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Redakční okénko

Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává doba 

před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle plné pohody, sváteční nálady a  radosti jak pro 
děti, tak jejich rodiče. Přejeme Vám, abyste letošní Vánoce prožili ve zdraví a pohodě, abyste se v 
době svátků vzdálili všem všedním starostem. Zároveň bychom Vám rádi popřáli do  roku 2021 hod-
ně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města,
Jiří Němec, místostarosta města 
pracovníci MÚ, MKS, MKM a KIK

Adamovský zpravodaj jinak
Do rukou se Vám dostalo lednové číslo Adamovského zpravodaje. Jak jste si již určitě všimli, nový 

rok sebou přinesl také novou grafiku našeho měsíčníku. Protože lednové číslo vychází ve stejnou 
chvíli jako prosincové, rozhodli jsme se pojmout toto vydání jinak.

První část Adamovského zpravodaje vyplní vánoční a novoroční pf-ka spolků a klubů, které působí 
v Adamově a jejichž činnost znáte.

Také se ještě vrátíme k soutěži, kterou Městský úřad Adamov vyhlásil v říjnu letošního roku, „Na-
maluj novoročenku“. Celkem se sešlo 11 novoročenek, všechny naleznete v našem zpravodaji uve-
řejněny. Tímto děkujeme všem zúčastněným dětem, velmi si jejich snahy vážíme a gratulujeme tímto 
jedenáctileté výherkyni Timei Meri. Rozhodli jsme se nechat Timein obrázek natisknout a vložit do 
zpravodaje v podobě pohlednice. Tímto můžete šířit radost dál mezi své známé.

Adamovský zpravodaj uzavírají fotky z různých akcí a činností jednotlivých spolků, které v Adamo-
vě působí.

Doufáme, že se Vám nová podoba Adamovského zpravodaje bude líbit a budete s ní spokojeni.

Kulturně informační komise 
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Z CELÉHO SRDCE
PŘEJEME VŠEM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A ÚSPĚŠNÉ VKROČENÍ
DO ROKU 2021

PF 2021

„ZE VŠEHO NEJVÍC VYČERPÁVAJÍCÍ JE NEČINNOST“ADAMOV

Spartak Adamov, z. s.SPARTAK

PF 2021
snad nám i vám ty stromečky
v roce 2021 vyrostou
to všem přejí dděěttii  zz  kkoollaa

PF 2021:Sestava 1  5.12.2020  18:50  Stránka 1
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Děkujeme za spolupráciDěkujeme za spolupráci
a podporu v roce 2020a podporu v roce 2020

Přejeme klidné,Přejeme klidné,
pokojné vánocepokojné vánoce

a úspěšný rok 2021a úspěšný rok 2021
naplněný zdravím,naplněný zdravím,
štěstím a pohodou.štěstím a pohodou.

FK AdamovFK Adamov     FK
ADAMOV
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PF 2021PF 2021

Vážení přátelé, sportovní kamarádi a příznivci juda,

rok 2020 nám končí a s tím přichází i jeho rekapitulace.

Přes různá omezení jsme se podívali na mezinárodní turnaj v Bialsko Bia-

la, uspořádali dvě soustředění a také pátý ročník Velké ceny Adamova.

Rád bych touto cestou poděkoval všem našim příznivcům za pomoc při 

konání sportovních akcí a sponzorům za finanční podporu.

Do nastávajícího roku 2021, přejeme všem lidem pevné zdraví a hodně 

štěstí.

Za judo klub Adamov Tyl Jiří
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Namaluj novoročenku
Na následujících jedenácti stranách jsou uvedeni dětští účastníci soutěže „Namaluj novoročenku“, 

která byla vyhlášena na konci října. Termín uzávěrky na odevzdání výtvorů byl stanoven na 16. listo-
padu. To tohoto data bylo na Městský úřad dodáno celkem 11 děl.

Kulturně informační komise na svém zasedání 18. listopadu vybrala vítěze, kterým se stala jede-
náctiletá Timea Mera. Tímto děkujeme všem, kteří svým dílem přispěli a soutěže se zúčastnili.

Výherní novoročenka byla navržena a graficky zpracována do podoby pohlednice, kterou jste obdr-
želi společně s lednovým číslem Adamovského zpravodaje.

Kulturně informační komise

pf
Děkuji vám všem za přízeň, kterou jste i přes nelehkou situaci věnovali  adamovské kultuře i mně osobně. Přeji nám všem v klidu, pohodě a v kruhu těch, které 

máme rádi, prožité vánoční svátky a nový rok ať je takový,  
jako byly všechny roky dřívější a jaký si přejeme... 

Na viděnou v roce 2021 se těší Jitka Králíčková a kolektiv pracovníků MKS Adamov

„Pro mne existuje jen jediný způsob jak „Pro mne existuje jen jediný způsob jak 
žít: nabrat výšku, vystoupit tak vysoko, žít: nabrat výšku, vystoupit tak vysoko, 
až se přes povrchní chaos jednotlivosti, až se přes povrchní chaos jednotlivosti, 
byť sebebolestivějších, otevře pohled na byť sebebolestivějších, otevře pohled na 
významnou pravidelnost určitého veliké-významnou pravidelnost určitého veliké-
ho údělu lidstva. Vystoupit a prohlédnout ho údělu lidstva. Vystoupit a prohlédnout 
- o to jsem se vždy sám pokoušel.“- o to jsem se vždy sám pokoušel.“

Pierre Teilhard de ChardinPierre Teilhard de Chardin

Požehnaný nový rok 2021Požehnaný nový rok 2021
přeje za farnost Pavel Lazárekpřeje za farnost Pavel Lazárek
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Mariana Papežová (7 let)
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Timea Mera (11 let)
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Patrik Malý (5 let)
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Vít Cinkl (12 let)
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Nela Adlerová (6 let)
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Daniel Adler (4 roky)
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Leontýna Latta (5 let)
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Nina Bakešová (4 roky)
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Marie Smítalová (4 roky)
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Jolana Charvátová (9 let)
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Barbora Bromová (13 let)
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Ohlédnutí za rokem 2020

Vyhodnocení výtvarné soutěže Salonek dětských adamovskych umělců, 
které proběhlo 20. března 2002 

Tradiční vítání prvňáčků ve školních lavicích (17. září 2020) 
Obě fota archiv MKS

Městské kulturní středisko
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Městský klub mládeže

Dětský karneval, který uspořádal Městský klub mládeže dne 6. února 2020
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Římskokatolická farnost Adamov

Akce „Přijde k nám Mikuláš“ v adamovském kostele (5. prosince 2020) 
Foto: Římskokatolická farnost Adamov

XXI. školní ples (29. února 2020)

Základní a Mateřská škola Adamov
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KOLO-KOLO, spolek pro individuální rozvoj dítěte

Foto: Martina Grešáková
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Návrat do minulosti

Porovnání nadílky sněhu ze zimy 1969/1970 a z letošního 3. prosince. 
Autorem historické fotografie je František Ecler, městský fotokronikář v letech 1961–1999.


