ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
červen 2011

U příležitosti Dne osvobození zástupci města
položili kytici k pomníku Rudoarmějce.

Adamovští šipkaři mistrem republiky

Výstava

Slavnostní otevření a-centra

Více informací na str. 2 a 3
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 14. schůzi konané dne 27.4.2011
mimo jiné RM:
•• Projednala a vzala na vědomí zápisy z jednotlivých komisí rady města, které v uplynulém období měsíců března a dubna zasedaly. Jednalo se o zápisy likvidační komise,
komise Územního plánu Adamov, komise
Projektu Zdravé město Adamov a místní
Agendy 21, komise sociální a výchovněvzdělávací, Kulturně informační komise.
•• Na základě podané žádosti schválila záměr odprodeje části pozemku parc.č.301/4
v k.ú. a obci Adamov a uložila odboru kancelář tajemníka vyvěšení schváleného záměru na úřední desce. Jedná se o pozemek
cca 1,43 x 4,14m v místech, kde je restaurace „Farinka“.
•• Na základě podané žádosti schválila záměr
směny části pozemku parc.č.247/1 o výměře 75m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
a obci Adamov, záměr odprodeje zbylé části pozemku parc.č.247/1 o výměře 496m2
v k.ú. a obci Adamov, záměr odprodeje pozemků parc.č. 245/7 o výměře 35m2, druh
pozemku ostatní plocha, č. 245/8 o výměře 52m2, druh pozemku ostatní plocha, č.
245/9 o výměře 11 m2 a č. 247/2 o výměře
35m2, druh pozemku ostatní plocha, vše
v k.ú. a obci Adamov a uložila odboru kancelář tajemníka vyvěšení schváleného záměru. Na těchto pozemcích je realizován
betonový přístupový chodník k RD žadatelů při realizaci silnice na ul. Sadová. Důvodem takto rozsáhlé úpravy je narovnání majetku a zajištění zázemí RD a sladění
údržby pozemků.
•• Na základě ukončení realizace stavby
„Adamov – přípojka MAT-EL“(ul. Pod Horkou) schválila smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemcích parc.č.217/7, 232/10, 232/13,
233/8, 234/1, 234/6 a 237/5, vše v k.ú.
a obci Adamov mezi Městem Adamov a E.
ON Distribuce, a.s.
•• Schválila Smlouvu o dílo č. 856/2011 se
společností Institut regionálních informací, s.r.o Předmětem díla je zpracování dokumentace s názvem „Variantní řešení využití území města Adamov“ .Požadavek na
zpracování zmíněné dokumentace vychází ze Zadání Územního plánu Adamov, které bylo schváleno dne 28. 2. 2011 Zastupitelstvem města Adamova.
•• Na základě požadavku komise sociální
a vzdělávací jmenovala dalšími členy této
komise paní Danielu Masákovou a pana
Josefa Flachse.
•• Doporučila Zastupitelstvu města Adamova přijetí dotace, která byla městu Adamov na základě podané žádosti přiděle-

na na realizaci projektu s názvem Územní
plán Adamov ve výši Kč 1.063.200,00.
•• Schválila přidělení pronájmu části pozemku parc. č. 396/6 před restaurací „U Baťáka“
za účelem zahrádky před restaurací o velikosti 44 m2 za dodržení podmínek obsažených ve vyjádření Policie ČR pro pana Stanislava Hrazdíru.
•• Dala ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru od společnosti ADAVAK, s.r.o., ve
výši 10.000,- Kč. Dar je určen na činnost ZŠ
a MŠ Adamov.
•• Schválila provedení přezkoumání hospodaření Města Adamova za rok 2011 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, který
tento přezkum pro obce provádí zdarma.
•• Schválila přidělení bytu č. 41 s přijatou
dlouhodobou zálohou na nájemné na ul.
Opletalova 38a v Adamově žadateli dle
zápisu Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné
ze dne 19. 4. 2011
•• Schválila Dodatek č. 14 ke smlouvě o zajištění sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního, objemného, nebezpečného a tříděného odpadu č. S/200515/31300061/08
se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Uzavřením tohoto dodatku společnost EKO-KOM poskytne Městu
Adamov bezplatně do výpůjčky 30 nádob
„zvonů“ na separovaný odpad – sklo (19
nádob na barevné sklo, 11 nádob na bílé
sklo). Zvony nahradí všechny původní nádoby na sklo o objemu 240 l. Dodatkem
rovněž dochází k navýšení počtu nádob na
papír, nádoby posílí stanoviště, kde docházelo k pravidelnému přeplňování nádob
stávajících. Instalace sběrných nádob proběhne během měsíce května.
•• 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. 4. 2011 a dala souhlas s uzavřením
Smlouvy o nájmu bytu v DPS s žadatelkou
umístěnou na prvním místě pořadí, pokud
budou splněny podmínky vyplývající ze
zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
•• V souladu se zněním zřizovací listiny Městského kulturního střediska Adamov, příspěvkové organizace, dala souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru od společnosti ADAVAK, s.r.o., ve výši 10.000,- Kč
a finančních darů od dárců Zdeněk Šmahel, Adamov, Aleš Pernica, Ostrov u M., Jan
Koubek, Adamov, Oldřich Kukrecht, Babice, Miloš Volavý, Adamov v celkové výši
2.800,-Kč. Příspěvky byly použity na akce

„Dětský karneval“ a „ Salónek dětských
adamovských umělců“
•• Schválila Smlouvu o pronájmu místa pro
umístění reklamních panelů s firmou
Adast Systems, a.s. Reklamní panel bude
umístěn v areálu fotbalového hřiště ve
městě Adamov.
•• Schválila mimořádný finanční dar Šipkovému klubu Adamov ve výši 5.000,- Kč za reprezentaci města Adamova na Velkém finále Poháru Unie šipkových organizací ligových družstev České republiky, kde se tým
DC Hornets Adamov umístil na 1. místě.
Na základě zápisu ze schůze RM
zpracovala tajemnice Bc.Libuše Špačková

Upozornění
Upozorňujeme všechny občany, že dne
30. 6. 2011 v pozdních večerních hodinách
dojde k vypnutí analogového vysílání ČT
1 – Adamov (kanál 33). Jeho vysílání bude
od 23. týdne označeno piktogramem a textovou lištou. Další informace o digitalizaci
České televize ve zpravodajství ČT, teletextu
ČT1 od strany 650 a na www.digict.cz.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města

Setkání starosty města
s obyvateli DPS
Dne 3. května 2011 proběhlo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na Komenského ulici v Adamově „Setkání se starostou
města”. Obyvatelé DPS byli Bc. Romanem Pilátem, MBA, seznámeni s akcemi a plány, které se v nejbližší době
chystají a společný čas byl využit zejména k tomu, aby byly nájemníkům
zodpovězeny dotazy na jejich otázky
a řešení jejich problémů. Setkání bylo
pro všechny nejenom příjemné, ale
i přínosné a za projevený zájem proto
všem zúčastněným děkujeme.
Odbor sociálních
a správních věcí MěÚ Adamov.
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Upozornění na splatnost

místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů –
výzva k úhradě
Dne 30. června 2011 uplyne lhůta pro
zaplacení výše uvedených místních poplatků na rok 2011 zavedených Obecně závaznými vyhláškami města Adamova č. 4/2010
a č. 5/2010. Upozorňujeme a zároveň vyzýváme tímto poplatníky, kteří ještě poplatky
nezaplatili, že tak mohou učinit následujícími způsoby:
V hotovosti na pokladně Městského
úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2
pokladní hodiny:
Po a St: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin
Út, Čt, Pá: 8.00 – 11.00 hodin
Poštovní poukázkou (složenkou), kterou
městský úřad poplatníkům již nezasílá
Bezhotovostním převodem na účet
města Adamova č. 19-1360055309/0800,
vedený u pobočky České spořitelny, a.s.
Při úhradě poštovní poukázkou nebo
bezhotovostním převodem nezapomeňte
uvést následující variabilní a specifické symboly, které jsou velmi důležité pro identifikaci poplatníka a Vámi zaslané platby:
VS = rodné číslo poplatníka, za kterého je
platba provedena,
SS = 1341 (pes), 1337 (odpad)

Při nezadání těchto symbolů není možné
blíže specifikovat Vaši platbu a tato platba
nebude přiřazena k pohledávce za Vaší osobou ! Prosíme, předejděte těmto nepříjemnostem. Pokud budete odvádět poplatek za
více osob jednou poštovní poukázkou nebo
jedním příkazem, oznamte správci poplatku:
jméno a příjmení, datum narození a adresu
poplatníků, za které je platba prováděna.
Toto oznámení o úhradě můžete učinit písemně na adresu správce poplatku Městský
úřad Adamov, odbor ekonomický, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov nebo na email:
dana.charvatova@adamov.cz. Je možné využít i formuláře dostupné na internetových
stránkách města Adamova www.adamov.cz.
Důležité !!!
Od 1. ledna 2011 je na správu místních
poplatků aplikován nový daňový řád, který
má pro občany – poplatníky několik zásadních důsledků: Městský úřad jako správce
poplatku již dále nemůže poplatky promíjet,
a to ani částečně. Městský úřad nebude na
nedoplatky jednotlivým dlužníkům vystavovat platební výměry ani další upomínky
a doručovat je do vlastních rukou. Po termínu splatnosti budou dlužné částky vyměřeny tzv. hromadným předpisným seznamem, který bude po dobu 30 dnů vyvěšen
na úřední desce a elektronické úřední desce
(ust. § 50 daňového řádu). Po této zákonné
lhůtě se bude považovat vyměření za doručené a může být bez dalšího upozornění přistoupeno k tzv. daňové exekuci. Toto opatře-

Aktuální informace ze svodky
událostí Městské policie Adamov

Vybrané události z dubna 2011
konkrétně:
*Při noční hlídkové činnosti bylo na nám.
Práce spatřeno odložené jízdní kolo. Strážníci na místě prověřili okolí, ale nikoho zde nenalezli. Kolo bylo předáno na MěÚ Adamov
do ztrát a nálezů, kde si jej může majitel vyzvednout.
*O tom, že je město Adamov lákadlem
k černému výlepu plakátů, se strážníci již
opakovaně přesvědčili během denní služby, kdy přistihli takto hřešícího mladíka. Mladík si vysloužil vysokou blokovou pokutu
a strážníci se dále postarali o jeho ,,bezpečný,, odjezd z města.
*Strážníkům bylo oznámeno volání o pomoc, které se ozývalo z bytu na ul. P. Jilemnického. Po příjezdu na místo se strážníkům
podařilo zajistit klíče od bytu. V bytě byl nalezen na zemi ležící muž zraněný v oblasti
hlavy, a proto mu byla přivolána ZZS, která
jej převezla na další ošetření.
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*Školáckou nerozvážnost řešili strážníci na ul. Komenského, kde si dva žáci krátili
dlouhou chvíli házením kamení na zaparkovaná vozidla. Šetřením byla zjištěna výše
a rozsah poškození, které po dohodě se
strážníky uhradí jejich rodiče.
*Spolupráci strážníků si vyžádal revizor
ČD, kterému, při projednávání jízdy bez platné jízdenky, nechtěl jeden z cestujících prokázat svoji totožnost a zdržoval tak odjezd
vlaku. Strážníci ověřili totožnost osoby, kterou předali revizorovi ČD k dalšímu opatření
a dále byli přítomni z důvodu zajištění bezpečnosti zúčastněných.
Upozorňujeme občany, že se vyskytly
případy vloupání do garáží přes tzv. dozické zámky. Tento druh zabezpečení je zřejmě
neúčinný, proto zvažte výměnu dozických
zámků za zámky s vyšším stupněm ochrany
– pro větší bezpečí Vašeho majetku.
Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov

ní bylo zákonem schváleno hlavně z důvodu
hospodárnosti výběru poplatku vzhledem
k velkému počtu dlužníků. (novela zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, s účinností od 1. 3. 2011). Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Další informace týkající se místních
poplatků získáte na tel. č. 516 499 629 nebo
osobně na Městském úřadu Adamov, odbor
ekonomický.
Odbor ekonomický

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
02.05. Božena Zoulová, 96 roků,
Fibichova 10
10.05. František Hloušek, 82 roky,
Opletalova 32
15.05. Jana Hanzlíková, 70 roků, Sadová 17
18.05. Anna Hofmannová, 82 roky,
Neumannova 4
19.05. Bohumil Brzobohatý, 70 roků,
Dvořákova 6
20.05. Oldřich Klaiba, 80 roků, Tererova 4
25.05. Ing. Josef Ondráček, 82 roky,
Komenského 21
26.05. Viktor Šimek, 82 roky, Osvobození 23
27.05. Vladislav Zachoval, 81 rok,
Komenského 15
29.05. Vlasta Proksová, 81 rok,
Komenského 1
30.05. Marie Zelíková, 82 roky,
Komenského 25
30.05. Ladislav Novotný, 70 roků,
Petra Jilemnického 16
31.05. Alois Stejskal, 81 rok, Opletalova 28
31.05. Olga Krátká, 81 rok, Komenského 1
31.05. Marta Palcrová, 80 roků,
Petra Jilemnického 25

Sběrný den
Ve středu dne 15. 6. 2011 uskuteční Oblastní charita Blansko v Adamově
opět sběrný den, kdy bude možné na
určená místa a v určený čas přinést nepotřebné ošacení či obuv, které ještě
může posloužit někomu jinému. Ošacení, prosím, přineste složené, zabalené v igelitových pytlích. Auto s vozíkem bude přistaveno na parkovišti
u kostela v době od 15.00 – 16.00 hodin a v Adamově III na ulici Opletalova u zastávky MHD (ne na konečné)
v době od 16.10 – 17.00 hodin. Zároveň bychom chtěli všem občanům
Adamova, kteří již v minulosti nějaké
ošacení přinesli, poděkovat.
Oblastní charita Blansko

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz, mkm@adamov.cz

Vás v rámci městských oslav Dne dětí zve:
31. 5. od 16:00 na hřišti P. Jilemnického
Sportovní odpoledne

Během tohoto odpoledne si bude moci zasportovat a protáhnout tělo celá rodina.
Pro nejmenší budou připravené jednoduché soutěžní aktivity, starší se utkají v turnajích v podlézání a ve
vybíjené a navíc budou pro všechny bez rozdílu věku připravené rozmanité „rodinné soutěže“, ve kterých
si budou moci nejen děti, ale i rodiče nebo prarodiče ověřit svoji šikovnost, pružnost a rychlost.
Kdo nebude zrovna soutěžit, bude moci fandit nebo nabírat síly přichystaným občerstvením.

2. 6. od 16:00 na terase MKM
Výtvarná dílna

Pokud nám bude přát počasí, užijeme si trochu výtvarného dovádění přímo venku bez stolů a židlí.
Těšit se můžete na výrobu ručního papíru nebo na tvoření barevné krabice na poklady.

3. 6. od 17:00 sraz na hřišti za školou na Ronovské
Strašidelná cesta za pokladem

Už vám někdy strašidla ukázala svůj poklad?
Vyrobíme si kouzelný talisman na cestu a vydáme se po jejich stopách, budeme bloudit, hledat a plnit
jejich úkoly, dokud poklad nezískáme. A šťastný návrat oslavíme tancem a zpěvem kolem ohně,
opečeme si s sebou přinesené buřty nebo klobásy a zahrajeme si tajemné podvečerní hry.

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se
odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám
koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné
tašky můžete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů
na tříděný odpad.

PAPÍR

Do modrých nádob můžete
odhodit:
99noviny, časopisy, reklamní
letáky,
99kancelářský papír,
99knihy, sešity,
99krabice, lepenka, kartón,
99papírové obaly (např. sáčky).
Prosím, nevhazujte:
× mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír,
× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické
potřeby.

SKLO

Do zelených nádob můžete
odhodit:
99láhve od nápojů,
99skleněné nádoby,
99skleněné střepy – tabulové
sklo.
Prosím, nevhazujte:
× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

KOVY

PLASTY

Do žlutých nádob můžete
odhodit:
99PET láhve od nápojů – prosím,
nezapomeňte je sešlápnout!
99kelímky, sáčky, fólie,
99výrobky a obaly z plastů,
99polystyrén.
Prosím, nevhazujte:
× novodurové trubky,
× obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).

Kovové odpady odnášejte do
sběren nebo na sběrný dvůr.
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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

Červen 2011 V MKS
Adamov
ÎÎ 2. června 2011
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO
NEJMENŠÍ
Dárkem pro děti bude i červnová
pohádka – Perníková chaloupka –
v podání Divadla Úsměv.
Začátek v 9.45 hodin.
Vstup volný.
ÎÎ 3. června 2011
ZÁJEZD NA LYRIKÁL
„KUDYKAM“
Představení se koná v Janáčkově
divadle v Brně a začátek je v 19 hodin.
ÎÎ 4. června 2011
ZÁJEZD DO MAĎARSKÝCH
TERMÁLNÍCH LÁZNÍ V GYÖRU
Před prázdninami vás pozveme
k výletu do termálních lázní, kde mohou
odpočívat a relaxovat děti i dospělí.
Přihlášky do 30. května t.r. .

divadlo už znají. K dozoru dětí můžete
využít doprovodu zajištěného MKS.

ÎÎ 7. června 2011
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI – MALOVÁNÍ NA
CHODNÍKU, HRY, SOUTĚŽE
Také soutěžní odpoledne pro děti
ze školní družiny i ostatní je dárkem dětem
k MDD.
Kromě malování na chodník budou pro děti
připraveny soutěže o ceny.
Začátek je ve 13.30 hodin před budovou
MKS.
Na zajištění akce spolupracují členové MKS
– klubu duchodců.

Začátek představení, které trvá 1 h. 10
min., je v 17 hodin. Odjezd autobusu
z Adamova bude v 16 hodin.
Přihlášky do 3. června 2011.

ÎÎ 12. června 2011
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO
DIVADLA RADOST NA
PŘEDSTAVENÍ „O PEJSKOVI
A KOČIČCE“
Než se na dlouhé dva
prázdninové měsíce zavřou
dveře většiny divadel, můžete
červnový nedělní podvečer využít
k návštěvě loutkového divadla Radost
v Brně. Několik příběhů, které spolu prožili
pejsek a kočička, určitě potěší děti, které
do divadla pojedou poprvé, ale i ty, které

ÎÎ 15. června 2011
CHICAGO – AUTOBUSOVÝ
ZÁJEZD DO MDB
Všem, kdo jste si oblíbili
muzikály Městského divadla Brno,
představíme při červnové návštěvě divadla
nový krimi muzikál podle hry Chicago od
Maurine Dallas Watkins.

Hračky našich rodičů a prarodičů
- výstava hraček a her
31. 5. - 7. 6. 2011

ÎÎ 12. června 2011
VERNISÁŽ VÝSTAVY JARMILA
LORENCOVÁ – VÝBĚR Z TVORBY
Předprázdninová výstava, která bude
zahájena vernisáží v 15 hodin ve výstavní
síni MKS ve Společenském centru na
Horce, vám představí tvorbu J. Lorencové.

Začátek představení je již v 18 hodin.
ÎÎ 21. června 2011
ODPOLEDNÍ VLASTIVĚDNÝ VÝLET
S DR. A. TŮMOU – RUDICKÉ PROPADÁNÍ
A OKOLÍ
Vycházka, která bude dlouhá cca 5 km, nás
v červnu zavede do okolí Rudice. S sebou
baterky. Odjezd tentokrát ve 14 hodin,
návrat do 19ti hod. Přihlášky do 10. června.
ÎÎ 22. června 2011
PÁR RAD, ABY ROZKVETL I VÁŠ BALKON
Beseda z majitelkou útěchovského zahradnictví Dagmar Kolaříkovou o pěstování letniček v našich podmínkách. Začátek besedy je v 18 hodin, vstupné 30 Kč.

Výstava je nejen přehlídkou hraček a her z doby dětství
dnešních rodičů a prarodičů, ale nabízí také možnost,
jak a kde prožít odpoledne – hračky si děti mohou
„vyzkoušet”. Výstava je otevřena denně od 14 do 18 hodin.
8

ÎÎ 27. června 2011
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“
Protože i knihovna bude v prázdninových
měsících měsíc uzavřena, připravíme
poslední setkání v DPS především jako
nabídku zajímavého čtení.
Začátek ve 14 hodin v DPS.

Připravujeme

Ačkoliv do zahájení nové divadelní sezony je ještě mnoho času, pozvánky do divadla na září máme pro vás už
dnes. A navíc – pro úspěšné přihlášení je nutné opět dodržet
termíny uvedené v pozvánce.
ÎÎ 8. září 2011 Mahenovo divadlo Brno
MAM ZELLE NITOUCHE - hrají Jitka
Molavcová a Jiří Suchý.
Vstupenky do lóží ve II. pořadí, cena zájezdu
510 Kč /bez slev/.
ÎÎ 20. září 2011 Divadlo Reduta Brno
ŠTIKA K OBĚDU – hrají K. Fialová, N.
Konvalinková, V. Postránecký
Vstupenky do 5. a 6. řady, cena zájezdu
500 Kč.
Přihlášky na obě představení jen do 10.
června 2011.

MKS – KNIHOVNA
– NOVÉ KNIHY...
Naučná literatura:
Vávra, O.: Paměti aneb Moje filmové 100 letí
Motl, S.: Strážce brány
Donutil, M.: Šedesát uzlíků na provázku
života
Hladký, J.: Zlata Adamovská
Kovaříková, B.: Lexikon slavných českých
dynastií
Našim dětem:
Kobylka Karolínka
Říkanky a ukolébavky
Ze života koníčků
Jak se rodí bráškové
O čem si kočky povídají
Knihy pro ženy:
Holcová, M.: Romance na tři doby
Novac, A.: Krásné dny mého mládí
Monyová, S.: Citová divočina
Valčeva, K.: Nepokořená
Fuchsová, I.: Když nemám, co jsem nechtěla
Miller, A.: Sněženky
Burk, J.: Být Japonkou

Slova pro povzbuzení
Stalo se to před lety u nějakého táboráku, kde bylo plno velkých i malých. Ulítané
děti seděly svorně na kládě a okusovaly
horké špekáčky. Vtom se jedna druhačka
utrhla na svou kamarádku a povídá jí: „Co
na mě čumíš jak Niagára!“ Zaslechl jsem to,
šel jsem k nim a zeptal jsem se jí, proč tak
nepěkně mluví? Školačka ke mě zvedla udivené oči a nechápala, co je na tom špatného. A na můj dotaz, kde to slyšela, mě odpověděla: „No přece v písničce: Temně čumí
Niagára…“ Dítě rodičů – táborníků si prostě
písničku zapamatovalo po svém.
Stará zásada říká, že děti se učí posloucháním a napodobováním. Vstřebávají od
malička řeč, náladu a chování svých rodičů a snaží se jim porozumět. I ty nejmenší
děti vycítí šestým smyslem nevyslovenou

nervozitu a nebo naopak pokojnou náladu
svých rodičů. Neškodí tedy, abychom si my
dospělí příběh s Niagárou občas připomněli. Když totiž budeme nadávat na politiku,
děti si nebudou pamatovat, že jsme spravedlivě nazlobení, ale zapamatují si, že politika a veřejný život nestojí za nic a nemá
cenu je podporovat. Když budeme závidět
a pomlouvat, děti si nebudou pamatovat,
že nevinně trpíme, ale že je potřeba nenápadně a vytrvale škodit a ubližovat druhým. Málokdy si zapamatují přesně to, co
je správné a z „šumí“ v nich zůstane jen to
„čumí“. Naštěstí platí i opak. Když se dospělí
snaží o něco dobrého a prospěšného, mohou být překvapeni, že je děti dokáží nejen
správně napodobit, ale dokonce překonat.
Jiří Kaňa

MKS Adamov - výstavní místnost na Ptačině

VÝSTAVA
„NAŠE SVĚTY”

LADISLAV NEČAS - DŘEVOŘEZBY
PETR VOŠAHLÍK - OBRAZY
brněnský malíř VRUTUS - OBRAZY
EVA SVĚRÁKOVÁ – ŠPERKY
17. - 24. června 2011
Vernisáž 17. června 2011 v17 hodin.
Výstava je otevřena denně v době od 14 do 18 hodin.

AKCE TJ SPARTAK ADAMOV
– ODD. TURISTIKY
11.06.2011 – SO – SOUTOK MORAVY
A DYJE
Břeclav ČD – Pohansko – Lanžhot - Břeclav
12 km (J) (Adamov zast ČD 6.38 – Brno 7.00
/ E 7.24 – Břeclav 7.57 )
01.06. – 30.06.2011 - OBNOVA ZNAČENÍ
TZT a údržba informačních objektů.
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Vzpomínka
Dne 6. května 2011 jsme vzpomněli nedožitých 75. narozenin pana Jana Voškeruši. V srpnu si také připomeneme 32. výročí
jeho úmrtí. Děkujeme všem, kdo mu spolu
s námi věnují tichou vzpomínku. S láskou
stále vzpomíná celá rodina.

Devátého června uplynou 2 roky od úmrtí paní Boženy Volavé a dvanáctého června
10 roků od úmrtí pana Františka Volavého.
Za tichou vzpomínku děkuje syn Miloš.
Před 30 roky 28. června odešla navždy
z tohoto světa 17 letá Hanka Peříková. S láskou vzpomínají maminka, bratr a celá rodina.

za Gustava Kocmana, který se v adamovském
učilišti vyučil zámečníkem. Později si doplnil
vzdělání na průmyslové škole a v adamovském závodě pracoval jako technik. V manželství vychovali spolu dvě děti -syna Dalibora a dceru Renátu. V roce 1972 se přestěhovali
do Adamova, kde se oba manželé zapojili do
veřejného života. Gustav byl činný především
ve Svazarmu, kde se věnoval automobilismu.
Zemřel náhle v roce 2004. Marie přešla v roce
1974 na MěNV v Adamově na odbor výstavby a územního plánování a od roku 1979 zastávala funkci tajemnice MěNV. Jako poslan
kyně MěNV pracovala v sociální oblasti a také
v různých společenských organizacích, jejichž
byla členkou - ČSŽ, ROH, KSČ. V roce 1984 přešla pracovat do okresních orgánů do Blanska.
V té době vystudovala Institut ministerstva
vnitra pro NV v Praze. V roce 1990 se vrátila
do adamovského závodu a jako ekonomická
pracovnice zde pracovala až do odchodu do
důchodu. K jejímu významnému životnímu
jubileu všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí, kromě dětí a jejich rodin i všichni, kdo ji znají - bývalí spolupracovníci a spolupracovnice ze závodu i z bývalého MěNV, další přátelé a známí. Za práci,
kterou vykonala ve prospěch města Adamova
a pro jeho občany jí patří poděkování.

Oldřich Müller 100. výročí narození

Významná výročí
Marie Kocmanová 70. narozeniny

Narodila se 12. června 1941 ve Žďáře - okr.
Blansko. Otec byl vyučen stolařem, z důvodu nemoci přešel pracovat do Adamovských
strojíren. Matka pracovala jako švadlena. Marie po ukončení povinné školní docházky
pracovala v Adamovských strojírnách v Adamově ve výpočetním středisku a po instalaci
samočinného počítače jako vedoucí směny
na SAPO. Při zaměstnání vystudovala ekonomickou školu v Brně. V roce 1962 se provdala
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Narodil se 30. června 1911 ve Vážanech
u Vyškova. Do Adamova, do tehdejších
Škodových závodů, později Adamovských
strojíren, přišel pracovat v roce 1935 jako
zámečník. Po zahájení výroby tiskových ofsetových strojů pracoval řadu let v provoze 40 na montáži. V Adamově bydlel i s rodinou - s manželkou Františkou vychovali jednoho syna, který v dospělosti bydlel
mimo Adamov a v poměrně mladém věku
zemřel. Manželství pana Oldřicha Müllera
se ještě před touto smutnou událostí v roce
1974 rozpadlo. V roce 1971 odešel pan Müller z montáže P 40 do důchodu. Svůj další život dožil od roku 1987 se svojí družkou
paní Vlastou Pechovou v Adamově III. Malování nebylo jen jeho koníčkem, ale velikou

láskou již od mládí. V roce 1947 byl jedním
ze zakladatelů Výtvarnického klubu Škoda,
později Výtvarného kroužku ZK ROH Adamovských strojíren. Malovat se učil u akad.
malíře Karla Banďoucha buď v Brně nebo
při jeho cestách na Vysočinu do okolí Mílov,
Křižánek, Blatiny a Sněžného, kam s ním často jezdili i další členové Výtvarného kroužku
ZK. Nejvyššího ocenění dosáhl Oldřich Müller s některými členy kroužku v roce 1953
na celostátní ústřední výstavě LUT v Praze
(U Hybernů), kde byl jeho vystavovaný obraz mezi vyhodnocenými. V roce 1993 daroval několik obrazů své rodné obci Vážanům.
Pan Oldřich Müller zemřel 20. října 1996
v Letovicích ve věku 85 let. Dle svého přání
je pochován ve svém rodném kraji v Morav
ských Prusích. U příležitosti jeho 100. výročí
narození si na něho vzpomenou mimo jeho
družky a její rodiny i všichni, kdo ho znali bývalí spolupracovníci, členové výtvarného
kroužku, ostatní přátelé a známí. Čest jeho
památce!
MK

Pozvánka na
výstavu
JARMILA LORENCOVÁ
– výběr z tvorby
Historicko-vlastivědný kroužek MKS
v Adamově vás zve do Společenského centra na výstavu prací Jarmily Lorencové. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 12. června
2011 v 15:00 hodin. V úvodu budeme besedovat s autorkou nad obrazy z cest, v programu vernisáže vystoupí Věra Bakalová –
zpěv a František Kratochvíl – klavír. Výstavu
můžete navštívit od 12. do 21. června 2011

od 13:00 do 17:00 hodin. Jarmila Lorencová se narodila v Brně, kde v současné době
působí, zabývá se malbou a kresbami. Studia: Pedag. gymn. 1952-55, UK Praha 195558, Academy of Fine Arts, Wellington, Nový
Zéland, prof. Nielson - malba, 1963-68. Ocenění v zahraničí: Cena Academy of Fine Arts
1967, Nový Zéland, Cena Gallery Marble
Arch, Londýn 1973. Výstavy: samostatných
bude kolem devadesáti, obdobný je i počet
účastí na společných výstavách doma i v zahraničí.
Ze zamyšlení prof. RNDr. Jana Beneše,
CSc. nad tvorbou Jarmily Lorencové:
...Při pohledu na Jarmiliny obrazy s údivem vnímám prostor zachycený tu v rozlehlé jihomoravské krajině zvlněné holými
pahorky, přepažené strohou oblohou a oblévané vodami umělých jezer, tu zase sevřený v přírodním detailu. Třebaže tu o dramatické situace není nouze, je to prostor plný
ticha, obdivu a lidské pokory....Jarmila je silná osobnost, vyhledává a nepřetržitě vytváří pro sebe prostor, v němž svobodně vyjadřuje vnitřní pocity a myšlenky, přitom hledá a nachází sama sebe. Jaro, léto, podzim
a zima - onen věčný koloběh přírody prožívá Jarmila přímo hravě. Zejména jaro a léto
jiskří a žhne z jejich květin, někdy vázaných
do kytic, jindy jen z květenství podávaného
jakoby na dlani s tajným sdělením, že příroda je tu stále, plná vůně, nabízející nám spíše
spolupráci než boj o život a že tu naši nesnášenlivost vůči ní bere jen jako epizodickou
událost. O Jarmile Lorencové se říká, že je
malířkou snů a skutečnosti. Souhlasím spíše se sněním než snem a tu skutečnost bych
rád nahradil třeba skutečností jejího vnitřního světa. Jarmila oživuje svým viděním světa
naši vnitřní paměť... Některé akvarely, oleje

či tempery Jarmily Lorencové vyvolávají radost a chtění, učí otvírat oči, učí vidět. Jiné
k tomu všemu ještě podněcují fantazii, a tím
přímo vyzývají k snování příběhů a k hlasitým promluvám. Před některými obrazy však
ztichneme a přivíráme oči. Ty poslední, hlavně oleje, nabádají k pokoře a meditaci.

Mokré
vysvědčení
předávali piráti
Ve školním vzdělávacím programu naší
školy v Adamově je zařazeno i 40 lekcí plaveckého výcviku. Velice se nám osvědčilo,
když děti absolvují tyto lekce v mladším
školním věku - ve 2. a 3. ročníku.
Lekce plavání probíhají celkem ve 4
etapách - vždy dvakrát po 10 hodinách
v každém školním roce. Plavecký výcvik
děti neplatí, rodiče se finančně podílejí
jen na dopravném.
Vzhledem k počtu míst jsme v letošním školním roce mohli nabídnout lekce
plavání i dětem z 1. tříd a z MŠ. Děti se
na plavání většinou velice těší. I ty, které
přicházejí do bazénu se strachem z vody,
se během pravidelných lekcí osmělí a postupně jejich strach mizí. Je radost vidět
dítě, které před časem reagovalo takřka
pláčem na stříkající vodu, jak se najednou
potápí pod vodu pro míčky a puky.
Výcvik vedou lektorky a lektoři plavání
a probíhá zároveň za dozoru pedagogických pracovníků. Pro výuku je používáno
mnoho tradičních i netradičních pomůcek - plovací desky, plastová „křidélka“,
„žížaly“, skluzavky, plovoucí koberce, různé druhy míčků, branky apod. Není tedy
divu, že dětem se takové hodiny plavání
velmi líbí.
Protože letošní plavecký výcvik právě
skončil, tak se děti už těší ze svého „Mokrého vysvědčení“. To jim letos předávali piráti pod bedlivým zrakem vodníka.
Mgr. Soňa Karásková
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Do divadla za
Rychlými šípy!

Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček. Že netušíte,
o kom je řeč? Tak to asi patříte k naší mladší generaci. Ostatní totiž ví, že jsou to chlapci z Rychlých šípů. Abychom i naše páťáky
a šesťáky seznámili s příběhy těchto čestných hochů, vypravili jsme se do Divadla
Radost v Brně na stejnojmenné divadelní
představení.
Uvítal nás nově zrekonstruovaný vjezd
a foyer divadla s kolekcí loutek Sylvy Zimula
Hanákové s názvem „Alenka v říši divů“, která v loňském roce zvítězila na mezinárodním
divadelním festivalu „Divadelní svět Brno“.
Po prvních „dotecích“ divadelní atmosféry
jsme se usadili a představení mohlo začít.
Jestliže někteří čekali nudné představení, hned po prvních minutách změnili názor.
Všestranní herci nám „naservírovali“ příběhy
Rychlých šípů humorně, s určitou nadsázkou, mnohdy vyvedenou do extrému. Bavili se jak děti, tak dospělí. Celé představení
korunovala bitva s papírovými koulemi, do
níž byli zapojeni i diváci. A protože „Radost“
je divadlo loutkové, přidali herci ještě jeden
veselý příběh této party kluků sehraný právě s loutkami. Atmosféru té doby krásně dokreslily některé známé písně.
Odměnou hercům byl dlouhý potlesk
a úsměvy na tvářích malých diváků. Pozitivní
ohlasy našich žáků po představení zase zahřály u srdíčka paní učitelky.
V „Radosti“ se již brzy chystá otevření unikátního depozitáře loutek, které Divadlo Radost za šedesát let svojí existence uchovává.
Dobrý důvod udělat si radost a vyrazit do divadla s celou rodinou!
Mgr. Monika Nejezchlebová

Pendolinem do Prahy
Nádherný, slunečný dubnový den, vůně
beránka a malovaná vajíčka upozorňují na
blížící se Velikonoce. Žáci pátých ročníků
z Adamova se na nádraží v Brně už rozhlíží
a jeden přes druhého pokřikují: „Kdy už přijede to „pendolino“? Kde budeme sedět? Jak
dlouho pojedeme…?“ Už je tady! Všichni ne12

dočkavě vstupují do vlaku a vydáváme se na
cestu do jednoho z nejkrásnějších měst Evropy - do Prahy.
Někteří jsou zde poprvé, jiní měli tu čest
již někdy dříve s rodiči nebo prarodiči.
Tak prosím, výlet začíná!
Naším cílem byl především střed Prahy
a rozhledna na Petříně. Od nádraží jsme vyrazili k soše svatého Václava. Stánky s velikonočními suvenýry a voňavými lákadly v podobě trdelníků a palačinek, kterým málokdo
odolal, nás provázely cestou od Václavského
ke Staroměstskému náměstí. Oči všech hledaly orloj, ale v chodu jsme ho kvůli odstávce neviděli. Po krátké návštěvě Týnského
chrámu už naše kroky směřovaly ke Karlovu
mostu, kde jsme si řekli něco z jeho historie,
prohlédli barokní sochy a nahlédli také na
část „Kampy“, kde se natáčely „Chobotnice
z II. patra“. A protože se již blížilo poledne,
pospíchali jsme k Hradu starými zámeckými schody. Jejich počítání dalo některým zabrat, sluníčko už nám také trošku zamotalo
hlavy, ale přehlídku jsme stihli a po výměně
hradní stráže jsme si prošli nádvoří a prohlédli Svatovítský chrám.
Co náš čeká nyní? Dalším bodem našeho
putování je Petřín. Již pod rozhlednou pan
učitel ujistil bázlivější z nás, že rozhledna už
tu stojí spoustu let a určitě nespadne. Na odvaze to však některým moc nepřidalo. Naše
obavy však předčilo očekávání vidět Prahu
„jako na dlani“, a tak jsme, vzájemně se povzbuzujíc, vyrazili po točitých schodech nahoru. Rozhledna nás nezklamala a my jsme
mohli vidět, proč se Praze říká stověžatá.

A nakonec jsme zahodili všechny komplexy
a zasmáli se v zrcadlové síni, kde i malí mohou být velkými a tlustí tenkými. Spousta
zrcadel cestou bludištěm zmátla především
děvčata, venku jsme se však sešli všichni.
A už byl čas zamířit k „zubačce“ a potom
tramvají a metrem směrem k nádraží.
Cesta rychlíkem zpátky byla plná smíchu
a radosti a utekla jako voda. Unavení, ale plní
nových zážitků jsme se vraceli domů! A protože je Praha plná krásných míst, určitě ji
zase brzy rádi navštívíme.
Mgr. Monika Nejezchlebová

Rekreace
v lázních Turčianské Teplice
Jezdíme s Blanskem již několik roků, letos je nabídka seniorům, vnoučatům a všem
ostatním v termínu od 23. 7. 2011 do 1. 8.
2011. Ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Cena s polopenzí je 140,90
euro, plná penze 163,30 euro, děti do 10
let sleva. Doprava vlastní nebo autobusem,
který je k dispozici po celou dobu zájezdu,
cena 980 Kč na osobu. Odjezd 23. 7. 2011
v 7.00 hod. z Blanska Macochy. Informace na
t.č. 723 787 752 p. Hollman, 737 428 696 pí
Vaňková, 606 308 877, 608 887 754 pí Weiserová.
Za KD I. V. Peříková, J. Weiserová

Poděkování

Jitka Králíčková jako vždy překvapila! Pozvala na Den matek známou cimbálovou
muziku s novým názvem Majerán. Fantastické výkony strhly každého. Primáška, dcera Věry Kriklové, rodačky z Adamova, to tedy
“válela”! Na zpěvákovy mohly ženy oči nechat, hlas by mu mohl závidět i Waldemar
Matuška, doslova nabitý sál nešetřil potleskem. Děkujeme Jitce, že jsme si zazpívali,
za pohoštění a příjemné zážitky, které nám
připravila.
Za KD I. Věra Peříková

Zprostředkovatel
mám více věřitelů
Půjčky – úvěry bez poplatků
Prozvonit nebo SMS
Tel. 737 142 289

Třeťáci a čtvrťáci ve
„Vodním království“

V pátek 6. května 2011 jsme ze školy na
Ronovské vyjeli na exkurzi do ekologického
střediska Jezírko v Brně-Soběšicích. Tento
rok pro nás nebyla připravená výuka v budově Jezírka, ale v nádherné okolní přírodě. Po úvodním seznámení s průvodkyněmi
a pohybové hře „Na rybáře“ jsme se už mohli
naplno věnovat úkolům, které pro nás byly
připravené. Poznávali jsme rostliny i živočichy spojené s vodou, prohlédli si studánky
na louce „U buku“ a nakonec přišlo to nejdůležitější. Vydali jsme se po skupinkách
do lesa a museli najít podle mapy správnou
trasu vedoucí k cíli. Některým hledání trvalo
trochu déle, ale nakonec ho všichni zvládli
a došli na určené místo. Po vydatné svačině následovalo „lovení pišišvorů“ ve zdejším
potoku. I přes mírný zmatek jsme zvládli vylovit některé velice drobné vodní živočichy.
Pozorně jsme si je prohlédli a zase pustili
zpět do vody. Pak už jsme se vydali do budovy Jezírka, kde každá třída vytvářela své
představy vodního království. Po pilné práci
všechny skupiny dostaly od průvodkyň pochvalu a mohli jsme vyjet na zpáteční cestu.
Mírně unavení, ale spokojení už jsme se těšili
na oběd a někteří hlavně na odpočinek pro
své „unavené“ nožičky.

Pasování na čtenáře

V úterý 10. 5. 2011 nastal ten dlouho očekávaný den v 1. B – pasování na čtenáře. Už
před čtvrtou hodinou odpoledne se začali
scházet nedočkaví prvňáčci se svými rodiči.
Dnes předvedou, jak zvládli to nejdůležitější, co se naučili – čtení. A nejen to! Prvňáčci
si nachystali také dvě pohádky – ke kterým
si sami vyrobili kulisy i masky, písničky i básničku. A potom sedli do svých lavic a přečetli
společně pohádku O slepičce. Jejich čtenář-

ský úspěch ocenila – kromě hrdých rodičů
– i paní ředitelka a také princezna, která je
na čtenáře pasovala. Každý si na tento důležitý den odnesl památku – šerpu, diplom
a průkazku do školní knihovny. Z prvňáčků
spadl opravdu obrovský kámen, že to zvládli
všichni na jedničku. Rodiče na závěr přichystali krásné překvapení - oslavu, takže si prvňáci mohli připít šampusem, ochutnat dort,
mrkvový koláč, mramorovou bábovku, svatební koláčky a další spoustu dobrot a sladkostí. Společně jsme všichni poseděli a oslavili ten VELKÝ den. Všem rodičům za připravené pohoštění děkuji.
H. Ličková – tr. učitelka 1. B

Pasování čtenářů

Odpoledne dne 2. května byli žáci z 1.
A pasováni na čtenáře. Do školy se přišli
podívat rodiče, prarodiče i sourozenci dětí.
Největším překvapení pro děti bylo, že si
přišla poslechnout jejich čtení i princezna.
Děti měly připravený program z básniček

a písniček, které se naučily během 1. třídy.
Obávaným a nejočekávanějším vrcholem
odpoledne bylo ovšem samotné čtení. Žáci
přicházeli po jenom ke stolu, aby každý samostatně přečetl kousek pohádky O Budulínkovi. I přes trému, která určitě některé děti
svazovala, to zvládly výborně. A tak mohla
princezna všechny děti slavnostně pasovat
mečem na Čtenáře 2011. Děti dostaly čtenářský diplom a slavnostní šerpy, které jim
budou tento den připomínat. Na konci se
všichni žáci z 1. A rozloučili básničkou ze Slabikáře...
Mgr. Soňa Karásková

Nejdřív slovo, potom větu,
mámo já to nepopletu.
Nejdřív větu, celé řádky,
táto dám to do pohádky.
Zvládnu přečíst každý list,
mějte radost UMÍM ČÍST!
Šerpy oběma třídám věnoval starosta města Bc. Roman Pilát, MBA. Děkujeme
panu starostovi za sponzorský dar.
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Mc’ Donald´s Cup

Postup do okresního finále

Žáci ZŠ a MŠ Adamov se pravidelně zúčastňují této celostátní fotbalové soutěže
pro žáky 4. a 5.tříd. O postup do okresního
finále hráli naši žáci v Boskovicích ve čtvrtek
5. 5. 2011. Z oblastního kola mohl do finále
postoupit jen vítěz. V každém utkání se hrálo o postup. O vítězství jsme usilovali v nové
sestavě, se zkušenými hráči z minulého ročníku (R. Ševčík, J. Pačovský, T. Antoňů). Po výborných výkonech ve všech utkáních se to
podařilo. V této soutěži poprvé.
Výsledky ZŠ a MŠ Adamov
- ZŠ Sušilova BOSKOVICE
- ZŠ KNÍNICE
- ZŠ 9. května BOSKOVICE
- ZŠ VELKÉ OPATOVICE

2:0
1:1
3:0
2:0

Celkový výsledek: 10 bodů, skóre 8 : 1,
postup
Střelci: Radim Ševčík 6, Jakub Pačovský
1, Tomáš Antoňů 1
Sestava: Radim Ševčík, Jakub Pačovský,
Tomáš Antoňů, Jakub Malák, Jan Nedorost,
Lukáš Pernica, Pavel Věžník, Tomáš Růžička,
Filip Dobrovolný.
Po vítězství v okresním přeboru v halovém fotbale starších žáků zaznamenali velký úspěch v podobě postupu do okresního
finále také mladší žáci.
Děkujeme a blahopřejeme.

Okresní finále Mc’Donald’s
Cupu – bronz pro žáky
ZŠ a MŠ Adamov.
V úterý 17. 5. 2011 odjížděli žáci 4. a 5. třídy
z Blanska, podobně jako naši hokejisté z Bratislavy, s bronzovými medailemi. Tři velice těžká utkání se odehráli v základní sestavě bez
střídání. Hrací systém k nám byl nemilosrdný.
O postup jsme hráli v Boskovicích na menším hřišti (počet hráčů 1+5), finále na větším
hřišti (1+7). V sestavě chyběl Tomáš Antoňů,
který se velkou měrou podílel na postupu. Tři
noví hráči hráli poprvé. Naše hra se s každým
zápasem zlepšovala a v rozhodujícím utkání
o bronz jsme porazili Jedovnice 2:0.
Celková bilance: 4 vítězství, 1 remíza, 2
prohry, celková skóre 12:9. Střelec: Radim
Ševčík 9, Jakub Pačovský 1, Tomáš Antoňů 1,
David Růžička 1.
Do Síně sportovní slávy ZŠ a MŠ Adamov
budou zapsána tato jména: Jakub Pačovský,
Radim Ševčík, Lukáš Pernica, Jan Nedorost,
Pavel Věžník, David Růžička, Jakub Malák,
David Kopřiva, Tomáš Antoňů a Filip Dobrovolný.
Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov
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Petangue

Adamovští junioři se stali mistry republiky v pétanque.
Adamovská trojice ve složení Patrik
Schimmerle, Jan Charvát a Vítězslav Pilát se
stala Mistry české republiky pro rok 2011.
Město Adamov tímto gratuluje mistrům
a děkuje za vzornou reprezentaci města.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města

Šipky
Adamovští šipkaři vyhráli na mistrovství
republiky ČR
Ve dne 2. a 3. 4. 2011 se v hale TJ Sokol
Adamov uskutečnilo celostátní Velké finále

Poháru Unie Šipkových organizací a Superliga v šipkách. Pohár družstev Unie šipkových
organizací ČR vyhrál tým DC Hornets Adamov. Město Adamov tímto děkuje všem hráčům za vzornou reprezentaci města.
Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města

Pozvánka

JMOŠS ve spolupráci s Šipkovým klubem Adamov si Vás dovoluje pozvat na 2.
ročník Mistrovství Jižní Moravy veteránů
Memoriál Martina a Zdenka Tasche, který se uskuteční 2. 7. 2011 v Šipkovém klubu v Adamově. Prezentace bude probíhat
od 10:30 – 11:30 hodin. Z důvodu omezené
kapacity je nutno zaslat závaznou přihlášku
na adresu: Ing. Milan Dudík, Neumannova 4,
679 04 Adamov, tel. 605 156 974, email:
dudik@ekoinas.cz.

ŠACHY

II. liga zůstává v Adamově.

Soutěže družstev byly dohrány. Tři vítězství v řadě našeho Áčka znamenají, že
se v Adamově bude hrát druholigový šach
i v příští sezóně. Béčko rozhodující existenční zápas s Jevíčkem nezvládlo, ale i přesto se
v soutěži udrželo.

Šachový přebor města Adamova

V sobotu 25. června pořádá ŠO TJ Spartak
šachový turnaj „Přebor města Adamova“ „Memoriál Filipa Dobrovolného“.
Právo účasti mají registrovaní i neregistrovaní šachisté i šachistky všeho věku bydlící v Adamově.
Turnaj se koná v salónku restaurace
„Hradní“ od 13,00 hod.

Přehled výsledků:

II.liga E:
20. 2. 2011 TJ Spartak Adamov - TJ ŠK Veselí nad Moravou 5:3
1 Jiří Sekanina, Pavel Masák, Jan Píše, Vladislav Sládek; 0,5 Martin Handl, Pavel Loubal.

Celkovým vítězem se staly dívky TJ Rakovec Kotvrdovice.

Kopaná

V sobotu 19. 3. 2011 proběhl turnaj dívek v malé kopané „O pohár FK Adamov“ za
účasti těchto družstev: FK Adamov, TJ Rakovec Kotvrdovice, TJ Sokol Vísky,TJ Sokol Lažánky, TJ Sokol Křoví a s těmito výsledky:
Adamov
- Kotvrdovice
2:2
Vísky
- Lažánky
2:0
Adamov
- Křoví
1:1
Kotvrdovice - Vísky
0:0
Adamov
- Lažánky
1:0
Kotvrdovice - Křoví
1:0
Lažánky
- Křoví
0:0
Adamov
- Vísky
0:0
Kotvrdovice - Lažánky
2 : 0¨
Vísky
- Křoví
3:2
Tabulka:
1. TJ Rakovec Kotvrdovice 5 : 2
2. TJ Sokol Vísky
5:2
3. FK Adamov
4:3
4. TJ Sokol Křoví
3:5
5. TJ Sokol Lažánky
0:5
O prvenství rozhodly pokutové kopy
Kotvrdovice – Vísky 3 : 2.

8
8
6
2
1

Nejlepší brankářka: Jana Matušková, TJ
Rakovec Kotvrdovice
Nejlepší střelkyně: Petra Vojtová, FK Adamov
Nejlepší hráčka: Romana Čtvrtníčková, TJ
Rakovec Kotvrdovice
Družstvo FK Adamov
Brankař: Klára Doláková. Spodní řada
z leva: Lucie Ševčíková, Petra Vojtová, Tereza
Foldová, Renata Vespalcová, Adéla Šnoblová
Horní řada z leva: Veronika Minaříková, Lenka Mihoková, Sandra Didi, Klára Holasová,
Klára Potůčková, Tereza Klímová
Závěrem bych chtěl poděkovat senátoru
ČR panu Josefu Regecovi, který převzal záštitu nad tímto turnajem a poskytl věcné dary.
Dále patří poděkování p. Minaříkovi a p. Vojtovi za vzornou organizaci, rozhodčímu
p. Handlovi a všem účastníkům a divákům
za hladký průběh turnaje.
FK Adamov

6. 3. 2011 ŠK HPM TEC Hustopeče - TJ Spartak Adamov 3:5
1 Pavel Loubal, Jan Píše, Vladislav Sládek; 0,5
Jiří Sekanina, Martin Handl, Pavel Masák, Karel Kredl.
10. 3. 2011 TJ Spartak Adamov - ŠK Holešov 4,5:3,5
1 Pavel Masák, Karel Kredl, Jan Píše; 0,5 Martin Handl, Pavel Loubal, Vladislav Sládek.
10. 4. 2011 ŠK Staré Město - TJ Spartak Adamov 6:2
0,5 Jiří Sekanina, Pavel Loubal, Jan Píše, Radek Trmač.
Krajský přebor II A:
20. 02. 2011 TJ Spartak Adamov „B“ - ŠK
KME-DDM Kuřim „B“ 1½ : 6½
0,5 Jaroslav Šmehlík, Petr Bednář, Radek Trmač.
06. 03. 2011 ŠK Jevíčko - TJ Spartak Adamov „B“ 6 : 2
0,5 Radek Trmač, Jiří Wiezner, Pavol Mikuš,
Petr Ležák.
27. 3. 2011 TJ Spartak Adamov „B“ - Sokol
Rudice 1,5:6,5
0,5 Radek Trmač, Jiří Wiezner, Milan Novotný.
Okresní přebor:
27. 02. 2011 Sokol Rudice „B“ - TJ Spartak
Adamov „C“ 6,5:1,5
1 Petr Ležák; 0,5 Vladimír Beneš.
20. 3. 2011 TJ Spartak Adamov „C“ - ŠK Jevíčko „B“ 2:6
1 Martin Schneider; 0,5 Zdenek Schneider,
Petr Bajza.
ŠO TJ Spartak Adamov

INZERCE:
 Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie,
celé sbírky - větší množství - pozůstalost po
sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny. Info: tiskárna@komurka.cz, nebo tel.:
724 22 92 92.
 Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC, montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel.
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz
 Nabízím k dlouhodobému pronájmu pěkný, velký, slunný byt 1+1 na Ptačině. Cena
dohodou. Tel. 728 011 061.
 Pro normální chlapy každé ÚT od 19 –
20 hod a ČT od 20 – 21 hod. jsou tréninky

v Thajském boxu (sebeobrana, kondička)
v tělocvičně na Ptačině. Tel. 721 833 201.
 Počítače, notebooky, mobilní telefony,
navigace, příslušenství – prodej, pozáruční servis. Mobil Pc & servis, Komenského
10, st. Blansko (u zast. ČD). Tel. 511 191 170,
606 255 944.
 Pronajmu byt 3+1 na Ptačině v plně
revitalizovaném panelovém domě. Tel.
511 116 289, byt.ptacina@seznam.cz
 Koupím garáž v Adamově na Ptačině. Tel.
739 114 179.
 Nabízím pronájem dvoj nebo třípokojového bytu na ul. Jilemnického. SMS na t.č.
603 218 431.
 Pronajmu garáž na Kolonce na ulici Fibichova. Tel. 722 965 137, volat po 20. hodině
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•• SEKERY A PALICE RŮZNÝCH DÉLEK
•• NŮŽKY NA TRÁVU A ŽIVÝ PLOT
•• ZAHRADNÍ NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ, JEDNO – DVOUČEPELOVÉ, PŘEVODOVÉ, TELESKOPICKÉ
•• LOPATY, RÝČE, HRÁBĚ S VÝMĚNNÝMI NÁSTAVCI
•• NOŽE UNIVERZÁLNÍ, ROUBOVACÍ, OČKOVACÍ
•• PILKY ZAHRADNÍ, KEMPINGOVÉ, RÁMOVÉ

TO VŠE OD 1. 6. – 30. 6. 2011 ZA ZAVÁDÉCÍ
CENY SE SLEVAMI AŹ 15 %
Školní lesní podnik Křtiny,
Autodílny Adamov, Nádražní 374, 679 04 Adamov
Tel: 516 446 112
e-mail: autodilny@slpkrtiny.cz,
www.autodilnyadamov.cz

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

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

ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení

ZDARMA

ADA-NET pro důchodce

C 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

download i upload, žádné limity, žádná FUP

Nabídka platí pro objednávky do 30.6.2011 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 8 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, Bc. R. Pilát, R. Kolář,
Bc. L.Špačková, Mgr. K. Urbani, J. Králíčková, L. Vrožinová, M.Škvařilová, DiS. 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.

16

