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Nedělní karneval /21.2.2010/, především jeho moderátorka Míša, přilákal do MKS mnoho dětí všech věkových kategorií. 
Mimo tancování, soutěží a her čekala na děti tombola, kterou jsme připravili zásluhou sponzorů.
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POKRAČUJEME......ŘEKNĚTE, CO VÁS ZAJÍMÁ!

Pozvánka na veřejné fórum 
Zdravého města Adamova

Služba kopírování pro 
veřejnost

Sdělujeme občanům, že s účinností od 1. 
3. 2010 bude v prostorách Městského klubu 
mládeže na ulici Družstevní 1 v Adamově za-
jišťována jeho pracovníky služba kopírování 
pro veřejnost. Občané si budou moci nechat 
za podmínek stanovených vnitřním předpi-
sem okopírovat potřebné dokumenty v pro-
vozní době Městského klubu mládeže, tj. 
pondělí až pátek od 9.00 hod do 12.00 hod 
a od 13.00 hod do 19.00 hod.

Zprávy z matriky
blahopřejeme
1.2. Jarmila Volfová,  

85 roků, Opletalova 32
1.2. Zdeněk Stloukal,  

75 roků, Dvořákova 5
2.2. Milada Pospíšilová,  

82 roky, Tererova 6
5.2. Miluška Konečná,  

70 roků, Komenského 11
6.2. Emilie Sedláková,  

83 roky, Sadová 27
7.2. Arnošt Prokop, 70 roků, 

Osvobození 13
7.2. Marie Špačková,  

70 roků, Hybešova 8 
9.2. Jiřina Šupková,  

86 roků, Sadová 17
12.2. Květoslava Hrušáková, 

75 roků, Sadová 24
13.2. Oldřich Wágner,  

80 roků, Blažkova 1
23.2. Marie Pivodová,  

70 roků, Osvobození 33
25.2. Josef Šenk,  

81 rok, Komenského 1
26.2. Ing. Jiří Sedlák,  

82 roky, Sadová 27
26.2. Marie Vacková,  

82 roky, Petra Jilemnického 16
29.2. Josef Hošek,  

70 roků, Osvobození 23

Úmrtí
2.1. Zdeněk Šenkýř,  

roč. 1932, Opletalova 48
23.1. Jiří Kozohorský,  

roč. 1922, Pod Horkou 10

Sběr ošacení
Ve středu dne 17. 3. 2010 uskuteční Ob-

lastní charita Blansko v Adamově opět sběr-
ný den, kdy bude možné na určené místo 
a v určený čas přinést nepotřebné ošacení, 
které ještě může posloužit někomu jinému. 
Ošacení prosím přineste složené a zabalené 
nejlépe v igelitových pytlích, vyprané a ne-
poškozené – rozumí se tím, aby nebylo roz-
trhané, děravé apod. Auto s vozíkem bude 
přistaveno na parkovišti u kostela v době od 
15 – 16 hodin a na Ptačině vedle autobusové 
zastávky v době od 16.00 – 17.00 hod. I toto, 
pro Vás zdánlivě nepotřebné ošacení, může 
mnoha lidem ještě přinést užitek.

Vláda České republiky schválila  
8. února 2010 s účinností od 1. čer-
vence 2010 nařízení, které vyhlašuje 
celkem 38 nových národních kultur-
ních památek. Jihomoravský kraj má 
pět nových zápisů do seznamu ná-
rodního kulturního dědictví: klášter 
cisterciaček Porta coeli v Předklášte-
ří u Tišnova, archeologické naleziště 
v Dolních Věstonicích – Pavlově, vě-
trný mlýn v Kuželově, Světelský ol-
tář v kostele sv. barbory v Adamově 
a hotel Avion v brně. 

MKM Vás zve
Maškarní rej

Ve čtvrtek 11. 3. 2010 dopoledne zveme 
předškolní děti a jejich rodiče na maškarní 
rej pro naše nejmenší. Od 10 hod. máme při-
praveny veselé hry a soutěže o ceny a spous-
tu zábavy. Vstupné dobrovolné.

Výtvarné dopoledne
V pátek 26. 3. 2010 nabízíme aktivním že-

nám (avšak ani šikovní muži nejsou vylouče-
ni) možnost seznámit se s nevšední techni-
kou tzv. sypané batiky. Pod vedením zkuše-
né lektorky, paní Aleny Baisové, si budeme 
moci vyzdobit vlastní přinesené plátěné 
předměty jako např. trička, tašky, šátky a po-
dobně. Vstup volný, doporučujeme přinést si 
pracovní oblečení.

Ordinační hodiny OZS 
MUDr. zuzana Kuchařová, U Kostela 4

Po 7.00 – 12.00 hod.
Út 12.00 – 18.00 hod. pro objednané
St 7.00 – 12.00 hod.
Čt 7.00 – 12.00 hod. možno objednat
Pá 7.00 – 11.00 hod. Oznámení Finančního 

úřadu
Dne 17. 3. 2010 (středa) v době od 8 – 17 

hodin bude na MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 
v zasedací místnosti zřízeno kontaktní mís-
to Finančního úřadu v Blansku. Konzultace 
k daňovým přiznáním, podání přiznání ke 
všem druhům daní atd..

Děkuji za gratulace
Děkuji všem milým gratulantům za bla-

hopřání a dárky k mému vysněnému snu, 
kdy jsem oslavila 100. narozeniny. Měla jsem 
velkou radost. Přeji vám vše nejlepší. 

Růžena Švandová.

Vážená spoluobčanko, vážený spoluobčane, zveme Vás na

IV. fórum zdravého města Adamova,
které se uskuteční ve středu 17. března 2010 od 17.45 hodin v hlavním sále Městského 

kulturního střediska. Fórum bude zahájeno krátkým kulturním programem, po němž bude 
následovat seznámení s realizací námětů předložených na minulých veřejných fórech. Nej-
větší část doby konání fóra bude věnována skupinovému projednávání oblastí Životní pro-
středí, Společenský život, Rozvoj města a Služby. Ve skupinách budou diskutovány předklá-
dané náměty a promýšleny postupy jejich realizace. Jednání fóra vyústí ve formulaci návrhů 
vedoucích ke zlepšení života ve městě a v hlasování o jejich schválení. Tomuto setkání s ob-
čany budou přítomni starosta města, zástupci odborů MěÚ a předsedové komisí Rady města 
Adamova. Fórum bude moderovat pracovník Národní sítě Zdravých měst ČR. Předpokládaná 
doba trvání fóra je 2 hodiny, pro jeho účastníky je zajištěno drobné občerstvení.

Komise PzMA&MA21
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 90. schůzi konané dne 25.1.2010 
mimo jiné RM:

Konstatovala, že v přepisu usnesení z 87.  •
RM konané dne 21.12.2009 došlo k chyb-
ně zapsanému textu usnesení oproti zá-
pisu, a to k bodu č. 4 s tím, že text usne-
sení dle zápisu zní: Rada města Adamova 
schválila smlouvu o nájmu na reklamní 
tabuli „Brněnka“ na objektu Družstevní 
1 v ADAMOVĚ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. Pro: 4, Proti:1, Zdržel se: 0
Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  •
s firmou Grafex spol. s.r.o, Kolonka 304, 
Adamov, na tisk Adamovského zpravo-
daje. Dodatkem se navyšuje cena za tisk 
zpravodaje z důvodu zvýšení DPH z 9 % 
na 10 %.
Schválila prodejní cenu turistické známky  •
ve výši 21,- Kč/ks vč. DPH.
Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu  •
č. 16/2009.
Vzala na vědomí žádost Výboru samo- •
správy Družstevní 2,3 Adamov ze dne 
17.12.2009 ve věci zbudování přístupové 
cesty pro invalidní občany a uložila Odbo-
ru kanceláře tajemníka neprodleně zahájit 
správní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) dle projektové dokumen-
tace „Revitalizace veřejných ploch Ptačina“ 
zpracované Ateliérem Tišnovka Brno.
Vzala na vědomí zápis z 20. zasedání komi- •
se Projektu Zdravé město Adamov a míst-
ní Agendy 21.
Schválila pořadí žadatelů o pronájem bytu  •
a pořadí žadatelů o pronájem bytové ná-
hrady dle zápisu ze sestavování pořadí na 
volný byt č. 64 - byt 2+1 na ul. Komenské-
ho 6 v Adamově ze dne 8.1.2010 a schvá-
lila přidělení tohoto bytu žadateli, který se 
umístil s největším počtem bodů na prv-
ním místě v pořadníku žadatelů o proná-
jem bytu.
Schválila Dodatek č. 10 ke smlou- •
vě o zajištění sběru, svozu a likvida-
ce směsného komunálního, objemné-
ho, nebezpečného a tříděného odpadu 
č. S/200515/31300061/08 se společností 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praž-
ská 1321/38a, 102 00 Praha 10. Tímto do-
datkem dochází od 1.1.2010 ke zvýšení 
výdajů vlivem změny výše snížené sazby 
DPH z 9 % na 10 % .
Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o náj- •
mu nemovitosti č. 62/2009/PP na proná-
jem části pozemku – zahrádky na parc. č. 
535/1 v k.ú. a obci Adamov.

Schválila vzor dodatku ke Smlouvě o pro- •
nájmu sloupů veřejného osvětlení (jedná 
se o pronájem za účelem umístění reklam-
ních tabulí).
Schválila Výroční zprávu o činnosti za rok  •
2008 příspěvkové organizace Městského 
kulturního střediska Adamov. 
Schválila Provozní smlouvy na kopírovací  •
přístroj Konica Minolta bizhub 163 s fir-
mou Ing. Maria Matyášová - MiMa, kterým 
bude v prostorách Městského klubu mlá-
deže na ul. Družstevní zajišťována od 1.3. 
2010 služba kopírování pro veřejnost.
Schválila Smlouvu o dodávce tepelné  •
energie pro odběrní místo 910809 / MěÚ 
/ včetně jejích příloh pro rok 2010, uzavíra-
nou mezi společností ADAVAK,a.r.o a Měs-
tem Adamov.
Schválila Smlouvy o pronájmu společných  •
prostor s firmou ADAVAK s. r. o. Jedná se 
o prostory v budovách Domu s pečova-
telskou službou na ulici Komenského 1, 
Domu služeb na ulici Družstevní 1, byto-
vého domu na ulici Komenského 6 a MěÚ 
Adamov Pod Horkou 2, ve kterých jsou 
umístěny objektové předávací stanice.
Schválila Dodatek č. 1 k Režimu předávání  •
datových souborů k automatizovanému 
podání poštovních poukázek B uzavře-
nému dne 27. 7. 2005. Režim předávání 
datových souborů se týká vyplácení poš-
tovních poukázek typu B, které se v zašif-
rované podobě předávají e-mailem České 
poště a jedná se o výplaty dávek klien-
tům odboru SSV, zejména dávek pomoci 
v hmotné nouzi.
Schválila text výzvy k podání nabídky na  •
veřejnou zakázku malého rozsahu - Re-
konstrukce a dostavba stokových systémů 
a vodovodu Adamov- Kolonie, část vodo-
vod a uložila odboru SMM zaslat výzvu 
příslušným firmám. Současně schválila 
složení komise pro otevírání obálek a hod-
notící komise pro vyhodnocení této veřej-
né zakázky malého rozsahu dle zák. č. 137/ 
2006 v platném znění. 

na 91. schůzi konané dne 10.2.2010 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápisy z 18. jednání In- •
ventarizační a likvidační komise ze dne 
21.1.2010, z 36. zasedání Kulturně infor-
mační komise ze dne 20.1. 2010, z jednání 
komise MHD ze dne 1.2.2010, z 21. zasedá-
ní komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21 ze dne 3.2.2010 a z 19. 
jednání Inventarizační a likvidační komise 
ze dne 21.1.2010 včetně zápisu o výsledku 
inventarizace v účetní jednotce.

Schválila rozšíření rozesílání varovných  •
SMS zpráv přihlášeným uživatelům SMS 
systému o výstražné a varovné SMS zprá-
vy od Krajského operačního střediska HZS 
JMK. 
Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit bezúplatný převod části kraj-
ské silnice II/374 v úseku od km 34,504 do 
km 34,649, tj. zaslepený úsek silnice II/374 
po křižovatku se silnicí III/37445 v délce 
0,145 km a bezplatný převod pozemků 
parc.č. 396/6 nacházející se po výše citova-
nou komunikací a pozemek par. č. 396/7, 
vše v k.ú. a obci Adamov od Jihomoravské-
ho kraje (jedná se o část ulice Hradní včet-
ně 1/3 nádvoří v ADASTu).
Schválila záměr odprodeje pozemku  •
parc.č.252/25 v k.ú. a obci Adamov, jedná 
se o pozemek užívaný jako zahrada.
Projednala žádost společnosti Property  •
U ROZCESTÍ s.r.o., Ostrava ve věci proná-
jmu střech Komenského 4 a Komenské-
ho 6 a uložila starostovi města Adamova 
předložit do 31.3.2010 doplňující infor-
mace.
Schválila Kalkulaci věcně usměrňované  •
ceny pro služby hřbitovní spojené s ná-
jmem hrobového místa – starý hřbitov 
Adamov I, nový hřbitov v Adamově III, pro 
rok 2010. Na základě této schválené kal-
kulace činí cena hrobového místa pro rok 
2010 v Adamově 57,- Kč/m2/rok.
Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va přijmout usnesení, kterým:
a) schválí realizaci projektu č. 09042893 

s názvem Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ko-
menského Adamov

b) schválí záměr přijetí investičního úvěru 
na dofinancování projektu č. 09042893 
s názvem Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ko-
menského Adamov

c) uloží Radě města Adamova realizovat 
dle zákona č. 137/2006 Sb. a dle meto-
dických pokynů poskytovatele dotace 
výběrové řízení na dodavatele staveb-
ních prací v rámci projektu č. 09042893 
s názvem Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ko-
menského Adamov

d) uloží Radě města Adamova realizovat 
dle zákona č. 137/2006 Sb. výběro-
vé řízení na poskytovatele investiční-
ho úvěru na dofinancování projektu č. 
09042893 s názvem Stavební úpravy 
ZŠ a MŠ Komenského Adamov

Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va přijmout usnesení, kterým:
a) schválí realizaci projektu č. 09039193 

s názvem Stavební úpravy ZŠ Ronovská 
Adamov
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Otevřený dopis - 
poděkování

Motto letošní Tříkrálové sbírky: 
„Sami zvládneme tak málo, ale když se 

spojíme, zvládneme cokoli.“
Vážený pane starosto, koncem loňského 

roku jsme Vás požádali o pomoc při uskuteč-
nění Tříkrálové sbírky 2010 ve Vaší obci. Jeli-
kož jsme se setkali s velkým porozuměním, 
vstřícností a pomocnou rukou z Vaší strany, 
chtěli bychom Vám i Vašim kolegům mnoho-
krát poděkovat. Koledníci vybrali na okrese 
Blansko částku 1.214.934 Kč z toho ve Vaší 
obci 17.758 Kč. 

Děkujeme tímto jménem Oblastní cha-
rity blansko všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojili!

Anna Baláková,  
koordinátora TSK OCHB

Tradiční letní  
stanový tábor

UHřÍnOV
Termín: 2. 8. – 17. 8. 2010

Cena: 4 000,- Kč (možnost splátek)

Informace: Mgr. Stanislav Tůma 

Tel. 723 882 254, www.tukani.ic.cz 

Aktuální informace 
ze svodky událostí MP Adamov

b) schválí záměr přijetí investičního úvěru 
na dofinancování projektu č. 09039193 
s názvem Stavební úpravy ZŠ Ronovská 
Adamov

c) uloží Radě města Adamova realizovat 
dle zákona č. 137/2006 Sb. a dle meto-
dických pokynů poskytovatele dotace 
výběrové řízení na dodavatele staveb-
ních prací v rámci projektu č. 09039193 
s názvem Stavební úpravy ZŠ Ronovská 
Adamov

d) uloží Radě města Adamova realizovat 
dle zákona č. 137/2006 Sb. výběro-
vé řízení na poskytovatele investiční-
ho úvěru na dofinancování projektu č. 
09039193 s názvem Stavební úpravy 
Ronovská Adamov.

Vzala na vědomí žádost o zohlednění in- •
vestice do budovy Domu služeb ze dne 
8.1.2010 od Šipkového klubu Adamov, 
Družstevní 1, Adamov a schválila zohled-
nění provedených úprav oproti nájemné-
mu za nebytové prostory. 
Schválila navýšení nájemného o roční  •
míru inflace za rok 2009 ( tj. o 1 %) v bytech 
ve vlastnictví města Adamova s účinností 
od 1.3.2010 a vzor dodatku ke smlouvám 
o nájmu bytu, kterým se výše nájemného 
mění.
Schválila navýšení nájemného za prona- •
jaté plochy v nebytových prostorách, po-
zemcích v majetku města a sloupech ve-
řejného osvětlení města o roční míru in-
flace za rok 2009 v souladu s uzavřenými 
smlouvami a současně schválila ceník ná-
jemného nebytových prostor platný pro 
rok 2010.
Schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č.  •
502305 se společností ADAVAK, s.r.o., Ná-
dražní 455, Adamov. Dodatkem se ruší od-
běrné místo na vodu pro provozní budovu 
Smetanovo nám. 7, Adamov - část býva-
lé pekárny, která je ve vlastnictví nového 
majitele. Mezi novým majitelem a společ-
ností ADAVAK, s.r.o. došlo ke dni 1.1.2010 
k uzavření nové smlouvy na toto odběrné 
místo.
Schválila odpisový plán na r. 2010 Základ- •
ní školy a mateřské školy Adamov, příspěv-
kové organizace.
Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit Rozpočet na rok 2010 a stano-
vit závazné ukazatele pro své příspěvkové 
organizace pro rok 2010.
doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va odprodat objekt č.p. 8 a pozemek parc. 
č. St. 31 v k.ú. a obci Adamov – jedná se 
o druhou polovinu budovy bývalé pekár-
ny
Schválila mandátní smlouvu mezi Městem  •
Adamov a firmou RENARDS protender, 

s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno na prove-
dení a zajištění přípravy a průběhu veřej-
né zakázky s názvem „ V 000066 - Přene-
sená správa - dlouhodobý nájem, provoz, 
správa a obnova veřejného a slavnostního 
osvětlení města Adamov“.
Schválila program 29. zasedání Zastupi- •
telstva města Adamova s datem konání ve 
čtvrtek 25.2.2010. 

Zpracovala  
Bc.Libuše Špačková, tajemnice

Vybrané události z ledna 2010 
konkrétně:

* V dopoledních hodinách bylo strážní-
kům telefonicky oznámeno, že na ul. Ko-
menského jsou otevřené dveře do jednoho 
z bytů. Po příjezdu strážníků na místo bylo 
od sousedů zjištěno, že majitelka bytu ode-
šla ráno do práce a špatně uzamkla vcho-
dové dveře, které zůstaly otevřené. Jelikož 
se strážníkům nepodařilo kontaktovat maji-
telku bytu, byl byt ve spolupráci s příslušní-
ky OO PČR Blansko zapečetěn. Strážníci byt 
kontrolovali až do večerních hodin, kdy se 
dostavila majitelka, a vše se vysvětlilo. 

* V dopoledních hodinách bylo strážní-
kům oznámeno, že v bytovém domě na ul. 
Družstevní se nachází kočka, která je zaklí-
něná mezi schodištěm a výtahovou šachtou. 
Po příjezdu strážníků na místo byl proveden 
odchyt kočky, při kterém byl ovšem zraněn 

jeden ze strážníků. Odchycená kočka puto-
vala na veterinární vyšetření za účelem vy-
loučení možné nákazy, která by strážníka 
mohla ohrozit. Po provedení nezbytných 
úkonů byla kočka vypuštěna zpět do města. 

* Při pochůzkové činnosti na ul. Komen-
ského byl strážníkem spatřen muž, který již 
měl nastoupit k výkonu trestu odnětí svo-
body, avšak z nějakého důvodu nenastoupil. 
O celé věci byla informována hlídka OO PČR 
Blansko, které byl muž předán. 

* V odpoledních hodinách byli strážníci 
přivoláni na ul. Hradní, kde se nacházela la-
buť, která byla zřejmě zesláblá. Po telefonic-
ké domluvě převezli strážníci vystrašenou 
labuť na Veterinární a farmaceutickou 
univerzitu Brno, kde o ni bylo řádně po-
staráno.

Bc. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov

Krakonoš  - autor František Rychlík
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Městské kulturní středisko Adamov
kulturní středisko: tel.: 516 446 590, 607 518 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz
Informace k připravovaným akcím najdete na stránkách www.mks-adamov.cz 

Přijměte pozvání:
Pro zpříjemnění jarních prázdnin jsme 

březnové setkání s pohádkou pro nejmenší 
návštěvníky, které pořádáme o víkendech, 
připravili na úterní dopoledne 2. března od 
9.45 hodin. TeTInOVSKÉ POHÁDeČKY si 
pro děti připravily, jak už z názvu vyplývá, 
oblíbené pohádkové tetiny Matylda a Klo-
tylda.

V pátek 12. března 2010 od 9.30 hodin 
pozveme do MKS děti spolu s rodiči a mateř-
ské školy ve městě na Dopoledne s pohád-
kou. Divadélko Kuba dětem sehraje pohád-
ku nenÍ DRAK JAKO DRAK. Vstupné: 30 Kč

Něco o pohádce:
Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. 

Na zámku je pozdvižení, protože rozhodně 
hodlá poobědvat princeznu. Po celém králov-
ství i v okolních zemích se shání zdatní mlá-
denci, rytíři i prostí chasníci, kteří by se dra-
kovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách 
bývá. Jenomže, není drak jako drak! Ani v na-
šich pohádkách nechybí drak a princezna, ale 
všechno je jinak. Ne každý drak má chuť na 
princeznu, ne každá princezna se draka bojí 

a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Nechte 
se překvapit. 

V pondělí 15. března 2010 od 17.30 ho-
din pozveme všechny, koho zajímají jeskyně 
Moravského Krasu, na přednášku – besedu 
s pracovníkem Správy CHKO Moravský Kras 
Blansko, geologem Antonínem Tůmou. 
Přednáška má název  Amatérská jeskyně - 
nejdelší jeskynní systém ve střední Evropě

Vstupné: 30 Kč

V pátek 12. března bude v 18 hodin 
v prostorách MKS zahájena výstava pra-

cí  adamovských fotografů nazvaná 
SALOn ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ. 

Výstava potrvá do 24. března včetně 
a bude otevřena denně v době od 13.30 

do 17.30 hodin.

JARnÍHO KOnCeRTU PRO VÁS učitelé ZUŠ 
v Adamově Jakub Špalek /housle/ a Vít 
Mareček /klavír/. Jako hosté vystoupí Mária 
Prokipčáková – housle, Miloš Bařinka - viola, 
Pavel Smolka – violoncello. 

Zazní skladby pro klavír, housle a klavír, 
smyčcový kvartet a housleové duo. 

V neděli 28. března t.r. pozveme za troji-
cí pohádek uváděnou pod názvem Jen PO-
ČKeJ, HLeMÝŽDI! rodiče s dětmi. Loutkové 
divadlo Radost, které slaví 60. výročí svého 
vzniku, bude tuto pohádku uvádět na výsta-
vě loutek v Měnínské bráně v Brně od 14.30 
hodin. 

Zájemce upozorňujeme, že přihlásit se 
musí v termínu do 10. března t.r.

Hostem přednášky na téma SOUČAS-
nOST ŠLP MASARYKŮV LeS KřTInY 
A MenDeLOVY UnIVeRzITY bRnO bude 
zástupce ředitele InG. PAVeL MAUeR.

Začátek přednášky, která bude doplněna 
data projekcí, je v 18 hodin v MKS Adamov.

 

Na představení, které mělo premiéru 
v lednu loňského roku v Mahenově divadle 
v Brně a sklízí zasloužená ocenění mezi laic-
kou i odbornou veřejností, GAzDInA RObA, 
vás pozveme v rámci autobusového zájezdu 
ve středu 17. března t.r. Začátek představe-
ní je v 19 hodin, cena zájezdu pro plnoplátce 
je 320 Kč, pro seniory 250 Kč a pro děti a stu-
denty 180 Kč.

Za poznáním i k aktivnímu odpočinku 
vás pozveme v sobotu 20. března 2010, 
kdy připravujeme další návštěvu termálních 
lázní v maďarském GYÖRU. 

Přihlášky a bližší informace v MKS.

Ve středu 24. března 2010 od 18 hodin 
se adamovské veřejnosti představí v rámci 
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Poděkování

Pobavit adamovské děti, zatančit a zazpí-
vat si s nimi přijela do MKS jejich velká ka-
marádka Míša Růžičková na karneval, který 
jsme pořádali v neděli 21. února t.r..

Jeho součástí je již tradičně tombola 
a v letošním roce čekal na děti po příchodu 
i dárek na uvítanou.... To vše zásluhou spon-
zorů, podnikatelů z Adamova i jeho okolí.

Chtěla bych jim proto všem touto cestou 
poděkovat za jejich přispění k zajištění více 
než dvou stovek překvapení, která na děti 
čekala.

Jitka Králíčková 
ředitelka MKS Adamov 

Na duben připravujeme:
Velikonoční koncert Štěpána Raka •
zájezd do MDB na představení „Blbec k ve- •
čeři“
vlastivědný výlet do okolí •
zájezd na jarní etapu výstavy FLORA Olo- •
mouc /22. 4. 2010/ 
zájezd do Prahy spojený s návštěvou muzi- •
kálu Děti ráje /24. 4. 2010/

Tradiční výstava, kterou pořádá MKS Adamov 
spolu s firmou ADAVAK s.r.o. Adamov a Městem 

Adamov v měsíci březnu, patří již několik roků 
dětem. 

Po vzoru prosincové přehlídky prací adamovských 
umělců připravujeme každoročně výstavu prací 

adamovských dětí nazvanou
SALONEK DĚTSKÝCH 

ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ
Proto i letos vyzýváme děti všech věkových 

kategorií, kolektivy i jednotlivce, kroužky a kluby 
k zapojení se do soutěžní části přehlídky. Až do 14. 

března můžete pracovat na přípravě svých dílek, 
která chcete na výstavě představit. Poslední den 
k jejich odevzdání – přihlášení se do soutěže – je 

15. března t.r. /termín doručení prací do MKS 
Adamov/. 

Následovat bude výběr prací určených k ocenění, 
která budou autorům předána při vernisáži výstavy, 
a to 19. března 2010 v 17 hodin ve výstavní síni 

SC MKS Adamov na Komenského ulici.

V měsíci únoru jste se mohli 
zapojit do soutěže o CD Radůzy 

nazvané 

PŘI MNĚ STŮJ.
Vylosovonou výherkyní se 
stala paní Dagmar Hrubá  
z Adamova, která si v MKS 
může vyzvednout svoji výhru.

Gratulujeme!

SOUTĚŽ PRO VÁS
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Z návštěvy rádia Petrov
... České písničky, které máte rádi...
... Pohodový den s Jirkou Rejzkem, 

vašim průvodcem na frekvenci 103,4...
- to jsou slogany, které znají poslu-

chači, kteří si v Adamově ladí frekven-
ci 103,4, na které vysílá brněnské rádio 
Petrov. 

Už v loňském roce se začala naše spo-
lupráce s Petrovem, a to když jsme pro 
nové prvňáčky za přispění rádia připra-
vili malé dárky na akci, kdy prvňáčky ví-
táme ve školních lavicích. A od té doby 
se plánovala naše návštěva rádia Petrov. 
V únoru t.r. se konečně uskutečnila a na 
skupinku adamovských zájemců čekal 
v pátek 12. února v rádiu moderátor Jir-
ka Rejzek, který se ujal role příjemného 
průvodce a hostitele v jedné osobě.

Nejdříve nás čekala prohlídka tří 
místností, které v rádiu fungují jako 
„procházka historií“ - jsou totiž plné sta-
rých a v některých případech dokonce 
hodně starých radiopřijímačů, mag-
netofonů a gramofonů. Navštívili jsme 
i zázemí redaktorek, kanceláře a studio, 
ve kterém se zpracovávají a připravují 
reklamy. O tom, že správně namluvit tři 
řádky jejího textu není vůbec jednodu-
ché, jsme se mohli přesvědčit na vlastní 
kůži. Všichni jsme se ale těšili především 
přímo do místnosti studia, odkud se vy-
sílá. Proto jsme byli velice překvapeni 
tím, že to nebyl žádný velký sál, ale zvu-
kotěsná místnůstka velikosti 3x3 metry. 

Jirka nám ukázal všechnu techniku, kte-
rou při vysílání používá, vysvětlil jak je 
to s výběrem písní, které se vysílají, jak 
se připravuje zmiňovaná reklama, zmí-
nil se o natáčení textů s dětmi a přiblí-
žil atmosféru akcí, kdy rádio vyjíždí za 
svými posluchači do terénu tak, jak se 
právě připravovalo Valentýnské setkání 
v lázních Boskovice.

Závěr setkání proběhl u kávy a „ku-
latého stolu“, kde nám náš průvodce 
ochotně odpovídal na naše dotazy.

Čas, který si Jirka pro nás vyhradil, 
utekl jako voda. Jeho čekalo odpoled-
ní vysílání, nás veřejná generálka před-
stavení Nahá múza v Městském divadle 
Brno.

Z návštěvy Petrova jsme všichni od-
cházeli spokojení a těšili jsme se na ve-
čer, kdy nám do Adamova hráli „písnič-
ku na přání“.

jk

Do MKS – knihovny zveme 
stávající i nové návštěvníky:

v pondělí a čtvrtek  
v době od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin

ve středu  
v době od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin 

Kontakt: č.t. 516 446 817
e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Nové knihy, které si můžete 
v adamovské knihovně 
zapůjčit:
Pro zahrádkáře:

Roubování
Tvarování dřevin
Zakládáme skalky
Zahradní jezírka
Stavíme z kamene a ze dřeva

Milovníkům historie:
100 divů Itálie
100 divů Indie
100 divů Číny
100 divů Ruska
Irsko

Knihy na cesty:
Konverzace - anglická, německá, chor-

vatská,turecká,portugalská, italská, španěl-
ská,řecká

Měsíc březen patřil ve spojitosti s kni-
hovnou v předešlých letech vždy knihám 
a v posledních letech Internetu. V letošním 
roce byl Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP) vyhlášen MĚSÍCeM 
ČTenÁřŮ. 

MKS Adamov se do této akce rovněž za-
pojilo a na měsíc březen připravujeme opět 
řádku akcí určenou pro stávající i nové ná-
vštěvníky knihovny.

Přehled akcí najdete na plakátech a www 
stránkách.
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Tukani v Praze
Rok utekl jako voda a my jsme se i o letoš-

ních pololetních prázdninách vypravili do na-
šeho hlavního města na tradiční setkání dětí 
z celé republiky „Ledová Praha 2010“.A tento-
krát to byla opravdu povedená akce bez sebe-
menší komplikace. Celá výprava čítala 31 dětí 
a dospělých (z toho 15 z Adamova). Průběh 
víkendu se hodně podobal tomu loňskému - 
nakonec proč měnit osvědčené věci zejména, 
když velká část účastníků jela poprvé. Přesto 
se do programu vešlo i několik novinek nebo 
lokalit, které jsme navštívili po delší době. 
Největším zážitkem byla interaktivní výstava 
o vzniku Země v Národním muzeu a ukázky 
práce zásahové jednotky v Muzeu Policie. Mezi 
tradiční lokality patří Muzeum voskových figu-
rín, Petřín, Pražský Hrad nebo Muzeum minia-
tur. Sobotní večer byl opět věnován návštěvě 
Aquaparku v Praze-Čestlicích. Další informace 
o návštěvě Prahy včetně fotografií najdete na 
našich webových stránkách www.tukani.ic.cz. 
Zde také najdete informace o dalších akcích 
(zejména o letních stanových táborech) pořá-
daných občanským sdružením TUKAn. 

Mgr. Stanislav Tůma

Hospodářský les a zimní rekreace

Slova pro 
povzbuzení

Olympiáda se zpožděním. Tak by se 
snad také dala nazvat současná světová 
událost. Kdo nechce ponocovat u tele-
vize, musí se smířit příští den s televizní-
mi záznamy. Kdo je odkázaný na noviny, 
je na tom ještě hůř, protože noční uzá-
věrky jsou neúprosné. Druhého dne se 
z novin dozví, že Sáblíková velmi prav-
děpodobně dosáhne na zlato, přitom 
se jí třpytí už pár hodin na krku… Zvyk-
li jsme si, že zprávy prostě musím být 
rychlé a čerstvé, jedna střídá druhou. 
Nepozorovaně se stává samozřejmostí, 
že vše, co je staršího data, nás přestává 
zajímat. Všimněme si ale, že v novinách 
na druhý den už není jen pár udýcha-
ných slov. Dostane se i na rozhovor, ko-
mentář nebo i na poděkování. A to není 
málo. Napadá mě, co by se stalo, kdyby-
chom takové zpoždění zavedli i do své-
ho života. Kdybychom se ke všem dob-
rým i těžkým událostem dokázali vracet 
s časovým odstupem. Všechny problé-
my totiž vypadají zpočátku nepřehled-
ně. Když se však na ně podíváme s od-
stupem, zjistíme třeba, že se v nich do-
konce i trochu vyznáme. „Olympijské 
zpoždění“ má něco do sebe. 

Jiří Kaňa

Neustále dostávám dopisy od ná-
vštěvníků našich lesů, patřících Mende-
lově univerzitě v Brně a spravovaných 
Školním lesním podnikem Masarykův 
les Křtiny, proč lesní cesty prohrnujeme 
a sypeme, když jsou přece, podle pisa-
telů, určeny k zimním sportům. 

Je potřeba vysvětlit, že každý les má 
dnes svého vlastníka, který v něm hos-
podaří. Činíme tak i my. Největší podíl 
těžebních prací přirozeně připadá na 
zimní měsíce. Lesní cesty, pokud není 
jejich význam předem vymezen jinak, 
slouží především k obhospodařování 
lesů. V lese je také mnoho cest, které lze 
při těžební činnosti bezeškodně užívat 
pouze při určité vrstvě sněhu. Někte-
ré lesní porosty jsou v blízkosti přírod-
ních rezervací a zde lze těžit také pouze 
v zimních měsících. Proto ten současný 
ruch. 

Dnešní krajinný ráz je historicky zce-
la přeměněn. Žijeme v kulturní krajině, 
která se bude i nadále měnit. V budouc-

nu to ale nebude pouze volný prostorný 
les, nebo lesní prostředí blížící se prale-
sům, jak si představují někteří ekologo-
vé. Člověk bude vždy využívat užitečné 
funkce lesa, tedy i těžit a dopravovat 
dříví.

Važme si, že můžeme užívat požitků 
rekreační funkce lesů, volně tedy v rám-
ci osobní rekreace navštěvovat lesní 
porosty, což ve světě často není vůbec 
běžné. Sám jsem aktivní běžkař a vím, 
jak někdy taková posypaná lesní cesta 
dovede rozladit. Ale buďme tolerantní 
k hospodářské činnosti majitele lesa, re-
spektujme jeho vlastnické zájmy. On to-
tiž mimo jiné nese i rekreační břemeno 
na vlastní náklady. To se ale nikde moc 
nepublikuje.

Ing. Ivo Březina 
vedoucí polesí Vranov u Brna 

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
Mendelova univerzity v Brně 

www.slpkrtiny.cz

Tukani v Praze
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Žili mezi námi
Jaroslav Šlezinger –  
100. výročí narození

V březnu uplyne 100 let od narození ada-
movského občana pana Jaroslava Šlezinge-
ra. Narodil se 10. března 1910 jako nejmlad-

až do odchodu do důchodu pracoval opět 
v Adamovských strojírnách. Celý život bydlel 
v Adamově, v roce 1944 se oženil a s man-
želkou Vlastou vychoval dva syny. Zemřel 
v dubnu roku 1984, jeho manželka a mladší 
syn s rodinou v Adamově stále žijí.

M.Š.

Emil Hejl st. –  
15. výročí úmrtí

Dne 16. února 2010 uplynulo 15. let od 
smrti bývalého známého pracovníka ada-
movského závodu, neúnavného badatele 
v oblasti historie jak Adamova, tak okresu, 

Digitalizace TV? 
Neplaťte za něco, co můžete mít zdarma!

Těchto 11 českých programů můžete snadno příjímat v 
digitální kvalitě !bez jakýchkoliv měsíčních poplatků!: 

ČT1 ● ČT2 ● ČT24 ● ČT4 Sport ● Nova ● Nova Cinema 

Prima ● Prima Cool ● TV Barrandov ● Z1 ● TV Public

Individuální instalace i úpravy spol. TV antén provádí:
Ing. Vladimír Bílý

Tel.: 608 441 375, e-mail: vladimir.bily@ada-net.cz

ší ze sedmi sourozenců. Celý jeho život byl 
spojen s městem Adamovem a adamovským 
strojírenským závodem. V Adamově chodil 
do obecné a měšťanské školy a v pozdějších 
Škodových závodech se vyučil zámečníkem. 
Jako mladý se v Dělnické tělovýchovné jed-
notě věnoval sportu a v Dělnickém domě 
pak činnosti v divadelním souboru. V ada-
movském závodě pracoval bezmála 50 let. 
Nejdříve jako zámečník, poté jako kontrolor 
a nakonec jako vedoucí kontrolního měro-
vého střediska. V letech 1963 až 1970 vyko-
nával funkci předsedy Městského národní-
ho výboru v Adamově. Strojírenský podnik 
Adast se v těchto letech výrazně rozvíjel a ve 
spolupráci města a podniku, jehož ředitelem 
byl v té době Ing. Josef Chalikov, bylo vybu-
dováno obchodní středisko v Adamově I, 
základní škola a bytový dům „Hradčany“ na 
Komenského ulici a panelové domy na uli-
ci Sadové. Po skončení funkčního období 

pana Emila Hejla st. Narodil se 10. dubna 
1914 ve Sklenném u Svitav. V Adamovském 
závodě se vyučil soustružníkem kovů. Poté 
vystudoval Vyšší průmyslovou školu stroj-
nickou v Praze a následně byl zaměstnán ve 
Škodových závodech v Plzni. Odtud se na 
přelomu let 1937 – 38 opět vrátil do Ada-
mova. Pracoval v pomocných provozech 
jako konstruktér strojů a zařízení. V Adamo-
vě bydlel na privátě, později se jeho trvalým 
bydlením stalo Blansko. Od r. 1939 se jako 
jeden z prvních techniků v našem státě vě-
noval bezpečnosti práce. Stal se v této ob-

lasti uznávaným odborníkem, praktikem, 
soudním znalcem a odborným konzultan-
tem. Podílel se s kolektivem na sepsání řady 
příruček o bezpečnosti práce. Nejžádaněj-
ší byla jeho příručka Mistr a bezpečnost při 
práci, která vyšla postupně v několika vydá-
ních, a na které se podílel i zasloužilý lékař 
MUDr. Arnošt Martinec st. Tato příručka měla 
odezvu i v zahraničí. Jeho velkou láskou byla 
regionální historie. Byl autorem nevydaných 
dějin závodu, dlouhá léta psal kroniku Ada-
movských strojíren. Mnoho času, námahy 
a peněz věnoval shromažďování materiálů 
od pamětníků, z archivů apod. Tiskem vyšly 
publikace Koho dal náš okres divadlu a Diva-
dlo našeho domova ve spolupráci s panem 
Zdeňkem Procházkou. Pan Emil Hejl st. byl 
známým dopisovatelem do různých časopi-
sů a novin, zejména do okresních novin a zá-
vodního časopisu Směr. Velkou oporu měl ve 
své ženě paní Boženě Hejlové, učitelce, kte-
rá byla jeho spoluautorkou i kritičkou. Pan 
Emil Hejl zemřel 16. února 1995. Zůstala po 
něm nedokončená řada zajímavých projek-
tů, mimo jiné i galerie ředitelů adamovské-
ho závodu. Paní Božena Hejlová zemřela 29. 
června 1995. Čest jejich památce.

 MK

Poděkování
Děkujeme všem kamarádům a známým, 

kteří se přišli rozloučit 2. února s panem Ji-
řím Kozohorským do obřadní síně města 
Blanska na jeho poslední cestě. Manželka 
a syn s rodinou.

Den pro sebe
Poslední lednový den si účastníci zájezdu 

pořádaného MKS Adamov prožili a užili “Den 
pro sebe”. Strávili ho v lázních Lednice, kde 
si užívali zvolené procedury, klid a pohodu 
u kávy a čaje, nebo si “jen tak” popovídali s 
přáteli.
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Přijďte se k nám poradit!
PROFIPLAST

Vranovská 38, Brno
tel.: 545 214 647-8

PLASTOVÁ OKNA

w w w . p r o f i p l a s t . e u

AKCE!

3 za cenu 2
* Akce 3-sklo za cenu 2-skla. Akce platí pro 

objednávky podepsané do 31. 3. 2010.

*

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce C 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2010 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 5 let stejná cena

žádné zdražování

jen zvyšování kvality

ceny vč. DPH

C

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

80/80 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč
mimo špičku (bez/vč.DPH)

Bc. Roman Pilát  ( 608887840
  www.ada-net.cz
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ŠACHY
Soutěže družstev se blíží ke svému závě-

ru, do jejich konce chybí už jen tři kola. Le-
tošním cílem našeho oddílu bylo udržení 
dvou mužstev v krajských soutěžích. Béčko 
po zaváhání s ASK Blansko a debaklu v „tré-
ninkové“ sestavě s Vyškovem „A“ musí pro 
záchranu v soutěži ještě v posledních kolech 
zabodovat. Áčko provedlo záchranářské prá-
ce nejbezpečnějším způsobem. Tři kola před 
koncem je na prvním místě s dvoubodovým 
náskokem.

Okresní přebor
TJ Spartak Adamov „C“ - Sokol Jedovni-
ce 1:7
0,5 Petr Bednář, František Mařík.

ŠK Garde Lipovec „D“ - TJ Spartak Ada-
mov „C“ 2:6
1 Pavol Mikuš; 0,5 Vladimír Beneš, Jana Gru-
berová.

Krajský přebor II.
TJ Spartak Adamov „b“ - ŠK Jevíčko 
4,5:3,5
1 Pavel Loubal, Radek Trmač; 0,5 Pavel Ma-
sák, Daneš Polách, Jaroslav Šmehlík, Petr 
Bednář, Josef Gruber.

ASK blansko - TJ Spartak Adamov „b“ 4:4
1 Pavel Masák, Daneš Polách, Jaroslav Šmeh-
lík; 0,5 Pavel Loubal, Karel Krédl.

TJ Spartak Adamov „b“ - MKS Vyškov „A“ 
0,5:7,5
0,5 Pavel Masák.

Krajský přebor I.
ŠK KMe-DDM Kuřim „A“ - TJ Spartak Ada-
mov 3,5:4,5
1 Lubomír Riška, Jan Píše; 0,5 Karel Švehla, 
Pavel Loubal, Daneš Polách, Leoš Ševčík, Ra-
dek Trmač.

TJ Spartak Adamov - TJ Tatran Poštorná 
6:2
1 Lubomír Riška, Pavel Masák, Pavel Loubal, 
Ján Mižák, Karel Krédl; 0,5 Karel Švehla, Mar-
tin Handl.

ŠO TJ Spartak Adamov

Vyhlášení nejlepšího sportovce za rok 2009
V pátek 29. 1. 2010 proběhlo vyhlášení nejlepšího sportovce, kolektivu, trenéra a osobnos-

ti za rok 2009 v Adamově. Dále byli vyhlášeni nejlepší sportovci jednotlivých klubů. Sportovní 
komise z navržených kandidátů vybrala následující pořadí v jednotlivých kategoriích.
nejlepší sportovec za rok 2009:

1. Petra Masáková  TJ Spartak Adamov - oddíl Šachy
2. Elena Rodová TJ Sokol Adamov - oddíl Judo
3. Lukáš Krátký  FK Adamov

nejlepší kolektiv za rok 2009:
1. Florbal  TJ Sokol Adamov
2. FK Adamov - dorost  FK Adamov
3. Šachový oddíl TJ Spartak Adamov

nejlepší trenér za rok 2009:
1.Dagmar Hrubá - cvičitelka TJ Sokol Adamov - cvičitelka
2. Bc. Alois Kožený  TJ Spartak Adamov - oddíl Hokej
3. Zdeněk Kufa TJ Sokol Adamov – oddíl Florbal

Osobnost za přínos sportu a tělovýchově v Adamově:
Konečný Miroslav

nejlepší sportovci jednotlivých klubů a organizací:
TJ Sokol Adamov za rok 2009:

Sportovec Oddíl Trenér
1. Elena Rodová Florbal Dagmar Hrubá
2. Lubomír Lukáš Basketbal Marie Martincová
3.Jan Neuman  Věrná garda Miloslava Rejdová 

FK Adamov za rok 2009:
1. Lukáš Krátký Dorost Zdenek Handl
2. Simona Rytířová Žáci Jiří Němec
3. Robert Martínek Muži Libor Svoboda

TJ Spartak Adamov za rok 2009:
1. Petra Masáková Šachy Bc. Alois Kožený
2. Markéta Fialová Stolní tenis – muži A Alois Neckář
3. Kokrda Eduard Turistika

Šipkový oddíl za rok 2009:
1. Martin Réda DC Hornets Adamov Ivo Tretera
2. Aleš Mrva DC Hurricane Adamov
3. Miroslav Doebrovolný

FenYX Adamov – pétanque za rok 2009:
1. Pavel Král Triplet muži Pavel Král
2. Tomáš Henek Dublet ženy
3. Jiří Hromek Junior+Senior
Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům, pivovaru Černá Hora, FK Adamov, Městu 

Adamov, Šipkovému klubu, TJ Spartak Adamov, TJ Sokol Adamov, FENYX Adamov, kteří věno-
vali hodnotné dary pro vyhodnocené sportovce.

Sportovní komise

Plán činnosti TJ Spartak 
Adamov – oddílu turistiky 
na BŘEZEN 2010

13.03.2010 – SO – Rozhledna Olešnice 
Olešnice – Srstkův kopec – Kopaniny – Na 
Babě 10 km (J)

(Adamov zast. ČD 6.24 – Skalice 6.50; 
Skalice bus. 7.33 – Olešnice 8.58)

Tabulka KP I. po 8.kole

Poř. Družstvo V R P Body Partie Skóre
1. TJ Spartak Adamov 7 0 1 21 26 39,5
2. ŠK Lokomotiva Brno D 6 1 1 19 29 41,0
3. TJ Znojmo 5 1 2 16 27 37,5
4. TJ Podlužan Prušánky 5 0 3 15 19 33,5
5. TJ ŠK Veselí nad Moravou 4 2 1 14 26 35,0
6. TJ Tatran Poštorná 3 2 3 11 24 34,0
7. ŠK KME-DDM Kuřim A 3 2 3 11 20 33,0
8. ŠK Lokomotiva Brno E 3 1 4 10 19 30,5
9. ŠK Duras BVK Královo Pole C 3 0 5 9 17 28,5

10. ŠK Tetčice 2 1 5 7 20 30,5
11. ŠK Rosice 1 0 6 3 10 22,0
12. ŠK KME-DDM Kuřim B 0 0 8 0 6 11,0
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Adamovští florbalisté

Běh na Nový 
hrad

Oddíl orientačního běhu při TJ Spartak 
Adamov pořádá v neděli 28. 3. 2010 již třetí 
ročník silničního běhu na Nový hrad. Prezen-
tace závodu je od 10:00 do 10:45 hod. v Re-
stauraci „U baťáka“, Hradní ulice, start v 11:00 
hod. tamtéž. Startovné činí 30 Kč, v ceně je 
i malé občerstvení, délka tratě je 8,3 km. Le-
tošní ročník je rovněž zařazen do Okresní bě-
žecké ligy okresu Blansko, takže se dá očeká-
vat i větší účast běžců z regionu.

Všechny zájemce o start i případné divá-
ky, srdečně zvou pořadatelé.

Antonín Věžník

INZERCE
Hubnutí: www.zdravehubnout.cz �

Podnikání: www.vydelekzdomu.cz �

Prodám byt 2+1 ul. Sadová, 5. patro, plas- �
tová okna, parkety, volný. Tel. 602 501 443, 
602 558 449.

Čalounictví Šebek nabízí veškeré ča- �
lounické práce. Velký výběr potahových 
látek, sídlo - Sadová 17. Tel. 603 886 562, 
732 974 006. 

Prodám garáž na ulici Plotní. Garáž je za- �
řízená nábytkem a má novou střechu. Cena 
90.000 Kč. Tel. 777 016 419.

Český červený kříž Blansko nabízí Pečo- �
vatelskou službu, Domácí ošetřovatelskou 
péči. Poskytuje terénní služby osobám, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, jejichž zdravotní stav vyža-
duje pomoc jiné fyzické osoby při zajištění 
běžných úkonů v péči o vlastní osobu. Služ-
ba se poskytuje v domácnosti osobně. Tel. 
516 418 624, 602 785 931, e-mail: blansko@
cervenykriz.eu, web: www.cck-blansko.cz

Hráči FBC Sokol Adamov odehráli během 
měsíce ledna další soutěžní utkání. Nejprve 
Vás seznámíme s výsledky „B“ týmu hrající 
amatérskou ligu. 

Skupina pro tento turnaj byla příznivá. 
Škoda, že se našim hráčům povedlo vytě-
žit jen 3 body po výhře nad SASM Líšeň 5:1 
(góly Hloušek, Fiala, Lukáš 3x), prohře se So-
kolem Syrovice 1:2 (Odehnal) a remíze s tý-
mem FBC Líšeň 2:2 (Nowak, Fiala). Po zápa-
sech ve skupině jsme skončili na druhém 
místě a ve čtvrtfinále jsme narazili na The 
Others B, které jsme dokázali s přehledem 
přehrát výsledkem 3:1 díky gólům Hlouš-
ka a Lukáše 2x. V semifinále jsme podleh-
li našim neoblíbeným Beruškám poměrem 
1:3. Čestný úspěch našeho týmu v podobě 
vstřelené branky zařídil Nowak. V zápase 
o třetí místo jsme oplatili porážku Syrovicím 
a přesvědčivým výsledkem 5:1 jsme získali 
na prvním turnaji v tomto roce uspokojivé 
3. místo.

Florbalové „A“ mužstvo odehrálo 4 zápa-
sy. V neděli 10.1. jsme se vydali do Jedovnic. 
Zde jsme se utkali s našimi neoblíbenými 
soupeři a v oslabené sestavě podlehli nejpr-

ve 0:3 Boskovicím a následně v poměru 2:5 
i domácím Jedovnicím. První třetina zápasu 
s Boskovicemi byla od obou soupeřů velmi 
opatrná. Ve druhé třetině už soupeř udeřil 
a dvěma góly v podstatě rozhodl zápas. Ve 
třetí části utkání jsme inkasovali ještě tře-
tí gól a bylo rozhodnuto definitivně. Jak již 
bylo zmíněno, týmu chybělo několik opor 
základní sestavy, ale není to dostatečnou vý-
mluvou pro náš výkon.

Zápas proti Jedovnicím se nesl v podob-
ném duchu. Chybovali jsme, pouštěli jsme 
soupeře do přečíslení a nepokrývali dobře 
prostor. Zápas jsme zaslouženě prohráli. Dal-
ší turnaj se odehrál 30. ledna. Pořádající tým 
Gullivers Brno využívá služeb naší haly, a tak 
to pro nás byly defacto domácí zápasy. 

První zápas jsme odehráli proti Letovicím, 
v němž jsme potvrdili, že se nám proti nim 
daří. Letovice jsme přehráli 8:3. Lví podíl na 
tomto vítězství měl Vojta Sluka, který „zničil“ 
Letovice 4 góly. Celkově odehrál výborný zá-
pas. Další góly si připsali Hloušek, Lukáš 2x 
a nová posila Ševčík. Zápas nebyl rozhodnu-
tý ani po dvou třetinách, ale ve třetím dějství 
rozhodl Sluka. Poslední zápas jsme sehráli 

proti FBo VSK VFU Brno a vyhráli opět rozdí-
lem 8:3. Soupeř byl tentokrát ze dna tabulky. 
Ovšem je to tým hrající tvrdý a nepříjemný 
florbal a nedal nám nic zadarmo. Do vedení 
jsme šli velmi brzy zásluhou Ševčíka. V sed-
mé minutě přišlo vyrovnání, ale o 13 vteřin 
později už jsme zase vedli gólem Lukáše (ten 
se nakonec blýskl hattrickem). Před druhou 
třetinou jsme vedli už 3:1 zásluhou výborně 
hrajícího Sluky. Další góly přidali Nowak, Še-
včík, Mlýnek a 2x Lukáš. Na další domácí zá-
pasy „A“ týmu se můžete těšit 14.3.2010 ve 
sportovní hale Adamov. Můžete si být jisti, 
že Vás v hledišti rádi uvidíme i uslyšíme.

Jan Kocman 
kapitán týmu

Vyhlášení nejlepšího sportovce za rok 2009
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TJ Sokol Adamov – hokejové výsledky

Prodej bytu 1+1, Adamov
Nabízíme k prodeji byt 1+1 v OV, CP 31,4 m², v 9.NP panelového domu 
s výtahem po celkové revitalizaci na ulici Sadová. Kuchyně i pokoj má 
svou lodžii a plastová okna s žaluziemi. Bytové jádro původní. Cena: 
899.000 Kč

Komplexní reality, s.r.o. 
Vyřizuje: bc. Jitka Mikulová 

Telefon: 775 163 208

Adamov - Lysice 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Branky: Kubíček, Juřena – Reichl 2, Náde-

níček 2.
Adamov začal ve velkém stylu a v první 

minutě se ujal vedení gólem Kubíčka. Postu-
pem času se hra vyrovnala, čemu napovídá 
i výsledek první třetiny.

Ve druhé třetině, která byla bez branek, 
hrál soupeř z perfektně zabezpečené obra-
ny. Vyrážel do rychlých protiútoků a vytvářel 
si mnoho šancí, ale vynikající Dobeš v bran-
ce čaroval. Naopak na straně Adamova vlád-
la neschopnost dát gól a bránění (nebráně-
ní) protihráčů na všech postech. 

Do třetí třetiny nastoupili oba soupeři 
z myšlenkou strhnout vítězství na svou stra-
nu. Soupeř z Lysic pokračoval ve své taktice 
a hráči Adamova kontrovali pouze častým 
vylučováním. Po ubráněné přesilovce 5 proti 
3 Adamov dostal třetí gól, a to bylo 15 vteřin 
před koncem zápasu! V závěrečných vteři-
nách chtěl Adamov vybojovat remizu, ale …

Nedostatek v naší hře je jednoznačně 
v častém vylučování, kde průměr na zápas je 
8 vyloučení, což je 16 min. hrací doby!!!

březina – Adamov 7:3 (2:2, 2:0, 3:1)
Branky: Hloušek a Chudý po 2, Burian, 

Drahovzal, Fiala – Novotný, Šťastný, Mihok.
Zápas začal z obou stran opatrně a třeti-

na skončila nerozhodně.
V sériích vyloučení hráčů Adamova za-

čal mít herně navrch soupeř z Březiny a ujal 
se vedení o dvě branky. V době kdy se hra 
začala vyrovnávat, zasáhlo duo rozhodčích. 
Za vymyšlené fauly Mihoka a Kejře poslali 
Adamov do oslabení 5 proti 3. Tady Adamov 
inkasoval další branku a soupeř definitivně 
zlomil odpor. Zápas pro zranění nedohrá-
la opora zadních řad Šťastný a na ošetření 
a následné šití musel další tahoun Juřena. 
Dobře se předvedl Novotný a Dvořák, na-
opak nedařilo se jinak do této doby dobře 
hrajícímu Kubíčkovi.

TJ Sloup – TJ Spartak Adamov 9:2 
(2:0;1:1;6:1)

branky: Kutlach a Kubica 2, Mokrý, Ma-
chač, Svoboda, Bubík, Musil P. – Novotný. 2

Sloup se v sedmé minutě ujal vedení 
a gól do šatny přidal Kutloch. Stav po první 
třetině byl 2:0 pro domácí. V polovině druhé 
třetiny přidal třetí branku opět Kubica a zdá-
lo se, že je zápas rozhodnut. Adamov zrychlil 
střídání, dostal se do tempa a v 35. minutě 
snížil Novotný na 3:1. V úvodu poslední části 
hry znovu Novotný snížil na rozdíl jednoho 
gólu 3:2. Sloupský trenér stáhl hru na dvě 
řady a bylo to hned znát. Mezi 47. a 52. mi-

nutou se trefili sloupští hokejisté do černého 
hned pětkrát a rázem se stav změnil na 8:2 
pro domácí. Poslední branku dal v 56. minu-
tě Petr Musil a stanovil tak konečný stav zá-
pasu na 9:2. 

Za prohrou Adamova stojí pouze nedis-
ciplinovanost hráčů. V době narůstajícího 
tlaku Adamova se soupeř zatáhl do obrany 
s obavou o výsledek. V této době Novotný, 
který podával v zápase velice dobrý výkon, 
se nechal nesmyslně vyloučit na 10 min. + 
do konce utkání a namísto toho aby hrou 
pomohl, tak putoval do kabiny. Desítku na-
fasoval i Dvořák a dalších 8 vyloučení! To 
samo o sobě nepotřebuje žádný komentář. 
Nakonec pro zdravotní problémy nedohrál 
Dvořák a Dittrych. Tady by nepomohl ani 
kouzelník. 

TJ Spartak Adamov – HC blansko 
0:4 (0:0; 0:2; 0:2)

Branky: Snopek 2, Manoušek, Kopřiva 
Vyloučení: 2:3 vše 2“
Adamov šel do zápasu s jediným cílem, 

uhrát přijatelný výsledek proti jednoznačně 
nejlepšímu mužstvu soutěže. Hráči Blanska 
nastoupili do zápasu ve velkém stylu a vy-
tvořili si velký počáteční tlak. Po třech střídá-
ních se hra začala vyrovnávat. Adamov hrál 
ze zajištěné obrany. V brance byl opět po-
zorný Dobeš, a tak po první třetině to bylo 
0:0. Blansko se trápilo a dlouho nemohlo 
najít recept na perfektně pracující obranu 
Adamova. Slabší chvilku si adamovská obra-
na vybrala na začátku druhé třetiny, když 
skóroval Manoušek. Vzápětí přidal druhou 
branku Snopek a na dlouhé minuty to bylo 
vše. Šance si dokázali vypracovat i Adamov-
ští, ti ale i když překonali blanenského gól-
mana, nedokázali trefit prázdnou branku. 
Adamov mohl po druhé třetině klidně vést. 
V poslední třetině Blansko přidalo ještě dvě 
branky, kdy jejich hráči v oslabení skórovali. 
Výsledek 0:4 je důsledkem kvalitní a soustře-
děné hry Adamova a neproměňování šancí 
jeho útočníků. Konečně bylo na hře Adamo-

va znát nasazení a bojovnost. Velice dobrý 
výkon podalo celé mužstvo o obranné hře, 
kde ze sebezapřením odehrál zápas Dvořák 
(a velice dobře), škoda pouze neproměňová-
ní vyložených gólových příležitostí a mohlo 
se zrodit překvapení soutěže. 

Lysice – Adamov 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) 
Branky: Jíra, Reichl – Dittrych. 
Zápas se hrál na přírodním ledě v Lysicích 

při teplotě -14°C. Všichni hráči si zaslouží ab-
solutorium. Velice dobrý výkon podalo celé 
mužstvo, v čele s nově složenou formací 3D 
(Dittrych-Dostál-Dosedla).

Adamov – březina 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Branky: Bureš, Rychtecký, Novotný, Prů-

cha – Drahovzal M, Drahovzal R, Fiala.
Adamov začal ve velkém stylu a v polo-

vině 1. třetiny vedl 2:0. Pak ale, přestal hrát 
svou hru a Březina srovnala krok a snížila na 
rozdíl jediného gólu.

Ve druhé třetině se Březina dokonce uja-
la vedení 3:2, ale Adamov po důrazném roz-
hovoru trenéra s hráči se včas vzpamatoval 
a začal předvádět hru ze začátku 1. třetiny. 
Výsledkem bylo otočení výsledku na 4:3 pro 
Adamov.

Ve 3. třetině gól nepadl, i když bylo pro-
ti Adamovu nařízené velice přísné trestné 
střílení. Tady mužstvo podržel jako vždy gól-
man Dobeš.

Ocenění zaslouží útočné trio Bureš – No-
votný – Průcha, které se postaralo o tři bran-
ky Adamova, v obraně podali vynikající vý-
kon Dvořák a Kunc.

To se nedá říct o rozhodčích, kteří podali 
velice slabý výkon. 

Hokejisté zvou všechny co mají zájem 
o bruslení dětí pod dohledem hokejistů 
Adamova na ZS Blansko. Den a hodina bude 
upřesněna podle počtu zájemců a věkové-
ho průměru. Přihlášky posílejte na email:  
ujololo@seznam.cz, nejpozději do 28.2.10. 

Kožený Alois
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VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI 
 NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz

Chranime prirodu A4.indd   1 9.10.2007   0:10:41
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V roli loutkoherce se adamovským dětem, které zavítaly na pohádku  
O silném Honzovi v rámci Nedělního setkání  

s pohádkou, představil adamovským pan farář - Jiří Kaňa.

Páteční dopoledne /19. 2. 2010/ patřilo v Městském klubu mládeže seniorům. Všichni, kdo měli zájem, se mohli pod vedením zkušených hráčů - 
členů pet. družstva Fenyx seznámit se základy hry petanque a při stolním tenise si připomenout dobu, kdy tato hra patřila mezi jejich oblíbené. 

Na únorové výstavě pořádané MKS - HVK se 
veřejnosti představil René Voščinár. Foto jk 


