
červenec-srpen 2011

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Den dětí v Adamově

Foto ze setkání členů KD při MKS s přáteli z Bratislavy. 1. ročník soutěže JSDH

UPOZORNĚNÍ:
Dne 30. června 2011 uplynula lhůta pro zaplacení místních poplatků (za psy, komunální odpad) 

dle OZV města Adamova č. 4/2010 a č. 5/2010. po nezaplacení v termínu splatnosti budou 
dlužné částky vyměřeny (nedoplatky mohou být výměrem zvýšeny až na trojnásobek). 

Více informací na tel. č. 516 499 629 nebo www.adamov.cz.
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OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍM 
DNEM DĚTÍ 2011 V ADAMOVĚ

Město Adamov ve spolupráci s místními zájmovými a sportovními organizacemi připravilo týden oslav Me-
zinárodního dne dětí 2011 a zde je malé ohlednutí za úspěšnými akcemi. Město Adamov tímto děkuje všem 

organizátorům a pomocníkům z řad naší mládeže za perfektní průběh všech akcí.

V neděli 29. 5. 2011 pořádal MO MRS Adamov Soutěž rybářů u splavu a odpoledne pro malé a velké na Sklaďáku. 
Pro děti i dospělé byl připraven program v podobě her a soutěží s hudebním doprovodem.

V úterý 31. 5. 2011 připravil Městský klub mládeže pro děti a mládež sportovní odpoledne v areálu hřiště na 
ul. P. Jilemnického, kde byla připravena spousta soutěží, hudební produkce a občerstvení.
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Ve čtvrtek 2. 6. 2011 proběhl v rámci oslav MDD v Šipkovém klubu Adamov turnaj pro děti a mládež ve dvou 
kategoriích do 15 let a od 15 let. V obou kategoriích se udělovaly ceny a poháry do šestého místa, pro zbytek 

byly připraveny ceny útěchy. Účast na turnaji byla dvakrát větší než v minulých ročnících.

V pátek 3. 6. 2011 pořádal opět Městský klub mládeže dětský (pod)večer pro děti a mládež na hřišti nad 
školou Ronovská. Pro děti byl připravený zábavný program s ukázkami činnosti Městské policie, procházkou 

strašidelným lesem s hledáním pokladu a večer s ohněm, hudbou a občerstvením.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 15. schůzi konané dne 25. 5. 2011 
mimo jiné rM:

Schválila dohodu o realizaci přeložky  •
plynovodní přípojky a části odběrného 
plynového zařízení na parc.č. 249/3, St. 
369 v k.ú. a obci Adamov mezi Městem 
Adamov a JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841 
a schválila provést stavbu ve smyslu zák. č. 
183/2006 Sb. Jedná se o realizaci přeložky 
plynovodní přípojky do ZŠ Komenského 
4 po parc.č. 249/3 a St. 363 včetně rekon-
strukce odběrného místa formou písemné 
dohody. Tato činnost je prováděna na zá-
kladě rekonstrukce plynovodní sítě z NTL 
na STL v Adamově.
Schválila smlouvu o budoucí smlouvě  •
o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na pozemcích parc.č.46/22, 
č.46/21, č.392/1, č.46/8, č.46/4, č.46/24, 
č.46/25, č.46/26 vše v k.ú. a obci Adamov 
mezi Městem Adamov a E. ON Distribuce, 
a.s., IČ: 28085400. Jedná se o záměr při-
pojení tzv. „Starého provozu“ kabeláží VN 
přes pozemky patřící městu Adamovu.
Vzala na vědomí zápis z jednání výběrové  •
komise na použití prostředků úvěrového 
fondu oprav a modernizace bytů (FOMB).
Schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  •
s firmou Grafex spol. s.r.o, Kolonka 304, 
Adamov, na tisk Adamovského zpravo-
daje. Schválením tohoto dodatku bude 
od měsíce září 2011 vydáván Adamovský 
zpravodaj v barevném provedení.
Rozhodla o vyčlenění 50 ks map a celkem  •
100 ks pohlednic Alexandrovy rozhledny 
k propagaci Města Adamov, a to pro Úřad 
regionální rady regionu soudržnosti Jiho-
východ. O darování propagačních materi-
álů vztahujících se k Alexandrově rozhled-
ně bylo Město Adamov požádáno pro pu-
blicitu projektu Rekonstrukce Alexandro-
vy rozhledny v rámci letní kampaně „Lovci 
Jihovýchod“.
Rozhodla dle ust. § 47 zákona č. 561/2004  •
Sb., školský zákon a § 7 vyhlášky č. 48/2005 

PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY PRO MĚSTO ADAMOV
Popis Výše dotace Termín realizace

Územní plán Adamov 1.063.200,- do 31/3/2012

Sídliště Ptačina – IV. etapa dokončení ulice Družstevní 4.000.000,- 8-11/2011

Dětské hřiště ul. Mírová 751.540,- v roce 2011
Jiří Němec, místostarosta

Sb., o základním vzdělání, na základě udě-
leného souhlasu Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje, zřídit ve školním roce 
2011/2012 přípravnou třídu pro děti s od-
kladem školní docházky v Základní škole 
a mateřské škole Adamov, příspěvková or-
ganizace.
Rada města Adamova schválila znění kro- •
niky Města Adamova za rok 2010.
Schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák.  •
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, vnitřní předpis č. 4/2011 
Pravidla pro výlep plakátů a vnitřní před-
pis č. 5/2011 Pravidla pro zveřejňování in-
formací a inzerce v Adamovském zpravo-
daji. Oba vnitřní předpisy jsou účinné od 
1. 6. 2011 a jsou zveřejněny na webových 
stránkách města: www.adamov.cz/Město 
Adamov/ pravidla a řády.
Vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání komi- •
se Projektu Zdravé město Adamov a míst-
ní Agendy 21 z 9. 5. 2011 a zápis z 6. jed-
nání Kulturně informační komise ze dne 
18. 5. 2011.
Schválila mimořádný finanční dar Sdruže- •
ní hráčů pétanque FENYX ve výši 5.000,- 
Kč, za vzornou reprezentaci města Adamo-
va na mistrovství České republiky, kde se 
družstvo juniorů umístilo na 1. místě.
Schválila poskytnutí finančního daru ve  •
výši 4.000,- Kč Moravskému rybářskému 
svazu, o. s., místní organizaci Adamov, na 
nákup věcných cen a úhradu nákladů spo-
jených se zajištěním oslav Mezinárodního 
dne dětí.
Schválila poskytnutí věcných darů Základ- •
ní škole a mateřské škole Adamov v hod-
notě 4.000,- Kč a Městskému kulturnímu 
středisku Adamov v hodnotě 2.000,- Kč 
pro oslavy Mezinárodního dne dětí.
Svěřila s účinností od 1. 6. 2011 odboru  •
správy majetku města působnost rozho-
dování o uzavírání smluv o nájmu hrobo-
vého místa a dodatků ke smlouvám o ná-
jmu hrobového místa za účelem nájmu 
hrobových míst na starém hřbitově v Ada-
mově I a novém hřbitově v Adamově III.
Schválila záměr pronájmu nevyužité části  •
budovy kotelny na pozemku parc.č. 1126 
v k.ú. a obci Adamova o velikosti 187 m2 

a uložila odboru SMM zveřejnit záměr pro-
nájmu na úřední desce.
Projednala žádost pana Rubyho o proná- •
jem části pozemku p.č. 396/6 na ulici Hrad-
ní a neschválila záměr pronájmu v poža-
dované podobě.
Vzala na vědomí žádost od provozov- •
ny BUFET – Věra Svačinová, Družstevní 1, 
67904 Adamov o pronájem venkovních 
prostor u provozovny ke zřízení letní za-
hrádky a uložila odboru SMM zveřejnit zá-
měr pronájmu na úřední desce.
Schválila smlouvy o výpůjčce na zapůjče- •
ní 30 ks nádob na separovaný odpad (sklo) 
a na zapůjčení 5 ks nádob na separovaný 
odpad (papír) se společností EKO-KOM.

na 16. schůzi konané dne 13. 6. 2011 
mimo jiné rM:

Vzala na vědomí zápis ze 4. Zasedání Ko- •
mise Územního plánu Adamova a zápis 
z 5. zasedání komise Projektu Zdravé měs-
to Adamov a místní Agendy 21.
Doporučila Zastupitelstvu města Ada- •
mova přijetí dotace na realizaci projektu 
„Regenerace panelového sídliště – Ada-
mov, sídliště Ptačina – IV. etapa“ ve výši 
Kč 4.000.000,00. Projekt řeší revitalizaci 
prostor na ulici Družstevní. Především se 
jedná o rekonstrukce povrchů komunikací 
(chodníků), realizace příjezdových komu-
nikací k zadním vchodům bytových domů 
na ulici Družstevní a realizaci rozšíření par-
kovacích ploch pro motorová vozidla.
Vzala na vědomí návrh úpravy provozu MŠ  •
Adamov v průběhu měsíce července a srp-
na 2011.
Schválila připojení společnosti CTS Con- •
sult, a.s., k distribuční soustavě plynu (ply-
novod DN 300 mm).
Schválila darovací smlouvu o bezú- •
platném převodu pozemků parc.č. 
399/31, p.č.450/9, p.č.450/10, p.č.450/11, 
p.č.450/12, p.č.450/13, vše v k.ú. a obci 
Adamov mezi dárcem Jihomoravským 
krajem a obdarovaným Městem Adamov. 
Tyto pozemky byly schváleny, jako bez-
úplatné nabytí nemovitostí do majetku 
Města Adamova na 31. zasedání ZM kona-
né dne 30. 6. 2010.
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Oznámení
Oznamujeme občanům, že v době 

letních prázdnin bude probíhat opra-
va přístupového schodiště na dětské 
hřiště na ulici Komenského. Proto 
bude přístup na hřiště z tohoto scho-
diště uzavřen. Žádáme návštěvníky 
tohoto zařízení, aby dbali zvýšené 
opatrnosti při pohybu v okolí schodiš-
tě a používali bezbariérový přístup od 
školy. Děkujeme za pochopení a pře-
jeme příjemné prožití letních dnů.

Odbor SMM

vybrané události z května 2011 
konkrétně:

*Během denní služby byli strážníci po-
žádáni o součinnost při zjištění totožnosti 
muže, který se přepravoval ve vlaku ČD bez 
platné jízdenky a odmítal komunikovat s pří-
tomným revizorem. Strážníci muže vyzvali 
k prokázání totožnosti a zjištěné informace 
předali pracovníkovi ČD k dalšímu opatření 
a dále zůstali přítomni při projednání tzv. jíz-
dy na černo.

*Na nadměrný hluk, vycházející ze za-
hrádek u ČOV, upozornili strážníky obyva-
telé Ptačiny, kteří nemohli spát a byli rušeni 
v nočním klidu. Strážníci zjistili, že v zahrád-
kářské oblasti si skupinka osob rozdělala 
oheň, ale již si neuvědomila, že hlasitých kři-
kem ruší spoluobyvatele města. Celá událost 
byla vyřešena domluvou a dále byly prová-
děny kontroly, zda se rušení nočního klidu 
neopakuje.

*O tom, že je nebezpečné řídit pod vli-
vem alkoholu, se přesvědčil muž, který ve 
večerních hodinách nezvládl svůj vůz a pro-
razil plot u rodinného domu na Smetanově 
náměstí. Muž byl, pro podezření z vnitřního 
zranění, převezen na ošetření. O úklid mís-
ta nehody se postarala JSDH Adamov a HZS 
Blansko.

Omezení provozu Městského klubu mládeže v době letních prázdnin:
Od 1. 7. do 8. 7. 2011 bude klub uzavřen.
Od 25. 7. do 29. 7. 2011 bude klub v odpoledních hodinách uzavřen.
Od 22. 8. do 26. 8. 2011 bude klub uzavřen.
Od 29. 8. do 31. 8. 2011 bude klub v dopoledních hodinách uzavřen.
Děkujeme za pochopení a všem našim návštěvníkům přejeme pěkné slunečné léto 

plné nových kamarádů a zážitků.

Schválila smlouvu o budoucí smlouvě  •
o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Adamov a vlastníky budovy Smetanovo 
náměstí 327/4 PharmDr. Vlastou Daňko-
vou a MUDr. Evou Tomaštíkovou. Smlou-
va se týká zřízení plynové přípojky do této 
budovy.
Doporučila ZM odprodat části pozemků  •
parc.č.458/156 o výměře 212 m2, a 306 
m2, druh pozemku ostatní plocha. Záměr 
prodeje pozemků byl řádně zveřejněn na 
úřední desce.
Vzala na vědomí návrh změny dopravního  •
značení po městě a ukládá odboru správa 
majetku města zaslat navržené změny ke 
schválení na MěÚ Blansko, oddělení do-
pravy.
Schválila umístění štítu s logem zařízení  •
Zlatá zastávka na budovu ul. Smetanovo 
nám. 99 v Adamově.
Vzala na vědomí žádost nájemkyně o zru- •
šení výpovědi Smluv o nájmu nemovitostí 
týkajících se pronájmu pozemků určených 
na zahrádku „u tenisových kurtů“ a schvá-
lila ukončení těchto smluv výpovědí zasla-
nou odborem SMM dne 20. 5. 2011. Pod-
nětem k výpovědi bylo zjištění nevhodné-
ho chování k okolním zahrádkářům (ško-
dy na úrodě i majetku) a s tím související 
zásah Městské policie Adamov, která byla 
na místo přivolána kvůli hluku a nepřimě-
řenému jednání.
Doporučila ZM schválit Smlouvu o spo- •
lupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK 
s Jihomoravským krajem. Důvodem pro 
uzavření smlouvy je prohloubení vzájem-
né spolupráce při rozvoji IDS a narovnání 
právních vztahů.
Schválila Dohodu o narovnání uzavře- •
nou na základě podané žádosti ze dne 6. 
6. 2011. Dohodou byly smluvně zajištěny 
podmínky pro splátkový kalendář na úhra-
du nedoplatku z nájmu a plnění poskyto-
vaných s užíváním bytu.
Projednala závěrečný účet Města Adamo- •
va za rok 2010 a doporučila ZM schválit 
tento závěrečný účet vč. zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a vyjádřit sou-
hlas s celoročním hospodařením Města 
Adamova za rok 2010, a to bez výhrad. Zá-
věrečný účet byl řádně před projednáním 
v ZM zveřejněn na úřední desce.

Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

*Pomoc strážníků si vyžádala žena, kte-
rou napadl její partner a poté odešel do re-
stauračního zařízení. Strážníci muže před-
vedli k podání vysvětlení a převezli na pro-
tialkoholní záchytnou stanici, jelikož byl 
pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že 
byl dále nebezpečný. Ženě bylo nabídnuto 
ošetření a dále byla poučena, jak postupo-
vat v případě podání návrhu na projednání 
přestupku.

*Na záchytnou stanici museli strážníci 
převést i mladou slečnu, která neuposlech-
la jejich domluv a dále pokračovala, pod vli-
vem alkoholu, v rušení nočního klidu. Uve-
dená se ze svého jednání vyspala a byla ze 
záchytné stanice propuštěna.

*Strážníci se dozvěděli, že na hotelu Pod 
Horkou se nachází osoba, která je v pátrání. 
Strážníci osobu zadrželi a předvedli na PČR 
Blansko, kde ji předali k dalšímu opatření.

Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov

Vzala na vědomí materiál týkající se údrž- •
by veřejné zeleně v okolí bytových domů 
předložený místostarostou. Tento doku-
ment bude sloužit pro jednání o spoluprá-
ci se zástupci SVJ ve věci údržby pozemků 
ve vlastnictví města.
Doporučila ZM schválit přijetí nadačního  •
příspěvku na projekt „Dětské hřiště ulice 
Mírová, Adamov“ z Nadace ČEZ, ve výši 
751.540,- Kč.
Schválila program 6. zasedání Zastupitel- •
stva města Adamova.

Z další činnosti:
Na základě rozhodnutí Rady města Ada-

mov o připojení se k iniciativě Moravské ná-

rodní obce, o.s. „Za vyvěšování moravské 
zemské vlajky“ bude dne 5. 7. 2011 na „Den 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ 
na hlavní budově Městského úřadu v Ada-
mově vyvěšena moravská zemská vlajka. 
Tím se město Adamov připojí k dalším více 
než 150 moravským radnicím, včetně Blan-
ska, Boskovic, Rudice, Křtin, Habrůvky, Je-
dovnic nebo Jihomoravského hejtmanství 
aj., které moravskou vlajku vyvěsí. Bližší in-
formace o této akci lze získat na webové 
adrese: 
http://zamoravu.eu/iniciativy/vyvesovani-
moravske-vlajky/2-rocnik/.

Na základě zápisu ze schůze RM 
zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková
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Město Adamov – Městský úřad v Adamově, pod Horkou 2, 679 04 Adamov

Pravidla pro zveřejňování informací 
a inzerce v Adamovském zpravodaji

vnitřní předpis č. 5/2011
Rada města Adamova v souladu s § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, k zabezpečení vydává tento vnitřní 
předpis:

článek 1 
Úvodní ustanovení

1.1. Vnitřní předpis je vydáván za účelem 
vytvoření jasného a přehledného postupu 
a pravidel pro přijímání a následné zveřej-
ňování informací a inzerce v Adamovském 
zpravodaji /dále jen zpravodaj/ vydávaném 
Městem Adamov na základě potvrzení o za-
psání do evidence periodického tisku vyda-
ného Ministerstvem kultury České republiky 
pod evidenčním číslem MK ČR E 14730 ze 
dne 18.9.2003
1.2. Zpravodaj vychází měsíčně, kromě mě-
síce srpna a je zdarma dodáván do všech 
domácností ve městě Adamově. Součas-
ně je zveřejňován i na webových stránkách 
města.
1.3. Vydávání zpravodaje řídí a koordinuje 
Kulturně informační komise zřízená Radou 
města Adamova /dále jen redakční rada/. Re-
dakční rada rozhoduje o zařazení podaných 
příspěvků do konkrétního čísla zpravodaje.
1.4. Příspěvky do zpravodaje mají aktuál-
ně informační charakter a slouží především 
k tomu, aby orgány Města Adamova, jeho 
příspěvkové organizace, Městem Adamo-
vem založené právnické osoby nebo zřízené 
organizační složky sdělovaly občanům měs-
ta zprávy a informace o dění ve městě.
1.5. Jiné subjekty než ty, které jsou uvedené 
v bodě 1.4. mohou prostřednictvím zpravo-
daje zveřejňovat své příspěvky či inzeráty 
a oznámení a to buď bezúplatně nebo za 
úhradu.
1.6. Za obsahovou stránku textů vydaných 
ve zpravodaji odpovídá autor.

článek 2 
příjem požadavků na zveřejnění 

příspěvků či inzerátů
2.1. Požadavky na zveřejnění příspěvků či in-
zerátů /dále jen příspěvků/ přijímá pověřená 
pracovnice odboru sociálních a správních 
věcí /dále jen OSSV/.
2.2. V případě, že podávané příspěvky pod-
léhají úhradě, je pro jejich příjem stanovená 
následující doba :

pondělí, středa - 8.00 až 17.00 hod. (kromě  •
polední přestávky od 12.00 do 12.30 hod)
úterý, čtvrtek a pátek – 8.00 až 11.00 hod. •

2.3. Příspěvky jsou přijímány nejpozději do 
15. dne v tom měsíci, ve kterém má být pří-
spěvek zveřejněn v příslušném vydání zpra-
vodaje. Připadá-li tento den na den pracovní-
ho volna, je termínem pro ukončení přijímání 
příspěvků nejbližší následující pracovní den.
2.4. Inzerci je možno přijímat jednorázově 
i do více po sobě jdoucích čísel zpravodaje 
v kalendářním roce a to po předchozí úhradě 
a doložení příslušného dokladu o úhradě.
2.5. Podklady pro příspěvky je možné zaslat 
e-mailem ve formátu pdf. nebo jpg. na e-
mailovou adresu pověřené pracovnice OSSV 
nebo jiným způsobem doručit k rukám po-
věřené pracovnice OSSV a to po předchozí 
domluvě na tel.č. 516 499 625. Nevyžádané 
materiály se nevracejí.

článek 3 
Úhrada za zveřejnění příspěvků a inzerce
3.1. Zveřejňování příspěvků, které se týkají:

činnosti Městského úřadu Adamov, •
činnosti Města Adamova a jeho orgánů,  •
komisí či výborů,
činnosti právnických osob založených  •
nebo zřízených Městem Adamov,
činnosti organizačních složek zřízených  •
Městem Adamov,
činnosti sportovních neziskových organi- •
zací aktivně činných ve městě Adamově 
případně organizací, které mají s Městem 
Adamovem uzavřenou smlouvu o vzájem-
né propagaci (oznámení pořádání sportov-
ních utkání a sportovních akcí),
činnosti neziskových klubů a spolků orga- •
nizovaných ve městě Adamově (oznámení 
akcí)
činnosti Základní umělecké školy Adamov, •
změn úředních hodin či jiných důležitých  •
sdělení orgánů veřejné správy,
případně jiné příspěvky o kterých rozhod- •
ne redakční rada, nepodléhají úhradě.

3.2. Příspěvky uvedené v bodě 3.1. je redakč-
ní rada oprávněna z kapacitních důvodů krá-
tit dle svého uvážení, případně je zařadit, 
s patřičným ohledem na jejich aktuálnost, do 
jiného vydání zpravodaje.
3.3. Za úhradu se zveřejní příspěvky, které 
mají charakter komerční či osobní informace 
fyzických osob nebo podnikajících subjektů 
nebo mají podobu inzerce, prodejní reklamy 
nebo upozornění na prodejní dobu či akci, 
nabídky zaměstnání, apod.
3.4. Příspěvky podléhající úhradě dle bodu 
3.3. budou zveřejněny až po provedení jejich 
úhrady. Úhrada se provede v hotovosti na 

pokladně Městského úřadu Adamov a to na 
základě dokladu o vyměření úhrady vystave-
ného pověřenou pracovnicí OSSV nebo pře-
vodem z účtu na účet města. Je možná plat-
ba na základě vystavené faktury, pokud o to 
žadatel o zveřejnění příspěvku požádá a sdě-
lí všechny potřebné fakturační údaje. Platbu 
je nutno provést vždy předem a to v termí-
nu uzávěrky příjímání příspěvků uvedeném 
v bodě 2.3. tohoto předpisu.
3.5. Výše úhrady dle bodu 3.3. činí :

soukromá inzerce „koupím,prodám,vymě- •
ním,vzpomínka“ - 30,-Kč + DPH dle platné 
sazby, v případě požadavku na zveřejnění 
fotografie k textu se hradí za naskenování 
příplatek 20,-Kč + DPH dle platné sazby
plošná inzerce (rámeček): •

1/8 strany (68x50) - 300,-Kč + DPH dle  -
platné sazby
1/4 strany (68x103) - 600,-Kč + DPH dle  -
platné sazby
1/2 strany (144x108) - 1200,-Kč + DPH  -
dle platné sazby
celá strana (160x230) - 2400,-Kč + DPH  -
dle platné sazby

v případě zveřejňování příspěvků podá- •
vaných v rámci předvolebních kampaní 
v době konání voleb vyhlášených přísluš-
ným rozhodnutím prezidenta republiky se 
uvedené úhrady zvyšují o 100%.

3.6. Ceny uvedené v bodě 3.5. platí vždy pro 
zveřejnění v jednom vydání zpravodaje.

článek 4 
Závěrečná ustanovení

Vnitřní předpis č. 5/2011 byl schválen Ra-
dou města Adamova dne 25.5.2011 na její 15. 
schůzi a nabývá účinnosti dnem 1.6.2011

Lávka k Albertu
Město Adamov tímto doplňuje infor-
maci z minulého zpravodaje. Je vypra-
cováno statické posouzení možnosti 
opravy lávky. Momentálně se připra-
vuje projektová dokumentace a ná-
sledně proběhne územní řízení. Opra-
va bude zahrnuta do rozpočtu roku 
2012, kdy se počítá s jejím znovuote-
vřením včetně návazného schodiště 
na cestu okolo fotbalového hřiště.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města
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Zprávy z matriky
v sobotu dne 11. června 2011 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. Do 
života byly přivítány tyto děti:
03.12.2010 Anastázie Volavá,  

Družstevní 6
17.12.2010  Lukáš Jüthner,  

Blažkova 3
31.01.2011  Tereza Ambrožová, 

Opletalova 38 B
24.02.2011  Ema Neřimová,  

Fibichova 7
25.02.2011  Marek Soboslai,  

Mírová 8
05.04.2011  Hana Voldřichová, 

Komenského 5
08.04.2011  Markéta Mertová,  

Družstevní 8
25.04.2011  Patrik Auer,  

Neumannova 6

Blahopřejeme
01.06. Vladimír Čech, 84 roky, 

Komenského 25
01.06. Veronika Spěváková, 83 roky,  

Komenského 1
03.06. Alžběta Polášková, 95 roků,  

Dvořákova 2
08.06. Božena Svobodová, 82 roky,  

Tererova 1
09.06. Richard Beránek, 89 roků, 

Komenského 1
12.06. Marie Kocmanová, 70 roků,  

Sadová 21
13.06. Jiřina Zahradníčková, 83 roky,  

Komenského 23
21.06. Marie Kostelecká, 80 roků, 

Komenského 19
21.06. Dagmar Lingerová 84 roky,  

Pod Horkou 15
24.06. Vlasta Beníšková, 75 roků,  

Sadová 23
27.06. Ladislav Linhart, 70 roků,  

Sadová 17
28.06. Ing. Miloš Hladký, 81 rok,  

Údolní 1
29.06. Františka Kyzlinková, 92 roky,  

Pod Horkou 15

Úmrtí
16.05. Ing. Karel Hovorka, roč. 1924,  

Komenského 3
03.06. Bohumila Rozsypalová, roč. 1915,  

Komenského 25
16.06. Ing. Jiří Říha, roč. 1929, 

Komenského 13
17.06. Zdeněk Kovařík, roč. 1949, 

Petra Jilemnického 16
18.06. Miluše Nosková, roč. 1943,  

Komenského 7

Jedním z dárků dětem k jejich svátku bylo „Piškorkové odpoledne”. 
Děti si při něm zasoutěžily, zahrály si a zazpívaly. 

Při zábavném odpoledni pro děti pomáhali senioři z klubů důchodců při MKS.

Výlet na Alexandrovku zavedl na toto místo mnoho obyvatel města, kteří zde nebyli už 
řádku roků. Tentokrát to zvládli i ti, komu zdraví neslouží a nedovoluje podnikat náročné 

vycházky. Závěr akce patřil návštěvě střelnice ŠLP Křtiny, kde jsme si opekli klobásky.

Z MKS ...
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Vzpomínka

16. července 2011 si připomeneme 90. 
výročí narození pana Jaroslava Zelíka, býva-
lého významného obětavého iniciátora a or-
ganizátora v oblasti kultury a od r. 2001 dr-
žitele Čestného občanství města Adamova. 
Zemřel 1. 5. 2003.

J.M.
Dne 19. 6. 2011 uplynulo 33 roků, kdy nás 

navždy opustila paní Marie Žírovnická. Kdo 
jste ji znali, věnujte jí spolu s námi tichou 
vzpomínku.

Synové Rudolf a Antonín a dcery 
Ludmila a Hana s rodinami.

Dne 27. 7. 2011 uplyne 20 let, kdy nás na-
vždy opustil pan Leopold Fiala. Stále s láskou 
vzpomíná manželka, synové Leopold, Josef 
a Jiří a dcery Hana a Lenka s rodinami.

Igor Kozlovský - nedožité 
80. narozeniny

Narodil se 29. července 1931 v Prešově. 
Od mládí měl zálibu ve výtvarné práci. Od-
borné studium absolvoval na Umělecko-
průmyslové škole v Brně. Během svého ži-
vota pracoval jako výtvarník v propagačních 
odděleních různých firem. Jeho poslední 
a nejdelší zaměstnání bylo v Adamovských 
strojírnách v Adamově, kam nastoupil v úno-
ru 1978 a současně se stal občanem Adamo-
va. V březnu 1978 se oženil s pracovnicí Ada-

rozhodčí. S přibývajícími léty převážil zá-
jem o výtvarné umění, kulturu a vlastivědu, 
kterým se věnoval s plným nasazením. Byl 
spoluzakladatelem Historicko-vlastivědné-
ho kroužku při ZK ROH a jeho dlouholetým 
předsedou. Cílem jeho vlastivědné práce 
bylo rozšířit poznávání regionu a seznamo-
vat s těmito poznatky širší veřejnost. Se spo-
lupracovníky vydával časopis Vlastivědné 
zprávy z Adamova a okolí. Časopis vycházel 
v letech 1957 až 1972. V samostatné knižnici, 
která vycházela při časopisu, bylo vydáno 45 
titulů. Velmi oblíbené byly poznávací zájez-
dy, které organizoval a na které se účastníci 
dlouho předem těšili. Vlastivědné přednášky 
rozšiřovaly znalost místních pamětihodnos-
tí (studánky, památníky apod.) i vědomosti 
o památkách v republice (např. větrné mlý-
ny na Moravě). Stal se členem, později mís-
topředsedou, Musejní a vlastivědné společ-
nosti v Brně, svými články přispíval do Vlasti-
vědného věstníku moravského i do firemní-
ho a regionálního tisku. V mládí byl Jaroslav 
Zelík aktivním výtvarníkem. S přibývajícími 
léty a časovým vytížením přešel na činnost 
organizační a sběratelskou. Připravoval vý-
stavy výtvarného umění, které byly navště-
vovány milovníky umění z Brna i širokého 
okolí. Vystavovali zde renomovaní umělci 
z celé republiky, někteří i ze zahraničí. V po-
zadí nezůstalo ani představování umělců 
spjatých s regionem. Vernisáže výstav byly 
obohacením kulturního života Adamova. 
Jaroslav Zelík se zapojil do činnosti Klubu 
přátel výtvarného umění, Svazu přátel gra-
fiky a krásné knihy a byl také aktivním sbě-
ratelem grafiky a exlibris. Stranou nezůstal 
ani zájem o divadlo. Za jeho předsednictví 
se v závodním klubu konaly ochotnické di-
vadelní festivaly. V posledním období života, 
vzhledem k vážnému onemocnění, se musel 
Jaroslav Zelík veškerých aktivit vzdát a zpo-
vzdálí sledoval pokračování svého díla. Ze-
mřel 1. května 2003. Za celoživotní činnost 
v oblasti kultury a historie regionu obdržel 
Jaroslav Zelík v říjnu 2001 čestné občanství 
města Adamova. Jeho zásluhy na poli vlasti-
vědné práce ocenila i Musejní a vlastivědná 
společnost a další instituce. Vzpomíná rodi-
na, členové Historicko-vlastivědného krouž-
ku a adamovští občané.

JB

Ladislav Linhart - 
70. narozeniny

Narodil se 27. června 1941 v Adamově, po 
absolvování povinné školní docházky v Ada-
mově vystudoval Vyšší průmyslovou školu 
chemickou v Brně - obor organická chemie. 
I přes to, že měl umístěnku do výzkumné-

movských strojíren - odd. OTS (předváděcí 
středisko) Miladou Reitzenthalerovou. Spolu 
vychovávali dceru Elenu. Igor Kozlovský sa-
mostatně tvořil při zaměstnání v Adamově. 
Věnoval se kresbě a hlavně koláži, oblíbil si 
papírové a PVC folie, z nichž různými barev-
nými kombinacemi a zpracováním, např. in-
tarzováním, řezáním do hloubky nebo vrst-
veným lepením a řezáním do jednotlivých 
barev vytvářel celé kolekce zdařilých koláží. 
Zajímaly ho hlavně figurální motivy, ale i ge-
ometrické a kaligrafické kompozice. Velkým 
inspiračním zdrojem mu byla japonská grafi-
ka a japonská kultura vůbec. Vytvořil cyklus 
evrop ských lidových krojů, ale i stylizované 
postavy ze Severní a Jižní Ameri ky, Orientu 
a různých historických epoch. Na výstavách 
jsme obdivovali jeho koláže zejména z ja-
ponského prostředí. Svým zvláštním a oso-
bitým výtvarným uměním doplňoval výtvar-
ná, většinou malířská díla ostatních výtvarní-
ků - členů výtvarného kroužku ZK ROH Ada-
movských strojíren. V adamovském závodě 
pracoval až do odchodu do důchodu. Ze-
mřel 10. února 1998 v Brně. Manželka i dcera 
se později z Adamova odstěhovaly.

Čest jeho památce!
MK

Jaroslav Zelík – 90. 
výročí narození

Jaroslav Zelík se narodil 16.7.1921 v So-
běchlebích u Lipníku nad Bečvou. Zde také 
prožil dětství a mládí. Vyučil se dřevomode-
lářem u firmy Vaverka v Lipníku, kde po vy-
učení začal pracovat. Po válce absolvoval 
strojní průmyslovou školu a v roce 1948, 
v rámci náboru, nastoupil do Škodových 
závodů v Adamově. Zde pracoval jako kon-
struktér, později přešel do oddělení nor-
malizace, kde pracoval až do odchodu do 
důchodu. Společenský aktivní byl Jaroslav 
Zelík již od mládí. Věnoval se sportu, přede-
vším fotbalu, nejdříve jako hráč, později jako 
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Dovolená lékařů  
v Adamově v červenci a v srpnu

MUDr. Škvařilová a sestra Musilová 
24. 6., 4. 7., 1. 8.-14. 8. 2011 
MUDr. Martincová a sestra Kuchyňková 
23. 6.-24. 6.,18. 7.-29. 7.,15. 8.-19. 8. 2011 
MUDr. Bernášková a sestra Čumová 
4. 7. - 15. 7., 22. 8. - 2. 9. 2011
MUDr. Košťálová
30. 6. – 6. 7, 25. 7. – 5. 8., 22. 8. – 2. 9. 2011
MUDr. Kuchařová
7. 7. – 22. 7., 8. 8. - 19. 8. 2011

Provoz lékárny 
o prázdninách

Lékárna Adamov, Smetanovo nám. 327, 
upozorňuje občany, že v době letních prázd-
nin bude otevírací doba lékárny pondělí až 
pátek od 7.00 – 12.00 a od 12.45 – 15.00 ho-
din.

Provoz MŠ Adamov 
v době letních prázdnin

Mateřská škola Komenského 6
Provoz: 1. 7. – 15. 7. 2011, 22. 8. – 31. 8. 2011
Uzavření: 18. 7. – 19. 8. 2011

Mateřská škola Jilemnického 1
Provoz: 1. 7. 2011, 8. 8. 2011 – 31. 8. 2011
Uzavření: 4. 7. – 5. 8. 2011

INZERCE
Počítače, notebooky, mobilní telefony,  �

navigace, příslušenství – prodej, pozáruč-
ní servis. Mobil Pc & servis, Komenského 
10, st. Blansko (u zast. ČD). Tel. 511 191 170, 
606 255 944.

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci v Ada- �
mově na ul. Sadová, vybavení pračka, ledni-
ce, TV, 3. patro – výtah. Volný od 1. 7. 2011. 
Tel. 732 907 974.

Autodoprava-kontejnery Jiří Havlíček,  �
tel. 732 879 242 Adamov. Nabízíme kontej-
nerový odvoz a uložení suti, zeminy, zahrad-
ního a komunálního odpadu. Dovoz a pro-
dej písku, kačírku, štěrku, betonu, recyklátu, 
substrátu, dřeva a uhlí. Přeprava stavebnin 
a stavebních strojů. www.autodopravahav-
licek.cz

Hledám pronájem garáže v lokalitě Hor- �
ka. Tel. Havlíček 732 879 242.

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

ho ústavu pro makromolekulární chemii 
v Brně, nastoupil do Adamovských strojíren 
jako dělník na zkušenou do gal vanovny teh-
dejšího provozu 10, od roku 1961 pracoval 
jako mistr povrchových ochran. Na základě 
zhoršení zdravotního stavu byl přeložen do 
laboratoří útvaru metalurgie, později přešel 
do provozu 50 jako mistr lakovny a montá-
že, kde pracoval až do února 1968. Odtud 
přešel do útvaru TOV (tech. obsluhy výroby) 
do sekce energetiky jako plánovač energe-
tiky, technolog pro racionalizaci energe-
tického hospodářství, později samostatný 
energetik a postupem času hlavní energe-
tik. V této po slední funkci pracoval až do 
odchodu do důchodu v létě roku 2002. Při 
své práci se zvláště věnoval zlepšovatel-
ské činnosti, přičemž byl několikrát vyhod-
nocen jako nejlepší zlepšovatel jak závodu 
Adamov tak i podniku. Za účast v celostát-
ní soutěži za úsporu paliv a energie obdržel 
od ministra paliv a energetiky vyznamenání 
„Za zásluhy o výstavbu II. stupně“. V civilním 
životě se věnoval sportu - hrál českou háze-
nou při Spartaku Adamov, v oblasti kultury 
hrál divadlo pod vedením závodního klubu 
ROH Adamovských strojíren, krátký čas byl 
i před sedou divadelního kroužku, aktivně 
pracoval také v pěveckém kroužku Kocour-
kovských učitelů. V rámci rodinné tradice 
převzal po otci Jaroslavu Linhartovi provo-
zování městského kina v Adamově jako ve-
doucí až do zrušení kina v KDJF pro havarijní 
stav budovy. Pro okresní správu kin na okre-
se Blansko pracoval ve ved lejším poměru 
jako programový vedoucí pro všechna kina 
mimo Blansko, Bosko vice a Letovice. Nes-
tory adamovského kina byli jeho otec Jar. 
Linhart a František Sůva - dlouholetý pro-
mítač. Nejoblíbenějším koníčkem Ladislava 
Linharta byly organizace zájezdů a vý letů, 
hlavně do okolních států, a to jak za kultu-
rou, tak i za nákupy. Řadu let pracoval jako 
předseda občanského výboru v rozsahu pa-
nelového domu č. 17, 19 a 21. V soukromém 
životě - má jednu dceru z prvního manžel-

ství, vnuka a vnučku. V druhém manželství, 
pro nevyléčitelnou nemoc manželky, v roce 
2004 ovdověl.

Ladislavu Linhartovi patří poděkování za 
vykonanou práci pro Adamov a je ho občany. 
K jeho významnému životnímu jubileu mu 
přejí mimo dcery a sestry s rodi nami, přáte-
lé a známí, včetně sousedů - vlastníků bytů 
panelového domu Sadová č.17,19,21 všech-
no nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

MK

František Hanák - 
90. narozeniny

Narodil se 16. srpna 1921. V Adamově žije 
od tří let, kdy byl jeho otec jmenován veli-
telem zdejší četnické stanice. Po absolvová-
ní povinné školní docházky vystudoval prů-
myslovou školu stavební v Brně. Za války pra-
coval v adamovském závodě. Později nastou-
pil jako stavební technik v ČKD Blansko, kde 
pracoval až do odchodu do důchodu. Mimo 
zaměstnání byl členem komisí se stavebním 
zaměřením. V Adamově byl členem staveb-
ní komise MěNV. Pro Adamov také zajišťoval 
drobné stavební práce. Za Adamov II - Kolo-
nii byl zvolen za poslance ONV Blansko, kde 
rovněž jako odborník pracoval v komisi pro 
výstavbu. Od dětství byl aktivním členem So-
kola, a tak po roce 1989, po ob novení činnos-
ti TJ Sokol v Adamově, nezůstal stranou. Byl 
zejména aktivní v turistickém oddílu Sokola, 
cvičil také s Věrnou gardou na dvou sokol-
ských sletech v Praze. Má jednoho syna Jiří-
ho, s kterým bydlí v rodinném domku v Ada-
mově II. Františku Hanákovi patří poděkování 
za vykonanou práci ve prospěch Ada mova 
a jeho občanů i za činnost a věrnost Sokolu. 
Členové TJ Sokol Adamov, zejména turistic-
kého oddílu a Věrné gardy, syn Jiří, přátelé 
a známí mu přejí k významnému životnímu 
jubileu všechno nejlepší, hodně zdraví a spo-
kojenosti do dalších let.

MK
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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

Prázdniny 2011s MKS 
Adamov

MKS Adamov přichází s nabídkou 
prázdninových akcí a výletů pro děti, rodiče 
i prarodiče... Tak vybírejte a hlavně hlaste se 
ve stanovených termínech!

30. 6. 2011 ZA VYSVĚDČENÍ KNIHU?  Î
NE – KINO!!!

Prázdniny spolu s dětmi zahájíme 
návštěvou letního kina v Lysicích. Pro malé 
i velké diváky je zde připravena pohádka 
Zdeňka Trošky čerTOvA nevĚsTA. 
Začátek představení je ve 21.30 hodin. 
Pozor – děti, které si s sebou vezmou 
vysvědčení se samými jedničkami mají 
vstupné z d a r m a. Pro ostatní je cena 
zájezdu 80 Kč.
Přihlášky: do 27. června 2011

7. 7. 2011 DĚTSKÝ PRÁZDNINOVÝ  Î
ČTVRTEK V KNIHOVNĚ

Jeden den můžete (mimo obědové 
přestávky) prožít v knihovně MKS. 
Připraveno pro děti bude čtení pohádek, 
poslech pohádek a písniček, pohádkové 
kvízy, výtvarná dílnička, Přesný rozpis 
najdete na plakátech.

21. 7. 2011 VÝLET PRO MALÉ I VELKÉ Î
Také prázdninový výlet je určen dětem 
i dospělým. Jeho cílem bude tentokrát:

pOrčŮv MLÝn
Muzeum „Porčův mlýn“ se nachází v milé 
vesničce Býkovice. Původní, velmi zchátralý 
mlýn se podařilo opravit a proměnit 
v muzeum, které se nyní těší velké oblibě 
veřejnosti. Vidět zde můžete starobylou 
mlýnici, kde se dozvíte vše o tom, jak se 
mlelo obilí za starých časů.

GALerIe sKLenĚnKA Alice Dostálové 
v Březině.
Galerie Skleněnka v Březině nabízí stálou 
expozici skleněných figurek spolu s ukázkou 
jejich výroby; součástí je i korálková dílna. 
V době výletu bude v galerii probíhat 
výstava starých pokojíčků.

ZAHrADnÍ ŽeLeZnIce v DrÁsOvĚ
Zahradní železnice v Drásově je provozní 
muzejní expozice úzkorozchoných železnic 
o rozchodu 600 mm, vybudovaná členy 
spolku „KLUB 600“ na soukromém pozemku 
v obci Drásov u Tišnova. Kromě prohlídky 
lokomotiv a vagonků je možno se svézt 
replikami osobních vagonků z počátku 
minulého století na předváděcí trati s 15 
výhybkami o délce cca 400 m. Provozní 
personál v prvorepublikových uniformách, 
kartonové jízdenky a celé prostředí areálu 
se stylovou výtopnou a staniční budovou 
vyvolávají iluzi dávno uplynulých dob.
Přihlášky: do 10. 7. 2011

4. 8. 2011 CACOVICKÝ OSTROV -  Î
VLASTIVĚDNÝ VÝLET

Starším cíl našeho vlastivědného výletu 
určitě nebude neznámý... Všem ostatním 
řekneme, že se jedná o ostrov, který leží 
v Brně – Obřanech u řeky Svitavy. Ostrov 
z území vytváří koryto řeky a rameno 
mlýnského náhonu. Lokalita je cenná 
hlavně pro svou blízkost k toku. Při větších 
povodních bývá pravidelně zaplavena, 
a to jí dává charakter nivy. Už dnes je na 
seznamu chráněných území. Po rozsáhlých 
úpravách se z Cacovického ostrova stala 
odpočinková a rekreační zóna.

Do Obřan nás opět zaveze autobus, při 
prohlídce ostrova nás bude provázet 
pracovnice firmy Ageris, Ing. Kolářová. 
Procházkou se přesuneme do Bílovic. 
Cestou navštívíme kovářskou dílnu, která 
je ve fázi přestavby v dobové stavení, které 
bude návštěvníkům připomínat kovářské 
řemeslo.
Přihlášky: do 20. července 2011

11. 8. 2011 EXKURZE DO ČESKÉ  Î
TELEVIZE BRNO

- než stiskneme tlačítko ovladače 
k televiznímu přijímači
V rámci exkurze zavítáme do prostor 
redakce ČT v Brně, kam se normálně 
nedostaneme. Exkurze je opět určena pro 
děti i dospělé.
Přihlášky: do 10. 7. 2011

18. 8. 2011 ZÁJEZD NA LETNÍ ETAPU  Î
VÝSTAVY FLORA OLOMOUC

Ani v letošním roce nezapomeneme na 
ty, kdo si oblíbili návštěvu výstav Flora 
Olomouc. Letní návštěvu připravujeme 
v den jejího zahájení. Cestou zpět vás 
zavedeme na farmu Bolka Polívky 
v Olšanech.
Přihlášky: do 20. 7. 2011

Připravujeme:
8. září 2011 MAM ZELLE NITOUCHE, JD Î

hrají: J. Suchý a J.Molavcová

20. září 2011 ŠTIKA K OBĚDU, Reduta Î
hrají: K.Fialová, N. Konvalinková, L. 
Švormová, V. Postránecký

MKs Adamov
vyhlašuje soutěž pro fotografy 

amatéry

O neJZAJÍMAvĚJŠÍ snÍMeK 
Z LeTOŠnÍ DOvOLenÉ 

DOvOLenÁ 2011

Termín pro přihlášení snímků do 
soutěže: 16. září 2011
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MKs Adamov vás zve na

pOHÁDKOvÉ prÁZDnInY
 s DIvADLeM ZLATÝ KLÍč

22. ČERVENCE 2011 pohádka AcH Ten 
DLOUHÝ,  ŠIrOKÝ A BYsTrOZrAKÝ
v 17 hodin,  sál MKS Adamov – Ptačina,   
vstupné 30 Kč

19. SRPNA 2011 pohádka ŠpALÍčeK
v 17 hodin,  Společenské centrum MKS – 
Horka, vstupné 30 Kč

MKs Adamov, Opletalova 22 
pořádá: 20. srpna 2011

vÝLeT DO 

Bližší informace najdete na 
plakátech. 

Přihlášky do 20. 7. 2011.

Do konce prázdnin se můžete přihlásit na 
zájezd do brněnské haly Rondo na nový 
pohádkový muzikál na ledě

25. LIsTOpADU 2011, začátek v 18 hodin
Rezervovány máme vstupenky do 2. - 4. 
řady boční tribuny v ceně 590 Kč. Dítě do 5ti 
roků bez nároku na místo (na klín)neplatí.

MKS informuje 
o uzavření knihovny...
Z důvodu pravidelné revize knihovního 
fondu bude v letošním roce knihovna 
uzavřena po celou dobu prázdnin.

provoz knihovny:
4. 7. 2011 - pondělí - knihovna uzavřena
7. 7. 2011 – čtvrtek - knihovna otevřena 
dle běžné provozní doby
8. 7. 2011 – pátek - knihovna mimořádně 
otevřena od 13 do 18 h.
Přijďte si i v pátek vybrat knihy pro 
prázdniny a dovolenou.
Od 11. 7. do 28. 8.2011 - knihovna 
uzavřena. Opět otevřena bude od 29. 8. 
(pondělí) v obvyklém čase.
Pondělí, čtvrtek: 10 – 12, dále 13 – 18 hodin
Středa: 10 – 12, dále13 – 16 hodin

Informace o připravovných jazykových 
kurzech, kurzech břišních tanců, jógy, 
zumby ad. najdete ve Zpravodaji na 
měsíc září t.r.

„Největší zázemí pro dítě je 
zdravý táta“ – pokračování...

V květnu letošního roku probíhala v ada-
movském kulturním středisku zajímavá vý-
stava, která byla pokračováním obdobné 
výstavy, kterou mohli návštěvníci navštívit 
v roce 2009. Obě výstavy na fotografiích 
představovaly dvanáct osobností z kultur-
ního, sportovního a společenského života. 
Tváře lidí, kteří podpořili snahu Masaryko-
va onkologického ústavu v Brně připomínat 
důležitost prevence a včasného odhalení 
onkologických onemocnění.

První výstava, jejíž motto znělo „Největší 
dárek pro dítě je zdravá máma“, toto připo-
mínala ženám – maminkám. Stejný cíl měla 
i výstava druhá, letošní, která se však zamě-
řila na muže – tatínky. Její motto znělo „Nej-
větší zázemí pro dítě je zdravý táta“.

Do příprav vernisáže letošní výstavy se 
ochotně zapojily nejen obě mateřské školy 
ve městě, ale i člen Rady města Adamova 
Miloš Volavý, který nad výstavou převzal zá-
štitu. Fotografie jsme doplnili obrázky tatín-
ků, které malovaly děti z Mš na Jilemnického 
ulici. Za přítomnosti koordinátorky výstavy 

MKS Adamov, Opletalova 22
vás zve na

prÁZDnInOvOU KÁvU O pÁTÉ s …

BArIneM  - JArOsLAveM TIcHÝM
- HERECKÝM KOLEGOU A KAMARÁDEM BOLKA POLÍVKY

pondělí  25. července 2011 v 17 hodin v salonku MKs Adamov
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paní Lenky Zámečníkové jsme na vernisáži 
představili jednotlivé osobnosti z fotografií, 
ale hlavní prostor patřil dětem, které si pro 
tuto příležitost připravily kulturní program 
složený z mnoha veselých básniček a písni-
ček.

Po 14ti dnech se výstava z Adamova pře-
sunula do Rudice, do ZŠ a MŠ H. Sáňky. I zde 
výstava zaujala nemalý počet návštěvníků 
a všichni ochotně podpořili myšlenku, která 
vznikla v Adamově. Návštěvníkům výstavy 
je totiž naprosto cizí slovo „lhostejnost a ne-
zájem“. Rozhodli se proměnit dobrovolné 
vstupné z výstavy v drobné hračky a plyšo-
vé „mazlíčky“ pro děti, které jsou stejně jako 
dospělí léčeny v Masarykově onkologickém 
ústavu v Brně – na Klinice radiační onkolo-
gie, kterou řídí prof. MUDr. Šlampa, CSc.

Z obou výstav se sešlo celkem 3.055 Kč, 
které jsme se s velkou radostí vydali pro-
měnit v slibované hračky, které by měly být 
alespoň malou náplastí na trápení a bolest, 
které děti prožívají v souvislosti s léčbou on-
kolog. onemocnění. Lhostejnost je však cizí 
i pracovníkům blanenské firmy Wiky s.r.o., 
kde jsme hračky nakupovali. Nabídli nám, že 
naše snažení podpoří i oni, a to poskytnutím 
desetiprocentní slevy, v našem případě dal-
šími čtyřmi vybranými plyšáčky.

V úterý 21.6. jsme hračky předaly při se-
tkání prof. Mudr. Šlampovi.

všem návštěvníkům výstavy v Adamo-
vě i rudici ještě jednou úpřimně děkuje-
me za podporu dobré věci.

jk

TO SPARTAK Adamov – 
odd. turistiky připravuje:
vYcHÁZKY A TUrIsTIcKÉ AKce

02.07.2011 – so: KATeŘInsKÉ ÚDOLÍ 
Ruprechtov – Kateřinské údolí - Vyškov 
12 km (J) (Adamov zast. ČD 8.24 – Blansko 
8.31 / bus 8.43 – Senetářov 9.21 - přestup 
9.22 – Ruprechtov 9.29

16.07.2011 – so: rOZHLeDnA 
cHOcHOLÍK
Pístovice – Chocholík rozhl. – Drnovice 
8 km (Hn) (Adamov ŽST bus. Vyškov 8.28 - 
Smetanovo nám. bus 8.31 – Pístovice 9.11)

20.08.2011 – so: seTKÁnÍ U renDZ-
vOUs
Lednicko-Valtický areál 16 km (J) (Adamov 
zast. ČD 6.38 – Brno 7.00 / e 7.24 – Břeclav 
7.57)

Slova pro povzbuzení
Když jsem začal chodit do první třídy, mu-

sím se přiznat, že mě škola vůbec nebavila. 
Znamenala pro mě vězení, protože jsem byl 
zvyklý na svobodu venkovského dítěte. A 
tak jsem rád opakoval větu, kterou mě děde-
ček (určitě schválně) naučil: „Ještě padesát 
čtyři roků a jsem v důchodě”. Asi pro mě ten-
krát slovo „důchod” neznamenalo nic jiného, 
než zase tu svobodu od školy a od úkolů, 
jak jsem ji viděl u dědečka. No a prázdniny, 
to byl takový „důchod nanečisto”, čas, který 
se dal využít mnohem smysluplněji, než ve 
školním roce. Aspoň tak mě to tenkrát při-
padalo. Od té doby se samozřejmě mno-
ho změnilo, a to nejen u mě: vnímání školy, 
svobody a koneckonců i důchodu. Přesto si 

myslím, že by jedno mělo zůstat beze změ-
ny: umění vždy se na něco těšit. Zejména při 
setkání se starými a nemocnými lidmi si totiž 
uvědomuji, jak je pro ně léčivé, když se mo-
hou těšit na něco pěkného. I kdyby šlo jen o 
to, že pozítří přijde na návštěvu vnuk s rodi-
nou, že zítra ráno půjde kolem domu škol-
ka a pečovatelská služba v pátek doveze to 
nejoblíbenější jídlo. Nedávno jsem se bavil 
s jednou už hodně starou paní – a její vlídná, 
usměvavá tvář tuto zásadu jen potvrdila. Ve 
svém srdci statečně odsunovala starosti, aby 
tam zbylo co nejvíc prostoru pro budouc-
nost, na kterou se těší. 

Pěkné léto všem přeje Jiří Kaňa

Před prázdninovou přestávkou se ve Společenském centru 
MKS konala výstava prací Jarmily Lorencové.
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Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr nebo prodejci 
při koupi nového. Více informací na www.elektrowin.cz
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Dobrovolný hasičský sbor byl v Adamově 
založen v roce 1881. Svým stotřicetiletým tr-
váním se řadí mezi nejstarší hasičské sbory 
v okolí. Adamovští hasiči tak pro tento vý-
znamný rok naplánovali několik akcí jak pro 
občany města, tak pro ostatní hasiče. Pojď-
me se tedy ohlédnout za tím, co hasičského 
se v poslední době v Adamově dělo:

21. 5. 2011 – Memoriál 
Josefa Drbala

V sobotu 21. 5. 2011 se v Adamově na 
Ptačině uskutečnil 0. ročník Memoriálu Jo-
sefa Drbala. Josef Drbal byl dlouholetým 
aktivním členem SDH Adamov a za svého 
života působil v řadě významných funk-
cí na poli požární ochrany. Na jeho počest 
tedy vznikla dá se říci zbrusu nová soutěž 
požárních družstev, která má zdokonalovat 
znalosti a dovednosti hasiče jako takového. 
Akci jsme uspořádali jako tzv. „nultý roč-
ník“, tudíž vlastně pokusný, přičemž jsme 
chtěli získat co nejlepší zpětnou vazbu, zda 
se soutěž bude líbit, či co na ní do příštích 
let poupravit. Celé klání se skládalo z šesti 
disciplín. Na první disciplíně měli hasiči za 
úkol se vhodným uzlem zakotvit ke slanění 
z malé zídky a štafetovým způsobem slanit. 
Další, takřka oddechovou disciplínou, bylo 
naplnění 4 protipovodňových pytlů pískem. 
Po pytlování následovalo stanoviště Zdra-
votnické záchranné služby, kde měli hasiči 
za úkol ošetřit zranění, které si sami vyloso-
vali. Postup ošetření zraněného byl známko-
ván rozhodčími z ZZS Jmk. Po načerpání sil 
z předchozích stanovišť hasiči pokračovali 
na zdolávání schodů s dýchacím přístrojem 
na zádech. Schodů je 56 a pokud si před-
stavíme, že hasiči soutěž absolvovali v té-
měř kompletním ustrojení, je jasné, že nešlo 
o procházku růžovým sadem. Hasiči schody 
probíhali opět po jednom štafetovým způ-
sobem. Předposledním úkolem bylo sestavit 
a postavit nastavovací žebřík a po něm vy-
stoupit s hadicovým vedením a jako posled-
ní disciplína bylo bojové rozvinutí od nad-
zemního hydrantu, kde hasiči měli za úkol 
rozvinout 3 hadice C od hydrantu, spojit je 
a s napojenou proudnicí překročit cílovou 
čáru. Na všech disciplínách byl družstvu mě-
řen čas, na stanovišti ZZS byla započítávána 
známka v minutách a součet časů z jednotli-
vých stanovišť byl potom časem výsledným. 
Pokud se v průběhu plnění disciplín vyskytly 
nějaké chyby, byly za ně udělovány trestné 

130 let od vzniku dobrovolného 
hasičského sboru v Adamově

body, které potom v konečném součtu ne-
málo hýbaly pořadím.

Soutěže se zúčastnilo celkem 5 družstev 
a to JSDH Brno-Chrlice, JSDH Okrouhlá, 
JSDH Viničné Šumice, JSDH Habrůvka a v ne-
poslední řadě i JSDH Adamov. Důvodem 
menší účasti nebyl nezájem okolních jed-
notek, ale kolize časového termínu pořádání 
soutěže s jinými akcemi v okrese. Soutěž se 
tedy běžela na 2 kola a lepší čas družstva byl 
počítán jako výsledný. Po prvním kole bylo 
družstvo JSDH Adamov na krásném druhém 
místě, ale v kole druhém se ostatní družstva 
natolik zlepšila, že na Adamov zbyla pouze 

nepopulární bramborová medaile. Vyhráli 
hasiči z Viničných Šumic, v těsném závěsu za 
nimi družstvo hasičů z Chrlic, potom JSDH 
Okrouhlá, JSDH Adamov a JSDH Habrůvka. 
Počasí nám velice přálo, byly téměř tropické 
teploty, což zchvácené soutěžící moc netěši-
lo, ale o to větší byl zájem divácké veřejnosti. 
Občerstvení bylo zajištěno v restauraci Šip-
kový klub, pro gurmány se pod širým ne-
bem grilovala klobása a kdo měl chuť, mohl 
se zchladit točeným pivem (vyjma soutěží-
cích:-)). Po skončení soutěže proběhlo na ha-
sičské stanici v Adamově závěrečné resumé 
se všemi zúčastněnými družstvy. S potěše-
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ním lze konstatovat, že se akce líbila, podle 
slov soutěžících hlavně stanoviště ZZS, takže 
příští rok se opět budeme těšit!

18. 6. 2011 – Den s hasiči
Tohoto odpoledne se adamovské náměstí 

práce změnilo na červenobílo. V rámci oslav 
130. výročí založení dobrovolného hasičské-
ho sboru v Adamově byly pro návštěvníky 
připraveny ukázky hasičské práce, jejichž cí-
lem bylo veřejnosti předvést, co všechno ha-
siči dovedou. První ukázkou bylo vyproštění 
zraněných osob při dopravní nehodě dvou 
osobních automobilů, kterou předvedli ha-
siči z JSDH Adamov. Hasiči z Kanic a z Jablo-
ňan naopak ukázali, jak se s ohněm bojovalo 
v dobách dřívějších, v prvním případě po-
mocí koněspřežné stříkačky a v případě dru-
hém veteránskou automobilovou stříkačkou 
Sachs. Že se hasiči nebojí ani výšek, ukázali 
hasiči z ŠVZ Brno, když při slanění z automo-
bilové plošiny předváděli záchranu lezce ve 
visu. Velmi pěknou ukázku si pro návštěv-
níky připravili hasiči z HZS Jmk PS Blansko. 
Jejím cílem byla záchrana osoby z vody po-
mocí traverzu. Samozřejmě nemohlo chy-

bět ani hašení ohně. K vidění bylo hašení 
pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo 
také pomocí vysokotlakého hasicího zaří-
zení CCS Cobra švédské výroby, se kterým 
bylo předvedeno i řezání vodním paprskem. 
Milým zpestřením byly sportovní disciplíny 
provedené malými dětmi z brněnských Bo-
sonoh. Perličkou programu byla prezentace 
psovodů z řad blanenské Policie ČR. Zajíma-
vou formou ukázali dokonalou poslušnost 
policejních psů a při ukázkách, kdy mnoh-
dy tuhla krev v žilách, předvedli zadržení 
pachatele. Na závěr celého odpoledne pak 
hasiči z JSDH Adamov zlikvidovali požár 
osobního automobilu. Kromě ukázek bylo 
k vidění i spousta současné a historické ha-
sičské techniky, dýchacích přístrojů a požár-
ních čerpadel. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet 
na stanovišti Zdravotnické záchranné služby 
základy první pomoci a správný postup při 
resuscitaci. Pro ty nejmenší byly připraveny 
zábavné úkoly na stanovišti u dráčka Hasí-
ka a za jejich splnění na děti čekaly drobné 
odměny. Vrcholem byla možnost výhledu 
na město z koše automobilové plošiny nebo 
svezení se na lanovce přes řeku Svitavu. Zá-
věrem bychom chtěli poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na přípravách a průběhu celé-
ho odpoledne. Soudě podle počtu diváků 
a úsměvů na jejich tvářích se cíl akce, a to za-
ujmout, pobavit a nenudit, podařil. Do kon-
ce roku máme ještě několik nápadů, ale ne-
chceme předbíhat. Nechejte se překvapit!

Za JSDH Adamov Bc. Jan Sotolář

Vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel

V sobotu 14. 5. 2011 se v Milevsku (okr. 
Písek) konal 1. ročník soutěže ve vyprošťo-
vání osob z havarovaných vozidel. Protože 
jsme se již dříve podobných soutěží účastni-
li, sestavili jsme tentokrát zbrusu nový sou-
těžní tým ve složení velitel Pavel Jurnečka, 
zdravotníci Bc. Filip Fáber a Ondřej Nečesal 

a Jakub Chrásta jako obsluha hydraulického 
vyprošťovacího zařízení. Akce se kromě na-
šeho soutěžního družstva zúčastnilo dalších 
devět týmů z celé České republiky. Podstata 
soutěže tkví v co nejrychlejším a nejefektiv-
nějším postupu vedoucím k ošetření a vy-
proštění zraněné osoby. Pro každý tým byl 
připraven odlišný scénář, který byl družstvu 
přidělen při losování startovního pořadí. Na-
simulované situace byly ve většině případů 
shodné s těmi, se kterými se hasiči setkáva-
jí u reálných zásahů, např. dopravní nehoda 
2 čelně střetlých osobních automobilů, do-
pravní nehoda auta a motocyklu či doprav-
ní nehody, kdy jedno z vozidel zůstane na 
střeše nebo na boku. Součástí scénáře byly 
i komplikace v podobě vyvedení nezúčast-
něných osob z místa zásahu, třeba fotografů 
nebo přihlížejících. Jednotka SDH Adamov 
odstartovala do soutěže jako osmá v pořa-
dí. Na první pohled bylo jasné, že připrave-
ný scénář nebude nijak jednoduchý. Jeden 
osobní automobil na boku, druhý na kolech, 
zamezující přístup do vozidla zezadu. V kaž-
dém automobilu jedna osoba. Po prvotním 
průzkumu byla jedna osoba z automobilu 
na kolech vyvedena a předána do péče ZZS. 
Druhá osoba z automobilu na boku byla za-
klíněna a bylo nutné provést její vyproštění. 
Po nezbytném ošetření ve vozidle byl zraně-
ný opatrně na nosítkách vyproštěn předním 
oknem. Během celého zásahu nebylo pou-
žito hydraulické vyprošťovací zařízení, což 
značně zvyšuje komfort zraněného (hluk, 
rány, otřesy apod.). V závěrečném hodnoce-
ní skončilo naše družstvo na pátém místě, 
což je v celorepublikové konkurenci velmi 
pěkné umístění. Vyhrálo družstvo z severo-
moravského Šenova. Členové našeho sou-
těžního družstva získali během tréninku 
a soutěži samotné mnoho cenných zkuše-
ností a pokud vezmeme v úvahu nedostat-
ky ze strany pořadatelů, které budou jistě 
do příštího ročníku odstraněny, není důvod 
proč se příští rok do Milevska nevydat znovu, 
třeba už pro medaile.
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Slavnostní akademie na Komenského

Pohádkový les
Na den dětí jsme se vůbec neučili, pro-

tože jsme jako čtvrťáci připravovali pro prv-
ňáčky, druháky a třeťáky „Pohádkový les“. 
Dlouhou dobu před tím jsme si chystali sou-
těže a převleky. Já jsem si vymyslela rýžování 
zlata. Měla jsem sklenici s pískem, ve kterém 
byla čočka a korálky, které se musely najít 
poslepu. U Nikči se lovily rybičky a u Máji 

Dovedete si představit, že by vás někdo 
postavil před dvousethlavý dav diváků a vy 
ho měli zaujmout nějakým vtipným vystou-
pením? Myslím si, že takový adrenalinový 
zážitek by si dobrovolně dopřál málokdo. 
A přece, z naší školy na Komenského se na-
šlo několik desítek statečných a odvážných, 
kteří pilně nacvičovali na slavnostní akade-
mii uspořádanou pro rodiče k výročí zalo-
žení školy. Když pak přišel den D, tedy 26. 
květen 2011, byli všichni připraveni vydat 
ze sebe to nejlepší. Nikdo nebyl v tu chvíli 
krásnější a vtipnější než Gábina a Terka, mo-
derátorky celého pořadu. Nikdo nás tolik ne-
rozesmál, jako sehraný tým plastických chi-
rurgů z Nemocnice Adamov. Nikdo nás tolik 
nepobavil, jako dvě namlouvající se papíro-
vé hlavy. Žádný z nás nečekal, že žák čtvrté 
třídy zahraje na klávesy tak, že to znělo jako 
o Vánocích v kostele. Všichni jsme drželi pal-
ce prvňáčkům, aby se jim povedlo dozpívat 
písničky. Mnozí z nás poprvé viděli diabolo 
a žasli, co se s ním dá všechno dělat. Dříve 
narození diváci si zopakovali ruské básničky 
a písničky, včetně té slavné o jedličce z po-
hádky Mrazík. Všichni tančili a zpívali jako 
o život a najednou byl konec. Příjemné od-
poledne uzavřela ladná polonéza deváťáků 
a jejich společná píseň na rozloučenou. Slo-

žili ji o sobě a o škole a mnozí si při ní uvědo-
mili, že končí nejen akademie, ale i kus jejich 
společného života na základce. Všichni jsme 
se na závěr dočkali potlesku i slov uznání 
a obdivu, kterých se všem dostalo vrchova-
tou měrou od starosty Adamova Mgr. Roma-
na Piláta a od naší paní ředitelky. Akademie 
skončila, připravujeme další pěknou akci: 
každoroční slavnostní rozloučení s žáky de-
vátých tříd 29. června v MKS na Ptačině. Pře-
vezmou zde nejen poslední vysvědčení ze 

základní školy, ale svým způsobem i zodpo-
vědnost za své další kroky v životě a na své 
cestě za vzděláním na středních školách. Sta-
nou se z nich „absolventi 2010/2011“, kteří si 
domů odnesou spolu s absolventskými šer-
pami také základní vědomosti a dovednos-
ti a hlavně vzpomínky na devět školních let. 
Vědomosti ať jsou trvalé, vzpomínky krásné 
a příští dny jasné a slunečné jako ten posled-
ní. To vám za celý kolektiv pedagogů přeje

Dalimila Hodaňová

měly děti za úkol přejít lano a udělat na něm 
třeba holubičku. Lucka měla mít kouzelné 
pytlíčky, ve kterých měly po hmatu poznat 
čísla, Lucka ale onemocněla a tak jí Jana mu-
sela zastupovat (zvládla to výborně). Kubo-
vi museli házet kruhy na meč, Matěj držel 
kruh, do kterého se trefovali míčem, zatímco 
u Radima kopali na bránu. Také tam byl Jožin 
z bažin, u kterého se chodilo po kamenech 
a jeho pomocník, u kterého musely přená-

šet vejce na lžičce. Některé děti říkaly, že se 
jich bály. Byl tam dokonce datel, u kterého se 
pinzetou lovily žížalky. Byla tam i babka ko-
řenářka, u které se poznávalo koření a hou-
bařka, kde děti poznávaly vyřezané houby 
a ovoce. Všichni měli kartičku, do které do-
stávali razítka za splnění úkolu. Až když je 
měly všechny, mohli jít hledat poklad. Všem 
se to povedlo a všichni poklad našli.

Jitka Večeřová, 4.A



17

Koncert Réva
Dne 30. května naši školu navštívila cim-

bálová kapela s názvem Réva.
Když jsme se dozvěděli, že Réva je cim-

bálová muzika, docela nás to vyvedlo z míry. 
My, děti moderní hudby, a cimbálovka? 
Z koncertu se ale vyklubala zábava, ke kte-
ré se přidávali mnozí z nás. Mezi lidové pís-
ně zařadili hudebníci i rockové skladby jako 
např. Nothing else matters od thrashmetalo-
vé kapely Metallica nebo Pohoda od Kabátů. 
Po každé písničce nám dávali otázky z hud-
by, za které jsme dostali sladkou odměnu 
a nálepku. Naše paní učitelky se také zapo-
jily, ale ne zpěvem, nýbrž tancem. Zpívaly se 
písně, které se učíme i v hudební výchově, 
a tak jsme jejich texty velmi dobře znali. Do-
poručujeme ostatním poslechnout si tuto 
cimbálovou kapelu, protože nám se fakt vel-
mi líbila.

J. Hrubá,  
V. Podrabská, 8.A

Den dětí  
a sport

Dne 1. 6. 2011 se na naší škole uskutečnil 
Den dětí, kde si každý žák mohl vybrat z ně-
kolika sportovních aktivit. Na seznamu se 
objevilo plavání, cykloturistika, turistika, fot-
bal. Každý učitel dostal svoji skupinu a v 8:00 
byl začátek celé akce.

Fotbal
Pan učitel Kašpárek postavil dva týmy, 

které měly být silnou konkurencí pro ostatní 
družstva. Na tomto turnaji se objevily týmy 
ze škol: Boskovice, Židlochovice, Jedovnice, 
Lipovec, Lysice a naše dva týmy z Adamova. 
Všechny týmy si zahrály proti sobě a utkání 
byla velmi vyrovnaná. I přes velkou snahu se 
nám přes velkou konkurenci vyhrát nepo-
vedlo – byli jsme poslední.

Po náročném dni jsme byli rádi, že tur-
naj skončil a víme, že to příští rok můžeme 
zkusit znovu. Ceny přišel předat senátor Ji-
homoravského kraje Josef Regec. Po předání 
jsme se všichni odebrali na oběd a těšili jsme 
se na odpočinek.

naše týmy:
Adamov A: Patrik Homola, Dominik Šma-

hel, Patrik Svoboda, Libor Vintr, Dominik Fla-
chs, Simona Rytířová.

Adamov B: Matěj Potůček, Nicolas Didi, 
Vlastimil Mužík, Tomáš Korčák, Radek Vybí-
ral, Jiří Hruška, Lukáš Nesnídal.

Radek Vybíral  
a Jaroslav Kalina

Výsledky přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia 2011
1. Žáci vycházející z 9. roč.

Název školy, popř. studijní nebo učební obor Počet přijatých Ukončení
Gymnázium Brno 1 M
Obchodní akademie Blansko, Brno 4 M
SPŠ Jedovnice, inf. technologie 1 M
SPŠ Most, strojírenství 1 M
SŠI Čichnova Brno, telekomunikace 2 M
SŠI Čichnova Brno, informační technologie 2 M
SŠI Čichnova Brno, bankovnictví - pojišťov. 1 M
COP Olomoucká Brno, programování CNC 1 M
SZŠ Blansko, zdravotnický asistent 1 M
SZŠ Brno, laboratorní asistent 1 M
SZŠ Brno, masér 1 M
SZŠ Brno, oční optik 1 M
ISŠ polygrafická Brno, tiskař 1 M
ISŠ polygrafická Brno, grafik pro média 1 M
SOŠ Bezručova Blansko, mechanik 1 M
SŠ Hybešova Boskovice, veterinářství 2 M
SŠ Hybešova Boskovice, ekonomika v podnikání 2 M
SOŠ Eldo Brno, kosmetické služby 1 M
SOU Eldo Brno, kadeřnice 1 VL
SZŠ Brno, ošetřovatelka 1 VL
SOU Brno, Blansko, kuchař - číšník 2 VL
SOU Brno, Boskovice, automechanik 2 VL
SOU Bezručova Blansko, elektrikář 1 VL
SOU Bezručova Blansko, nástrojař 1 VL
SOU Olešnice, cukrářské práce 1 VL
Počet přijatých žáků na SŠ z 9. ročníku 34
Počet vycházejících žáků z devátého ročníku - celkem 34

2. Žáci odcházející z 5. ročníků na víceleté gymnázium

Název školy Počet přijatých
Gymnázium Blansko 8
Počet žáků odcházejících na osmileté gymnázium - celkem 8

Ostatní vycházející žáci (z jiných roční ků): 0 
Počet všech vycházejících žáků (z 5. a 9.ročníku): 42
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Ve středu 25. 5. 2011 se 10 prvňáčků (5 
kluků a 5 holek) vypravilo poměřit svoje síly 
na olympiádu 1. ročníků ve Velkých Opatovi-
cích, která byla v pořadí již 13. Vstávat museli 
už velmi brzy, protože jsme vlakem odjížděli 
už ve tři čtvrtě na sedm. Do Opatovic jsme 
dorazili včas. Po slavnostním nástupu všech 
227 závodníků z 28 škol z celého okresu (při-
jela dokonce i jedna škola až z Prahy), jsme se 
pustili do závodů. První nás čekal maratón na 
400 m, kde se nejlépe umístil Václav Janou-
šek na 20. místě. Hned v dalším závodě – běh 
na 50 m – jsme sklidili první velký úspěch – 2. 
místo pro Vojtu Konečného. Špatně nedopad-
li ani Václav Janoušek – 9. místo a Vojta Kubín 
- 21. místo. Další v pořadí byl skok z místa – 
nejlepší závodník skočil z místa neuvěřitel-
ných 173 cm, Vojta Konečný skočil 159 cm 
a vybojoval tak pro nás bronzovou medaili. 

Mistrovství České republiky 
juniorů v petanque

Mistrovství České republiky juniorů v pe-
tanque se konalo od 28. 5. – 1. 6. 2011. Ko-
nalo se ve městě Drhleny. Na místo konání 
jsme odjížděli z domova v dopoledních hodi-
nách a dojeli jsme tam v 15:00 hod. Po příjez-
du jsme se přivítali s trenérem, nahlásili jsme 
naše jména a následně jsme se šli ubytovat 
do přidělené chatky, ve které jsme také byli 
s protihráčem ze Slovenska. Jakmile jsme se 
ubytovali, tak jsme šli na hřiště, kde jsme se 
roztrénovali. Poté následoval nástup, na kte-
rém jsme si řekli, co a jak bude probíhat a byli 
jsme seznámeni s pravidly hry. Po seznámení 
jsme dostali 10 min. rozchod a dále jsme tré-
novali střelbu a techniku hry. Druhý den jsme 

hod. polední klid. Po poledním klidu jsme 
rozjeli turnaj ve střelbě pro ty, co chtěli. Střel-
ba trvala až do večerních hodin. V 19:00 jsme 
měli večeři. Po večeři jsme měli volno, které 
jsme využili tím, že jsme se šli projít k místní-
mu rybníku. Večerku jsme měli v 22:30. Třetí 
den jsme měli také ráno budíček v 7:00 a roz-
cvičku, po které jsme šli zase na snídani. Po 
snídani jsme měli nástup, ve kterém jsme si 
řekli, co nás zase čeká tento den. Tento slu-
nečný den bylo dohrávání turnaje ve střelbě, 
které skončilo chvíli před obědem. Po obědě 
začalo Mistrovství České republiky. Rozloso-
vali jsme si týmy, celkem tam bylo 8 týmů 
z různých krajů. V základním kole jsme hráli 3 

zápasy, hned první zápas jsme prohráli 13:8. 
Zbylé dva zápasy jsme vyhráli. Poté jsme po-
stoupili do Pavouka. To je postupující rozlo-
sování. Čekali jsme na rozlosování, po rozlo-
sování jsme hráli o postup do čtverky, který 
jsme vyhráli. A pak jsme šli na večeři, a po 
večeři jsme měli zase volno. Čtvrtý den jsme 
ráno neměli rozcvičku a budíček byl v 8:00, 
poté snídaně a hygiena. Po hygieně nás če-
kal nástup, ve kterém jsme se dozvěděli, že 
budeme hrát o první, druhé a třetí místo. Zá-
pas o třetí místo jsme vyhráli. Pak následoval 
oběd. Po obědě jsme hráli finále o 1. a 2. mís-
to. Zápas jsme vyhráli, ale jen o fous, skončilo 
to 13:12. Po zápase nás čekal nástup, ve kte-
rém bylo vyhlášení a předání cen. Po vyhláše-
ní a předání cen jsme si šli uklidit do chatky. 
Po uklizení a zkontrolování jsme se šli rozlou-
čit a čekala nás velmi dlouhá cesta domů.

Vítek Pilát

Výborně to také skákalo Vanesce Šmahelové, 
která si skočila pro 10. místo a Vašek Janou-
šek pro 16. místo. V poslední disciplíně – hod 
kriketovým míčkem – se nám už moc neved-
lo. V celkovém hodnocení závodníků – atle-
tický čtyřboj – jsme ale opět medaili získali – 
2. místo Vojta Konečný. Ani v hodnocení škol 
jsme nedopadli špatně – získali jsme 6. místo. 
Celá naše olympijská výprava si nakonec vez-
la domů 3 medaile. Ale obrovská pochvala 
patří všem našim malým závodníkům, proto-
že do každého závodu nastupovali s velkým 
odhodláním a žádný závod nevzdali, i když 
konkurence byla opravdu obrovská. Celý den 
jsme si v Opatovicích moc užili a už se těší-
me na další ročník. Všechny výsledky i fotky 
jsou k dispozici na internetových stránkách 
ZŠ Velké Opatovice.

Mgr. Helena Ličková

Olympiáda 1. ročníků
měli budíček v 7:00 hod. Následovala nás roz-
cvička a po rozcvičce jsme se šli proběhnout. 
Po návratu jsme měli hygienu a snídani, kte-
rá byla v 8:00 hod. Po snídani jsme měli ho-
dinu čas. V 9:00 hod. následoval nástup, na 
kterém jsme si řekli, co budeme dělat. Po ná-
stupu nás čekaly zase ateliéry. Po obědě, kte-
rý probíhal v 12:00 hod, jsme měli do 14:00 
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Poděkování
Výbor a členové TJ Spartak Adamov 

děkují panu Ivanu VOJTOVI za dlouho-
letou obětavou práci ve funkci před-
sedy TJ. Pan Vojta ukončil činnost na 
vlastní žádost ze zdravotních a rodin-
ných důvodů.

Všichni věříme, že bude i nadále ná-
pomocen a podělí se o své zkušenosti.

Přejeme mu všichni hodně zdraví.
Za výbor TJ Spartak 

Adamov Bc. Alois Kožený.

Regionální kvalifikace MČR trojic hrané 
současně jako Mistrovství Moravy a Slez-
ska se zúčastnili tři naši hráči – junioři Patrik 
Schimmerle a Honzík Charvát spolu s dvojicí 
juniorů z Albrechtic a Pavel Král hrající s tý-
mem Klip Litovel (Polák, Uhlár)/Hrode(Kará-
sek). Oba týmy se potkaly hned ve skupině 
a dlouho vedl Pavlův tým mj. 8:5 až to bylo 
11:11 a v závěru byli šťastnější junoři, kteří 
vyhráli 13:11, následně pak další 3 zápasy ve 
skupině a postoupili do KO z 1.místa. Pavlův 
tým s bilancí 2 výhry a 2 prohry skončil ve 

4. 6. 2011 MČR trojic - regionální kvalifikace 
- Mistrovství Moravy a Slezska

skupině až třetí a nepostoupil. Junioři dotáh-
li svůj skvělý výkon až do finále, když postup-
ně porazili týmy SBPK Brno 13:4, v semifinále 
pak silný tým složený z hráčů domácího KLI-
Pu Litovel, Orlové a Brna a nakonec ve finá-
le porazili tým Slope Brno 13:5 a stali se tak 
poprvé v historii Fenyxu Adamov Mistry 
Moravy a slezska v kategorii trojic 
pro rok 2011!!! Současně se tak kvalifi-
kovali do celorepublikového velkého finále, 
které proběhlo 25. 6. 2011 v Brně. Po zisku 
titulu Mistrů České republiky v kategorii ju-

niorů minulý měsíc tak Patrik Schimmerle 
a Honzík Charvát prokázali opět své kvality 
a to i mezi dospělými hráči!

Velká gratulace!
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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, MBA, 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 15. 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.

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 30.8.2011 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 8 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

 Ing. Karel Hynšt 
realitní poradce ve Vašem sousedství 

 


Bezplatné poradenství spojené 

s prodejem nemovitostí a vlastní 
zprostředkování prodeje nebo nákupu, 

finanční poradenství, vypracování 
posudku pro potřeby dědického řízení. 

 


byt 2/3+1 s balkonem 

 

Fér služby, rozumné ceny, fér jednání. 
  

 

telefon: 604 533 466 
karel.hynst@re-max.cz  

 


Kancelář: Palackého 158, 612 00 Brno 

www.re-max.cz 

Kadeřnictví EXTRAVAGANCE
a.centrum, Nádražní 42/115

zve na akce 50 % sleva barva, přeliv.
Srdečně Vás vítáme. 

Tel. 725 448 335 
-prodlužování vlasů – akce od 3 000 Kč

na objednávku
-trendy barevné pramínky.


