ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
ČERVENEC, SRPEN 2012

Dětské rybářské závody a Dětský den

Parním vlakem na Dětský den

Šipkový turnaj

Vernisáž výstavy Jiřího Kristena

Koncert Jaroslava Hutky

Dětský den na akci „Pokladovka“

Společnost Adavak, s. r. o. oznamuje, že provoz koupaliště na Horce v Adamově bude zahájen
v pátek 29. 6. 2012. Otevírací doba: pondělí až neděle od 9:00 – 21:00 hodin.

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 37. schůzi konané dne 16. 5. 2012
mimo jiné RM:
 Vzala na vědomí zápis z 14. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní
Agendy 21, z 16. zasedání Kulturně informační komise a z 6. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací.
 Schválila záměr odprodeje části pozemku
parc.č. 458/35 v k.ú. a obci Adamov dle přiloženého nákresu na katastrální mapě, schválila reálnou hodnotu části pozemku ve výši
14.600,- za 110 m2 a uložila odboru kancelář
tajemníka vyvěsit schválený záměr na úřední desce.
 Nedoporučila zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků parc.č. 417/13,
č. 442/4, vše v k.ú. Adamov a staveb nacházejících se na výše citovaných pozemcích včetně betonového žlabu, který je umístěn na pozemku města. Jedná se o tyto stavby: opěrná
betonová zeď, ochranné zábradlí, silniční
svodidlo a betonový žlab na ulici Nádražní.
Převod byl nabídnut ze strany SÚS JMK.
 Doporučila zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc.č. 517/3
o výměře 54m2, druh pozemku ostatní plocha do majetku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno.
 Schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na budově bez čp/če na pozemku parc.č.
1152/2 v k.ú. Babice nad Svitavou č. 238/44,
č. 238/45, vše v k.ú. a obci Adamov mezi Městem Adamov a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 pro přípojkovou skříň, která
je umístěna na obvodové stěně rozhledny na
k.ú. Babice nad Svitavou.
 Se seznámila s peticí za provedení oprav
opěrných zdí na ul. Sadová a vzala petici
na vědomí. Zároveň uložila odboru správa majetku města provést výpis veškerých
opěrných zdí v majetku města, IOP provést
technické zhodnocení stavu opěrných zdí
a odboru správa majetku města navrhnout
do rozpočtu města pro r. 2013 opravy opěrných zdí dle technického stavu plynoucího
ze zpracovaného zhodnocení po schválení
Radou města Adamova.
 Vzala na vědomí žádost o povolení vjezdu firmy BLACK PAN s. r. o. BOSKOVICE týkajícího
se možnosti vjezdu po chodníku kolem dětského zdravotního střediska, bývalé pošty až
ke schodům obchodního domu na Smetanově náměstí s tím, že k tomuto povolení nedala souhlas.
 Vzala na vědomí žádost o ukončení Smlouvy
o výpůjčce č. 08/2005/SV týkající se pískoviště pro děti nájemníků bytového domu na uli

ci Osvobození 10, Adamov a schválila Dohodu o ukončení této smlouvy.
 Schválila Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě
č. 1503603241 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s Generali Pojišťovnou a.s.
 Schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 46/30 v k.ú. a obci
Adamov mezi Městem Adamov a PhamDr.
Vlastou Daňkovou a MUDr. Evou Tomaštíkovou se sídlem Smetanovo nám. 4, 679 04
Adamov, IČ: 49468332 pro plynovodní přípojku.
 Schválila v souladu se zněním Pravidel pro
hospodaření s byty v majetku města Adamova vyřazení žádostí o pronájem bytu dle
zápisu.
 Schválila přidělení bytu č. 45 s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné na ul. Komenského 6 v Adamově žadateli dle zápisu Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné ze dne 30. 4. 2012.
 V souladu se zněním čl. 5 odst. 6 Pravidel pro
hospodaření s byty v majetku Města Adamova, z důvodu zvláštního zřetele hodného
změnila pořadí žádostí o pronájem bytu na
ul. Komenského 6 v Adamově, sestaveného
dne 30. 4. 2012 a schválila Smlouvu o nájmu
bytu č. 06/2012/B k bytu č. 20 na ul. Komenského 6 v Adamově s žadatelem uvedeným
v zápise, který se umístil na prvním místě ve
změněném pořadí žádostí o pronájem bytu.
 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm.
b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválila
návrh úpravy provozu jednotlivých mateřských škol v průběhu měsíce červenec a srpen 2012 ve znění předloženém ředitelkou
ZŠ a MŠ Adamov. Přehled o provozní době
jednotlivých mateřských škol v Adamově
v době letních prázdnin je uveden v samostatném článku tohoto čísla Zpravodaje.
 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválila záměr zřídit ve školním roce 2012/2013
přípravnou třídu pro děti s odkladem školní
docházky na Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, a uložila
starostovi požádat o souhlas Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.
 Schválila výpověď provozních smluv na
provoz kopírovacích přístrojů na Městském
úřadě v Adamově uzavřených mezi Městem
Adamov a firmou Ing. Matyášová-MiMa, Rosice, IČ:18761372 a schválila nájemní smlouvu s firmou TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. Brno, IČ: 41191021, DIČ: CZ41191021
na pronájem kopírovacích přístrojů pro potřeby Městského úřadu Adamov, vše ke dni
1. 8. 2012.
 Schválila poskytnutí finančních darů na nákup věcných cen a úhradu nákladů spoje-

ných se zajištěním oslav Mezinárodního dne
dětí, a to Moravskému rybářskému svazu,
o.s., místní organizaci Adamov ve výši 4.000,Kč, Základní škole a mateřské škole Adamov,
příspěvkové organizaci v hodnotě 4.000,- Kč
a Městskému kulturnímu středisku Adamov,
příspěvkové organizaci v hodnotě 2.000,- Kč.
 Schválila Smlouvu o dílo se společností RENARDS dotační, s.r.o.,Vídeňská 7, Brno na
zpracování projektového záměru a žádosti
o dotaci do ROP Jihovýchod na projekt, jehož předmětem jsou úpravy zpevněných
a nezpevněných ploch v okolí kostela sv. Barbory v Adamově.
 Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu
č. 2/2012.
 Projednala a doporučila Zastupitelstvu města Adamova schválit Rozpočtové opatření č.
3/2012.
 V souladu s článkem 7.2.1. písm. b) zřizovací
listiny Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace, dala souhlas
zřizovatele k přijetí finančních darů na činnost školy od p. Pilitowské, Adamov ve výši
5.000,- Kč a p. Wagnera, Adamov ve výši
5.000,- Kč.
Na základě zápisu z 37. schůze RM
zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková.

Výkopové práce

Vážení občané,
sdělujeme Vám, že od 20. 6. 2012 budou zahájeny výkopové práce na stavební akci: „Rekonstrukce plynovodu STL“,
která spočívá ve výstavbě nové regulační
stanice za zastávkou ČD. Na ni navazuje
I. etapa na ul. Osvobození ke křižovatce s ul. Sadová a Smetanovo nám. po ul.
Plotní. Dále výkopové práce budou probíhat u zdravotního střediska a pod monoblokem na ul. Komenského. Termín dokončení stavby je 20. 9. 2012.
Dále bude probíhat:
 v 1. dekádě měsíce července bude zahájena výstavba trafostanice na ul. Mírová
proti objektu „Svatá Anna“ s překopem
silnice na Smetanově nám. a likvidací
vlečkového přejezdu v silnici. Termín
dokončení stavby 30. 9. 2012.
 od 2. 7. 2012 budou zahájeny stavební
práce na opravě ul. Bezručova na Kolonii. Termín ukončení do 30. 10. 2012.
Vážení občané, dbejte zvýšené pozornosti v daných lokalitách a dodržujte pokyny vedoucích pracovníků, kteří řídí stavební činnosti. Vstupy k Vašim nemovitostem budou provizorně zajištěny. Ulice
Bezručova bude po dobu oprav uzavřena
pro vjezd a průjezd vozidel.
Děkujeme za pochopení.
Pavel Ševčík

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO
KLUBU MLÁDEŽE V DOBĚ PRÁZDNIN
Od 2. 7. – 4. 7. 2012 klub uzavřen.
Od 9. 7. – 13. 7. 2012 klub v dopoledních hodinách uzavřen.
Od 30. 7. – 10. 8. 2012 klub v odpoledních hodinách uzavřen.
Od 13. 8. – 17. 8. 2012 klub v dopoledních hodinách uzavřen.
Bližší informace nebo případné změny naleznete aktuálně
na webových stránkách www.adamov.cz
Děkujeme všem návštěvníkům a spolupracovníkům z řad rodičů za dosavadní pomoc
a spolupráci při organizování pravidelných akcí pro děti a mládež a přejeme všem
slunečné odpočinkové dny.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ADAMOVĚ
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
MŠ Komenského 6 bude uzavřena:
MŠ P. Jilemnického bude uzavřena:
Obě mateřské školy budou uzavřeny:

9. 7. – 12. 8. 2012
23. 7. – 26. 8. 2012
23. 7. – 12. 8. 2012
Ředitelství ZŠ a MŠ Adamov

Aktuální informace ze svodky
událostí Městské policie Adamov
Vybrané události z dubna a května 2012
konkrétně:
 Strážníkům bylo oznámeno, že v drogerii
Teta na ul. Nádražní se nachází žena, která
zde odcizila drogistické zboží. Když se strážníci dostavili na místo, zjistili, že žena v drogerii kradla již v minulosti. Její počínání bylo
oznámeno na MěÚ Adamov jako podezření
ze spáchání přestupku proti majetku.
 Občan Adamova, kterému není lhostejný ani
cizí majetek, oznámil strážníkům, že hrající si
děti poškodily vozidlo, které stálo zaparkované u dětského hřiště na ul. P. Jilemnického. Strážníci se tedy dostavili na místo, kde
spatřili vozidlo, které mělo rozbité zadní sklo.
Strážníci kontaktovali rodiče dětí, které nedopatřením vozidlo poškodily a dále, jelikož
se jim na místě nepodařilo kontaktovat majitele, zajistili poškozené vozidlo. Dalším šetřením se podařilo zjistit majitele, který byl
o celé věci informován.
 Na žádost OO PČR Blansko se strážníci dostavili k bytu na ul. P. Jilemnického, kde došlo
k neoprávněnému vniknutí a dále k napadení osoby, která se v bytě nacházela. Na místě
strážníci provedli nezbytné úkony a vyčkali
na příjezd hlídky OO PČR Blansko, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.
 K neosvětlenému vozidlu, které se pohybovalo po hřišti, byli strážníci přivoláni na ul. Sadová. Když se dostavili na místo, nestačili se

divit. Vozidlo stálo na příjezdové komunikaci nezajištěné, s klíči v zapalování a kolem se
nacházela skupinka podnapilé mládeže. Šetřením na místě byli zadrženi dva podnapilí
mladiství, kteří vozidlo odcizili z parkoviště
a považovali za dobrý nápad se s ním projet.
Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, které byla celá věc předána.
 Dalším výjezdem strážníků se stal ležící muž
na komunikaci směrem z Adamova na Josefov. Když se strážníci dostavili na místo,
spatřili muže, který na první pohled nejevil
známky života. Poté se ukázalo, že je značně pod vlivem alkoholu a na komunikaci
usnul. Jelikož nebylo možné vyloučit zranění,
byla na místo přivolána ZZS k ošetření a dále byly prováděny úkony k jeho ztotožnění,
jelikož u sebe neměl žádné osobní doklady.
Vše se nakonec podařilo a muž byl předán
své družce, která se nacházela v nedalekém
penzionu.
 V průběhu výše uvedeného období byli strážníci nápomocni zraněnému cyklistovi na ul.
Nádražní, kterému byla přivolána ZZS. Dále
provedli odchyt psa, odchyt volně žijících koček a zajistili jejich následnou kastraci, řešili
nezaplacenou útratu v restauraci, provedli
měření rychlosti vozidel a dechovou zkoušku
u mladistvých, kteří se pohybovali v nočních
hodinách po městě Adamově.
Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov

Sezónní údržba
travnatých ploch
Odbor Správy majetku města děkuje občanům za individuální výsadbu okrasných rostlin do travnatých ploch na pozemcích města.
Výsadba keříků a květin tak přispívá ve vegetačním období ke zlepšení vzhledu města,
především v bytové zástavbě. Dovolujeme si
touto cestou požádat, aby takto vysazovaná
okrasná zeleň byla označena barevně výrazným opěrným kolíkem, popřípadě většími kameny. Zabrání se tak při plošném sečení poškození takto vysazené okrasné vegetace.
Za vzájemnou spolupráci děkuje
Odbor správy majetku města

Umístění psích
pisoárů ve městě
Zejména nekastrovaní psi a dominantní
fenky si značkují „své“ území pomocí moči.
Tímto způsobem vysílají jasný pachový signál
a překrývají tak značky ostatních psů.
Jelikož pejsci nemají vyčleněné místo k vykonání potřeby, dochází ke škodám na keřích,
stromech, fasádách, zídkách, odpadkových
koších, veřejném osvětlení apod. V těchto
místech zároveň narůstá koncentrace charakteristického pachu.
Psí pisoár vymezuje pejskům místo, kde
je čůrání vhodné a jelikož uvnitř pisoáru zůstávají zbytky moči, je toto místo pro všechny pejsky dostatečně atraktivní pro vykonání
každodenní potřeby.
Ve městě Adamově bude během měsíce
července instalováno 5 ks psích pisoárů v následujících lokalitách:
Komenského 25, Sadová 17, Pod
Horkou 12, P. Jilemnického 2, Neumannova – u parkoviště.
Psí pisoár může rovněž vyvolávat zájem
a zvědavost malých dětí. Žádáme rodiče, aby
dbali zvýšené pozornosti při pohybu svých ratolestí v těchto lokalitách, a to zejména z hygienických důvodů.
Odbor správy majetku



DOVOLENÁ LÉKAŘŮ
V ADAMOVĚ
V ČERVENCI A SRPNU
MUDr. Škvařilová
2. 7. – 4. 7. n 23. 7. – 27. 7. n 17. 9. – 21. 9.
MUDr. Martincová
16. 7. – 20. 7. n 30. 7. – 10. 8.
MUDr. Bernášková
25. 6. – 29. 6. n 13. 8. – 24. 8. n 24. 9. – 27. 9.
MUDr. Košťálová
16. 7. – 27. 7. n 13. 8. – 24. 8.
MUDr. Kuchařová
2. 7. – 13. 7. n 30. 7. – 10. 8.

PROVOZ LÉKÁRNY
O PRÁZDNINÁCH
Lékárna Lada, Smetanovo nám. 327, upozorňuje občany, že v době letních prázdnin
bude otevírací doba lékárny pondělí až pátek
od 7:00 - 12:00 a od 12:45 - 15:00 hod.

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
1. 6. Vladimír Čech, 85 roků, Komenského 25
1. 6. Veronika Spěváková, 84 roky,
Komenského 1
2. 6. Květoslava Sůvová, 82 roky,
Osvobození 12
3. 6. Alžběta Polášková, 96 roků, Dvořákova 2
9. 6. Richard Beránek, 90 roků, Komenského 1
13. 6. Jiřina Zahradníčková, 84 roky,
Komenského 23
14. 6. Růžena Kmentová, 84 roky,
Petra Jilemnického 19
21. 6. Dagmar Lingerová, 85 roků, Fibichova 25
21. 6. Marie Kostelecká, 81 rok,
Komenského 19
27. 6. Ludvík Kalvoda, 70 roků, Osvobození 14
28. 6. Ing. Miloš Hladký, 82 roky, Údolní 1
29. 6. Františka Kyzlinková, 93 roky,
Pod Horkou 15
Úmrtí
21. 5. Jiřina Kozohorská, roč. 1925,
Pod Horkou 10
24. 5. Emilie Stupková, roč. 1939,
Komenského 25
29. 5. Marie Stachová, roč. 1951, Opletalova 25
30. 5. Zdeněk Hojgr, roč. 1945, Dvořákova 1
4. 6. Jaroslav Kraus, roč. 1931, Lesní 2
9. 6. Ladislav Nečas, roč. 1926, Tererova 1
16. 6. Petr Gryc, roč. 1965, Údolní 1


PRONÁJEM BYTU

Město Adamov nabízí od 1. 9. 2012
k pronájmu byt 1+1 o rozloze 41,94 m2
na ulici Komenského 6 v Adamově. Jedná se o byt s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné, která činí minimálně
230.000,- Kč. Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídnuté částky, splatnosti nabídnuté částky, doby podání nabídky na MěÚ Adamov. Žádosti o byt
zasílejte v zalepené obálce s označením: „volný byt – neotvírat“ na adresu:
Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04
Adamov nejpozději do 31. 7. 2012.
Bližší informace na tel. č. 516 499 628.

Uzavření MATRIKY
MěÚ Adamov
Oznamujeme občanům, že ve dnech
2. – 13. 7. 2012 bude matrika zcela uzavřena.

Poděkování
za blahopřání
Za všechna projevená blahopřání k mému
životnímu jubileu všem srdečně děkuji.
Jaroslava Minaříková

Vyjádření starosty

k dokumentu „ Výzva všem sousedům na Kolonce“
V poslední době je některým občanům žijícím v části města zvané „Kolonka“ vhazován
do poštovních schránek dokument nazvaný
„ Výzva všem sousedům na Kolonce“. Ačkoliv
je zřejmě motivován snahou vyzvat obyvatele této části k jisté ohleduplnosti vůči sobě ve
věci způsobování hluku, jeho obsah, především pak jeho závěrečná část, je formulována
takovým způsobem, že ho lze považovat za
krajně nevhodný, případně dokonce nezákonný, neboť obsahuje skutkovou podstatu přestupkového jednání v podobě vyhrožování.

Vzhledem ke skutečnosti, že dokument je
podepsán jako Občanské sdružení „Přátelská Kolonka“ s podporou starosty města
Adamova, chci se touto cestou od obsahu
dokumentu zcela distancovat.
Není mi známo, že by takovéto sdružení existovalo a aktivity lidí, kteří se za název
schovávají a činí tak tímto, dle mého názoru,
nevhodným způsobem, nijak nepodporuji.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov
– kulturní středisko: tel. 516 446 590 záznamník, 607 518 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz
– knihovna: tel. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz

Na prázdniny jsme pro Vás připravili:
PRÁZDNINOVÁ POHLEDNICOVÁ SOUTĚŽ
Cílem předposledního předprázdninového “zájezdu za kulturou” byla Praha, muzikál Osmý světadíl.
A právě s tímto muzikálem je spojena prázdninová pohlednicová soutěž. Pro vylosovaného výherce
máme připraven CD nosič z tohoto muzikálu.
Vašim úkolem je poslat prázdninovou pohlednici odkudkoliv na adresu MKS Adamov, Opletalova 22,
679 04 Adamov a uvést na ni odpovědi na tři soutěžní otázky k tomuto muzikálu:
1. Muzikál Osmý světadíl je složen z největších hitů legendární československé kapely. Které?
2. Muzikál je uváděn na jevišti kterého divadla?
3. V muzikálu účinkuje řada skvělých mladých herců – pro zařazení do soutěže stačí uvést jméno jednoho z nich.
Pohlednice musí na naši adresu dorazit do 15. srpna t.r. Jméno výherce zveřejníme ve Zpravodaji č. 9/2012.
3. a 31. července 2012 MKS – knihovna od 9 – 12 hodin

PRÁZDNINOVÁ DOPOLEDNE V KNIHOVNĚ PRO DĚTI

Literární kvízy,
křížovky, soutěže
a malování.

9. července 2012 v 16 hodin

IV. ROČNÍK TRADIČNÍHO
ADAMOVSKÉHO MEDOBRANÍ

spojené s degustací medu a medoviny
Místo konání: Fibichova 20, Adamov
Zájemci o účast na akci se mohou přihlásit na tel. č. 607 518 104
nebo prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz.
Vstup volný.
Na setkání s Vámi se těší
mž. Rybářovi + MKS

ODPOLEDNÍ VLASTIVĚDNÝ VÝLET S ING. TRUHLÁŘEM SPOJENÝ S PODVEČERNÍM
POSEZENÍM A SETKÁNÍM S ING. MAUEREM, PRACOVNÍKEM ŠLP KŘTINY, PŘI

POVÍDÁNÍ V LESE O LESE...

Termín: 12. července 2012						
Cena výletu: 70 Kč							

Čas: od 16 hodin
Určeno: pro děti i dospělé



21. července 2012

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD pro děti i dospělé
jehož cílem bude:

- ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
- BOBOVÁ DRÁHA V PECI POD SNĚŽKOU

Cena zájezdu:
děti do 4 r.
350,- Kč
děti do 12 r. 600,- Kč
dospělí
750,- Kč
Závazné přihlášky do 9. 7. 2012
na tel. č. 607 518 104 nebo prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz

EXKURZE – LETIŠTĚ BRNO TUŘANY

2. srpna 2012 od 11 hodin
Po nějaké době máte opět možnost navštívit brněnské letiště, a to v rámci
připravované exkurze, během které navštívíme: odbavovací haly,
pracoviště “přepážek”, základnu hasičů a další zajímavá místa, kam se běžný
návštěvník letiště nedostane.
Cena výletu: 80 Kč
Přihlášky: do 20. 7. 2012
3. srpna 2012 zájezd do Divadla Radost v Brně na představení

HNÍZDEČKO A ŠUNKOFLEKY aneb
Nepravdivě pravdivá komedie
režie: Vlastimil Peška
„Děj komedie se odehrává dnes, mohl se však odehrát před dvaceti roky, ale může se odehrát i za dvacet roků, protože budou vždycky snílkové i nezaměstnaní, kteří nebudou mít na pořádný podnájem. Jde
tedy o komedii nestárnoucí a vpravdě navěky aktuální.“ – Dějištěm komediálních situací a vztahů je prostor
sklepního bytu, kde se potkávají jeho obyvatelé, jejich sousedé i „náhodní“ návštěvníci. Děj hry je plný překvapivých momentů a humoru, který přinášejí dialogy i vztahy osobitých a někdy i poněkud „ulítlých“postav. Víc prozradit nemůžeme, protože bychom vás – diváky připravili právě o ty momenty překvapení. „

Představení je uváděno na letní scéně divadla od 20 hodin a je určeno pro mládež i dospělé.
Cena zájezdu: dospělí 200 Kč, mládež a senioři 130 Kč.


NA VÝLET S DĚTMI...
sobota 18. srpna 2012
Doprava: autobus
Trasa výletu:
- Břeclav – plavba lodí k Janovu hradu
- prohlídka hradu
- pěší procházka do Lednice
- zde prohlídka umělé
jeskyně Grotta pod
zámkem s výstavou
strašidel a pohádkových bytostí..
Cena zájezdu: 500 Kč – dospělí
350 Kč – děti, senioři
Přihlášky: do 20. července 2012

Městské kulturní středisko Adamov
vyhlašuje XIX. ročník soutěže
pro fotografy amatéry

DOVOLENÁ 2012
Podmínky soutěže:
- v termínu do 15. září 2012 doručit na adresu MKS, Opletalova 22, 679 04 Adamov
jeden až tři snímky z letošní dovolené,
- snímky musí být označeny jménem, bydlištěm a věkem soutěžícího,
- doplněny mohou být popisem místa nebo vtipným komentářem,
- formát fotografií není stanoven.
Z fotografií přihlášených do soutěže bude připravena výstava, při které její návštěvníci
určí formou přidělování bodů vítěze.


MKS Adamov

oznamuje, že pro školní rok 2012-2013
připravuje kurzy:


jazykové

angličtina

– pro začátečníky

		

– pro mírně pokročilé

		

– pro středně pokročilé

		

– pro pokročilé

němčina
		

– pro začátečníky
– pro středně pokročilé



kurzy trénování paměti



kurzy práce s počítačem pro seniory

 pohybové

– jóga s Mílou Rejdovou
– jóga s Lenkou Blažkovou
– cvičení pro úlevu s Dagmar Hodaňovou
– cvičení s Helenou
– kurz břišních tanců s Pavlou Frňkovou

 kurzy

tanečních s Verčou a Pepou

Bližší informace:
– na tel. č. 607 518 104,
– nebo prostř. e-mailu: mks@mks-adamov.cz

Slova pro
povzbuzení
„Světská sláva, polní tráva,“ takto moudře nás napomínala babička už když jsme se
jako děti chlubili, že jsme vyhráli vesnickou
pouliční fotbalovou „ligu“. Vzpomněl jsem si
na ta slova v souvislosti s fotbalovým ME.
Asi každý tušíte, proč. Nejprve jsou naši za
výkon zatracovaní, potom zase oslavovaní.
Shodou okolností se s tímto svátkem sportu časově setkala jiná událost. Výročí smrti
našich válečných parašutistů v pražském
karlínském kostele. Tito muži se na rozdíl
od dnešních fotbalistů možná za vybrané
reprezentanty státu nepovažovali a na své
bitevní pole se dostávali tajně a v noci, bez
potlesku a slávy.
Tyto dvě události nemají naštěstí vůbec
nic společného. Snad jen jedno. Nikdo jejich
hrdinům zpočátku netleskal, ani je nepovzbuzoval. Museli tu sílu – jít dál – najít kdesi
v sobě a ve vzájemném povzbuzení. Žádná
sláva se nekonala a přesto se vzchopili.
Takovíto lidé, kteří dokáží své životní
poslání poctivě odvést i bez potlesku tribun, si zaslouží uznání větší, než jen polní
tráva. A nepatří mezi ně zdaleka jen fotbalisté nebo vojáci. Znám i mnoho takových
tatínků a maminek, kterým dnes sice nikdo
netleská, ale snad se i oni dočkají někdy potlesku …
Jiří Kaňa

Aktivity Městského kulturního střediska v Adamově
ve fotografiích
V měsíci srpnu a září t.r. budou v MKS
vystaveny fotografie z akcí pořádaných
MKS Adamov.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY v době prázdnin:

Knihovna MKS Adamov bude uzavřena v době od 6. do 31. srpna 2012.
V měsíci červenci je knihovna nadále otevřena v půjčovních dnech pouze
v odpoledních hodinách.


Významné výročí
Jiří Taussik – 70 let
V Adamově máme Jiřího Taussika spojeného především s místní kulturou. V roce 1969
nastoupil do Adamovských strojíren v Adamově na místo organizačního pracovníka
závodního klubu (známého pod zkratkou ZK
ROH). Po ročním působení byl pověřen jeho
vedením a úspěšně ho řídil až do zániku v polovině devadesátých let. Z Adamovských strojíren definitivně odešel v roce 1997.

vším velké množství zaměstnanců závodu
a občanů města, kteří se mnou spolupracovali při zajišťování a organizování kulturních
a společenských programů a událostí. Jsou
to desítky jmen, které se mi vybavují v souvislosti s hudebními soubory, pěveckým sborem, divadlem, výstavami, zájmovými kolektivy nejrůznějšího zaměření , s pořádáním
karnevalů, plesů, hostováním profesionálních
umělců ... Vybavují se mi stejně jako řada událostí, které pro jejich velký počet nelze v rozsahu krátkého rozvzpomínání konkretizovat.
Z většiny spolupracovníků se stali moji dobří
a celoživotní přátelé, mnozí již bohužel pěstují svoje záliby a koníčky na onom světě. Rád
a s vděčností na ně vzpomínám, s ostatními se
občas rád setkávám třeba při příležitosti adamovských výstav, často však také ve zdravotnických zařízeních.
Na závěr jsme se zeptali na jubilantovo přání. Zaznělo: “ Abychom se mohli setkávat ještě
dlouho, přeji všem přátelům a známým mého
adamovského období hodně zdraví a spokojenosti.“
Totéž přejeme oslavenci i my a chceme mu
současně vyjádřit dík za adamovskou kulturu,
kdy s časovým odstupem můžeme docenit
přínos Závodního klubu v této oblasti i osobní
přínos Jiřího Taussika.
JB

Mira Figarová – 95. narozeniny
Mira Figarová je bývalá tanečnice – primabalerína, choreografka a taneční pedagožka,
členka Zemského, později Národního a Státního divadla v Brně. Byla manželkou operního
pěvce Zdeňka Kroupy, Čestného občana města Adamova. Je držitelkou Ceny Thálie, Ceny
města Brna a od r. 2003 je Čestnou občankou
města Brna. Adamov si zamilovala a ráda sem
jezdívala.
Narodila se v Brně 14. srpna 1917. Jako
dvanáctiletá začala navštěvovat školu klasického tance, jako třináctiletá začala vystupovat
v divadle. S baletní školou Jelizavety Nikolské
tančila v řadě světových měst. Byla v angažmá v městském divadle na Královských Vinohradech, v Národním divadle v Praze a jinde.
Pro nás je významné její dlouholeté působení
v Národním (Státním) divadle v Brně v letech
1936 – 1961.
Mezi adamovské občany přijela Mira Figarová 27. května 2004, aby se zúčastnila vzpomínkového večera k 5. výročí úmrtí Zdeňka
Kroupy a Václava Halíře (viz foto – M.F. v první
řadě druhá zprava).
Paní profesorce Miře Figarové-Kroupové
přejí k jejímu významnému jubileu všechno
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let pamětníci jejího tanečního umění,
adamovští příbuzní, přátelé a známí. Patří jí za
všechno, co pro kulturu svým tanečním a pedagogickým uměním vykonala, poděkování.
MK

Požádali jsme jubilanta, aby nám řekl něco
o sobě a o rodině a jak vzpomíná na Adamov.
Z jeho povídání jsme vybrali:
„Jsem rodák ze Svitávky (nar. 1942), kde
jsem chodil do základní školy. V r. 1959 jsem
maturoval na JSŠ (dnešní gymnázium) v Boskovicích a následovalo studium na filozofické
fakultě v Olomouci do roku 1965. V tom roce
jsem už byl ženatý a otec 2 leté dcery. Dostat
byt, kde bychom mohli s manželkou a dcerou
bydlet, bylo tehdy hlavním cílem mého snažení. Nastoupil jsem nejdříve jako učitel základní školy na blanenském okrese (Jedovnice,
Benešov). Po tříletém pedagogickém působení jsem ze školství odešel a přihlásil se v zimě roku 1969 do výběrového řízení na místo
pracovníka Závodního klubu v Adamovských
strojírnách. Nabízená práce, zajímavá a pestrá
si mě okamžitě získala. V době příchodu do
Adamova jsem nepředpokládal, že se „ Skalní
sklep“, jak se budově, kde sídlil klub, říkalo, i
přilehlý „ kulturák“, stanou mým působištěm
na celé čtvrtstoletí.
Při zpětném ohlédnutí na nejdelší část
mého aktivního života se mi vybaví přede

Vzpomínka
Dne 27. 7. 2012 uplyne 5 let od úmrtí pana
Antonína Procházky. Všem, kteří mu věnují
tichou vzpomínku, děkuje manželka s rodinami.

Dne 26. 8. 2012 uplyne pět roků ode dne,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka
a babička, paní Květoslava Buchtová. S láskou
vzpomíná dcera Blanka Fleischlingerová s rodinou.

Jak to všechno začalo?
Hledat odpovědi na tuto otázku se naši
šesťáci vypravili do divadla Radost v Brně.
Dříve než jsme se však pohodlně usadili v hledišti, prozkoumali jsme útroby dřevěné lodi
„plující si vzduchem“ přímo u vstupu do areálu divadla. Uvnitř ale nenajdete kotvu, lodní šroub, kormidlo nebo truhlu plnou zlaťáků
z pirátské výpravy. V této lodi se skrývají poklady mnohem cennější – loutky z divadelních představení, která se kdy v Radosti hrála.
Vždy po půl roce se vystavené loutky obmění
a vy můžete pokaždé obdivovat jiné originály
vyráběné různými způsoby. Práce na takové
loutce je velice náročná a trvá asi čtyřicet hodin. A víte, jak se taková loutka ovládá? „Oživit“ tři loutky si mohl vyzkoušet každý z nás,
a tak jsme si na chvíli zahráli „malé“ divadlo
a moc jsme se při tom všichni pobavili.
Ale teď už dost hraní, je čas přenést se
do časů dávno minulých a zahloubat se nad
tím, jak to kdysi bylo na tom našem světě.
Počáteční otázku „Jak vznikl svět?“ nám herci
zodpověděli z pohledu různých směrů. Teorií
o vzniku světa je hodně, každý se přiklání k jiné, ale rozhodli se zahrát si na to, „Jak to dělají
andělé.“ Název již napovídá, že příběh vypráví
o stvoření světa Bohem. Komu se to zdá být
nuda, ten se ale pořádně spletl…

Hudebním a tanečním úvodem vtáhli herci do příběhu snad každého přítomného a už
nebylo možné ani na chvíli spustit oči z jeviště. Metry papíru, nádherná hudba a zpěv,
tanec, nápady, vtip, glosy, poznámky - výčet hesel snažící se alespoň nastínit, o čem
to vlastně všechno bylo. Každá postava důkladně promyšlená, radost v očích „andělů“
a vypočítavost a faleš v očích „ďáblů“, hodný
a dobrotivý „pánbůh“, který začal celý příběh
psát na psacím stroji, který ještě nevymyslel, módní přehlídka právě stvořených zvířat
nebo neustálé pokusy „Anděly“ o stvoření slepice, ze které se jednou vyklubal ptakopysk
a podruhé krokodýl. A tak bychom mohli pokračovat… Vše bylo ještě proloženo několika
vtipnými momenty, např., když andělé stvořili
kometu, prošli se po jevišti dva „fanoušci Komety“ s bubnem přes rameno skandujíce „Kometa, kometa!“ Tímto momentem si představení získalo i ty nejzarytější odpůrce kultury.
Zkrátka, to se musí vidět! Tak až budete
mít někdy chuť, čas a náladu se pořádně pobavit a zasmát, vezměte rodiče, děti, sourozence, babičky a dědečky do divadla!
Mgr. Monika Nejezchlebová

Jak lze využít nefunkční zářivky

Poděkování
Děkuji všem, kteří doprovodili na poslední cestě mého manžela, pana Jaroslava Krause. Děkuji také za upřímná slova soustrasti,
která pomohla zmírnit bolest z jeho náhlého
odchodu.
Olga Krausová s rodinou

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem za projevenou soustrast, květinové dary a účast při posledním rozloučení s naším synem a bratrem
Petrem Grycem.
Rodiče a sourozenci
10

Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé
lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč
vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace
nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné
důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše
zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklovaných materiálů se při další výrobě šetří přírodní zdroje
surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční
zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře
firmy Gama J+P, Kolonie 302, 679 04 Adamov,
provozní doba: PO, ST, PÁ 10:00 – 18:00 hod.
mimo státem uznané svátky, nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných
míst je EKOLAMP sváží do specializovaných
recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné
použití ze zářivek získávány především kovy,

plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, např.
pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty
jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých
případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami se dočtete na www.ekolamp.cz.

Pohádkový les
Jako každý rok, tak i letos si starší žáci připravili pro děti ze školek a z prvního stupně
pohádkový les. Hned na začátku děti přivítal
Budulínek s liškou, což je velice překvapilo.
Každý dostal od Budulínka pohádkového prů-

vodce a už se mohly vydat soutěžit do lesa. Setkaly se zde s Karkulkou, Šmouly, Rumcajsem,
se kterým házely šiškami na strom, čarodějnicemi, krtečkem či Ferdou mravencem a vílami. Vodník učil děti chytat rybičky a s rytířem

si vyzkoušeli práci s mečem. Zkusily si také,
jak těžké břicho nosil Otesánek, ale nejméně
spolupracovaly s čerty. Po splnění všech úkolů
dostaly sladkou odměnu. Děti odcházely plny
dojmů a s kapsami plnými bonbonů.
M. Klepárníková

Olympiáda 1. ročníků ve Velkých Opatovicích
Ve středu 23. 5. 2012 se deset prvňáčků – 5
kluků a 5 holek - vydalo do Velkých Opatovic,
kde se už po čtrnácté konala sportovní olym-

piáda pro žáky 1. tříd. A protože je to taky jediná olympiáda svého druhu v celé české republice, přijíždí sem stále více prvňáčků z ce-

lého širokého okolí. Letos jsme mohli poměřit
naše síly s 245 dětmi z celého kraje a dokonce
i s dětmi až z Prahy.
Počasí nám přálo a jednotlivé závody jsme
absolvovali s přehledem a nemohli se dočkat,
jak v porovnání s ostatními uspějeme. Závodí
se ve 4 disciplinách – v běhu na 50 m, v běhu
na 400 m, skoku dalekém z místa a v hodu kriketovým míčkem.
I tentokrát se děti ze základní školy ve Velkých Opatovicích postaraly o zábavu a nachystaly dětem pohádkový les. Na posilněnou
jsme dostali párek s rohlíkem a než jsme se
nadáli, bylo zde vyhlašování vítězů.
Michalce Kavanové to tentokrát skákalo
lépe než všem ostatním a skokem 151 cm si
skočila rovnou pro první místo a zlatou medaili. Naši další olympionici se sice na místa vítězů již neprobojovali, ale i přesto jim patří velká
pochvala. Na 8. místě skončila v hodu kriketovým míčkem Justýna Březinová a 11. místo
obsadila v běhu na 50 metrů Veronika Jakusidisová. Naše škola v porovnání s ostatními
27 školami skončila na krásném 8. místě a o to
se zasloužila celá naše olympijská výprava.
Mgr. Helena Ličková
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Pasování na čtenáře
V úterý 12. června 2012 se všichni prvňáci
z 1. B nemohli dočkat odpoledne. Tentokrát
se netěšili na to, až budou doma a hrát si, ale
nato, že do školy přijdou jejich rodiče, prarodiče a sourozenci. A proč by měli odpoledne do školy všichni chodit? No přece proto, aby se přesvědčili o tom, jak skvěle umí
číst. Přizvali jsme k tomu i paní ředitelku a na
vše dohlížela také princezna, která na závěr
všechny prvňáky „pasovala na čtenáře.“

Prvňáci si pro své rodiče nachystali malé
překvapení v podobě krátkých zdramatizovaných pohádek. A tak rodičům „připomněli“ pohádku O budce, kde medvěd byl
kamarád a chaloupku nerozbořil. Červenou
Karkulku zase nesežral vlk a nezbedná kůzlátka se nenechala přemluvit od vlka, že je
jejich maminka. Všechny pohádky měly
šťastný konec a tak jsme se mohli pustit do
čtení. A čeho jiného než opět pohádky? Tentokrát pohádky O Budulínkovi. Všem se čtení

Prohlídka divadla Husa na provázku
Divadlo Husa na provázku bylo založeno
v roce 1967 a až do roku 1992 hrálo v Domě
umění města Brna. Od roku 1992 sídlí na Zelném trhu v domě pánů Hausperských z Fanalu. Divadlo nese název podle knihy Jiřího
Mahena Husa na provázku a je součástí Centra experimentálního divadla. Toto divadlo
jsme s paní učitelkou Hodaňovou a Horáčkovou navštívili 3.5.2012.
Při prohlídce jsme se podívali na alžbětínskou scénu na nádvoří, katakomby s galerií,
kde měl právě Martin Forman výstavu s názvem Konce světů. Na sklepní scéně si někte12

ří žáci ze 7. třídy dokonce vyzkoušeli zahrát
scénku z Romea a Julie.
Taky jsme si mohli prohlédnout herecké
šatny včetně líčidel a paruk, rekvizitárnu, kde
se skladují kulisy, kostýmy, rekvizity a zkušebnu. Z balkónu jsme viděli Petrov a věž divadla
s andělem. Prohlídku jsme zakončili ve foyer
(společenský sál), kde byl vystaven pohřební
vůz a klavír, na němž byly husy na provázku.
Prohlídka se nám líbila, protože jsme se dozvěděli spoustu nových věcí a navíc se málokdy naskytne příležitost prohlédnout si divadelní zákulisí.
Hana Moserová a Jana Hrubá z 9.A

povedlo a tak mohla princezna všechny prvňáky pasovat na čtenáře. Každý byl ozdoben
šerpou a dostal potvrzení čtenáře.
Překvapení neměli nachystané jen prvňáci pro své rodiče, ale na závěr překvapili
rodiče zase prvňáky. Ve školní družině přichystali pohoštění s dortem, „šampaňským,“
sladkostmi, balónky. Na každého čekal také
malý dáreček. Celé odpoledne jsme si všichni příjemně užili. Všem rodičům velmi děkuji
za připravené pohoštění a prvňáčkům přeji
spoustu krásných chvil nad knihou.
Mgr. Helena Ličková – třídní učitelka 1. B

Léto
 Krásné léto
 Spoustu sluníčka
 Spokojené prázdniny
 Hodně zážitků
 Výlety, tábory, koupání
 Šťastné návraty domů
 Dobrá videa
 Pěkné fotografie
 Prázdniny bez úrazů!

Projekt Malá maturita 2012

Pokolikáté už? Ani sama nevím. Prostě
je tu červen, všichni jsou jednou nohou na
prázdninách, vycházející žáci už druhou nohou na nějaké střední škole. Hodnocení jejich závěrečných vědomostí letos v květnu
poprvé ověřily srovnávací testy přímo z ministerstva školství a teď už jim zbývá pár posledních školních dní.
Naše škola má v tomto období již řadu
let projekt Malá maturita a kupodivu se do
něj nakonec zapojí i přes počáteční nedůvěru všichni deváťáci. Když říkám, že zapo-

jí, myslím tím, že skutečně pracují na jeho
realizaci, více či méně poctivě se na něj připravují a ve finále se více či méně úspěšně
snaží uspět při závěrečné zkoušce a zúročit
své úsilí. Už v květnu absolvují písemnou
slohovou práci na zvolené téma a chystají
se na ústní zkoušku z češtiny, matematiky
a jednoho volitelného předmětu (letos to
byla angličtina, němčina, dějepis, zeměpis,
přírodopis, fyzika nebo chemie). Sama za
sebe se snažím své žáky podpořit, připravit
je na možná úskalí a vysvětlit jim, že se ne-

mají čeho bát (Vzpomínáte? Přesně to nám
před maturitou také tvrdili a nikdo z nás jim
nevěřil).
Nebudu vás napínat – všechno dobře
dopadlo a všichni „malí maturanti“ zkoušku
zvládli. Moc jsem jim přála ten pocit vítězství nad sebou, vědomí, že to dokážou, když
budou chtít. V češtině mě nikdo nezarmoutil a ze všech jsem měla upřímnou radost.
Stejnou radost budu cítit vždycky, když je
v budoucnu potkám. Chci si pamatovat právě tuto chvíli a chci věřit, že oni také.
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A co si o projektu myslí samotní žáci?
„Byla to výborná zkouška a zjistil jsem,
že příprava na tento zážitek nebyla zbytečná.“(Aleš Dudík)
„Měli jsme trému z toho, že to nezvládneme, ale náš strach byl zbytečný.“ (Eliška
Ševčíková)
„MM byla dobrá zkouška, jak si zlepšit
sebevědomí a poprat se se stresem.“ (Vlasta Mužík)
„Malá maturita byla mnohem lehčí, než
jsem čekal. Stres je úplně zbytečný – je to
o štěstí.“(Zdeněk Hartl)
„Myslím, že malá maturita je dobrá věc.
Většina žáků si při ní může spravit sebevědomí hezkými známkami.“ (Hana Moserová)
„MM byla výborná příprava na malou
maturitu a zjistil jsem, že strach, který jsem
měl, byl zbytečný a neoprávněný.“ (Jaroslav
7.6.-8.6.
Malá maturita ve škole
Kalina)
7.6.
Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD
D.
Hodaňová

ZŠ a MŠ Adamov
Šipkový klub

8.6.

Sportovní odpoledne, výtvarná díla a „pokladovka“ v lese

MKM

9.6.

Parním vlakem na Dětský den s liškou Bystrouškou

České dráhy, Město Adamov

Tenisové hry dětí a mládeže

TJ SPARTAK - tenisový oddíl

21.6.

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A ŠKOLNÍ DRUŽINY

MKS, TJ Sokol - ženy

23.6.

II. ročník Křížem krážem Adamovem

Komise PZMA a MA21

Open
v či
Adamově
Název Air
akce
setkání - červnová hudební noc

Miloslava
Pořadatel Peterková

28.6.

Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. - MKS

ZŠ a MŠ Adamov

29.6.

Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem

MKM

30.6.

Memoriál Filipa Dobrovolného

TJ SPARTAK - šachový oddíl

Srpen

31.8.

Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská - rozloučení s prázdninami

MKM

Září

8.9.

Rocková letní noc na hřišti Ronovská

Miloslava Peterková

15.9.

Mistrovství veteránů jižní Moravy - Memoriál Zdenka a Martina Tasche

Šipkový klub

21.9.

Znáte Adamov II.

MKM

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“

Šipkový klub

KALENDÁŘAKCÍ
AKCÍ NA
2012
KALENDÁŘ
NAROK
ROK
2012

Datum23.6.

Říjen

Dětské tenisové hry (soutěže a tenisové zápasy)

TJ SPARTAK - tenisový oddíl

10.10.

Dny orientace v přírodě

TJ SPARTAK - oddíl OB

19.10.

Adamovská drakiáda III

MKM

Brigáda „ Za Adamov čistější“

Komise PZMA a MA21

Světelský podzim v Adamově

MKS, Farní úřad

Halloweenská párty v MKM

MKM

II. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2012

TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

Tradiční Salon Adamovských výtvarníků

MKS

Rozsvícení vánočního stromu

Město Adamov, MKS

Adventní zastavení

MKS

Vánoční turnaj pro mládež

Šipkový klub

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači

MKS

VYCHÁZKY A TURISTICKÉ AKCE v průběhu celého roku; seznam na webu města

TJ SPARTAK - turistický oddíl

Listopad
Prosinec

celoročně

1.12.

A mnoho jiných akcí MKS, MKM, TJ SOKOL ADAMOV, TJ SPARTAK ADAMOV, FK ADAMOV, PÉTANQUE FENYX, ZŠ a MŠ ADAMOV a dalších.
Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jednotlivých
organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.
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Jiřičky v Edenu pozastavily demolici

Turnaj Starých pánů
Dne 16. 6. 2012 se družstvo „Starých pánů“
FK Adamov zúčastnilo turnaje v Řečkovicích
s těmito výsledky:
Skupina:
Adamov – Otnice 5 : 1
Branky: Krátký 3, Dudík, Odehnal
Adamov - Velké Meziříčí 2:0
Branky: Krátký, Dudík
Semifinále
Adamov - Moutnice 3:0
Branky: Dudík 2, Krátký

V areálu společnosti EDEN v Adamově se
při demolici staré výrobní haly, která má udělat prostor pro nový výrobní areál, objevily
hnízdící jiřičky. Po poradě s ochranou životního prostředí se společnost EDEN rozhodla
odklonit demolici, dokud tito drobní ptáčci
nevyvedou mladé z hnízd.
„Letos je na jiřičky slabá sezóna, přiletělo jich
málo. O to důležitější je, umožnit jim, aby vyvedly mláďata. Jeden pár mívá 4-5 vajíček. Obyvatelé Adamova jistě ocení, že jim jiřičky budou
pomáhat od obtížného bodavého hmyzu. V neobydlených hnízdech sídlí vrabci, těch v posled-

ní době také ubývá. Když firmy plánují demolici,
měly by myslet i na takovéto věci” hodnotí situaci v Edenu Mgr. Jan Auer z České inspekce životního prostředí.
Zbyněk Husák, ředitel společnosti EDEN
k tomu dodává: „Demolice nebyla úplně zastavena, pokračujeme nyní v částech, kde jiřičky
nehnízdí. Nicméně harmonogram prací se musel zásadně přepracovat a celkové prodloužení
prací je v podstatě jasné.“ Výstavbu nového výrobního areálu, která by se měla realizovat do
tří let, však tahle skutečnost s vysokou pravděpodobností neovlivní.

Finále
Adamov - Měnín 2:1
Branky: Krátký, Brodecký

O pohár FK Adamov
Dne 1. 6. 2012 proběhl VI. ročník „O Pohár
FK Adamov“ žáků 8. a 9. tříd ZŠ v malé kopané. Nad letošním ročníkem převzal záštitu sekretář OFS Blansko pan Jiří Sychra. Turnaje se
zúčastnila čtyři družstva: ZŠ Adamov „A“, ZŠ
Adamov „B“, ZŠ Brněnec a ZŠ Lysice. Za hladký
průběh děkujeme sl. Škvařilové, p. Martinkovi a p. Handlovi. Panu Sychrovi děkujeme za
sponzorský dar.
Na hřišti bylo dosaženo těchto výsledků:
Adamov „A“ – Lysice		
4:1
Brněnec
– Adamov „B“
0:3
Lysice
– Adamov „B“
2:1
Brněnec
– Adamov „A“
0:8
Adamov „A“ – Adamov „B“
7:1
Lysice
– Brněnec
3:0
Tabulka:
1. Adamov „A“ 19 : 2
9
2. Lysice
6 : 6
6
3. Adamov „B“
5 : 9
3
4. Brněnec
0 : 14
0
Nejlepší hráč: Flachs (Adamov „A“)
Nejlepší střelec: Vintr (Adamov „A“)
Nejlepší brankář: Přikryl (Adamov „B“)
15

Judo Samuraj
informuje
V dubnu se podařilo zúročit desetileté úsilí
v tréninku, když Leoš Daněk vybojoval na mistrovství ČR výborné třetí místo. Tento úspěch je
velkou inspirací pro menší členy oddílu. Nejvíce se daří Vítkovi Doupovcovi a Filipu Nezvalovi. Těmto judistům se daří získávat medaile
a diplomy nejen na Brněnských turnajích přípravek, ale i na větších turnajích s mezinárodní
účastí. Z nováčků se velkou bojovností a snahou ukázali Iva Kolářová, Lucie Bojanovská,
Marek Moučka a Adam Špatinka. Všem judistům přeji touto cestou hodně píle v tréninku
a mnoho sportovních úspěchů. Na závěr přeji
všem dětem hodně prázdninových zážitků.
Jiří Tyl, trenér

DĚTSKÝ DEN NA
ŠIPKÁRNĚ
V rámci oslav MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ
uspořádal 7. 6. 2012 Šipkový klub turnaj pro
mládež a to ve dvou kategoriích – do 15 let
a nad 15 let. V obou se udělovaly poháry
a věcné ceny a na závěr se pro všechny zúčastněné losovala tombola.
A zde jsou výsledky:
do 15 let celkem 14hráčů
1. Kos Ondra
2. Šandera Jakub
3. Peterek Marek
4.-5. Prudík Adam
4.-5. Unzeitigová Beáta
nad 15 let celkem 13 hráčů
1. Flachs Dominik
2. Pilátová Stefka
3. Dvořák Martin
4.-5. Peterek Marek
4.-5. Unzeitigová Beáta

Ing. Milan Dudík
Předseda Šipkového klubu

Plán vycházek
TJ Spartak Adamov
– odd. turistiky
7. 7. 2012 – SO – Po stopách Napoleona
Slavkov – Křenovice – Mohyla míru – Šlapanice15 km (J) (Adamov zast. 7:36 – Brno 7:58
/8:12 - Slavkov žst. 8:51 )
11. 8. 2012 – SO – ÚDOLÍM BÝKOVKY Rájec – Černá Hora – Býkovice a zpět
16 km (J) (Adamov zast. 7:24 - Rájec 7:40)
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Požár v Adamově

Hasičské cvičení, které umožnila před
demolicí a následnou výstavbou nového areálu společnost EDEN v Adamově,
proběhlo pod vedením Ing. Kupky, velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Adamov. Jednalo se tak o jedno z posledních cvičení hasičů v tomto areálu, neboť
v těchto dnech probíhá demolice staré budovy a ve výhledu tří let se zahájí výstavba nové.
Adamovští dobrovolní hasiči uvítali takovou příležitost, při které si mohli v reálných podmínkách ověřit svoji připravenost
na nejrůznější situace. Zkušenosti s víceposchoďovými budovami jsou pro ně velice cenné, neboť přibližně 70 % veškerých
obyvatel Adamova bydlí od třetího patra
výše. Nejbližší profesionální jednotka je
v Blansku. To je na dojezd nejdříve do 17
minut. Adamovští „dobráci”, jak se dobrovolným hasičům říká, jsou na místě do 8 až
10 minut. To je rozdíl, kdy může jít o život.

Ohlédnutí za florbalovou sezónou našich dětí
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Florbal Adamov kinder
SK FbC Líšeň

3

3

6

Komín

7

2

4

5

Hattrick

3

3

5

5

Obdržené
branky

Vstřelené branky

Bodů

TJ Orel Brno
Řečkovice

Orel Blansko

Hattrick

Po tomto turnaji se pro domácí hráče konal ještě večírek na uzavření sezóny. Zde se
udělila cena pro nejlepšího hráče přípravky
z Adamova za rok 2012 a to Lubošovi Bavlnkovi. I ostatní hráči dostali drobné odměny za
jejich dobré výkony v celé sezóně a na závěr si
pochutnali na výborném dortu.
Jako poslední, co jsme stihli pro děti uspořádat v této sezóně, byl dětský den, který se
konal 3. 6. 2012. I zde byla nadmíru dobrá
účast, kdy jsme měli zaregistrováno kolem
50 dětí. Odměnou bylo vyzkoušení si různých
dovedností nejen florbalového charakteru,
ale i odnesení si něčeho sladkého. Po splnění všech nelehkých úkolů dostalo každé dítko
špekáček a mohlo si ho opéct na připraveném
ohni.
Na závěr bych ještě velice rád poděkoval
všem, co se tohoto kolotoče zúčastnili, a to
hlavně dětem, rodičům, kamarádům, příznivcům a také firmám, které jakkoli přispěly.
Například TJ Sokol Adamov, kovoobrábění
Jan Lerch, NOVA M spol. V, Adaservis, Šipkový klub a jiní. Jestli chcete i vy patřit mezi
tyto jmenované, ať jako hráč, rodič, kamarád,
příznivec nebo firma, klidně nás oslovte na email florbal@zluvovi.cz. Budeme rádi, protože
už teď víme, že příští sezóna bude opět velká
i pro ty nejmenší.
Trenér přípravky Bohumil Žlůva

Komín

SK FbC Líšeň

ník vyšel na sobotu 2. 6. 2012. Pěkné počasí
i dobré zkušenosti z minulého ročníku přilákali do haly nejen hráče Adamova, Blanska a čtyř
týmů z Brna, ale i spoustu fanoušků. V jeden
okamžik se nám podařilo v prostorách haly
napočítat přes 150 lidí.
Adamovský tým si dal velmi malý cíl a to
nezůstat poslední, jako tomu bylo v prvním
ročníku. Hned v úvodním zápase kluci ukázali, že se nám to povede. Blanenský tým přijel
velmi oslaben, díky biřmování v jejich rodném
městě, a hrál jen s jedním na střídání. Unavené Blansko prohrálo i v předposledním zápase
turnaje s Řečkovicemi a tím byla daná poslední dvě místa. Oproti tomu Adamov se snažil
rozložit únavu mezi všechny hráče, dokonce
si zahrál i nejmladší Jirka Bavlnka (2006). Odměnou pro nás byla remíza s favorizovaným
Hattrickem. Před závěrečným duelem celého
turnaje nebylo stále jasné, kdo obsadí první až
čtvrté místo. Nakonec Adamov obsadil druhé
místo, když vyhrál nad zatím neporaženou Líšní. Líšeň tím odsunul až na třetí místo. První
místo připadlo Komínu a smutnou bramborovou medaili získal favorit Hattrick Brno. Pro
cenu nejlepšího hráče si přišel Martin Růžička
(Komín), když těsně v hlasování předběhl Luboše Bavlnku (Adamov) a Aničku Kobylkovou
(Adamov).
Florbal Adamov
kinder

V předminulém zpravodaji jsme se ohlédli
za sezónou dospělých. Nyní se podíváme, co
se dělo u těch nejmenších dětí.
Začali jsme různými přátelskými utkáními. Asi nejvíce sledovaná jsou utkání se spřízněnou Bukovinou, kde věkový průměr nebyl
o moc vyšší, ale hlavně váhová a výšková převaha byla nakonec poznat. V těchto duelech
nás hodně držela brankářka Anička. Jen škoda, že jsme se přihlásili do soutěže pořádané
Sokolem, kde se hrálo s pravidly „malého“ florbalu (čtyři hráči bez brankáře) a tuto hráčku
jsme tedy nemohli využít. Soutěž se skládala
ze tří turnajů pořádaných v Brně. První turnaj byl pro nás takovým seznámením s hrou
bez brankáře. Po dvou těsných prohrách jsme
skončili třetí, i když skóre jsme měli lepší jak
první umístěný. Turnaj od turnaje se má člověk zlepšovat a to se také dělo. Druhý turnaj
jsme prohráli jen s favoritem soutěže Sokolem Brno I. 0:2 a s nejlepším skóre jsme obsadili druhé místo. Třetí turnaj byl pro nás ještě
lepší. Favorita jsme dost potrápili, remizoval
s námi jen 5:5, ale tentokrát jsme na skóre
s prvním bohužel prohráli a skončili tak opět
druzí. Celkově jsme skončili na krásném druhém místě a postoupili spolu s Brnem do oblastního přeboru ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Zde jsme předvedli opět dobrou a vyrovnanou hru a troufám si říct, že jen smolný los
turnaje nás posunul na třetí místo. V prvním
zápase s Frenštátem pod Radhoštěm jsme jasně dominovali a vyhráli 7:2. V druhém zápase
s Frýdlantem nad Ostravicí jsme vyrovnali až
v samotném závěru na 2:2. Zde naši kluci ukázali svoji sílu a oproti soupeři i lepší fyzičku.
K třetímu zápasu jsme museli nastoupit bez
větší pauzy a favorit z Brna, Sokol Brno I. využil naší únavy a spolehlivě vyhrál. I tak jsme
odjížděli z oblastního přeboru spokojeni se
třetím místem. Navíc náš tým byl ve srovnání
s ostatními soupeři v průměru o jeden až dva
roky mladší.
Odměnou sezóny je turnaj pro nejmenší
„Kinder Adamov Florbal CUP“. Už druhý roč-
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Víme, kam s vysloužilými
elektrospotřebiči!

Lze je odevzdat:
» prodejci při koupi
nového elektrospotřebiče
» do sběrného dvora

www.elektrowin.cz
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INZERCE
 HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy
a revize hromosvodů. www.elektrosova.cz,
Tel. č. 777 171 926.
 Garantované hubnutí:
www.zdravehubnout.cz
 Využijte internet: www.vydelekzdomu.cz
 Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC, montáž plovoucích
podlah dřevěných, korkových a laminátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové
krytiny. Tel. č. 728 470 320,
email zdenekcrom@seznam.cz

 Hledám byt 1+1 nebo 2+1 v Adamově.
Tel. č. 773 453 628.
 Nabízím k dlouhodobému pronájmu pěkný, velký, slunný byt 1+1 na Ptačině. Cena
dohodou. Tel. č. 728 011 061.
 Provádíme opravy a izolace plochých
střech, včetně zateplení. Tel. č. 732 330 992,
731 585 536.
 Pronajmu garáž na Horce u bývalého internátu. Tel. č. 736 525 833.
 Pronajmu byt v panelovém domě 3+1 na
Ptačině. Cena dohodou, tel. č. 732 535 911.

 Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Adamově, byt má velkou zasklenou lodžii. Cena
včetně inkasa 7000,- Kč měsíčně. Vratná
kauce 10.000 Kč bez realitní kanceláře.
Tel. č. 607 810 609.
 Nabízím pronájem zařízeného 3-pokojového bytu na ulici P. Jilemnického. Měsíční nájem včetně inkasa činí 9000,- Kč.
Tel. č. 603 218 431.
 Prodám rotoped levně. Tel. č. 606 618 064.
 Prodám garáž na ul. P. Jilemnického. Cena
120.000 Kč. Tel. č. 721 342 267.

720 163 032

Zdeněk Kufa

adaservis@email.cz

Opravy počítačů a notebooků
Dodávky počítačových sestav na zakázku
n Poradenství v oblasti IT
n Servis počítačů NONSTOP 24 hodin denně
n
n

Ing. Karel Hynšt
realitní makléř ve Vašem sousedství


č
č



Nákup a prodej - byty,
domy, pozemky
Oceňování nemovitostí


ě
 

byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou




telefon:

604 533 466

karel.hynst@re-max.cz

Kancelář: Palackého 158, 612 00 Brno

www.re-max.cz

$$
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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, S. Můčková. Odpovědný
pracovník V. Dudíková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 630, mobil: 773 990 476, e-mail: veronika.dudikova@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: MIKADAPRESS s.r.o., Kolonie 448, 679 04 Adamov.
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