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Rada města Adamova schválila rozdělení činností (kompetencí) mezi starostou a místostarostou následovně:

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 1. schůzi konané dne 23.11.2010 
mimo jiné RM:

Zřídila následující komise Rady města Ada- •
mova jako poradní a iniciativní orgány:

Kulturně-informační komisi -
Komisi MHD  -
Sbor pro občanské záležitosti  -
Sportovní komisi -
Povodňovou komisi  -
Ústřední inventarizační komisi pro rok  -
2010 
Dílčí inventarizační komise pro rok 2010 -
Likvidační komisi  -
Komisi pro udělování čestných občan- -
ství
Komisi sociální a výchovně-vzdělávací  -
Komisi Projektu zdravé město Adamov  -
+ Místní agenda 21 
Komisi pro použití prostředků úvěrové- -
ho fondu oprav a modernizaci bytů.

Prodloužila smlouvy o nájmu bytů na ul.  •
Komenského 6 a Fibichova 45 pro obdo-
bí od 1. 1. 2011 do 31.12.2011, nájemcům, 
kteří o to požádali a současně nejsou evi-
dováni jako dlužníci města Adamova.
Schválila Kupní smlouvu s Jihomoravskou  •
plynárenskou, a.s. na pořízení vozidla pro 
JSDH Adamov v ceně 12.000,- Kč.
Opětovně projednala stížnost občanů  •
z ulice P. Jilemnického č. 18/20, ze dne 
29. 9. 2010, ve světle nových skutečností, 
avšak požadované přemístění psů z ČOV 
nenařídila s tím, že trvá úkol pro jednate-
le firmy Adavak zajistit lépe protihlukovou 
ochranu.

na 2. schůzi konané dne 26.11.2010 
mimo jiné RM:

Učinila potřebné kroky pro podání žádosti  •
na získání dotace pro tvorbu a aktualizace 
územního plánu obce. 

Starosta
Sociální oblast včetně DPS
Prezentace města a informovanost veřejnosti
Činnost stavebního úřadu
Životní prostředí a ochrana krajiny
Oblast vzdělávání (ZŠ, MŠ a ZUŠ)
Kultura a společenský život
Cestovní ruch a propagace města
Veřejné osvětlení a městský rozhlas
Bytové a nebytové hospodářství
Odpadové hospodářství
Strategický dohled nad městskými obchodními společnostmi

Místostarosta
Ekonomická a finanční oblast
Územní plán a územní rozvoj města
Pozemky
Místní komunikace včetně chodníků
MHD a IDS JMK
Sportovní a tělovýchovná činnost
Městská sportoviště
Krizové řízení
Městská policie
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Městská zeleň a úklid města včetně zimního posypu
Správa starého a nového hřbitova

Jmenovala předsedkyní Komise pro po- •
užití prostředků úvěrového fondu oprav 
a modernizací bytů PharmDr. Janu Novot-
nou, a dále členy této komise paní Ivetu 
Henkovou, pana Jiřího Němce, paní Annu 
Hedejovou a paní Ditu Maškovou.
Schválila poskytnutí věcných darů k zajiš- •
tění oslav „Vánoce 2010“, a to pro Základ-
ní školu a mateřskou školu Adamov, pří-
spěvkovou organizaci v celkové hodnotě 
6.000,- Kč a pro Městské kulturní středisko 
Adamov, příspěvkovou organizaci v celko-
vé hodnotě 2.000,- Kč.

na 3. schůzi konané dne 30.11.2010 
mimo jiné RM:

Jmenovala předsedou Povodňové komise  •
pana Jiří Němce a dále členy této komise 
pana Bc. Romana Piláta, pana PhDr. Jaro-
slava Budiše, pana Doc. Ing. Rudolfa Rybá-
ře, CSc., a pana Miloše Volavého.
Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  •
s firmou ADAVAK, s.r.o., který se týká změ-
ny termínu dokončení díla „Rekonstrukce 
a dostavba stokových systémů a vodovo-
du Adamov – Kolonie, část vodovod“. Tato 
rekonstrukce dle původního znění smlou-
vy měla být dokončena v termínu do 30. 
11. 2010. Vzhledem k nepříznivým klima-
tickým podmínkám se nepodařilo v tom-
to termínu dílo zrealizovat, momentálně 
chybí dokončit poslední část vodovodu, 
a to v délce cca 100 m. Jde o propojení 
mezi ulicemi Fibichova, Hybešova a Bez-
ručova.Schválený dodatek mění termín 
dokončení prováděné rekonstrukce, a to 
do 31. 5. 2011.

na 4. schůzi konané dne 8.12.2010 mimo 
jiné RM:

Jmenovala předsedou Kulturně-informač- •
ní komise pana PhDr. Jaroslava Budiše 
a dále členy této komise pana Bc. Roma-
na Piláta, pana Radovana Koláře, paní Bc. 
Libuši Špačkovou, paní Mgr. Kateřinu Ur-
bani, paní Lenku Vrožinovou, paní Jitku 

Králíčkovou, slečnu Marii Škvařilovou, DiS., 
a paní Irenu Hrušákovou.
Jmenovala předsedkyní Sboru pro ob- •
čanské záležitosti paní Jitku Králíčkovou 
a dále členky paní Lenku Malákovou, paní 
Hanu Markovou, paní Anežku Machulo-
vou, paní Annu Hedejovou, paní Alenu 
Bláhovou, paní Bc. Olgu Tůmovou, paní 
Mgr. Helenu Ličkovou a paní Mgr. Světla-
nu Baborskou.
Schválila smlouvy o pronájmech zahrádek  •
v lokalitě „u tenisových kurtů“ a v lokali-
tě „louka pod Adamovem“. Nabídky všech 
pronájmů byly řádně předem zveřejněny 
na úřední desce.
Schválila záměr pronájmu bytu č. 40 na  •
ulici Opletalova 38a, Adamov, tj. formou 
tzv. předplaceného nájemného ve výši 
minimálně 200.000,-. Smlouva o nájmu 
bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 
2020. Tento záměr byl následně vyvěšen 
na úřední desce.
Schválila Dodatek č. 13 ke smlouvě o za- •
jištění sběru, svozu a likvidaci směsného 
komunálního, objemného, nebezpečné-
ho a tříděného odpadu se společností AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o., kterým 
dochází od 1.1.2011 k navýšení výdajů na 
odpad o 4 860,56 Kč měsíčně, tj. cena za 
služby se zvýší z částky 202 171,86 Kč/mě-
síc na 207 032,42 Kč/měsíc. Toto zvýšení 
výdajů se ve stanovení výše poplatku za 
odpad pro občany neprojeví.
Jmenovala předsedou Likvidační komise  •
p. Miroslava Čumu a dále členy této ko-
mise paní Lenku Vrožinovou a Veroniku 
Dudíkovou.
Jmenovala předsedou Ústřední inventa- •
rizační komise pana Jiřího Němce a dále 
členy této komise paní Ditu Maškovou 
a pana RNDr. Karla Truhláře. 

Z jednání Zastupitelstva města Adamova
Dne 30.11.2010 se konalo 2. zasedání zastu-
pitelstva, na kterém mimo jiné členy zastu-
pitelstva:
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Zprávy z matriky
V sobotu dne 4. prosince 2010 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. do 
života byly přivítány tyto děti:
21.05. Svatopluk Šlechta, Družstevní 2
21.08. Kateřina Sedláčková, Sadová 19
23.08. Elen Bergrová, Komenského 14
09.09. Julie Justová, Fibichova 27
17.09. Lucie Šmídová, Sadová 2
24.09. Linda Petříková, Ronovská 6
01.10. Stanislava Kubínová, Komenského 6
11.10. Sofie Lukáčová, Družstevní 11
12.10. Jakub Drlík, Ronovská 6
15.10. Simona Hédlová, Údolní 5

Blahopřejeme
01.12. Ing. Pavel Liška, 70 roků, 

Družstevní 10 
02.12. Ludmila Slaninová, 85 roků, 

Petra Jilemnického 10
04.12. Jitka Grimová, 82 roky, Mírová 14
14.12. Milada Kolodziejska, 70 

roků, Komenského 3
17.12. Jiří Boček, 75 roků, Komenského 7
19.12. František Pisk, 83 roky, 

Komenského 19
20.12. Růžena Švandová, 70 roků, 

Komenského 13
28.12. Vlastimil Fejfar, 75 roků, 

Petra Jilemnického 13

Informace o přijatých finančních podporách z rozpočtu Jihomoravského kraje 
Vzhledem k povinnosti vyplývající z uzavřených smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, město Adamov zveřej-

ňuje soupis přijatých dotací v r. 2010. 

Bylo rozhodnuto, že součástí zápisů z jed- •
nání zastupitelstev bude jako příloha uvá-
děna tabulka se jmenovitým přehledem 
o hlasování jednotlivých zastupitelů.
Byl pověřen místostarosta pan Jiří Němec  •
řízením Městské policie Adamov.
Byli zvoleni za členy Finančního výboru  •
pan Ing. Milan Dudík, paní Mária Koudelo-
vá, paní Marie Martincová a paní Naděžda 
Pikartová.
Byli zvoleni za členy Kontrolního výboru  •
paní Soňa Bychlerová, pan Jiří Janás, paní 
Hana Marková a pan Miroslav Čuma.
Bylo schváleno přijetí účelové neinvestič- •
ní dotace z rozpočtu Jihomoravského kra-
je ve výši 20.500,- Kč na pokrytí mimořád-
ných výdajů JSDH obce vzniklých v souvis-
losti s povodněmi v květnu a červnu 2010. 
Dotace je určena na pořízení zásahového 
oděvu, zásahových rukavic a pilového ře-
tězu.
Bylo schváleno přijetí účelové neinvestič- •
ní dotace ve výši 12.028,- Kč na úhradu vý-
dajů souvisejících s přípravou sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011.
Bylo schváleno přijetí účelové neinves- •
tiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 
881.622,- Kč určené Základní škole a ma-
teřské škole Adamov, příspěvkové organi-
zaci, na realizaci projektu v rámci akce „EU 
peníze školám“.
Byla schválena kupní smlouva o převodu  •
vlastnictví pozemku parc.č. 1152/2 o vý-
měře 22 m2 zastavěné plochy z majetku 
Mendelovy univerzity do majetku Měs-
ta Adamova za dohodnutou kupní cenu 
11.000,- Kč. Jedná se o zastavěnou plochu 
pod Alexandrovou rozhlednou, kterou až 
dosud mělo město v pronájmu za částku 
12.517,- Kč ročně.
Byl schválen prodej části pozemku parc.č.  •
458/146 o výměře 897 m2, (jedná se o po-
zemek v části Adamova „Kolonka“, který 
dříve byl využíván Jihomoravskými ply-
nárnami jako plynová stanice). Součástí 
prodeje jsou i dva ks železobetonového 
skeletu PREFA a drobné stavby, které se 

nacházejí na odprodávané části pozemku 
jako betonové základy odstraněných UNI-
MO buněk, drátěné pletivo oplocení apod.
Byla schválena následující směna pozem- •
ků mezi Městem Adamov a Mendelovou 
univerzitou: Město Adamov nabídlo ke 
směně pozemek parc.č. 104/1 o výměře 
2140 m2, tj. pozemek za „sv.Annou“ smě-
rem do lesa a Mendlova univerzita nabíd-
la pozemky parc.č. 284/6 o výměře 250m2, 
parc.č.374/10 o výměře 597m2 (komuni-
kace k Bezchlebovým), a dále parc.č. 451/1 
o výměře 136m2, parc.č.458/98 o výměře 
1190m2 (komunikace na Kolonce kolem 
bývalé plynové stanice).
Byl schválen bezúplatný převod pozem- •
ků od Jihomoravského kraje do vlastnic-
tví Města Adamova. Jedná se o následující 
pozemky:nájezd na most ul. Plotní, křídlo 
mostní konstrukce na ul. Plotní, chodník 
pokračující vedle silnice II. třídy k přejez-
du kolejí z nádraží ČD, chodník na most 
přes Svitavu u „Skaláku“, manipulační plo-
cha v části nákladového nádraží ČD, pravá 
i levá strana viaduktu na silnici II. třídy pod 
Kolonkou, pravá strana svahu do lesa za 
viaduktem pod Kolonkou.
Byl schválen pan Jiří Němec jako tzv. ur- •
čený zastupitel, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem územně plánovacích do-
kumentací města Adamov.
Bylo schváleno, že bude pořízen nový  •
Územní plán města Adamov.

Na základě zápisů ze schůzí RM a zasedání 
ZM zpracovala 

tajemnice Bc. Libuše Špačková

Ohňostroj
Oznamujeme občanům, že slav-

nostní ohňostroj k přivítání Nového 
roku se uskuteční 2. 1. 2011 v 19 hodin 
nad Alexandrovou rozhlednou. Z dů-
vodu bezpečnosti žádáme občany, aby 
se v době konání ohňostroje nepohy-
bovali v blízkosti rozhledny. V případě 
nepříznivého počasí (špatná viditel-
nost) proběhne ohňostroj v náhradním 
termínu, který bude včas oznámen. 

Pronájem bytu
Město Adamov nabízí k pronájmu byt 
2+1 na ul. Komenského 6 v Adamově. 
Jedná se o byt s přijatou dlouhodobou 
zálohou na nájemné, která činí mini-
málně 290.000 Kč. Bližší informace na 
tel.: 516 499 628.

 OSMM

neinvestiční:
Dotace na úhradu ztráty vzniklé posky- •
továním žákovského jízdného dopravci, 
zajišťujícímu veřejnou dopravu, ve výši 
73.000,- Kč.
Dotace na pokrytí mimořádných výdajů  •
JSDH obce vzniklých v souvislosti s po-
vodněmi v květnu a červnu 2010 ve výši 
20.500,- Kč.

Dotace na výdaje na zabezpečení akce- •
schopnosti JSDH obce na rok 2010 ve 
výši 36.804,- Kč.

Investiční: 
Dotace na pořízení zastávky MHD Ada- •
mov ve výši 150.000,- Kč.
Dotace na rekonstrukci vodovodu dle  •
projektu „Rekonstrukce a dostavby sto-

kových systémů a vodovodu Adamov – 
Kolonie“ ve výši 870.000,- Kč.
Dotace pro JSDH obce na pořízení zálož- •
ního zdroje el. energie, motorové rozbru-
šovací pily, navijáku na hadice vč. vyso-
kotlakých hadic, rozpěrného hydraulic-
kého válce k vyprošťovacímu zařízení ve 
výši 210.000,- Kč. 

 OE
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Poděkování
Městský úřad Adamov, Odbor sprá-

vy majetku města děkuje všem spolu-
občanům za vydatnou pomoc při od-
klízení sněhu z okolí svých bytových 
a rodinných domů. Díky této pomoci 
se následky vydatného sněžení daří od-
klízet průběžně a nedochází tak ke ka-
lamitním stavům. Pokud bude i nadále 
v průběhu letošní zimy vytrvale sněžit, 
rádi bychom požádali občany o pomoc 
při odklízení sněhu u svých nemovi-
tostí. Tímto bychom společnými silami 
udrželi schůdnost chodníků ve městě. 

Odbor SMM

Aktuální informace ze 
svodky událostí Městské 
policie Adamov
Při pohledu na činnost strážníků v měsíci lis-
topadu musím s potěšením konstatovat, že 
strážníci nebyli nuceni řešit žádný případ, 
který by si svojí zajímavostí nebo společen-
skou nebezpečností vynutil místo v této 
rubrice. I přesto byli strážníci během měsí-
ce listopadu nuceni řešit umístění zatoula-
ného psa, ztrátu a pozdější nález dokladů, 
registrační značky, dopravní nehodu, něko-
lik přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích, spo-
čívajících zejména v nedovoleném zastavení 
nebo stání vozidla na pozemní komunikaci 
a případ rušení nočního klidu. S ohledem 
na předvánoční dobu Vám chci za celou MP 
Adamov popřát krásné prožití vánočních 
svátků a mnoho sil a osobních, či pracovních 
úspěchů v nadcházejícím roce. 

Mgr. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov

Jízdní řády MHD Adamov pro rok 
2011 zůstávají stejné, jako v roce 
2010. Proto nebudou nové jízdní 
řády v prodeji.

Ceny vodného, stočného  
a tepla pro rok 2011

Vážení odběratelé,
chtěl bych vás touto cestou seznámit s kalkulovanými cenami vodného, stočného 

a tepelné energie pro rok 2011. Všechny níže uvedené ceny byly schváleny Radou města 
Adamova, jako jediného Společníka společnosti ADAVAK, s.r.o. dne 30.11.2010. 

Cena vodného a stočného je tvořena součtem ceny za dodávku pitné vody a za odve-
dení a vyčištění odpadních vod. Výsledná částka je uvedena v Kč za 1m3 (1000 litrů). Kalku-
lovaná cena pro rok 2011 byla navýšena pouze o 1,90 Kč bez dPH, což představuje nárůst 
o 3,39%. Hlavním důvodem tohoto navýšení je zvýšení vstupních nákladů a „naplnění“ Plá-
nu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Adamova pro rok 2009 – 2013 (dále 
jen Plán financování). Zároveň ovšem byly sníženy zejména režijní náklady související s vý-
robou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. 

Dle Plánu financování bude z celkové kalkulované ceny 58,00 Kč bez DPH použita část-
ka 2,93 Kč na vodném, a 6,57 Kč na stočném na obnovu vodovodů a kanalizací ve městě 
Adamově.

Ceny vodného a stočného platné od 1.1. 2011:
Vodné:......................................................................29,35 Kč bez DPH
Stočné: .....................................................................28,65 Kč bez DPH
V + S: ........................................................ 58,00 Kč bez dPH

 63,80 Kč včetně 10% dPH
Kalkulace výše uvedených cen je k nahlédnutí v sídle společnosti ADAVAK, s.r.o., Nádražní 
čp. 455, 679 04 Adamov, na Městském úřadě v Adamově a na webových stránkách www.
adavak.cz.

Na základě častých dotazů uvádím pro srovnání ceny vodného a stočného okolních vodá-
renských společností:
VAS divize Boskovice ..........................................73,43 Kč včetně 10% DPH
VAK Vyškov  ............................................................65,00 Kč včetně 10% DPH
BVK Brno  ................................................................60,17 Kč včetně 10% DPH 

Další kalkulovanou cenou je cena tepla za 1 GJ na rok 2011, která se počítá jako kalkulační 
výpočet na teplovodní zdroj (kotelna u nádraží) a výpočet pro objektovou předávací stanici 
(dále jen OPS). 

Ceny tepelné energie platné od 1.1. 2011:
Z primárního zdroje  .........................................514,90 Kč bez DPH
Z OPS .....................................................................567,29 Kč bez DPH

 624,02 Kč včetně 10% dPH
Oproti kalkulované ceně pro rok 2010 tedy dochází ke snížení o 23,72 Kč za 1 GJ tepla, to 
znamená, že se cena sníží o 3,7 %. 

Na závěr mi dovolte, abych vám všem jménem společnosti ADAVAK, s.r.o. poděkoval za 
spolupráci v uplynulém roce a popřál vám rok naplněný pohodou, zdravím, radostí ze živo-
ta a pracovními úspěchy.

Bc. Jiří Charvát, MBA 
jednatel společnosti

Stolní kalendáře 
 „AdAMOV KdYSI 2011“ jsou 
již v prodeji na pokladně MěÚ 
Adamov a v MKS Adamov.
Cena kalendáře je 53Kč.
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Městský klub mládeže Vás v lednu zve:
6. ledna 2011 

tříkrálový den v MKM
Během tohoto dne jsou otevřené dveře pro všechny stálé, ale i nové, možná 

trochu stydlivé návštěvníky. Během dopoledne můžete vyzkoušet již zaběhnuté 
cvičení rodičů s těmi nejmenšími dětmi (cvičení v nemově ponorce od 10:00) 

a nebo si společně se staršími dětmi pohrát v klubu Máta (od 10 :30). Odpoledne 
bude připravená tvořivá zimní dílna a drobné soutěže a hry (ve skládání 

puzzle, v piškvorkách, ve válení sudů, v dřepech a běhu po klubu). Také se k nám 
na cestě do Betléma staví Tři králové se svým požehnáním do nového roku.

Pokud se Vám doma nebo po sklepech hromadí již nepoužívané a nepotřebné hračky, 
deskové hry, drobné sportovní potřeby, knížky nebo časopisy, můžete nám je (nejen) 

během tohoto dne přinést. My a všichni uživatelé služeb MKM budeme velmi rádi.

14. ledna 2011 od 10:00 
Batikování s A. Baisovou

Batikovat mohou dospělí i děti, nejlépe oba dohromady. Vyzkoušíme si několik 
jednodušších i náročnějších způsobů, batikovat můžete ubrus, tašku nebo oblečení.

S sebou budete potřebovat: světlé oblečení (tričko, tílko), plátěnou 
tašku nebo látku a oblíbené odstíny barev Duha.

19. ledna 2011 od 15:00 
Hravé odpoledne

V novém roce budeme během „hravých odpolední“ hrát a poznávat různé stolní 
deskové i karetní hry. Sami si svým přáním budete moci vybírat, co budete chtít hrát. 
Toto odpoledne je výběr na nás a budou to velmi oblíbené hry Carcassonne a Bang.

26. ledna 2011 od 16:00 
Turnaj v páce

Soutěžit budeme v různých věkových a silových kategoriích o různé, vždy chutné ceny.
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Významné výročí
Oldřich němec - nedožité 90. narozeniny 
a 15. výročí úmrtí

Poděkování 
Děkuji touto cestou všem institucím 

a přátelům za gratulace a dárky k mému ži-
votnímu jubileu - 80. narozeninám. Zejména 
děkuji Sboru pro občanské záležitosti měs-
ta Adamova, Klubu důchodců v Adamově III, 
MO KSČM Adamov, TJ Sokol Adamov Věrné 
gardě. Dále děkuji také kamarádce z mlá-
dí paní Iloně Buchtové a jejímu manželovi 
a paní Heleně Kokrdové.

Jindřiška Pokorná

Oznámení - uložte si 
do svého mobilu

Městská policie Adamov oznamuje 
všem občanům, že s účinností od 1.1.2011 
je pro kontakt se strážníky možno využít 
dvou telefonních čísel. Na telefonním čís-
le 602 515 387 budou strážníci k dispozici 
v pracovní dobu. Telefonní číslo 773 990 123 
bude sloužit pro kontakt se strážníky mimo 
určené služby a bude na něm zajištěn nepře-
tržitý provoz pro případné dotazy, rady nebo 
změnu termínu podání vysvětlení apod..

Městská policie Adamov 
Mgr. Vítězslav Červený

Poděkování 
Místní sdružení ODS tímto děkuje všem 

voličům, kteří podpořili kandidáty ODS v ko-
munálních volbách 15.-16.10.2010 a ode-
vzdali jim své hlasy, kterých si zvolení kan-
didáti váží. Spolu s vámi věříme, že je zhod-
notí ve prospěch města a jeho občanů. Všem 
spoluobčanům, malým i velkým, si dovolu-
jeme popřát ty nejkrásnější vánoční svátky, 
plné radosti a příjemných setkání, spoustu 
dárků a v roce 2011 mnoho dobrého, pevné 
zdraví, dny plné štěstí a radosti.

MS ODS Adamov 

Gratuluji tímto panu Vítu Uhlířovi k oce-
nění na setkání nejúspěšnějších ob-
chodníků maloobchodní sítě Brněnka 
s hejtmanem Jihomoravského kraje, pa-
nem Michalem Haškem. Přeji Vám mno-
ho dalších pracovních a životních úspě-
chů ve Vašem podnikání. 

Bc. Roman Pilát, starosta

Narodil se 1. února 1921 v Holeší-
ně. Otec byl hajným u hraběte Salma 
v Rájci–Jestřebí. V rodině byly ještě 
dvě dcery Ludmila a Marie. Po dokon-
čení povinné školní docházky se vyučil 
soustružníkem v Adamovském  závodě 
a poté nastoupil do tehdejší nářaďovny 
ve starém provoze. Zde přežil válečnou 
dobu a po válce se s ostatními spolu-
pracovníky podí lel na znovuobnovení 
zničeného Adamovského závodu. Pílí 
a svědomitostí se postupně vypraco-
val na vyšší řídící funkce. V roce 1951 
nastoupil na ministerstvo strojírenství 
v Praze. Po nějaké době se Oldřich vrá-
til zpět do Adamova, do závodu. Při 
zaměst nání vystudoval večerní prů-
myslovou školu. Po jejím dokončení byl 
jmeno ván bezpečnostním technikem 
závodu. Nabídku na vysokoškolské stu-
dium kvůli rodině odmítl - měl tři malé 
děti. V Adamovském závodě se postup-
ně vypracoval do funkce technicko-vý-
robního náměstka. Později pracoval 
několik roků ve funkci vedoucího VDO 
podniku, až posléze byl v dru hé polo-
vině 70. let min. století pověřen funkcí 
ředitele závodu Adast Cvikov, odkud 
odešel v roce 1981 do důchodu. Vyko-
nal také hodně práce i jako důchodce 

- zastával několik let funkci předsedy 
Klubu důchodců v Adamově I. V mládí 
byl aktivním sportovcem - hrál hokej 
i fotbal. Po otci zdědil hezký vztah k pří-
rodě, zejména k lesům. Byl členem Mys-
liveckého sdružení Březina-Ochoz. Při 
zaměstnání zastával několik let funkci 
předsedy výboru Národní fronty v Ada-
mově, byl členem KSČ. V roce 1943 se 
oženil s Annou Skoupou ze Šebrova. 
V manželství se jim narodili tři synové - 
Karel (1944), Oldřich (1945) a Jiří (1947). 
V roce 1949 se celá rodina přestěhovala 
ze Šebrova do Adamova. Byt měli poz-
ději v ředitelské vile, patřící závodu (na 
místě dnešního zubního zdravotního 
střediska a lékárny), poté se přestěho-
vali do bytu v nové výstavbě na Horce 
(Hradčany). Všichni tři synové se v Ada-
movském závodě vyučili a pak v závo-
dě pra covali. Nejstarší syn Karel však 
v 19 letech (1963) náhle zemřel. Tuto 
ztrátu syna Oldřich Němec těžce nesl. 
Sám zemřel také náhle 25.11.1995. Ol-
dřich Němec spojil svůj život s Ada-
movským závodem i městem Adamo-
vem. Prožíval s nimi úspěchy i případné 
nezdary a těžkosti. Jeho vnuk Jiří Ně-
mec byl v komunálních volbách v roce 
2006 zvolen v Adamově starostou měs-
ta. V letošním roce byl v komunálních 
volbách zvolen místostarostou. Při pří-
ležitosti nedožitých devadesátin i 15. 
výročí úmrtí si na Oldřicha Němce jistě 
vzpomenou kromě rodiny všichni, kdo 
ho znali - bývalí spolu pracovníci, přá-
telé, známí i členové Klubu důchodců 
z Adamova I. Čest jeho památce.

MK
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Vzpomínka
Dne 15. 1. 2011 tomu bude 20 roků, co 

nám odešla maminka paní Marie Kuběnová, 
a 8. 1. 2011 tomu bude 12 roků, co nás opus-
til náš tatínek pan Josef Kuběna. Kdo jste je 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou a vděčností stále vzpomínají 
dcery a synové s rodinami.

Dne 23. 12. 2010 uplynulo 45 roků, kdy 
nás navždy opustil pan František Krabička. 
S láskou a vděčností stále vzpomíná manžel-
ka a syn a dcera s rodinami.

Dne 5. 1. 2011 tomu bude 10 let, co nás 
navždy opustil pan Augustin Fojt. S láskou 
vzpomíná manželka a celá rodina.

ludmila Hlavsová  
(*18.11.1922, +18.01.1999)

Vzpomeňte s námi na maminku, babič-
ku, prababičku, spolupracovnici, kamarád-
ku, sousedku a občanku města Adamova, 
dlouholetou pracovnici Adamovských stro-
jíren, která by se 18.11.2010 dožila 88 roků.  
Vzpomínáme na její přímou, dobrosrdečnou 
a starostlivou povahu, na její život naplněný 
prací a péčí o rodinu. 

Termíny svatebních obřadů na rok 2011
Rada města Adamova na svém 5. zasedání dne 14.12.2010 schválila následující ter-
míny svatebních obřadů na rok 2011:

Dne 28. ledna uplynou 4 roky, co nás na-
vždy opustil pan Václav Svoboda. 

Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodi-
nami.

Dne 11. ledna 2011 tomu bude 10 let, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, ta-
tínek a dědeček, pan František Šedý z Ada-
mova. Děkujeme všem, kdo mu spolu s námi 
věnují tichou vzpomínku. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manželka, synové a dcera 
s rodinami.

leden
8. 1. 2011 
15. 1. 2011 
Únor 
5. 2. 2011
26. 2. 2011
Březen 
12. 3. 2011
19. 3. 2011

duben
2. 4. 2011
16. 4. 2011
Květen
14. 5. 2011
28. 5. 2011
Červen
11. 6. 2011
18. 6. 2011

Červenec
2. 7. 2011 
30. 7. 2011
Srpen
13. 8. 2011 
20. 8. 2011 
Září
3. 9. 2011
17. 9. 2011 

Říjen
8. 10. 2011
15. 10. 2011
listopad
5. 11. 2011
12. 11. 2011
Prosinec
3. 12. 2011
10. 12. 2011

Současně Rada města Adamova schválila obřadní síň Městského úřadu Adamov 
jako úředně určenou místnost pro konání svatebních obřadů. Na základě žádos-
ti snoubenců může matrika povolit uzavření manželství na kterémkoliv vhodném 
místě ve svém správním obvodu. Za vydání povolení uzavřít manželství mimo sta-
novenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je vybírán správní poplatek 
Kč 1.000,- dle platného zákona o správních poplatcích.
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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 

Vás v měsíci lednu 
2011 zve:

9. ledna 2011 do Společenského  Î
centra MKS Adamov na Komenského 
ulici na

VeRnISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
MARKÉTY UHlÍŘOVÉ.
Začátek v 15 hodin.

10. ledna 2011 v 9.45 hodin do MKS  Î
na

POHÁdKOVÉ dOPOledne PRO 
neJMenŠÍ

13. ledna 2011 ve 14.00 hodin  Î
do společenské místnosti dPS 
v Adamově 

na besedu s pracovnicí MKS – knihovny 
nazvanou „TATO BY Se VÁM MOHlA 
lÍBIT...“
Při besedě Vám představíme knižní novinky, 
které najdete v adamovské knihovně, 
seznámíme Vás s časopisy, které odebíráme 
a nabídneme zajímavou spolupráci.

POUTnÍCI
SLAVÍ 40 LIVE – KŘEST CD

SÁL MKS ADAMOV 
19. LEDNA 2011 

ZAČÁTEK V 17.45 HODIN
REZERVACE (e-mail mks@mks-adamov.cz) A PRODEJ VSTUPENEK OD 3. 1. 2011

20. ledna 2011 na zájezd do Î
dIVAdlA RAdOST na představení pro 
malé i velké diváky nazvané PePeK 
nÁMOŘnÍK.
Cena zájezdu: 190 Kč pro dospělé, 120 Kč 
pro děti, studenty a důchodce. Přihlášky do 
3. ledna 2011.

21. ledna 2011 do MKS na Ptačině  Î
na výstavu nazvanou KReSBY A MAlBY 
PeTRY PlŠKOVÉ.
Bližší informace na plakátech.

22. ledna 2011 do salonku MKS Î
na SOBOTnÍ SeTKÁnÍ S POHÁdKOU, 
tentokrát s divadlem Zlatý klíč a jejich 
pohádkou JAK Šel HOnZA dO POHÁdKY.
Začátek představení je v 16 hodin, vstupné 
30 Kč.

23. ledna 2011 k zájezdu  Î
do lázní lednice – den PRO SeBe 
V lÁZnÍCH lednICe...

27. ledna 2011 do MKS na Ptačině  Î
na přednášku doc. Rndr. Aleny 
ŽÁKOVSKÉ na téma: lAPOnSKO 2010

Začátek přednášky je v 17.45 hodin 
v salonku MKS na Ptačině.
Vstupné 30 Kč.

31. ledna 2011 do Společenského  Î
centra na Komenského ulici

na OdPOledne PlnÉ HeR PRO SenIORY 
Z KlUBU dŮCHOdCŮ, dPS I OSTATnÍ.
Začátek ve 14.30 hodin. Vstup volný.

Na nový muzikál do Městského divadla 
Brno vás pozveme 20. února 2011 (začátek 
již v 18 hodin). Tímto novým představením 
je oblíbený muzikál 
SUGAR! nĚKdO TO RÁd HORKÉ
Dva chudí muzikanti se náhodou 
připletou do války mafiánských gangů. 
Jsou pronásledováni a nezbývá jim nic 
jiného, než se bezpečně ukrýt. Převlékají 
se do ženských šatů a nechávají se 
zaměstnat v kapele odjíždějící na turné na 
Miami Beach. Florida se pro bezprizorní 
muzikanty stává jedinečnou příležitostí, 
jak zmizet mafii z očí... Jejich bláznivé 
dobrodružství však zdaleka nekončí! 
Díky svému přestrojení zažívají bezpočet 
komických situací, a aby toho nebylo málo, 
oba naši hrdinové se zamilují do kouzelné 
zpěvačky a hráčky na ukulele jménem 
Sugar. Jako by tohle všechno nestačilo, 
jednoho z našich okouzlujících hudebníků 
v dámské róbě požádá postarší milionář 
o ruku...
Termín pro přihlášení je do 13. ledna 2011!

Dvě velká poděkování ...
Poděkování první...

Mnoho akcí v průběhu celého roku, kte-
ré organizuje Městské kulturní středisko 
v Adamově, ale především ty prosincové, se 
neobejdou bez pomoci zaměstnanců a spo-
lupráce dobrovolníků z řad členů klubů dů-
chodců při MKS, členů HVK, členů farní rady 
při kostele sv. Barbory v Adamově a dalších.

Chtěla bych proto v závěru roku 2010 po-
děkovat všem, kdo mi při organizování akcí 
pomáhali. 

Věřím, že jim jejich ochota a vstřícnost 
vydrží i pro rok 2011, do kterého všem přeji 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Poděkování druhé...
Další poděkování patří všem, kdo se po-

díleli na akci Rozsvěcování vánočního stro-
mu a Čtyřech adventních zastaveních.
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Děkuji proto za přípravu kulturních pro-
gramů Mgr. Jiřímu Kratochvílovi a dětskému 
pěveckému sboru, žákům a učitelům ZUŠ 
v Adamově, paní učitelce Mgr. Věře Rutové 
a dětem z 3.A třídy, dětem z dramatického 
kroužku a jejich vedoucí Mgr. Olze Tůmové. 
Poděkování patří i paní ředitelce Mgr. Janě 
Burianové, pracovníkům SMM Městského 
úřadu v Adamově, technické skupině, ta-
jemnici Bc. Libuši Špačkové, pracovníkům 
restaurace Větrník, starostovi Města Adamo-
va Bc. Romanu Pilátovi a panu faráři – Jiřímu 
Kaňovi. 

Jitka Králíčková 
ředitelka MKS Adamov 

Opět se bude rozjíždět 
kurz ZUMBY...

Od poloviny ledna připravuje Městské 
kulturní středisko v Adamově další kurzy 
ZUMBY pod vedením Heleny Strachoňové.

Tentokrát budou kurzy dva, a to vždy 
v době od 17.30 do 18.30 a druhý od 18.30 
do 19.30 hodin. Kurz bude probíhat v těch-
to termínech:

leden: 26., 31.
únor: 9., 14., 23., 28.
březen: 9., 14., 23., 28.
duben: 6., 11.
Přihlášky: na č.t. 516 446 590 (záznam-

ník), 607 518 104 a prostřednictvím e-mailu 
mks@mks-adamov.cz.

Nové knihy
Mezi novými knihami v naší knihovně na-

jdete například:
ŠKOLÁK KÁJA MAŘÍK F. Háj
RUCE VZHŮRU! I. Březinová
LADISLAV SMOLJAK M. Pačová
MYŠLENKY NAHLAS J. Fousek
ELVÍRA D. Kludská
VLADIMÍR DLOUHÝ – MUŽ V HLUČNÉ SAMO-
TĚ L. Kohoutová
BIOMANŽELKA M. Viewegh

Slova pro povzbuzení...
Asi všichni známe tu pohádku o pánovi, 

který byl velmi bohatý, protože měl velké 
hospodářství. Zachoval si však dobré srdce, 
protože si na celý život pamatoval náročnou, 
ale laskavou výchovu svých rodičů. Ke stej-
ným životním hodnotám vedl i své tři syny. 
U dvou se mu to dařilo, ten nejmladší byl 
stále s něčím nespokojený. A tak, když se 
otec jednou rozhodl rozdělit svůj majetek, 
nebylo to kvůli nenasytnosti a neústupnosti 
mladšího vůbec možné. Otec se tedy rozho-
dl k riskantnímu kroku a navrhl nejmladší-
mu zvláštní podmínku: dá mu tolik polí, lesů 
a luk, kolik oběhne od východu do západu 
slunce. Synovi se tento návrh zalíbil a už se 

těšil, kolik získá majetku. Stanoveného rána 
se dal do běhu a přidával a přidával další 
území. Den ubíhal a chybělo už pár minut do 
západu. Chlapec doběhl k jednomu krásné-
mu rybníku. Uštvaný a zesláblý celodenním 
během bez jídla a pití jej chtěl minout. Páli-
vá touha mu však nedala a spěšně se dal do 
obíhání. Chybělo mu už jen pár metrů, když 
vtom slunce zapadlo a on zkolaboval… Po 
pohřbu otec zbývajícím synům, kteří dosud 
jeho podivné počínání sledovali zpovzdálí, 
řekl: „Každý ví, kdy má málo, ale málokdo ví, 
kdy má dost…“

Nový rok naplněný dobrem přeje všem 
čtenářům Jiří Kaňa

Fotografie vám představují patrony letošních ČTYŘ ADVENTNÍCH ZASTAVENÍ, které 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Adamově a adamovskou ZUŠ připravilo MKS. 

I. adventní zastavení 27.11. patronka akce Mária Koudelová 
II. adventní zastavení 5. 12. patron akce Miloš Volavý 

III. adventní zastavení 12.12. patron akce PhDr. Jaroslav Budiš 
IV. adventní zastavení 19.12. patron Doc. Ing. Rudolf Rybář CSc.
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Pozvánka na výstavu 
MARKÉTA UHLÍŘOVÁ – fotografie.

Vánoční dílny na ZŠ 
Komenského

Protože jsme byli (žáci i učitelé) celý rok 
hodní, navštívil nás v předvánočním čase 
Mikuláš, na vánočních besídkách určitě na-
jdeme pod stromečky ve třídách pěkné dár-
ky, pobavíme se ve vánočních dílnách, při 
společném zpívání koled nebo při tradiční 
sportovní soutěži Vánoční běh do schodů. 
Vánoce si v naší škole prostě umíme užít! Už 
ve vestibulu na nás (kromě pana školníka) 
mrkají barevná světýlka zaručeně pravého 
stromu z umělých jehliček. No a hned v prv-
ním patře se děti dlouho dopředu zapisují 
do vánočních dílen, které pro ně připravili 
učitelé na poslední den před prázdninami. 
Je to často těžké rozhodování, člověk by 
chtěl zkusit všechno: upéct vizovické peči-
vo, vyrobit si pěkný dárek z keramiky nebo 
z korálků, vytvořit vánoční dekorace z papí-
ru, sušeného ovoce nebo ze škrobené gázy, 
namalovat si tričko, udělat svícen nebo po-

stavit papírový betlém, zahrát si stolní a des-
kové hry, nebo si zasportovat v tělocvičně či 
venku na běžkách a osvěžit se procházkou 
po zimní přírodě. Pro děti je letos připraveno 
celkem patnáct dílen, každý si určitě vybe-
re tu pravou. Kouzlo Vánoc nás prostě kaž-
doročně přemůže a těšíme se všichni - malí 
i velcí. Nechme se unášet společně se sněho-
vými vločkami do světa kouzel a splněných 
přání, teď je přece ten správný čas.

Dalimila Hodaňová

1. Školní kolo dějepisné 
olympiády 2010/2011

Dne 29. 11. 2010 se konalo na Základ-
ní škole v Adamově školní kolo dějepisné 
olympiády. Žáci jako obvykle pracovali v je-
diné kategorii, určené pro 8. a 9. třídy. 40. 
ročník této soutěže nesl název Od šamana 
po penicilin, z čehož vyplývá, že tématem 
letošního ročníku soutěže byly dějiny lékař-
ství. Tématického zaměření se žáci letos tro-

chu zalekli, protože předpokládali, že znalos-
tí z daného oboru z hodin dějepisu mnoho 
nemají. I proto vypracovávalo úkoly pouze 6 
žáků z 9. ročníku. Zvítězil Dominik Neuman 
s 51 body, před Davidem Neumanem, kte-
rý získal 48 bodů z možných sto bodů. Oba 
žáci jsou z 9.A. Vítěz bude naši školu repre-
zentovat v okresním kole této soutěže, kte-
ré se bude konat v Boskovicích v posledním 
lednovém týdnu 2011. Největším oříškem 
pro všechny byly úkoly týkající se Charlese 
Darwina, a symbolu lékárníků, které nedoká-
zal nikdo vypracovat správně. Osobně mne 
zklamaly slabé výsledky u otázky týkající se 
našich významných panovníků, kde k uve-
deným charakteristikám nedokázal nikdo 
přiřadit více než jednoho panovníka správ-
ně. Nejlépe se soutěžící vypořádali s úkoly 
zaměřenými na starověk. Všem, kteří se sou-
těže zúčastnili, patří poděkování. Dominiko-
vi budeme na konci ledna držet pěsti, aby se 
mu v Boskovicích dařilo.

Aleš Spurný

 Městské kulturní středisko vás zve na 
výstavu, kterou ve Společenském centru, 
ul. Komenského 6, připravil Historicko-vlas-
tivědný kroužek. Slavnostní vernisáž pro-
běhne v neděli 9. ledna 2011 v 15 hodin 
(Pozor, jiný čas, než jste zvyklí!). Výstavu 
uvede PhDr. Jaroslav Budiš spolu s autor-
kou, vystoupí skupina Tempus a taneční 
studio Narin. Výstavu můžete navštívit do 
18. ledna od 13:00 do 17:00 hodin. S Mar-
kétou Uhlířovou jsme se seznámili na její 
výstavě v Galerii 99 manželů Vojtkových 
v Břeclavi. A co o sobě stručně řekla autor-

ka? Je rodačka z Břeclavi. Vždy ji přitaho-
val svět umění. Od dětství hodně malovala 
a ještě na základní škole „přičichla“ k foto-
grafování. Tenkrát ještě na klasický kino-
film a s vyvoláváním v temné komoře. Tu-
hle zálibu na čas opustila, aby se k ní v ča-
sech digitální fotografie opět vrátila. Foto-
grafování ji naplno pohltilo asi před 7 lety.  
Neustále se snaží hledat nové pohledy 
a netradiční způsoby zpracování fotografie.  
S fotografiemi dál pracuje různým koloro-
váním a kolážemi. Postupně se začaly do-
stavovat první úspěchy a ocenění v různých 

soutěžích. Několikrát se stala fotografem 
měsíce na dnes již neexistujícím fotogra-
fickém portále photoserver. Asi největšího 
ocenění dosáhla v roce 2006 na serveru 
photo.net, kde vystavují významní fotogra-
fové z celého světa. Jako první Češka zde 
měla oceněnou fotografii týdne. Celou oce-
něnou sérii „high key“ můžete zhlédnout 
i na výstavě. V dnešní době již pracuje na 
plný úvazek jako profesionální fotografka. 
V roce 2011 by se chtěla mnohem víc vrá-
tit ke své původní tvorbě a rozvíjet své vize. 
Sílu do žil a nový elán do focení ji vnukl do-
pis od světově uznávaného fotografa Jana 
Saudka. Co dodat? Jen to, že se těšíme na 
vaši návštěvu.

JB 
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Den nevidomých
U příležitosti dne nevidomých (13. lis-

topadu) jsem pozvala do naší školy paní 
Helenu Hádlerovou a paní Věru Peterkovou 
- členky klubu SONS (Sjednocená organiza-
ce nevidomých a slabozrakých) z Blanska. 
Přivezly ukázat dětem spoustu pomůcek 
pro nevidomé a paní Hádlerová měla i své-
ho nejdůležitějšího pomocníka psa Alfa (vy-
cvičeného p. Dvořákem z Adamova). Oběma 
paním za návštěvu moc děkujeme a vážíme 
si toho, že absolvovaly cestu z Černé Hory 
a z Blanska, aby pobesedovaly s našimi dět-
mi.

Mgr. Soňa Karásková

Ukázky ze slohových prací
 Kdybych byl slepý, tak by kolem mě byla 

samá tma. Neviděl bych přírodu, cítil bych 
se bezbranný a cítil bych se tak, že bych se 
pořád obával, že na mě každou chvíli někdo 
zaútočí. Neodvážil bych se dostat na nějaké 
místo, kterým jsem v životě nešel. Bylo by 
pro mě těžké se naučit Braillovu abecedu. 
Prostě by mi trvalo se s tím vyrovnat.

David Žitník, III. A
 Kdybych byla slepá, tak by se mi vůbec 

nelíbilo, protože bych neviděla svět kolem 
sebe. Neviděla bych žádné barvy, jenom 
černou. Neviděla bych svoje kamarády ani 
kamarádky. Musela bych se také naučit za-
cházet se slepeckou holí nebo s vodicím pej-
skem a Braillovu abecedu. Braillova abeceda 
se skládá ze šesti bodů. Ale doufám, že slepá 
nebudu.

 Máša Procházková, III. A
Dnes 10. listopadu do naši školy přijely 

dvě paní. Jedna z nich byla ovšem nevido-
má. Jmenovala se Helena Hádlerová, která 
zároveň přišla i se svým pomocníkem, bez 
kterého by nemohla dělat to, co může. Byl 

to pes jménem Alfík. Setkání bylo příjemné, 
ale i poučné.

Mohli jsme si vyzkoušet, co všechno ob-
náší život, když je člověk slepý. 

Zaujalo nás Braillovo písmo, které jsme 
také vyzkoušeli.

Kdybych byl nevidomý, bylo by těžké 
dělat věci, které jsou pro nás samozřejmos-
tí. Například bych nemohl hrát fotbal a jiné 
zájmy dětí.

I obyčejné cestování by bylo namáhavé. 
Jsem rád, že vidím. 

 Lukáš Pernica, VI. A
Dnes 10.11.2010 k nám přišla nevidomá 

paní se svou průvodkyní a vodícím psem. 
Měly s sebou slepecké hole a jiné pomůcky, 
jako například mluvící mobil nebo zařízení 
k rozlišení barev. Pověděly nám, jak vznik-
la Braillova abeceda. Přišly tam i s pejskem 
Alfíkem, kterému bylo devět a půl roku. Byl 
vycvičený u pana Dvořáka, ten v Adamově 
připravuje pejsky pro nevidomé. Vysvětlily 

nám, co se ukrývá pod zkratkou SONS. Je to 
Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých. Ukazovaly nám také, jak vypadá 
dopis napsaný Braillovým písmem. Mohli 
jsme si všechny pomůcky osahat a vyzkou-
šet i psaní Braillova písma. Na oplátku jsme 
jim věnovali vlastnoručně vyrobená přáníč-
ka z vlnkovaného papíru.

Eliška Čížková, IV.A

Jaké by to bylo kdybych byl slepý? 
Bylo by to velmi nepříjemné, protože 

bych se musel všechno naučit znovu. Napří-
klad číst, psát, počítat atd. Nevím, jak bych 
si sehnal kazetu pro nevidomé, kde říkají 
různé noviny. Musel bych také šetřit na vše-
lijaké potřebné věci pro nevidomé a to by 
trvalo docela dlouho. Musel bych si sehnat 
psa, a ten je poměrně drahý. Nevím, jak bych 
si namazal třeba chleba, jak bych si všech-
no našel, např. kapesník a ostatní potřebné 
věci.

David Kopřiva, VI.A
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Zpráva z exkurze
Dne 10. 12. 2010 jsme jeli s p. 

učitelkou Burianovou a p. učitelem 
Spurným celá 6.A do Brna do mu-
zea o pravěku. Muzeum se jmenova-
lo Anthropos. Po příjezdu nám pan 
učitel Spurný vysvětlil, co bychom 
měli vědět. Pak jsme se všichni ro-
zešli do prvního a druhého patra.
Všichni jsme dostali papír, na kterém 
byly obrázky. Otázky byly docela leh-
ké. Řešila jsem například, jak dlouhé 
byly kly mamuta a kolik mamut vážil. 
Až jsem vše vyřešila a zapsala do pra-
covního listu, šla jsem se dívat na film 
o zvířatech a čekala jsem na ostatní.
Po chvilce to měli už spolužáci hoto-
vé. Všichni jsme si šli koupit nějaké ty 
suvenýry a snědli jsme si i svačinu. 
Odjeli jsme zpátky tramvají a vlakem 
do školy, abychom se mohli učit ještě 
poslední hodinu. Nejvíc se mi v mu-
zeu líbil mamut, protože jsem ho ko-
nečně viděla v životní velikosti.

Natálie Hedlová, 6.A

Beseda se zástupci 
středních škol 

Letos jako každý rok se na naši ško-
lu přijeli 19. 10. 2010 podívat zástup-
ci středních škol regionu, aby se zde 
setkali s rodiči a žáky devátých roční-
ků. Výchovná poradkyně nejprve in-
formovala rodiče o průběhu přijíma-
cího řízení a o akcích, které zajišťuje 
pro vycházející žáky během školního 
roku. Poté představila jednotlivé zá-
stupce středních škol, kteří seznámili 
žáky a rodiče s obsahem studia a za-
měřením studijních a učebních obo-
rů na jednotlivých školách. Nezapo-
mněli také pozvat všechny přítomné 
na dny otevřených dveří, kde je bu-
doucím studentům umožněna pro-
hlídka škol. Následovala beseda s ro-
diči a žáky, kteří se mohli zeptat na 
další podrobnosti a získat více infor-
mací o jednotlivých školách. Celkem 
se představilo dvanáct škol z Blan-
ska, Brna, Boskovic a Jedovnic, což je 
docela úctyhodný počet. Celá akce 
měla za cíl rozšířit informační základ-
nu nabídky středních škol a pomoci 
vycházejícím žákům při volbě jejich 
další vzdělávací cesty.

D.Hodaňová
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Hravě žij zdravě
(soutěž o zdravém životním  

stylu pro 5. ročníky)

Dne 8.11. nás (5.A,B) vzala paní učitelka 
Tůmová do učebny PC. Měli jsme velkou ra-
dost a to jsme ani nevěděli, co nás vůbec čeká. 
Zadali jsme do vyhledávače adresu www.sou-
tez.hravezijzdrave.cz a otevřel se nám formu-
lář k registraci. Paní učitelka nám vysvětlila, že 
nás jako třídu registrovala do soutěže „Hravě 
žij zdravě“ o správném životním stylu. Naším 
úkolem bylo se nyní zaregistrovat každý sám 
za sebe a vyplnit úvodní dotazníček. Za regis-
traci a za plnění úkolů získáváme body. Ty se 
budou sčítat až do konce prosince. Máme totiž 
vyplnit každý týden jednu lekci a také náš jídel-
níček a deníček pohybových aktivit. Tyto úkoly 
nás nadchly, rádi pracujeme na PC a k tomu se 
ještě dovídáme spoustu nových a zajímavých 
informací o tom, co je pro život důležité. Uvi-
díme, na jakém místě se umístíme, ale i kdyby-
chom se neumístili, tak nám to nevadí, protože 
si hrajeme a ještě se u toho učíme.

Za 5. ročníky OT

Den výživy a Den chleba 
(5. A a 5.B)
Školní rok 2009/2010
Ola Tůmová

Minulý týden byl vyhlášen DEN VÝŽIVY 
a DEN CHLEBA. Naše škola tento den pod-
pořila pod vedením paní učitelky Lenky Do-
hové, která připravila materiály a podklady 

k tomuto tématu. Páté ročníky (5.A i 5.B) 
se této podpory také účastnily. V hodině 
přírodovědy (v obou případech) dne 25. 
10. 2010 jsme vypracovali tři pracovní listy, 
které pro nás dle podkladů pí. uč. Dohové 
připravila naše vyučující Přv - Olga Tůmo-
vá. Nejdříve jsme společnými silami v kaž-

dé třídě vyplnili testík o zdravé výživě, 
kde jsme si ověřili, že naše znalosti jsou na 
dobré úrovni. I když zdravou výživu striktně 
nedodržujeme, víme přesně, které potravi-
ny jsou pro nás vhodné a které méně. Dal-
ším úkolem pro nás páťáky byl pracovní list 
zaměřený napůl na zdravou výživu, ale 
z části na pečivo a těstoviny. Jeho vyplně-
ní pro nás byla hračka. Jediným oříškem, se 
kterým jsme si nakonec poradili, byla otázka 
o těstovinách. Přečetli jsme si také povídání 
o tom, jak důležité je správně skládat potra-
viny a také, že jejich hodnota je velmi důleži-
tá a proč není rozumné žádnou z nich vyne-
chat. V závěru hodiny nám paní učitelka po-
psala výrobu chleba, která byla znázorněna 
na třetím pracovním listu. Protože paní 
učitelka v mládí pracovala v pekárně, moh-
la nám přesně popsat, jak se takový chleba 
rodí až do chvíle, než se dostane k nám na 
talíř. Společně jsme také skládali dohroma-
dy druhy chleba, které známe. Přišli jsme na 
spoustu druhů, a to jsme jistě nevyčerpali 
všechny možnosti. Za domácí úkol jsme do-
stali přečíst si na posledním pracovním listu 
o tom, co je to kvásek a jaké druhy kvásku 
známe.Den o výživě a o chlebu se nám moc 
líbil, úkoly jsme zvládli hravě, ale také jsme 
se dověděli spoustu nových a zajímavých 
informací. 

Školou chodí Mikuláš
Den 3. 12. 2010 začal jako každý jiný. 

Žáci naší školy zasedli do školních lavic, 
aby se jako každý den učili a získávali hez-
ké známky. Vtom se školou rozlehlo cinká-
ní zvonečku a do třídy vešli Mikuláš, čert 
a anděl, aby děti trošku postrašili a odradili 
od zlobení učitelů a rodičů. Těm hodnějším 
dali čokoládu a perník, ale hříšníci museli 

slíbit, že se budou snažit vylepšit své cho-
vání a případně zazpívat písničku nebo od-
recitoval básničku. Dnes už si Mikuláš mohl 
pořídit telefon a dát učiteli své číslo, aby 
mohl zavolat, kdyby si s některými žáky 
nevěděl rady. Pro všechny byl Mikuláš jistě 
vítané zpestření někdy nezáživné hodiny, 
a všichni se těšíme na další příchod Miku-
láše za rok.

H. Moserová
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ŠACHY
Další sezona soutěží družstev už má za se-

bou 4 kola. Po nich mají Áčko i Béčko společné 
to, že se ziskem 3 bodů jsou ve svých skupinách 
na 10.místě. Áčku se v důležitém zápase 4.kola 
II.ligy E s Boršicemi, dalšímu celku z konce ta-
bulky, nepodařilo zopakovat výborný výkon 
z třetího kole proti Postoupkám, a ztratilo dů-
ležité body. V Krajském přeboru IIA Béčko po 
„tréninkovém“ zápase v Tišnově dokázalo v pří-
mém souboji kandidátů na sestup zdolat Lipo-
vec C. Rozhodující partii o vítězství v zápase 
vyhrál Josef Gruber. V dobrém výkonu pokra-
čovalo i v dalším kole proti Lipovci „B“, a k ode-
jmutí bodů jednomu z favoritů soutěže chybě-
la jedna partie. Další zápas se silným Vyškovem 
„A“ byl opět „tréninkový“, což potvrzuje i jeho 
výsledek. Vzhledem k ustanovením pravidel 
soutěží družstev si v letošní sezoně nemohou 
naše celky vzájemně vypomáhat. Nejvíce tato 
situace postihla Céčko. Zůstalo v Okresním pře-
boru naprosto „opuštěno“, bez možné výpomo-
ci hráčů z mužstva B, a to proti rezervám „kraj-
ských“ oddílů okresu Blansko.

Jejich těžká úloha v soutěži se projevila 
v prvním zápase proti Jedovnicím, když inkaso-
vali „šachového kanára“.

Přehled výsledků:
II.liga e:
17.10. TJ Spartak Adamov - SPgŠ Znojmo 3:5
(0,5 Jiří Sekanina, Martin Handl, Pavel Masák, 
Pavel Loubal, Jan Píše, Ján Mižák).

7.11. Slavia Kroměříž - TJ Spartak Adamov 
4,5:3,5 (1 Karel Kredl, Pavel Loubal, Vladislav 
Sládek; 0,5 Pavel Masák).

3.11.2010 TJ Spartak Adamov - TJ Sokol Po-
stoupky 6:2 (1 Karel Švehla, Jiří Sekanina, 
Martin Handl, Karel Kredl, Ján Mižák; 0,5 Pa-
vel Masák, Pavel Loubal).

5.12.TJ Spartak Adamov - SK Boršice 3:5 (1 
Jiří Sekanina, Pavel Masák; 0,5 Martin Handl, 
Vladislav Sládek). 

Krajský přebor II A:
17.10. ŠK Sokol Tišnov - TJ Spartak Adamov 
„B“ 6:2 (Jiří Wiezner; 0,5 Jaroslav Šmehlík, 
Petr Bednář.)

dvojice – 2.274 dvojic
6. Mrva – Réda, 26. Šeba – Bednařík, 

Mixy – 773 mixů
12. Réda – Vojtková, 14. Mrva – Císařová, 19. 
Šeba – Chudá

Ing. Milan Dudík,  
předseda ŠK Adamov 

Petanque
28.10.2010 Říjnový ligový turnaj - 
Adamov - historické 1. vítězství pro 
Terezku!

Na závěrečném ligovém turnaji se roz-
hodlo jak o celkovém vítězi Adamovské ligy 
petanque, tak i o pořadí na dalších místech. 
Po třech kolech supermeleé se mezi nejlepší 
4 probojoval Pavel Král, Pepíno Dohnal, Petra 
Plšková a Terezka Kejíková. Ve finále pak svou 
fantastickou formu zúročila Terezka, která 
porazila Pepína 13:9, v boji o třetí místo zvítě-
zila Petra nad Pavlem nejtěsnějším rozdílem 
13:12. V doplňkové disciplíně, hodu do pne-
umatiky, vyhrál Patrik Schimmerle a získal 
prize money 51 Kč :) Celkovým vítězem Ada-
movské ligy petanque se stal Kulař roku 2006 
Jirka Hromek o pět bodů před Pavlem Krá-
lem, a o dalších 7 bodů před manželkou Rů-
ženkou Hromkovou. Tomovi Henkovi medai-
le unikla jen o 1 bod, naopak Pepíno Dohnal 
závěrečným finišem o jeden bod předstihl 
šestého Pepu Grégra a skončil pátý. Další po-
řadí najdete na stránkách http://fenyx.wz.cz 
v odkazu Adamovská liga petanque 2010.

2.11.2010 liga seniorů - Adamov - 
vítězství pro Josefa Grégra

V prvním ročníku Adamovské ligy seni-
orů v petanque zvítězil celkově Josef Gré-
gr před Jiřím Švábem a Milanem Matějkou. 
Liga seniorů se hrála celkem na 7 turnajů 
jednotlivců od září až do listopadu. Boje byly 
kvalitní a výsledky napínavé do posledního 
kola – o pořadí na 3.-5. místě rozhodovaly 
pouze pomocné body. Celá soutěž ukázala 
stoupající úroveň i oblibu petanque i mezi 
Adamovskými seniory.

7.11. TJ Spartak Adamov „B“ - ŠK Garde Li-
povec „C“ 4,5:3,5 (1 Jaroslav Šmehlík, Josef 
Gruber, Milan Novotný; 0,5 Radek Trmač, Jiří 
Wiezner, Pavol Mikuš).

21.11.ŠK Garde Lipovec - TJ Spartak Adamov 
„B“ 4,5:3,5 (0,5 Jaroslav Šmehlík, Petr Bednář, 
Radek Trmač, Jiří Wiezner, Pavol Mikuš, Petr 
Ležák, Dana Ležáková).

5.12.MKS Vyškov „A“ - TJ Spartak Adamov 
„B“ 6:2 (1 Petr Ležák; 0,5 Radek Trmač, Jiří 
Wiezner).

Okresní přebor:
14.11. TJ Spartak Adamov „C“ - Sokol Jedov-
nice 0:8

28.11.2010 Makkabi Boskovice „B“ - TJ Spar-
tak Adamov 7,5:0,5 (0,5 Dana Ležáková).

ŠO TJ Spartak Adamov

ŠIPKY
Završení soutěže jednotlivců a dvojic za 
rok 2010

19. až 21.listopadu 2010 se v Českých 
Budějovicích uskutečnilo MISTROVSTVÍ ČR 
JEDNOTLIVCŮ A DVOJIC s uzavřením a vy-
hodnocením republikového žebříčku. Naši 
hráči se opět neztratili a obsadili v jednotli-
vých kategoriích následující umístění:

Muži – 233 hráčů
17. Mrva Aleš, 33. Réda Martin, 49. Daněk Lu-
káš, 97. Bednařík Jaromír

dvojice – 88 dvojic
7. Mrva – Réda, 25. Daněk – Kapucián, 33. 
Šeba – Bednařík

Mixy – 68 mixů
9. Mrva – Císařová, 17. Šeba – Chudá, Bed-
nařík – Dudíková, Daněk – Horská, 25. Réda 
- Vojtková

Na závěr byly vyhodnoceny jednotlivé žeb-
říčky za rok 2010

Muži – 6.767 hráčů
9. Réda Martin, 14. Mrva Aleš, 67. Šeba Mar-
tin, 75. Daněk Lukáš, 92. Bednařík Jaromír
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Okresní přebor v ledním hokeji

INZERCE
Podlahářství Gregor – pokládka a lepe- �

ní koberců a PVC, montáž plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz 

Pronajmu byt 1+1 na ulici Sadová, částeč- �
ně zařízený. Volný ihned. Tel. 604 417 579.

Prodám podsklepenou garáž ul. Komen- �
ského. Tel. 774 087 690.

Prodám byt v OV 3+1 ul. Komenského.  �
Tel. 774 087 690.

Hledám garáž k pronájmu. Hledám k pro- �
najmutí garáž v dolní části Adamov Horka, 
např. ul. Plotní, Osvobození apod. Platba 
předem samozřejmostí, nabídněte cenu. 
Kontakt: 775 257 845 (denně do 22:00 hod.)

Nabízím k pronájmu byt 2 + 1 s balkonem  �
na ulici Sadová. Cena včetně inkasa 8.000 Kč 
/Internet, kabel TV/ Zn: tel. 777 863 180

Adamov – Černá Hora 10 : 6 (3 : 2, 2 : 1, 
5 : 3)

Branky za Adamov: Novotný 3 (Průcha, 
Mihok, Kilián), Kunc 2 (Kilián, Mihok), Kolenáč 
2 (Bartoš, Dittrych), Dittrych, Kilián (Novot-
ný), Kubíček (Thoř) Adamov konečně vstřelil 
víc než dvě branky za zápas a poprvé v sezó-
ně zvítězil. Bylo vidět, že potřebuje bodovat, 
a na hráčích to bylo znát. Do vedení se do-
stal nejdřív soupeř, ale Adamov se do konce 
třetiny ujal vedení.Ve druhé třetině Adamov 
vstřelil ještě dvě branky, soupeř pouze jed-
nu. Hra byla nadále vyrovnaná. Trenér udě-
lal korektury v sestavě, a stáhl obranu pouze 
na dvě dvojice.Třetí třetina byla nejúrodnější 
na branky. Adamov si vypracoval vedení o tři 
góly, s chutí útočil a přidával další, přitom za-
pomínal na zadní vrátka. Ale jako vždy stál 
v brance spolehlivý Dobeš. Obranná hra pro-
padla z taktiky, často byl gólman sám proti 
dorážkám soupeře. Výborný výkon předve-
dl Kejř, který dokázal „nasadit“ soupeři i dva 
klasické bodyčeky. Vynikl i Novotný, autor 
třech branek a jedné asistence a Kunc, autor 
výstavního gólu nechytatelnou střelou do ši-
benice od modré. 

Sloup – Adamov 5 : 4 (2 : 2, 1 : 1, 2 : 1)
Branky za Adamov: Mihok, Průcha (No-

votný), Dittrych (Kolenáč), Bartoš (Kolenáč) 
V první třetině byla hra vyrovnaná a skon-

čila i remízou 2:2. Druhá třetina dopadla zno-
vu nerozhodně, ale Adamov měl více ze hry, 

škoda nevyužitých šancí. Třetí třetina se 
nesla ve znamení boje, a každý oddíl chtěl 
strhnout zápas na svoji stranu. Adamov 
vedl 4 minuty před koncem zápasu 4:3, ale 
zbytečným vyloučením Juřeny a následnou 
chybou Novotného v oslabení soupeř vyrov-
nal. Adamov v závěru inkasoval ještě jednou 
a nepomohlo ani odvolání brankáře. Závě-
rem: Adamov dostal 3 branky v oslabení 
a dokonce jednu v přesilové hře. Znova pro-
hra o jednu branku.

SK Bacardi letovice - TJ Spartak Adamov 
2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Branky za Adamov: Bartoš 2 (na první 
Šnajdr, druhý bez asistence), Dittrych (Kole-
náč), Kunc (Šnajdr) 

První třetina, první minuta, všem ujel ka-
pitán domácích, a bylo 1 : 0. Hrůzostrašný 
začátek. Naštěstí gólově naladěný Dittrych 
srovnal, a hra se odehrávala pouze ve třeti-
ně domácích. Adamov přidal do konce tře-
tiny ještě jednu, ale mohl nasázet soupeři 
mnohem více branek. Zase ty neproměněné 
šance. Druhá třetina byla celkem vyrovna-
ná, mírná převaha byla na straně Adamova, 
ale soupeř vyrovnal. V poslední třetině Ada-
mov udával tempo hry, ale zase zbytečný 
faul Juřeny mužstvo přibrzdil, a místo tlaku 
se musel bránit. Tady vzal břemeno zápasu 
na sebe Bartoš, a dal branku v oslabení a de-
finitivně zlomil odpor domácích. V zápase 
se předvedl nový obránce Šnajdr nejenom 

dobrým výkonem, ale i dvakrát finální na-
hrávkou na branku. Velice dobrým výkonem 
na sebe upozornil Kilián. 

TJ Spartak Adamov – HC Blansko 1:5 (0:1, 
1:2, 0:2)

Branka za Adamov: Kilián
Zápas začal v dobrém tempu, Adamov 

perfektně bránil střední pásmo a lídra soutě-
že nepustil do šancí, až na jednu. Tak i skon-
čila 1.třetina.Ve druhé třetině se Adamov 
snažil vyrovnat, šance na to měl, ale žádnou 
nevyužil. Buď je vychytal gólman, nebo hrá-
či trefovali tyčky. Třetí třetina byla nadále vy-
rovnaná a až v závěru zápasu Blansko defi-
nitivně zlomilo odpor Adamova v oslabení. 
Výborným výkonem se prezentoval Kilán, 
autor jediné branky, Bartoš který nachází 
herní pohodu, a Juřena.

TJ Spartak Adamov – TJ Rájec-Jestřebí 
1:8 (0:1, 1:4, 0:3)

Branka za Adamov: Kolenáč (Bartoš) 
Zápas byl v první třetině vyrovnaný, Ada-

mov dobře bránil střední pásmo. Vše nazna-
čovalo, že je odhodlán vzít soupeři nějaký 
bod. Ve druhé třetině se hra přitvrdila a roz-
hodčí tuto situaci jednoznačně nezvládali. 
Hráči Adamova se pouštěli ve hře do debat 
s rozhodčím, namísto toho aby se věnova-
li hře. Z této situace těžil soupeř a v krátké 
době vstřelil tři branky.Ve třetí třetině si sou-
peř udržoval převahu a nepřipustil zvrat zá-
pasu. Na tento výkon musíme rychle zapo-
menout.

Za hokejový klub TJ Spartak 
Adamov Bc. Alois Kožený

Hokejisti v nových dresech, vlevo Rychtecký, vpravo Mihok
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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.

Nabídka platí pro objednávky do 31.1.2011 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 7 let stejná cena

žádné zdražování

jen zvyšování kvality

ceny vč. DPH

C

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

80/80 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč
mimo špičku (bez/vč.DPH)

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


