ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
listopad 2009

Kresba Františka Pokorného

V rámci již třetího ročníku akce nazvané Světelský podzim v Adamově připravilo MKS Adamov koncert v adamovském
kostele. Na koncertu se našemu publiku představil soubor Hradišťaň s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.

Jiří Pavlica se ochotně zapojil i do akce, kterou organizauje MKS již více než rok. Jedná se o podporu
projektu nazvaného “Celé Česko čte dětem”. Půlhodinu, kterou dětem věnoval, vyplnil nejen čtením
oblíbených pohádkových příběhů, ale samozřejmě i hraním a zpíváním si s dětmi a pro děti.
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Zpráv y z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 82. schůzi konané dne 30.9. 2009
mimo jiné RM:
•• Schválila v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. f), j), o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dodatek č.1 k vnitřnímu předpisu č. 8/2009 Organizační řád, a to s účinností od 1.10.2009. Tímto dodatkem byl
nově zřízený Městský klub mládeže na ul.
Družstevní organizačně zařazen do struktury Městského úřadu Adamov.
•• Vzala na vědomí děkovný dopis od paní
Ing. Miroslavy Kejíkové a paní Věry Peříkové, kterým děkují Sboru pro občanské
záležitosti za přípravu a průběh setkání
jubilantů v měsíci červnu 2009.
•• Schválila Smlouvu o dílo na servis výtahů
firmou KONE Praha.
•• Schválila s účinností od 1.1.2010:
a) zvýšení ročního nájemného za pronájem pozemků využívaných jako zahrada ze sazby 1,40 Kč/m2 na 2,- Kč/m2
b) zvýšení ročního nájemného za pronájem pozemků využívaných jako sad ze
sazby 0,50 Kč/m2 na 1,- Kč/m2
a uložila odboru SMM uzavřít příslušné
dodatky s nájemci pozemků.
•• Vzala na vědomí zápisy z Kulturně informační komise a Inventarizační a likvidační komise.
•• Neschválila finanční příspěvek občanskému sdružení CENTRED Pardubice.
Na 83. schůzi konané dne 19.10. 2009
mimo jiné RM:
•• Vzala na vědomí zápis ze zasedání komise sociální a výchovně vzdělávací č. 12
a z jednání komise MHD.
•• Schválila vzor dodatku ke smlouvě o nájmu hrobového místa, kterým bude nájem
prodlužován na dobu dalších 10 let.
•• Schválila přidělení nebytových prostor
v Domě služeb na ul. Družstevní 1 v Adamově (prostory bývalé prodejny drogerie) Šipkovému klubu Adamov, Družstevní 1, 679 04 Adamov za účelem provozování sportovního klubu.
•• Schválila Dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění sběru, svozu a likvidace směsného
komunálního, objemného, nebezpečného a tříděného odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..
Tímto dodatkem dochází od 1.1.2010
k navýšení výdajů na odpad o 5 821,99 Kč
měsíčně.
•• Schválila Smlouvy o nájmu nemovitostí na pronájem části pozemku – zahrád-
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ky. Jedná se o zahrádky v lokalitě „u tenisových kurtů“, „louka pod Adamovem“
a dále pozemek trojúhelníkového tvaru
u nemovitosti na ul. Dvořákova 1. Záměr
pronájmů byl vyvěšen na úřední desce.
Vzory Smluv o nájmu nemovitosti a vzory
dodatků těchto smluv.
Vzala na vědomí žádosti o ukončení nájemních smluv o dočasném užívání pozemku (zahrádek), schválila Dohody
o ukončení nájemních smluv a uložila
odboru správy majetku města zveřejnit
záměr nových pronájmů v souladu se zákonem o obcích.
Městu Adamovu byla na základě žádosti přiznána účelová investiční dotace ve
výši 60.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dotace je určena na vybudování místnosti pro odpočinek a místnosti se
sociálním zázemím pro řidiče MHD Adamov v přístavbě objektu na ul. Komenského 6 v II. nadzemním podlaží. Rada
města doporučila Zastupitelstvu města
Adamova schválit Smlouvu o poskytnutí
této dotace.
Schválila sjednocení účtů Města Adamova do jednoho bankovního ústavu, a to
České spořitelny, a.s.
Městu Adamovu byly na základě žádostí přiznány účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
50.000,- Kč a ve výši 75.000,- Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Dotace jsou určeny pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Adamov na pořízení záchranné pily,
motorového vysavače a sušáku na hadice
a na výstroj a výzbroj. Rada města doporučila Zastupitelstvu města Adamova schválit Smlouvy o poskytnutí těchto dotací.
Schválila v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova
na provoz koupaliště v Adamově I – Horka“ poskytnutí dotace společnosti Adavak, s.r.o. ve výši 29.674,- Kč.
Schválila program 27. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude
konat 4. 11. 2009 v 15:30 hodin naA Městském úřadě v Adamově.

Dopravní
okénko

Předprodej jízdenek a vyřizování průkazek na MHD Adamov:
24. listopadu 2009 v MKS v době od
14 do 16 hodin

Z další činnosti:
V současné době jsou v rozpracovanosti
celkem 3 stavební akce.
•• Rekonstrukce mostu v ul. Plotní. V současné době se provádějí sondážní práce
a přeložky inženýrských sítí. Zde upozorňujeme občany, že most přes Křtinský potok bude stále funkční do doby nezbytně
nutné. Občané budou včas informováni
o neprůjezdnosti mostu a příjezd do ulice
Plotní bude řešen dopravním značením.
•• III. etapa Klubu mládeže - schodiště. Jedná se o venkovní přístup s prodloužením
schodiště na chodník u MŠ Jilemnického.
Tato etapa již není hrazena ze strukturálních fondů EU.
•• Zastávka MHD na Horce u bývalého internátu. Jedná se o úpravu nástupní plochy
s umístěním čekárny.
Připravuje se:
•• Výstavba zastávky MHD u nádraží ČD
včetně zpevněných ploch a přechodu
přes silnici II.třídy
Zpracovala Bc. Libuše Špačková,
tajemnice

Oznámení

katastrálního úřadu
Katastrální pracoviště Blansko oznamuje, že v zasedací místnosti Městského úřadu
v Adamově (Pod Horkou 2, Adamov), v období od 10. listopadu do 24. listopadu
2009, vždy v pondělí a středu od 8 do 12
a 12.30 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 11 a od 11.30 do 14 hodin,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na
digitální katastrální mapu v katastrální území Adamov obce Adamov s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

Kalendář
Adamov 2010
Pro rok 2010 má město Adamov
svůj kalendář. Je sestaven na oblíbené téma – fotografie a malby starého
Adamova a srovnání se současností .
Nástěnný kalendář formátu A3 bude
vytištěn začátkem listopadu a v prodeji bude na pokladně městského
úřadu a v MKS od začátku listopadu.
Cena byla stanovena na 92 Kč. Přejeme vám příjemný rok 2010 s adamovským kalendářem.
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Zahájení činnosti
Městského klubu mládeže v Adamově
Informace o provozu Městského klubu
mládeže
Od 1. 10. 2009 zahájil v prostorách budovy Družstevní 1 (dům služeb) svoji činnost
Městský klub mládeže. Vchod do klubu je situován na boku budovy z ulice Družstevní,
tj. naproti vchodu do bytových domů Družstevní 3. Klub je otevřen pouze ve všední
dny. V sobotu, v neděli a ve státem uznaných
svátcích je zavřeno.
Provoz klubu je dán Provozním řádem
schváleným Radou města Adamova, který
je následující:

Provozní řád

Městského klubu mládeže
ulice Družstevní 1, Adamov
Provozovatel: Město Adamov
Provozní doba v pracovní dny:
09.00 - 12.00 hod
(senioři, rodiče s malými dětmi)
12.00 - 13.00 hod (přestávka)

13.00 - 19.00 hod
(děti a mládež ve věku 6 – 18 let)
V celém prostoru klubu je zakázáno:
1. Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje
a omamné látky
2. Manipulovat s otevřeným ohněm
3. Vodit psy a jiná zvířata
4. Poškozovat zařízení
5. Znečišťovat jakýmkoliv způsobem prostory a zařízení klubu
6. Přinášet do areálu klubu střelné zbraně,
výbušniny, jedovaté látky, chemikálie
ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
7. Svým chováním ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků klubu
Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z prostor klubu.
Děti do 6-ti let musí být v prostoru Městského klubu mládeže Adamov v doprovodu
dospělé osoby.

MŠ na návštěve v MKM na Ptačine

Návštěvníci klubu jsou povinni:
•• Dodržovat pokyny zaměstnance klubu
•• Užívat vhodnou sportovní obuv (především v zimním období a za nepříznivého
počasí)
•• Zapůjčené potřeby k herním prvkům se
smí používat jen k účelům k nimž jsou
určeny
•• Pití a konzumace jídla je povolena jen ve
vymezeném prostoru
Provozovatel:
•• Neručí za případné ztráty osobních věcí
•• Provozovatel klubu zodpovídá za údržbu,
odstraňování závad a zajišťuje pravidelné revize.
Úhrada za používání herních prvků:
•• Šipky 5,- Kč+ DPH/ hod.
•• Stolní fotbal 5,- Kč+ DPH/ hod.
V případě poškození klubu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.
Důležitá telefonní čísla:
zástupce provozovatele: 773990499
Městská policie: 602 515 387
Policie ČR: 158
Záchranná zdrav. služba: 155
Hasiči Adamov: 516446155
Tísňové volání: 112
Provozní řád byl schválen na 81. schůzi
Rady města Adamova dne 21.9.2009.

Evropský den jazyků

Oslava Evropského dne jazyků připadá
každoročně na 26. září. Smyslem této oslavy
je připomenout široké veřejnosti důležitost
jazykového vzdělávání a uvědomit si bohatství jednotlivých jazyků. V pátek 25. září
se k těmto oslavám připojila i naše základní škola. V hodině anglického jazyka se žáci
I. stupně zamýšleli nad slovíčky, která mají
v angličtině nejraději. Vybrali si tři z nich,
napsali je a namalovali k nim obrázek. Při
plnění tohoto úkolu uplatnili nejen své znalosti za pomoci paní učitelky, ale velkým pomocníkem pro ně byl i slovník, ve kterém si
potřebná slova mohli vyhledat. Na II. stupni
byla práce ve třídách rozdělena do skupinek,
kdy každá skupinka měla s pomocí spolužáků, internetu, učitelů, slovníků či encyklopedií překládat krátké vzkazy žáků z různých
evropských zemí. Tyto vzkazy pak doplnili
o další informace, které o dané zemi znali,
nakreslili vlajku příslušné země a nakonec
napsali něco o sobě a zemi, ve které žijí. Žáci
I. i II. stupně se svých úkolů zhostili na výbornou a dokázali tak svým přístupem, že si
plně uvědomují důležitost jazykového vzdělávání v dnešní době.
ZŠ Adamov
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Zprávy z matriky
V sobotu dne 17.10. 2009 proběhlo na
městském úřadě vítání občánků.
Do života byly přivítány tyto děti:
2.5. Lukáš Procházka, Neumannova 6
5.5. Klára Hodaňová, Opletalova 50
6.5. Tomáš Bezchleba, Osvobození 31
6.5. Vojtěch Mihók, Tererova 3
14.5. Justýna Martincová, Družstevní 10
3.6. Anna Valášková,
Petra Jilemnického 29
15.6. Patrik Lepka, Fibichova 28
11.7. Jiří Volavý, Petra Jilemnického 27
17.7. Anna Salajková, Ronovská 6
28.7. Olga Kašpárková, Komenského 3
3.8. Robin David, Ronovská 4
5.8. Zuzana Auerová, Neumannova 6
11.8. Michal Krmíček, Družstevní 9
16.8. Filip Ryza, Družstevní 5
17.8. Jindřich Sotolář, Blažkova 3
20.8. Matthias Persch, Sadová 19
27.8. Dominik Maňoušek,
Petra Jilemnického 20
31.8. Barbora Boleloucká, Družstevní 6
1.9. Jiří Brom, Družstevní 11
Blahopřejeme
2.10. Květoslava Hovorková,
86 roků, Opletalova 44
2.10. Olga Krausová,
70 roků, Lesní 2
4.10. Marta Neveselá,
84 roky, Fibichova 34
5.10. Zdeňka Procházková,
80 roků, Pod Horkou 19
18.10.Vlasta Šlesingerová,
90 roků, Fibichova 5
18.10.Pavel Vaněk,
75 roků, Komenského 25
20.10.Zdenka Vojtěchová,
80 roků, Komenského 17
22.10.Věra Malá,
80 roků, Komenského 1
26.10.Miroslav Konečný,
85 roků, Pod Horkou 3
26.10.Vladimír Osička,
81 rok, Dvořákova 1
29.10.Věra Valoušková,
70 roků, Komenského 3

Aktuální informace ze svodky
událostí Městské policie Adamov
Vybrané události ze září 2009 konkrétně:
•• Ve večerních hodinách byli strážníci požádání OO PČR Blansko o provedení nezbytných úkonů a spolupráci s rychlou záchranou službou na místě hlášeného náhlého
úmrtí osoby. Strážníci na místě vyčkali do
příjezdu hlídky OO PČR Blansko.
•• V brzkých ranních hodinách byla strážníky spatřena skupinka podnapilých mladíků, která směřovala k restauraci ,,Oáza“.
Jelikož již strážníci mají jisté špatné zkušenosti s rozhazováním popelnic a následným znečišťováním veřejného prostranství, pozorovali celou hlučnou skupinku
až do doby, než jeden ze skupinky odhodil skleněnou lahev, ze které zrovna dopil
,,posilňující“ nápoj, směrem k zastavěné
části na ul. P. Jilemnického. Bylo štěstí, že
tou dobou zde neprocházela žádná osoba
a ani lahev netrefila žádný objekt. Po tomto impulsu již strážníci nezůstali v nečinnosti a přistoupili k mladíkovi, kterého vyzvali, nechť zanechá svého protiprávního
jednání a následuje strážníky na služebnu
MP Adamov, kde bude požádán o podání vysvětlení a provedeny další nezbytné
úkony. Mladík na výzvu strážníků nereagoval, a proto bylo použito hmatů a chvatů sebeobrany a nakonec došlo i k přiložení pout, se kterými byl mladík předveden
na služebnu MP Adamov, kde byl požádán
o podání vysvětlení. Jelikož nedošlo k poškození cizího majetku, dopustil se mladík
přestupku proti veřejnému pořádku dle §
47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/90 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož již došlo ke zklidnění mladíkova chování, byl přestupek vyřešen blokovou pokutou.

•• V odpoledních hodinách byli strážníci
požádání dozorčím stálé služby OO PČR
Brno o zajištění bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemní komunikaci v místě dopravní nehody na ul. Sadová a dále
o zjištění skutečného stavu věci na místě samém. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že zde došlo k dopravní
nehodě dvou vozidel. Byla provedena orientační dechová zkouška na zjištění alkoholu v dechu, která byla u obou řidičů negativní, a dále byly podniknuty kroky k zabránění možné havárie dalších vozidel.
•• V ranních hodinách kontaktoval strážníky muž, který nalezl peněženku, ve které
byly některé osobní doklady patřící obyvatelce města Adamov. Strážníci majitelku nalezené peněženky vyhledali a peněženku i s obsahem jí předali.
•• V odpoledních hodinách byli strážníci
požádáni OO PČR Blansko o součinnost
při usměrňování provozu na komunikaci
Adamov – Josefov, jelikož zde došlo k dopravní nehodě. Strážníci zajišťovali bezpečnost a plynulost provozu na výše uvedené komunikaci.
•• Ve večerních hodinách byli strážníci požádáni o prověření hlášeného fyzického napadení, které se mělo odehrát v bytě na
ul. Sadová. Po příjezdu strážníků na místo byli spatřeni dva muži, kteří vycházeli
z uvedeného bytu. Strážníci muže požádali, aby vyčkali na místě do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, která v celé věci vede
šetření. Strážníci s muži vyčkali na místě
do příjezdu hlídky OO PČR Blansko.
Bc. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov

Přehlídka v MŠ klobouků Podzimníčků

31.10.Ing. Viktor Liška,
70 roků, Pod Horkou 13
Blahopřejeme k sňatku
17.10.Rudolf Beníšek - Miroslava Koryťáková
Úmrtí
2.10. Milada Trávníčková, roč. 1923,
Boskovice, Sadová 18
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Kompletnost elektrozařízení Krajina a lidé
Jaký spotřebič můžeme odevzdat
zdarma
Použité domácí elektrospotřebiče,
nářadí a nástroje se již nemusejí stát
odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat v místech
zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit starý
za nový“ při nákupu modernějšího
domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný
výrobek stává odpadem až ve chvíli
předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou
specializované recyklační firmy.
„Ze zákona vyplývá, že zpětně
odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které svým stavem odpovídá
výrobku s ukončenou životností bez
bližšího určení důvodu,“ vysvětluje
Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel
společnosti ELEKTROWIN, která má
zpětný odběr některých domácích
spotřebičů na starosti.
„Stejně jednoznačně lze určit, že
takovým elektrozařízením není výrobek, který již prošel jakoukoli fází
‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy
činností, která je zákonem určena
pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí
být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod

pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává. Nekompletní spotřebiče jsou
tedy považovány za odpad a náklady
spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy
promítají do poplatku za odpady.
Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti
skupin, ze kterých výrobci definovali
jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické energie, který poskytuje také základní návod pro posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje
definici pro zpětný odběr, nebo je pro
svou zásadní nekompletnost pouhým
odpadem, byť se zbytky kovů, plastů
a dalších ostatních materiálů vhodných k dalšímu užití a zpracování.
Každé elektrozařízení je tedy tvořeno
určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto spojení
také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek
je stále mrazničkou a sběrný dvůr je
povinen ji převzít bezplatně, stejná
mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad,
za jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně prostřednictvím poplatku obcí za odpady. Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět nucena
za vlastní prostředky takovou skládku
uklidit. I tyto náklady se do výše poplatku za odpad promítají.
Odbor SMM

Baterie a možnosti jejich odložení
Město Adamov informuje, že v budově MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 byl
zřízen nový box na odložení použitých
baterií a monočlánků. Menší box o rozměrech 170 x 310 x 170 mm (objem 9 l)
je umístěn za vstupními dveřmi budovy
městského úřadu.
Patří sem všechny typy „suchých“ baterií nebo akumulátorů používaných
v domácnosti tj. ze svítilen, hraček,
elektroniky, dálkových ovladačů, hodin,
budíků, zvonků, mobilních telefonů,
mp3 přehrávačů. Jedná se především
o knoflíkové články, mikrotužkové
a tužkové baterie, malé a velké mo6

nočlánky, ploché baterie i 9V hranaté
baterie, akumulátory do mobilních
telefonů, notebooků nebo ručního
nářadí. Nepatří sem rezavé, rozbité
nebo tekoucí baterie, autobaterie, baterie a akumulátory z průmyslových podniků, plně nabité baterie a baterie těžší
než 1 kg. Baterie a monočlánky lze také
odložit v elektroprodejnách, do sběrného boxu na elektrozařízení umístěného
v prodejně potravin v Domě služeb na
ul. Družstevní 1 v Adamově nebo v hale
ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie
302, Adamov (provozní dny: Po, St, Pá

Dne 21.9.2009 se žáci sedmých ročníků naší školy zúčastnili úvodní části projektu školského zařízení enviromentální výchovy Lipka nazvaného
Krajina a lidé. Tato první část spočívala v exkurzi do okolí Brna a žáci se tak
zajímavou formou seznámili s oborem ekologie krajiny.
Nejprve jsme si mohli prohlédnout
zdařilou rekultivaci Růženina lomu
v kontrastu s etážovým nerekultivovaným velkolomem Hády. Na žáky
velmi zapůsobila návštěva Růženina
lomu, kde se mimo jiné dozvěděli, že
se tu nachází přes 150 druhů chráněných rostlin. Velkým zážitkem byl pro
mnohé průchod rákosím.
Následovala návštěva rekultivované i nerekultivované části velkolomu
Mokrá – Horákov s odborným výkladem a prohlídkou jednotlivých lokalit.
Zajímavá byla i návštěva biocentra
s rybníkem ve Velešovicích a ukázka
příkladu regulované vodoteče v Rousínově.
Na závěr jsme navštívili Modřice
U Brna, abychom shlédli jak lze stavebně zrekonstruovat objekt bývalé
cihelny.
V průběhu celé exkurze si žáci dělali poznámky, které budou dále využívat při následujících částech tohoto
zajímavého projektu, které nás ještě
čekají.
Mgr. Jana Horáčková

10.00 - 18.00 hod, mimo státem uznané svátky). Všechny odevzdané baterie
jsou tříděny podle elektrochemických
typů a jsou předávány do recyklačních
zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek,
mangan, kadmium, kobalt a další. Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem,
mohou vážně narušit životní prostředí.
Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky
(zejména tzv. těžké kovy), které mohou
znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na
lidské zdraví.
Odbor SMM

Pozvánka na výstavu
Další zajímavou a divácky atraktivní
výstavu připravil Historicko-vlastivědný kroužek při MKS na 8. – 17. listopadu
2009. Představí obrazy malíře Vysočiny
Jiřího Peřiny. Vernisáž se uskuteční v neděli 8. listopadu v 16.00 hodin ve Společenském centru v Adamově. Výstavu
uvede Naděžda Parmová a PhDr. Jaroslav Budiš. V hudební části vernisáže vystoupí Ludmila Lazarová - kytara. Výstavu můžete zhlédnout do 17. listopadu
od 13.00 do 17.00 hodin.

krajina pod Devíti skalami, kterou se klikatí starodávná Švarcava utkaná v Herálci ze čtyř pramenů. V kterékoli roční
době tu můžeme potkat Peřinu s malířským nářadím na nějaké stráni s dalekým výhledem, jindy zase u polní cesty
nebo před zapomenutou a k zemi věkem skloněnou chaloupkou. Vděčným
tématem mu je les, jehož melancholické šumění lze za naprostého ticha zaslechnout i z jeho obrazů. To je asi tím,
že se Peřina v jeho blízkosti narodil,

a proto mu tak rozumí. Pozoruhodnou
částí Peřinovy tvorby jsou obrazy vznikající v tichém soustředění v klausuře jeho atelieru. Právě zde se rodí jeho
četná zátiší a rozkvétají jeho půvabné
květiny. Peřinův malířský výraz tu vyzrává do mimořádné sdělnosti a dosahuje
tak mocného souzvuku mezi všedností života a krásou umělecké tvorby. To
lze však říci bez velké nadsázky o celém
díle Jiřího Peřiny, které není jen upřímnou výpovědí umělce, ale je i svědectvím o jeho citlivé sounáležitosti s rodným krajem a jeho lidem.
PhDr. Jaroslav Kopiště

MALÍŘ VYSOČINY
JIŘÍ PEŘINA

Cesta za uměním zpravidla nebývá
procházkou a nebyla jí ani Jiřímu Peřinovi. Narodil se 25. června 1945 v Moravské Svratce, kde jeho rodiče vlastnili zemědělskou usedlost a tyto skutečnosti
se pochopitelně musely promítnout
i do životního příběhu jejich syna. Vnímavý vztah k přírodě a lásku k rodnému
kraji získával Peřina již v písmácké rodině, ve školním prostředí si zase uvědomoval svůj výtvarný talent, ale spojit jej
výrazněji se svým životem mohl až v letech své občanské dospělosti. Osudově
tomu pomohlo Peřinovo setkání v Kameničkách s akademickým malířem
Karlem Wagnerem a následně i s Jaroslavem Sodomkou, žákem prof. Oty
Nejedlého. Společná láska k umění
a vstřícnost lidského pochopení tu dokázaly spojit moudré stáří i zralý věk
s nedočkavou horlivostí mládí a vytvořit tak podivuhodné tvůrčí společenství
tří umělců, které dokázalo téměř anulovat Peřinovu nezaviněnou absenci na
umělecké akademii. Karel Wagner naplnil svůj život r. 1963, Jaroslav Sodomka odešel předčasně r. 1975 a Jiří Peřina se mohl ještě téhož roku a s oprávněným sebevědomím představit veřejnosti svou první výstavou v Hlinsku.
Příbuznost s oběma již zesnulými druhy tu byla patrná, ale patrnější zde již
byla Peřinova stopa směřující k cestě,
po které dospěl k vlastní výtvarné řeči
s vlastní paletou a s vlastním citovým
zvýrazněním. Od svých přátel si podržel
zodpovědný přístup k umělecké tvorbě, vroucí oddanost k Vysočině a věrnost metodě uměleckého realizmu.
Ve shodě se svými někdejšími druhy
tvoří Peřina svá díla zásadně v přímém
styku s přírodou a tou je mu především
7

Městské kulturní středisko Adamov
kulturní středisko: tel.: 516 446 590, 607 518 104, e-mail: mks-adamov@quick.cz
knihovna: 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz
Informace k připravovaným akcím najdete na stránkách www.mks-adamov.cz

V měsíci listopadu vás zveme:
ÎÎ 3. listopadu v 17.00 hodin do MKS
- na přednášku Zdeňka Pernici – majitele
firmy Autoškola Pernica Kotvrdovice na
téma NOVINKY V SILNIČNÍM ZÁKONĚ.

ÎÎ 6. listopadu v 18.00 hodin do MKS
- na vernisáž výstavy prací MARIE
TOMÁNKOVÉ /obrazy/, MARIKY

děti v doprovodu rodičů, nebo můžete
využít k dozoru dětí zajištěného doprovodu.
Začátek představení je ve 14.30 hodin.

MIKULÁŠKOVÉ /květinové dekorace/
A DRAHOSLAVA MACKA /obrazy/.
Výstava potrvá do 13. listopadu a můžete
ji navštívit v pracovních dnech a neděli
v době od 13.30 do 17.30 hodin.
ÎÎ 7. listopadu od 18.45 hodin kino
Boskovice
- na přímý přenos opery G. Pucciniho
TURANDOT z Metropolitní opery v New
Yorku v kině Boskovice. Cena zájezdu:
350 Kč
ÎÎ 8. listopadu
- zájezd do divadla RADOST v Brně
na pohádku „O HONZOVI A ZAKLETÉ
PRINCEZNĚ“. Zájezdu se mohou zúčastnit

Sobota 21. 11. 2009
sál MKS Adamov v 16.45 hodin

ÎÎ 8. listopadu v 16.00 hodin do SC
na vernisáž výstavy nazvané JIŘÍ PEŘINA –
VYSOČINA.
ÎÎ 15. listopadu ve 14.00 hodin do MKS
na besedu s Radovanem Lipusem
(autorem a režisérem seriálu Šumná
města) a Davidem Vávrou (průvodcem
a spoluautorem tohoto seriálu o moderní
architektuře) k dílu nazvanému Šumný
Moravský kras - Adamov,
Jedovnice, Senetářov, Blansko,
Svitávka, Boskovice.

ÎÎ 19. listopadu v 18.00 hodin do MKS
na přednášku Doc. Ing. Rudolfa Rybáře Csc.
na téma VČELÍ PRODUKTY VE VÝŽIVĚ
ČLOVĚKA doplněnou degustací medu
a medoviny.

KONCERT
IRENY BUDWEISEROVÉ
spirituály a gospely, skladby s vánoční
tématikou, staré francouzské,
anglické, španělské, české a moravské
písně
Rezervace vstupenek:
MKS Adamov
prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz
na č.t. 607 518 104
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Z důvodu organizačního zabezpečení
akce prosíme zájemce, aby svoji účast na
akci potvrdili na č.t. 607518104 /lze i smszprávou).
ÎÎ 23. 11. - 4. 12. 2009 do salonku MKS
- na výstavu fotografií stromů – finalistů
soutěže pořádané Nadací Partnerství Brno
– STROM ROKU 2009. Výstava je přístupná
v pracovních dnech vždy od 13.30 do 17.30
hodin.

ÎÎ 26. 11. v 9.45 hodin do sálu MKS
- na DOPOLEDNE S POHÁDKOU .
S představením TANEČNÍ ŠKOLA V ZOO
za dětmi zavítá Zemanovo dřevěné divadlo
Brno.
Nový celoroční pořad pro malé i velké
diváky, při kterém se pobaví i zapotí.
Jedinečná taneční show Zuzky a Aleše
Zemanových zve do světa zvířat. Děti
si zatancují nové zvířecí tanečky, které
předcvičuje principálka Zuzka ve
zvířecích maskách. Tančí se na známé
taneční písničky, které Zuzana Zemanová
přetextovala do češtiny a nově nazpívala.
ÎÎ 26. 11. v 18.00 hodin do MKS Adamov
na přednášku Ing. Lenky Vymlátilové
z MZLU Brno na téma OBEZITA X ZDRAVÁ
VÝŽIVA.

ÎÎ 27. listopadu autobusový zájezd do
Divadla HNP
- na zájezd do Divadla Husa na provázku
v Brně na představení M. Uhdeho a M.
Štědroně BALADA PRO BANDITU.
Přihlášky do 5. 11. 2009.

Kurz trénování paměti

MKS Adamov hledá zájemce o kurz trénování paměti, kteří
by doplnili skupinku
zájemců již přihlášených.
Tento bude probíhat vždy v pondělí v dopoledních hodinách v MKS Adamov pod vedením lektorky Míši.
Na termínu jeho zahájení se dohodneme
při ukázkové hodině, kterou mohou navštívit všichni, koho uvedená problematika zajímá a chtějí vědět, jak svoji paměť trénovat.
Hodina se uskuteční v pondělí 9. 11. od 9.30
do 11.00 hod. Vstupné: 15 Kč

Termín poslední výstavy v roce
2009 – Salonu adamovských
výtvarníků se blíží...
MKS Adamov informuje obyvatele města
Adamova o termínu konání letošní výstavy,
která představuje místní výtvarníky, fotografy a jiné umělce. Tato je připravována na začátek prosince (vernisáž 6. 12.) a byli bychom
velice rádi, kdyby zde svoje práce veřejnosti
představili i ti, kteří se prozatím do přehlídky
nezapojili nebo o nich prozatím nevíme.
Kontaktujte, prosím, pořadatele výstavy –
MKS Adamov buď telefonicky (607518104),
nebo prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz. Děkujeme.
Jk

O vítězi fotografické soutěže
„DOVOLENÁ 2009“ jste rozhodli vy!
V průběhu měsíce října jste mohli v MKS Adamov
vidět fotografie přihlášené do letošního ročníku
soutěže pro fotografy amatéry „O nejzajímavější
snímek z letošní dovolené“. Přidělováním bodů těm
fotografiím, které vás nejvíce zaujaly a oslovily,
jste anonymně rozhodli o vítězi soutěže.
Stal se jím: JAN ŠLESINGER se snímkem
DVĚ ČTENÁŘKY, na druhém místě se umístil
snímek TANČÍCÍ SVIŠŤOVÉ od MARTINA
BOJDY a třetí příčku si vybojovala JARMILA
LIŠKOVÁ za fotografii JESENICKÉ PLÁNĚ.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za účast, vítězům
blahopřejeme a v MKS je pro ně připravena výhra.

Nové knihy, které si můžete
zapůjčit v naší knihovně:
Pro chvíle napětí:
Smith, W.: Zlatá liška
Peters, E.: Vládce hromů
Cubeca, K.: Tajemství skrytého kláštera
Hofman, R.: Cesta černého zlata
Morrell, D.: V pasti
Knihy pro ženy:
Haran, E.: Vyprahlé srdce
Garlock, D.: Rozmarná řeka
McKinley, T.: Zaslíbená země
King, C.: Skromné přání
Z naučné literatury :
Na vrcholky hor s Vlad. Čechem
Skvosty zámků
Byrne, R.: Tajemství
Svoboda, J.: Nej. pověsti Jižní Moravy
Knihy světových autorů:
Schlink, B.: Předčítač
Smith, T.R.: Dítě číslo 44
Cook, R.: Záchvat
Tokarczuk, O.: Běguni
Peinkofer, M.: Plamen z Faru

Týden knihoven

V týdnu od 5. do
11. listopadu t.r. probíhala i v letošním
roce celorepubliková
akce nazvaná Týden
knihoven. Jednotlivé
knihovny připravily
řadu akcí určených
pro stávající i budoucí návštěvníky – čtenáře.
V naší knihovně jste se mohli:
•• stát novými – registrovanými čtenáři.
Možnosti využilo celkem 20 zájemců /5
dětí, 1 senior, 2 muži a 12 žen/,
•• zapojit do soutěže pod názvem „Hrdina z knížky jako loutka“. Do této akce se
zapojily děti nejen individuálně, ale také
v rámci ZUŠ, školní družiny apod. Jejich
práce jsou vystaveny v knihovně.
Víc než dvacet stávajících návštěvníků
knihovny využilo „amnestie na sankční poplatky“ - vrátili knihy bez úhrady poplatku za
pozdní vrácení knih
Ve výloze knihovny najdete i knihy, které obsadily prvních 12 míst v anketě „Kniha
mého srdce“.
Knihovna je otevřena v pondělí a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 18 hod., ve
středu od 10 do 12 a od 13 do 16 hod.
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Vzpomínka
Dne 8. listopadu 2009 by se dožil 80 let
pan Antonín Procházka. Děkujeme všem, co
mu spolu s námi věnují tichou vzpomínku.
Manželka s rodinu.
Je moc smutno při pomyšlení, že už 9 roků
nejsi Pavlíčku mezi námi.
Čas letí, Ty jsi odešel v neznámý svět, ale
někdy nám připadá, jako kdyby si nás
neopustil, jako kdybychom stále slyšeli Tvůj
hlas, Tvůj smích i cítili Tvoji blízkost. Ale to je
všechno proto, že jsi stále v našich srdcích,
v našich myšlenkách a my na Tebe s láskou
vzpomínáme.

Dne 3. listopadu uplyne 9 roků plných
bolesti a smutku, kdy od nás nečekaně odešel ve věku 17 let náš milovaný syn, bráška
a vnuk Pavlík Kala.S láskou vzpomínají rodiče a sestra Zdenka.
Kdo Tě znal, ten vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene. Dne 29. 11. 2009
uplyne již 15 roků od úmrtí pana Miroslava
Krále.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu,
prosím, tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami

Listopadový oslavenec...
Každý měsíc věnujeme prostor v našem Zpravodaji lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města nebo stále pomáhají při organizaci jeho společenského života. Většinou si je připomínáme u příležitosti jejich životních jubileí. Nejinak
tomu bude dnes, kdy bychom několik
otázek chtěli položit předsedovi naší
kulturně informační komise, PhDr. Jaroslavu Budišovi, který v závěru měsíce oslaví 60. narozeniny.
Můžete se v úvodu čtenářům krátce představit?
Pocházím z Dubňan na Hodonínsku.
Od patnácti let jsem studoval v Brně
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Pak jsem vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie a nastoupil do Adamovských strojíren jako psycholog práce. Když strojírny v rámci
snižování TH aparátu tuto funkci zrušili, udělal jsem si zkoušky na bezpečnostního technika a převzal vedení
oddělení bezpečnosti práce. Později
jsem k tomu přibral i odd. vzdělávání.
V r. 2004 jsem byl se skupinou obslužných činností převeden do firmy OKIN
FACILITY, kde jsem specialistou pro
bezpečnost práce (v současné době si
rozšiřuji kvalifikaci i na požární ochranu). S manželkou Jarmilou a syny Martinem a Ondřejem žijeme v Adamově
od r. 1976.
Většina obyvatel města, kterým
Vaše jméno není cizí, si Vás spojuje především s výstavami a prací
v Historicko -vlastivědném kroužku
(HVK). Můžete zavzpomínat, kdy jste
se začal o tuto oblast zajímat?

Slova pro povzbuzení
Asi to zná každý. Jsou věci, které se nám doma pořád pletou pod nohama, vypadávají ze skříní a schováváme je už tak dlouho, že si řekneme: je čas je vyhodit. Sotva
to však uděláme, jako naschvál by se nám zrovna hodily. Jeden známý má v garáži
kila drátů, drátků, želez, háčků a různých takových věcí. Když už tam není k hnutí,
musí se s krvácejícím srdcem rozhodnout co vyhodit. I on mně potvrdil, že sotva
se něčeho zbaví, už to potřebuje. Po čase se ale pochlubil s originálním nápadem
jakéhosi meziskladu. V garáži má bednu a do ní „vyhazuje“ nepotřebné věci. Nechá
je tam nějakou dobu a zvyká si, že jsou „vyhozené“. Pak je přebere a zbylé dá definitivně do sběru. Dlouho byl se svým vynálezem spokojený. Nedávno jsem ho však
potkal nešťastného – vylezlo z něj, že vyhodil z meziskladu součástku, která by se
mu teď tak strašně hodila…
Než něco vyhodíme, než někoho od sebe odhodíme, udělejme si v sobě takový
mezisklad. Uděláme pak méně škody.
Všechny čtenáře zdraví Jiří Kaňa
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Oblast výtvarného umění mne zajímá od dob studia a historie Adamova od příchodu do Adamova. Takže je
logické, že jsem koncem 70. let přijal
pozvání být členem HVK a zúčastňoval
jsem se jeho akcí. Když skončil činnost
Závodní klub ROH a tím i výtvarné výstavy, zajistil jsem u vedení Adamovských strojíren, že budeme výstavy organizovat pod hlavičkou strojíren. Od
r. 1996 jsem vzal organizaci výstav na
svá bedra. Když strojírny prodaly Kulturní dům a my jsme přišli o výstavní
síň, vzalo kroužek pod svá křídla MKS
a od r. 2000 pořádáme výtvarné výstavy ve Společenském centru MKS.
Velké množství volného času Vám
zabírá práce v KIK. Zeptám se Vás,
zda jste spokojen s měsíčníkem, který komise vydává, zda připravujete
nějaké změny a jaké jsou Vaše další plány v oblasti propagace města
Adamova.
U Adamovského zpravodaje se s kolektivem KIK a vedením města snažíme každý rok o další zlepšení, což snad
mohou poznat i občané. V příštím roce
bychom rádi zvýšili rozsah na 20 stran.
Připravili jsme obrazový kalendář Adamova na r. 2010 s historickými fotografiemi, což by mohlo být pro občany
docela zajímavé. Hlavním problémem
propagace je však omezený rozpočet
města a peníze na propagaci.
Ačkoliv vím, že Vaše zaměstnání a práce v Zastupitelstvu města
Adamova, MKS - HVK a kulturně informační komisi Vám zabírá velké
množství času, jistě máte koníčky
a záliby, o kterých nevíme. Představíte nám je?
Času je opravdu málo. Kromě už
zmíněných činností je to také chalupa
a zahrada, výtvarné umění, hudba, fotografování aj., na které se už času nedostává.
Na závěr Vás požádám o Vaše životní krédo.
Asi to ani není krédo, ale vždy se
snažím být slušným člověkem.
V závěru našeho rozhovoru chci jménem svým, jménem MKS Adamov a také
za kulturně informační komisi poděkovat panu Budišovi za práci, kterou věnuje městu Adamovu a jeho obyvatelům
a přeji mu do dalších let především pevné zdraví.
jk

Žije mezi námi

Ing. Josef Chalikov - 90. narozeniny
Čestný občan města Adamova

Narodil se 7. listopadu 1919
v Hlubočanech v okrese Vyškov.
Matka pracovala u statkáře ve dvoře. Vlastního otce nepoznal, byl to
ruský zajatec, který po skončení I.
světové války byl z republiky vyhoštěn a stal se nezvěstným. Mládí prožil ve Vážanech u Vyškova.
Po vychození povinné školní docházky se v letech 1934 - 1937 vyučil v „Metálce“ Vyškov soustružníkem kovů. V t é t o profesi pracoval
v letech 1938 - 1939 u firmy Karel Lang v Bohdalicích u Vyškova
a v letech 1939 - 1940 u firmy Baťa
Zlín. V dalších letech od roku 1940
- 1945 pracoval jako soustružník
a brusič závitů ve Zbrojovce Vsetín. Po válce - od roku 1945 - 1951
pracoval zpočátku jako brusič závitů a později jako vedoucí výroby
v závodě Somet Teplice v Čechách.
V letech 1951-1952 absolvoval jednoroční Ústřední dělnickou školu
v Čelákovicích. Poté v letech 19521953 vykonával funkci podnikového ředitele v Novoborských strojírnách Nový Bor. V letech 1958 –
1962 absolvoval studium na ČVUT
Praha.
V roce 1962 nastoupil do Adamovských strojíren v Adamově,
kde pracoval dva roky jako politický pracovník. V roce 1964 byl jme-

nován podnikovým ředitelem Adamovských strojíren Adamov. Tuto
funkci vykonával do roku 1975. Za
dobu jedenácti let, co tuto funkci
vykonával, zaznamenal adamovský závod a podnik dost značných
úspěchů. Roční výrobní plány byly
plněny i export byl plněn, avšak
byl nedostatek profesních dělnických pracovníků. Tento nedostatek byl řešen tak, že náhradou za
chybějící profesní dělníky byli do
výroby direktivně převáděni na určitý čas pracovníci z kanceláří a režijní pracovníci. Tento způsob byl
právem odsuzován. Ing. Chalikov
souhlasil, aby tento nedostatečný
stav produktivních pracovníků byl
nahrazen zařazením produktivních strojů. K vytypovaní takových
strojů vyslovil souhlas, avšak t o t o
řešení bylo ze strany generálního
ředitelství tvrdě odmítnuto. Na takové jednání gen. ředitelství reagoval Ing. Chalikov tím, že již není
nadále únosné takovým způsobem výrobu zabezpečovat a požádal o uvolnění z funkce podnikového ředitele.. Bylo mu vyhověno.
Aniž měl zajištěno nové zaměstnání, z podniku Adamovských strojíren odešel.
Dva měsíce byl bez zaměstnání.
V té době zemřel podnikový ředitel v Juranových závodech v Brně,
a tak byl po odsouhlasení příslušných orgánů jmenován Ing. Chalikov podnikovým ředitelem tohoto podniku. Tuto funkci vykonával tedy v letech 1975 - 1976. Poté
od roku 1976 - 1980 pracoval jako
podnikový ředitel Zetoru Brno. V
letech 1980 - 1984, již v důchodovém věku, pracoval jako asistent
generálního ředitele na generálním ředitelství Zbrojovky Brno
a v letech 1984 - 1985 pracoval
jako technický pracovník v Agrozetu Brno. Od roku 1986 - 1990

pracoval jako tech. hosp. pracovník v Juranových závodech - ZTS
Brno.
Jako podnikový ředitel Adamovských strojíren se se svými
spolupracovníky zasloužil o dobrý chod adamovského závodu
a podniku a o zlepšení spolupráce s MěNV Adamov při budování
a rozvoji města. Prosazováním bytové výstavby pro pracovníky závodu v Adamově se nebývalou měrou zasloužil o zvýšení počtu obyvatel až na 5000 v osmdesátých letech min. století a přiznání statutu
města v roce 1964. Zabezpečil velký podíl závodu na dalších akcích
pro zvelebení města a zabezpečení potřeb občanů jako je obchodní
síť, modernizace městského centra, překlenutí Křtinského potoka pro vznik parkovišť, komunika
ce, kulturní zařízení a další oblasti
společenského života.
Jako důchodce, ve funkci člena rady a městského zastupitelstva, pokračoval ve snaze zlepšit
podmínky pro život občanů města Adamov. Také v současné době
se zajímá o potřeby města a snaží
se o jejich řešení. Od roku 1945 byl
členem KSČ, po roce 1989 členem
KSČM. Členem městského zastupitelstva a členem rady byl v Adamově zvolen v devadesátých letech min. století za starosty města
Mgr. Jana Hlavatého.
Dne 26. října 2008 k 90. výročí vzniku ČSR mu bylo uděleno
čestné občanství města Adamova.
V roce 1942 se oženil s Ludmilou,
dcerou malorolníka, s kterou se
znal od mládí. Od roku 1952 oba
spolu žijí v Adamově.
Ing. Josefu Chalikovovi k jeho významnému životnímu jubileu přejí
všechno nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti do dal
ších let přátelé - bývalí spolupracovníci
i pracovníci závodu, místní organizace KSČM i občané Adamova, kteří si
váží jeho vykonané práce pro závod
i město, za což mu také děkují.
MK
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13. Evropská noc pro netopýry
Hned po prvním školním týdnu, v sobotu 5. září, někteří z nás vyrazili s paní učitelkou Šturchovou a vpodvečer do jeskyně
Výpustek u Křtin. Konala se tam 13. Evropská noc pro netopýry. Tuto akci každoročně v rámci celoevropského projektu pořádají společně ekologický institut Veronica,
CHKO Moravský kras, Česká společnost
pro ochranu netopýrů, Správa jeskyní Moravského krasu a Spolek pro rozvoj venkova - Moravský kras. Každý rok se noc pro
netopýry koná v jiné oblasti MK, tentokrát
padl los na vstupní areál jeskyně Výpustek.
S paní učitelkou jsme se na místě sešli ve
čtvrt na sedm večer. Paní učitelka dojela
autobusem s ekology z Brna, nás na místo
dopravili rodiče auty. Program začal v 18.30
krátkou prohlídkou živého netopýra i s ma-

lým výkladem o něm ještě před vstupem
do jeskyně. Pak pokračoval prohlídkou nevojenské části jeskyně, kde nám pánové ze
správy jeskyní řekli něco o historii jeskyně
v dávných dobách, o jejím významu během
druhé světové války i o využití Výpustku vojáky po válce až do nedávné doby. Nejzajímavější částí programu pro nás ale byla asi
hodinová přednáška dr. Jana Zukala z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
z Brna. Konala se také v jeskyni (trošku nám
při ní byla zima) a byla doplněna promítáním. A o čem byla? No, přece o netopýrech.
Nejen o těch u nás žijících, ale o všech letounech celého světa. A také o jejich ochraně a o občasných problémech s jejich výskytem v lidských příbytcích.
Třída 6.A

Den na dopravním hřišti

Dne 7. 10. jsme jeli s naší třídou na dopravní hřiště do Blanska. Nejdřív jsme byli
v učebně, kde nám pustili video o tom, jak se
máme chovat na silnici. Byl tam Jirka, který
měl 13 roků a měl sestřičku, která neměla ani
9 let. Jirka ji učil, jak se má chovat na silnici
jako správná cyklistka. Potom nám paní učitelka povídala, co a jak máme dělat jako cyklisté. Vysvětlovala, co která dopravní značka
znamená, jak máme ukazovat rukou, kdo má
přednost na křižovatce a jak se máme chovat na kruhovém objezdu.
Po svačině jsme šli na dopravní hřiště.
Vzali jsme si helmy a dostali jsme vesty s čísly. Podle toho jsme se rozeznávali. Nejdřív
jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna
skupina jezdila na kolech a druhá skupina jí
dělala dopravní policii, potom jsme se vystřídali. Na závěr jsme jezdili všichni a měli jsme
puštěné i semafory.
Všem se nám tam moc líbilo.
Pavel Věžník, 4. A

ANTHROPOS

Lucký vrch
V poslední krásné říjnové dny (8. a 9. 10.)
se třída 5. A v doprovodu tř. učitele J. Kratochvíla a L. Dohové zúčastnila Seznamovacího pobytu na Luckém vrchu u Poličky.
Zde jsme společně strávili krásné dva dny.
Děti se blíže poznaly a učitelé pro ně připravili dlouhý program her a výletů.
Hráli jsme kolektivní hry, kdy nebyl důležitý vítěz, ale komunikace mezi sebou
a souhra skupinek. Ty se po dobu her stále
pozměňovaly. Z her jmenuji například: šifrování v přírodě, Pumpopáčka, kreslení přírodninami, šáteček, na lišku a zajíce a další. Děti
měly za úkol vymyslet bojový pokřik a píseň
na zadanou melodii. Tento úkol se zdál velmi obtížný, ale všichni se s ním zdárně po12

prali. Vyhrál bojový pokřik dívek: „HIP, HIP,
HURÁ. Sláva nazdar výletu, Lucký vrchu, už
jsme tu!“.
Všichni také navštívili „Zpívající lípu“
v obci Telecí a město Poličku, kde jsme si
prohlédli památky a nově otevřené Centrum
Bohuslava Martinů. V centru jsme shlédli
dvě expozice. Jedna byla o životě skladatele
B. Martinů a druhá byla zaměřena na historii
města. Tady si mohli chlapci vyzkoušet části středověké výstroje a děvčata šaty šlechty té doby. Všichni si také vystřelili z laserové pušky.
Za všechny snad mohu říct, že pobyt byl
opravdu senzační.
Lenka Dohová

V rámci exkurzního dne ve středu 23.
září 2009 navštívili žáci šesté třídy pavilon
Anthropos Moravského zemského muzea
v Brně.Velmi zajímavá byla aktuální výstava Charles Darwin v přízemí pavilonu. Cítili
jsme se opravdu jako uprostřed tropického
pralesa. Nejzajímavější byli opravdoví živí
švábi. Potom jsme s průvodcem a jeho odborným výkladem prošli stálou expozici Anthroposu. Žáci se samozřejmě nejvíc zajímali o mamuta, který vévodí výstavě v prvním
patře. Zaujaly je ale i nástěnné malby, které
si pak sami vyzkoušeli podle návodu paní
učitelky Hořavové. Samostatně pak vyplnili pracovní list připravený panem učitelem
Spurným. Myslím, že návštěva muzea byla
zajímavá a vhodně doplnila učivo dějepisu
a výtvarné výchovy v šestém ročníku.
Jaroslava Šmerdová

ŠACHY
KPI ŠO TJ Spartak Adamov – ŠK Rosice
5,5 – 2,5
Úspěšný vstup do vyšší soutěže se podařil Adamovským šachistům v 1. kole Krajského přeboru Jm I. třídy. V úvodním zápase na
domácích šachovnicích v salónku restaurace „Hradní“ porazili mužstvo Rosic. Vítězné
partie sehráli Pavel Masák, Jano Mižák, Karel
Krédl, Luboš Riška.
Důležité půlky přidali Karel Švehla, Martin Handl a Pavel Loubal. Zápas druhého
kola se bude konat opět na domácí půdě 25.
října od 10 hod. Hostujícím týmem bude silné družstvo ŠK LOKOMOTIVA BRNO „D“.

Vítězná fotografie z letošního
ročníku soutěže Dovolená 2009.
Autor: Jan Šlesinger.

INZERCE

OPEN Tatry
Celkem 216 hráčů se zúčastnilo ve dnech
27.9. – 4.10.2009 mezinárodního šachového turnaje o Tatranský pohár pořádaného Šachovým klubem Slovan Bratislava ve

 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.
 Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.
605 903 800.
 Pronajmu byt 1+1 na Ptačině, volný
ihned. Tel. 516 432 275, 731 587 978.
 Prodám kuchyňský kout 2 lavice, stůl+2
židle, rozkládací gauč cihlové barvy, koberec
2x1,5m, ledničku 85x60x60, vyšívaný obraz
vlčí máky, malou světlou obývací stěnu. Tel.
736 719 933.
 QUATRO, s.r.o. Váš finanční poradce. Co
nabízíme: životní pojištění, úrazové pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění, investiční pojištění a další. Pro bližší informace
volejte č. 777 136 924.
 Prodám garáž na ulici Plotní. Tel.
724 370 190.

spolupráci s Městem Vysoké Tatry v hotelu
Tatranské Zruby. Turnaj byl hrán současně
jako Mistrovství Slovenské republiky, a tím
byla daná vysoká úroveň startovního pole.
Dvě hrací místnosti symbolicky oddělovaly úspěšnější „borce“ od „zbytku světa“. Do
excelentního hlavního sálu se vešlo prvních 150 hráčů, ostatní si museli přidat pár
schodů o poschodí výše do druhé místnosti.
V hlavním sále se po celý turnaj pohyboval
nejsilnější hráč Adamovské výpravy Pavel
Masák, který ziskem 5 bodů z devíti partií skončil na 67. místě. Zdatně mu v těchto
prostorech sekundoval Jarda Šmehlík, ale na
jednu partii si odskočil o poschodí výše. Ale
i „nahoře“ byli kvalitní soupeři s mezinárodním ELEM. A tak splnění normy pro zařazení
do mezinárodní listiny ELA a zisk II.výkonnostní třídy Jána Kuníka a Dany Šebkové je
úspěchem těchto hráčů a dobrou reprezentací našeho oddílu.
ŠO TJ Spartak Adamov

Výsledky basketbalových utkání
03.10.2009
Sokol Babice nad Svitavou B - Sokol Adamov 76 : 57; střelci: Nečas Jan 20, Peťovský Jan 19,
Bláha Miroslav 7, Neuman Jan 7,Vylíčil Petr 4
17.10.2009
Sokol Adamov - TJ Sokol Podolí 51 : 65; střelci: Peťovský Jan 11, Nečas Jan 10, Palbuchta
Petr 10, Hofmann Eduard 8, Neuman Jan 7, Lewandowski Marek 2, Vylíčil Petr 2, Bláha Petr 1
18.10.2009
Sokol Adamov - Sokol Střelice 72 : 37; Střelci: Hofmann Eduard 16, Nečas Jan 16, Palbuchta Petr 12, Neuman Jan 7, Peťovský Jan 6, Vylíčil Petr 6, Bláha Miroslav 4, Lewandovki Marek
3, Bláha Petr 2
Další domácí utkání budou sehrána:
14.11.2009 v 17.30 Adamov - Blansko
15.11.2009 v 10.30 Adamov – Znojmo
Miroslav Svědínek, TJ Sokol

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč C
ADA-NET internet - zřízení

ZDARMA + 6 až 12m. za 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení

ZDARMA

ADA-NET pro důchodce

C

10 Mbit/s

357 Kč/měs.

40 Mbit/s !

download i upload, žádné limity, žádná FUP

Nabídka platí pro objednávky do 30.11.2009 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

445,-

495,-

595,-

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

za

357,-

za

357,-

za

357,-

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
Bc. Roman Pilát ( 608887840
www.ada-net.cz

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !
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
ceny vč. DPH
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Adamovští florbalisté
Florbalisté Adamova vstoupili v letošní sezoně hned do dvou soutěží. Největší pozornost florbalistů se
bude soustředit na profesionální soutěž pod záštitou České Florbalové
Unie (ČFBU), kde bude naše A-čko nastupovat v Jihomoravském přeboru
mužů. B tým bude hrát i nadále soutěž Amatérské Florbalové Ligy (AFL),
a sice 3.B AFL.
Do našeho mančaftu přibyli během prázdnin posily a na začátku září
proběhlo i soustředění.
Našich výsledků a vize do budoucnosti si všimlo i několik sponzorů, kteří se nás rozhodli podporovat. (Restaurace Pod Horkou, sádrokartony Lička, Kocman stavitelství,
hospoda u Baťáka - Peter Maďar,
Adanet, Autotip.cz a firma Grau –
ateliér Rampa). Tímto jim chci poděkovat za projevenou důvěru, kterou se budeme snažit nezklamat.
Tím se dostáváme k prvnímu turnaji 27.9. kde jsme sehráli dvě utkání.
První proti Gullivers Brno „C“, se kterými jsme po dobře odehraném zápasu prohráli 3:6. Tento zápas však
provázela smůla na našich hokejkách.
V druhém utkání jsme po velkém a napínavém boji remizovali s FBC Hornets ZŠ Horní „B“. Po konci zápasu svítilo
na světelné tabuli 2:2, ale vyrovnávací
gól do naší sítě padl až v čase 12:50
poslední třetiny.
Dne 4.10. naskočilo do hry i naše
„B“ prvním turnajem letošní AFL. Los
pro tento ročník nám nadělil nejsilnější soupeře z celé AFL ligy (na stejné úrovni je pouze 1.AFL liga). Tento
turnaj se nám vůbec nepodařil. Hráli
jsme bez odhodlání, bez bojovnosti,
která k nám neodmyslitelně vždy patřila a vstřelili jsme málo gólů, což nám
samozřejmě nestačilo k postupu přes
čtvrtfinále. Obsadili jsme prozatím
nehezké předposlední místo.
K dalším zápasům ČFBU jsme nastoupili na domácí půdě a prostředí,
které mělo být naší výhodou. Ale nedokázali jsme to využít. Neunesli jsme
tíhu domácích zápasů a podlehli nejprve 2:7 proti FBC Orel Boskovice „B“
a následně 3:5 proti FBK Sokolu Jedovnice.
Výsledky začátku sezony jsou bídné, přesto však se našly okamžiky,
kdy tým ukázal svoji sílu. Doufám, že
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aklimatizace na nové herní podmínky
v ČFBU nebude příliš dlouhá a příště
vás zde budu moci informovat o lepších výsledcích.

Další domácí turnaj sehrajeme
6.12.2009, čímž bych vás rád pozval,
aby jste nám vytvořili bouřlivou diváckou kulisu. O ostatních zápasech a turnajích najdete informace již pravidelně zde v Adamovském zpravodaji.
Jan Kocman, kapitán týmu

Adamovská liga pétanque
Říjnový, letos osmý ligový zápas Adamovské ligy pétanque, byl předposledním v letošním roce. Podzimní čas se
sice místy měnil v mrazivě deštivý nečas, ale sportovního ducha to sportovcům nevzalo a tak souboje základní části, semifinále i finále byly na hřišti u řeky
Svitavy nedaleko nádraží ČD velmi vyrovnané a urputné. Pod umělým osvětlením zvítězil Tomáš Henek, následován Pavlem Králem a Jirkou Hromkem.
Celkově ale v Adamovské lize kraluje
P. Král, který je stíhán již jen T. Henkem
a o vítězství v letošní lize ho může připravit jen neúčast v posledním zápase
a to ještě za předpokladu, že druhý celoročně vyrovnaně hrající T. Henek získá
8 bodů. Na třetím celkovém místě je J.
Hromek, který asi letos střídá formy dle
počasí, nicméně ztrácí na druhou příčku
již asi nedostižných 6 bodů, ale naopak
před čtvrtým má náskok neuvěřitelných
14 bodů a K. Mrlina tak asi i díky zaváhá-

ní v tomto kole zůstane letos bez medaile. Pořadí na prvních čtyřech místech
je tedy díky překvapivým velkým bodovým odstupům letos téměř rozhodnuto. Na pátou příčku se dostal v poslední
době precizně hrající P. Grégr, ale je stíhán o 2 body neméně dobře hrající R.
Hromkovou, a ta je pouze o bod před
toto kolo vynechající sedmou R.Královou. Zde bude ještě v posledním listopadovém kole velký tlak na všechny hráče střední části tabulky a pokud zaboduje a zúčastní se na osmém místě M.
Olšarová a na devátém P. Schimmerle,
máme se na co těšit. Od desátého místa jsou sice rozdíly bodů také minimální,
ale jak T. Kejíková, tak L. Czetmayerová,
M. Antonínová i J. Mrlinová se v poslední době turnajů zúčastňují nepravidelně a mají jedinou jistou, že poslední zůstávají H. Štrajtová a I. Vyhňák s nulovými stavy.
Tomáš Henek

Rozpis zápasů Okresního přeboru
hokejového oddílu na rok 2009-2010
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Rájec Jestřebí - Adamov

So-24.10.09

11:30

Blansko

7

Adamov - Černá Hora

So-31.10.09

16:00

Blansko

11

Adamov - Letovice

So-14.11.09

16:00

Blansko

14

Adamov - Lysice

So-21.11.09

18:30

Blansko

20

Březina - Adamov

Ne-29.11.09

17:00

Blansko

21

Sloup - Adamov

So-5.12.09

11:30

Blansko

28

Adamov - Blansko

So-12.12.09

18:30

Blansko

30

Adamov - Rájec Jestřebí

So-19.12.09

16:00

Blansko

35

Černá Hora - Adamov

Ne-10.1.10

11:30

Blansko

39

Letovice - Adamov

dle hlášenky domácích

Boskovice

42

Lysice - Adamov

dle hlášenky domácích

Boskovice

48

Adamov - Březina

So-30.1.10

16.00

Blansko

49

Adamov - Sloup

Ne-7.2.10

11:30

Blansko

56

Blansko - Adamov

So-14.2.10

18:30

Blansko

Zpracoval: Bc. Alois Kožený

Členové týmu pétanque

Nové hřiště na ulici P. Jilemnického – fotbálek při umělém osvětlení má své kouzlo
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NSD International CZ, s.r.o.

CZ

Zbraslavecká 777
679 72 Kunštát
Tel.: 516 499 540
Fax: 516 461 169
e-mail: nsd@nsd.cz
www.nsd.cz

tiskárna NSD International CZ, s.r.o. v Kunštáteˇ
hledá pracovníka na pozici

TISKARˇ
Požadavky:
ˇ
• vyucen
v oboru polygrafie
ˇ
• praxe v tiskarské
výrobeˇ
• základní znalost anglického jazyka vítána
Nabízíme:
• zázemí a práci v perspektivní rozvíjející se ﬁrmeˇ
• odpovídající platové podmínky

Vaše dotazy a životopisy zasílejte na e-mail:
nsd@nsd.cz, nebo volejte: 516 499 540
Kontaktní osoba Petra Slavícková
ˇ

PLASTOVÁ OKNA
Přesvědčte se,
že naše okna
stojí stejně,
jako konkurenční okna s naivně
výraznými slevami!

• Plastové profily bez OLOVA A KADMIA

ej
Prod látky
p
s
a
n
i

• Soutěž o automobil Škoda Fabia Combi
• Kompletní montáž včetně zednických
prací a likvidace starých oken
• Ukážeme Vám nejrychlejší cestu
k penězům z aktuálních dotačních
programů

W W W. P R O F I P L A S T. E U
Vranovská 38, 614 00 Brno
telefon: 545 212 647-8

Školní lesní podnik Křtiny

Autodílny Adamov, Nádražní 374
679 04 Adamov
Tel.: 516 446 112
e-mail: autodilny@slpkrtiny.cz
www.slpkrtiny.cz
Po - Pá: 6.30 - 15.00 hodin
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