ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
listopad 2010

Studánka sv. Huberta při silnici Josefov - Olomučany

Městský klub mládeže Vás v listopadu zve:
3. listopadu od 15:30

Halloweenská párty
Zveme mládež, děti i jejich rodiče a prarodiče na velkou strašidelnou oslavu v maskách!
Během odpoledne si zahrajeme pravé halloweenské hry a soutěže a samozřejmě oceníme
nejnápaditější a nejstrašidelnější kostýmy. Pro všechny bude připravené jak jinak než
strašidelné občerstvení.

12. listopadu od 10:00

Tvoříme s Alenou Baisovou – Kalendáře
Přijďte se nechat inspirovat a vyrobit si vlastnoruční kalendář sestavený z vlastních
abstraktních obrázků, které si v MKM pod vedením Aleny Baisové budete moci vytvořit
zajímavými, ale přitom jednoduchými výtvarnými technikami.
S sebou budete potřebovat: 12 + 1 výkresů (velikost A4 nebo i větší) s předtištěnými
měsíci na rok 2011 (v dolní části výkresů, 1 výkres je titulní), nůžky, pastelky a štětec. (Pro
zájemce budou předtištěné výkresy připravené k odkoupení přímo v MKM.)
Pro děti budou během tvorby připravené hry a hračky v našem dětském koutku.

18. listopadu od 15:30

Turnaj ve stolním fotbálku
Především mládež, ale i rodinné týmy zveme na již oblíbený turnaj ve stolním fotbálku. Pro
všechny zúčastněné budou připravené drobné odměny, pro vítěze samozřejmě větší.

24. listopadu od 15:00

Ruční papír
Opět budeme tvořit z papírové hmoty ruční papír, tentokrát ovšem nejen „recyklovaný“
ze starých novin, ale vyzkoušíme i barevný, barvený, strukturovaný nebo zdobený, který
potom budeme moci využít na vánoční přání nebo originální „péefka“.

26. listopadu od 10:00

Adventní kalendáře
Zveme všechny zájemce na další tvořivé dopoledne. Tentokrát si pod vedením Kateřiny
Urbani budete moci vytvořit originální adventní kalendář pro své děti, vnoučata nebo
celou rodinu. Pro děti budou jako obvykle připravené hry a hračky v našem dětském
koutku.

A ještě jedna pozvánka hned na začátek prosince:
3. prosince od 16:00

Možná přijde i Mikuláš…
Zveme děti, mládež, rodiče a prarodiče na „předmikulášovskou“ besídku. Zahrajeme si
spoustu her, zasoutěžíme si, trochu si i zatancujeme a budeme doufat, že i letos k nám
přijde čert s uhlím a Sv. Mikuláš s andělem a kupou dárků…
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Veřejná služba ve městě Adamově
Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě
setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají
objektivní či subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Veřejná
služba podporuje sociální začleňování osob
a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami
v hmotné nouzi a ostatními občany. VyjaZ činnosti MKM

dřuje jeden z motivačním principů pomoci v hmotné nouzi: „Ten, kdo pracuje, se
musí mít lépe než ten, který se pracovat
nesnaží.“ Úprava veřejné služby je obsažena v § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů. Veřejnou službu organizuje obec
v samostatné působnosti. Zákon o pomoci
v hmotné nouzi neukládá obcím povinnost
veřejnou službu organizovat, proto ne každá obec ji zřídila. Město Adamov zřídilo veřejnou službu s účinností od 1. 10. 2009,
kdy bylo zřízeno nejdříve 6 míst, od 1. 5.
2010 byl tento počet zvýšen na 10. Organizací veřejné služby byl pověřen odbor
správy majetku města, který sepisuje s občany smlouvy o výkonu veřejné služby. Na základě této smlouvy se občané podílí zejména na úklidu města a údržbě zeleně. Veřejná
služba může být vykonávána pouze osobami, které pobírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pro tyto osoby je potom
výhodné vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, protože v takovém rozsahu je tato činnost považována
za snahu o zvýšení příjmu vlastní prací. Rovněž pozitivně je výkon veřejné služby v takovémto rozsahu hodnocen těm osobám,
které pobírají příspěvek na živobytí déle než
6 měsíců, protože jim zachovává výši dávky,
tedy neklesne na úroveň existenčního minima. Pokud osoby, které pobírají příspěvek
na živobytí, odpracují na veřejné službě minimálně 30 hodin měsíčně, navýší se jim příspěvek na živobytí o polovinu rozdílu mezi
jejich životním minimem a existenčním minimem. V praxi to znamená, že jednotlivec,
který by pobíral existenční minimum ve
výši 2020 Kč, může při výkonu veřejné služby ve výši 20 hodin měsíčně pobírat částku
3126 Kč a pokud odpracuje 30 a více hodin,
navýší se mu tato částka o 553 Kč, tedy pobírá celkem 3679 Kč. V případě rodiny se
u první osoby v domácnosti zvyšuje částka
2880 Kč o 430 Kč a v případě druhé osoby
v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem, se zvyšuje z 2600 Kč o 290 Kč. Je třeba zdůraznit, že občané vykonávat veřejnou
službu nemusí, je to jen jedna z možností,
jak si zvýšit příjem. Praxe ukázala, že o veřejnou službu je zájem, v některých městech
je tato služba natolik žádaná, že jsou sestavovány pořadníky a občané, i když pracovat
chtějí, vykonávat veřejnou službu nemohou.
Ve městě Adamově je však ze strany našich
občanů o tuto službu nižší zájem, než bylo
očekáváno, proto jsou v současné době
k dispozici pracovní místa i pro občany, kteří
v Adamově nemají trvalý pobyt a zdržují se

zde na ubytovně. Práci, kterou však současní
pracovníci z řad příjemců pomoci v hmotné
nouzi na veřejné službě vykonávají, považujeme z hlediska města za velký přínos a jejich dosavadní práci hodnotíme velmi pozitivně. Odbor sociálních a správních věcí,
který dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácí a odbor správy majetku města, který tuto
práci organizuje, předá občanům jakékoliv
další podrobnější informace o veřejné službě buď osobně nebo na telefonních číslech
516 499 624 nebo 516 499 635, k dispozici
jsou na městském úřadě rovněž volně přístupné informační letáčky, které vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí v červenci
2010.
Odbor sociálních a správních věcí

SBĚRNÝ DEN

Ve středu dne 10.11.2010 uskuteční Oblastní charita Blansko v Adamově opět sběrný den, kdy bude možné na určené místo
a v určený čas přinést nepotřebné ošacení,
které ještě může posloužit někomu jinému.
Ošacení prosím přineste složené a zabalené
nejlépe v igelitových pytlích, vyprané a nepoškozené – rozumí se tím, aby nebylo roztrhané, děravé apod. Auto s vozíkem bude
přistaveno na parkovišti u kostela v době od
15 – 16 hodin a na Ptačině u autobusové zastávky v době od 16.00 – 17.00 hodin. I toto
pro Vás zdánlivě nepotřebné ošacení může
mnoha lidem ještě přinést užitek.
Všem děkujeme.

Ze starých pohlednic

Druhé vydání publikace Adamov ze starých pohlednic je v prodeji na pokladně
Městského úřadu Adamov a v Městském
kulturním středisku, Opletalova 22.
Cena jedné publikace je 83,- Kč bez DPH.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Adamova
Počet oprávněných voličů celkem:...................................................................................................... 3 810
Počet voličů, kterým byly vydány obálky:......................................................................................... 1 815
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:............................................................................... 1 801
Celkový počet platných hlasů:............................................................................................................. 24 894
Volební účast vyjádřená v procentech :......................................................................................... 47,64 %

Jména a příjmení zvolených zastupitelů (pořadí je sestaveno dle čísel volebních stran):
1. PharmDr. Jana Novotná
2. Jiří Němec
3. RNDr.Karel Truhlář
4. PaedDr. Věra Hlavsová
5. PhDr. Jaroslav Budiš
6. Miroslav Čuma
7. Tomáš Střelec
8. Jaroslav Hnátovič
9. Doc.Ing. Rudolf Rybář, CSc.
10. Ing. Miloslav Věžník
11. Miloš Volavý
12. Mária Koudelová
13. Hana Marková
14. Bc. Roman Pilát
15. Mgr.Jana Burianová

KDU-ČSL
ODS
ODS
Volba pro město
Volba pro město
ČSSD
ČSSD
ČSSD
Nezávislé sdružení občanů Adamova
Nezávislé sdružení občanů Adamova
A.N.F.-Adamovské Nezávislé Fórum
KSČM
KSČM
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů

Číslo str.

Název strany

1
2
3
4
5
6
7
8

KDU-ČSL
ODS
Volba pro město
ČSSD
Nez. Sdruž.občanů Adamova
A.N.F.-Adam.Nezáv.Fórum
KSČM
Sdružení nezávislých kand.

počet hlasů
celkem
1 425
3 201
3 633
4 553
2 994
2 169
3 201
3 718

161 hlasů
435 hlasů
400 hlasů
404 hlasů
375 hlasů
506 hlasů
433 hlasů
401 hlasů
553 hlasů
299 hlasů
297 hlasů
373 hlasů
284 hlasů
558 hlasů
373 hlasů
v%
5,72
12,86
14,59
18,29
12,03
8,71
12,86
14,94

počet
mandátů
1
2
2
3
2
1
2
2

První náhradníci:
Vol. strana č. 1 - KDU-ČSL
Vol. strana č. 2 - ODS
Vol. strana č. 3 - Volba pro Město Adamov
Vol. strana č. 4 - ČSSD
Vol. strana č. 5 - Nez. sdruž. občanů Adamova
Vol. strana č. 6 - A.N.F.-Adam.Nezáv.Fórum
Vol. strana č. 7 - KSČM
Vol. strana č. 8 - Sdružení nezáv.kandidátů

Josef Novotný
Ing. Milan Dudík
Ing. Jaroslav Bernášek
Kamil Vašíček
Miroslav Černý
Jan Nosek
Vít Dáňa
Jiří Janás

Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách na adrese: www.volby.cz
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156 hlasů
285 hlasů
370 hlasů
350 hlasů
160 hlasů
255 hlasů
281 hlasů
312 hlasů

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR za volební obvod č. 49
Celý volební obvod :
Počet volebních okrsků celkem .............................................. 233
Počet oprávněných voličů.................................................. 105 902
Jednotlivé výsledky :
Číslo
kandidát
1
Stanislav Navrkal
2
Petr Rožňák
3
Jozef Regec
4
prof.MUDr.Jindřich Vomela,CSc.,LL.M
5
Mgr. Ivana Holomková
6
Karel Jarůšek
7
RNDr. Pavel Henek
8
PaedDr.Zdeněk Peša
9
Dr.Mgr.Bc.Miroslav Lejsek
10
Ing. Josef Mikulášek

vol.strana
KSČM
SPOZ
ČSSD
Suveren.
TOP 09
ODS
KONS.
KDU-ČSL
FiS
VV

Výsledky za Adamov :
Počet volebních okrsků celkem ................................................... 4
Počet oprávněných voličů.......................................................3 805
Jednotlivé výsledky :
Číslo kandidát
1
Stanislav Navrkal
2
Petr Rožňák
3
Jozef Regec
4
prof.MUDr.Jindřich Vomela,CSc.,LL.M
5
Mgr. Ivana Holomková
6
Karel Jarůšek
7
RNDr. Pavel Henek
8
PaedDr.Zdeněk Peša
9
Dr.Mgr.Bc.Miroslav Lejsek
10 Ing. Josef Mikulášek

Počet zúčastněných voličů................................................... 54 791
Volební účast v procentech............................................... 51,74%
Počet platných hlasů.............................................................. 50 753
počet hlasů
5 353
526
15 541
2 078
4 922
6 760
943
10 771
197
3 662

počet hlasů v %
10,54
1,03
30,62
4,09
9,69
13,31
1,85
21,22
0,38
7,21

Počet zúčastněných voličů......................................................1 615
Volební účast v procentech............................................... 42,44 %
Počet platných hlasů................................................................. 1515
vol.strana
KSČM
SPOZ
ČSSD
Suveren.
TOP 09
ODS
KONS.
KDU-ČSL
FiS
VV

počet hlasů
197
14
537
93
182
173
54
184
14
67

počet hlasů v %
13,00
0,92
35,44
6,13
12,01
11,41
3,56
12,14
0,92
4,42

Do druhého kola, které se konalo ve dnech v pátek 22.10 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 23.10. 2010 od 8.00 do 14.00
hod postoupili: Kandidát č. 3 Jozef Regec a kandidát č. 8 PaedDr. Zdeněk Peša
Výsledky II. kola za město Adamov Celkový počet platných hlasů:.............................................32 008
Volební účast vyjádřená v procentech: ........................ 30,30 %
Počet oprávněných voličů celkem: ....................................3 807
1. místo kandidát č. 3 - Regec Jozef /ČSSD/ počet hlasů -17
Počet voličů, kterým byly vydány obálky: ............................998
389, tj. 54,32 %
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: ..................998
2. místo kandidát č. 8 – PaedDr. Peša Zdeněk /KDU-ČSL/
Celkový počet platných hlasů: . ................................................996
počet hlasů -14 619, tj. 45,67 %
Volební účast vyjádřená v procentech:......................... 26,21 %
1. místo kandidát č. 3 - Regec Jozef /ČSSD/ počet hlasů
Poděkování
- 678, tj. 68,07 %
Touto
cestou
bych
chtěla velice poděkovat pracovní2. místo kandidát č. 8 – PaedDr. Peša Zdeněk /KDU-ČSL/
kům restaurace „Pod Horkou” v Adamově I a také restaupočet hlasů - 318, tj. 31,92 %
race „Větrník” v Adamově III. za zajištění výborného jídla
Výsledky II. kola za celý obvod č. 49
a příjemné obsluhy pro členy okrskových volebních komisí v Adamově v době konání voleb do zastupitelstev
Počet oprávněných voličů celkem:................................ 105 884
obcí a obou kol voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Počet voličů, kterým byly vydány obálky:.......................32 086
Bc.Libuše Špačková, tajemnice MěÚ Adamov
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:.............32 080
Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách www.volby.cz
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 108. schůzi konané dne 20.9.2010
mimo jiné RM:
•• Schválila Mandátní smlouvu č. V00064A na
provedení jednacího řízení bez uveřejnění
na více a méně práce dle změnových listů
dodatečné práce v rámci projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Komenského Adamov“
a „Stavební úpravy ZŠ Ronovská Adamov“
se společností Renards protender, s.r.o.
•• Projednala žádosti o odprodej pozemku
parc. č. 311/1 o výměře 1736 m2, druh pozemku ostatní plocha, avšak v této záležitosti usnesení nepřijala.
•• Schválila smlouvu č. 04/2010/PP o prodeji
nemovitostí mezi Městem Adamov a panem Juřenou, Adamov.
•• Schválila záměr směny pozemku parc.č.
104/1 o výměře 2140 m2, druh pozemku
ostatní plocha (pozemek do lesa za „sv. Annou“) za pozemky parc.č. 284/6 o výměře
250 m2 (cesta k Bezchlebovým), parc.č.
374/10 o výměře 597 m2, parc. č. 451/1
o výměře 124 m2 a parc. č. 458/98 o výměře 1190 m2 (komunikace na Kolonce kolem plynové stanice), vše ostatní plocha
v k.ú. a obci Adamov v majetku Mendelovy univerzity a uložila odboru KT vyvěšení
záměru o směně pozemků.
•• Schválila záměr odprodeje části pozemku parc. č. 458/146 v k.ú. a obci Adamov
a zrušila schválený záměr v bodě 6 ze 102.
zasedání RM konaného dne 21. 6. 2010.
Současně uložila odboru KT vyvěšení nového schváleného záměru.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na odkoupení pozemku
parc.č. 1152/2 o výměře 22 m2 v k.ú. Babice nad Svitavou od Mendelovy univerzity. Jedná se o pozemek pod Alexandrovou
rozhlednou.
•• Schválila Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi ABLE
agency, s.r.o., a Městem Adamov – výstavba internetové sítě v Adamově II, úseku
směrem k fy ADAVAK s.r.o.
•• Schválila Dohodu o finančním vypořádání
vztahující se k bytu č. 42 na ul. Komenského 6 v Adamově.
•• Schválila Dodatek č. 12 ke smlouvě o zajištění sběru, svozu a likvidace směsného komunálního, objemného, nebezpečného a tříděného odpadu
č. S/200515/31300061/08 se společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Tímto
dodatkem dochází od 1. 10. 2010 ke zvýšení výdajů za služby z částky 201.122,24
Kč/měsíc na 202.171,86 Kč/měsíc, tj.
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o 1.049,62 Kč měsíčně (ceny jsou uvedeny
vč. DPH). Důvodem je zvýšení počtu odpadových nádob o objemu 1100 l o 1 ks.
•• Vzala na vědomí žádost ze dne 10. 9. 2010
od předsedy Šipkového klubu, Družstevní
1, Adamov o umístění satelitu na budovu
domu služeb a umístění satelitu schválila.
•• Schválila položkové znění Rozpočtového
opatření č. 3/2010.
•• Schválila změnu odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Adamov,
příspěvkové organizace na rok 2010, která
představuje snížení odpisů o 3.931,65 Kč
na částku 752.591,93 Kč.
Na 109. schůzi konané dne 11.10.2010
mimo jiné RM:
•• Vzala na vědomí zápis ze zasedání sociální
a výchovně vzdělávací komise č. 15, zápis
ze zasedání inventarizační a likvidační komise a zápis z 43. zasedání Kulturně informační komise.
•• Seznámila se s peticí v záležitosti rekonstrukce veřejných prostranství ul. Družstevní v Adamově dle PD zpracované ateliérem Tišnova v 10/2008 a schválila následné stanovisko k jednotlivým bodům
petice:
bod 1 - poloha kontejnerového stání bude
realizována za parkovištěm na pozemcích
parc.č. 458/173, St.č. 821, vše v k.ú.a obci
Adamov
bod 2 – doporučuje ZM schválit navržené
finanční prostředky v rozpočtu města na
obnovu Územního plánu města Adamov
v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
bod 3 – neměnit PD s navrženými kolmými parkovacími místy a příjezdem pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace včetně sanitních vozidel ve vnitrobloku
bod 4 – podélné chodníky před hlavními
vstupy do bytových domů na ul. Družstevní ponechat
bod 5 – žádná jednání nezačala, není co
přerušovat
bod 6 – každý občan (občané) má právo
se vyjádřit na veřejných zasedání zastupitelstva nebo požádat o projednání připomínky na jednání RM.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parc. č.
396/34 (křídlo mostní konstrukce na ul.
Plotní), parc. č. 396/33 (nájezd na most ul.
Plotní), parc. č. 399/29 (chodník pokračující
vedle silnice II. třídy k přejezdu kolejí z nádraží ČD), parc. č. 399/9 (chodník na most
přes Svitavu u „Skaláku“), parc. č. 450/8
(manipulační plocha v části nákladového

nádraží ČD), parc. č. 450/15 (pravá strana
viaduktu na silnici II. třídy pod Kolonkou),
parc. č. 450/16 (levá strana viaduktu směrem k řece na silnici II.třídy pod Kolonkou)
a parc. č. 516/4 (pravá strana svah do lesa
za viaduktem pod Kolonkou) vše v k.ú.
a obci Adamov z vlastnictví Jihomoravského kraje do majetku Města Adamova.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi Městem Adamov a Mendelovou univerzitou v Brně dle
schváleného záměru ze 108. RM konané
dne 20. 9. 2010. Jedná se o pozemky parc.
č. 104/1, č. 284/6, č. 374/10, č. 451/1 a č.
458/98, vše v k.ú. a obci Adamov.
•• Opětovně projednávala žádosti o odprodej pozemku parc. č. 311/1 o výměře 1736
m2, druh pozemku ostatní plocha, avšak
v této záležitosti usnesení nepřijala s tím,
že věc má být projednána až nově zvolenou radou města.
•• Doporučila zastupitelstvu města odprodat
část pozemku parc. č. 458/146 o výměře 897 m2, druh pozemku ostatní plocha
dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 717-51/2010 a dva kusy PREFA skeletu nacházející se na odprodávané
části pozemku.
•• Vzala na vědomí výpovědi Smluv o nájmu
nemovitosti na zahrádky a uložila Odboru
SMM zveřejnit záměr nových pronájmů.
Jedná se o zahrádky v lokalitě „louka pod
Adamovem“ a „u tenisových kurtů“.
•• V souladu se zněním čl. 5 bodu 6 Pravidel
pro hospodaření s byty v majetku Města
Adamova rozhodla z důvodu zvláštního
zřetele hodného o změně pořadí žádostí o pronájem bytu na ul. Komenského 6
v Adamově, sestavené dne 5.10.2010, dle
zápisu.
•• Schválila v souladu se zněním čl. 5 Obecně závazné vyhlášky Města Adamova č.
2/2007 o poskytování bytových náhrad
pořadí žádostí o pronájem bytové náhrady na ul. Komenského 6 v Adamově, sestavené dne 5. 10. 2010.
•• Schválila Smlouvu o nájmu bytu č.
05/2010/B k bytu č. 60A na ul. Komenského 6 v Adamově s žadatelkou uvedenou
v zápise, která se umístila na prvním místě
v pořadí žádostí o pronájem bytu.
•• Schválila nejvýhodnější nabídku na akci
„Zimní údržba města“ od firmy GAMA J+P,
s.r.o., Kolonie 302, 679 04 Adamov a schválila Smlouvu o dílo s touto vybranou firmou.
•• Schválila na základě podaných žádostí
udělení výjimek z „Pravidel Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizaci bytů“ (bod 4. 5.)
pro poskytnutí půjčky.

•• Schválila poskytnutí dotace ve výši
36.038,- Kč společnosti Adavak, s.r.o.,
v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova na provoz
koupaliště v Adamově I – Horka“.
•• Provedla Rozpočtové opatření č. 4/2010
v uvedeném znění a následně jej doporučuje Zastupitelstvu města Adamova ke
schválení.
•• Vzala na vědomí žádost od Víta Uhlíře
NOVA M spol, V, Opletalova 26, Adamov
a schválila prodloužení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 02/2008/SN ve znění pozdějších dodatků do 19. 9. 2018. Současně schválila Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 02/2008/SN ve
znění pozdějších dodatků.
•• Projednala stížnost občanů z ulice P. Jilemnického č. 18 a č. 20 b).

Z další činnosti:

V současné době jsou v rozpracovanosti
celkem 3 stavební akce:
Stavební úpravy ZŠ Ronovská, pokračuje se v realizaci barevných omítek s úpravou klempířských prvků na jednotlivých objektech školy.

Poděkování
Vážení občané, děkujeme Vám za podporu a důvěru v komunálních volbách 2010 pro
Nezávislé sdružení občanů Adamova.
Kandidáti NSOA
***
Děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili v komunálních volbách 2010.
MO ČSSD Adamov
***
Děkuje občanům, kteří jí ve volbách dali
hlas a podpořili její program.
Volba pro město

Dík za blahopřání

Děkuji všem milým gratulantům, kteří
mně blahopřáli k 80. narozeninám.
Zdeňka Kopecká

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úklidu ke zlepšení vzhledu města Adamova dne
8. 10. 2010.
Komise Projektu Zdravé město
Adamov a místní Agendy 21

Stavební úpravy ZŠ Komenského, pokračuje se v zateplení souboru objektů a realizace barevných omítek s úpravou klempířských prvků.
Upozorňujeme rodiče, aby vysvětlili svým
dětem zákaz vstupu na staveniště a hlavně,
aby nelezly po lešení. Toto upozornění platí
pro obě školy.
Rekonstrukce vodovodního řadu na
Kolonii
Probíhají postupně po jednotlivých ulicích v koordinaci s rekonstrukcí plynovodů
a kanalizace. Rekonstrukce povrchu ul. Hybešova po bývalou provozovnu JMP bude
ukončena s živičným povrchem do konce října 2010, ul. Krátká rovněž se živičným povrchem do konce měsíce listopadu 2010.
Opětovně žádáme občany o dodržování
bezpečnosti dle pokynů vedení stavby a strpení, neboť stávající sítě jsou ve velmi špatném technickém stavu a jejich rekonstrukce
je velmi nutná.
Zpracovala: Bc. Libuše
Špačková, tajemnice

Užívejte si se
SENIOR PASem!
SENIOR PASY jsou unikátním projektem
Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je zcela ZDARMA. Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev
na výrobky a služby poskytovaný držitelům
karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5
– 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie ale
i spotřební nákupy.
Pro využití slev a výhod tohoto programu
je možno se zaregistrovat.
Registraci může provést každý obyvatel
Jihomoravského kraje od 55 let následovně:
•• online na adrese www.seniorpasy.cz
•• telefonicky na č. 543 210 790
•• e-mailem na adrese info@seniorpasy.cz
•• písemně vyplněním registračního formuláře a jeho zasláním na adresu Senior pasy,
603 00 Brno, Mendlovo nám. 1a
(tyto formuláře budou k dispozici mezi
volně přístupnými letáčky na Městském úřadě v Adamově nebo na vyžádání na odboru
sociálních a správních věcí)
O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé) a je
možno věnovat tuto kartu jako dárek. Místa,
kde bude možno Senior pasy využít, budou
označena symbolem Senior pasu.
První karty budou vydány v měsíci říjnu
2010.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 25.09.2010 proběhlo na
Městském úřadě vítání občánků. Do
života byly přivítány tyto děti:
29.04. Michal Filip, Ronovská 6
11.05. Hana Sukupová,
Petra Jilemnického 21
11.05. Ema Janů, Komenského 5
01.06. Lucie Hrachovinová, Osvobození 15
06.06. Mattias Cavallaro, Družstevní 2
11.06. Daniel Svozil, Komenského 6
14.06. Natálie Musilová, Družstevní 4
29.06. Nela Kupková, Ronovská 6
16.07. Sabina Bušová,
Komenského 7
22.07. Matěj Dobeš,
Komenského 11
24.07. Tobias Brezáni,
Petra Jilemnického 17
03.08. Ema Vymlátilová,
Petra Jilemnického 29
03.08. Promethea Zara Šupová,
Krátká 8
23.08. Štěpán Urbani,
Osvobození 11
Blahopřejeme
02.10. Květoslava Hovorková, 87 roků,
Opletalova 44
04.10. Marta Neveselá, 85 roků,
Fibichova 34
04.10. Karel Press, 80 roků,
Bezručova 6
04.10. Jiří Mazůrek, 70 roků,
Družstevní 6
05.10. Zdeňka Procházková, 81 rok,
Pod Horkou 19
13.10. Věra Srnská, 87 roků,
Družstevní 2
13.10. Zdeňka Kopecká, 80 roků,
Petra Jilemnického 18
14.10. Irma Hynštová, 80 roků,
Opletalova 34
18.10. Vlasta Šlesingerová, 91 rok,
Fibichova 5
20.10. Zdenka Vojtěchová, 81 rok,
Komenského 17
26.10. Vladimír Osička, 82 roky,
Dvořákova 1
28.10. Božena Vozdecká, 80 roků,
Sadová 25
30.10. Libuše Hloušková, 75 roků,
Opletalova 48
30.10. Jan Pavlíček, 70 roků,
Sadová 25
Úmrtí
29.09. Květoslava Harantová, roč. 1948,
Petra Jilemnického 12
11.10. Josef Ryza, roč. 1941, Fibichova 22
12.10. Marta Hanskutová, roč. 1931,
Komenského 23
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Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, č.t. 516 446 590, 607 518 104
www stránky: mks-adamov.cz, e-mail: mks@mks-adamov.cz

Poděkování

Městské kulturní středisko v Adamově
děkuje touto cestou panu Janu Koubkovi
– spolumajiteli firmy Gama J+P Adamov
za technickou pomoc při zajištění koncertu
Pavla Šporcla a paní Zdeňce Krejčiříkové
- majitelce prodejny květin Freesia v Adamově za květiny pro účinkujícího.

Na měsíc listopad pro
vás adamovské kulturní
středisko připravuje:
ÎÎ 6. listopadu, odj. v 8.00 hodin
VÝZNAMNÉ KOSTELY A KAPLE
BLANENSKA
- autobusový výlet za významnými
sakrálními stavbami Blanenska. Průvodce:
O. Jiří Kaňa. Trasa: Sv. Kateřina, Bořitov,
Sloup, Šošůvka, Senetářov, Jedovnice,
Křtiny. Oběd zajištěn.
Přihlášky: do 2. 11. 2010
Cena zájezdu: 130 Kč
ÎÎ 7. listopadu v 16 hodin v MKS
NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU –
představení Zemanova dřevěného
divadla Brno – Z POHÁDKY DO POHÁDKY
(Hrnečku, vař! + O červené slepičce)
Vstupné: 30 Kč
ÎÎ 9. listopadu v 17.30 hodin v MKS
OBJEVOVÁNÍ ROZMANITOSTI
CHUTÍ A VŮNÍ KOŘENÍ - beseda se
spolumajitelkou prodejny koření v Brně
paní Leou STOŠKOVOU.
Vstupné 30 Kč
ÎÎ 12. listopadu zač. v 18 hodin hala
Rondo Brno
Autobusový zájezd na představení
muzikálu na ledě MRAZÍK
Objednané vstupenky jsou připraveny
k vyzvednutí.
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Odjezd autobusu: v 16.40 hodin z Horky
a v 16.50 hodin z Ptačiny.
ÎÎ 14. listopadu v 16.30 hodin
Společenské centrum
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZY Jana M.
Krejčího.
Výstava potrvá do 23. listopadu t.r. a je
přístupná denně v době od 13 do 17 hodin.
ÎÎ 15. listopadu v 18 hodin v MKS
JAK NA TO? VEČER RAD, NÁPADŮ
A UKÁZEK TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. PRO
VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE s Míšou
Nešporovou
Cítíte, že trénovat paměť potřebujete, ale
nevíte jak na to? Přijďte na večer, kde Vám
lektorka Míša napoví, jak nejlépe paměť
trénovat, připraví si pro vás řadu ukázek
a nápadů.
Vstupné: 30 Kč
ÎÎ 18. listopadu v 18 hodin v MKS
KYTAROVÝ KONCERT MILOŠE PERNICI
V programu zazní skladby pro klasickou
kytaru, ale také Led Zeppelin, Deep Purple,
Metallica, Memory z muzikálu Cats a jiné
známé písně.
Vstupné: 50 Kč
ÎÎ 23. listopadu v 17.45 hodinv MKS
PŘEDNÁŠKA MGR. ALEŠE SPURNÉHO na
téma NEZNÁMÁ REPUBLIKA T U V A
Další cestopisné vyprávění doplněné
promítáním diapozitivů.
Vstupné: 30 Kč
ÎÎ 27. listopadu 2010 v 16 hodin v
salonku MKS na Ptačině
VERNISÁŽ VÝSTAVY nazvané „KDYBY
TISÍC KONTRABASŮ” MGR.
KARLA MALANA (výstava
více než padesáti figurek z
plastu, kovu, skla a dalších
materiálů - spojujícím prvkem
je kontrabas). Při vernisáži
vystoupí folková skupina Pocity.
Výstava potrvá do 6. prosince
2010 a je otevřena denně v
době od 13.30 do 17.30 hodin.
ÎÎ 27. listopadu v 17.30 hodin
PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ se uskuteční
v předvečer první adventní neděle na
Ptačině. Bližší informace na plakátech.
ÎÎ 28. listopadu zač. v 18 hodin
autobusový zájezd do Městského divadla
Brno na představení „pro celou rodinu“
MARY POPPINS

Odjezd autobusu v 16.50 z Horky a v 17
hodin z Ptačiny. Vstupenky budou
připraveny k vyzvednutí od 15. listopadu.
ÎÎ 29. listopadu v 9.30 hodin a 10.45
hodin v MKS
DOPOLEDNE S POHÁDKOU – tentokrát
s představením LOUTKOHRANÍ. Účinkují:
Marcela Renátová a Kateřina Rakovčíková
Představení se začátkem v 9.30 hodin je
určeno pro MŠ a veřejnost, v 10.45 hodin
pro I. stupeň ZŠ.
Vstupné: 30 Kč
ÎÎ konec listopadu – začátek prosince
2010
VÝSTAVA STROM ROKU 2010
Motto výstavy:
Prostřednictvím
stromů
pomáháme
lidem nalézt
cestu k přírodě
i k sobě
navzájem.
Na přelomu
měsíce listopadu
a prosince
najdete v MKS na Ptačině výstavu, která
představuje letošní kandidáty - stromy,
přihlášené do soutěže o titul „Strom roku
2010“.

Rezervovány máme
vstupenky na tato divadelní
představení a koncerty:
ÎÎ 3. 12. 2010
KONCERT HANY ZAGOROVÉ
ÎÎ 6. 12. 2010 Semilasso Brno
KONCERT SOUBORU HRADIŠŤAN

Přihlášky: do 5. 11. 2010

ÎÎ 26. prosince 2010 Městské divadlo
Brno
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA!
Přihlášky: do 14. 11. 2010
Nabídku průběžně aktualizujeme
a doplňujeme.

Dva dárky pod vánoční
stromeček pro vaše blízké...
I v letošním roce si Vám dovolíme pomoci se zajištěním vánočních dárků pro vaše
blízké.
První nabídkou je návštěva Městského
divadla Brno v době vánočních svátků, přesněji 26. prosince t.r. Pozveme vás na představení komedie ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA!,
začátek je v 19.30 hodin. Doprava autobusem zajištěna.
Cena zájezdu pro dospělé je 420 Kč a pro
děti, studenty a seniory 230 Kč. Přihlášky přijímáme do 14. listopadu.
Druhá nabídka je určena všem, koho láká
si užít alespoň jeden odpočinkový den v lázních. I letos pro vás připravujeme
DEN PRO SEBE V LÁZNÍCH LEDNICE...,
a to na neděli 23. ledna 2011. Vybrat si můžete ze tří „balíčků“ obsahujících tři lázeňské
procedury, návštěvu lázeňského bazénu,
oběd a dopravu. Jejich předpokládaná cena
bude mezi 700 – 1.000 Kč. Podle vašich požadavků připravíme dárkový poukaz, který
můžete zařadit mezi vánoční dárky.

VÝSLEDKY FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE „DOVOLENÁ 2010“
- o nejzajímavější snímek
z letošní dovolené

Také v letošním roce vyhlásilo MKS Adamov soutěž pro fotografy amatéry o nejzajímavější snímek z letošní dovolené.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 32
soutěžních snímků. Jejich autoři nám prostřednictvím těchto fotografií představili zajímavá, oblíbená, ale i poprvé navštívená místa.
Opět jsme tak mohli alespoň pomyslně zavítat
například do Francie, do Tater, do Broumova,
ale navštívili jsme také třeba přehlídku ohňostrojů, vaše chaty a chalupy, koncerty pod
širým nebem atd....
O výhercích soutěže jste opět rozhodovali vy, návštěvníci kulturního střediska, a to
formou přidělení bodů nejzajímavějším fotografiím.

A zde jsou jména výherců letošního ročníku soutěže:
1. místo obsadil Jan Šlesinger – se snímkem nazvaným „Broumov“
2. místo patří Petru Buchtovi za snímek
nazvaný „Ráno v ráji“
3. místo obsadili dva soutěžící se stejným počtem získaných bodů, a to opět Petr
Buchta se snímkem „Prostor“ a Jarmila
Lišková se snímkem „Všude dobře, doma
nejlépe – údolí Říčky“.
Výhercům soutěže blahopřejeme a v listopadu si mohou v MKS vyzvednout svoji
výhru. Všem soutěžícím děkujeme za účast
v soutěži.

Na prosinec připravujeme:
ÎÎ 3. prosince 2010
Zájezd na koncert Hany Zagorové

Naše nejkrásnější zahrady
Rakousko - atlas turist. zajímavostí
Našim dětem:
12 nekrásnějších pohádek
Má nejkrásnější knížka o zvířatech
365 neslýchaných záhad
Naši ptáci
Knihy pro ženy:
Dědic hraběte z Grovillu
Klass, P.: Doktorka Lucy
Garwood., J.: Mary Rose
Garwood., J.: Oheň a led
Gresson, M.: Opravdové lásky
Lowell, E.: Růžové údolí
Martini, Záře purpurové hory
Monyová, S.: Dvacet deka lásky
Lancová, L.: Milenky a hříšníci

ÎÎ 4. prosince 2010
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
ÎÎ 5. prosince 2010
Vernisáž výstavy Salon adamovských
výtvarníků
Opět se po roce obracíme na známé
i neznámé adamovské umělce, kteří mají
zájem představit veřejnosti svoje umění,
aby kontaktovali adamovské kulturní
středisko, kde jim poskytneme všechny
potřebné informace k připravované výstavě.
Spojení: č.t. 516 446 590 a 607 518 104,
e-mail mks@mks-adamov.cz
ÎÎ 6. prosince 2010
Autobusový zájezd na koncert souboru
Hradišťan

Plán vycházek TJ
SPARTAK Adamov

– odd. turistiky na listopad 2010:
14.11.2010 – ne – ZA MARTINSKÝM
VÍNEM – krajem jižní Moravy 10 km (Ho)

Vzpomínka
Dne 16. 11. 2010 uplyne 10 let, co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan
Josef Hnátovič. S láskou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

ÎÎ 5., 12. a 19. prosince 2010
… další adventní zastavení
Vánoční koncert
ÎÎ 11. prosince 2010
Autobusový zájezd do termálních lázní Győr
ÎÎ 24. prosince 2010
Tradiční vánoční vytrubování
ÎÎ 26. prosince 2010
Autobusový zájezd do MDB na představení
Škola základ života!

Přehled nových knih, které
najdete v MKS – knihovně:
Detektivky:
Devětkrát jeden vrah
Vražda v lázních Třeboni
Vlk na vodítku
Braun, J.: Kočka, která cítila krysu
Patterson, J.: Mistr zločinu
Naučná literatura:
Jižní Afrika - průvodce přírodou

S láskou a vděčností vzpomínám v letošním roce nedožitých narozenin rodičů, 111
let Václava Smolíka, 110 let Boženy Smolíkové a 90 let Jana Volfa, manžela. Jejich ztráta
stále bolí. Kdo je znal, vzpomeňte s námi.
Jarmila Volfová s rodinou.
Dne 11. 11. 2010 tomu bude již 1 rok, co
nás opustil pan Václav Novák. S láskou stále
vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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Významná výročí
Jindřiška Pokorná 80. narozeniny

Narodila se 26. listopadu 1930 v Adamově v dělnické rodině. Otec byl zedník, později stavební dílovedoucí, matka, absolventka obchodní školy, byla v letech 1925-1928
zaměstnána v Adamově jako obecní tajemnice. Obecnou a měšťanskou školu vychodila v Adamově v roce 1944. Od roku 1945
nějaký čas pracovala v domácnosti a starala se o nemocnou matku. V červnu 1945 se
stala členkou SČM (později ČSM), kde byla
od 1948 ve výboru ve funkci pokladní. V té
době poznala svého budoucího manžela
učitele Jaroslava Pokorného. Ten se rozhodl
v Adamově učit a také vést pěvecký soubor
mládeže, jehož se stala členkou. Byla také
členkou recitačního a tanečního kroužku.
Protože měla ráda děti a s dětmi to uměla,
byla výborem ČSM pověřena pracovat jako
jedna z oddílových vedoucích pionýrské
organizace. Od roku 1959 - 1964 byla zaměstnána na obou adamovských školách
jako placená skupinová vedoucí pionýrů.
V té době absolvovala studium na Střední
pedagogické škole pro učitelky mateřských
škol v Boskovicích. Poté přešla jako učitelka
na III. mateřskou školu v Adamově. V mládí
byla činná v tělovýchovné organizaci Sokol
v Adamově, za dorostenky cvičila na XI. všesokolském sletu v Praze v roce 1948. Po ob
novení TJ Sokol v Adamově je od roku 1997
členkou této organizace. Od roku 2000 do
2005 byla členkou výboru TJ Sokol ve funkci
vzdělavatele. Přispívala články o činnosti TJ
Sokol Adamov do různých časopisů a novin.
Zúčastňovala se veřejných vystoupení„Věrné
gardy“ na různých místech v republice i na
XIII. všesokolském sletu v Praze. V roce 1951
se provdala za učitele Jaroslava Pokorného,
který toho hodně vykonal pro povznesení
kulturní činnosti v Adamově. V roce 1952 se
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jim narodil syn Jaroslav (nyní Šťastný), který vystudoval JAMU - obor skladba a nyní
na JAMU učí. Dalším studiem dosáhl titulu
MgA. a PhD. V letech 1993-2009 organizoval Mezinárodní hudební festivaly soudobé
hudby v Brně. Jindřiška má čtyři vnučky, jednu pravnučku a jednu starší sestru, manžel
zemřel v roce 1990. V roce 2008 k 90. výročí
vzniku ČSR obdržela od města Adamova „Pamětní list“ za dlouholetou záslužnou činnost
na úseku práce s dětmi i za záslužnou činnost tělovýchovnou a vzdělavatelskou v TJ
Sokol Adamov. K jejímu významnému životnímu jubileu jí přejí všechno nejlepší, hod
ně zdraví a spokojenosti do dalších let kromě rodiny bývalí spolužáci, Sokolové - Věrná
garda, přátelé a známí i bývalí malí školáčci
z mateřské školy.
MK

Antonín Procházka nedožité 81. narozeniny

Narodil se 8. listopadu 1929 v Adamově.
Byl synem známého dlouholetého adamovského kostelníka Floriana Procházky, jemuž
v této práci pomáhala jeho žena Alžběta. Toník byl samozřejmě v dětství ministrantem.
Měl ještě starší sestru Alžbětu, později provdanou Slavíkovou. Po vychození měšťanky v roce 1943 absolvoval vyšší strojní průmyslovku v Brně. V roce 1947 nastoupil do
zaměstnání v adamovském závodě, kde se
řadil mezi nejlepší konstruktéry. Závodu zůstal věrný a pracoval zde až do odchodu do
důchodu v roce 1989.V mládí pracoval ve
Svazu mládeže a několik let hrával v Adamově fotbal. V roce 1950 se oženil s Marií Fořtovou. Narodil se jim syn a dcera. Toník byl
v posledních letech nemocný, 27. července
2007 nemoci podlehl. Antonín Procházka
byl dobrým kamarádem ve škole i v životě.
Jistě si na něho vzpomenou všichni, kdo ho

znali, kromě rodiny i bývalí spolužáci, spolu
pracovníci, fotbalisté, kamarádi, přátelé
a známí. Čest jeho památce!
MK

Slova pro povzbuzení...

Lidové noviny uvedly nedávno článek věnovaný křestním jménům. Zmiňují se v něm
také o liberální vlně, která opouští tradiční
jména a hledá nová. Tak například soud ve
Švédsku povolil křestní jména: Google, Metallica a Q. Nepřipustil sice jméno „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116“,
ale kdož ví, co bude za pár let… Kdesi jsem
zaslechl, že se má i předělávat klasický český
kalendář, protože je v něm už spousta nepoužívaných jmen, za to mnohá moderní tam
vůbec nejsou. Málokdo z těchto všech experimentátorů si však uvědomuje, jak se vůbec
(a hlavně proč!?) křestní jména do kalendáře dostala. Je všeobecně známo, že křesťané věří v život věčný. A proto už od počátku svých dějin začali jména zemřelých, kteří
se za svého života zapsali do srdcí nejen své
rodiny, ale i mnoha dalších lidí, zapisovat do
kalendáře (většinou se jednalo o úmrtní den,
křesťansky „den zrození pro nebe“) a dávat je
při křtu dětem. Tak se jména v kalendáři stala
symboly životních vzorů. Prvního listopadu
slaví křesťané slavnost „všech svatých“. Je to
slavnost všech křestních jmen, za kterými se
skrývají osudy ušlechtilých lidí a Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116
tam tedy opravdu nepatří (ale kdož ví, třeba
za pár let už i toto jméno bude symbolem
zesnulého člověka, který měl sice moc divné
jméno, ale mnohem víc dobré srdce…).
Jiří Kaňa

Svátek zemřelých
v adamovské farnosti

1. listopadu 2010 pondělí
Mše svatá, při které uctíme památku
všech svatých a lidí dobré vůle, v 16 hodin.
2. listopadu 2010 úterý
Mše svatá za všechny zemřelé v 15.30
hodin, po ní průvod na starý hřbitov (svíčky zdarma zajištěny).

Upozornění

Ve středu 3. listopadu vysílá stanice Prima od 17.40 hodin v rámci
pořadu Minuty regionu reportáž,
v rámci které její tvůrci navštívili
mimo jiné adamovský kostel svaté
Barbory.

Pozvánka na výstavu
Obrazy Jana M. Krejčího

Milovníci obrazů Jana M. Krejčího se
mohou těšit na další výstavu jeho prací
v Adamově. Autor je představí ve výstavní síni Společenského centra MKS na ulici

Komenského 6 od 14. listopadu 2010. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 14.
listopadu v 16.30 hodin. Výstavu uvedou
RNDr. Ivan Koláčný a PhDr. Jaroslav Budiš.
V programu vernisáže vystoupí MgA. Roman Jedlička se skladbami pro kytaru. Jan
M. Krejčí z Mohelna patří ke střední generaci výtvarníků – krajinářů. Na svých obrazech zachycuje krajinu mohelnské hadcové stepi ve všech ročních obdobích, ale
objevuje i scenérie jiných míst naší vlasti.
Nespokojuje se však s pouhým popisem
krajiny, ale umělecky postihuje její výtvarné hodnoty, jejího ducha a vytváří v obraze
krajiny tajuplnou, až pohádkovou atmosféru. Historik umění A.B. Král řadil jeho tvorbu mezi „magické malířství“. Krajiny Jana
M. Krejčího umocňuje zvláštní příšeří, atmosférický opar, v němž zpodobený výsek

Deváťáci se zamýšlejí nad svojí
budoucností
Jak už je na naší škole dobrým zvykem, i letošní deváté třídy v měsíci říjnu podruhé navštívily
Úřad práce v Blansku, kde mají možnost získat důležité informace o svém dalším studiu na středních školách. A protože se jedná o akci již pravidelnou, tudíž „nic nového pod sluncem“, dovoluji si
tentokrát nabídnout příspěvek jednoho z našich žáků, který moc hezky vypovídá o tom, že i naši
žáci „mají v hlavě srovnáno“, co je důležité.
DJ
Tomáš Rozsypal - Jablko nepadá daleko
od stromu
Toto rčení je ve většině případů pravdivé. Řekne-li člověk tento obrat, představím si pod ním porovnání určitých osob,
událostí nebo věcí, které na sebe určitým
způsobem navazují. Takovým příkladem
může být rodič, který vystudoval vysokou

školu. Je velká pravděpodobnost, že jeho
potomek půjde v jeho šlépějích a bude
taktéž studovat na vysoké škole. Jelikož
rodiče většinou chtějí pro své děti to nejlepší, tak právě proto po nich budou chtít
alespoň to, co dokázali sami. Oproti tomu,
vezmeme-li rodiče, který je alkoholik nebo
nedejbože narkoman, potom je většinou

reálné krajiny přechází do nadregionální
duchovní krajiny. Dalším oblíbeným námětem obrazů Jana M. Krejčího jsou kytice květin. Autor tvoří především v technice
pastelu, tempery a kresby. Výstava potrvá
od 14. do 23. listopadu 2010 a bude otevřena od 13.00 do 17.00 hodin.
JB

výchova dítěte zanedbávána a není na ně
kladen takový nátlak. Takové dítě potom
nemá ani myšlenky na vyšší cíle a postupně se z něj stává to, co jsou jeho rodiče. Na
druhou stranu se domnívám, že jablko se
může pomyslně někdy odkutálet dál. To,
jací budeme, ovlivňují naši rodiče a společnost, v jaké se pohybujeme. Ale především
záleží na nás samotných, na našich schopnostech. Rodiče nás sice mohou poslat do
nejdražších škol, můžeme vystudovat 3 vysoké školy, ale když bude někdo z nás chtít
jezdit s popelářským vozem, nic mu v tom
nezabrání. A pro rodiče je podle mě důležitější vědět, že mají doma hodného, chytrého popeláře, než úspěšného, podlého,
nepoctivého a nečestného právníka. Nemyslíte?
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První školní den
prvňáčků a projekt
Čteme spolu

Pondělí 6. září bylo pro některé žáky
velmi důležité – byl totiž jejich první školní den!!! Malí prvňáčci, vyzbrojeni novými
aktovkami, pouzdry a přezůvkami v doprovodu svých rodičů a prarodičů, se poprvé
vydali do školních lavic. Hned u vchodu na
ně čekal malý dáreček a také naši nejstarší
žáci – „deváťáci“, kteří jim ukázali cestu do
jejich první třídy. Zde si vybrali svoji značku a místo, kde budou sedět. Dostali také
spoustu věcí, učebnic a pomůcek, které budou ve škole potřebovat. Po dvou hodinách,
kdy se přivítali s paní učitelkou, dozvěděli se
spoustu důležitých informací, odešli domů.
Hned druhý den se šli prvňáčci s deváťáky
seznámit, protože společně budou pracovat
na projektu „Čteme spolu“. Deváťáci budou
chodit prvňáčkům číst pohádky a až se prvňáčci naučí trošku číst, budou zase na oplátku předvádět své čtenářské dovednosti jim.
Seznámení se prvňáčkům moc líbilo. Deváťáci si pro ně nachystali spoustu úkolů a her
a prvňáčci je s nefalšovaným zapálením do
hry hned poctivě plnili. Zjistili také, že i deváťáci se dovedou stydět a že promluvit před
celou třídou není jen tak. Snad se nám bude
spolupráce dařit a všem se bude líbit. Uvidíme….
H. Ličková, tř. uč. 1.B

INZERCE

 Pomohu vám odstranit vadu řeči - děti
i dospělí. Tel. 733 289 320.
 Pronajmu garáž na ulici Plotní. Tel.
728 265 181.
 Vážně hledám pronájem bytu 2+1, 1+1
v Adamově, nejlépe cihla. Prosím nabídněte.
Tel. 733 323 939.
 Koupím byt 2+1 v Adamově. Nejlépe Ptačina. Tel. 739 146 406.
 Prodám kotoučovou pilu s laserem,
hloubka řezu 63 mm, 1400 W, v záruce ještě
rok a půl. Cena 650 Kč. Tel. 732 679 574.
 Koupím staré pohlednice do r. 1950. Ševčík Ruben, Adamov. Tel. 605 076 549.
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Spřátelená škola v Ljubljani oslavila 30 let
Na začátku října vyrazila minidelegace
učitelů naší školy vedená paní ředitelkou
Janou Burianovou na dva dny do slovinské
Ljbubljany. Účastnila se tam několikadenních oslav 30. výročí založení školy Milana
Šuštaršiče, která je již několik let naší spřá-

telenou a spolupracující školou. Součástí
programu oslav byla prohlídka školy, slavnostní podpis listiny přátelství a spolupráce,
prohlídka centra hlavního města Slovinska
Ljubljany a také školní akademie.
Ilona Šturchová

Fejeton na listopad

O čem přemýšlí lavička v parku
Jsem taková nenápadná dřevěná lavička
v parku. Nejraději mám jaro a léto, ale podzim zdá se býti také dobrý. Na jaře všechno
kvete a ptáci zpívají. Baví mě sledovat jejich
volnost.V létě je tu hodně lidí a to se mi hodně líbí. Na podzim se listí barví do krásných
barev. Jen ta zima je smutná a kvůli sněhu
si na mě nikdo nesedá. Přemýšlím o tom, co
bych udělala, kdybych byla člověkem.
A už to mám vymyšlené.
Utíkala bych po parku a honila se s listím
a sedala bych na každou lavičku, kterou bych
potkala, jen aby se necítila tak sama.
Nejraději mám, když každé ráno se na
mě posadí starý pán a sype ptáčkům zrní.

Ten ale brzy odchází. Proto se zase těším na
další den.
Taky si na mě chodí sednout jeden pár.
Ruku v ruce přijdou a ruku v ruce odejdou.
A já přemýšlím, o čem si celou dobu povídají, protože jim vůbec nerozumím.
Do parku chodí i místní kluci, kteří nedělají nic jiného, než že drží v ruce zvláštní tyčinku, ze které se kouří. A ničí kolem sebe,
co se dá. Jednou došlo i na mě. Začali do mě
kopat, což bylo hodně nepříjemné.
Jestlipak si jsou vědomi, že já lavička
a jiné věci v parku máme duši a neměli by
nás ničit?
Gabriela Čalkovská, 9.A

 Knihy (pohádky, zábavná i krásná literatura aj.) z pozůstalosti prodám dohodou. Tel.
723 737 767.
 Prodám byt 2+1 v Adamově. Tel.
602 501 443, 602 558 449.
 Prodám lyžařské vybavení: dětské lyže+hole Car.Head 120 cm (vázání tyrola),
cena 1000 Kč; lyžáky vel.cca 34-36 cena
500 Kč, celá sada 1350 Kč. Nová helma Can
stříbrná 1800 Kč, snowb. prkno
 Oxygen 120cm 1850 Kč, lyže Atomic carv.
160 cm (vázání Marker), cena 2000 Kč. Tel.č.
607 973 779.
 Pronajmu byt 1+1 na ul. Jilemnického.
Tel. 605 445 459.

 Prodám zděnou garáž v Adamově, 23m2,
ul. Komenského. Tel. 723 247 091.
 Prodám automatickou pračku zn. Whirpool AWE 6619 na 5kg prádla, vrchní plnění, v záruce. Původní cena 8900 Kč nyní
4500 Kč. Dohoda možná. Tel. 739 114 179,
731 285 066.
 Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC, montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel.
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz
 Pronajmu byt 2+1 v Adamově na ulici Sadová 17, částečně zařízený. Nájem 6500 Kč.
Tel. 607 578 859.

Digitální televize
zdarma!

Neplaťte UPC nebo O2 za něco, co můžete
mít zdarma! Provádím instalaci příjmu digitální
televize, která je

!bez jakýchkoliv měsíčních poplatků!
Antény-Satelity, Ing. Vladimír Bílý
Individuální instalace i úpravy spol. TV antén
Tel.: 608 441 375, e-mail: vladimir.bily@ada-net.cz

Česká pojišťovna a.s.
region Brno-Sever,
agentura Blansko
přijme pracovníka na pozici

PORADCE, SPRÁVCE KLIENTA
PRO NOVĚ ZŘIZOVANÉ OBCHODNÍ MÍSTO
Nabízíme:
� možnost stát se odborníkem v oblasti hypotečních úvěrů,
ﬁnančního poradenství a pojišťovnictví
� zajímavé ﬁnanční ohodnocení
� po zapracování přidělení kmene do osobní správy
� odborné zaškolení, nadstandardní podmínky
pro profesní i osobní růst
� technické prostředky potřebné k výkonu pracovní činnosti
� osobní účast na tvorbě obchodních strategií v daném
regionu a zavádění nových produktů na trh
� zázemí a podporu silné společnosti
Požadujeme:
� dobré komunikativní schopnosti
� ochotu učit se novým věcem
� chuť nezávisle pracovat
� samostatnost, zodpovědnost, reprezentativní vystupování
� vysoké pracovní nasazení
� uživatelskou znalost PC, ŘP sk.B
� ztotožnění se s ﬁremními zájmy

Školní lesní podnik Křtiny
Autodílny Adamov, Nádražní 374, 679 04 Adamov
Tel: 516 446 112
e-mail: autodilny@slpkrtiny.cz
www.autodilnyadamov.cz

V případě zájmu kontaktujte pana Milana Trmače
tel.: 518 391 298, mobil: 605 480 507, e-mail:mtrmac@cpoj.cz
Česká pojišťovna a.s., Nádražní 10, 678 01 Blansko
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Zahájení nové sezóny 2010–2011
Šipkového klubu Adamov

Šipkový klub vstoupil do své již 12. sezóny na REPUBLIKOVÉ GRAND PRIX v Olomouci 24. – 26.9.2010. Opět, již tradičně,
jsme neodjížděli s prázdnou. Zde je jen
krátké shrnutí turnajů jednotlivců a dvojic:
TOP 24 (turnaj aktuálně 24 nejlepších
hráčů republiky): 9. Réda Martin
RGP muži 237 mužů: 5. Mrva Aleš, 25.
Daněk Lukáš, 33. Šeba Martin, 65. Bednařík Jaromír, Časta Jiří, 129. Kišner Antonín
RGP dvojice 110 dvojic: 3. Mrva –
Réda, 17. Bednařík – Šeba, 33. Časta –
Daněk
Malá RGP dvojic 78 dvojic (doplňkový
turnaj): 17. Bednařík – Šeba, Časta - Daněk
RGP mixy 45 mixů: 9. Šeba – Chudá,
Bednařík – Vinklárková, Réda – Vojtková,
17. Mrva – Císařová, Daněk – Horská, 33.
Časta – Soukupová
Malá RGP mixy 29 mixů (doplňkový
turnaj): 1. Mrva – Císařová, 3. Daněk –
Horská
V soutěži družstev došlo od nové sezóny k reorganizaci, která vede k založení nejvyšší republikové soutěže družstev
– BULL´S SUPERLIGY, které se účastní 16.
týmů z celé ČR a hraje se systémem NHL
– rozdělení na západní a východní kon-

ferenci a čtyři divize. Z této soutěže sestupují z každé konference poslední dva
týmy po základní části do krajských soutěží a zbytek se utká v play off o mistra ČR.
V Olomouci se odehrály první tři kola, kde
změřily síly týmy z jednotlivých konferencí
proti sobě. DC HORNETS v prvním utkání
podlehli až v prodloužení týmu OK Pardubice 9:10, ve druhém zápase proti Zákeřníkům z Prahy otočili nepříznivý vývoj utkání
ze stavu 2:7 na vítězství v prodloužení 10:9
a konečně ve třetím zápase jednoznačně
porazili Laser české Budějovice 13:5. Tím
zaznamenali zisk prvních 6 bodů do tabulky východní konference. Divizní kolo, kde
se utká DC HORNETS, Ripper Ostrava, Sportingbet Olomouc a Mustang Brno, se odehraje 28.11.2010 v Šipkovém klubu Adamov. Závěrečná utkání základní části se
odehrají 3.4.2011 v SOKOLOVNĚ ADAMOV,
kde se den předtím odehraje finále poháru
družstev za účasti 64 týmů z celé ČR.
Díky dlouhodobě velmi dobrým výsledkům ŠK Adamov v republikovém měřítku se podařilo zajistit pořádání tak významných akcí poprvé v historii UŠO přímo v Adamově. Pokud se nám podaří obě
akce zvládnout po organizační stránce,
pak máme jistotu, že budou pravidelně
součástí termínové listiny s možností konání i dalších významných turnajů.

BULL´S SUPERLIGA

Západ

Východ

poř.

14

utk

vy

vp pp pr

skore

body

1

Royal Pardubice

3

3

0

0

0

40:14

9

2

Kousal Twist Trutnov

3

3

0

0

0

30:24

9

3

Mustang Bar Brno

3

2

1

0

0

35:20

8

4

Maséři z Veselky Jičín

3

2

0

1

0

36:19

7

5

Sportingbet.cz Olomouc

3

2

0

0

1

32:22

6

6

DC Hornets Adamov

3

1

1

1

0

32:24

6

7

Trosky Litomyšl

3

1

0

1

1

24:31

4

8

Ripper Ostrava

3

1

0

0

2

30:24

3

1

OK Pardubice

3

2

1

0

0

30:25

8

2

Ložisková mafie Pšov

3

1

1

0

1

31:24

5

3

KIX Jindřichův Hradec

3

1

0

1

1

27:28

4

4

Scorpions Plzeň

3

0

1

0

2

24:31

2

5

Zákeřňáci Praha

3

0

0

1

2

21:34

1

6

Mexiko Chomutov

3

0

0

0

3

17:37

0

7

Fanda Žíla Chodov

3

0

0

0

3

16:38

0

8

Laser České Budějovice

3

0

0

0

3

12:42

0

Turnaje
v petanque
31. 7. 2010 O Brněnskou kouli - BrnoÚtěchov
Na nejbližším turnaji v Brně-Útěchově se nás celkem pochopitelně sešlo nejvíc - celkem 8 hráčů. Kluci junioři začínali
sice (tradičně) jen ve dvou hráčích (Patrik
Schimmerle a Honzík Charvát), ale i Vítek
Pilát nakonec dorazil v průběhu prvního zápasu, ale ani on prohře nezabránil.
V dalších třech zápasech ale kluci zabojovali a vyhráli je a postoupili do KO16 jako
náš nejlepší tým se třemi výhrami! V KO
však narazili na pozdějšího vítěze (Hájková – PC Stolín) a prohráli, a tak jim zbyla
jen dohrávka o 9.-16.místo, kde však už
většinu času hráli opět jen ve dvou, ale
i tak to dotáhli na skvělé 10. místo! Velkou pochvalu zaslouží zejména výhra nad
juniorským reprezentantem Františkem
Kaplánkem z Hrode Krumsín! Karel Mrlina s Janou Mrlinovou doplnění Zbyňkem
Greplem z Hranic-Valšovic se dvěma výhrami nakonec do KO nepostoupili, přestože sehráli dobré zápasy a například v 1.
kole porazili trojici Hudik, Hrbáček, Kříž.
Jirka Hromek, Růženka Hromková a Pavel
Král po dvou výhrách na úvod měli jasný
postup na dosah ruky, když v utkání proti týmu PC Kakáč Třebíč, kde už prohrávali
0:9, dokázali otočit až na 12:9 a měli dokonce ještě jednu kouli v ruce. Ale nepodařilo se dohodit a nakonec prohráli 12:13
. V dalším zápase přišla další prohra se
Stolínem a tak to vypadalo, že pojedou
domů. Nakonec těsně postoupili do druhé části turnaje z posledního 16. místa
a hned v prvním kole se utkali s nejlepším
týmem po základní části Hašek, Hejl. ml.,
Stoklásek ml. z Brna. Soupeř byl jasným favoritem, ale hned v první hře jsme mu nadělili pětku. Potom byla hra vyrovnaná až
do stavu 10:10, kdy se soupeř vyházel na
Jirkově kouli. Pavel pak vystřelil soupeřovu nejlepší a Růženka doplacovala třináctý bod a mohli jsme si připsat další velký
úspěch adamovského petanque - porazit
několikanásobné mistry ČR a loňskou reprezentaci ČR! V boji o postup do 4ky těsně podlehli týmu Filipa Bayera se Slavkova a 5.-8. místo už nedohrávali.
21. 8. 2010 Královský turnaj pro
registrované - 2.ročník - Adamov
Letošního 2. ročníku mezinárodního
Královského turnaje v petanque v Adamově se zúčastnili hráči jak z domácího
Fenyxu Adamov, tak i ze Starobrněnského

PK, KLIPu Litovel a dokonce dva Španělé
- Juan Mas Abenza z Carreau Brno a neregistrovaný Kiké. Po třech kolech supermeleé a semifinále a finále obhájil loňské
prvenství domácí hráč Jirka Hromek, když
ve finále zvítězil nad Dušanem Moosem
ze Starobrněnského PK. V souboji o třetí místo zvítězil junior Patrik Schimmerle
nad Renátou Královou (oba Fenyx Adamov).

Levná půjčka bez rizika
Pro každého s pravidelným příjmem.
Rychle, snadno, bez poplatků.

Pište SMS na číslo:
775 914 105
80 let Adamovského fotbalu - 5. část

Na další tři roky dostává mužstvo do rukou brněnský trenér Jan Furtner a dociluje
s ním v I.B třídě 4., 2., a 5. místo. Zejména sezona 1975 – 76 je úspěšná a Adamov hraje
o postup. Jarní prohra 0:2 v derby s Metrou
Blansko určuje celkového vítěze. Je jím Metra Blansko. Po 211 utkáních (33 branek) odchází do mateřského oddílu Sokol Olešnice
jeden z nejpoctivějších hráčů ing. Miloš Boček, na místě brankáře dočasně zaskakuje
Milan Šmerda, v Lokomotivě Košice a poté
v divizním týmu Zbrojovky Brno působí
zřejmě největší adamovský talent Aleš Veselý. Kariéru v A-mužstvu Adastu ukončuje Josef Krejsa (156 utkání a 38 branek), do Metry,
Ráječka a Jedovnic odchází v mužstvu oblíbený brankář Petr Ševčík (91 utkání), v Adamově končí i Jaroslav Šenekl (133 utkání, 17
branek). Josef Havelka odchází do Sp. Přerov,
do Sp. Líšeň odchází Petr Handl (46 utkání,
17 branek). Naproti tomu mužstvo posiluje
z vojny se vrátivší Milan Dudík, jeho mladší
bratr Luboš Dudík, Jiří Svoboda, Josef Popelka, Luboš Chladil, Pavel Konečný, Miroslav
Hanskut a brankář Jaroslav Vašina ze Sokola Ždánice, kterému se chce vyrovnat Arnošt
Kubeš z Babic. Dochází k tomu, že od těchto
dob je celek posilován ponejvíce vlastními
odchovanci. V sezoně 1976 -77 se B-mužstvo pod vedením trenéra Pazdery umisťuje
v okresním přeboru na druhém místě a dorostenci vyhrávají I. třídu skupiny C a postupují do krajského přeboru. V A-mužstvu jsou
zkoušeni dorostenci Jan Korytář, Pavel Mucha, z Mor. Slávie přichází Pavel Čaněk a ze
Sp. Šternberk Antonín Sedlák. V roce 1978 se
na adamovském hřišti objevuje polský divizní tým Wisla Tzew. Domácí prohrávají čestně
2:3, když jejich branky zaznamenali Popelka
a debutující dorostenec Petr Valoušek. Další
tři sezony až do roku 1980, kdy adamovská
kopaná slaví 50 let vzniku, dostává mužstvo
do rukou trenér František Sychra. I když se
snaží sebevíce, z mužstva vymačkává pouze
9., 5., a opět 9. místo. V Adamově se již hraje
na zcela zdevastovaném hřišti, které je postrachem i pro domácí hráče, a proto se ponejvíce trénuje v okolní přírodě a na hřišti za
školou na Ptačině. Mužstvem se jen mihne

talentovaný brankář Luboš Krejčí, který končí v Metře Blansko a Tatranu Bohunice, aby
po několika letech byl jeho život přerván
tragickou událostí při jeho čerstvém povolání taxikáře. Pro vážnou nemoc přestává hrát
Pavel Konečný, do Sokola Babice odchází
na čas Jirka Svoboda, hrát začíná Zdeněk
Nehyba mladší, Petr Hendrich, ze Slovanu
Židenice přichází hokejový expert Ladislav
Šoukal, hostují zde vojáci z Dukly Brno Miro
Sprušanský, Ján Vrkoč, Ján Polák, Karel Zubatý, Miro Seňan, Mirek Vajay, Zoltán Paulík, Jar. Dvořák, Jáno Sklár. Půlku sezony hrál
i Pavel Lošťák, přichází nekonfliktní a rozvážný obránce ing. Jan Jurásek ze Sokola Březová z Moravského pomezí a chytat začíná
atleticky stavěný Vladimír Suk, kterému by
určitě seděly disciplíny desetiboje. Rodilý
adamovák Jindřich Svoboda se se Zbrojovkou Brno stává v roce 1978 mistrem ligy, reprezentantem a v roce 1980 v Moskvě olympijským vítězem a střelcem vítězné „zlaté“
branky. Tomu se říká kariéra jako hrom! Zřejmě jsme ho v Adamově něco naučili.
V jubilejním roce se Adamovu příliš nedaří. Trenérsky se snaží Pavel Košťál a Zdeněk
Handl , ale po roce to vzdávají a vracejí se
do hráčského kádru. Výbor oddílu v té době
tvoří Lubomír Buchta, Josef Svěrák, Stanislav Chladil, František Vágner (víc než 20 let
ve funkci vedoucího A-mužstva), František
Petrželka (trenér žáků a dorostu), Jan Ruta
– ten ukončil po odehrání 337 utkání (14
branek) hráčskou kariéru, František Sychra, A. Doležal, Oldřich Hendrich, Josef Krejsa, Karel Skoupý, Rudolf Dvořák, Karel Rejda
a tajemnice Růžena Hendrichová. V sezoně
1980 – 1981 se mužstvo horko těžko zachraňuje na 13. místě, totéž umístění se opakuje
o rok později pod trenérem Lubošem Pazderou, kterého po půl roce střídají F. Petrželka,
J. Krejsa a trenér spasitel F. Sychra. Mužstvo
si o stupínek polepšilo a skončilo na 12. místě. V mužstvu již působí hráčsky Miloš Pitor,
Miroslav Čuma, vrátivší se Aleš Veselý, Josef
Dittrych ze Svitávky, mladý brankář Zdeněk
Šmerda z Babic, Libor Svoboda, Miroslav
Spěvák, výtečný střelec Tomáš Střelec, Radek
Tomášek, Petr Buchta, zkušený brankář Josef

Kocák z Metry Blansko, z kteréhožto oddílu
přišli i Jaroslav Kuběna, Ctibor Malík a naopak se do Blanska přestěhoval Zdeněk Nehyba mladší. Chvilku hraje i Josef Hošek, chytá Luboš Petrželka, který to zkouší i v poli.
V Adamově se dlouho nezdržel Stanislav
Hasa a odkráčel do divizního ČKD Blansko.
V sezoně 1983 – 1984 se I.B třída dočasně
jmenuje Krajská soutěž a Spartak Adast Adamov pod trenérem Sychrou obsazuje lichotivou 5. pozici. V mužstvu po 18 letech končí
útočník Zdeněk Handl (539 utkání, 120 gólů)
a brankář Pavel Košťál (519 zápasů a 5 vstřelených branek). Pod stejným trenérem obsazuje v sezoně 1984 – 1985 Adast Adamov
dokonce 3. místo. Sezonu 1985 -1986 vedou
trenéři P. Košťál a Z. Handl a mužstvo končí
na 10. příčce. V následující sezoně, kdy mužstvo trénují F. Sychra a M. Dudík , Adamov
padá po 33 letech do okresního přeboru.
Hrají Petr Stupka, Robert Kala, Libor Poláček,
P. Zábranský, Petr Zdražil, který přestupuje
později do Sokola Kunštát, dorostenec Petr
Vašíček odchází do dorostu KPS Brno a následně do druholigových Slušovic. Hráčsky
končí Zdeněk Buřík ( 503 utkání, 32 branek),
při odborářském hokeji v Blansku umírá Josef Krejsa. V mužstvu končí i Rosťa Veselý,
který se v Adamově zdaleka neprosadil tak
jako jeho bratr Jan, Ivo Papež, Gustav Fojt.
Naproti tomu hrají Ladislav Šenk, Antonín
Bílý mladší, Miloš „Moštek“ Doležal, ing. Milan Dudík z Blanska, Ivo Pernica z Jedovnic,
hokejista Zetoru Pavel Všianský a Ivan Tlustý
z vlastní líhně. Jako tajemník TJ pracuje Ivan
Vojta, hokejový brankář Sp. Třebíč a MKZ Rájec.

Volný byt

Město Adamov nabízí od 1. 11.
2010 k pronájmu byt 2+1 na ul.
Komenského 6 v Adamově. Jde
o byt s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné, která činí min.
290.000,- Kč. Bližší informace na tel.
516 499 628.
Odbor SMM
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Rozlosování zápasů TJ Spartak Adamov
TJ Rájec Jestřebí

TJ Spartak Adamov

Ne 24.10.

18,30

Blansko

TJ Spartak Adamov

TJ Březina

Ne 31.10.

18,30

Blansko

HC Lysice

TJ Spartak Adamov

Ne 7.11.

16,00

Blansko

TJ Spartak Adamov

TJ Černá Hora

So 13.11.

16,00

Blansko

TJ Sloup

TJ Spartak Adamov

Ne 21.11.

11,15

Blansko

SK Bacardi Letovice

TJ Spartak Adamov

dle hlášení domácího týmu

Boskovice

TJ Spartak Adamov

HC Blansko

So 4.12.

18,30

Blansko

TJ Spartak Adamov

TJ Rájec Jestřebí

So 11.12.

18,30

Blansko

TJ Březina

TJ Spartak Adamov

Ne 19.12.

16,00

Blansko

TJ Spartak Adamov

HC Lysice

So 8.1.

16,00

Blansko

TJ Černá Hora

TJ Spartak Adamov

Ne 16.1.

11,15

Blansko

TJ Spartak Adamov

TJ Sloup

So 22.1.

16,00

Blansko

TJ Spartak Adamov

SK Bacardi Letovice

So 29.1.

16,00

Blansko

HC Blansko

TJ Spartak Adamov

So 5.2.

18,30

Blansko

Vážení fanoušci
srdečně Vás zveme k zápasům OP mužů, ročníku 2010-2011. Všechny zápasy se odehrají na ZS v Blansku, pouze zápas Letovice – Adamov se
odehraje na ZS v Boskovicích.
Za HO TJ Spartak Adamov Bc. Alois Kožený

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení

ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení

ZDARMA

ADA-NET pro důchodce

C 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

download i upload, žádné limity, žádná FUP

Nabídka platí pro objednávky do 30.11.2010 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET START

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

450,-

500,-

600,-

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

ADA-NET TELEFON

10/10 Mb 20/20 Mb 80/80 Mb 0,84 Kč

za

360,-

za

360,-

za

360,-

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč

1,00 Kč 0,50 Kč
špička (bez/vč.DPH)

mimo špičku (bez/vč.DPH)

Bc. Roman Pilát ( 608887840

www.ada-net.cz

ADA-NET
Internet
až 20x více
za méně peněz

C
férinternet
již 7 let stejná cena

ADA-NET
Telefon
úspora až 58% !!!

žádné zdražování
jen zvyšování kvality
ceny vč. DPH

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, M. Škvařilová, Z. Buřík, Bc. R. Pilát, R. Kolář,
J. Vrána ml., J. Němec, M. Čuma, Mgr. K. Urbani. 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: GRAFEX, Kolonie 304, 679 04 Adamov.
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