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Vážení spoluobčané,
za několik dnů skončí funkční období Vámi zvolených zástupců, kteří čtyři roky po složení slibu zastupitele hájili zájmy města a jeho občanů. V této chvíli asi většina z nás v duchu bilancuje a hodnotí uplynulé období. Chtěl bych na tomto místě
vyzdvihnout především klidnou, pracovitou a přátelskou atmosféru, která v zastupitelstvu panovala. Diskuze byly věcné,
nikoliv osobní. Děkuji tímto všem za práci v Zastupitelstvu města, v Radě města, výborech a komisích. Stejně tak děkuji
všem zaměstnancům města, příspěvkových organizací a dceřiné
společnosti za práci, kterou pro nás volené zástupce i pro samotné
občany zabezpečují.
Poděkování patří i všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem
podílejí na rozvoji města, ať jde o kulturu, sport, školství, různé zájmové činnosti a mnoho dalšího. Rovněž děkuji i občanům, kteří
po celou dobu přinášeli poznatky a podněty, které nám velmi často
pomáhaly zlepšit to, co jsme mohli přehlédnout.
Další práce čeká na nově zvolené zástupce v komunálních volbách
dne 5.10.2018 - 6. 10. 2018.
Na závěr bych všem občanům Adamova rád popřál hodně zdraví, životní spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak i pracovním
životě.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Kalendář akcí
Datum

Akce

29.9.2018

07:41

Vycházka Moravské Bránice – Ivančice

29.9.2018
30.9.2018
30.9.2018

11:00
23:55
15:00

Cyklovýlet do Boskovic na Husí slavnosti
Soutěž: O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ - DOVOLENÁ 2018
Fotbal muži: FK Adamov - FC Boskovice B

6.10.2018

08:39

Vycházka Přes dvě rozhledny turistického oddílu Spartaku Adamov, z.s.

9.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018

17:30
15:00
17:00
19:00

13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
18.10.2018
19.10.2018
25.10.2018
28.10.2018
28.10.2018

Světelský podzim v Adamově: KONCERT HRADIŠŤANU & Jiřího Pavlici
Procházka podzimním lesem
Zájezd na výstavu: ALFONS MUCHA - DVA SVĚTY
Zájezd do Slováckého divadla v UH na představení: POKREVNÍ BRATŘI
Vycházka Z Rudického propadání bez váhání turistického oddílu Spartaku
08:15
Adamov, z.s.
15:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Drnovice
15:00 Tvořivá dílna
17:00 Káva o páté s Ivem ŠMOLDASEM
08:30 18/10/2018 "TRAPAS NEPŘEŽIJU - ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ..."
15:30 Adamovská drakiáda
16:00 Turnaj ve florbale
14:00 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice
18:00 28/10/2018 KONCERT - MARTINO HAMMERLE BORTOLOTTI

Pořadatel
Spartak Adamov, z.s. - oddíl
turistiky
S kolem kolem Adamova
MKS Adamov
FK Adamov
Spartak Adamov, z.s. - oddíl
turistiky
MKS Adamov
Městský klub mládeže
MKS Adamov
MKS Adamov
Spartak Adamov, z.s. - oddíl
turistiky
FK Adamov
Městský klub mládeže
MKS Adamov
MKS Adamov
Městský klub mládeže
Městský klub mládeže
FK Adamov
MKS Adamov

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.
Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014-2018 PODÍLELI NA AKCÍCH PRO
NAŠE ADAMOVSKÉ OBČANY. BEZ VAŠEHO NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ PRO DOBROU VĚC A VYŽITÍ
OBČANŮ BY NEBYL ROZSAH AKCÍ TAK BOHATÝ.
Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města, Jiří Němec - místostarosta města
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Zprávy z radnice
27. 09. Ľudovít Burian, 70 roků, Komenského 7
28. 09. Marie Prudíková, 70 roků, Fibichova 31

Účast zastupitelů a radních
na zasedáních 2014-2018

Blahopřejeme k sňatku
01. 09. Patrik Smiga – Kamila Němcová, sňatek penzion
Švýcárna

Počet zasedání zastupitelstva města k 7.8.2018: 26
Titul, jméno a příjmení člena
Účast
Účast Neúčast
ZM, funkce
v%

Úmrtí
20. 07.
16. 08.
16. 08.
27. 08.
09. 09.
14. 09.

Marta Košťálová, roč. 1931, Velká Bystřice
Jarmila Řezníčková, roč. 1929, Blansko
Eugen Fajman, roč. 1937, Komenského 7
Antonín Hnát, roč. 1924, Pod Horkou 13
Miroslav Prima, roč. 1938, Tererova 8
Miloš Patočka, roč. 1938, Lesní 4

Jiří Němec, místostarosta

26

0

100

Jiří Baisa, člen ZM

26

0

100

RNDr. Karel Truhlář, předseda FV

26

0

100

Ing. Vladimír Bílý, člen ZM

25

1

96

PhDr. Jaroslav Budiš, člen RM

25

1

96

PharmDr. Jana Novotná,
předseda KV

25

1

96

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta

25

1

96

Ze svodky událostí
MP Adamov

Kamil Vašíček, člen ZM

25

1

96

Vybrané události ze srpna 2018 konkrétně:

Ing. Petr Slavíček, člen ZM

25

1

96

Mgr. Jana Burianová, člen RM

24

2

92

Mária Koudelová, člen ZM

24

2

92
85

♦♦ Strážníkovi bylo oznámeno, že na balkoně jednoho z bytů
v panelovém domě se nachází starší žena, která má zřejmě
nějaký zdravotní problém. Strážník se dostavil na místo, kde
za spolupráce pracovnice pečovatelské služby zjistil, že žena
je na balkoně doslova uvězněna a nemůže se hýbat. Strážník
přelezl na balkon a pomohl ženě vstát, dále byla na místo přivolána ZZS, která ženě poskytla patřičné lékařské ošetření. Je
třeba říci, že jen díky všímavosti okolí nedošlo k žádnému závažnému poškození zdraví.

Ladislav Pozorský, člen ZM

22

4

Ing. Petr Kupka, člen RM

21

5

81

Soňa Bychlerová, člen ZM

20

6

77

Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.,
člen ZM

19

7

73

Počet schůzí rady města k 7.8.2018: 87
Titul, jméno a příjmení člena
Účast
Účast Neúčast
RM, funkce
v%
Jiří Němec, místostarosta

87

0

100

PhDr. Jaroslav Budiš, člen RM

85

2

98

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta

82

5

94

Mgr. Jana Burianová, člen RM

81

6

93

Ing. Petr Kupka, člen RM

76

11

87

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
05. 09. František Bednář, 75 roků, Petra Jilemnického 19
06. 09. Václav Gryc, 86 roků, Údolní 1
08. 09. Rudolf Dvořák, 85 roků, Dvořákova 5
11. 09. Jaromíra Grycová, 85 roků, Údolní 1
15. 09. Lubomír Čech, 75 roků, Komenského 14
17. 09. Jana Tomková, 80 roků, Komenského 17
25. 09. Lubomír Buchta, 89 roků, Opletalova 38
25. 09. Alenka Šimková, 86 roků, Komenského 1

♦♦ Strážníci byli požádáni dozorčím OO PČR Blansko o prověření oznámení o zraněném muži na hotelu Pod Horkou. Když
se strážníci dostavili na místo, spatřili na zemi ležícího muže,
který si stěžoval na bolest hlavy, ruky i zad. Dále bylo na místě
zjištěno, že mělo dojít k hádce mezi dvěma muži, při které došlo i na fyzické napadení. Na místo byla přivolána ZZS k ošetření zraněného muže. Dále byly na místě provedeny nezbytné
úkony, jako je ztotožnění a zajištění podání vysvětlení svědků
i dechové zkoušky zúčastněných. Věc byla šetřena pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, avšak
vzhledem k době léčení a zdravotním komplikacím zraněného byla celá věc postoupena k projednání na OO PČR Blansko
s podezřením ze spáchání TČ ublížení na zdraví.
♦♦ V průběhu jednoho měsíce řešili strážníci hned několikrát
„nevhodné chování“ jedné ženy, která se opakovaně pod vlivem alkoholu pohybovala po městě Adamově. Na tomto by
nebylo nic zase tak zvláštního, kdyby s sebou nevedla i malé
dítě. Matka měla problém s vlastní chůzí, natož aby se byla
schopná postarat o dítě. Strážníci samozřejmě zajistili bezpečnost jak matky, tak dítěte tím, že je oba předali nejbližší
rodinně, avšak o věci byli nuceni informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí, který již s rodinou probere možnosti řešení vzniklé situace.
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov
3

Nová úprava opěrné zdi pod MŠ Jilemnického

Nové turistické informační tabule
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Nové vybavení MŠ Jilemnického

Nové lavičky u Ptačí svatyně
Na základě žádosti občanů byly ve spolupráci s Mendelovou
univerzitou v Brně, Školním lesním podnikem Masarykův les
Křtiny instalovány nové lavičky u studánky Ptačí svatyně. Další dobrá věc se podařila. Děkujeme moc za vyhovění žádosti
a spolupráci.

Výměna starých dřevěných přepážek šaten za nové

Posuvné zástěny pro oddělení spací části

Události ve městě
Město Adamov, Pečovatelská služba města Adamova,
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov,
www. adamov.cz, tel. 516 499 624

pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“

v úterý dne 9. 10. 2018
od 14.00 - 15.30 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DPS
na ulici Komenského 1 v Adamově

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků
Pečovatelské služby města Adamova.

•

• sociální služby v České republice jsou kvalitní
• sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí
sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Příběh pokračuje
„…příběh nekončí, já jedu dál…“ zpívá se v jedné písničce.
Za rok fungování KOLA jsem si přišla na mnoho věcí. Věci, které se dají nejen v prostorách KOLA realizovat, a ty, které se
dělat nedají. Taky jsem se musela oprostit od toho, že prostě
nejde stihnout všechno, co si představuji. Přišla jsem i na to,
že ne všechno a všichni jsou spokojení. Ale ti, co měli nějaké
připomínky, se buď přizpůsobili, nebo jsme si je objektivně vysvětlili. Těm, co se u nás v KOLE nelíbilo, odešli. Nepochopili, že
nejsem státní zařízení a jednoduše /jak už jsem to jednou napsala/ kdo chce být se mnou v KOLE, tak je a kdo ne, tak jde…
Naštěstí těch spokojených je většina. Zvolila jsem si tuto cestu,
protože jsem chtěla mít svůj prostor, abych se mohla věnovat
dětem. Školy, které jsem vystudovala, mnohaletá praxe, moje
kreativita, pracovitost mě dovedly k tomu, abych si vytvořila
svůj projekt KOLO-KOLO. A proč? Protože mě to baví a protože
se chci pokusit to dělat jinak…
Za rok se mi podařilo vytvořit klidné, rodinné zázemí pro děti
i rodiče. Pěkné prostředí zde sdružuje jak taneční, tak i herní
prostor, kde je dětem dobře.
V KOLE se věnuji těm nejmenším od 2 let a snažím se podchytit jejich zájem. Hudba, tanec, zpívání i výtvarné aktivity děti
provází každý den… A spolu s dětmi se nám to daří realizovat.
Doufám, že si svoji „uměleckou“ cestu pak vyberou. Dokládají
to i naše veřejná vystoupení a výstavy.
S dětmi děláme i další aktivity, které se přizpůsobují hlavně
dětem, jejím momentálním rozpoložením bez zbytečných
plánů a tlačením do činností, které zrovna daný okamžik nejdou provést. Baví mě improvizovat a kreativně si s dětmi tvořit hezký den, nechat to na nich, vypozorovat, co je zrovna zaujalo a rozvinout to. Samozřejmě se řídíme hlavně podle přírody a ročního období.
„KOLO- KOLO je za odměnu…“ říká Emiččina maminka.
„Nemůžete se srovnávat, protože je to u Vás úplně jiné…“
hodnotí jiná maminka.
Těším se na další rok Mgr. Kateřina Prudíková
www.kolokoloadaamov.cz, fb: kolokoloadamov

Adamovský kalendář na rok
2019 je již v prodeji
Jak jsme uvedli v minulém čísle Adamovského zpravodaje,
město Adamov vydalo na rok 2019 kalendář Adamov – Moravské Švýcarsko. Obrázky jsou ze začátku 20. století. Kalendář je
nástěnný velkého formátu (A 3) a k tomu je zdarma přibalen
malý kalendář se jmény a místem na poznámky. Vše za cenu
100 Kč. Kalendář bude ke koupi v pokladně Městského úřadu,
v MKS a příležitostně na akcích ve Společenském centru MKS.
Na obrázcích jsou ukázky z kalendáře.
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Kultura
Bavíme se s MKM
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Adamovská pouť na Vranov
V sobotu 8. 9. se z Adamova vypravilo několik rodin s dětmi
na pouť na Vranov. Každoročně se zde setkáváme společně s blanenskou farností. Poutním putováním navazujeme
na tradici našich předků, kteří se vydávali na Vranov poděkovat Bohu za úrodu i zdraví a vyprosit si požehnání pro sebe
i své blízké. Mše svatá začínala v 18 hodin, ale my jsme raději
vyšli o 4 hodiny dříve, abychom tempo mohli uzpůsobit i tříletým poutníkům. Šli jsme po lesní pěšině se žlutou turistickou
značkou. Děti si cestou povídaly, zpívaly, hrály na lesní skřítky
nebo víly, závodily od zatáčky k zatáčce, malovaly do prachu
cesty, takže jim cesta uběhla jako nic.
V lese bylo moc příjemně, ale trochu smutno, protože bylo
zjevné, že i jej trápí sucho. Tam, kde jindy teče stroužek vody,
byly jen suché kameny. Podobně, jako když jsme týden před
tím procházeli kolem Pilské nádrže, kde chybělo tolik vody, že
jsme mohli chodit po suchém dně 10 metrů od břehu. Znovu
jsme si tedy s dětmi připomněli, jak je voda důležitá, vzácná
a že s ní nesmíme plýtvat.

Když už jsme byli skoro u cíle cesty, tak nám došla voda k pití.
A tak jsme pak ocenili, že je u vranovského kostela možnost
si napustit novou. To mi připomíná náš Pramen Světla Matky
Boží, který vyvěrá poblíž kostela svaté Barbory v Adamově.
My místní si jej možná tolik nevážíme, ale věřím, že jsou za něj
vděční ti, kdo naším městem procházejí. Važme si tedy vody
a chraňme ji. Je to Boží dar.
Jan Papež

Vzpomínka

12. října 2010 nás opustila naše maminka a babička, paní Marta Hanskutová, v září 2018 tomu bylo už 20 let, co odešel tatínek a dědeček, pan Miroslav Hanskut.
Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami.
V říjnu uplyne 30 let od úmrtí
pana Rudolfa Bambuška.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžela
a děti s rodinami.

Dne 27. října vzpomeneme 2.
smutného výročí od úmrtí manžela, tatínka, dědečka a kamaráda pana Jaroslava Kolčavy.
Děkujeme všem, kdo mu spolu
s námi věnují tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomíná
manželka, syn a dcera
s rodinami.

Poděkování
Rodiny Buchtova a Neumannova děkují všem, kteří jim projevili soustrast při úmrtí paní Ilony Buchtové. Děkujeme

Omluva za tiskovou chybu

Jménem redakce Adamovského zpravodaje se omlouváme
za tiskovou chybu v zářijovém čísle, kde byla vynechána část
textu při vzpomínce na pana Josefa Pokorného. První smutné výročí úmrtí pana Pokorného jsme si připomněli 5. 9. 2018.
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Říjen 1918 v Adamově
a v Blansku
(výtah z kroniky sepsané Boženou Vítkovou)
V roce 1918 řádila v Adamově chřipka, „španělka“ se jí tenkrát
říkalo. I v Adamově umřelo na ni hodně lidí, byly za ten rok větší ztráty, než za čtyři roky na vojácích z Adamova. Vím, že v r.
1918 umřelo asi 36 lidí, jestli ne více, nejhorší to bylo v prosinci.
Umíráček klinkal kolikrát do týdne. Tenkrát umřely i obě sestry
Letovské v několika dnech po sobě.
28. říjen 1918. Zřízení republiky Československé. Co nadějí
do krásné budoucnosti... Chodila jsem v Blansku do měšťanky
a protože naše dívčí škola byla přímo nad Dělnickým domem
v Blansku, snad jsou z těch dob zážitky a vzpomínky silnější
odtamtud. Před Dělnickým domem se shromažďovali pracující, vycházely průvody, nosily se šibenice, konaly se tam schůze, slibovalo se, každý se těšil na nový život. My školáci v každé přestávce jsme vybíhali před školu dívat se k Dělnickému
domu.
U nás v Adamově se pamatuji na velký lampiónový průvod
a veřejnou schůzi v hotelu „Skalní sklep“. Na projevu mluvil Dr. Ignác Grydil, zdejší lékař, a učitel Ferda recitoval dlouhou báseň. V továrně dělníci p. ředitele Wüstehubeho vyvezli
na kolečkách a už jej do továrny nepustili. Ten odjel s rodinou
do Německa. Mistr Richter, který přišel s ním do Adamova, zde
zůstal dále. Toho měli dělníci rádi, protože se jich zastával proti ředitelství, zvlášť jednalo-li se o dělníka, který měl několik
dětí. Tenkrát za každou maličkost hrozila „fronta“, tou se často vyhrožovalo. Druhý dobrý mistr byl Musil z Blanska, u toho
dělal náš otec.
Obec převzal komisař, stal se jím poštmistr Schiebl. Otec i s.
Machová pracovali v zásobování. To se nechtělo lepšit. Jestli
koncem roku 1918 byla bída, v r. 1919 to bylo ještě horší. Přišla
později pomoc z Ameriky, byla americká mouka, drahá sice,
ale byla. Pro děti ve škole se vyvářely polévky a kakao. Vařilo se
ve škole (obecní dům se schodištěm), vaření opět vedla s. Machová. Některé ženy jí pomáhaly. Naše maminka chodila také.
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Na chléb však bývaly fronty. Naši chlapci často chodili pro
chleba k pekaři do Babic. A na venkov se chodilo vyměňovat,
hlavně za textilie. Maminka jezdívala s paní Kacovskou. Měla
jsem koupenu látku na bílé šaty, maminka se dlouho rozhodovala, ale pak ji vzala a vyměnila za živobytí.
Také jsem se zapomněla zmínit, že již koncem války a po válce se v Adamově rozmohl zvláštní druh obchodování. Byl to
obchod dřevem a věnovaly se mu hlavně ženy a děti. To se šlo
do lesa, hlavně v noci, svalil se strom, pořezal, dřevo posekalo
na polínka a pěkně složilo do pytle. A ráno, pokud možno nejrannějším vlakem do Brna. Tam prodávalo se dřevo na Zelném
trhu po polínkách. Často se stalo, že byl kupec na celý pytel.
Byly to smutné pohledy na děti 11 - 14 leté, které často byly
pomalu menší než ten pytel, jak jej táhnou na nádraží a v Brně
na „rynku“ mrznou po tu dobu, než jej prodají. Oblečení bylo
chatrné a na nohách dřeváky. Se dřevem jezdily hlavně ženy
a děti těch, co byli na vojně. A byla to živnost, které se dařilo v zimě. Bylo dobře, dokud železnice braly tento náklad. Ze
začátků se s pytli lezlo do osobních vozů, později se dávaly
do „hytláku“ (nákladního vozu) a nakonec byl převoz zaražen
a tím tato živnost zanikla…

Pozvánka na výstavu

Jiří Vaněk – retrospektiva grafické tvorby

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve výstavní
síni Společenského centra MKS v Adamově ohlédnutí
za grafickou tvorbou výtvarného pedagoga doc. Jiřího Vaňka.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 14. října v 15:00
hodin. Výstavu uvede autor a Jaroslav Budiš, v hudební části
vystoupí František Kratochvíl – klavír a Eva Škodová - housle.
K návštěvě jste zváni od 14. 10. do 23. 10. 2018, a to v pondělí
- pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.
V sobotu je zavřeno.
Doc. PaedDr. Jiří Vaněk vystudoval Pedagogickou fakultu
v Brně (nyní Masarykova univerzita). Po absolvování začal učit
na ZŠ a pak na LŠU v Boskovicích. Zde navázal přátelské vztahy se svým bývalým profesorem z fakulty Dr. Igorem Zhořem,

od interpretek zvučných jmen, jenž byly obklopeny autory
světového formátu. Např. od Judity Čeřovské, Hany Hegerové,
Marty Kubišové, Edith Piaf.
Vstup volný.

ÎÎ4. října 2018
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: ČERVENÁ
KARKULKA A PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

který ho ovlivnil i v jeho vlastní výtvarné tvorbě. V roce 1979
nastoupil jako odborný asistent na katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP (později MU). Grafiku zde později
vyučoval i jako docent až do odchodu do důchodu. Bohužel
z důvodu náročné oční operace musel omezit vlastní grafickou práci. Proto i na naší výstavě představujeme retrospektivu
jeho grafické práce především z dřívějšího období.
V rozměrných dřevořezech spojuje Jiří Vaněk více detailů,
evokujících technická zařízení, s jejich vizuální nápadností
i krásou. V jiných grafikách spojuje technické s lidskou interpretací, se vztahem člověka a stroje. Autorovým „tématem“
tedy ve většině případů není jen zážitek ze světa techniky,
ale především vztah člověka k němu, tedy to, co taková zkušenost v člověku vyvolá. V jednom období se oblast Vaňkovy grafické práce rozšířila o suché jehly, v nichž jsou „reprodukovány“ pohledy na staré, neužívané přístroje a nástroje
— gramofony, šicí a psací stroje atd. Na první pohled se tyto
listy zásadně liší svým objektivizujícím, zdánlivě neosobním
pohledem. S ostatní autorovou tvorbou je však spojuje právě
zájem o vztah člověka a stroje, v tomto případě ovšem uskutečňovaný v průběhu času, jako vzpomínka a snad i poněkud
nostalgické zastavení.

Sál MKS na Ptačině v 9:30 hodin
Děti z MŠ Jilemnického a děti spolu s rodiči zveme v rámci akce
Dopoledne s pohádkou na známé pohádky v podání herců
Loutkového divadla Vratislava Schildera - Olgy Markové a Viléma Čapka.
Kdo by neznal tyto dvě pohádky, které nám připomínají
naše dětství. Pro loutkové divadlo jsou vždy vděčným a velmi lákavým námětem. Naše inscenace navíc počítá s přímou
spoluprací dětí, s jejich aktivním podílem při posouvání děje,
takže děti nebudou jen pasivními diváky.
Vstupné: 40 Kč

ÎÎ4. října 2018
SETKÁNÍ DVOU GENERACÍ

ve Společenském centru MKS na Horce ve 14:10 hodin
Přijměte pozvání na setkání s dětskými klienty nízkoprahového centra Zlatá zastávka Adamov. Dozvíme se, jak centrum funguje a co nabízí a děti si rády poslechnou vaše názory
a zkušenosti na využívání volného času.
Vstup volný.

ÎÎ9. října 2018
KONCERT HRADIŠŤANU & JIŘÍHO PAVLICI

v kostele svaté Barbory v Adamově v 17:30 hodin
Samostatná pozvánka na straně 15.

ÎÎ10. října 2018
ZÁJEZD DO DIVADLA BOLKA
POLÍVKY: ŠAŠEK A SYN

Divadlo Bolka Polívky Brno, začátek představení v 19:00
hodin
Nová autorská komedie. Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic je pod jeho
vedením (a za asistence jeho kumpánů) podroben lekcím, při
kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně dojdou
k rituálu, při němž se zrodí nový šašek... V hl. rolích Boleslav
a Vladimír Polívkovi.
Cena zájezdu: 500 Kč
Opletalova 22, 679 04 Adamov
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

Připravili jsme pro vás
ÎÎ2. října 2018
RECITÁL KRISTÝNY ŠEBKOVÉ

Sál MKS Adamov na Ptačině v 16:00 hodin
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů zveme adamovské
seniory na hudební odpoledne s herečkou a zpěvačkou divadla Slunečnice Brno, Kristýnou Šebkovou. V recitálu zpěvačky
a zakladatelky souboru, Kristýny Šebkové, zazní slavné písně

ÎÎ11. října 2018
ZÁJEZD NA VÝSTAVU: ALFONS
MUCHA – DVA SVĚTY

Výstaviště Brno, pavilon H, komentovaná prohlídka
od 17:00 hodin
Brněnské výstaviště nabízí jedinečnou podívanou – spojení dvou světů secesního malíře Alfonse Muchy. Poprvé jsou
na jednom místě k vidění plakáty a majestátní cyklus Slovanská epopej. Výstava, která se stala oblíbeným cílem nejen českých turistů, bude v Brně minimálně do konce roku.
Cena zájezdu: 250 Kč

Uzávěrka soutěže DOVOLENÁ 2018 - soutěže o nejzajímavější snímek z letošní dovolené posunuta na
12. října 2018. Podrobnosti na plakátech.
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ÎÎ12. října 2018
DOPOLEDNE S POHÁDKOU:
MEDVÍDEK NA CESTÁCH

Společenské centrum MKS Adamov na Horce v 9:30 hodin
V rámci akce Dopoledne s pohádkou zveme děti z MŠ Komenského i děti spolu s rodiči na volné pokračování příběhů malého medvídka Ťulíka.
Hraje: Zdeněk Ševčík
Vstupné: 40 Kč

ÎÎ12. října 2018
ZÁJEZD DO SLOVÁCKÉHO DIVADLA:
POKREVNÍ BRATŘI

Slovácké divadlo Uherské Hradiště, začátek představení
v 19:00 hodin
V rámci říjnové návštěvy Slováckého divadla v Uherském Hradišti zde můžete vidět muzikál Pokrevní bratři. V titulní roli
matky se představí Yveta Blanarovičová.
Oblíbený muzikál o dvou vrstevnících, kteří (přestože vyrůstají každý v naprosto odlišném sociálním prostředí) jsou k sobě
přitahováni neznámou magickou silou. Prožijeme s nimi dětství,
pubertu, první lásku i nelehkou dospělost. Pojí je mnohem víc než
přátelství, možná utajené pokrevní pouto...
Cena zájezdu: 550 Kč

ÎÎ14. října 2018
VERNISÁŽ VÝSTAVY:

Společenské centrum MKS na Horce v 15:00 hodin
Zveme vás na vernisáž výstavy, která se koná v neděli 14. října
2018 v 15:00 hodin.
Výstava potrvá do 23. října vč. a je otevřena v pracovních
dnech v době od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli od 14:30
do 17:00 hodin.

ÎÎ16. října 2018
HOST KÁVY O PÁTÉ: IVO ŠMOLDAS

Sál MKS Adamov na Ptačině v 17:00 hodin
Samostatná pozvánka na straně: 14.

ÎÎ18. října 2018
TRAPAS NEPŘEŽIJU – ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ…

Sál MKS Adamov na Ptačině v 8:30 hodin
Herečka Michaela Dolinová a „mladý Mázl“ ze seriálu Ordinace
v Růžové zahradě – Ladislav Ondřej přijíždí za žáky II. stupně
základních škol s malou dávkou etikety.
Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a holek! Na pomoc mu přijde paní RY-PO-SLUCH. (Rychlá pomoc
slušného chování). Ukáže mu, jaké chyby dělá. Navzájem
se poznávají a mění. Z přísné dámy se stane rozverná paní
a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem.
Samostatná pozvánka na straně 14.

ÎÎ18. října 2018
BESEDA S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU

Sál MKS Adamov na Ptačině v 17:00 hodin
Samostatná pozvánka na straně 14.

ÎÎ20. října 2018
SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Sál MKS na Ptačině od 16:00 hodin
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Na dvě známé, mezi dětmi nejvíc oblíbené pohádky (Jak pejsek a kočička vařili dort a Jak pejsek a kočička věšeli prádlo),
zveme děti spolu s rodiči v sobotu 20. října, na kdy připravujeme „víkendové setkání s pohádkou“.
Vstupné: 40 Kč

ÎÎ20. října 2018
ZÁJEZD NA KONCERT SKUPINY ELÁN

DRFG Aréna Brno, začátek koncertu ve 20:00 hodin
Když se skupina mladých muzikantů jednoho večera roku
1968 poprvé postavila před hosty malého baru bratislavského hotelu, zřejmě nikdo z přítomných netušil, že je svědkem
startu jedné z nejpopulárnější kapel česko-slovenské hudební scény. Letos je to od tohoto okamžiku neuvěřitelných 50
let a v tuzemsku se snad nenajde člověk, který by neznal alespoň jeden její hit. Skladby jako Zaľúbil sa chlapec, Kaskadér, Voda, čo ma drží nad vodou nebo Kráľovná bielych
tenisiek takřka zlidověly.

ÎÎ22. října 2018
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…“

Salonek MKS Adamov na Ptačině ve 14:30 hodin
Srdečně zveme seniory na soutěžní odpoledne, při kterém se
pobavíme, ale také potrápíme mozkové závity.
Vstup volný.

ÎÎ22. října 2018
ZÁJEZD DO KINA BLANSKO NA FILM:
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Kino Blansko od 17:30 hodin
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem
časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu
prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku
– společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se
opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim
bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“
a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna
Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat
nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském
těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?

ÎÎ24. října 2018
PŘEDNÁŠKA: ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE
V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE - HISTORIE A ODKAZ

Salonek MKS Adamov na Ptačině v 18:00 hodin
Tadeáš Michal Kratochvíl – člen Československé obce legionářské si pro vás připravil jistě zajímavé povídání o československých legiích. Povídání bude doplněno promítáním.
Vstup volný.

ÎÎ25. října 2018
TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…

Sál MKS Adamov na Ptačině v 17:00 hodin
Řadu lidí se zajímavým povoláním nebo koníčkem jste již poznali, další trojice hostů čeká na seznámení při dalším setkání. Přijďte si zkusit za pomoci nápovědy „odtajnit“ naše hosty

a zeptat se jich na všechno, co vás ve spojitosti s jejich koníčkem a povoláním bude zajímat.
Vstupné: 30 Kč

ÎÎ28. října 2018
KONCERT: MARTINO HAMMERLE BORTOLOTTI

Sál MKS Adamov na Ptačině v 18:00 hodin
Samostatná pozvánka na straně 15.

děli. Přímo z jejich úst. Anebo díky němu objevíte nové zajímavé osobnosti. Pořad připomíná taky významná, zapomenutá
i absurdní výročí. Zve lidi se společnými sny nebo koníčky. Pořad moderuje Aleš Cibulka.
(v jednání)

ÎÎ27. listopadu 2018
ZÁJEZD DO MDB NA MUZIKÁL: BÍTLS

ÎÎ30. října 2018
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT…“

Společenská místnost DPS Adamov v 9:00 hodin
Nabídka knih, společenské okénko i tříminutové čtení nebude
ani tentokrát chybět na setkání s obyvateli adamovského DPS
i ostatními zájemci z řad seniorů.
Vstup volný.

Městské divadlo Brno
Ještě jednou, naposledy máte možnost spolu s MKS Adamov vidět muzikál Bítls. Původní jukebox-muzikál osvědčeného autorského tria Slovák-Šotkovský-Štěpán nabídne
vydatnou porci radosti z nestárnoucích hitů dua Lennon-McCartney i dosti bláznivý retro příběh o klukovském snění
o velkém rockovém světě.

Připravujeme…

Týden knihoven

ÎÎ6. listopadu 2018
ZÁJEZD DO MDB: BIG

Městské divadlo Brno
Joshi Baskinovi je dvanáct. Kdykoli potká Cynthii, zastaví se mu
dech a nezmůže se na slovo. Je to pro něj nová zkušenost, neví, co si
s takovými pocity počít. Dětství končí, začíná puberta. Chtěl by Cynthii oslovit, zvlášť když se dozví, že ani on není dívce lhostejný. Když
se však v její společnosti chová nemožně, vysloví u tajemného automatu v zábavním parku přání „být velký“. A druhého dne se probudí v těle třicetiletého muže. A tak začíná bláznivý kolotoč situací,
v nichž se vyspělý muž s duší dítěte pokouší přežít ve složitém světě
dospělých. Vystrašená matka jej samozřejmě nepozná a vyhodí ho
z domu. Naštěstí mu však zůstane dětský kamarád Billy, který mu
na cestě za návratem do původního těla všemožně pomáhá.
Přihlášky a bližší informace na č.t. 607 518 104 již nyní…

ÎÎ8. listopadu 2018
OPERETNÍ FÉERIE

MKS Adamov
Jak název napovídá (féerie = nádherná podívaná) jde o nevšední zážitek v oblasti hudby. Uslyšíte zde známé i méně známé operetní melodie v podání umělců Moravského divadla
Olomouc. Naše výjimečné představení jsme okořenili výběrem nejzábavnějších scének a dialogů z děl jako je například
My fair lady, Limonádový Joe, Vinobraní, Hraběnka Marica či
Čardášová princezna. Vše je propojeno tancem, neboť opereta coby „lehkonohá múza“ to přímo vyžaduje. Uvidíte tedy
vše, co od operetního představení očekáváte: humor, láskyplné okamžiky a silný hudební zážitek. To vše v divadelní dekoraci a v kostýmech s klavírním doprovodem.

ÎÎ10. listopadu 2018
ZÁJEZD NA MUZIKÁL: TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

Kongresové centrum Praha
Originální rodinná show Tři oříšky pro Popelku vás přenese
přímo do notoricky známého pohádkového příběhu nejen
prostřednictvím hereckých výkonů Pavla Trávníčka a dalších
známých osobností, ale také díky jedinečné výpravě s množstvím kostýmů, kouzel a jevištních efektů.

ÎÎ17. listopadu 2018
ZÁJEZD NA VYSÍLÁNÍ POŘADU ČT2 TOBOGÁN

Muzeum Praha
Pořad rozhlasové stanice ČRo2 Tobogan zábavy je pořadem,
ve kterém se o známých lidech dozvíte to, co jste ještě nevě-

V KNIHOVNĚ MKS ADAMOV 1.- 7. října 2018
Celorepublikovou akci „Týden knihoven“ podpoříme několika
akcemi přímo v týdnu, kdy akce probíhá, ale i několika dalšími,
v jiných termínech.
Namaluj pohádku
Máte rádi pohádky? Pokud ano, namalujte obrázek své oblíbené pohádky a přineste ho do knihovny do konce října. Rádi
vaše obrázky vystavíme a odměníme vás drobným dárkem!
České osudové osmičky 20. století
Výstavka knih z fondu městské knihovny.
Celé Česko čte dětem, dětem v Adamově čte Ivo
Šmoldas
V úterý 16. října 2018 zveme děti na setkání s (mimo jiné) spisovatelem Ivo Šmoldasem, který bude od 16:00 hodin v salonku MKS na Ptačině dětem číst ze své oblíbené knížky z dětství.
Registrace nových čtenářů zdarma
Prominutí čtenářského poplatku pro rok 2018 nově registrovaným čtenářům v týdnu od 1. – 7. října 2018.
Kniha do vlaku
MKS Adamov vyjednává zřízení v rámci projektu „Kniha
do vlaku“ zřízení „knihobudky“ v budově nádraží v Adamově.
Jde o volně přístupnou knihovnu, z které si cestující mohou
vypůjčit čtení na cesty (knihy, časopisy apod.). Je pak jen na jejich uvážení, zda knihu vrátí, nahradí jinou, nebo si ji ponechají. Termín „otevření“ zveřejníme na stránkách MKS (www:mks-adamov.cz).
Otevírací doba MKS – knihovny:
pondělí a čtvrtek od 13 do 18 hodin
středa od 13 do 16 hodin
pátek od 10 do 17 hodin

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji jménem svým, ale především jménem členů MKS –
KD III i ostatních účastníků zájezdu paní Lidmile Kavanové
za vzornou a pečlivou přípravu zájezdu a skvělý výběr navštívených míst - muzea J. Lady v Hrusicích, planetária v Ondřejově, kláštera a kostela v Sázavě a Sklářské huti František dne
19. září 2018.
Všichni už se těšíme na další výlet.
Za MKS Adamov Jitka Králíčková, za MKS – KD III Ludmila Prudíková
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VLASTIMIL VONDRUŠKA
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů zveme adamovské seniory na recitál
zpěvačky

Kristýny Šebkové

2. října 2018 v 16:00 h. v sále MKS Adamov
Vstup volný.

TRAPAS NEPŘEŽIJU!
Aneb: Ten řízek nezvedej…

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou
besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o one-man-show, v němž se
pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich
předků. Není to ovšem pohled obrácený jen do minulosti, protože dějiny se neustále
opakují, někdy až s děsivou pravidelností. I o tom bude řeč.
Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je současně
postaven na reálných faktech. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom
se měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale především mocní tohoto světa, protože
národ, který zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost.

18. října 2018 v 17:00 hodin
v sále MKS Adamov /Ptačina/
Vstupné 100 Kč

HOST KÁVY O PÁTÉ:

IVO ŠMOLDAS

18. října 2018

v 8:30 hodin v sále MKS Adamov, Opletalova 22

Michaela Dolinová
Ladislav Ondřej
český básník, nakladatelský redaktor, kulturní
publicista, scenárista, moderátor a překladatel

16. října 2018 v 17:00 hodin

v sále Městského kulturního střediska
Adamov /na Ptačině/
Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině i na schůzce.
Představení pro děti 2. stupně základních škol.
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Vstupné: 100 Kč
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Zlatá zastávka Adamov

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

ADAMOVSKÁ
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Komenského 322/6, 679 04 Adamov, tel.: 515 531 152,
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc říjen 2018
V týdnu od 2. do 5. 10.
-- Malování na kameny
-- Výroba kytic a váz s podzimní tématikou
V týdnu od 8. do 12. 10.
-- Beseda „Jak na sychravé počasí“
-- Soutěžní hra Milionář
V týdnu od 15. do 19. 10.
-- Týden zhodnocení Sebe samého
-- Co bys s odstupem času udělal jinak?
-- Den zhodnocení života
V týdnu od 22. do 26.10.
-- Výzdoba zařízení sladěná do podzimu
-- Dlabání dýní
-- Vaření sezonního jídla
V týdnu od 29. do 31. 10.
-- Výroba kostýmů na Halloween
-- Halloween’s party
-- Povídání o Dušičkách
V Pátek 5. 10. se koná na Zlaté zastávce Den
otevřených dveří. Jste srdečně zváni

DRAKIÁDA
v pátek 19. 10. 2018

Drakiáda spojená s procházkou.
Sraz všech účastníků na hřišti za ZŠ Ronovská
od 15:30 - 16:00 hodin
odkud se vydáme pouštět draky na palouček
zvaný Vojenská louka.
Zde vyhodnotíme letecké vlastnosti draků a ty NEJ
odměníme drobnou cenou.
Po vyhlášení půjdeme zpět na hřiště za školu, kde si budeme
opékat s sebou přinesené dobroty.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Ze školních tříd
Školní rok 2018/19
na základní škole a mateřské
škole Adamov
Činnost školy směřuje k tomu, aby se děti i žáci cítili ve škole
svobodně, aby do ní chodili rádi, aby i doma o škole ochotně a rádi povídali se svými rodiči, aby zde vládla spravedlnost,
pochopení, uznání, snaha pomoci, zdravý rozum, tolerance
a láska. Škola pak bude místem, kam se budou denně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci.
Cílem vzdělávání a výchovy ve škole je rozvíjet osobnost žáka
tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat,
učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské
prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo
zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti,
utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.
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Škola se snaží přispívat k rozvoji pospolitosti, tím se rozumí
způsob komunikace, seberealizace, vzdělávání, rozmanitost,
hloubka osobnostního rozvoje. Všem bude poskytována možnost realizovat se a zbavovat se určitých zábran. Žáci se budou aktivně zapojovat do hodnocení včetně sebehodnocení
již od prvního ročníku. Všichni vyučující budou hodnotit zodpovědně, aby nemohlo dojít u žáka ke vzniku zábran a pocitu
křivdy. Žáci se budou v hodnocení lépe orientovat, budou vidět řešení dané situace a budou znát rozmanité způsoby, jak
se zlepšit. K tomu a současně k lepší a pohodlnější komunikaci s rodiči bude pomáhat nový informační systém EDOOKIT.
Rodiče zde mohou vyhledat informace o prospěchu, chování,
domácí přípravě, probírané látce a o absenci dítěte ve vyučování.
Škola všestranně podporuje zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prostřednictvím odpůrných
opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace
výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání a v oblasti hodnocení. Mimořádně nadaným, nadaným a talentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností a dovedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.

Školní družina bude i nadále naplňovat školní vzdělávací program Naše družina. Jednotlivá oddělení školní družiny jsou
vybavena nábytkem, který je přizpůsoben k relaxaci a odpočinku. Děti mají možnost k zájmové činnosti využívat také
tělocvičnu, hřiště, promítací síň, výtvarnou dílnu, knihovnu
a podobně.
Školní klub realizuje školní vzdělávací program Bavíme se
a poznáváme. Žáci druhého stupně mají možnost relaxace dle
svých zájmů v tématických blocích či zájmových kroužcích.
Také v letošním roce bude škola podporovat doplňkovou činnost, vyjmenovanou ve zřizovací listině. Škola pronajímá zájemcům jednotlivé prostory školy. Školní kuchyně vaří obědy pro cizí strávníky. Prostředky získané z doplňkové činnosti
jsou využívány na rozvoj činnosti školy.
Základní školu navštěvuje celkem 321 žáků, kteří se budou
učit v 15 běžných třídách, v 1 třídě speciální a v 1 přípravné třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zájmy
v pěti odděleních.
Školní stravování zabezpečují čtyři školní jídelny, dvě v základní škole a dvě v mateřské škole. Ke školnímu stravování je přihlášeno 268 žáků a 145 dětí.
Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 jsou umístěny 4 třídy základní školy (I.B, II.B, III.B, IV. B), ve kterých se učí 97 žáků.
Do tří oddělení školní družiny chodí 79. K stravování žáci mohou využívat školní jídelnu.
Mateřská škola má i v letošním školním roce šest tříd, které
jsou umístěny ve třech budovách (MŠ Jilemnického 1 - 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 - 1 třída).
Do předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní
vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího
programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.
Ve škole v současné době pracuje celkem 67 zaměstnanců,
z toho v základní škole 45 a 22 zaměstnanců v mateřské škole.
V pedagogickém procesu je zapojeno 35 pedagogických pracovníků, z toho 22 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské
školy, 6 vychovatelek a 9 asistentek. Administrativu zajišťuje 1
asistentka. Ekonomickou oblast řídí účetní, o mzdovou oblast
se stará mzdová účetní. Ve čtyřech školních jídelnách pracu-

je 11 zaměstnanců a o správu budov pečují čtyři školníci a tři
uklizečky.
Školní rok sice již uběhl první desetinu, přesto bych chtěla
všem zúčastněným popřát a poděkovat.
Rodičům děkuji za projevenou důvěru a přízeň, za vstřícné
jednání, trpělivost a toleranci. Bez Vaší podpory by nebylo
naše snažení při realizaci školního vzdělávacího programu
školy nijak snadné. Přeji jim klidný a ničím nerušený školní rok.
Dětem přeji školní rok plný optimismu, tolerance a odpovědnosti, ale také rok plný splněných přání a tužeb. Žákům a žákyním deváté a páté třídy přeji hodně úspěchů při přípravě
na přijímací zkoušky a také aby měli v letošním roce odpovídající vysvědčení a dosáhli toho, co si předsevzali a tím si splnili své cíle.
Pedagogům přeji rok naplněný pozitivní energií, optimismem,
elánem a radostí z dobře odvedené práce a především také
hodně zvídavých a hodných žáků.
Pracovníkům školní jídelny, aby se jim příjemně vařilo a měli
mnoho spokojených strávníků.
Správním zaměstnancům přeji pracovní vitalitu a uspokojení
z dobře vykonané práce a hodně dětí, které umí udržet pořádek a váží si pěkného prostředí.
Upřímně si přeji aby byla naše škola místem, kam všichni rádi
chodí, snaží se získat nové poznatky, zkušenosti, nová trvalá
přátelství, ze kterých je možné čerpat pozitivní energii pro
další vzdělávání i osobní život. Tajemství úspěchu v životě není
dělat to, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy
MŠ Jilemnického

Sladký začátek..
Říká se, že láska prochází žaludkem. Myslíme si, že na tom
něco je. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme nic podceňovat
a společně si s dětmi upečeme něco sladkého. A aby to nebylo
jen sladké, ale taky zdravé, použili jsme k pečení buchty cuketu. A to ještě není všechno, protože na té cuketě je nejdůleži-
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tější to, že jsme ji sklidili na naší přírodní zahradě. A tak se kruh
uzavřel. Společnými silami jsme zvládli upéct výborný dezert
a osladili si tak začátek školního roku, který není pro všechny děti mnohdy úplně jednoduchý. I ti, kteří už školku navštěvovali, si přes prázdniny odvyknou a nechce se jim trávit tolik
času bez maminek, tatínků, prarodičů. A ti noví, pro ty je to
úplně nejsložitější. Nové tváře, nové prostředí, nová pravidla.
Ale všechno chce svůj čas. Tak jako cuketa, která nám na zahradě postupně vyrostla a dozrála nebo těsto, které je potřeba připravit pečlivě podle receptu. Proto přeji nám všem 2,5
hrnku trpělivosti, 1 hrnek pochopení, 3/4 hrnku důslednosti,
lžičku nadhledu, špetku pokárání, ale hlavně plný talíř lásky.
Mgr. Ivana Drlíková

MŠ Komenského 6
Letos začal nový školní rok 3. září i v naší mateřské škole. Obě
třídy se zaplnily dětmi, které již naši mateřskou školu navštěvovaly a k nim přibylo 16 nových dětí místo školáků, kteří odešli do 1. třídy.
Pro letošní rok 2018/2019 jsme pro děti naší mateřské školy
připravili opět různé nadstandardní aktivity. Kroužek hry
na zobcovou flétnu, kroužek pokusů a vědeckého bádání,
kroužek angličtiny, saunování, plavání, logopedickou prevenci a Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky a jejich
rodiče.
Hned v září zhlédnou děti přímo v mateřské škole muzikál
divadla Špilberg ,,Králíci z klobouku“ a v Kulturním středisku
na Horce je uvítají svým podzimním zpíváním a povídáním
,,Tetiny“.
Tak tedy hurá do nového školního roku!
Helena Marková
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Ze sportu
R43
KČT Boskovice uspořádal v sobotu 1. 9. 2018 již podeváté „Pochod po dálničním tělese R43“. Tohoto pochodu se adamovští turisté zúčastňují téměř každý rok. I letos jsme se na pochod vypravili, vzhledem k deštivému počasí došlo ke změně
programu. Z Boskovic nás připravený autobus nejprve zavezl k mostu u Bačova, kde nám pod viaduktem odborný pracovník pan Janda podal informace o nedostavěné dálnici R43,
známé též jako Hitlerova dálnice. Potom jsme odjeli do Velkých Opatovic a navštívili Moravské kartografické centrum.
Jedná se o největší expozici map a zeměměřičství nejen u nás,
ale i v evropském měřítku. Otevřeno bylo v roce 2007.
Ústředním exponátem je plastická mapa historických zemí
Moravy a Slezska na ploše 100 m², kterou si můžete prohlédnout z vyhlídkové terasy po obvodu celého sálu.
Na zámku se také nachází muzeum a pamětní síň akademického sochaře Karla Otáhala. Závěr pochodu byl v Jevíčku
ve sportovně-relaxačním areálu ve Žlíbkách. Zde probíhal
kulturní program, účastníci se mohli občerstvit a všichni jsme
obdrželi malou pozornost. Chvilka do odjezdu autobusu zpět
do Boskovic stačila ještě na malou procházku městečkem. Zúčastnilo se deset turistů, z toho dva hosté.
Vedla Marta Opatřilová.

Pozvánka na turistické akce
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny
příznivce pobytu v přírodě na turistické akce:

Přes dvě rozhledny

Vycházka se uskuteční v sobotu 6. 10. 2018.
Délka vycházky 12 km.
Trasa: Čebín - Čebínka - Malhostovická pecka - Zlobice – Kuřim.
Terén: zvlněný
Odjezd: ČD Adamov nádr. Os 8.39 hod., Židenice 8.57 hod.
Zpět: ČD Kuřim 14.42 hod. (dále po hod.)
Jízdenka: 6 a 5 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska

Z Rudického propadání bez váhání

Vycházka se uskuteční v sobotu 13. 10. 2018.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: dle propozic pořadatele.
Odjezd: Adamov nádr. ČD os 8.19 hod., Blansko bus 8.43 hod.
Zpět: Rudice 13.06 hod., 15.06 hod.
Jízdenka: 3 zóny
Vycházku vede: Marta Opatřilová

Sokol
TJ Sokol Adamov zve adamovskou veřejnost
na tato cvičení:

Cvičení pro rodiče a děti – pondělí 17 – 18 hodin, ZŠ Adamov III
Cvičení vede Dagmar Hrubá
Rodiče nebo prarodiče cvičí s dětmi od 3 do 6 let. Děti se pod
dohledem a za pomoci dospělých učí obratnosti a zdolávání
nových překážek.
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Cvičení pro ženy – pondělí a čtvrtek 19 – 20 hodin, ZŠ Adamov III
Cvičení vede Lenka Wellová a Irena Antoszewska
Kondiční cvičení. Úvodní aerobní část hodiny je rychlejší pro
rozehřání. Náplní hlavní části je kondiční, balanční, posilovací
a protahovací cvičení s využitím pomůcek (bossu, overbally,
činky atd.).
Cvičení pro muže – pátek 18 – 19.30 hodin, hala TJ Sokol,
Osvobození 9
Cvičení vede Mirek Svědínek
Náplň tohoto cvičení je převážně volejbal a fotbal.
Přijďte se k nám podívat a udělat něco pro zdraví.

Střípky z historie
adamovského sportu, 20. díl
V roce 1963 na podzim hrály již Súhradová s Pražákovou
za ženy spolu s Matuškovou, Kučerovou, sestrami Přibylovými, Cupákovou a J. Spieglovou. Přípravu žen vedl a v zápasech je usměrňoval Křípač. Dorostenky nasbíraly více proher
než výher. V novém kádru hrála prim Hřibová, sekundovaly jí
mimo jiné Šumberová, Ivančinová a Kozohorská. Po skončení
jarního kola soutěží v roce 1964 byly ženy v krajském přeboru
na druhém místě, dorostenky obsadily poslední deváté místo.
Úspěšně si vedly ženy i na podzim tohoto roku. Těžily ze střeleckých schopností Pražákové, která v podzimních 5 soutěžních zápasech vsítila dvě třetiny z celkových 51 branek. Tato
hráčka spolu se Súhradovou vedla také oddíl starších žaček. Ty
hrály krajskou soutěž a zejména na podzim své soupeřky přehrávaly. Jejich nejlepší střelkyní byla K. Jírů, dále hrály Vašáková, Šebelová, Fukačová, Procházková, Taschová, Magda Šťovíčková, Hendrichová, A. Štrajtová, v brance chytala Valtová.
Vítězná vlna jim vydržela ještě na jaře roku 1965.
Toto jaro ale bylo po deseti letech činnosti konečnou stanicí
pro družstvo žen. Pražáková se Súhradovou, které studovaly
v Brně, přešly do tamější Slávie VŠZ. Část hráček byla vytížena
mateřskými povinnostmi. Starší žačky oslabené o Hřibovou,
která se odstěhovala, přešly na podzim do dorosteneckých
soutěží. V nich hrály i v roce 1966, z nových hráček se mezi
nimi prosadila Tučková. Kolem ní bylo trenérem Křípačem sestaveno na jaře roku 1967 nové družstvo starších žaček, mezi
nimiž se prosazovaly Hloušková a Soldánová.
Na podzim v roce 1967 byla do brněnského přeboru přihlášena dvě družstva dorostenek. Zřejmě však hrálo jen družstvo
jediné, protože výsledky B-týmu nebyly publikovány. Za dorostenky v této době hrály K. Jírů, Tučková, Hloušková, Ivančinová, A. Štrajtová, Jüthnerová a Kneblová, nadále chytala Valtová. Na jaře roku 1968 skončily na třetím místě z pěti účastníků krajské soutěže. Většina ale již dosahovala horní hranice
dorosteneckého věku, takže pro další sezónu bylo do soutěže
na úrovni kraje přihlášeno družstvo žen. Vrátila se Charvátová, za svobodna Pražáková, spolu s ní nastupovaly Tučková,
K. Jírů, A. Štrajtová, Peterková, Jüthnerová, Ivančinová a Valtová. Bohužel jim to dlouho nevydrželo. Poslední zápas adamovských žen, který byl zveřejněn v tisku v dubnu roku 1969, byla
těsná porážka od Velkých Pavlovic v poměru 5:6.
Jak se ukázalo, tak rokem 1969 si házená dala jen kratší přestávku. Již v polovině roku 1971 se asi 15 bývalých adamovských hráčů opět dalo dohromady a 31. srpna došlo k ustavení
výboru oddílu v čele s předsedou Švábem. Začalo být budo20

váno hřiště dole na Kolonce u železniční tratě. Po jeho dostavění s alespoň minimálními kabinami a několika přípravných
zápasech vstoupil oddíl adamovských mužů na podzim roku
1973 do mistrovských bojů na úrovní kraje. V jedné ze skupin
krajské soutěže dokázali adamovští házenkáři v osmi podzimních zápasech dvakrát zvítězit. Mužstvo tvořili brankář (a jednatel oddílu) Marek, Hejč, v té době nejlepší střelec branek,
na dalších se podíleli Šváb, Zelený, Bouška, Charvát, Slovák,
Vodvářka, Bárta, Hlavsa a L. Polzer. Bohužel nebyl k dispozici kvalifikovaný trenér. Na jaro posílil tým Strakatý, platný byl
také V. Polzer. Jediné vítězství v jarní části bylo dosaženo proti
poslednímu celku tabulky VAAZ Brno. S koncem soutěžního
období ukončil aktivní činnost Šváb.
V téměř stejné sestavě nastoupili muži do další sezóny.
Po podzimu byli devátí, na jaře se posunuli na osmé místo. Získali celkem 15 bodů, skore bylo pasivní 264 ku 326 brankám.
Od listopadu 1974 vedl jejich přípravu trenér II. třídy Kundrát
z Brna. Do soutěží se zapojili také dorostenci, kteří v mistrovských zápasech nasbírali celkem 8 bodů. Zasloužili se o ně
střelci branek Kuběna, Raušer, Ruta, K. Polzer, Svoboda, Ondroušek, Králíček a Urbánek. Začalo se s přípravou žáků, které si
vzal na starost V. Polzer.
Pro další sezónu 1975/76 muselo být družstvo dorostenců zrušeno z věkových důvodů a jeho členové byli přeřazeni do B-družstva mužů. Toto družstvo bylo po polovině odehraných
zápasů krajského přeboru III. třídy na 7. místě. A-tým byl zařazený do jiné skupiny a vedl si velice dobře. Během podzimu
ztratil jen 3 body a přezimoval na vedoucí pozici. V jeho řadách se začali uplatňovat Ruta, Havíř, Vorlíček a Hycl. Sezónu zakončilo družstvo Adamova nakonec na druhém, a tedy
nepostupovém místě za Bohunicemi. V jarní části posílili pole
Jelínek a Neuman. V brance chytal Bednář, který byl vyhodnocen jako nejlepší házenkář sezóny.
V horní polovině tabulky stejné soutěže se Adamov pohyboval také v ročníku 1976/77. V podzimních zápasech nastupoval
i trenér Kundrát, který však v zimní přestávce odešel trénovat
Bohunice.
Před zahájením další sezóny byla plocha hřiště pokryta asfaltem. Kádr házenkářů se v této době skládal z brankářů Marka,
Bednáře a Davida, křídel Vodvářky, I. Svobody, Slováka, Vorlíčka a Kuběny, spojek Havíře, A. Svobody, Hlavsy (též předseda
oddílu), V. Polzera a Hodaně, středových hráčů Hejče, Strakatého a Charváta a pivotů Neumana a Jelínka. Ruta a Raušer si
odbývali dvouletou vojenskou službu. Stabilizovala se výkonnost, mužstvo skončilo v krajské soutěži na 4. místě.
Pro soutěžní období 1978/79 bylo družstvo mužů oddílu házené Spartaku Adamov zařazeno do jedné ze skupin krajské
kvalifikační soutěže společně s Kroměříží, Hodonínem, Velkými Pavlovicemi a Hustopečí. Hrálo se čtyřkolově. Pod vedením Jana Slováka vybojovali muži první místo a postoupili tak
do krajského přeboru II. třídy. Do soutěžních bojů zasáhli také
žáci, kteří v krajském přeboru obsadili 2. místo za brněnským
Královým Polem. Opory družstva Čumu, Šmahela, Spěváka
a Holczera doplňovali Coufal, Kratěna, Kuchař, Kočí, Drmela,
Hlavatý a brankáři Gryc a Chrásta. Trenérem byl Vodvářka.
V další sezóně přešla většina žákovského týmu do dorostu,
kde hráli spolu s Huškou, I. Svobodou, Krejčíříkem a Keprtem,
v brance se střídali Kilián a Hlavatý. Družstvo žáků pokračovalo
v městské soutěži v nové sestavě, kterou tvořili především Hurta, Boháček, Pilař, Kurfürst, Kresa, Gerneš, Španiel a Chrásta.
Mužům se vyšší soutěž udržet nepodařilo.
-dtk-

S kolem kolem řeky Moravy
Dne 7. září 2018 jsme se vydali směrem k Uherskému Hradišti,
kde se v nedalekých Babicích konal 1. ročník vytrvalostního
závodu nazvaného 24 hodin kolem řeky Moravy. Na startu se
sešlo celkem 37 jednotlivců a 16 dvojic.
Na místě jsme se setkali se skvěle zařízeným zázemím, které
se nacházelo v hospůdce U Rybičky. Na 19. hodinu bylo naplánováno hromadné projetí trati, kde byli závodníci upozorněni

na nebezpečná místa. Trať se z cca 50 % jela po asfaltové cyklostezce, zbylá polovina byla převážně po lesní cestě. Převýšení tratě bylo přibližně 80 metrů, které se však na celkové délce
18,5 km projevilo jen minimálně.
Závodu se zúčastnili tři Adamováci: Radek Janků, kterého můžete znát jako cyklistu, který vyjíždí Vlásenku na Mikulášském
běhu na kole, Kamil Vašíček, který je neustále středem pozornosti, ať přijede kamkoliv, díky svému lehokolu, a Lukáš Malý,
zakladatel skupiny S kolem kolem Adamova.
Společně jsme za 24 hodin najezdili 850 km (Radek 333 km,
Lukáš 296 km a Kamil 222 km). Přestože jsme se neumístili na předních místech (závodník, který se umístil na prvním
místě, měl najeto 555 km), předvedli jsme slušný výkon a budeme se těšit zase na dalším podobném či stejném závodě.
Třeba i s někým z vás.
Za skupinu S kolem kolem Adamova
Lukáš Malý
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Inzerce
♦♦ 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, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

♦♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů,

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

♦♦ Sečení a mulčování trávy, tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.
♦♦ Aerobik – body form, Horka - tělocvična ZŠ Komenského,

každé pondělí od 19:00 do 20:00 hodin. Těší se na vás Aneta.

♦♦ Hledám garáž ke koupi nebo k dlouhodobému pronájmu v Adamově na Horce, tel. 739 219 842

♦♦ Koupíme byt v Adamově – 2+1/3+1. Tel. 732 309 827
♦♦ Hledám ke koupi menší byt s výtahem. Tel. 605 382 522
♦♦ Koupím chalupu nebo chatu se zahradou do 50 km od Brna.
Tel: 602102038

♦♦ Hledám byt 1+kk až 2+1 i v pův. stavu. Máme hotovost. Telefon: 604508585

♦♦ Chtěla bych poděkovat ing. Karlu Hynštovi za jeho profesionální přístup při prodeji naší nemovitosti. Byl precizní
a ohleduplný. Vždy dodržel smluvené termíny. Marta Kozlíčková

Daruj
krevní plazmu

ada
Náhr

Kdy můžete plazmu darovat?
Zdravý člověk ve věku 18 - 60 let.
Člověk s váhou nad 50 kg a max do 130 kg.
Člověk ochotný podstoupit vstupní lékařskou
prohlídku, která je součástí odběru a zaručuje
Vám neustálou kontrolu Vašeho zdravotního stavu.

č
600 Kždý
za ka r
odbě

Člověk ochotný strávit u nás 45 - 60 min svého času.
Občanský průkaz a zdravotní kartičku s sebou.

...protože pomáhat je lidské.

věrnostní program

Odběr je bezbolestný a podobný odběru krve.

pravidelná kontrola
zdravotního stavu

on-line objednání

Kde nás najdete?

nápoje zdarma

Břeclav - J. Palacha 2613/36 • breclav.caraplasma.cz
Brno - U Dálnice 777, Modřice - nákupní centrum Olympia • brno.caraplasma.cz
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www.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum JEŽEK

Uvažujete
o prodeji či koupi
nemovitosti
a nevíte si rady?
Spojte se s realitním
specialistou
pro tuto oblast
(12 let praxe)

Jsem tu
pro Vás
Naši spokojení
klienti nám píší:
https://www.realityhynstova.cz/reference

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ  +420 775 582 092

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST EDEN EUROPE S.R.O. SE SÍDLEM
V ADAMOVĚ HLEDÁ UCHAZEČE NA POZICI

Náplní práce je vykládka materiálu z kamionů,
naskladňování prostřednictvím čtečky čárových kódů,
zajišťování přesunu materiálu k výrobní lince, obsluha
skladové manipulační techniky (VZV, jeřáb).

CO POŽADUJEME
Praxe s obsluhou VZV a jeřábů
Platný průkaz výhodou (neplatný
obnovíme
Odpovědný přístup k práci,
pečlivost, spolehlivost
Časová flexibilita
Zaujala Vás nabízená pozice?
Zašlete svůj životopis na
hana.strnadova@eden-eu.com

www.eden-eu.com

CO NABÍZÍME
Práci na HPP
Jistotu práce ve stabilní
společnosti
Ranní směna
Odpovídající finanční ohodnocení
Motivující odměny za výkon a
docházku
Firemní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele
Práce v místě bydliště
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TOPTRAXS
ENTERPRISES S.R.O.
IČO: 07011741

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI A
FIRMY
 TÝDENNÍ, DVOUTÝDENNÍ, MĚSÍČNÍ
ÚKLID
 JEDNORÁZOVÝ ÚKLID
 PRAVIDELNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTÍ
 ÚKLID PO REKONSTRUKCI
 ÚKLID PŘED STĚHOVÁNÍM A PO
STĚHOVÁNÍ
ZAVOLEJTE NEBO NÁM POŠLETE
E-MAILEM VAŠE POŽADAVKY.
E-MAIL:
TOPTRAXS_ENTERPRISES@YAHOO.COM
TEL: +420 728 450 159

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů

Roman Pilát

ADA-NET internet - zřízení
ADA-NET pro důchodce
ADA-NET START

25/25 Mb

450,-

6 měsíců
za

360,-

ADA-NET KLASIK

ZDARMA
25 Mb/s za 360 Kč/měs.
ADA-NET STANDARD

50/50 Mb 100/100 Mb

500,-

600,-

9 měsíců

12 měsíců

za

360,-

za

360,-

až

C
30 HD programů

až

60 TV programů

OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý
721 253 592 - Marek Slouk

celkem již v ceně !!!

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV
LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Dětské kanály
GO CZ

Sportovní kanály
EN

CZ

( 608887840

www.ada-net.cz

Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2018 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

EN CZ HD

Dokumentární kanály
GO

EN

EN CZ

CZ

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřujeme tak naší paletu platforem o další! Android TV obsahují SmartTV značky:
• Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.
Android TV se bude chovat jako nový typ SmartTV.
ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

GO

Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.
Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.
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