ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
prosinec 2010

Na závěr našeho letošního cyklu procházek po adamovských pomnících a studánkách se zastavíme u studánky
Prosba lesa. Její poselství z r. 1938 má trvalou platnost pro současnost i pro příští generace. Kéž by si to
všichni uvědomovali! (V uvedeném cyklu můžeme pokračovat v některém z dalších ročníků).

Sdělujeme občanům města, že na 1. ustavujícím zastupitelstvu pro
volební období 2010 až 2014, které se konalo dne 15.11.2010, bylo zvoleno následující vedení města:
Starosta města:
Bc. Roman Pilát
Místostarosta:
Jiří Němec
Rada města Adamova: Bc. Roman Pilát, Jiří Němec, PhDr. Jaroslav Budiš,
doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., Miloš Volavý
Předseda finančního výboru: RNDr. Karel Truhlář
Předsedkyně kontrolního výboru: PharmDr. Jana Novotná

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 110. schůzi konané dne 18.10.2010
mimo jiné RM:
•• Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
67-395-10 s firmou REKO, a.s. Schválením
dodatku by došlo k prodloužení termínu
ukončení díla z důvodu víceprací, které se
na díle vyskytly.
Na 111. schůzi konané dne 27.10.2010
mimo jiné RM:
•• Rozhodla uzavřít na základě výsledků poptávkového řízení smlouvu na tisk Adamovského zpravodaje pro rok 2011 s firmou Grafex, spol. s r.o., Adamov.
•• Vzala na vědomí žádost prezidenta sportovního sdružení pétanque pana Pavla
Krále a neschválila provedení úprav týkajících se rozvodu vody po prostoru MKM
Adamov a neschválila vstup do areálu
koupaliště na ulici Komenského Adamov
mimo sezónu.
•• Schválila Smlouvu o dílo na zhotovení povrchu ulice Krátká, Adamov s firmou Adavak, s.r.o.
•• Schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2009/2010 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Adamov
a Výroční zprávu o činnosti Městského
kulturního střediska Adamov za rok 2009
a současně schválila odměny ředitelkám
uvedených příspěvkových organizací.
•• Vzala na vědomí oznámení Základní školy a mateřské školy Adamov ze dne 14. 10.
2010 o změně pověřené osoby na funkci
školníka na ZŠ Ronovská 12, Adamov.
•• Vzala na vědomí žádost ze dne 11. 10. 2010
od nájemce, Komenského 6 o výpůjčku
nebytových prostor a žádost ze dne 15.
10. 2010 od obyvatel, Komenského 6 o využití nebytových prostor, avšak záměr pronájmu nebytových prostor v domě na ulici
Komenského 6, Adamov neschválila.
•• Schválila nová Pravidla pro přidělování vývěsních skříněk.
•• Vzala na vědomí žádost ze dne 20. 9. 2010
od nájemce nebytových prostor v Domě
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služeb o umístění informací na tabuli u vstupu do Domu služeb, avšak návrh
Smlouvy o umístění reklamy s žadatelem
o umístění reklamní tabule neschválila.
•• Schválila nabídku na zakázku malého rozsahu „Žaluzie ZŠ Komenského“ od firmy
OKNOSTYL group s.r.o. a znění smlouvy
s touto firmou.
•• V souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro
poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova vzala na vědomí pořadí žadatelů
o byt v Domě s pečovatelskou službou na
ulici Komenského 1, Adamov, sestavené
dne 22. 10. 2010. Souhlasila s uzavřením
Smlouvy o nájmu bytu č. 01 v DPS s žadatelem umístěným na prvním místě pořadí dle zápisu a dále souhlasila s uzavřením
Smlouvy o nájmu bytu č. 02 v DPS s žadatelem umístěným na třetím místě pořadí
dle zápisu, pokud budou splněny podmínky vyplývající ze zákona č. 102/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Na 112. schůzi konané dne 4.11.2010
mimo jiné RM:
•• Schválila program 1. zasedání Zastupitelstva města Adamova.
•• Rozhodla uzavřít na základě výsledků poptávkového řízení smlouvu na tisk stolního
kalendáře Města Adamova pro rok 2011
s firmou MIKADAPRESS s.r.o., Adamov.
•• Schválila přijetí dotace na základě Smlouvy č. 09042893 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR
a přijetí dotace ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D222000759. Dotace se týkají akce „Stavební úpravy ZŠ a MŠ
Komenského Adamov“.
•• Schválila přijetí dotace na základě Smlouvy č. 09039193 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR
a přijetí dotace ze státního rozpočtu na
základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D222000758. Dotace se týkají akce „Stavební úpravy ZŠ Ronovská Adamov“.

•• Provedla Rozpočtové opatření č. 5/2010
v uvedeném znění a následně jej doporučuje Zastupitelstvu města Adamova ke
schválení.
•• Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu
č. 9/2010.
•• Vzala na vědomí zápis z jednání výběrové
komise na použití prostředků úvěrového
fondu oprav a modernizace bytů (FOMB).
•• Schválila Smlouvu o dílo s firmou Grafex
spol. s r.o., Adamov na tisk adamovského
Zpravodaje na rok 2011.
•• V souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ust. § 4 odst. 1 a 2 zákona č.94/1963
Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
pověřila členku Zastupitelstva města Adamova zvolenou pro období 2010 až 2014
Mgr. Janu Burianovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství a současně stanovila v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č.
128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Janu Burianovou jako osobu, oprávněnou užívat při přijímání prohlášení o uzavření manželství závěsný velký státní znak.

Z jednání Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Adamova na svém
1. ustavujícím zasedání konaném dne
15.11.2010:
•• Bylo dosavadním starostou informováno,
že v období od zvolení do ustavujícího
zasedání zanikl písemnou rezignací podanou dne 11.11.2010 mandát PaedDr. Věry
Hlavsové, která byla zvolena za volební
stranu Volba pro město a do zastupitelstva města nastoupil na tento uprázdněný
mandát dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí náhradník za tuto stranu Ing. Jaroslav Bernášek.
•• Vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o správnosti mandátů jednotlivých členů
zastupitelstva a souladu vydaných Osvědčení o zvolení se zněním Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Adamova konaných ve dnech 15.10.- 16.10.2010,
který byl vyhotoven Českým statistickým
úřadem dne 16.10.2010 v 22.13 hod. a skutečnost, že u žádného z přítomných zvolených členů zastupitelstva nenastala překážka výkonu této funkce uvedená v § 5
zák.č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
•• Zastupitelstvo města Adamova na základě
uvedené zprávy mandátové komise konstatovalo, že složení Zastupitelstva města
Adamova je následující:
KDU-ČSL: PharmDr. Jana Novotná. ODS:
Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář. Volba pro
město: Ing. Jaroslav Bernášek, PhDr. Jaroslav Budiš. ČSSD: Miroslav Čuma, Jaroslav
Hnátovič, Tomáš Střelec. Nezávislé sdruže-

ní občanů Adamova: doc. Ing. Rudolf Rybář,
CSc., Ing. Miloslav Věžník. A.N.F.-Adamovské Nezávislé Fórum: Miloš Volavý. KSČM:
Mária Koudelová, Hana Marková. Sdružení
nezávislých kandidátů: Mgr. Jana Burianová, Bc. Roman Pilát.
•• V souladu s ust. § 104 odst.1 zákona o obcích, schválilo zvolení jednoho místostarosty.
•• V souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích, určilo, že dlouhodobě uvolněni budou členové zastupitelstva dle ust. §
71 zákona o obcích, pro výkon funkcí starosty a místostarosty.
•• Zastupitelstvo města Adamova zvolilo
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích :
Starostou: pana Bc. Romana Piláta
Místostarostou: pana Jiřího Němce
Členy rady města: pana PhDr. Jaroslava Budiše, pana doc. Ing. Rudolf Rybáře,
CSc., pana Miloše Volavého.
•• Zřídilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m)
zákona o obcích, finanční a kontrolní výbor
a určilo, že oba výbory budou pětičlenné.
•• Zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.m)
zákona o obcích, předsedou finančního
výboru pana RNDr. Karla Truhláře a předsedkyní kontrolního výboru paní PharmDr.
Janu Novotnou.
•• Přijalo usnesení, kterým:
a) schválilo v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích poskytování
odměn neuvolněným členům zastupitelstva v následující výši :
člen zastupitelstva....... 660,-Kč měsíčně
člen rady......................1.910,- Kč měsíčně
předseda výboru......1.560,- Kč měsíčně
b) v souladu s ust. § 77 odst. 3, písm. b)
zákona o obcích předpisů rozhodlo, že
měsíční odměna bude poskytována
jako souhrn jednotlivých odměn uvedených v písmeně a) tohoto usnesení
c) v souladu s ust. § 77 odst. 2 zákona
o obcích stanovilo, že odměny uvedené
v písmenech a) a b) tohoto usnesení budou poskytovány ode dne následujícího
po dni složení slibu člena zastupitelstva
dle § 69 odst. 2 zákona o obcích nebo
zvolení do příslušné funkce uvedené
v bodu a) tohoto usnesení.
Zpracovala: Bc. Libuše
Špačková, tajemnice

Kalendář pro rok 2011

Město Adamov vydalo pro rok 2011
stolní kalendář, který bude v prodeji
v měsíci prosinci. Zakoupit si ho můžete na pokladně MěÚ nebo v MKS Adamov. Předpokládaná cena kalendáře
je 55 Kč.

Aktuální informace ze svodky
událostí MP Adamov

* Ve večerních hodinách bylo strážníkům
oznámeno, že do areálu firmy Eden Europe,
s.r.o.vniklo několik osob, které zde nakládají
materiál s úmyslem jej odcizit. Když se strážníci dostavili do areálu firmy, již proti nim vyjížděla dvě osobní vozidla s kradeným materiálem. Strážníci jim ihned za pomoci služebního vozidla uzavřeli odjezdovou cestu. Osoby
byly na místě zadrženy pro podezření z trestné činnosti krádeže až do příjezdu hlídky OO
PČR Blansko, které byla celá věc předána.
* Výjezd hlídky strážníků si vyžádal mladík,
který v obchodě na ul. Opletalova odcizil balíček cigaret a poté utekl. V pachatelově popisu
strážníci poznali jim dobře známého mladíka,
který si za toto jednání vysloužil nejen blokovou pokutu, ale ještě musel uhradit škodu
vzniklou majiteli obchodu.
* Strážníci byli požádáni o pomoc při vystěhování neznámého muže z bytu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v bytě, který je
dle všech doložených dokladů ve vlastnictví
oznamovatelky, se nachází muž, který nemá
na užívání bytu žádný právní nárok a tudíž
je zde neoprávněně. Strážníci vyzvali muže
k opuštění bytu, což učinil.
* Při noční hlídkové činnosti na ul. Opletalova byl spatřen muž, který ležel na chodníku.
Když strážníci přistoupili blíže, zjistili, že má
zranění v obličejové části, které patrně utrpěl
při nekontrolovaném pádu na chodník. Strážníci proto muži zavolali RZP a do příjezdu sanitního vozu kontrolovali jeho životní funkce
a dbali na to, aby se dále nezranil.
* Strážníci byli upozorněni na podezřelé vozidlo a dvojici mužů, kteří se pohybují
v blízkosti kotelny u hl. nádraží ČD. Jelikož byl
tento objekt v minulosti již několikrát terčem
zlodějů, provedli strážníci jejich ztotožnění,
čímž bylo zjištěno, že oba mají bohaté zkušenosti s krádežemi. Dále bylo zjištěno, že ani jeden z výše uvedených nemá při sobě ŘP a vozidlo, kterým přijeli, není technicky způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.
Muži strážníkům sdělili, že vozidlo řídil nějaký
jejich kamarád, na kterého čekají a další podobné výmluvy. Strážníkům bylo jasné, že
jeden z mužů řídil vozidlo a tudíž je osobou
důvodně podezřelou z mnoha přestupků,
proto vyčkali nedaleko místa odstavení vozidla. Jak strážníci předpokládali, vozidlo začalo zanedlouho ujíždět směrem z Adamova.
Strážníci vozidlo pronásledovali za použití výstražného světla modré barvy a rozsvíceného
nápisu ,,STOP,,. Muži výzvu k zastavení vozidla
nerespektovali a poté, co se již jejich šance na
útěk zmenšovala, odstavili vozidlo nedaleko

komunikace. Jelikož ani jeden z mužů neuposlechnul výzvu k opuštění vozidla, byly
ke splnění účelu sledovaného zákrokem použity donucovací prostředky hmaty a chvaty
a dále, z důvodu aktivního odporu, i slzotvorný prostředek. Oba muži byli předvedeni na
služebnu MP Adamov k podání vysvětlení
a provedení dalších nezbytných úkonů.
* Během měsíce října asistovali strážníci
u tří dopravních nehod, z nichž ta nejvážnější,
která se stala na ul. Nádražní, si bohužel vyžádala i jeden lidský život.
Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov

Oznámení
Oznamujeme občanům, že Městský
úřad Adamov bude z provozních důvodů
ve dnech 23. 12. 2010 a 31. 12. 2010 uzavřen.
Poslední úřední dny v roce 2010, ve kterých si mohou občané vyřídit své záležitosti,
bude pondělí 27. 12. 2010 a ve středu 29.
12. 2010 v době od 8.00 do 17.00 hod.
(mimo polední přestávku v době od 12.00
hod. do 12.30 hod.).
Dále sdělujeme, že z technických důvodů bude pokladna Městského úřadu
dne 3. 1. 2011 otevřena až od 13.00 hod.
Upozorňujeme, že do otevření pokladny nemohou být vybírány ani žádné správní poplatky (ověření podpisu, výpisy Czech Pointu, přihlášení k trvalému pobytu, apod.).
Děkuji občanům za pochopení a přeji jménem všech pracovníků Městského
úřadu Adamov krásné a klidné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí
a pohody v roce 2011.
Bc. Libuše Špačková,
tajemnice MěÚ Adamov
Vážení a milí spoluobčané, ani jsme
se nenadáli a za pár chvil nám na dveře
zaklepou Vánoce, neboť pádící soukolí
času na nikoho nečeká. Važme si proto
každé vteřiny, kdy můžeme být se svými nejbližšími a společně prožívat chvíle radosti. A protože osud jde krokem
pro každého z nás neviditelným, přejme si, aby byl všem i následující rok příznivě nakloněn a splnila se nám tajná
přání i věčná předsevzetí.
Představitelé města a redakční
rada městského zpravodaje
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Projekt č. 09042893
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Komenského
Adamov
Město Adamov
Adamov dne 3.11. 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ukončení projektu: Stavební úpravy ZŠ
a MŠ Komenského Adamov
V rámci 11. výzvy Operačního programu
životního prostředí (dále jen OPŽP) prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, bylo se svým projektem úspěšné i Město Adamov. Jednalo se o projekt „Stavební
úpravy ZŠ a MŠ Komenského Adamov“.
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Komenského
Adamov:
Navrhovaná opatření spočívala v realizaci zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropu nad sklepními prostory.
Těmito opatřeními dojde k naplnění specifického cíle OPŽP - snížení spotřeby energie
v oblasti konečné spotřeby, zejména energie
na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.
Po realizaci projektu bude objekt produkovat méně emisí znečišťujících látek zejména
CO2 – 77 tun ročně a úspora energie bude
o 1 336 GJ ročně.
Přípravné práce na tomto projektu probíhaly od roku 2008.
K zahájení realizace projektu došlo
19.7.2010.
K ukončení stavebních prací dojde
8.11.2010.
Z celkových nákladů projektu 13,4 milionu Kč příjemce získá dotaci 8,9 milionu Kč,
tedy 90 % uznatelných nákladů projektu.
Z toho 85 % přispívá Fond soudržnosti (EU)
a 5 % je podíl Státního rozpočtu (MŽP) a 10 %
uznatelných nákladů a neuznatelné náklady
platí ze svého rozpočtu město Adamov.
Realizační firma: REKO a.s
Zpracovatel projektu a energetického
auditu: DEA ENERGETICKÁ AGENTURA,spol.
s r.o.
Technický dozor: RIZNER,s.r.o.
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Adamov
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Fotodokumentace stavby

Projekt č. 09039193
Stavební úpravy ZŠ Ronovská Adamov

Fotodokumentace stavby

Město Adamov
Adamov dne 4.11. 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ukončení projektu: Stavební úpravy ZŠ
Ronovská Adamov
V rámci 11. výzvy Operačního programu
životního prostředí (dále jen OPŽP) prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, bylo se svým projektem úspěšné i Město Adamov. Jednalo se o projekt „Stavební
úpravy ZŠ Ronovská Adamov“.
Stavební úpravy ZŠ Ronovská Adamov:
Navrhovaná opatření spočívala v realizaci zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropu nad sklepními prostory.
Těmito opatřeními dojde k naplnění specifického cíle OPŽP - snížení spotřeby energie
v oblasti konečné spotřeby, zejména energie
na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.
Po realizaci projektu bude objekt produkovat méně emisí znečišťujících látek zejména
CO2 – 50 tun ročně a úspora energie bude
o 872 GJ ročně.
Přípravné práce na tomto projektu probíhaly od roku 2008.
K zahájení realizace projektu došlo
14.7.2010.
K ukončení stavebních prací došlo
20.10.2010.
Z celkových nákladů projektu 5,4 milionu Kč příjemce získá dotaci 2,7 milionu
Kč, tedy 90 % uznatelných nákladů projektu. Z toho 85 % přispívá Fond soudržnosti
(EU) a 5 % je podíl Státního rozpočtu (MŽP)
a 10 % uznatelných nákladů a neuznatelné
náklady platí ze svého rozpočtu město Adamov.
Realizační firma: 3V&H, s.r.o.
Zpracovatel projektu a energetického
auditu: DEA ENERGETICKÁ AGENTURA,spol.
s r.o.
Technický dozor: RIZNER,s.r.o.
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Adamov
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Městský klub mládeže Vás v prosinci zve:
3. prosince od 16:00
Možná přijde i Mikuláš…

Zveme děti, mládež, rodiče a prarodiče na „předmikulášovskou“ besídku
v MKM. Zahrajeme si a zasoutěžíme si o drobné ceny, vytvoříme si jednoduchou
mikulášskou dekoraci, možná si i trochu zatancujeme a budeme doufat, že
i letos k nám přijde čert s uhlím a sv. Mikuláš s andělem i s nějakými dárky…

8. prosince od 16:00
Perníčky a domácí marcipán

Přijďte klub společně provonět klasickou vánoční vůní čerstvě pečených perníčků!
Perníčky si upečeme a potom také ozdobíme tradičními i méně známými
technikami. Během odpoledne bude všem zájemcům zkušenou
cukrářkou předvedena tvorba pravého domácího marcipánu.

15. prosince od 15:30
Dárky na poslední chvíli

Říká se, že nejvíce radosti dělají vlastnoruční dárky, během tohoto
odpoledne si některé budeme moci vytvořit. Čeká nás tvorba ze
slaného těsta, výroba „kofoláčků“, korálkového stromu štěstí aj.

23. prosince od 10:00 a od 15:00
Vánoce v MKM

Během dopoledne si vytvoříme jednoduché vánoční dekorace (svícny, ozdoby…),
odpoledne ozdobíme klubový vánoční stromek, společně si u něj zahrajeme
a zasoutěžíme, čeká nás i pohádka o tom „jak to bylo tenkrát v Betlémě“ a pouštění
našich vánočních přání na čínských lampiónech (ty budou v MKM připraveny ke koupi).

Děkujeme za podporu a účast na našich akcích
a zveme Vás k dalšímu setkávání i v novém roce 2011.
Pracovníci MKM

Omezení provozu Městského klubu mládeže
v době vánočních svátků:
Oznamujeme tímto, že MKM bude z provozních důvodů zcela uzavřen ve dnech:
27. 12. 2010 a 31. 12. 2010.
Otevřen bude dále v době od
28. 12. 2010 – 30. 12. 2010 od 13.00 – 19.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
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Významné výročí
Jan Švanda - 105. výročí narození a 20. výročí úmrtí
Růžena Švandová - 100letá občanka, úmrtí 3. 9. 2010
Na prosinec 2010 připadá 105. výročí
narození jednoho z nejlepších sportovních
gymnastů v Adamově i v širokém okolí pana
Jana Švandy. Na tento měsíc připadá také
20. výročí jeho úmrtí. Jeho žena Růžena se
v únoru 2010 dožila 100. narozenin a v září
t.r. zemřela. Jan Švanda - dlouholetý adamovský občan a pracovník adamovského závodu se narodil 28. prosince 1905 v Olešnici
jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Jeho otec
byl malířem a natěračem a také kostelníkem
v evangelickém kostele. Od raného mládí začal na zahradě fary cvičit na hrazdě. Vyučil se
klempířem, ale převažovala u něho láska ke
sportu. Po absolvování vojenské presenční
služby ho osud zavál do Plzně, kde pracoval
ve Škodových závodech jako kontrolní dělník. Zde měl možnost sportovního rozvoje
a také zde poznal svoji budoucí ženu Růženu. V roce 1929 byla svatba, v roce 1930 se
jim narodila dcera Zdenka a v roce 1935 další
dcera Jana. V tom roce byl pan Švanda přeložen do adamovského škodováckého závodu. Záhy se do Adamova stěhovala i celá rodina. Dost činný byl pan Švanda v adamovském Sokole před válkou a potom i po ní.
Mimo cvičení na gymnastickém nářadí cvičil
po válce s dalšími dvěma aktéry akrobatické trojky, a to několik let. Aktéři se vystřídali,
pan Švanda zůstával. Z aktérů to byli 0. Bezchleba, Ant. Životský, Jan Hlavsa a nakonec
to byla trojka ustálenější - Jan Švanda, Vlad.
Fiala a Miloslav Kopecký. Tyto akrobatické trojky byly známé i v okolí. Pana Švandu
v jeho sportovní činnosti v Sokole i v následných sportovních organizacích podporovala jeho žena Růžena. Měl v ní oporu. I obě
dcery šly ve šlépějích svého otce - staly se
z nich aktivní sportovní gymnastky a členky Sokola. Dcera Jana žije s rodinou od roku
1969 ve Švýcarsku. Manželé Švandovi prožili
spolu víc než 60 let spokojeného a šťastného manželského života. Ke konci roku 1990
pan Švanda onemocněl a 6. prosince 1990
zemřel. Bylo mu téměř 85 let. Jeho žena Růžena pocházela z Plzně, narodila se 5. února
1910. Letos v únoru oslavila 100. narozeniny.
Poslední roky žila v Senior-centru v Blansku,
kde byla spokojená. V srpnu onemocněla,
posléze 3. září 2010 tiše ve spánku skonala.
Tak se završil život jedné z mála bývalých
adamovských občanek, které se dožily 100.
narozenin.
Manželé Švandovi během svého života
v Adamově navštěvovali všechny akce vždy
spolu, většinou do sebe zavěšeni. Tak si je

také pamětníci pamatují. Sportovní gymnastice se jako trenér věnoval až do svých
75 let života, mezi jeho cvičenky patřila i Božena Zoulová, pozdější náčelnice TJ Sokol
Adamov. Jeho gymnastické umění přispělo
k propagaci Sokola v Adamově. Čest památce manželů Švandových.
MK

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
03.11. Bohumila Rozsypalová, 95 roků,
Komenského 25
03.11. Josef Lachman, 87 roků,
Komenského 11
05.11. Mgr. Jiří Ambrož, 81 rok,
Opletalova 38 B
05.11. Miroslav Spěvák, 75 roků,
Komenského 13
06.11. Ladislav Nečas, 84 roky,
Tererova 1
07.11. Jaroslava Boháčková, 75 roků,
Fibichova 36
10.11. Vlasta Doláková, 92 roky,
Petra Jilemnického 10
15.11. Zdeňka Staníčková, 80 roků,
Petra Jilemnického 6
17.11. Jiřina Beranová, 85 roků,
Fibichova 6
19.11. Leopold Kalus, 81 rok,
Petra Jilemnického 25
23.11. Libuše Trávníčková, 80 roků,
Komenského 1
24.11. Emilie Dvořáková, 70 roků,
Bezručova 2
26.11. Marie Rosenbergová, 80 roků,
Blažkova 5
26.11. Jindřiška Pokorná, 80 roků,
Dvořákova 6
29.11. Oldřich Caska, 82 roky,
Opletalova 28
29.11. Zdeňka Doležalová, 80 roků,
Fibichova 8
Blahopřejeme k sňatku
06.11. Milan Ruby – Andrea Pfefferová
13.11. Petr Ležák – Dana Šebková
Úmrtí
14.09. Jan Baďura, roč. 1949,
Komenského 21
18.11. Ing. Antonín Karásek, roč.1935,
Blansko, Hybešova 53 A

Na fotografii jsou manželé Švandovi při
oslavě 40. výročí jejich svatby v den 60.
narozenin paní Švandové 5. 2.1970. Tak si
je přátelé a pamětníci uchovají v paměti.

Vzpomínka
Dne 8. 12. 2010 uplynou 2 roky, kdy nás
navždy opustil pan Mojmír Kuchař.
S láskou a vděčností stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 18. 12. 2010 vzpomeneme nedožité 80. narozeniny našeho tatínka a dědečka
pana Miloslava Pitora. S láskou a úctou stále
vzpomínají dcera Alena s manželem, syn Miloš a vnučky Verunka a Alenka s rodinami

Dne 17. 12. 2010 by se dožil 80. let pan
Jan Nečesal. S láskou stále vzpomíná manželka a syn a dcera s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Ing. Aloisem Hrušákem, za projevenou soustrast a květinové dary.
Manželka, dcera a syn s rodinami
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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
Knihovna: č.t. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz

Připravili jsme pro Vás...
ÎÎ 3. prosince 2010
ZÁJEZD NA KONCERT HANY ZAGOROVÉ
A PETRA REZKA
Koncert se uskuteční v Boby-centru ve 20
hodin.
ÎÎ 4. prosince 2010
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU V ADAMOVĚ

Tradiční setkání obyvatel města
s představiteli adamovské radnice.
V kulturním programu účinkují členové
skupiny Kamarádi a děti adamovských
škol. Začátek akce je v 16.30 hodin
u kostela sv. Barbory v Adamově. Na
závěr akce je připraven ohňostroj.
ÎÎ 5. prosince 2010
SALON ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ
Pravidelná prosincová výstava představující
práce adamovských umělců. Vernisáž
výstavy se koná v 15 hodin ve výstavní síni
Společenského centra na Komenského ul.
Výstava potrvá do 14. prosince a je otevřena
denně v době od 13 do 17 hodin.
ÎÎ Do 6. prosince t.r. můžete navštívit
výstavu nazvanou
„KDYBY TISÍC KONTRABASŮ...“, která
představuje soukromou sbírku figurek
kontrabasistů Mgr. Karla Malany. Je otevřena
denně v době od 13.30 do 17.30 hodin.
ÎÎ 6. prosince 2010
ZÁJEZD NA KONCERT SOUBORU
HRADIŠŤAN
Na sváteční setkání se souborem Hradišťan
Jury Pavlici pozveme zájemce do Semilassa
v Brně.
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ÎÎ 9. prosince 2010
DRUHÉ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
PŘI POVÍDÁNÍ O MEDU A VČELÍCH
PRODUKTECH
Setkání s manželi Rybářovými při povídání
o medu, perníku a výrobcích z vosku
spojeném s degustací medu a medoviny. .
Začátek akce je v 17.30 hodin. Vstup volný.

ÎÎ 11. prosince 2010
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH
LÁZNÍ GYÖR
Jednu z prosincových sobot vás pozveme
k návštěvě krásného maďarského městečka
Győr, kde na vás stejně jako v mnoha
dalších městech a na dalších místech
dýchne krásná předvánoční atmosféra.
Návštěvu tradičních trhů spojíme
s návštěvou termálních lázní.
ÎÎ 12. prosince 2010
KOUZELNÁ PÍŠŤALKA
Hostem posledního letošního Nedělního
setkání s pohádkou bude Jaroslav Jung

s pohádkou o kouzelné píšťalce. Začátek
představení je v 16 hodin v MKS.

ÎÎ 13. prosince 2010
„VŠUDE KRÁSNÉ, DOMA NEJKRÁSNĚJŠÍ“
Malé předvánoční setkání při povídání
o Vánocích u nás i ve světě. Hosty setkání
můžete být právě Vy – ozvěte se nám
do 5. prosince a přibližte nám na akci
Vánoce, které jste prožili v cizině.
Začátek setkání je v 17.30 hodin.

ÎÎ 18. prosince 2010
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO
ORCHESTRU MĚSTA BLANSKA
Příjemně prožit sobotní podvečer vás
pozveme do adamovského kostela svaté
Barbory, kde v 17.30 hodin vystoupí KOMB
Účinkující:
Sólisté: Zdeněk Krupica – baryton, Eva
Nečasová – mezzosoprán, Karolína Pytelová
- flétna
Dirigent: Zdeněk Nádeníček
Vstupné dobrovolné.

ÎÎ 22. prosince 2010
DOPOLEDNE S POHÁDKOU
Děti z adamovských mateřských škol
pozveme před vánočními prázdninami na
představení Divadla Úsměv, které má název
VÁNOČNÍ POHÁDKA. Začátek představení je
v 9.45 hodin, vstupné 30 Kč.

Připomínáme

ÎÎ 26. prosince 2010
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA – autobusový
zájezd
K tradiční návštěvě divadla Vás pozveme
26. prosince, kdy cílem našeho letošního
posledního výletu za kulturou bude
Městské divadlo Brno, které nastudovalo
komedii Škola základ života!
Začátek představení je v 19.30 hodin.

Den pro sebe v lázních Lednice

Čtyři adventní a jedno
sváteční zastavení
Také v letošním roce bychom Vás
rádi pozvali na čtyři adventní setkání
spojená s rozsvěcováním svící na
adventním věnci, která se budou
konat vždy v 17.30 hodin na terase
u Městského kulturního střediska.
Děkujeme členům Zastupitelstva
Města Adamova, kteří převzali nad
jednotlivými setkáními záštitu
a poděkování patří také paní Marice
Koudelové, Janě Burianové a Jaroslavu
Budišovi, kteří finančně přispěli
k zajištění adventního věnce.

ÎÎ I. adventní zastavení
sobota 27. listopadu
patron akce MARIKA KOUDELOVÁ
ÎÎ II. adventní zastavení
neděle 5. prosince
patron akce MILOŠ VOLAVÝ
ÎÎ III. adventní zastavení
neděle 12. prosince
patron akce PhDr. JAROSLAV BUDIŠ
ÎÎ IV. adventní zastavení
neděle 19. prosince
patron akce Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.

Sváteční zastavení
– VYSTOUPENÍ BRNĚNSKÝCH
TRUBAČŮ
24. prosince 2010 v době od 14 do 15
hodin na terase u MKS Adamov

DÁREK POD VÁNOČNÍ STROMEČEK PRO
VAŠE BLÍZKÉ, který Vám pomůžeme zajistit...
Nabídka je určena všem, koho láká užít si
alespoň jeden odpočinkový den v lázních.
I letos pro vás připravujeme

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.
Upřesněná nabídka – složení jednotlivých
balíčků je uvedena na webových stránkách
MKS (www.mks-adamov.cz).

Přehled nových knih, které
najdete v MKS – knihovně:
České detektivky:
Moravcová, J.: Pastičky rozumu
Jansa, P.: Poslední waltz
Kuťák, J.: Bota v písku
Eidler, P.: Klub elitních milenců
Hogan, J.: Konec Romantiků
Ze života slavných:
Rohál, R.: Když se nemazlí osud
Lukavský, R.: Moje nejmilejší verše
Komik se smutnýma očima - J. Hrzán
Murray, N.: Kafka
Cinger, F.: 12 podob Jana Wericha
Laurenzi, L.: Láska je láska
Maxwell, R.. Srdcová královna

Otevření knihovny v době
vánočních svátků...

Knihovnu MKS Adamov můžete v týdnu od
27.- 31.12. t.r. navštívit v pondělí a ve čtvrtek
vždy v době od 13 do 18 hodin. V ostatních
dnech a časech je knihovna uzavřena.

Sváteční bohoslužby v kostele
svaté Barbory v Adamově
5. prosince 2010 MŠE SVATÁ
K UCTĚNÍ PATRONKY ADAMOVSKÉHO
KOSTELA – SV. BARBORY SPOJENÁ
S PODĚKOVÁNÍM ZA ÚRODU.
Začátek v 10.45 hodin.
24. prosince 2010 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Začátek ve 21 hodin, doprava z Adamova
III a zpět zajištěna bezplatně firmou ČAD
Blansko. Odjezd autobusu je ve 20.30 hodin
z Adamova III.

25. prosince 2010 SLAVNÁ MŠE SVATÁ,
PŘI KTERÉ VYSTOUPÍ CHRÁMOVÝ SBOR
Začátek v 10.45 hodin.
26. prosince 2010 MŠE SVATÁ
Začátek v 10.45 hodin.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
I pro letošní vánoční svátky přivezou do
našeho města adamovští skauti. Odnést do
svých domovů si je můžete od 21. prosince
z kostela, nebo 24. prosince z akce MKS –
sváteční vytrubování.

Slova pro povzbuzení...

Není nic neobvyklého, když se v předvánočním čase konají vánoční koncerty. Jejich
cílem je přece lidi „vánočně“ naladit. O stejné se ovšem snaží i velká nákupní střediska
– nikoliv uměním, ale výzdobou a neustálým
přehráváním koled. Nedávno mě vedoucí
jednoho dětského souboru požádal, jestli bych pro ně neměl nějaké koledy. Podivil
jsem se, vždyť jsou jich plné pulty! Podivil
jsem se však ještě víc, když mně sdělil, že by
stáli o nějaké „nové“ a ne ty oposlouchané…
Pochopil jsem: z koled se jim stal otravný nástroj útočící na vánoční city už od září a nezbyla na nich už ani jiskřička jejich tradičního
křehkého kouzla. Přemýšlel jsem, kudy se ale
dětský sbor (a my s ním) vydá, když už nebudou k dispozici ani ty „neoposlouchané“ zpěvy vánoční? Pak mně ale přišlo, že to není naštěstí tak katastrofální. Je přece tolik slov, která používáme, slyšíme a vyslovujeme za rok
častěji než koledy: „prosím“, „děkuju“, „dobrý
den“… Stačí přitom málo: pokaždé do nich
vložit kus svého srdce a můžeme je pak
s klidným svědomím vyslovit, kolikrát chceme. Vždy budou krásná a silná. Proto si myslím, že koledy i Vánoce lze zachránit velmi
jednoduše: bude-li je každý z nás brát pokaždé opravdově. Pak nám jejich skutečné (a ne
to komerční) poselství nikdy nezevšední.
Pěkné svátky všem přeje Jiří Kaňa

Plán vycházek TJ SPARTAK
Adamov – odd. turistiky
na prosinec 2010:
05.12.2010 – NE - MIKULÁŠSKÁ
VYCHÁZKA 12 km (O)
(Adamov – místo bude
upřesněno)
27.12.2010 – PO
– ŠTĚPÁNSKÁ
VYCHÁZKA, zámek Židlochovice (Hn)
(Adamov zast. ČD odjezd bude upřesněn
na pozvánce)
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Lesnický Slavín
a estetika lesa
Příměstské lesy v okolí města Brna, směrem
ke Křtinám a Jedovnicím, poblíž obcí Bílovice
nad Svitavou, Babice nad Svitavou, Olomučany, Rudice, Útěchov a Vranov u Brna, jsou velice atraktivní pro obyvatele moravské metropole Brna i dalších zdejších obcí a měst.
Lesní porosty jsou občany i turisty hojně
navštěvovány, využívány zejména k jednodenní rekreaci.
Tyto lesy jsou majetkem Mendelovy univerzity v Brně, spravovány jsou Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Již od
založení vysokého lesnického školství v Brně
před více než devadesáti lety byla věnována
mimořádná pozornost zatraktivnění lesů pro
jejich návštěvníky.
Byly založeny okrasné lesní palouky, v roce
1929 byl položen základ Lesnického Slavína.
Ten v současné době čítá více než sedmdesát
objektů, tj. studánek, pamětních desek a pomníků, věnovaných významným lesníkům,
pedagogům a umělcům, ale také zvěři i lesům samotným. Každý návštěvník lesa jistě
ocení možnost odpočinku na lesním palouku,
či osvěžení u lesní studánky. Málokdo si však
uvědomí, kolik energie a prostředků je třeba
k údržbě palouků, studánek a pomníčků. Ročně se takové náklady blíží milionu korun. Jak
již bylo řečeno, správcem zdejších lesů je Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, o lesní
porosty, palouky i Lesnický Slavín pečují jeho
pracovníci. Veškeré práce na údržbě a úklidu estetických prvků v lese jsou financovány
pouze z vlastních zdrojů, získaných z obhospodařování lesa. Lesníci zde hospodaří šetrným podrostním způsobem a na školním lesním podniku platí heslo „Co les dal, musí dostat zpět“. Každý návštěvník lesa je vítaný, ale
lesníky trápí černé skládky, odhozené petláhve a igelitové sáčky na lesních paloucích i jinde. Všechny proto prosíme o dodržování zásady „Co si do lesa přinesu, to si i odnesu zpět
do svého kontejneru“ a také o pomoc při udržování čistoty v lesích. Všem návštěvníkům
přejeme příjemný odpočinek a mnoho radosti
z pobytu ve zdejší krásné přírodě!
Ing. Pavel Podlipný
vedoucí polesí Bílovice nad Svitavou
ŠLP ML Křtiny MENDELU
www.slpkrtiny.cz

Upozorňujeme občany, že příjem inzerce v měsíci prosinci bude zkrácen
z důvodu vánočních svátků. Inzerát bude možno podat nejpozději ve
středu 15. 12. 2010. Děkujeme za pochopení.
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Pečovatelská služba

Úspěšná výstava knih
ve školní knihovně

Celé Česko čte dětem. Celé Česko se snaží nalákat děti k tomu, aby začaly číst. A jak
je tomu na naší škole? Paní učitelka Hodaňová měla dobrý nápad - uspořádat výstavku
knih, aby se žáci mohli seznámit s obsahem
školní knihovny. První výstavka se ve škole
uskutečnila před prázdninami, druhou jsme
uspořádali v polovině měsíce října, protože
škola měla možnost zakoupit velké množství
nových knih.Výstava měla úspěch a knížky
si přišlo vypůjčit více než 50 žáků, někteří
i opakovaně. Souběžně probíhající anketa
ukázala, že mezi dnešní mládeží „frčí“ především fantasy literatura. Protože zdatnějšími čtenářkami bývají děvčata, jdou na odbyt také dívčí romány a upírské zamilované
příběhy všeho druhu. S úspěchem se půjčují
také komiksy. Anketa kromě jiného ukázala, že kromě fantasy literatury se dětem líbí
i různé zajímavě zpracované encyklopedie,
ale i neméně početná skupina žáků si ráda
čte v příbězích z reálného života. Snad i budoucnost ukáže, že zájem o přečtení knih ze
školní knihovny nebyl jen nárazový a počáteční nadšení žáků se změní v trvalý zájem
o literaturu.
Dobra Janotová

Připomínáme občanům, že s blížícím se
zimním obdobím je možno využít služeb
Pečovatelské služby města Adamova. Tato
služba poskytuje pomoc občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu, žijícím trvale nebo dlouhodobě
na území města Adamova a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská
služba se poskytuje v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7.30 hod. do 15.30 hodin
v pracovních dnech od pondělí do pátku.
Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích
a státem uznaných svátcích a dnech volna.
Rozsah nabízené pomoci lze po individuální
dohodě se zájemcem a následném sepsání
Smlouvy o poskytnutí sociální služby občanovi poskytnout za úhradu. Noví zájemci
o pečovatelskou službu se mohou dohodnout osobně na odboru SSV nebo na telefonním čísle 516 499 625 a 516 499 624.
Při této příležitosti si dovolujeme
všem svým klientům popřát klidné vánoční svátky v kruhu nejbližších a hlavně
hodně zdraví v novém roce.
Pečovatelská služba Města Adamova.

INZERCE
 Prodám televizor Thomson, úhl. 62 cm
a nový set-topbox. Cena 2.500 Kč. Tel.
732 803 828.
 Prodám autosedačku 0-13 kg Baby design Dumbo po jednom dítěti, stříška, vložka pro novorozence, nánožník - cena 900 Kč.
Mimivak emitex, zateplená vložka, dá se použít jako rychlozavinovačka - cena 400 Kč.
Válec na lezení, uvnitř chrastící kuličky - cena
70 Kč. Tel. 604 233 217.
 Nabízím k pronájmu 2 garáže v lokalitě
Kolonka, cena dohodou. Tel. 605 355 902.

Vážení mladí sportovci a rodiče města Adamova!
Oddíl stolního tenisu TJ SPARTAK ADAMOV by rád rozšířil své řady o mládež, které nabízíme možnost naučit se tomuto krásnému sportu. Proto v případě zájmu se lze obrátit
na Stanislava Trnčáka tel. 739 723 673, který bude mít na starosti tréninky s dětmi. Rádi
Vás v naší herně uvidí i ostatní členové oddílu, a to ve dnech po, st, pá (l7.00-18.30 hod.),
adresa Adamov, Družstevní 1. Také jménem stolních tenistů „TJ Spartak Adamov“ bych
ráda zveřejnila dosavadní výsledky letošní sezóny v okresním přeboru II. třídy, která byla
zahájena v říjnu 2010. První zápas byl odehrán dne 15.10.2010 v herně Adamov, kde se
podařilo „TJ Spartaku Adamov“ zvítězit nad oddílem „Zbraslavec C“ poměrem 14:4. S oddílem „Šošůvka B“, který sestoupil z vyšší soutěže, uhrál náš oddíl v pozici hostujícího dne
24.10.2010 remízu 9:9. Další výsledky jsou následující: Žďárná B - Adamov: 10:8, Adamov
- Rudice: 11:7. Základní sestava hráčů v letošním roce je následující: kapitán Zbyněk Beneš, ostatní hráči: Martin Všianský, Martin Zerák, Stanislav Trnčák a Markéta Fialová. Hlavní osobou tohoto sportu v Adamově je Zdeněk Tasch. Bez jeho sportovních zkušeností
a ochoty věnovat se druhým, by tento sport v dnešní době v Adamově neexistoval. Tomuto bych ráda v závěru tohoto příspěvku jménem celého oddílu a ze srdce poděkovala.
Sportu zdar! Markéta Fialová

Adamovští
florbalisté
Po dlouhé odmlce vám znovu přinášíme
informace o dění kolem adamovského florbalového týmu – FBC Sokol Adamov. V loňské sezóně jsme vstoupili do ligy pod hlavičkou ČFBU a hned v naší premiérové sezóně vybojovali postup do vyšší soutěže.
Konkrétně už nebudeme hrát jihomoravský přebor, ale jihomoravskou ligu mužů,
což je 4. nejvyšší soutěž v ČR.
Do sezóny jsme vlétli na prvním turnaji
v Pohořelicích. V tamější hale nás jako první
soupeř přivítal TJ Sokol Dynamo Bučovice B,
který nám uštědřil porážku 3:7. Tento výsledek byl však pro adamovské hráče velmi krutý, protože naprosto nevypovídá o průběhu
zápasu, ve kterém jsme byli rovnocenným
soupeřem. To jsme také potvrdili ve druhém
zápase proti Sokolu Lanžhot B. Pány z Lanžhotu jsme poslali domů se skóre 6:2 a vzkázali tak ostatním soupeřům, že nebudeme
v lize vyjukaným nováčkem jen do počtu.
Toto sebevědomé tvrzení však dostalo
rány už ve druhém turnaji, jež jsme sehráli
v Jedovnicích. Nejprve jsme utrpěli porážku
od, nyní prvního týmu tabulky, VUT Skurut
Hai Brno 3:8 a bohužel zaslouženě. Ve druhém zápase jsme si chtěli spravit chuť proti
mužstvu Ivanovice na Hané, dokonce jsme
vedli, ale vlastními hloupými chybami jsme
soupeři darovali vítězství 4:3. Ve výše popsaném dvojzápase se projevila špatná docházka týmu na tréninky a na hráčích nebyla vidět chuť zvítězit. Tento náš „výkon“ byl
poslední impulz ve dlouho zvažovaném rozhodnutí trenéra odejít od týmu. Přístup hráčů v poslední době se velmi zhoršil.
Ale já chci panu Zdenku Kufovi poděkovat za neuvěřitelné množství práce, času
a energie, které do našeho týmu investoval
a jeho zásluhou jsme se ocitli tam, kde dnes
jsme. Dokázal za čtyři roky vybudovat tým
z ničeho, který se dnes pohybuje ve 4. nejvyšší soutěži. Pan Kufa bude nadále působit
jako sekretář týmu.
Tréninková náplň a taktická příprava tedy
padla na kapitána mužstva a jeho asistenty.
Během 3 týdnů začali pracovat na znovuzrození týmu, v nějž doufali na dalším dvojzápase ve Slavkově. V prvním utkání daného
hracího dne jsme vyzvali Sokol Židenice B.
Na hřišti mohli diváci sledovat rychlý, dynamický a velmi čistě hraný florbal. Góly padaly na obou stranách a tento zápas dokonale
prověřil psychiku týmu. Adamov musel dvakrát otáčet nepříznivý stav utkání, když ještě
ve druhé třetině prohrával 4:5. Poté jsme ale
soupeře zničili čtyřmi góly a utkání dovedli
do vítězného konce 8:6.

Naším druhým sokem byl Orel Telnice.
Jeho hráči byli velmi sebevědomí a nepřipouštěli si porážku - alespoň před zápasem
ne. Po první třetině totiž svítilo na světelné tabuli skóre 3:0 ve prospěch bojovníků z Adamova. Mezi mantinely byl k vidění
rychlý zápas, plný technických fines a tvrdých soubojů. Telnice se pokoušely o vytvoření souvislého tlaku, ale Adamov jim
nedovolil zhola nic. Po třech třetinách bylo
v zápise skóre 4:1, a to v neprospěch 3. týmu
tabulky z Telnic. Hráči Adamova dokázali nejen ostatním, ale i sobě, že když potáhnou za
jeden provaz a půjdou všichni za vítězstvím,
mohou v dané soutěži porazit kohokoliv.

Pokud vás florbal zajímá nebo vás výše
popsané zápasy zaujaly, dovolujeme si vás
pozvat na domácí turnaje ve dnech 27.11.
a 18.12. do Sportovní haly Adamov. Na konci
listopadu nás čekají dvě velmi těžká utkání
proti – FBC Hornets ZŠ Horní (zápas se odehraje ve 12.30 hodin) a brněnským Gullivers
Brno B (kde mužstva nastoupí v 16.15 hodin). V prosincovém předvánočním termínu
se postavíme proti favoritům ligy SC Hattrick
Brno B a Florbal Sivice – tyto týmy se nacházejí nyní na čelních místech tabulky a bouřlivá atmosféra domácích fanoušků by naše
hráče zajisté hnala za vítězstvím.
Jan Kocman

Turnaje
v petanque

náskok na celkově druhého Pavla Krále snížil
na pouhé 4 body. O všem se rozhodne v posledních dvou turnajích.

8. 9. 2010 Zaříjový ligový turnaj - Adamov
- Historicky 1. vítězství juniora Patrika
Zářijový Adamovský ligový turnaj přilákal spoustu hráčů a došlo tak k vyrovnání rekordu čtrnácti hráčů z června. Vůbec poprvé
jsme na našem hřišti přivítali novou členku
Věru Peříkovou a letos poprvé také zakládající členku Martu Antonínovou. Po třech kolech do semifinále postoupili Karel Mrlina,
junior Patrik Schimmerle a trošku překvapivě také Petra Plšková a Růženka Hromková,
přičemž takoví borci jako Jirka Hromek, Tomáš Henek, Pepa Grégr, Pepíno Dohnal, Pavel Král a další zůstali těsně před branami. Ve
finále za umělého osvětlení nakonec poprvé
v historii zvítězil Patrik Schimmerle nad Karlem Mrlinou, v ženském souboji o 3. místo
zvítězila Růženka Hromková nad Petrou Plškovou. V souboji o 5. místo vyhrál Pavel Král,
o 7. místo vyhrál Pepíno Dohnal a o 9.místo kontumačně Jirka Hromek, čímž se jeho

28. 9. 2010 Brněnský Petanque Pohár Brno - Historický postup do 1. ligy!
Tým Fenyx Adamov ve složení Karel Mrlina, Pavel Král, Josef Dohnal a Jiří Hromek dokázal vybojovat historický postup do nejvyšší - 1. ligy Brněnského Petanque Poháru poté,
co dokázali v úterý v posledním kole zvítězit
nad týmem Fňould Brno 2:1. Součástí týmu
byli rovněž na soupisce uvedení náhradníci
Josef Grégr, Tomáš Henek a Renáta Králová
připravení v případě potřeby zasáhnout do
bojů. Dnes tedy v Lužánkách došlo ke slavnostnímu vyhlášení výsledků a předání cen.
Rovněž proběhly barážové soutěže o postup,
příp. sestup mezi 1. až 5. ligou. Týmy, které
měly o svém účinkování v příštím roce jasno
(a mezi nimi i Fenyx Adamov), se zúčastnily
tzv. Ligového Poháru. I zde si vedli naši zástupci velmi dobře, když se tým Fenyx Adamov za stálého deště probojoval až do finále,
kde už vedl i 12:10, ale nakonec podlehl nejtěsněji 12:13 vítězi 1. ligy týmu Žepec Brno.
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Okresní přebor
v Ledním Hokeji
Hokejistům začal koloběh OP a hned první soupeř byl vicemistr, který sází soupeřům
10 a víc branek za zápas. Adamov hrál s tímto soupeřem vyrovnanou partii. Zatím jsou
bez bodu, ale s předvedenou hrou panuje
spokojenost. Těsné prohry ve dvou zápasech můžou být příště naopak…Hokejistům
by pomohlo víc fanoušků v hledišti, jako například přišlo Lysicím, kde v hledišti bylo cca
40 diváků soupeře.

spolehlivého Dobeše v brance. Nepsané
pravidlo, nedáš-dostaneš, se naplnilo. Do
konce třetiny Adamov srovnal a dokázal tak
z tlaku vytěžit alespoň jednu branku. Druhá
třetina skončila bez branek, i když na obou
stranách si mužstva vytvořila šance. Ve třetí
třetině se hrálo opatrně, ale zase se začalo
vylučovat. Na straně Adamova 7 trestů na
2 min. a navíc Rychtecký +10. Z tohoto vývoje zápasu těžil soupeř a vstřelil branku.
Adamov zákonitě otevřel hru a inkasoval
v krátké době třetí branku. Po oddechovém

čase šel Adamov do tlaku a dokázal snížit na
rozdíl jediné branky gólem Kolenáče. V závěrečných minutách si Adamov vytvořil vyložené šance, ale ani při odvolání brankáře
se nepodařilo vstřelit vyrovnávající branku.
Adamov po změně taktiky předvedl nejlepší
herní projev v sezóně, všichni zaslouží pochvalu za výkon a nasazení. Jednoznačně
nejslabším článkem zápasu jsou oba rozhodčí z Boskovic.
Za hokejový oddíl Bc. Alois Kožený

Rájec-Jestřebí – Adamov: 5 : 2
(1 : 0, 3 : 2, 1 : 0)
Branky za Adamov: Kolenáč (Dittrych)
a Novotný
Zápas začal opatrně z obou stran. Adamov dobře bránil střední pásmo a hra byla
vyrovnaná. Po chybě v obraně v čase 19:19
Adamov inkasoval.
Ve druhé třetině Adamov inkasoval dva
góly v oslabení, ale zvýšeným důrazem
v útočné třetině soupeře dokázal snížit na
rozdíl jediného gólu. Hned z protiútoku soupeř zvýšil na 4:2. Další šance Adamova měl
Kilián, ale nedokázal usměrnit puk ani do
odkryté branky.
Ve třetí třetině se hra přitvrdila, ale gól dal
pouze soupeř.
Adamov předvedl dobrý výkon, ale na vicemistra to nestačilo. Absolutorium zaslouží
gólman Dobeš, dobře se předvedl obránce
Kejř a nová posila Thoř.
Záporem je zranění Bartoše (zhmožděné
zápěstí) a Novotného (zhmožděné rameno).
Adamov – Březina: 0 : 1 (0 : 0, 0 : 1, 0 : 0)
Souboj odvěkých rivalů začal ve svižném
tempu a první třetina skončila bez branek.Ve
druhé třetině se hra přitvrdila, Adamov měl
osm vyloučených, to se projevilo na souhře.
Hosté dokázali vstřelit branku.V poslední třetině pokračoval boj, ale branka již nepadla.
Nejlepší hráči na hřišti byli oba brankáři. Nemohoucnost útočníků Adamova trvá,
nejsou schopni dát branku ani z vyložených
gólových příležitostí. Toto je důsledek malého důrazu před brankou soupeře.
Lysice – Adamov: 3 : 2 (1 : 1, 0 : 0, 2 : 1)
Branky za Adamov: Kilián (Novotný) a Kolenáč (Kejř)
První pětiminutovka se nesla ve znamení vzájemného oťukávání obou soupeřů.
Pak hráči Adamova soupeře zatlačili do jeho
obranného pásma a zejména formace Kubíček-Mihok-Thoř si vytvořili tlak, bohužel
bez gólového efektu. Z náhodného protiútoku, když soupeř nevěděl co s pukem, vystřelil ze středního pásma a překvapil jinak
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Levná půjčka bez rizika
Pro každého s pravidelným příjmem.
Rychle, snadno, bez poplatků.

Pište SMS na číslo:
775 914 105

80 let Adamovského fotbalu
6. část - závěr
V sezoně 1987 – 1988 obsazuje
Adast Adamov pod hrajícím trenérem
Milanem Dudíkem 2. místo, když se
nezdařil útok na okamžitý návrat do
kraje. Postup se podařil až v následující
sezoně 1988 – 1989. A v sametové sezoně 1989 – 1990 trenér F. Sychra opět
zaplakal nad výsledkem, neboť jeho
koně 13. místo opět poslalo do okresního přeboru. To již končil s aktivní činností, postavou sice jeden z nejmenších, ale odehranými zápasy vůbec
největší adamovský hráč JAN FOJT
s rekordními 665 starty a 20 brankami
za A-mužstvo (navíc úspěšný hokejista TJ Útěchov a MKZ Rájec). Hraje Aleš
Horák, z ČKD přestupuje Pavel Tapšík
a vrací se z něj Libor Svoboda, z Lipovce přestupuje Petr Kyjo. Ze Sokola Babice je zapůjčen tvořivý záložník
Petr Kousalík . V sezoně 1990 – 1991
Adamov okresní přebor opět vyhrává
a v následujících sezonách pod trenéry F. Sychrou, Z. Buříkem a F. Trávníčkem z Blanska dociluje solidních umístění v I.B třídě - 7., 10., a 8. místo. Bývalí divizionáři již začínají kopat věčnou
nebeskou ligu, „župaři“ pak hrají již jen
okresní odborářskou soutěž, kde opět
prožívají derby zápasy s blanenskými
týmy Metry a ČKD a oddalují si tak fotbalový důchod. V mužstvu se objevují
mladíci: Karel Noss, Petr Pilát, Jar. Daněk, Petr Dvořák a Zdeněk Handl mladší. Sezona 1994 – 1995 je velice nadějná. Na místo trenéra je získán bývalý
zbrojovák a ligový brankář velkého věhlasu Viliam Padúch. Společně s asistentem Zdeňkem Buříkem usilují opět
o postup do I.A třídy. Dlouho se zdá, že
by to mohlo vyjít, ale závěr soutěže se
zlomil ve prospěch celku MCV Čebín.
V celku TJ Adamov působili i hostující
dorostenci BOBY Brno Robert Mifek
a Petr Šuba. Z Doubravice přestoupil
Petr Kocman a z hostování v ligovém
dorostu ČKD Blansko se vrátil Jiří Brodecký. Příležitost dostávají dorostenci
Aleš Dudík a Petr Nejezchleb. V brance
se dařilo synovi divizního brankáře Jiřího Maňouška - Aleši Maňouškovi a synovi „tvrďáka“ Mirka Hedla -Radimu
Hédlovi. Dále hráli Antonín Bílý mladší,
Jiří Němec mladší, Ivo Vitouch, Přemysl Vespalec, Libor Svoboda, Miloš Dole-

žal, Jiří Souček, Miroslav Čuma, Tomáš
Krátký a Marián Krištof. Adamovské
hřiště je již v naprosto katastrofálním
stavu. Na takovémto „smetišti“ by se již
o body hrávat nemělo!
Následující sezonu 1995 – 1996
dovede trenérská dvojice Padúch –
Buřík svoje podřízené hochy alespoň
ke 4. místu. Další změna trenérů zastihuje v sezoně 1996 – 1997 u vesla
dvojici Luboš Chladil – Zdeněk Čípek,
které střídá na jaře 1997 Bohuslav Daněk z Jedovnic, bývalý divizní hráč ZKL
Brno a ČKD Blansko. Dosažené 10. místo se bralo jako úspěch. Turnaj k 50
letům Sokola Lipovec vyhrává po výsledcích 1:0 se Sokolem Rudice a 5:0
se Sokolem Lipovec TJ Adast Adamov,
jak se teď oficiálně klub jmenuje. Největší potrestání v dějinách klubu si vykoledoval Libor Svoboda, který se řešil
v disciplinárce na několikrát v kauze
„Petr Šulc“. Tento případ, při kterém
hrozilo Adamovu uzavření hřiště, zákaz činnosti za podvod a vysoká peněžitá pokuta, skončil nakonec pro hlavního hříšníka rekordním zastavením
činnosti – 18 měsíců nepodmíněně do
6.3.1998. Jiří Němec a Aleš Maňoušek
jdou hostovat do MKZ Rájec – Jestřebí, kde se hraje právě krajský přebor.
Adamov získal na hostování stopera
Pavla Šenka ze Sokola Babice. Jiří Svoboda po přestupech do Babic zamířil
tentokrát do Černé Hory, kde má svoji
chalupu. Bylo mu totiž zrušeno B-mužstvo, které právě trénoval. V té době
nejstarší hráč mužstva Mirek Hanskut
stále střílí důležité branky v I.B třídě
a určitě již má na svém kontě 500 odehraných utkání. Do mužstva krajského
přeboru Tatran Brno-Bohunice odchází další talent adamovského fotbalu,
a to záložník Jiří Souček. Do oddílu
stejné soutěže MKZ Rájec odchází Jiří
Brodecký. Oťukávají se i další adamovští dorostenci Radek Beneš, Aleš Brodecký, brankář Vlastimil Kytner a Marián Pikna. V mužstvu jsou i Aleš Zemánek a Petr Neuman.
Sezona 1997 – 1998 se nepovedla
a trenér Sychra, v mnoha případech
čaroděj, tentokrát hodil do ringu bílý
ručník, neboť 13. místo znamenalo
konečnou. A to doslova. Hráči se jed-

noznačně rozhodli, že dokud nebude
v Adamově tráva, raději hrát nebudou.
Tomáš Krátký odešel do SK Řečkovice,
Aleš Dudík a brankář Radim Hédl do
SK Rudice, odchovanec klubu brankář Miroslav Lošťák mladší působil
v MCV Čebín a před tím ve druholigové Petře Drnovice a Parezu Prušánky.
Radim Hédl odešel za Tomášem Krátkým do Řečkovic, Přemysl Vespalec
s Petrem Kocmanem přešli do Doubravice, brankář Roman Bezděk, Miroslav Čuma, Pavel Bezděk do Sokola
Kotvrdovice. Vlasta Kytner, Radek Beneš a Jiří Čípek do Sokola Vilémovice,
Aleš Brodecký do Sokola Bořitov, Petr
Dvořák a Ivo Vitouch do Olympie Ráječko. Jan Korytář mladší odchází do
MKZ Rájec, kde usilují úspěšně o divizi. Na dvě sezony bylo družstvo mužů
dáno do klidu a činnost vyvíjela pouze
mládež. V Adamově se začalo konečně
zatravňovat. Tajemnice jednoty Jiřina
Králová s tím má velké starosti, ale zdá
se, že vysněná tráva nebude utopií.
V roce 2000, kdy klub slavil 70. výročí vzniku, došlo konečně 8. září k slavnostnímu otevření travnaté plochy.
Nejprve si na nové trávě zahrály přípravky a žáci. V utkání starých gard
Adamov–Třebíč padlo šest gólů s výsledkem 3:3, když za domácí dal dvě
branky Z. Nehyba mladší a jednu Ladislav Šoukal. V sezoně 2000-2001 postoupili muži přesvědčivě ze základní
IV. třídy a o sezónu později opět přesvědčivě zvítězili ve III. třídě. Asistoval
u toho opět trenér budovatel František Sychra. Čekala se jasná konsolidace mužstva, které se opět po hostování jeho členů po celém okrese setkalo
na krásném adamovském pažitu, po
kterém předcházející hráčská generace marně toužila.
Po čtyřech sezonách přišel opět nečekaný pád. Ani trenér Richtr z Maloměřic, ani divizní trenér Přemysl Divácký z Brna nedokázali zabránit dalšímu
propadu, a tak se mužstvo FK Adamov,
pod kterýmžto názvem působí od roku
2005, opět propadlo až do fotbalové
propasti, jíž je IV. třída. Doufejme, že
trenér současného týmu Zdeněk Handl mladší najde pevné lano, po kterém
se jeho hráči vyšplhají opět alespoň do
okresního přeboru. Kdyby ne, byla by
to ostuda, kterou by si klub s tak důstojnou tradicí vůbec nezasloužil.
Čuma –Buřík-Košťál
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VEPŘOVÉ HODY NA VĚTRNÍKU
1. - 6. PROSINCE 2010
Zabíjačkové speciality:

ovar • tlačenka • guláš• jelítka • jitrnice •
škvarky • ovarová a bouřková polévka
Speciality budou podávány
v restauraci a budou určeny
i k volnému prodeji.
Dobrou chuť Vám přejí
zaměstnanci restaurace Větrník

(Opletalova 22, Adamov, č.t. 515 531 175)
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Prodej vánočních krůt - krocanů
z vlastních farem - Petrovice u Rájce
(naproti penzionu U Hraběnky)

pátek (14,00 – 16,00) – 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.
sobota (8,30 – 11,30) – 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12.
pondělí (14,00 – 16,00) – 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12.
úterý (9,00 – 11,00) - 21.12.
středa (9,00 – 11,00) - 22.12.
čtvrtek (9,00 – 11,00) - 23.12.

Informace, objednávky:
tel.: 602 709 537 p. Musil, 725 885 475 p. Králík
pouze objednávky: tel.zázn.: 516 435 338, e-mail:info@bovinex.cz
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Fotografie představuje hosta přednášky
nazvané „Objevování rozmanitostí
chuti a vůně koření” paní Leu
Stoškovou (9. listopadu 2010).

Fotografie jsou současně pozvánkou k návštěvě výstavy nazvané “Kdyby
tisíc kontrabasů”, která představuje sbírku figur a figurek, které spojuje jeden
motiv - kontrabas. Výstava Mgr. Karla Malany potrvá do 6. prosince a můžete
ji navštívit v MKS na Ptačině denně v době od 13.30 do 17.30 hodin.

„Z pohádky do pohádky” pozvali děti
Zuzana a Aleš Zemanovi v rámci Nedělního
setkání s pohádkou 7. listopadu.

Kytarový koncert Miloše Pernici připravilo
kulturní středisko na 18. listopadu.
15

Halloweenská párty v MKM

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 31.12.2010 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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