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„Velká kamarádka malých i velkých dětí - Míša” našla ve svém (do posledního místečka zaplněném) diáři s termíny vystoupení prostor i pro adamov-
ské děti.  A tak se ze sálu MKS 8. ledna nesl smích a známé a veselé písničky. S  Míšou děti tancovaly a soutěžily.

„Na slovíčko s Václavem Vydrou” vás pozvalo MKS 12. ledna t.r. V téměř  dvouhodinovém povídání nezapomněl Václav Vydra vzpomenout na svoji  
maminku - skvělou herečku Danu Medřickou, na účast v taneční soutěži, ale  nejvíce prostoru, včetně krátkého filmu, patřilo jeho velké lásce - koním. 
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45. výročí povýšení obce Adamov na město Zprávy Z matriky
Blahopřejeme:
4.1. Josef Steffan, 75 roků, Plotní 1
12.1. Blažena Chrástová,  

75 roků, Komenského 1
16.1. Richard Papež, 85 roků, Blažkova 6
16.1. Jarmila Řezníčková, 80 roků, Plotní 12
20.1. Anna Kubová, 75 roků, Komenského 9
22.1. Marie Rerychová, 75 roků, 

Neumannova 4
27.1. Drahomíra Všianská, 81 rok, 

Petra Jilemnického 12
27.1. Marie Korabečná, 81 rok, 

Komenského 21
27.1. František Alex, 75 roků, 

Petra Jilemnického 27
28.1. Vlasta Selucká, 86 roků, 

Petra Jilemnického 2
31.1. Marie Pernicová, 95 roků, 

Pod Horkou 6
31.1. Vlasta Kosová, 84 roky, Komenského 1

Známky na popelnice  
pro rok 2009

Oznamujeme občanům, že v období 
od 12.1.2009 – 31.3.2009 budou vydávány 
známky na popelnice pro rok 2009 na po-
kladně Měú Adamov, Pod Horkou 2. Žá-
dáme občany, aby si známku na popelnici 
vyzvedli nejpozději do 18. února 2009. Po-
pelnice, které nebudou označeny známkou 
pro rok 2009, nebudou po tomto termínu 
vyváženy. Kontejnery na směsný komunál-
ní odpad o objemu 1100 l budou označeny 
známkou prostřednictvím svozové společ-
nosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Městem Adamov již nejsou poskytová-
ny popelnice občanům zdarma, a proto si 
pořízení nové popelnice musí hradit občan 
z vlastních prostředků. Žádáme občany, kteří 
si budou v tomto roce vyměňovat popelni-
ci za novou, aby tuto skutečnost neprodle-
ně nahlásili na odbor správy majetku města, 
U Kostela 1, kde si od 1. dubna 2009 mo-
hou současně vyzvednout náhradní znám-
ku. Tímto předejdou riziku nevyvezení od-
padové nádoby.

Odbor správy majetku města

poděkování
Vážení přátelé!
Dovolte mně abych Vám všem poděko-

vala za blahopřání a pozvání na hezké po-
sezení mezi staršími spoluobčany a zástupci 
města. Potěšilo mě, že si při své náročné prá-
ci uděláte čas na setkání s jubilanty. 

Moje poděkování patří rovněž výboru 
a všem členům klubu důchodců v Adamově I 
za blahopřání a dárek k mým narozeninám.

S pozdravem Štěpánka Fajmanová

přehled splatností místních poplatků a ostatních plateb na rok 2009
Změna sazeb a splatnosti 2.splátky u místního poplatku ze psů:

PoPLATEK ZE PSŮ  (SS 1341002009)

 splatnost
 

sazba poplatku
poznámka

za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož držitele
rodinný 
dům

31.3.2009 300,- Kč 450,- Kč
31.3.2009 150,- Kč 225,- Kč důchodce

ostatní 
místa

31.3.2009
700,- Kč 1000,- Kč

30.9.2009
31.3.2009 200,- Kč 300,- Kč důchodce

kotec na 
Kolonii

31.3.2009 300,- Kč 450,- Kč
31.3.2009 200,- Kč 300,- Kč  důchodce

Pozn. Činí-li místní poplatek nad 450,- Kč ročně, lze jej platit: 
jednorázově nejpozději do 31.3.2009 •
ve dvou stejných splátkách, a to do 31.3.2009 a do 30.9.2009.   •

KoMUnÁLnÍ oDPAD (SS 1337002009)
31.3.2009 250,- Kč  1. splátka  30.9.2009 250,- Kč 2. splátka 
Místní poplatek lze platit i jednorázově tj. do 31.3.2009.

oSTATnÍ PLATBY - ZAHrÁDKY (SS 1012213109)
31.1.2009 částka dle uzavřené smlouvy

Poplatky a ostatní platby je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Ada-
mov v pokladní hodiny nebo převodem na účet města Adamov č. 19-1360055309/0800,  VS 
= rodné číslo (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz. výše uvedené poplatky

PŘESnÉ UDÁVÁnÍ VArIABILnÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBoLŮ JE nEZBYTnÉ Pro IDEnTI-
FIKACI ZASLAnÝCH PLATEB !!!

Odbor ekonomický

Stejně jako lidé, mají i obce a města vý-
znamná výročí, která je dobré si připome-
nout. Město Adamov bude mít takovou pří-
ležitost 1.7.2009, kdy si připomeneme 45. 
výročí povýšení obce Adamov na město. 
Dovolím si uvést ještě několik dat, která jsou 
pro Adamov významná. Prvním z nich je rok 
1421, kdy je datována první písemná zmínka 
o existenci hamrů na území Adamovska. Král 
Zikmund, který byl tenkrát majitelem novo-
hradského statku, zastavil tenkrát nově po-
stavený Nový hrad spolu s tzv. vildenberský-
mi hamry. Zástavním držitelem se stal Vaněk 
Černohorský z Boskovic. Hamry sice existo-
valy již kolem poloviny 14. století, ale není to 
písemně doloženo.

Dalším významným rokem je 1679, kdy je 
ve třech listinách uváděn název osady jako 
Adamov (Adamsthal). Samostatnou obcí 
se stal Adamov v roce 1832. V té době zde 
bylo 52 domů se 417 obyvateli. Nejvýrazněj-
ší rozvoj Adamova nastal od 50. let minulé-
ho století v souvislosti s rozvojem Adamov-
ských strojíren. Rozvoj města i strojíren byl 
velmi úzce propojen. V Adamovských strojír-
nách byla v r. 1954 zahájena výroba ofseto-
vých tiskových strojů, od r. 1958 běžela sé-
riová výroba strojů Romayor. V letech 1960 
- 61 strojírny zahájily výrobu měřicí a čerpa-

cí techniky. Výrobky obou oborů si získaly 
odběratele nejen v Evropě, ale polygrafické 
stroje po celém světě. Mimo tyto obory zde 
běžela i speciální výroba. Pro rozvíjející se 
strojírny bylo potřeba nových zaměstnan-
ců a pro zaměstnance zase bydlení. A tak 60. 
i následující 70. léta byla ve znamení rozsáh-
lé výstavby státní i družstevní. V červnu roku 
1964 dosáhl Adamov 3700 obyvatel. Dokon-
čovala se státní výstavba 236 bytů v Adamo-
vě I. Rozvíjela se i výstavba občanské vyba-
venosti. Protože školní budova v Adamově III 
nestačila pro výuku a děti se musely učit na 
směny, připravovalo se na rok 1965 zahájení 
výstavby nové školy v Adamově I. Probíhala 
rovněž stavba nového obchodního středis-
ka. Díky tomuto vývoji i díky tomu, že Ada-
mov se stal druhým ekonomicky nejvýznam-
nějším místem okresu Blansko, byl Adamov 
1.7.1964 povýšen rozhodnutím tehdejšího 
KNV v Brně na město. Výročí povýšení obce 
Adamov na město si chceme připomenout 
akcemi v průběhu tohoto roku. Akce uvá-
díme v harmonogramu a budeme na ně 
upozorňovat průběžně i v dalších měsících 
v Adamovském zpravodaji.

Kulturně informační komise 
PhDr. Jaroslav Budiš
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Harmonogram akcí k 45. výročí povýšení obce adamov na město
Den Datum Název akce Místo konání
sobota 24.1.2009 VIII. ročník halového turnaje přípravek O putovní pohár starosty města Adamova v ko-

pané
Sportovní hala Adamov

neděle 25.1.2009 3. turnajový okruh - Strmeň CUP 08-09 - 501 double out pod záštitou Šipkového klubu 
Adamov

Restaurace U Baťáka

neděle 1.2.2009 3. turnajový okruh - Strmeň CUP 08-09 - 501 double out pod záštitou Šipkového klubu 
Adamov

Restaurace U Baťáka

sobota 7.2.2009 Den s mládežnickou kopanou - halový turnaj mladších žáků hraný pod záštitu starosty 
města

Sportovní hala Adamov

sobota 7.2.2009 Den s mládežnickou kopanou - halový turnaj starších žáků hraný pod záštitu starosty 
města

Sportovní hala Adamov

neděle 15.2.2009 3. turnajový okruh - Strmeň CUP 08-09 - 501 double out pod záštitou Šipkového klubu 
Adamov

Restaurace U Baťáka

po-st 9.-11.3. Turnaj v halové kopané - O pohár ředitelky ZŠ a MŠ Adamov Sportovní hala Adamov
středa 4.3.2009 Turnaj čtyřher ve stolním tenise Herna st.tenisu, Družstevní
pátek 6.3.2009 X. Školní ples MKS Adamov
neděle 8.3.2009 3. turnajový okruh - Strmeň CUP 08-09 - 501 double out pod záštitou Šipkového klubu 

Adamov
Restaurace U Baťáka

pá-pá 20.-27.3. 4. ročník „Salonku dětských adamovských umělců“ Společenské centrum MKS
sobota 21.3.2009 Silniční běh na Nový hrad Provozní budova Spartak
neděle 22.3.2009 3. turnajový okruh - Strmeň CUP 08-09 - 501 double out pod záštitou Šipkového klubu 

Adamov
Restaurace U Baťáka

středa 25.3.2009 Oblastní soutěž v recitaci - Setkání poezie v Adamově ZŠ Komenského
sobota 4.4.2009 Sportovní odpoledne s country bálem pod záštitou TJ Sokol Adamov Sportovní hala Adamov
po,po 20.4.a 18.5. Vlastivědné výlety organizované MKS zaměřené na Adamov a okolí Adamov a okolí
sobota 16.5.2009 Slavnostní otevření Alexandrovy rozhledny Alexandrova rozhledna
po-pá 25.-31.5. Týden oslav MDD sportoviště Adamov
čtvrtek 28.5.2009 Školní akademie ZŠ Komenského, Ronovská
pátek 29.5.2009 Turnaj žáků 8. a 9. tříd v minikopané v rámci oslav MMD Fotbalové hřiště Adamov
sobota 30.5.2009 Orientační běh mládeže k MDD Hřiště Ronovská
sobota 30.5.2009 Turnaj rodičů a dětí ve stolním tenisu Herna st.tenisu, Družstevní

květen Soutěž pro fotografy - amatéry nazvaná „Adamov - jak jej možná neznáte“ Pořádá MKS
sobota 6.6.2009 Tenisový turnaj mládeže k MDD Tenisové kurty Adamov
po, út 8.-9.6.2009 Malá maturita ZŠ Komenského
pátek 12.6.2009 Slavnostní večer k 45. výročí - udělení pamětních listů starosty města Adamova MKS Adamov
sobota 13.6.2009 Hlavní den oslav k 45. výročí povýšení obce Adamov na město prostranství u kostela
neděle 14.6.2009 Koncert - Tři sestry Adamov I. - Sklaďák
pondělí 29.6.2009 Rozloučení s žáky 9. ročníků MKS Adamov
pondělí 29.6.2009 Vítání prázdnin s Míšou (M. Růžičkovou) MKS Adamov
úterý 30.6.2009 Šachový turnaj mládeže a veřejnosti MKS Adamov
úterý 30.6.2009 Slavnostní koncert vážné hudby k výročí povýšení města Adamov (učinkují Věra Bakalo-

vá a František Kratochvíl)
MKS Adamov

červen Beseda s umělci Danou Morávkovou a Petrem Maláskem v rámci akce nazvané „Na slo-
víčko s...“

MKS Adamov

út-čt 30.6.-2.7. Výstava kronik města MKS Adamov
st-pá 1.7.-10.7. Prázdninová výstava výtvarných a ostatních prací určená pro děti i dospělé MKS Adamov
sobota 12.9.2009 Dětské tenisové hry Tenisové kurty Adamov
sobota 3.10.2009 Fotbalový turnaj starých pánů - O pohár místostarosty města Adamov Fotbalové hřiště Adamov

listopad V rámci Světelského podzimu v Adamově koncert souboru Hradišťan adamovský kostel
sobota 6.12.2009 Mikulášká vycházka po okolí Adamova Adamov a okolí

průběžně Výstava materiálů a periodik týkajících se Adamova Knihovna MKS
průběžně Soutěž pro občany na téma „Co tam bylo, kde to bylo a co je tam dnes?“ Pořádá MKS Adamov

Pozn.: Změna termínů vyhrazena.
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Zprávy z radnice

Blahopřání SpOZ 
v adamově 

SPOZ při MěÚ v Adamově blahopře-
je pluk.v.v. Ing. Karlu Hovorkovi, bývalému 
vojáku z povolání, k obdržení vojenského 
vyznamenání „Záslužný kříž II. a III. stupně“. 
Toto ocenění Ing. Hovorka převzal 19. 11. 
2008 z rukou p. Padělka, 1. náměstka mi-
nistryně obrany ČR Vlasty Parkanové za po-
stoj a pomoc při přebudovávání čs. armády 
na demokratických základech. Toto ocenění 
obdrželo 16 občanů ČR. 

Z jednání rady města Adamova
na 61. schůzi konané dne 15.12.08 mimo 
jiné rM:

stanovila termíny svatebních obřadů na  •
rok 2009 a byla určena obřadní síň MěÚ 
Adamov jako místnost pro konání sva-
tebních obřadů, což znamená, že mimo 
tyto schválené termíny a obřadní síň 
bude matrikou MěÚ Adamov vybírán za 
povolení uzavření manželství správní po-
platek ve výši 1000 Kč
schválila přidělení nebytových prostor  •
v Domě služeb na ulici Družstevní panu 
Marku Sloukovi, a to za účelem zřízení 
klubovny pro modeláře
  schválila vyřazení žádostí o pronájem  •
bytů u uchazečů, kteří dvakrát po sobě 
neodevzdali zaslanou aktualizaci žádosti 
o byt.

na 62. schůzi konané dne 29.12.08 mimo 
jiné rM:

schválila dodatek č. 1 k vnitřnímu před- •
pisu č. 2/2008 organizační řád, kterým se 
zvýšil počet pracovníků technické sku-
piny na 7 a možnost zvýšit počet členů 
JSDH na 24
schválila návrh „dohody o zániku smlouvy  •
o dílo Alexandrova rozhledna u Adamova 
ze dne 30.6.2008“ s firmou EKOSTAV Líšeň 
s.r.o., na základě této dohody ukončí fir-
ma Ekostav práce na opravě Alexandrovy 
rozhledny s tím, že tuto opravu dokončí 
firma, která bude vybrána na základě no-
vého výběrového řízení v rámci vyhláše-
né veřejné zakázky malého rozsahu.

na 63. schůzi konané dne 12.1.2009 
mimo jiné rM:

schválila záměr výpůjčky pozemku v okolí  •
domu na ul. P. Jilemnického č. 18 a 20, a to 
na základě žádosti Společenství vlastníků 
P. Jilemnického 18 a 20, Adamov, záměr 
bude vyvěšen na úřední desce MěÚ
schválila „Provozní řád dětského hřiště  •
na ulici Neumannova Adamov“ v soula-
du s tímto provozním řádem bude hřiště 
otevřeno v období od března do října
schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o od- •
stranění odpadů na skládce Březinka se 
společností P-D Refractories CZ a.s., Ná-
dražní 218, 679 63 Velké Opatovice
vzala na vědomí vznik pracovní skupiny  •
pro organizaci oslav v rámci 45. výročí 
povýšení obce Adamov na město
schválila program 23. zasedání Zastupi- •
telstva města Adamova, které se bude 
konat dne 28.1.2009 v 15.30 hodin na 
Městském úřadě v Adamově.

Zastupitelstvo města  konané 
dne 15.12.2008 mimo jiné 
schválilo:

Rozpočtové provizorium na období le- •
den 2009
rozpočtový výhled města Adamova na r.  •
2009 – 2011
prominutí úroků z prodlení společnosti  •
Zásobování teplem Adamov, s.r.o. v cel-
kové výši 105 856 Kč
darovací smlouvu mezi společností IN- •
TAR a.s. jako dárcem a Městem Adamov 
jako obdarovaným k poskytnutí daru na 
investiční akci „Rekonstrukce rozhledny 
Alexandrovka“ ve výši 20 000 Kč
schválilo Obecně závaznou vyhlášku měs- •
ta Adamova č. 3/2008 o místních poplat-
cích, která je platná od 1.1.2009 - znění je 
uvedeno na stránkách www.adamov.cz
schválilo Obecně závaznou vyhlášku  •
města Adamova č. 4/2008, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 24/2002 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů - 
je ponechána původní sazba místního 
poplatku na 500 Kč a mění se jen příloha 
obecně závazné vyhlášky – rozúčtová-
ní nákladů (znění je rovněž uvedeno na 
stránkách www.adamov.cz)
schválilo pořízení změny Územního plá- •
nu města Adamova na pozemcích parc. 
č . st. 439 a parc. č. 545, vše v k.ú. a obci 
Adamov na plochu čistého obytného 
území z původní plochy nerušící výroby 
a komerce a mimolesní zeleně - týká se 
objektu bývalých jeslí na ulici Ronovská.

Všechny zápisy z jednání zastupitelstva 
a usnesení rady města, vyhlášky města, další 
právní předpisy a informace můžete nalézt 
rovněž na www.stránkách města Adamova.

Z další činnosti :
ochrana přírody a krajiny:

Vydáno 1 rozhodnutí o povolení skácení 
dřeviny rostoucí mimo les – borovice na Hor-
ce nad hřištěm

Vydána 2 závazná stanoviska - souhlas 
s výchovnou probírkou, a to ve stráni mezi 
ul. Jilemnického a Družstevní a dále na ulici 
Sadová pod blokem B.

Stavební činnost města:
provedena obnova zastávky s čekárnou  •
MHD – Ptačina točna
je připravena realizace opravy chodníku  •
na ul. Opletalova

připravena realizace opravy čekárny MHD  •
– Smetanovo nám. (u dřeváku)
probíhá realizace O.K. venkovního scho- •
diště rozhledny
bylo ukončeno správní řízení o Změně  •
Územního plánu města Adamova

Tříkrálová sbírka :
V prvních dnech měsíce ledna 2009, stej-

ně jako po celé naší zemi, uspořádala oblast-
ní Charita Blansko v našem městě Tříkrálo-
vou sbírku. Městský úřad se na organizaci 
této sbírky podílel, a to především tím, že 
za dohledu pověřeného pracovníka byly 
všechny pokladničky rozmístěné po Ada-
mově na počátku sbírky zapečetěny a po 
uplynutí stanovené lhůty pro konání sbírky 
rozpečetěny a byly přepočítány vybrané fi-
nanční prostředky. V Adamově bylo rozmís-
těno celkem 9 pokladniček, ve kterých bylo 
vybráno celkem 16 448,-Kč, což je dle sděle-
ní pracovníka oblastní Charity Blansko, o při-
bližně 7.000,- Kč více než v roce 2008.  Všem, 
kdo letošní sbírku příspěvkem podpořili, dě-
kujeme.

Vybírání poplatků:
Sdělujeme, že občané již mohou v po-

kladních hodinách hradit všechny druhy vy-
bíraných poplatků.

Letošní Tříkrálový koncert připravilo MKS spo-
lu s Farním úřadem na 7. ledna.  V programu 
se adamovskému publiku představilo pěvecké 
kvarteto JAKO z  Jedovnic - Jiří Šperka, Anna 
Šíblová, Karolína Smejkalová a ondřej Ja-
vorský.  Uměleckou vedoucí kvarteta je Hana 
Korčáková.



6

vážení občané,
s novým rokem přichází opět připome-

nutí a zároveň upozornění na dodržování 
stanovených termínů splatností místního 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „komunální odpad“). 

Snažte se níže uvedené informace nebrat 
na lehkou váhu a volně vloženou složenku 
ve zpravodaji nevyhazujte, vezměte ji jako 
upomínku na uhrazení místního poplatku 
za komunální odpad v termínech splatnos-
ti daných obecně závaznou vyhláškou měs-
ta Adamova č. 24/2002, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů, ve znění pozděj-
ších předpisů. V případě, že jste již provedli 
úhradu na pokladně nebo bezhotovostním 
převodem popř. jinou složenkou, volně vlo-
ženou složenku použijte pro příští úhradu 
místního poplatku.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že dle 
usnesení z 2. schůze Rady města Adamova 
konané dne 29.11.2006, budou veškeré ne-
doplatky vymáhány exekucí prostřednic-
tvím soudních exekutorů, o čemž se již v mi-
nulém období mohlo několik Vašich spolu-
občanů přesvědčit.

Sazba poplatku na jednoho poplatníka 
zůstává na kalendářní rok 2009 stejná a je 
stanovena na 500 Kč se splatností:
a) jednorázově nejpozději do 31.3.2009
b) ve dvou stejných splátkách tj. 250,- Kč, 

a to do 31.3.2009 a do 30.9.2009
c) vznikne-li poplatková povinnost v průbě-

hu kalendářního roku, je poplatek splat-
ný do 30 dnů od jejího vzniku (přihlášení 
k trvalému pobytu, narození dítěte, získá-

termíny svatebních obřadů 
na rok 2009

Rada města Adamova na svém 61. zase-
dání dne 15.12.2008 schválila následující ter-
míny svatebních obřadů na rok 2009:
Leden  Červenec
10.1.2009, 17.1.2009 18.7.2009, 25.7.2009 
únor  Srpen
7.2.2009, 28.2.2009  8.8.2009, 22.8.2009 
Březen Září
14.3.2009, 21.3.2009  5.9.2009, 12.9.2009
Duben Říjen
4.4.2009, 18.4.2009 3.10.2009, 17.10.2009
Květen Listopad
16.5.2009, 23.5.2009  7.11.2009, 21.11.2009
Červen  Prosinec
13.6.2009, 20.6.2009 5.12.2009, 12.12.2009

Současně Rada města Adamova schválila 
obřadní síň Městského úřadu Adamov jako 
úředně určenou místnost pro konání svateb-
ních obřadů.

Na základě žádosti snoubenců může ma-
trika povolit uzavření manželství na kterém-
koliv vhodném místě ve svém správním ob-
vodu. Za vydání povolení uzavřít manželství 
mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně 
určenou místnost je vybírán správní popla-
tek Kč 1000,- dle platného zákona o správ-
ních poplatcích.

ní vlastnictví stavby určené nebo sloužící 
k individuální rekreaci)

Možnosti způsobu úhrady místního 
poplatku:
1. poštovní poukázkou (níže uvedený vzor 

správně vyplněné poštovní poukázky)
Volně vloženou poštovní poukázku typu 

A v tomto zpravodaji doplňte čitelně hůlko-
vým písmem dle uvedeného vzoru. neza-
pomeňte uvést variabilní symbol = rodné 
číslo poplatníka.

Při platbě za více poplatníků uveďte do 
kolonky „zpráva pro příjemce“ data naroze-
ní osob, za něž je poplatek hrazen. Do této 
zprávy se vejdou čtyři datumy narození ve 
formátu ddmmrr (např. 210573, 061102). 
Zkrácená data od sebe neoddělujte lomít-
kem, čárkou, tečkou apod..

2. bezhotovostním převodem 
a) prostřednictvím internetového ban-

kovnictví nebo GSM bankovnictví
Identifikační údaje na vložené složence 

použijte pro vytvoření příkazu k úhradě. Ne-
zapomeňte: variabilní symbol – Vaše rodné 
číslo. V případě úhrady za více poplatníků 
uveďte jejich data narození dle shora uvede-
ných instrukcí (ddmmrr).

b) příkazem k úhradě
Identifikační údaje na vložené složence 

přepište na druhou stranu složenky (příkaz 
k úhradě) a tento vhoďte do sběrového boxu 
České spořitelny. Nezapomeňte: variabilní 
symbol – Vaše rodné číslo. V případě úhrady 
za více poplatníků uveďte jejich data naroze-
ní dle shora uvedených instrukcí (ddmmrr).

3. v hotovosti 
na pokladně Městského úřadu Adamov 

v pokladní hodiny
pondělí  8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.

úterý 8.00 – 11.00 hod.
středa  8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod. 
čtvrtek  8.00 – 11.00 hod.
pátek  8.00 – 11.00 hod.
Více informací a Vaše dotazy zodpoví 

správce poplatku paní Dana Charvátová na 
tel. č. 516 499 629 nebo na e-mailu dana.
charvatova@adamov.cz.

Odbor ekonomický
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Na jednodenní pololetní prázdniny 30. 
ledna t.r. připravuje MKS Adamov odpolední 
návštěvu Palace Cinemas v Brně, kde o den 
dříve bude mít premiéru nová rodinná po-
hádka PEKLo S PrInCEZnoU.

Zájezdu se mohou zúčastnit děti v dopro-
vodu dospělých nebo můžete využít dozoru 
zajištěného MKS.

v únoru vás zveme:
7. února Î

 na celodenní zájezd do termálních lázní 
v maďarském GYŐrU. Bližší informace na-
jdete na plakátech a www stránkách MKS.

8. února Î
 na návštěvu brněnského planetária ur-

čenou především pro děti. V planetáriu na 
ně čeká nový pohádkový příběh nazvaný 

Začátek představení je v 15 hodin.

10. února Î
v 17.45 hodin na setkání s cestovatelkou 

Alenou Žákovskou. Tentokrát má povídání 
název: Kembali

12. února Î
pozveme v 9.45 hodin do MKS děti spo-

lu s rodiči a mateřské školy ve městě na Do-
poledne s pohádkou. Za dětmi zavítá herec 
loutkového divadla Radost v Brně Zdeněk 
Ševčík s pohádkou o JAnKoVI A AnDUL-
CE. 

Od 16.30 hodin se sejdou děti v salonku 
MKS na dalším čtení dětem v rámci projek-
tu Celé Česko čte dětem. Tentokrát dětem 
svoji oblíbenou dětskou knihu představí kni-
hovnice, paní Tejkalová.

Městské kulturní středisko ADAMOV 
kulturní středisko: č.t. 516 446 590; 607 518 104, e-mail: mks-adamov@quick.cz
knihovna: č.t. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz, www.mks-adamov.cz

14. února Î
se sejdou děti spolu s rodiči na dalším ví-

kendovém setkání s pohádkou. Výjimečně 
se nedělní setkání s pohádkou uskuteční 
v sobotu. Z důvodu autobusového spojení 
z Adamova I bude začátek v 16.30 hodin. Za 
dětmi zavítá V. Schilder a O. Marková a s po-
hádkami o SMoLÍČKoVI A o BUDULÍnKo-
VI.

na 15. února Î
Vernisáž výstavy „Ze života tří“ v 16 ho-

din ve Společenském centru Adamov 1

na 18. února Î
připravujeme autobusový zájezd na 

představení Tajemství Zlatého draka. Před-
stavení je uváděno v Mahenově divadle. Na 
časté dotazy ohledně účinkování D. Landy 
v představení nám vedení ND v Brně ozná-
milo, že není předem známo, v kterých před-
staveních bude D. Landa účinkovat. 

21. února Î
 vás zveme k prožití příjemného podve-

čera do G-studia v Brně. Kdo jste neviděli 
a máte rádi představení, které vás „jen“ po-
baví a rozesměje, neváhejte a vypravte se 
spolu s námi na komedii 1+1=3. 

28. února Î
 se uskuteční autobusový zájezd na ta-

neční koncert LorD oF THE DAnCE, který 
se koná v hale Rondo v Brně od 20 hodin.

Na uvedené zájezdy se lze ještě přihlásit.

Na pravidelně pořádaný karneval se letos 
děti i rodiče mohou těšit v březnu. 

Nové knihy, které najdete 
v knihovně mkS:

našim nejmenším:
Jů a Hele - Velká kniha
Na stavbě
O mašinkách - pohádky
Obráz. abeceda s říkankami
Pohádky na týden

Detektivní romány:
Christie, A.: V hotelu Bertram
Braun, L .J.: Kočka, která viděla hvězdy
Grafton, S.: T… jako tabu
Moravcová, J.: Zločin pro slečnu Poirotovou

Z naučné literatury doporučujeme:
100 divů světa
České památky UNESCO
Se lvíčkem na prsou
Svobodné zednářství
Velká kniha magie a čarování
101 nápadů pro dům

MKS Adamov 

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem” pořádá MKS jedenkrát za měsíc podvečerní čtení z knih 
pro děti. V lednu dětem četla příběh zatoulaného zajíčka pohádková babička Jaruška. Škoda, že 
děti tentokrát skoro chyběly... 
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Pozvánka na výstavu Ze života tří
výstava prací radima Juráčka, romana Horkého a Lenky Dvořákové

Výstava bude zahájena v neděli 15. února 2009 v 16.00 hodin ve Společenském centru v Adamově. Práce a autory uvede Petr Kvapil a Jaro-
slav Budiš. V hudební části vernisáže vystoupí Josef Pokorný – housle. Výstavu můžete zhlédnout do 24. února od 13.00 do 17.00 hodin. 

V měsíci únoru opět představíme práce tří mladých lidí, dva z nich se věnují fotografování, třetí umělecké kovařině. radim Juráček se vě-
nuje fotografování 10 let, zaměřuje se především na fotografii osob. Vystavoval v Telči v r. 2007 a v Brně (Café Spolek) r. 2008. roman Horký je 
kovářem, strojní kovařině se věnuje 10 let, umělecké kovařině 20 let. Své práce prezentoval na hradě Helfštýně, v Brtnici u Jihlavy a v Ybsitz v Ra-
kousku. Lenka Dvořáková je vyučenou fotografkou. Věnuje se významným akcím v životě rodin (svatby, křtiny), ale také portrétní fotografii.
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ZŠ Adamov – Nevidomí provozovatel mHD adamov,  
firma ČaD Blansko 
informuje
Předprodej 
jízdenek 
a vyřizování průkazek bude zajištěn 
17. února 2009 v době od 14 do 16 
hodin v MKS Adamov.

Významné výročí
mUDr. růžena Filipínská - 85. výročí narození

Žil mezi námi
mUDr. František kotouček - 

nedožité 80. narozeniny

Dne 26. 11. 2008 naši školu navštívily paní 
se Sjednocené organizace nevidomých a sla-
bozrakých z Blanska. Cílem této organizace 
je vytvářet pro občany s těžkým zdravotním 
postižením prostor, kde mohou uplatnit své 
schopnosti a dovednosti. Dozvěděli jsme 
se, že při setkání s nevidomým se chováme 
přirozeně a nenuceně. Když vstoupíme do 
místnosti, zřetelně pozdravíme. Mluvíme 
na nevidomého. Když se nevidomý ocitne 
na ulici, na nádraží a podobně, zeptáme se 
ho, zda chce pomoct. Nikdy ho netlačíme 
před sebe, ale jdeme před ním půl kroku. 
Velkým pomocníkem jsou pro tyto lidi zvíře-
cí pomocníci. Jednoho takového pomocní-
ka nám paní přivedla přímo do školy. Tento 
pejsek byl speciálně vycvičen pro tyto úče-
ly. Obdivoval jsem pejska, co všechno doká-
že a jaké těžké úkoly zvládne. Toto setkání 

bylo pro mě velmi poučné. Teď už vím, jak se 
mám zachovat, když takto postiženého člo-
věka potkám například ve vlaku, na nádraží, 
v obchodě atd...

Jakub Novotný 4. A
Nevidomý je člověk, který má postižen 

zrak. O zrak můžeme přijít během života 
nebo se už narodíme slepí. Člověk, který se 
již tak narodí, netrpí jako člověk, který viděl. 
Je to zlé postižení, které přináší komplikace 
v životě. Pokud příjdeme o zrak, změní se 
nám žebříček hodnot, poznání, orientace,... 
Najednou se ocitneme ve tmě, která nekon-
čí a musíme se s ní naučit žít. Takový člověk 
má vše složitější, než si dokážeme předsta-
vit. Doma jsem si zkusil zavázat oči a chvíli 
se pohybovat po bytě. Musím říct, že to není 
vůbec jednoduché. Jsem rád, že vidím. 

Mrázek Martin 4. A

Polokulaté ju bileum oslaví 20. února 2009 
bývalá adamovská lékařka na závod ním 
zdravotním středisku v Adamově MUDr. Rů-
ženka Filipínská. Narodila se v roce 1924 
v Brně v rodině typografa a pozdějšího novi-
náře a také nadšeného ochotnického herce. 
Její dědeček Jan Filipínský byl známý brněn-
ský poslanec a později senátor. Na tyto funk-
ce se vypra coval z textilního dělníka a poz-
dějšího novináře. Za jeho zásluhy pro město 
Brno a jeho občany byla po něm pojmeno-
vána ulice v Brně-Židenicích, na které paní 
doktorka Filipínská bydlí.

Po absolvování gymnázia byla za války 
totálně nasazena v Brně-Králově Poli, Kuří-
mi a nakonec v Ústí nad Orlicí, kde při ces-
tě z práce v lednu 1945 po pádu utrpěla zra-
nění kotníku s trvalými následky. Zůstala ji 
celoživotní pa mátka na válku. Po skončení 
války začala studovat na lékařské fakultě MU 
v Brně. Její starší bratr, absolvent lékařské fa-
kulty, jí dal svým stu diem impuls k tomuto 
studiu. Byl později 
známým odborní-
kem - stomatolo-
gem a vysokoškol-
ským profesorem.

Po promoci 
v roce 1951 a po-
vinné praxi v Brně 
nastoupila Dr. Fi-
lipínská do Ada-
mova, kam se do-
stala na zástup za 

MUDr. Olejníka. Ten po skončení vojenské 
služby dostal mís to na kardiologii v Brně, 
což byl jeho obor. Pro Růženku (tak jí pacien-
ti říkali) se změnil zástup v trvalé zaměstná-
ní. Na závodním zdravotním středisku v Ada-
mově pracovala přes 36 let, až do odchodu 
do důchodu v roce 1989. V Adamově i jeho 
okolí se jí líbilo a hlavně bylo toto pracoviště 
blíz ko Brna - jejího bydliště.

Paní doktorka vzpomíná na své býva-
lé kolegy a kolegyně a ostatní personál zá-
vodního zdravotního střediska a také na své 
bývalé pacienty. A právě ti všichni jí k jejímu 
významnému jubileu přejí všechno nejlep-
ší, dobré zdraví a hodně spokojeného živo-
ta do dalších let v rodinné pohodě s její mi-
lou a přívětivou neteří (dcera starší sestry) 
Aničkou Danevovou. K blahopřání se připo-
jují i všichni, kteří paní doktorku Filipínskou 
znali.

MK

Narodil se 6. února 1929 ve Svinošicích. 
Po gymnáziu vystudoval lékař skou fakultu 
MU v Brně. Po desetileté lékařské praxi, ve 
svých 35 letech, v roce 1964 nastoupil do 
Adamova jako obvodní lékař. Bydlel v Ada-
mově II s manželkou Marií, synem Luďkem 
a dcerou Marií. 

V Adamově působil až do své předčasné 
smrti 10. listopadu 1977 - zemřel v 48 letech. 
V roce 1985 se paní Kotoučková s dětmi od-
stěhovala do Svinošic.

Pan doktor Kotouček byl u pacientů ob-
líben, byl uznáván jako dobrý lékař, svému 
oboru rozuměl. Byl veselé povahy, přívětivý, 
s dobrým přístu pem k lidem a zejména ke 
svým pacientům. Byl ochotný kdykoliv přijít 
k pacientovi, když bylo potřeba. V Adamově 
byl i společensky činný v organizacích ČSČK, 
SČSP aj. Na různých schůzích a besedách 
Červeného kříže míval přednášky o zdraví. 
Spolupracoval s vedením adamovských jes-
lí, které také s dětskou lékařkou MUDr. Elen 
Martincovou (+1982) navštěvoval.

Na MUDr. Františka Kotoučka si u příle-
žitosti jeho nedožitých 80. narozenin jistě 
vzpomenou především jeho bývalí pacienti 
a všichni, kteří ho znali. Čest jeho památce!

MK

Zleva: M. Kejíková, MUDr. Filipínská, A. Danevová 
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vzpomínky

Dne 24. ledna 2009 uplynulo 19 roků od 
úmrtí pana JUDr. Milana Minaříka. Současně 
si dne 28. ledna vzpomínáme jeho nedoži-
tých 80 narozenin.

Všem děkuji, kdo mu spolu s námi věnují 
tichou vzpomínku.

Manželka a synové s rodinami 

Dne 18. 2. 2009 vzpomeneme nedožitých 
80. narozenin manžela a dědečka pana Jo-
sefa Bebeje a 17. 7. 2009 uplyne už 13 roků 
od jeho tragického úmrtí. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a Václav s rodinou.

        
Dne 5. února 2009 vzpomeneme první 

smutné výročí úmrtí mého manžela a dě-
dečka Věroslava Bělehrádka. Všem, kdo vě-
nují tichou vzpomínku, děkuje manželka 
a děti s rodinami.

Slova pro povzbuzení
Kdo by neměl rád „teplo domova“? Pou-

há dvě slova a dokáží v člověku vyvolat po-
cit bezpečí, blízkosti rodiny. Avšak v těch-
to dnech nám všem zatrnulo. Je ohrože-
no něco, bez čeho si snad nikdo nedokáže 
útulný domov představit – teplo domova. 
Představa studených radiátorů není vůbec 
příjemná, přesto nás ve fantazii straší ve dne 
v noci. Skutečně nic příjemného. Stará prav-
da však říká, že i v těžkostech je skryté zrnko 
moudrosti. Až budeme proto meditovat nad 
tiše skřípajícím plynoměrem, pamatujme, že 
teplo domova nám nezajistí jen krby a kotle. 
Závisí to vždy v prvé řadě na našich srdcích, 
jestli bude u nás doma teplo nebo zima. Ra-
diátory o tom rozhodnou až po nás. 

Jiří Kaňa, farář 

poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

jménem všech účastníků zájezdu na koncert 
folklorního souboru Lúčnica, který pořádalo 
MKS Adamov, výboru MO STP v Adamově za 
umožnění nám zúčastnit se tohoto krásné-
ho večera. 

J. Nosová

Dne 10. února 2009 tomu bude již 10 
roků, co nás navždy opustil náš milovaný ta-
tínek a dědeček pan František Alexa z Ada-
mova. S láskou a úctou stále vzpomínáme.

Dcera Helena s rodinou, syn Petr

Čas plyne a nevrací co vzal, jen vzpomín-
ky u nás zůstávají dál. Dne 11. února 2009 
vzpomeneme 10. výročí úmrtí mého man-
žela Jaromíra Košťála. Děkujeme všem, kdo 
mu spolu s námi věnují tichou vzpomínku. 
Stále vzpomínají 

manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 25. 5. 2009 to budou 2 roky, co nás 
navždy opustil náš drahý tatínek, manžel 
a dědeček Bohuslav Schimmerle. Dne 9. 1. 
2009 by se dožil 58 let. Děkujeme všem, kdo 
mu spolu s námi věnují tichou vzpomínku. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a synové s rodinami.

Dne 15. ledna uplynuly dva roky od úmr-
tí paní Jarmily Henzlové a 10. března tomu 
bude jeden rok, co zemřel pan Miloš Henzl. 
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří 

jim s námi věnují tichou vzpomínku. S lás-
kou vzpomíná

dcera Ivana s rodinou a přátelé

Ve dnech 13. února uplynou tři roky od 
úmrtí paní Anneliese Pařízkové a 23. úno-
ra tomu bude již třicet roků od úmrtí pana 
Františka Pařízka. Kdo jste je znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkují 
syn a dcera s rodinami
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Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany

iNZErCE
Restaurace na Farince – přijmeme brigád- �

níka. Tel. 777 066 827 nebo bližší informace 
přímo na Farince.

HIMM � ER - www.himmer.cz - čištění ko-
berců a čalounění v bytech a kancelá-
řích, prodej a pronájem úklidových stro-
jů. Tel. 516 414 696, 721 066 026 nebo 
724 256 426.

Hledám byt 1-2-1 v Adamově. Tel.  �
605 903 800.

Pronajmu garáž na ulici Plotní. Tel.  �
728 172 465.

Pro � dám byt v OV 3+1 na ulici Sadová. Cena 
1 600 000 Kč. Informace na tel. 721 259 206.

Koupím staré pohlednice do r. 1950. Tel.  �
608 420 808.

Koupím garáž v Adamově na Ptačině. Tel.  �
733 504 950.

Prodám byt 2+1, cihlový na Ptačině. Tel.  �
728 358 391.

Prodám rozkládací pohovku, koberec  �
vzorovaný s třásněmi, kuchyňskou rohovou 
lavici, stůl, 2 židle, mramorovou desku bílou 
(ruský mramor 72x51x3cm). Vhodné na cha-
lupu. Tel. 736 719 933. 

Pronajmu byt 2+1 v Adamově na ulici Ko- �
menského o velikosti 58 m2. Byt je nezaříze-
ný, zateplený, plastová okna. Cena: 8000 Kč 
včetně inkasa. Tel. 607 294 184.

Prodám kombinovanou lednici ARDO.  �
Cena 1.500 Kč. Tel. 723 474 763.

Pedikúra
začíná od února v kadeřnictví  

na Smetanově náměstí 6.
Objednávky u paní Hédlové  

na tel. 724 038 613.
Zároveň přeji všem svým budoucím zá-
kazníkům všechno nejlepší do nového 

roku Jana Hédlová, Jedovnice.

Prodej velmi udržovaného 
bytu v OV o velikosti 3+1 
s  ve lkou šatnou.  Byt  je 
situován v panelovém domě 
v pěkném prostředí Adamova. 
Je naplánována rekonstrukce 
fasády a zateplení.  

Byt 3+1 v Adamově

Lidická 77, Brno 602 00

RSBa 9498Cena: 1 750 000 Kč

www.realspektrum.cz800 800 099

zpravodaj Adamov.indd   1 14.1.2009   10:39:15

Ve čtvrtek 8.1.2009 jsme navštívili v rámci 
výuky fyziky jadernou elektrárnu Dukovany. 
Exkurze se zúčastnili žáci osmého a deváté-
ho ročníku. V 7:00 jsme odjeli od školy, do 
Dukovan jsme přijeli asi 8:30 a exkurze za-
čala v 9:00. Nejdříve jsme se podívali na film 
o jaderné energii a poté o historii Jaderné 
elektrárny Dukovany. Následně jsme se roz-
dělili na tři skupiny a začala prohlídka. Viděli 
jsme například oblek zaměstnance elektrár-

ny nebo kde všude se nacházejí jaderné elek-
trárny ve světě. Také jsme viděli model reak-
toru, do kterého jsme mohli vstoupit a také 
jsme se dozvěděli za jak dlouho může být 
takový reaktor odstaven a zajištěn. Prohlédli 
jsme si model areálu celé elektrárny. Sezná-
mili jsme se způsobem likvidace jaderného 
odpadu. Velmi se nám líbily elektrické výbo-
je ve skleněné kouli. Exkurze skončila v 11:00 
a do Adamova jsme přijeli asi ve 12:45.



12

VODA-TOPENÍ
Michal Španěl Tel.: 608 501 028

- rekonstrukce koupelen a bytových jader
- nové rozvody vodovodů, kanalizace a topení
- instalatérské opravy a úpravy
- havarijní služba

 
IBC Centrum, Příkop 6, 602 00 Brno 

 

Všem našim klientům přejeme 
klidné prožití vánočních svátků, 
bohatého Ježíška, mnoho štěstí, 

lásky a zdraví a také úspěšný 
vstup do roku 2009! 

 

Těšíme se na setkání s Vámi také 
v příštím roce. 

 

Za kolektiv spolupracovníků 
 

Ing. Karel Hynšt 
Váš realitní poradce 
telefon: 604 533 466 

karel.hynst@remax-czech.cz 
www.remax-czech.cz 
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Hokej v adamově 

Občanské sdružení 
TUKAn Adamov

pořádá
Letní stanový tábor

U H Ř Í N O V
Termín:  

3.8. – 17.8.2009
Cena: 3 850,- Kč 
(možnost splátek)

Informace: 
Mgr. Stanislav Tůma, 

tel. 723 882 254
www.tukani.ic.cz

Historie vzniku
O založení ledního hokeje v Adamově 

nejsou k dispozici žádné písemné záznamy, 
a tak pouze dle dobových fotografií lze usu-
zovat, že hokej se začal hrát v Adamově až 
po druhé světové válce (asi v období 1948 
až 1950). Dochované fotografie pocházejí 
z roku 1953, a to z utkání Gymnasium Blan-
sko versus Sokol Škoda Adamov, které se 
hrálo na kluzišti v Blansku za školou na uli-
ci Marxova. 

Pokud použijeme archivní materiály z ji-
ných hokejových klubů, tak se dozvíme, jaké 
soutěže a ve kterém období Adamov hrál: 

1956-1957 – krajská II. třída – ve skupi-
ně s Duklou Brno, Svitavami, Sloupem, Os-
trovem a Rájcí.

1959-1960 – krajská I. třída –1. Boskovi-
ce, 2. Tišnov, Adamov, 4. Rájec, 5. Lysice, 6. 
Kuřim. 

1963-1964 – okresní přebor – 1. Vilémo-
vice, 2. Křtiny, 3. Ostrov, 4. Rájec B, 5. Rudice, 
6. Adamov.

1966-1967 – okresní přebor 1. Rudice, 2. 
Rájec B, 3. Adamov, 4. Letovice.

Kluziště v Adamově se tehdy nacházelo 
blízko vlakového nádraží v prostoru mezi sil-
nicí a řekou Svitavou.

K pravděpodobnému ukončení činnosti 
hokeje v Adamově došlo asi v roce 1970, kdy 
tajemník TJ Adamov Josef Kočiš emigroval 
do Rakouska.

V letech 1970-1971, kdy byla vybudova-
ná umělá ledová plocha v Blansku, Adamov 
neměl žádné hokejisty, a tak někteří ada-
movští hokejisté nastupovali za Rájec-Jes-
třebí: Kubíček Petr st., Svoboda Jiří, Popelka 

Josef, Fojt Jan, ing. Pícha Vlastimil, Bezděk 
Pavel, Vojta Ivan.

osobnosti
Vůdčími osobnostmi hokeje v Adamově 

byli ve své době Josef Kočiš a Oldřich Křipač, 
později Josef Hloušek a Ladislav Rumpík.

Jako rozhodčí se prosadil Luboš Pazdera 
a Ivan Vojta a jako trenéři Kočiš Josef a Kří-
pač Oldřich.

Dosud žijící pamětníci si vzpomněli na 
jména bývalých hráčů: brankáři - Oldřich Kří-
pač, František Sychra, hráči - Josef Kočiš, Rej-
da Karel, Kalina Jiří, Hloušek Josef, Tuček La-
dislav, Nehyba Zdeněk, Hnátovič Josef, Blat-
ný Václav, Fojt Jan, Hédl Mirek, Šenkyřík Edu-
ard, Hruška Jan, Hrstka Miroslav, Kocman Jo-
sef, Kos Milan, Macháček Bohumil, Jaroš.

Po velmi dlouhé odmlce – od roku 1967 
- se v roce 1996 podařilo obnovit činnost ho-
keje, o což se zasloužil zejména bývalý hráč 
Elitexu Třebíč a MKZ Rájec-Jestřebí, funkci-
onář okresního svazu Blansko a tajemník TJ 
Spartak, pan Ivan Vojta.

novodobá historie adamovského hokeje
Adamovský hokejový oddíl vstoupil na 

hokejovou scénu v sezoně 1996 – 97.
Tomu, ale předcházelo mnoho snahy 

a přípravy ze strany všech lidí, co se kolem 
hokeje začali točit (Kubíček ml., Mihok, Do-
sedla, Bouška, Dvořák, Manoušek, Rychtec-
ký, Šindelář, Škrob, Réda, Pirochta, Anschlág, 
Milfait). Po dlouhých přípravách bylo možné 
začít hrát hokej a mužstvo se začalo zúčast-
ňovat odborářských turnajů na ZS v Blansku, 
které organizoval ADAST Adamov. Tam hráči 
Adamova nabyli zkušenosti a pak dosahova-
li docela slušných výsledků pod hlavičkou 

„Hokej Boys Adamov“. To bylo rozhodující 
pro přihlášení do okresních soutěží. Hlav-
ními iniciátory v novodobé historii hokeje 
v Adamově byl Kubíček ml. a Mihok, kteří 
dali dohromady partu lidí. Spolu s kamará-
dy ustanovili výbor hokejového oddílu ve 
složení:

Kubíček st. – trenér, Vojta – trenér a or-
ganizační pracovník. Tito trenéři, jako bývalí 
aktivní hokejisté, mohli předat řadu zkuše-
ností. 

Hrálo se ve výzbroji, kterou si každý hráč 
sehnal nebo koupil sám. Dresy měly modrou 
a bílou barvu, trénovalo se a hrálo na zim-
ním stadionu v Blansku a v Boskovicích, ně-
která utkání sehráli adamovští na přírodním 
ledě ve Sloupu a v Lysicích.

Po přihlášení do okresní soutěže kluci vě-
děli, že bez zkušených hokejistů a patřičné-
ho počtu hráčů by tuto soutěž nemohli hrát, 
tak z Brna a okolí sehnali hráče, kteří měli 
zkušenosti z podobných a vyšších soutěží - 
Kožený, Šťastný, Valla - bývalý hráč ligového 
Zlína, Kolenáč, MUDr. Novotný, Tomášek, Fai-
gel, Dobeš, Janča, Hloušek, Lednický.

Po skončení zimní sezóny převážná část 
hráčů hrála kopanou a jiné sporty. Přes léto 
se však na hokejovou přípravu nezapomína-
lo. Hokejky se braly do rukou i v létě a pilo-
vala se střelba a přehled ve hře, protože bylo 
třeba natrénovat hokejové návyky.

Mužstvo bylo a doposud je podporováno 
Městem Adamov, firmou Koubek a firmou 
Trifon. Za to jim patří poděkování. 

Tato finanční podpora ze strany měs-
ta Adamova se výrazně zvýšila po volbách 
v roce 2006, zejména díky novému staros-
tovi panu Němcovi a místostarostovi panu 
Čumovi, kteří se snažili prosadit finanční 
dotaci nejen pro hokej v Adamově, ale pro 
sport celkově. 
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

  Porovnání s tarifem O2 ADSL 2-8 Mb/0.512 Mb - cena 831,- Kč měsíčně.
  Pro více informací volejte tel. číslo 608887840 - Bc. Roman Pilát  www.ada-net.cz

 NYNÍ 6 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč 
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 měs. 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce  10 Mbit/s za 357 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 28.2.2009 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora 14-58% !!!

férinternet
již 5 let stejná cena
žádné zdražování

jen zvyšování kvality



40 Mbit/s !
download i upload, žádné limity, žádná FUP

ADA-NET START

10 Mb
395,-
ušetříte 5232,-

ADA-NET KLASIK

20 Mb
495,-
ušetříte 4032,-

ADA-NET STANDARD

40 Mb
495,-
ušetříte 2832,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč

mimo špičku (bez/vč.DPH)

výsledky 1. kola přeboru 
mužů v ledním hokeji
HC Blansko „B“ - TJ Spartak Ada-

mov 10:0 (2:0; 6:0; 2:0), branky: Zukal P. 3x, 
Kopřiva 3x, Manoušek L., Snopek, Mikulášek, 
Kučera P.

TJ Spartak Adamov - TJ Sloup 9:2 (2:0; 
3:1; 4:1), branky: Pirochta 4x, Kubíček, Mi-
hok, Bartoš, Dittrych, Novotný - Koudelka, 
Mokrý.

TJ Sokol Černá Hora - TJ Spartak Ada-
mov 12:1 (3:0; 4:0; 5:1), branky: Havlíček 4x, 
Jakubec, Frýdek, Králík, Novotný, Mlýnek, 
Reich, Kupka, Nečas – Novotný.

HC Lysice - TJ Spartak Adamov 2:3 po 
Sn (1:1; 0:1; 1:0) SN 0:1, branky: Jíra, Prudek 
- Dosedla, Mihok, Milfait (SN).

TJ Spartak Adamov - SK „BACArDI“ 
Letovice 2:5 (0:1; 1:2; 1:2), branky: Bartoš, 
Rychtecký - Hrabálek 2x, Jachan 2x, Dvořák.

HC Kunštát - TJ Spartak Ada-
mov 0:5 kontumačně. HC Blansko „B“ - vol-
no.

TJ Spartak Adamov - TJ rájec-Jestře-
bí 4:8 (1:3; 1:4; 2:1), branky: Pirochta 2x, 
Rychtecký, Mihok - Štrof 2x, Lůdl, Plhoň, 
Odehnal, Malík F., Brázda, Šváb.

TJ Sokol Březina - TJ Spartak Ada-
mov 7:2 (1:2; 5:0; 1:0), branky: Kousalík, 
Drahovzal R., Tříska všichni 2x, Hloušek - Mil-
fait, Mihok.

HC Kunštát - TJ rájec-Jestřebí 0:5 kon-
tumačně. TJ Spartak Adamov - volno.

Adamov je po 9. kole na 6. místě. 

adamovští florbalisté
Adamovští florbalisté se 21.12.08 vypra-

vili opět do Brna na poslední turnaj loňské-
ho kalendářního roku a los skupiny vypadal 
vcelku přívětivě. Zápasy jsme měli sehrát 
s Krokovými Vary a FBC Medvědi, kteří jsou 
oba na chvostu tabulky. Poslední zápas sku-
piny nás čekal náš konkurent v boji o přední 
příčky – Ořechov.

První zápas s Krokovými Vary nás tedy ni-
čím nepřekvapil a my jsme celkem v pokli-
du vyhráli 2:1 po gólech Kocmana (asisten-
ce Daniel) a Mosera (Žitník). Nepodali jsme 
oslnivý výkon, ale soupeř na rozehrání to byl 
dobrý a vítězství bylo povinné. V dalším zá-
pase jsme porazili stejným výsledkem FBC 
Medvědi, góly: Lukáš (bez A), Hloušek (Dani-
el). Zápas byl znovu z naší strany nepříliš po-
vedený, ale na vítězství stačil. Do posledního 
utkání proti Ořechovu jsme šli s tím, že hru 
musíme zlepšit, jinak máme prohru jistou. 
Bohužel pro nás jsme hru nezlepšili a už ve 
čtvrté jsme minutě prohrávali 0:3. Poté jsme 
snížili na 1:3 Hloušek (Kocman). Ale ve druhé 
půli jsme ještě inkasovali na 1:4 a výsledek 
zápasu byl na světě. 

Ve čtvrtfinále jsme se utkali, stejně jako 
minulý měsíc, s ABTA Brno a tentokrát jsme 
nedovolili drama v podobě samostatných 
nájezdů a s přehledem vyhráli 7:1. Na naši 
hru byla radost pohledět. O góly se zaslou-
žili: Kocman (-), Chalupa (Lukáš), Moser (Žit-
ník), Kocman (Hloušek), Hloušek (Kocman), 
Štrajt (Oliva), Odehnal (-). Postoupili jsme do 
semifinále proti Bíteši. 

První tým tabulky ukázal svoje kvality 
hned zkraje zápasu a brzy šel do vedení 0:1. 
Vzápětí však srovnal Žitník (Baďura) a pak 
jsme šli do vedení po gólu Daniela (Hloušek). 
Zápas se hrál v obrovském tempu a šance 
byly na obou stranách. Jednu dokázal využít 
i Kocman (Žlůva) a vedli jsme už 3:1. Nedo-
kázali jsme se však koncentrovat na utkání 
a dovolili jsme soupeři snížit. Minutu před 
koncem i vyrovnat, a tak zápas dospěl do sa-
mostatných nájezdů. Opět jsme byli týmem 
s pevnějšími nervy a postoupili do finále. 
V posledním utkání dne už jsme nedokáza-
li najít dostatek sil a chuti zvítězit a tak náš 
soupeř – Hattrick U16, přesvědčivě a zaslou-
ženě vyhrál 6:2. Naše góly: Daniel (Kocman), 
Lukáš (Oliva). Z turnaje jsme přivezli 9 bodů 
a udrželi si 2. místo v tabulce.

Jan Kocman, kapitán týmu

Tabulka po 4 kole:

4.C TÝM 1.K 2.K 3.K 4.K SOUČET
1 Bíteš 13 14 9 9 45
2 Sokol Adamov 11 7 10 9 37
3 Hattrick U16 8 8 5 13 34
4 Ořechov 7 8 4 9 28
5 ABTA Elements Brno 4 3 5 3 15
6 FBC Medvědi 2 4 7 1 14
7 Krokovy Vary 2 3 3 3 11
8 FBC Meisters Dolní Újezd 1 1 5 1 8
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PEDIKÚRA
RADKA ZOULOVÁ
tel. 774 139 737

e-mail: radka.pedik@
seznam.cz

 PROVOZOVNA:
SADOVÁ 2, 67904 ADAMOV 1

  DLE DOMLUVY  
NÁVŠTĚVA V BYTĚ

Zleva stojící Šmahel, trenér Vojta, Medlík, Dostál, Kejř, Rychtecký, Dit-
trych, Mihok, Dosedla, kapitán Kubíček, Dobeš, zleva klečící Milfait, Ans-
chlag, Šťastný, Pirochta, Dvořák, Novotný, Bartoš, Kožený.

Mužstvo na kluzišti ve Křtinách, nedatováno. Zleva Hruška, Kočiš, Rejda, 
Hloušek, Kos, Sychra, Macháček, dole zleva Hédl, Fojt, Rumpík

Kroužek “Zpívání pro radost při MKS” pravi-
delně navštěvuje klienty a pacienty v domo-
vech důchodců, DPS a jiných zařízeních, kde je 
mohou potěšit směsicí písniček. Nejinak tomu 
bylo při návštěvě nemocnice v Babicích n. Svit. 

Vánoční trubači všem zájemcům opět zpříjemnili Štědrý den roku 2008 svým  vystoupením. 

Mgr. Aleš Spurný se stal pravidelným spolupra-
covníkem MKS. Jeho velkým  koníčkem je ces-
tování a poznávání neznámých krajin. Zážitky 
a fotografie z cest  využívá při přípravě před-
nášek a besed. 
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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, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, I. Hrušáková, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát, 

Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. odpovědný pracovník Ing. O. Kašpárková, Městský úřad Adamov, U kostela 1, 679 04 Adamov, 
tel.: 516 499 626, e-mail: olga.kasparkova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí. 
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK Čr e 14730. Tisk: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

Nejen v roce 2008, ale i v roce letošním, chceme pro děti připravovat 
jedenkrát měsíčně Pohádkové dopoledne a stejně tak Nedělní setkání 
s pohádkou. Děti i dospělí se mohou těšit na setkání se známými herci, 
kteří připravují pořady pro děti od 3 roků. Mimo to se za pohádkami opět  
vypravíme do brněnských i jiných divadel, planetária, na zámek apod. 
Fotografiemi vám připomeneme herce a herečky, kteří za dětmi v roce 
2009  zavítají: 

Vratislav Schilder a Olga Marková 

Kateřina Rakovčíková... 

Radim Koráb... 

Zdeněk Ševčík... 

Vojta, Dáša a Jirka - Kamarádi... 

Eva Lesáková...


