnou tragedii Ro-
meo a Julie aneb Město hříchu. Následující 
projekt ukázal, že hodně žáků vnímá toto 
drama jako klasické shakespearovské dílo 
a s obtížemi přijímá jeho moderní zpraco-
vání. Mnozí zase naopak ocenili nápaditost 
režiséra a téměř artistické výkony herců. 
Druhému představení předcházel projekt 
o Marii Turkové, která byla předlohou dra-
matu Maryša bratří Mrštíků, a o životě na 
jihomoravské vesnici v předminulém sto-
letí. Žáci pak v divadle s napětím sledovali, 
jak se pod tíhou osudu mění bezstarostné 
děvče ve vražedkyni. Proč si nemohla vzít 
toho, koho opravdu milovala? – to je pro 
dnešní mladé lidi nepochopitelné.

Ke zdařilým projektům patřil Náš orbis 
pictus, kniha, kterou žáci vytvořili na zákla-
dě znalostí slavného díla J. A. Komenského 
a poznatků z výuky cizích jazyků. Z vlastní 
četby žáků čerpal projekt Živá čítanka, je-
hož jednotlivé stránky představovala cha-
rakteristika literární postavy, kterou každý 
žák prezentoval před třídou. Někteří zau-
jali osobitým zpracováním postavy a třeba 
přesvědčili spolužáky, že zrovna tuto kníž-
ku si stojí za to přečíst.

Součástí českého jazyka je i zapojení 
žáků do různých přehlídek a soutěží. A tak 
si každý zkusil, jaké to je postavit se na pó-
dium a zarecitovat pár veršů. Ti nejlepší 
pak reprezentovali třídu ve školním kole 
recitační soutěže. Velkým úspěchem je tře-
tí místo Lucky Ševčíkové v literární soutě-
ži žáků základních škol Jaro v Brně, kterou 
pořádalo gymnázium Integra pod záštitou 
primátora města Brna.

Bez několika osmáků by se neobešel 
ani školní časopis Devítka, který letos vy-
chází už jedenáctým rokem. Příspěvky čas-
to tvoří práce žáků z hodin slohu, ale také 

z nového volitelného předmětu Komuni-
kativní dovednosti, který se začal v září po-
prvé na naší škole vyučovat.

Je to hodně nebo málo, co zvládli žáci 
kromě „obyčejné“ výuky ve třídě nebo v po-
čítačové učebně? A to ještě nejsme u konce. 
Uvidíme, s čím se letošní osmáci pochlubí 
v deváté třídě.

PaedDr. Dalimila Hodaňová, 
učitelka Čj a Kd v 8.A 

znávání předmětů, pohádek, zvířátek, barev, 
stavění z kostek či stavění báboviček. Děti 
musely najít poklad, ulovit rybičku, přenést 
míček, trefit se šiškou do perníkové chaloup-
ky či míčkem do klaunovy pusy, zazpívat pís-
ničku nebo přednést básničku. Za odměnu 
dostaly vždy bonbón - a to nejen ten, který 
si dokázaly ustřihnout. Na konci cesty je pak 
čekala malá svačinka v podobě oplatku a pi-
tíčka. Počasí nám tentokrát přálo a děti byly 
spokojené a plné zážitků. 

Ale nejen díky počasí se nám oslava Dne 
dětí vydařila. Poděkování patří především 
žákům 7. – 9. tříd základní školy, kteří tuto 
akci pro své mladší spolužáky připravili.

Jaroslava Šmerdová
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Žijí mezi námi 
Mgr. Ing. Miroslav Ševčík - 80. narozeniny

Oprava
Omlouváme se za chybu, která se vloudi-

la v květnovém zpravodaji do článku 80 let 
práce Červeného kříže. Bylo tam uvedeno – 
MUDr. Alois Martinec ml., správně samozřej-
mě patří MUDr. Arnošt Martinec ml.

MUDr. Arnošt Martinec – 80. výročí narození

Narodil se 11. července 1929 v Adamo-
vě v tzv. Americe (dělnické byty v prostoru 
pozdějšího provozu 50). Otec pracoval jako 
montér v adamovském závodě, matka byla 
v domácnosti. Mírek měl ještě mladší sest-
ru Věru. Později se rodina přestěhovala do 
továrního bytu (pod sokolovnou), dnes uli-
ce Osvobození. Po válce byla matka řadu let 
školnicí ve škole u hřbi tova, kde také dostala 
rodina Ševčíkova školnický byt. Bydleli zde 
téměř do konce 60. let min. století. To už měl 

Mírek vlastní rodinu a bydlel v Adamově III 
v závodním bytě.

V Adamově vychodil měšťanskou školu, 
poté se v letech 1943-1946 vyučil v závodě 
strojním zámečníkem. Následně vystudoval 
v letech 1947-1951 Střední průmyslovou ško-
lu strojní v Brně a nastoupil do tehdej ších Ško-
dových závodů v Adamově. S manželkou Ale-
nou vychovali dva syny - Pavla (1954) a Rad-
ka (1957). Manželka byla řadu let so ciální 
pracovnicí v závodě. Oba syno vé pracovali 
později v adamovském závodě také. Syn Pa-
vel, absolvent čtyřleté stavební prů myslovky, 
pracoval řadu let v závodě na útvaru investic, 
dnes je zaměst nancem MěÚ Adamov. Syn Ra-
dek vystudoval Masarykovu univerzitu obor 
archivářství, nyní pracuje v Moravském zem-
ském archivu v Brně. Miroslav se dále vzdě-
lával. V letech 1963 -1973 vystudoval strojní 
fakul tu VUT v Brně a právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Praze. V mateřském závodě 
nastoupil do oddělení právní ochrany v úse-
ku technického rozvoje, kde působil ve funkci 
vedoucího až do odchodu do důchodu.

Od mládí se Mírek angažoval hlavně ve 
sportovní činnosti sokolské orga nizace. Byl 

účastníkem XI. všesokolského sletu v Praze 
v roce 1948, později i spartakiád. Kromě so-
kolských aktivit, jako člen Spartaku Adamov, 
aktivně hrál házenou, lední hokej, ale nejvíce 
fotbal (post brankaře), který ze zdravotních 
důvodů v roce 1961 ukončil. Ze sportov-
ní činnosti neodešel, ale stal se cvičitelem 
a spolu s dalšími Sokoly cvičil školní mládež. 
V letech 1967-1968 se společně podílel na 
obnovení Junáka v Adamově.

Sokolské organizaci zůstal věrný. Po roce 
1989 se aktivně zapojil do obnovy Sokola 
v Adamově, kde také ve Věrné gardě secvičo-
val s ostatními Sokoly skladby pro vystoupení, 
se kterými jezdili po republice, V letech 1994 
a 2000 se zúčastnil jako cvičenec XII. a XIII. vše-
sokolského sletu v Praze. To už mu bylo 65 a 71 
let. Spolu s ním byla činná v sokolské orga-
nizaci i jeho manželka, která však po nevyléči-
telné nemoci dne 21. února 2006 zemřela.

Po roce 1989 kandidoval Mírek při komu-
nálních volbách do městského za stupitelstva 
v Adamově. V současné době ze zdravotních 
důvodů žije v Seniorském centru v Blansku.

K jeho významnému životnímu jubi-
leu mu přejí všechno nejlepší, dobré zdraví 
a hodně pohody a spokojenosti do dalších 
let Sokoli z Věrné gardy, bývalí spolužáci, 
spolupracovníci, rodina, přátelé a známí.

MK

Dne 26.srpna oslaví 80. výročí narození 
MUDr. Arnošt Martinec. Je to již čtvrtý po-
kračovatel v lékařském rodu, který působil 
v Adamově - prvním byl MUDr. Eduard Lei-
dinger (1831-1901), druhým MUDr. Ignác 
Grydil (1867-1955) a třetím MUDr. Arnošt 
Martinec st. (1898-1976). Obecnou školu vy-
chodil Arnošt Martinec ml. v Adamově, dále 
pokračoval ve studiu na osmiletém klasickém 
gymnáziu na tř. kpt. Jaroše v Brně, kde v roce 
1948 maturoval a nastoupil na pětileté studi-
um lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
- stomatologickou větev. V průběhu studia 
na gymnáziu pracoval v oddílu Junáka v Ada-

mově, dále hrál loutkové divadlo ve staré so-
kolovně, která stála na místě dnešní sportovní 
haly. Po promoci dostal umístěnku na Sloven-
sko do Brezna, zde více než dva roky pracoval 
jako zubní lékař a seznámil se se svojí budou-
cí manželku Elenou Lipkovou, pozdější ada-
movskou dětskou lékařkou. Pak následovala 
základní vojenská služba, na kterou navazo-
vala čtyřletá práce vojenského zubního léka-
ře v Brně, kdy v pojízdné ordinaci v autobuse 
objížděl vojenské posádky po celé Moravě. 
Od roku 1960 pracoval jako odborný zubní 
lékař v OÚNZ Blansko, nejdříve na obvodním 
zdravotním středisku ve Svitávce, pak v Rájci-
Jestřebí a závodním středisku ČKD Blansko. 
Od roku 1961 pracoval na zubním oddělení 
polikliniky v Blansku, byl specialistou pro pa-
rodontologické pacienty z blanenské spádo-
vé oblasti, posléze působil ve funkci okresní-
ho stomatologa a primáře zubního oddělení. 
Když se dostavil důchodový věk, pracoval na 
část úvazku na zubním oddělení v Adamově 
a také jako revizní lékař VZP. Důchodu si uží-
vá již více než deset let, zpočátku pokračoval 
ve stejných zálibách jako v době své pracov-
ní činnosti - poslech hudby, návštěvy kultur-
ních akcí -koncertů, divadel, četba naší i cizo-
jazyčné literatury, motorismus, turistika, prá-
ce na zahradě a pěstování koření. Nyní volné 

chvíle tráví na vycházkách s pejskem a se svojí 
vnučkou Elenkou. 

Mgr.Kateřina Martincová
A ještě dodatek…MUDr. Arnošt Martinec 

ml. se narodil 26. srpna 1929 jako syn obvod-
ního a závodního lékaře MUDr. Arnošta Mar-
tince st. a Berty, roz. Grydilové, dcery bývalé-
ho obvodního a závodního lékaře v Adamo-
vě MUDr. Ignáce Grydila. Má mladšího bratra 
MUDr. Pavla Martince (1939), který pracoval 
řadu let jako vedoucí psychiatr na Okresní 
poliklinice v Blansku, nyní zde má soukro-
mou ambulanci. MUDr. Arnošt Martinec ml. 
působil i jako předseda místní skupiny Čer-
veného kříže. S manželkou vychovali dceru 
Kateřinu, která pracuje na Krajské hygienic-
ké stanici, pracoviště Blansko.K významné-
mu jubileu všechno nejlepší, hodně zdraví, 
rodinné pohody a spokojenosti do dalších 
let přejí bývalí spolužáci, Junáci – skauti, pa-
cienti, přátelé a známí. 

MK
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INZERCE
HIMMER -  � www.himmer.cz - čištění ko-

berců a čalounění v bytech a kancelá-
řích, prodej a pronájem úklidových stro-
jů. Tel. 516 414 696, 721 066 026 nebo 
724 256 426.

Mladý pár koupí byt v Adamově v osob- �
ním vlastnictví, 3+1 a větší do max. ceny: 
1 500 000,-Kč, solidní jednání zaručeno. tel.: 
737 532 350.

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

Hledám pronájem bytu 1+1, spěchá. Tel.  �
739 467 606.

Prodám 1+1 v OV na ulici P.Jilemni- �
ckého, volný ihned. Cena k jednání. Tel. 
605 515 553.

Modeláž nehtů na nohách i rukách, mani- �
kůra - od 30.6. každé úterý v prostorách ka-
deřnictví Laura, Smetanovo nám. 484 (u lé-
kárny). Tereza Pilátová, tel. 733 177 873.

Koupím nebo najmu zahrádku v Adamo- �
vě cca 100 m2. Tel. 732 679 574.

Veškeré čalounické práce u zákazníka, za- �
měření zdarma, 10% sleva na potahové lát-
ky, www.calounictvi-tr.cz, tel. 721 412 514.

Pronajmu nezařízený byt 1+1 na ul. Ji- �
lemnického na dva roky, 5.000 Kč/měs. Tel. 
776 602 718

Pro s � vé klienty z Brna hledám byty 1+1 
a 2-3+1. Tel. 733 679 942.

Vzpomínka
Narodila se 29. července 1939 v Kanicích. 

V mládí byla zaměstnána v brněnském závo-
dě Mosilana jako administrativní pracovnice 
na sekretariátě ČSM. S manželem Josefem 
Hlouškem z Ochozi, který pracoval v ada-
movském závodě, se v říjnu 1964 i s dětmi 
přistěhovali do Adamova. Vychovali syna 
a dceru. Oba dnes s rodinami žijí mimo Ada-
mov, Později Eva Hloušková pracovala na 
MěstNV jako matrikářka, poté pracovala od 

Eva Hloušková - nedožité 70. 
narozeniny

roku 1986 jako vedoucí Městského kultur-
ního střediska v Adamově III. V roce 1992 se 
Eva vrátila z tohoto přechodného místa zpět 
na místo matri kářky. Na tomto místě půso-
bila až do odchodu do důchodu. Pak ještě 
několik let pracovala jako prodavačka v ob-
chodě s textilem v adamovském obchodním 
domě, až posléze zákeřná a nevyléčitelná 
nemoc ukončila její život. Zemřela 2. ledna 
2005. Za 4 roky – 15. února 2009 - ji násle-
doval její manžel. Eva Hloušková byla skrom-
ná, slušná, inteligentní žena. Byla také dobrá 
kamarádka. Jako matrikářka se zúčastňova-
la všech slavnostních obřadů -svateb, vítání 
dětí do života, zlatých svateb a dalších akcí 
včetně péče o starší občany. Všichni, kteří 
Evu Hlouškovou znali, jistě budou vzpomí-
nat v dobrém. Vykonala dost práce pro Ada-
mov a jeho občany. Čest její památce!

MK

Josef Řehák - 100. výročí narozeni

i v místě svého bydliště v Blansku a v posled-
ních letech dost často i na pohřbu některého 
ze svých přátel. On sám jakoby nestárnul. Do 
svých 93 let ces toval často sám vlakem do 
Chrlic za svoji sestrou. Vdovcem byl od květ-
na 1996. Zemřel 19. srpna 2005 ve věku 96 
let. V adamovském závodě pracovali i jeho 
dva synové - Josef a Zdeněk. Dcera Ilona 
byla učitelkou v Blansku.

 Josef Řehák měl dobrý vztah k závodu 
i k Adamovu. O to více by ho mrzel  součas-
ný stav firmy ADAST. 

 Čest jeho památce!
MK

Dne 3. července uplynou dva smutné 
roky od smrti mého jediného syna Petra No-
váka. V říjnu by se dožil 55 let. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu tichou vzpomínku. S bo-
lestí stále vzpomíná maminka.

Dne 28. 7. 2009 by se dožil 59 let pan Mi-
roslav Buš z Adamova. Za tichou vzpomínku 
těm, kdo ho znali, děkuje maminka Olga Ka-
lová, manželka, dcery, synové a vnoučata. 

Dne 30. července 2009 si pamětníci a bý-
valí pracovníci adamovského závodu připo-
menou 100. výročí narození bývalého pra-
covníka závodu, který se v něm také vyučil 
soustružníkem. Josef Řehák pocházel z ne-
dalekého Klepačova. Za okupace a zejména 
ke konci války byl členem ilegální podzem-
ní organizace, která byla ve spo jení s party-
zány. V květnu 1945 byl zvolen do čela zá-
vodní rady, která rozhodla o znovuobnove-
ní válkou zničeného adamovského závodu, 
ze kterého byl v dalších letech vybudován 
významný moderní závod. Začátkem roku 
1949 odešel Josef Řehák do Brna, do vyš-
ších funkcí, zej ména na Krajskou odborovou 
radu, kde později 15 let zastával funkci před-
sedy Krajské odborové rady Jihomoravské-
ho kraje. V roce 1969 ode šel do důchodu. Při 
různých příležitostech navštěvoval adamov-
ský závod, zajímal se o jeho úspěchy i pro-
blémy. Rád se vždy sešel s přáteli a bývalými 
spolupracovníky na různých akcích v závodě 

Volné místo
Firma GRAFEX, spol. s r.o. se sídlem 

v Adamově, Kolonka 304 přijme ad-
ministrativní pracovnici na zkrácený 
úvazek. Podmínkou je praxe 3 roky a 
znalost práce na PC (Word, Excel), vý-
hodou je znalost účetního programu 
Money. Nástup možný ihned. Zájemci 
se mohou přihlásit  na čísle telefonu 
516 446 374 – p. Hladilová. Žádáme o 
zaslání profesního životopisu na adre-
su grafexeko@tiscali.cz.
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Odpoledne Okolokostela a Noc kostelů 

Adamovské talenty
Žáci ZŠ Adamov obsadili všechny tři pozice Ceny komise ve vý-

tvarné soutěži Městské galerie Blansko s názvem Jaro. 
1. místo: Kočka: Vít Pilát a Radek David
2. místo: Kohout a basa: Stela Peterková, Petr Fejfárek, Tomáš Ke-

jík, Libor Vintr
3. místo: Strašák: Monika Matyášová, Šimon Dolák, Veronika Pod-

rabská, Jana Hrubá
Dětem gratuluji a přeji mnoho dalších tvořivých úspěchů.

Napsala p. uč. Mgr. Art. Olga Hořavová

Dne (a v noci) 29. 5. proběhl v Adamově 
kolem kostela a následně v kostele sv. Bar-
bory bohatý program. 

Odpoledne byl program připraven zejmé-
na pro děti a mládež. Ti zde měli možnost sou-
těžit v mnoha zajímavých a neobvyklých disci-
plínách, jako například: tlustá žirafa, bystrý sup, 
šílený slon, rychlý gepard, tajuplný sklípkan...
běhalo se, přemýšlelo se, hádalo se, kličkovalo 
se, házelo se, procvičovala se paměť... Dospělí 
zde mohli zakoupit předměty vytvořené ada-
movskými dětmi v hodinách výtvarné výchovy 
a tím podpořit projekt Postavme školu v Etio-
pii. Také zde mohli ochutnat pravou etiopskou 
kávu. Všem dětem ZŠ Adamov, které daro-
valy své výrobky na dobročinnou akci, bych 
chtěla moc poděkovat. Prodejem jsme získali 
5331 Kč, které zašleme na účet Projektu, kte-
rý zaštiťuje společnost Člověk v tísni a Junák. 
Odpoledne došlo asi 50 dětí a také spousta ro-
dičů. Pohodovou atmosféru v rytmu afrických 
bubnů rázně ukončil až déšť. 

V sedm hodin byla zahájena Noc kostelů. 
Myslím, že byla velmi zdařilá, rozmanitá a ná-
paditá a že mladí i staří si přišli na své. Máte-li 
chuť, alespoň trochu pocítit kouzlo nevšední 
noci najděte si na internetu www.youtube.
com a do vyhledávače zadejte Noc kostelů 
Adamov. 

Napsala p. uč. Mgr. Art. Olga Hořavová
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Akademie žáků ZŠ Komenského

Sportovní odpoledne
Ve středu 10. června se na hřišti u Základ-

ní školy Komenského 6 v Adamově konalo 
sportovní odpoledne aneb atletický trojboj 
pro děti od 3 let až po desetileté školáky. Po 
prezenci a malé rozcvičce se závodníci stří-
dali v běhu, skoku a hodu. Bohužel počasí 
nám nedovolilo dokončit všechny disciplíny. 
Déšť zesílil tak, že už se ani výsledky nedaly 
zapisovat a pláštěnky a deštníky nám sotva 
stačily. Závody byly proto zrušeny. O vítězích 
nebylo rozhodnuto, ale v podstatě vyhráli 
všichni startující. A snad si také v tom dešťo-
vém zmatku stihli odnést alespoň něco dob-
rého na zub a doma si to v suchu vychutnali. 
Příště to snad bude i s diplomy. 

Touto cestou chci poděkovat všem, kteří 
slíbili a skutečně přišli pomoci s organizací 
závodu a panu Uhlířovi za sponzorský dar.

Dagmar Hrubá, od. R+D

Orientační běh
V neděli 17.5. uspořádal oddíl OB při TJ Spartak Adamov již 31. ročník závodu o Pohár Adas-

tu, který se letos běžel jako 3. závod Národního žebříčku – B – Morava. Závod proběhl v okolí 
obce Rudka u Kunštátu a celé sportovní akce se zúčastnilo 607 závodníků všech věkových 
kategorii z celé Moravy. Pořadatelé z Adamova vybrali pro tento vrcholový závod zcela nový 
terén, mezi obcemi Kunštát – Rudka a Nýrov, kde na mapě Kříb, autor Karel Truhlář, čekalo na 
závodníky velké překvapení v podobě mnoha terénních detailů, včetně pískovcových skalek 
a lomů. Celý závod tak byl mnoha účastníky hodnocen jako zatím nejlepší.

Z výsledků hlavních kategorii:
Kategorie D21B 4.29 km, 185 m, 19 kontrol
1. Krtičková Michaela KON7975 C KOB Konice 37.42
2. Otrubová Johana KON7852 C KOB Konice 38.06
3. Dittrichová Andrea SKM7750 C KOB Směr Kroměříž 38.34 
Kategorie H21B 5.55 km, 255 m, 26 kontrol 
1. Janků Marek STE7102 C SK SKI-OB Šternberk 38.15 
2. Pekárek Evžen TZL7007 C SKOB Zlín 39.32
3. Rychlý Pavel OOP8505 C TJ Opava 40.04
Adamovští orientační běžci s příchodem jara zahájili i vlastní aktivní sezonu, a to pravidel-

nou účastí na závodech Jihomoravské ligy v OB a  nositelé licence B, rovněž  starty na závo-
dech žebříčku – B –Morava. V Národním žebříčku si po sedmi závodech, v Šumperku, Mistrov-
ství Moravy,  v Konici, v Adamově viz, v Holešově, v Kroměříži a v Olomouci 2x, vedou zatím 
nejlépe Antonín Věžník ml., který je v kategorii H20B klasifikován na celkově 4. místě a veterán 
Antonín Věžník, který je v kategorii H50 B třináctý.

V Jihomoravské lize OB jsou zatím nejvýše naše starší žákyně , v kategorii D14 je Markéta 
Čížková  zatím třetí a Nataša Richterová ml. je sedmá. Její maminka Nataša Richterová st. je 
v kategorii D35 zatím hodnocena na 14. místě a v hlavní kategorii mužů – H21C je zatím nej-
výše Petr Matula třináctý a Vladimír Schmid dvacátý čtvrtý. Antonín Věžník

Kdo chtěl strávit příjemný podvečer plný 
radosti a zábavy, našel si jistě 28. května ces-
tu do školy na Komenského ulici. A udělal 
dobře. Tady se totiž konala slavnostní aka-
demie k pětačtyřicátému výročí povýšení 
Adamova na město. A nebyla to rozhodně 
žádná nuda!

Všichni účinkující ze sebe vydali to nej-
lepší – vždyť se na svých „ pár minut slá-
vy“ chystali pod vedením učitelů dlouho 
dopředu. Těžko slovy popsat pestrost ma-
sek a převleků, zachytit radost z pohybu 
nebo sílu dětských hlásků při písničce. Chví-
lemi divákům až zatrnulo, když na žíněnkách 

předváděli mladí judisté krkolomné cviky 
a chvaty. Největší aplaus však bezesporu 
sklidili deváťáci, kteří letošní akademii vtiskli 
punc výjimečnosti a připravili pro diváky ně-
kolik velmi zdařilých výstupů. Jejich parodie 
na téma Naše škola byla důkazem toho, že 
přece jenom někdy ve škole museli dávat 

pozor, když tak trefně vystihli školní atmo-
sféru včetně pedagogického sboru.

Akademie trvala asi jen devadesát minut, 
ale mnozí na ni budou vzpomínat ještě po 
letech. Patří totiž do života naší školy a po-
máhá školu otevírat veřejnosti. A že se letos 
mimořádně povedla? Za to patří velký dík 
všem účinkujícím a jejich učitelům, kteří jí 
věnovali kus ze sebe a svého volného času.

PaedDr. Dalimila Hodaňová
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PRODÁVÁ NEJVÍCE 
REALIT NA SVĚTĚ

REALITY - BEZPEČNĚ,
RYCHLE, 

PROFESIONÁLNĚ!

RADOVAN VRTĚL
realitní makléř

733 679 942
radovan.vrtel@re-max.cz

           

ZDARMA
FINANČNÍ, PRÁVNÍ 

A HYPOTEČNÍ SERVIS

VYPLÁCÍME ODMĚNU
 ZA DOPORUČENÍ!

RE/MAX Pro,
 Štefánikova 35, 

60200 Brno, 
www.remax-czech.cz

ČALOUNICTVÍ TÖLGR
veškeré opravy čalounění 

u zákazníka
zaměření zdarma

nyní 10% sleva na potahové látky
více na www.calounictvi-tr.cz

Tel. 721 412 514

Levná půjčka  
bez rizika

Pro každého s pravidelným příjmem.
Rychle, snadno, bez poplatků.
Pro každého dárek při podpisu 

smlouvy.

Volejte: 775 914 105



18

III. ročník turnaje O pohár ředitele 
ZŠ a MŠ Adamov a FK Adamov

Stolní tenis
Okresní přebor II. třídy, umístění 
v žebříčku za sezónu 2008/2009
1. Rohozec „A“ 16 11 2 3 0 168:120 40
2. Šošůvka „B“ 16 9 3 4 0 159:129 37
3. Boskovice „B“ 16 9 2 5 0 146:142 36
4. Křetín „B“ 16 8 2 6 0 141:147 34
5. Ráječko 16 7 3 6 0 161:127 33
6. Adamov 16 7 2 7 0 144:144 32
7. Svitávka „A“ 16 7 2 7 0 154:134 32
8. Vysočany „B“ 16 6 3 7 0 136:152 31
9. Veselice „A“ 16 7 1 8 0 138:150 31
10. Blansko „E“ 16 6 3 7 0 146:142 31
11. Němčice „A“ 16 4 4 8 0 132:156 28
12. Zbraslavec „C“ 16 1 1 14 0 100:188 19

36. Beneš Zbyněk 50,81
61. Zerák Martin 41,09
68. Všianský Martin 38,62
132. Fialová Markéta 22,89
287. Strnadová Lucie 3,33

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

  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

C NYNÍ 6 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 měs. 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA - ŽÁDNÝ PAUŠÁL

ADA-NET pro důchodce C 10 Mbit/s 357 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.7.2009 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 5 let stejná cena
žádné zdražování

jen zvyšování kvality

C

40 Mbit/s !
download i upload, žádné limity, žádná FUP

ADA-NET START

10/10 Mb

395,-
ušetříte 4260,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

495,-
ušetříte 3060,-

ADA-NET STANDARD

40/40 Mb

595,-
ušetříte 1860,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč

mimo špičku (bez/vč.DPH)

ŠACHY 
 „PIEROVA PLICHTA“

TJ Babylon Němčice v sobotu 30. května 
pořádal 1. ročník šachového turnaje  „PIERO-
VA PLICHTA“. Mezi 47 účastníky se neztratila 
osmičlenná výprava  adamovského šacho-
vého oddílu. Všichni naši hráči se umístili 
v první  polovině konečného pořadí.

Stálé opory šach. oddílu Martin Handl 
a Pavel Masák skončili na druhém a  sedmém 
místě, na pěkné čtrnácté místo se probojo-
val Jano Kúnik.

ŠO TJ Spartak Adamov“

1. 6 . 2009 proběhl III. ročník turnaje O po-
hár ředitele ZŠ a MŠ Adamov a FK Adamov 
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kra-
je Mgr. Michala Haška.

Letošního ročníku se zúčastnilo 5 druž-
stev žáků 8. a 9. tříd, ZŠ a MŠ Adamov, ZŠa 
MŠ Lipovec, ZŠ Bílovice, ZŠ Blansko – Erbe-
nova, ZŠ Židlochovice. Účastníky přivítali 
při slavnostním zahájení ředitelka ZŠ a MŠ 
Adamov Mgr. Jana Buriánová a předseda FK 
Adamov p. Miroslav Čuma. Po slavnostním 
zahájení se rozběhly zápasy, bohužel v pěti 
družstvech, protože ZŠ Jedovnice se nedo-
stavila ani bez omluvy i když do poslední 
chvíle se na ni čekalo. Na dvou hřištích bylo 
dosaženo těchto výsledků:

Adamov - Židlochovice  3 : 0
Bílovice - Blansko Erbenova 1 : 2 
Adamov – Lipovec 1 : 1
Židlochovice - Bílovice  2 : 2
Lipovec – Bílovice 4 : 0
Lipovec – Blansko Erbenova 4 : 1
Adamov – Bílovice 5 : 0
Židlochovice - Blansko Erbenova 6 : 2 
Židlochovice – Lipovec 1 : 2
Adamov – Blansko Erbenova 3 : 0

Tabulka turnaje
1. Adamov 12 : 1 10
2. Lipovec 11 : 3  10
3. Židlochovice  9 : 9  4
4. Blansko Erbenova  5 : 14  3
5. Bílovice  3 : 13  1

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jan Sed-
lák z Lipovce.

Nejlepším brankářem byl vyhlášen Filip 
Němec z Bílovice.

Nejlepším střelcem se stal Radek Melich 
s 8 vstřelenými brankami.

Nejlepšími střelci jednotlivých týmů:
Adamov: 

Radek Melich 8 branek
Lipovec: 

Jan Sedlák 7 branek
Židlochovice: 

Marek Buc 3 branky
Erbenova: 

Jiří Charvát 3 branky
Bílovice: 

Jan Mika 2 branky

Slavnostní zakončení a vyhlášení výsled-
ků proběhlo za přítomnosti radního Jihomo-
ravského kraje Mgr. Ivo Poláka, ředitelky ZŠ 
a MŠ Adamov Mgr. Jany Buriánové, starosty 
města Adamov pana Jířího Němce a předse-
dy FK Adamov Miroslava Čumy.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem sponzorům za věcné a peněžité dary, 
jmenovitě Ing.Crhovi, Městu Adamov a FK 
Adamov. Dále bychom chtěli poděkovat 
všem pořadatelům a rozhodčím, kteří nema-
lou měrou přispěli ke zdárnému průběhu to-
hoto turnaje.

FK ADAMOV
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Foto z výstavy prací žáků ZUŠ Adamov. Foto jk Fotografie z oslav MDD. Foto jk
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. připravuje 
Kulturně informační komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, 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.

Fotografie z akce Celé Česko čte dětem - host Jana Paulová. Foto: jk „Na cestách” byl název setkání adamovských občanů 
s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem. Foto: jk

Výlet na Alexandrovku byl díky pěknému počasí 
spojen s obědem v přírodě... Foto jk

K návštěvě muzikálů v Praze jsme využili rychlovlaku Pendolino. Foto jk

Hosty MKS byli manželé Petr Malásek a Dana Morávková. Foto jk Kávu o páté jsme mohli společně vypít s herečkou MDB a 
„Aničkou” z tel. seriálu VKV - Hankou Holišovou. Foto: pk


