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ŠIPKOVÝ KLUB ADAMOV VÁS SRDEČNĚ 
ZVE NA VÁNOČNÍ ŠIPKOVÝ TURNAJ 

PRO MLÁDEŢ, KTERÝ SE  

USKUTEČNÍ 16.12.2011 
 

I. Kategorie do 15 let začátek 15:00 
II. Kategorie 15-18 let zařátek 18:00  

Pro nejlepší 3 v kaţdé kategorii  
jsou připraveny poháry  a věcné ceny.  

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 23. schůzi konané dne 17. 10. 2011 
mimo jiné RM:
 • Vzala na vědomí doplňující materiály k žá-
dosti o projednání úprav Tarifu IDS JMK ze 
dne 26. 7. 2011 od KORDIS JMK, spol. s r.o., 
Brno a  doporučila Zastupitelstvu města 
Adamova schválit navržené úpravy Tarifu 
IDS JMK, které budou platit od 1. 1. 2012.
 • Vzala na  vědomí žádost Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje ze dne 7. 10. 2011 
o vyjádření k udělení licence na provozo-
vání vnitrostátní veřejné linkové osobní 
dopravy pro dopravce ČAD Blansko a.s., 
Blansko na  linku Vyškov – Račice – Buko-
vinka – Křtiny – Adamov a vydala souhlas-
né stanovisko k udělení uvedené licence.
 • Schválila Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo 
ze dne 1. 9. 2011 se společností ARK Stav, 
s.r.o., Brno na realizaci akce „Oprava chod-
níku P. Jilemnického-lichá čísla“. 
 • Vzala na vědomí zápis z 9. zasedání komi-
se Projektu Zdravé město Adamov a míst-
ní Agendy 21 ze dne 10. 10. 2011.
 • Vzala na  vědomí zápis z  jednání Komise 
na  použití prostředků úvěrového fondu 
oprav a modernizací bytů (FOMB) ze dne 
4. 10. 2011 a  vzhledem k  tomu, že bylo 

možné přijímat žádosti o  půjčky pouze 
do 30. 9. 2011 a všechny přijaté žádosti ko-
mise prověřila a schválila, tuto komisi dle § 
102 odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů zrušila.
 • Schválila poskytnutí dotace ve  výši 
26.455,-Kč společnosti Adavak, s.r.o., 
v souladu s „Pravidly pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Adamova na provoz 
koupaliště v Adamově I – Horka“.
 • Doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va schválit přijetí investiční účelové do-
tace ve  výši 200.000,- Kč, na  rekonstrukci 
zastávky MHD Adamov u A-CENTRA na ul. 
Nádražní.
 • Schválila vzor smlouvy o finančním trans-
feru, který bude uskutečňován na základě 
vnitřního předpisu č. 7/2011 Města Ada-
mova - Pravidla pro údržbu veřejné zeleně 
a chodníků v okolí bytových domů na po-
zemcích ve vlastnictví Města Adamova. 
 • Vzala na  vědomí žádost firmy VISU-
AL AGENCY s.r.o. o  ukončení Smlouvy 
o  pronájmu sloupů veřejného osvětle-
ní č. 01/2009/VO dohodou k 31. 12. 2011 
a schválila ukončení této smlouvy.
 • Schválila „Provozní řád Oranžového hři-
ště na  ulici Mírová Adamov“. S  ohledem 

na znění provozního řádu bude hřiště slav-
nostně otevřeno a dáno do provozu v mě-
síci březnu 2012.
 • Schválila smlouvu o právu provést stavbu 
kogenerační jednotky na pozemcích parc. 
st. 1126, č. 417/7, vše v k.ú. a obci Adamov 
mezi Městem Adamov a ČEZ Energo, s.r.o. 
Jedná se o realizaci kogenerační jednotky 
realizované společností ČEZ Energo s.r.o. 
v  objektu stávající kotelny CZT Adamov. 
Tato smlouva musí být součástí žádos-
ti stavebníka pro stavební úřad k  vydání 
příslušného správního rozhodnutí dle sta-
vebního zákona č. 183/2006 Sb. při stavbě 
na cizím pozemku.
 • Schválila výpověď Mandátní smlouvy 
uzavřené mezi Městem Adamov a firmou 
Lubomír Pokorný, Brno dne 28. 2. 2008 
na  poskytování služeb v  oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu 
zákoníku práce a provádění revizí a kont-
roly na  vyhrazených technických zařízení 
v působnosti Městského úřadu Adamov.

Na 24. schůzi konané dne 31. 10. 2011 
mimo jiné RM:
 • Na  základě schválené směny pozemků 
(část pozemku parc.č. 247/1 o  výměře 
75 m2 dle geometrického plánu č. 743 – 
25/2011 a  pozemku parc.č. 245/10 o  vý-
měře 75 m2) Zastupitelstvem města Ada-
mova na  7. zasedání konaném dne 15. 
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Vážení občané města,
čas se nedá zastavit a tak nám za chvíli na dveře 
zaklepou Vánoce. Přejeme Vám, aby se alespoň v ob-

dobí vánočních svátků čas pozastavil, abyste si 
mohli v pohodě užít příjemné  chvíle v kruhu rodi-
ny i známých. Dětem přejeme, aby  pod stromečkem 
našly splněná i ta nejtajnější přání a všem ostat-
ním bohaté a především radostné svátky vánoční.
Představitelé města a Kulturně informační komise

9. 2011 schválila smlouvu č. 01/2011/SP 
o  směně uvedených nemovitostí mezi 
Městem Adamov a  manž. Svobodovými, 
Adamov.
 • Na základě schváleného prodeje části po-
zemku parc.č. 301/4 o výměře 6 m2 dle ge-
ometrického plánu č. 655 – 24/2009 Zastu-
pitelstvem města Adamova na 7. zasedání 
konaném dne 15. 9. 2011 schválila smlou-
vu č. 03/2011/PP o  prodeji nemovitosti 
mezi Městem Adamov a  Zdeňkem Hart-
lem, Adamov.
 • Na základě výsledků poptávkového řízení 
na  tisk Adamovského zpravodaje pro rok 
2012 schválila dodavatele pro rok 2012. 
A to firmu MIKADAPRESS s.r.o., Adamov.
 • Vzala na vědomí zápis z 10. jednání Kultur-
ně informační komise ze dne 17. 10. 2011.
 • Schválila text výzvy k  podání nabíd-
ky na  veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Oprava komunikace – ul. Bezručova“ 
a uložila odboru SMM zaslat výzvu jednot-
livým firmám a současně schválila složení 
komise pro otevírání obálek a  hodnotící 
komise pro vyhodnocení této veřejné za-
kázky malého rozsahu dle zák. č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách, v platném zně-
ní, ve složení : Bc. Roman Pilát, MBA (před-
seda), Pavel Ševčík, Dita Mašková. Náhrad-
níci- Jiří Němec, Iveta Henková, Hana Še-
belová.
 • Schválila text výzvy k  podání nabídky 
na  veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dům služeb, výměna výplní včetně sta-
vebních úprav“ a uložila odboru SMM za-
slat výzvu jednotlivým firmám a současně 
schválila složení komise pro otevírání obá-
lek a  hodnotící komise pro vyhodnocení 
této veřejné zakázky malého rozsahu dle 
zák. č. 137/2006 Sb. o  veřejných zakáz-
kách, v platném znění, ve složení: Bc. Ro-
man Pilát, MBA (předseda), Pavel Ševčík, 
Dita Mašková, Ing. Milan Dudík, Dana Hná-
tovičová. Náhradníci - Jiří Němec, Hana Še-
belová, Iveta Henková.
 • Schválila Smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny pro produkty řady Small 
business mezi Městem Adamov a společ-
ností EON energie, a.s. České Budějovice.
 • Schválila text výzvy včetně zadávací do-
kumentace pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na  dodávku zadanou dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, 
v platném znění v rámci projektu „Doprav-
ní automobil DA 15“ a současně schválila 
složení komise pro otevírání obálek a hod-
notící komisi pro vyhodnocení této veřej-
né zakázky malého rozsahu v  souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, v platném znění, v tomto složení: 
Ing. Petr Kupka, Jiří Němec, Dita Mašková. 

Náhradníci - Pavel Jurnečka, Bc. Roman Pi-
lát, MBA, Hana Šebelová.
 • Vzala na  vědomí žádost Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje ze dne 26. 10. 2011 
o vyjádření k udělení licence na provozo-
vání vnitrostátní veřejné linkové osobní 
dopravy pro dopravce SEBUS s.r.o., Viničné 
Šumice na linku: Vyškov, aut. nádr. – Ada-
mov, žel. st. a vydala souhlasné stanovisko 
k udělení uvedené licence.
 • Vzala na vědomí předložený materiál „Po-
stup – výběrové řízení na  provoz MHD 
z  hlediska příslušných zákonů a  nařízení 
a uložila odboru správy majetku města za-
hájit neprodleně kroky v souladu s předlo-
ženým materiálem.

Na 25. schůzi konané dne 7. 11. 2011 RM:
 • Vzala na  vědomí žádost Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje ze dne 1. 11. 2011 
o vyjádření k udělení licence na provozo-
vání vnitrostátní veřejné linkové osobní 
dopravy pro dopravce VYDOS BUS a.s, Vy-
škov na linku: Vyškov – Račice – Bukovinka 
– Křtiny – Adamov a vydala souhlasné sta-
novisko k udělení uvedené licence.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova:
Dne 26. 10. 2011 se konalo 8. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:
 • Byly vzaty na  vědomí doplňující materiá-
ly k žádosti o projednání úprav Tarifu IDS 
JMK ze dne 26. 7. 2011 od  společnosti 
KORDIS JMK, spol. s  r.o., Brno, na základě 
kterých byly schváleny úpravy Tarifu IDS 
JMK platné od 1. 1. 2012. O tom, jaké úpra-
vy byly schváleny, podrobněji informuje-
me občany v samostatném článku.
 • Bylo schváleno přijetí investiční účelové 
dotace ve výši 200.000,- Kč, na rekonstruk-

ci zastávky MHD Adamov u  A-CENTRA 
na ul. Nádražní.
 • Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 
6/2011.
 • Byl vzat na vědomí zápis z Kontrolního vý-
boru ze dne 3. 10. 2011.
 • Byl vzat na vědomí zápis z Finančního vý-
boru ze dne 24. 10. 2011.

Z další činnosti :
Na  základě pověření zastupitelstva se 

kontrolní výbor (dále jen KV) zabýval kont-
rolou smluv uzavřených mezi Městem Ada-
mov a společností ČEZ Energo, s.r.o. a mezi 
společností ADAVAK, s.r.o. a  ČEZ Energo, 
s.r.o. Dle pověření zastupitelstva byly KV 
předloženy ke kontrole tyto smlouvy: 
 • Smlouva o  nájmu nebytových prostor 
mezi Městem Adamov a  společností ČEZ 
Energo,s.r.o.
 • Smlouva o  spolupráci mezi Městem Ada-
mov a ČEZ Energo,s.r.o.
 • Smlouva o  uzavření budoucí smlouvy 
o dodávce tepelné energie mezi ČEZ Ener-
go, s.r.o. a  ADAVAk, s.r.o., jejíž součástí je 
Smlouva o dodávce tepelné energie.
Kontrolou výše uvedených smluv se KV 

zabýval již na svém 4. jednání, kdy se členo-
vé KV nejprve důkladně seznámili s textem 
smluv. Pátého jednání KV se zúčastnili také 
starosta města Bc. Roman Pilát, MBA a páno-
vé JUDr.  Vlastimil Špaček (právní zástupce 
Města Adamova) a Mgr. Pavel Rek (právní zá-
stupce spol. ADAVAK,s.r.o.), kteří odpovídali 
na dotazy, které byly v souvislosti se smlou-
vami vzneseny členy KV a  které se týkaly 
podmínek pronájmu budovy kotelny, pod-
mínek odběru tepelné energie a především 
kalkulace ceny tepla z  kogenerační jednot-
ky. Výsledkem uvedené kontroly je závěr od-
souhlasený 3 ze 4 přítomných členů KV cit.: 
„Při kontrole textů originálů smluv bylo zjiš-



4

těno, že obsahují vyjednané podmínky pro 
město Adamov tak, jak o  nich informoval 
starosta města zastupitele a byly zveřejněny 
v Adamovském zpravodaji, říjen 2011, str.4.“

***
Sdělujeme občanům, že začaly stavební 

úpravy hydroizolace bytového domu na  ul. 
Opletalova 27, 29 v chodníku kolem domu. 
Tyto práce si provádí Společenství bytové-
ho domu na  základě uzavřené smlouvy se 
zhotovitelem. Město dalo souhlas se sta-
vební úpravou, neboť výkopové práce jsou 
na pozemku města. Upozorňujeme občany 
na nutnost zvýšené pozornosti v dané lo-
kalitě z důvodu zúžení chodníku. Zároveň 
žádáme občany o dodržování bezpečnos-
ti dle pokynů vedení stavby a  strpení 
po dobu stavebních prací v dané lokalitě. 
Jak budou jednotlivé stavební úseky provo-
zuschopné, budou opět zprovozněny. 

***
Orgán ochrany přírody a krajiny opětov-

ně upozorňuje na povinnosti při kácení dře-
vin rostoucích mimo les ve vegetativním kli-
du. Nadlimitní dřeviny, tj. dřeviny jejichž 
obvod kmene je větší než 80 cm, měřeno 
1,3 m od  terénu, nelze kácet bez povole-
ní. Týká se to i ovocných dřevin na zahra-
dách, což mnozí vlastníci pozemků podce-
ňují a následně jsou zahájena sankční řízení. 
V současné době dle novely zák. č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny lze za každou 
bez povolení pokácenou dřevinu uložit po-
kutu ve výši do 20 000,- Kč u fyzických osob. 
U právnických osob je tato výše sankce sta-
novena do 1 000 000,- Kč. Správní řízení trvá 
60 dnů a vegetační klid končí 10.3. pro loka-
litu Horka. V případě lokalit Ptačina a Kolo-
nie vegetační klid končí v  období do  20.3. 
dle klimatických podmínek, o  kterých roz-
hoduje orgán ochrany přírody a krajiny.

Na základě zápisů ze schůzí RM, 
zasedání ZM, kontrolního výboru 

a podkladů pracovníka IOP zpracovala 
tajemnice Bc. Libuše Špačková

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v měsíci 
prosinci 2011 bude mít Městský úřad 
Adamov omezeny úřední a provozní 
hodiny pro veřejnost a to následovně:
 • Ve  čtvrtek 22. 12. 2011 budou obě bu-
dovy úřadu otevřeny pro veřejnost v době 
od  8. 00 do  11.00 hod. k  vyřízení ne-
zbytných věcí, především na  pokladně 
a podatelně.
 • V pátek 23. 12. 2011 budou obě budovy 
úřadu zcela uzavřeny
 • V úterý 27. 12. 2011 budou obě budovy 
úřadu zcela uzavřeny
 • Ve středu 28. 12. 2011 budou úřední ho-
diny pro veřejnost v době od 8.00 hod. 
do  14.00 hod., v  této době budou ob-
čanům k  dispozici všechna pracoviště 
v obou budovách úřadu 
 • Ve čtvrtek 29. 12. 2011 a v pátek 30. 12. 
2011 budou obě budovy úřadu zcela uza-
vřeny

Dále sdělujeme, že z technických důvodů 
bude budova městského úřadu na  ulici 
Pod Horkou / tj. odbory sociálních a správ-
ních věcí- matrika a evidence obyvatel, po-
datelna a sociální oddělení, dále pak finanč-
ní odbor- pokladna, poplatky/ dne 2. 1. 
2012 otevřena až od 13.00 hod.

Děkuji všem občanům za  pochopení 
a  přeji jménem všech pracovníků Měst-
ského úřadu Adamov krásné a  klidné 
prožití svátků vánočních a hodně zdraví, 
štěstí a pohody v roce 2012.

Bc. Libuše Špačková, tajemnice 

Informace k OP
V  souvislosti s  přechodem na  vydávání 

elektronických občanských průkazů od  1. 
1. 2012 je ukončen příjem žádostí v  Ada-
mově dne 30. 11. 2011. O  vydání stávající-
ho typu občanského průkazu lze ještě po-
žádat do  14. 12. 2011 na  Městském úřadu 
Blansko, nám. Republiky 1, odbor vnitřních 
věcí, správní oddělení. V  době od  15. 12. 
do  30. 12. 2011 lze vydat občanský průkaz 
typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez 
správního poplatku. Převzít nově vyhotove-
ný občanský průkaz v Adamově budou moci 
občané do  21. 12. 2011 na  odboru sociál-
ních a správních věcí, od 22. 12. 2012 pou-
ze v  Blansku. Dosavadní občanské průkazy 
zůstávají v platnosti po dobu v nich uvede-
nou. Bližší informace naleznete na  webo-
vých stránkách města, případné dotazy na t. 
č. 516 499 625. 

Odbor SSV

Vánoční výzdoba

V letošním roce Rada města Adamova 
schválila smlouvu o  nájmu vánoční vý-

zdoby na  sloupech veřejného osvětlení 
jako levnější a mnohem pestřejší alterna-
tivu k  vlastnictví výzdoby. Výzdoba měs-
ta bude oproti minulým rokům rozšířena 
o  30 nových prvků. Každý rok může být 
dodán jiný motiv výzdoby. V  letošním 
roce byly vybrány tyto vyobrazené deko-
ry.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města

V  rozpočtu roku 2011 byly schvá-
leny finanční prostředky na  opravu 
veřejného osvětlení v  areálu nového 
hřbitova a přístupové cesty na hřbitov 
v Adamově III. Oprava probíhala v prů-
běhu měsíce října. V  současné době 
je osvětlení uvedeno do  provozu. Pří-
stupová cesta a  areál hřbitova bude 
osvětlen denně do 21.30 hod. 

Odbor SMM
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OZNÁMENÍ
Oznamujeme občanům města Adamova, 

že Zastupitelstvo města Adamova na  svém 
8. zasedání konaném dne 26. 10. 2011 
schválilo změnu cen jízdného MHD v  Ada-
mově a jiné úpravy Tarifu IDS JMK ke dni 1. 
1. 2012. Navýšení proběhlo v souladu s od-
souhlasením cen jízdného v IDS JMK Radou 
Jihomoravského kraje. 

Výše cen předplatních jízdenek je nasta-
vena tak, aby pro cestující, kteří využívají 
MHD častěji, byla zajištěna finanční úspora 
vůči jízdnému jednorázovému. 

Novinkou pro cestující bude možnost 
zakoupení roční předplatní jízdenky, která 
pravidelným cestujícím zajistí výhodnost 
oproti jednorázovému jízdnému a  jejímž 

Tabulka cen jízdného v Adamově od 1.1.2012

Druh jízdního dokladu Výše jízdného dle jednotlivých skupin cestujících (v Kč)
základní děti 

do 15 let
studenti
15-26 let

důchodci vč. 
invalidních

senioři nad 
70 let, ZTP

Jednorázová jízdenka/1 úsek 10 5 10 10

zdarma
Měsíční předplatní 280 140 140 140
Čtvrtletní předplatní 720 360 360 360
Roční předplatní 2500 1250 1250 1250

zakoupením nepocítí předplatitelé pláno-
vané navýšení vzhledem k  současné výši 
cen jízdného. Roční i ostatní předplatní jízd-
ní doklady (měsíční, čtvrtletní) bude mož-
no zakoupit v  tzv. klouzavém tarifu, tzn. 
na dané období kdykoli (př.: měsíční od 23. 
srpna do  22. září, čtvrtletní od  5. září do  4. 
prosince, roční od  12. února do  11. února 
následujícího roku). Zakoupení předplat-
ních jízdenek je možné u  řidičů autobusů, 
ve  výdejnách jízdních dokladů na  železnič-
ních stanicích a v Městském kulturním stře-
disku pak ve  stanové termíny. Nejbližší ter-
mín pro vyřizovaní průkazek je dne 15. 12. 
2011 od 14:00 do 16:00 hod. v Městském 
kulturním středisku v Adamově. Upozorňu-
jeme občany, aby si zkontrolovali plat-
nost svých průkazek! Mimo tento termín 
je možné průkazku vyřídit přímo v  kance-

láři dopravce:  ČAD Blansko a.s., Nádražní 
2369/10, 678 20 Blansko. 

Další úpravy Tarifu IDS JMK, které budou 
platné rovněž k 1. 1. 2012, zajistí výhody pro 
následující skupiny cestujících: 
 • zavedení roční celosíťové jízdenky (tzn. 

doprava po  celém Jihomoravském kraji: 
vlaky + meziměstské autobusy + MHD) 
pro doprovod dítěte do  3 let v  ceně 
2 400,- Kč

 • zavedení turistické jízdenky v ceně 100,- 
Kč/50,-Kč platné po dobu 24 hodin ve vy-
mezených zónách (oblast Moravského 
krasu)

 • zavedení bezplatné přepravy pro: účast-
níky odboje z  I. a  II. světové války, pro 
účastníky povstání v  květnu 1945, pro 
osoby soudně a  mimosoudně rehabili-
tované

 • zavedení bezplatné přepravy pro služeb-
ní účely pro členy Hasičského záchranné-
ho sboru Jihomoravského kraje.
Úplné znění Tarifu IDS JMK platné k 1. 1. 

2012 najdete na webových stránkách www. 
adamov.cz, nebo www. idsjmk.cz kde nalez-
nete také další doplňující informace o změ-
nách a  instrukce k  využití dosavadních jíz-
denek. 

Položení kytice
Dne 27. října 2011 byla panem starostou Bc. Romanem Pilátem, 

MBA a  panem místostarostou Jiřím Němcem slavnostně položena 
kytice k bystě T.G. Masaryka ku příležitosti Dne vzniku samostatného 
československého státu.

Oranžové hřiště
Na ulici Mírová byla dokončena investiční akce s názvem „Dětské 

hřiště ulice Mírová, Adamov“. Celkové náklady spojené s touto akcí 
činily 848.916,- Kč. Město Adamov získalo od Nadace ČEZ v granto-
vém řízení Oranžové hřiště 2011 na tuto investiční akci nadační pří-
spěvek ve výši 751.540,- Kč. Vzhledem ke klimatickým podmínkám 
proběhne slavnostní otevření v měsíci březnu 2012. 

Odbor SMM
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Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz, mkm@adamov.cz

Vás v prosinci zve:
6. 12. od 16:00 Mikulášské perníkové dovádění

Mikuláš rozdává spoustu dobrot, ale vlastnoručně upečené perníky dostává jen málokdo.
Během odpoledne si budete moci v MKM pod odborným dohledem zkušené cukrářky napéct a ozdobit 

perníčky, které budou vhodné jak k jídlu, tak také k pozdějšímu zdobení vašich stromečků.

14. 12. od 16:00 vánoční turnaj ve skoku dalekém
Na našem improvizovaném skoro profesionálním povrchu si budou moci zaskákat opravdu všichni,

velcí i malí, staří i mladí. V různých kategoriích se bude bojovat o chutné vánoční ceny.

16. 12. od 15:30 Vánoční jarmark maminek z Adamova
aneb…nenechávejte dárky na poslední chvíli…

Přijďte do MKM načerpat inspiraci a prohlédnout si výrobky šikovných maminek z Adamova
(případně si i některý dárek koupit sebou domů). Těšit se můžete na vánoční ozdoby, 

svíčky z včelího vosku, výrobky pletené z papíru (košíky, zvonečky, dekorace…), háčkované 
a pletené zboží, luxusní šperky a bižuterii, drogerii a kosmetiku a mnoho dalšího.

Všichni jsou srdečně zváni.

20. 12. od 15:30 I. adamovský vánoční bleší trh
Také jste doma při úklidu objevili spoustu pěkných věcí, které ale již nepotřebujete?

Také jste děti při povinném předvánočním úklidu pokojíčku našly hračky, se kterými už si hrát nechcete?
Také máte plné komory pěkných, ale již malých šatů a oblečků, které by se někomu mohly ještě líbit?

Přijďte je zkusit nabídnout na náš první adamovský bleší trh.
Od nabízejících nebude vybírán žádný účastnický poplatek, záleží jen na vás, kolik věcí (použité 

hračky, oblečení a sportovní potřeby za symbolickou cenu) nabídnete, kolik věcí prodáte (případně 
vyměníte) a kolik skvělých dalších věcí nakoupíte. Všichni, velcí i malí, jsou na našem trhu vítáni. 

22. 12. od 16:00 Vánoční inspirace
Na nadcházející svátky si v podvečer před vánočními prázdninami vyrobíme jednoduché, 

ale pěkné a doma nezbytné vánoční ozdoby, svícny nebo stolní dekoraci.

Upozornění na omezení provozu MKM během vánočních svátků:
Z důvodu čerpání ŘD bude MKM ve dnech od 23. 12. 2011 do 2. 1. 2012 uzavřen.

Od 3. 1. bude provoz MKM zahájen již bez omezení. Děkujeme za pochopení.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, č.t. 516 446 590, 607 518 104 

www stránky: mks-adamov.cz, e-mail: mks@mks-adamov.cz

Vážení příznivci kultury v Adamově,
začíná nám předvánoční čas... Pro 

některé jen čas úklidu, pečení, nákupů 
a stresu. Pro jiné je advent časem prochá-
zek, vůně cukroví, perníčků a  punče, čas 
rozsvícených svíček a adventních setkání, 
časem, kdy si tradičně do diáře poznačíte 
kulturní akci, kterou navštívíte, ale hlav-
ně čas těšení se na  nejkrásnější svátky 
v roce. 

Zaměstnanci Městského kulturního 
střediska v Adamově Vám přejí, abyste si 
toho dobrého, co advent přináší, užili co 
nejvíce a  doufají, že Vám k  této pohodě 
přispějí i připravenými prosincovými kul-
turními akcemi.

Závěr roku 2011 
v MKS Adamov 

 Î 27. listopadu 2011 PRVNÍ ADVENTNÍ 
ZASTAVENÍ – také v letošním roce se 
budeme setkávat při rozsvěcování svící 
na adventním věnci. Setkání se budou 
konat vždy v neděli od 17.30 hodin 
u MKS na Ptačině. Patronem prvního 
z nich je Jiří Němec, v kulturním 
programu vystoupí žáci ZUŠ Adamov.

 Î 3. prosince 2011 KRAKONOŠOVY 
VÁNOCE – Sobotní setkání 
s pohádkou Divadla Úsměv. Poslední 
letošní víkendové setkání dětí 
s pohádkou je připraveno od 16ti hodin 
v salonku MKS. Vstupné: 30 Kč 

 Î 4. prosince 2011 DRUHÉ ADVENTNÍ 
ZASTAVENÍ od 17.30 hodin u MKS 
na Ptačině. Patronem druhého setkání 
je Jiří Kaňa, v kulturním programu 
vystoupí žáci ZŠ a MŠ Adamov, třída 
Mgr. Hany Žáčkové.

 Î 4. prosince 2011 KONCERT 
SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH 
v Divadle Bolka Polívky v Brně. 
Autobusový zájezd na vánoční koncert. 
Cena zájezdu 380 Kč, odjezd autobusu 
v 18 hodin z Adamova I a v 18.10 hod. 
z Ptačiny. 

 Î 10. prosince 2011 GYÖR - zájezd 
do termálních lázní spojený 
s návštěvou tradičních vánočních 
trhů. Přihlášky do 4. prosince 2011. 
Bližší informace při přihlášení. 

 Î 11. prosince 2011 TŘETÍ ADVENTNÍ 
ZASTAVENÍ od 17.30 hodin u MKS 
na Ptačině.  Patronem třetího setkání 
je Ing. Miloslav Věžník, v kulturním 
programu vystoupí děti ZŠ a MŠ 
Adamov, třída Hany Markové z MŠ 
Jilemnického. 

 Î 12. prosince 2011 HRAJEME 
SI S POHÁDKOU – pohádkové 
představení Divadla Slunečnice 

z Brna pro žáky I. stupně ZŠ a MŠ 
Adamov. Vstupné 35 Kč, začátek v 9.45 
hodin v sále MKS na Ptačině. 

 Î 12. prosince 2011 HODNOTÍCÍ 
SCHŮZE MKS – KD I a KD III v MKS 
Adamov ve 14.30 hodin. 

 Î 15. prosince 2011 DOŠLI JSME K VÁM 
NA KOLEDU - představení Studia 
Lídy Trnkové pro rodiče s dětmi 
a mateřské školy ve městě. Začátek 
v 9.45 hodin, vstupné 30 Kč. 

 Î 18. prosince 2011 ČTVRTÉ ADVENTNÍ 
ZASTAVENÍ od 17.30 hodin u MKS 
na Ptačině. Patronem posledního 
setkání je PharmDr. Jana Novotná, 
v kulturním programu vystoupí žáci 
ZŠ a MŠ Adamov, třída Mgr. Heleny 
Ličkové. 

 Î 24. prosince 2011 SVÁTEČNÍ 
ZASTAVENÍ S BRNĚNSKÝMI TRUBAČI 
od 14 do 15 hodin u MKS Adamov. 

 Î 28. prosince 2011 VÁNOČNÍ 
NÁVŠTĚVA DIVADLA - vstupenky 
mohou být jedním z pěkných dárků 
pro vaše blízké. Cílem posledního 
zájezdu do divadla v tomto roce bude 
Městské divadlo Brno, činoherní scéna, 
představení CHARLEYOVA TETA 
s Igorem Ondříčkem v hlavní roli. 
Cena zájezdu je 410 Kč dospělí, 230 Kč 
děti, studenti a senioři. 

Tradiční SALON ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
11. - 22. prosince 2011
Vernisáž v neděli 11. prosince 2011 v 15 hodin 
ve výstavní síni MKS Adamov – Společenském 
centru na Komenského ulici. Výstavu uvede 
starosta města Bc. Roman Pilát a PhDr. Jaroslav Budiš, 
v kulturním programu vystoupí skupina Genciána.
Výstava je otevřena denně v době od 13 do 17 hodin. 
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Připravujeme na leden 2012...
Autobus. zájezd do Městského divadla Brno 
na muzikál Jekyll a Hyde dne  16. 1. 2011 se 
začátkem v 18 hodin. Cena: 630 Kč dospělí, 
340 Kč  děti, studenti a senioři. Přihlášky: do 
10. ledna 2012

KNIHOVNA MKS  
kontakt: č.t. 516 446 817 
e-mail: knihovna@mks-adamov.cz

Nejkrásnější svátky roku v nabídce 
z knihovny MKS Adamov

Tradice:
 • Frolec, V.: Vánoce v české kultuře
 • Vavřinová, V.: Malá encyklopedie Vánoc
 • Zeman, J.: Hoj ty Štědrý večere aneb Jak se 
slavily Vánoce ve staré Praze
 • Vaclík,V.: Lidové betlémy v  Čechách 
a na Moravě
 • Vondruška, V.: Církevní rok a  lidové oby-
čeje
 • Vánoční dekorace
 • Adventní čas - zvyky, náměty, návody, pří-
běhy

Vánoční písně a říkadla:
 • Plicka, K.: Český rok v  písních, říkadlech 
a hádankách
 • Lédl, K.: Zpěvník pro čas vánoční
 • Mandel. P.: Koledy – zpěvník
 • Beránková, E.: Lidové písničky a koledy
 • Radujme se, veselme se…

Příběhy pro děti:
 • Lindgrenová, A.: Vánoční příběhy
 • Cromptonová, R.: Jirka a Vánoce
 • Procházka, J.: David a vánoční kapr
 • Kožík, F.: Pohádky vánočního zvonku
 • Kratochvíl, M.: Už sněží, už chumelí
 • Moje nejkrásnější vánoční kniha
 • České Vánoce Josefa Lady
 • Vánoční knížka pohádek, pověstí a koled

Knihy pro dospělé:
 • Nepil, F.: Já Ti nesu veselého beránka ze 
stáda svého
 • Dickens, Ch.: Vánoční koleda

 • Dva Štědré večery
 • Graham, H.: Čarovné Vánoce
 • Karon, J.: Mitfordské jesličky

Náměty na vánoční cukroví, dekorace 
a výzdobu najdete také v časopisech, které 
odebíráme. 

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky 
knihovny na uzavření knihovny v době 
vánočních svátků a v lednu 2012.
Naposledy si můžete vypůjčit knihy 
ve čtvrtek 22. prosince 2011 v obvyklém 
čase. V týdnu od 27. do 30. prosince bude 
knihovna uzavřena z důvodu čerpání řádné 
dovolené. Uzavřena bude knihovna také 
v lednu r. 2012, a to do 10. 1. 2012  
/včetně/ z důvodu provádění oprav 
podlahy. Děkujeme za pochopení.

Slova pro povzbuzení
Asi nejsem sám, kdo už v září sleduje le-

táky a  reklamy obchodních řetězců a  čeká, 
který z nich nám uprostřed babího léta na-
bídne jako první bohaté a  štědré vánoce. 
Na jednu stranu všechny obchodníky chápu. 
Bez obratu není zisk, a proto je potřeba začít 
s nabídkou co nejdřív. Možná se nad touto 
taktikou pousmějeme, ale určitě nebude-
me zpochybňovat, že v  naší kultuře dárky 
k  vánocům prostě patří. Už o  těch prvních 
Vánocích totiž přinesli chudí pastýři bet-
lémští ze svých domovů sotva narozenému 
Božímu Synu to, co tam zrovna našli. Dárky 
tedy k Vánocům neodmyslitelně patří. Musí 
to však být za každou cenu dárky „bohaté“? 
Nebyly snad v počátcích této krásné tradice 
spíš dárky „chudé“? Chudé ale upřímné? Co 
je na tom zvláštního? Třeba to, že dnes mno-
ho lidí plánuje dárky, které doma nemají, 
a  na  které nemají, a  pro které jsou ochotni 
se zadlužit. A pak tu chvilku vánoční radosti 
musejí zaplatit měsíci tvrdých splátek. Sta-
čí ale málo – uvědomit si, že i v té nejchud-

ší domácnosti, i  v  tom nejprostším lidském 
srdci se vždycky najde něco, co druhému 
může udělat radost. Bez půjček a  bez dlu-
hů. Mysleme na to, až budeme plánovat vá-
noční nákupy, aby letošní Vánoce mohly být 
opravdu „radostné“, i  když třeba nebudou 
„bohaté“.

Pěkný adventní i vánoční čas 
všem čtenářům přeje Jiří Kaňa.

Termíny prosincových 
bohoslužeb v kostele 
svaté Barbory v Adamově
 • 4. prosince 2011 Na  svátek patronky 
našeho města – svaté Barbory bude 
mše svatá obětovaná za obyvatele měs-
ta Adamova spojená s  poděkováním 
za úrodu v 10.45 hodin.
 • 24. prosince 2011 Půlnoční mše svatá, 
při které zpívá Chrámový sbor Adamov, 
začne ve  21 hodin. Autobus z  Adamova 
III odjede ve  20.30 hodin, zpět 10 minut 
po skončení mše svaté. Doprava zajištěna 
zdarma.
 • 25. prosince 2011 Na “Boží hod” zpívá 
při bohoslužbě opět Chrámový sbor 
Adamov, začátek v 10.45 hodin. 
 • 26. prosince 2011 “Na Štěpána” - boho-
služba slova, jejíž součástí bude “zpívá-
ní u jesliček”. Začátek v 10.45 hodin.
 • 1. ledna 2012 Na „Nový rok“ mše svatá 
v 10.45 hodin.

TJ Spartak Adamov 
– oddíl TURISTIKY
 • 10.12.2011 so - MIKULÁŠSKÁ VYCHÁZKA 
12 km (O) 
 • 27.12.2011 út - ŠTĚPÁNSKÁ VYCHÁZKA, 
10 km (Hn)

DÁREK, který potěší, 
pohladí, prospěje

- tím může být opět lednová návště-
va lázní Lednice. Připravujeme ji na   
22. ledna 2012, kdy v  lázních pro-
žijeme celý den. Kromě balíčku pro-
cedur, které si můžete vybrat tak, jak 
Vám bude nejlépe vyhovovat, je zajiš-
těn oběd a  doprava. Bližší informace 
na plakátech a na telefonu 607 518 104.

SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ:  
Koncert Věry Martinové  
17. prosince 2011 v kostele svaté Barbory 
v Adamově od 15 hodin. Vstupné: 240 Kč

Cestou necestou s M. Donutilem 
vystoupení herce Národního divadla 
Praha 21. prosince 2011 v sále MKS 
na Ptačině od 17.30 hodin. Vstupné: 220 Kč

UPOZORNĚNÍ: Rezervované vstupenky si můžete 
vyzvednout v MKS dne 1. prosince 2011 v době od 7 do 12 
a dále od 12.30 do 19.30 hodin. Informace na č.t. 607 518 104 
nebo prostřednictvím e-mailu: mks@mks-adamov.cz 
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více na www.rb.cz 
tel.: +420 549 122 411
*Nabídka platí do konce roku 2011.

Pro uplatnění nabídky prosíme předložte 
inzerát v této pobočce Raiffeisenbank.Po–Ne  10:00–19:00

Hlavní výhody:
První banka, která za vedení 

účtu platí Vám 
Přístup k účtu kdykoli a kdekoli
Nastavení služeb na míru
Princip věrnostních výhod

Přijďte si 
vyzkoušet 
eKonto

měsíců
vedení
zdarma*6

OC Globus, 
Hradecká 408/40, Brno

Adamovsky_zpr_RFB_Brno_Globus_160x230_v2.indd   1 14.11.11   16:36



11

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
01.11. Jaroslava Pešová, 75 roků, 

Pod Horkou 12
01.11. Karel Fleischlinger, 70 

roků, Opletalova 42
02.11. Milada Straková, 75 

roků, Pod Horkou 4
03.11. Josef Lachman, 88 roků, 

Komenského 11
04.11. Jana Tomášková, 80 roků, Údolní 2, 
05.11. Mgr. Jiří Ambrož, 82 roky, 

Opletalova 38 B
10.11. Vlasta Doláková, 93 roky, 

Petra Jilemnického 10
17.11. Jiřina Beranová, 86 roků, Fibichova 6
19.11. Leopold Kalus, 82 roky, 

Petra Jilemnického 25
23.11. Libuše Trávníčková, 81 

rok, Komenského 1
23.11. Josef Poláček, 75 roků, Fibichova 33
26.11. Jindřiška Pokorná, 81 

rok, Dvořákova 6
28.11. Jaromír Trávníček, 70 

roků, Sadová 23
28.11. Vladimír Macháček, 70 

roků, Dvořákova 1
29.11. Zdeňka Doležalová, 81 

rok, Fibichova 8

Úmrtí
23.10. Ivan Moser, roč. 1939, 

Komenského 19
27.10. Bc. Libor Kupčík, roč. 

1972, Ronovská 6
03.11. Oldřich Řičánek, roč. 1939, Sadová 17

Poděkování
Děkuji touto cestou Sboru pro občanské 

záležitosti Městského úřadu Adamov, ZO 
KSČM a všem přátelům a známým, za blaho-
přání a dary k mému životnímu jubileu.

Jana Tomášková

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 
s  panem Ivanem Moserem, za projevenou 
soustrast a  květinové dary. Děkujeme paní 
Jitce Králíčkové za květinový dar od HVK.

Manželka s rodinou 

Rodina Kupčíkova děkuje všem adamo-
vským občanům za  účast, květinové dary 
a projevy soustrasti při pohřbu našeho man-
žela,  tatínka a syna Bc. Libora Kupčíka.

Zarmoucená rodina

Vzpomínka
Dne 12. 12. 2011 uplyne 10 roků, co nás 

navždy opustil náš milovaný  tatínek a děde-
ček pan Miloš Halva a 28. 11. 2011 uplynu-
lo 5 roků, co nás navždy opustila jeho man-
želka a naše maminka a babička paní  Eliška 
Halvová. Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte 
jim prosím tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají dcera Alexandra, 
zeť Pavel a vnučka Alexandra.

 

Dne 15. prosince 2011 vzpomeneme ne-
dožité osmdesáté narozeniny naší maminky, 
babičky a prababičky paní Marie Pitorové.

Syn Miloslav a dcera Alena s rodinou

Stanislav Starycha  
100. výročí narození

Stanislav Starycha se narodil 17. prosince 
1911 v Blansku. Po maturitě pracoval ve Ško-
dových závodech v  Plzni, od  roku 1957 až 
do  důchodu byl zaměstnancem Adamov-
ských strojíren. Zde se ve volném čase věno-
val turistice, jeho zálibou bylo značení turis-
tických cest. V tomto oboru si také vychoval 
nástupce, kteří v této činnosti pokračují do-
dnes. Dožil se 82 let.

Miroslav Mach  
- operní pěvec, 100. výročí narození  

Miroslav Mach se narodil 11. prosin-
ce 1911 v Adamově v bývalé ulici AB, dnes 
Hradní. Zde prožíval své dětství a  mládí se 
sestrou Marií, o  dva roky mladší. Jejich ro-
diče přišli do Adamova v roce 1910 z Prahy 
při přeložení z pražské továrny Ruston. Dět-
ství Miroslava a  Marie bylo poznamenáno 
I. světovou válkou. Je jich otec v  roce 1914 
narukoval do  války a  poslední den války 
v roce 1918 padl na frontě. Matka se zapoji-
la do práce, kde to bylo potřeba, byla spole-
čensky a veřejně činná. V roce 1922 se rodi-
na rozrostla o bratra Zdeňka Dudu. Všechny 
tři děti měly nadání po matce, jak ve zpěvu, 
tak i herecké.

Po  skončení měšťanské školy nastoupil 
Miroslav do  učení na  strojní ho zámečníka 
v Adamovském závodě. Po absolvování vo-
jenské presenční služby v ro ce 1933 příleži-
tostně pracoval u  stavební firmy Konstruk-
tiva, která v  té době prováděla výstavbu 
Adamovského závodu. Do strojíren byl zno-
vu přijat na přímluvu funkcionářů pěvecké-
ho sdružení Hlahol v  Adamově. V  Hlaholu 
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objevili u  Miroslava Macha mimořádné pě-
vecké schopnosti. Známí hudební odborní-
ci prof. Helfert a prof. Ambrož z Brna, které 
mladý pěvec ochotnického divadla velmi 
zaujal, ho přesvědčili, aby se věnoval zpě-
vu. Miroslav začal studovat soukro mě zpěv 
ve škole prof. Kranzové v Brně. Později Míra 
Mach, jak ho spoluobčané nazývali, pokra-
čoval ve  stu diu zpěvu na  Městské hudební 
škole Dvořák ve Zlíně. Na doporučení školy 
se zúčastnil konkursu a byl přijat do Zemské-
ho divadla v Brně. Tam poprvé začal zpívat 
sólově. Po  násilném uzavření divadel přijal 
Míra angažmá v  Salzburgu. Jiné východis-
ko, mimo práci ve  válečném průmyslu, ne-
bylo. V Salzburgské opeře získal pěvec nové 
zkušenosti a měl příležitost k sólovému vy-
stupování. V  roce 1944, když byla uzavřena 
všechna divadla, byl Miroslav Mach s jinými 
umělci nasazen do průmyslu.

Po  skončení II. světové války se vrátil 
ke  zpěvu. Na  základě konkursu nastoupil 
v  říjnu 1945 do  souboru opery Národní ho 
divadla v Praze, kde působil až do odchodu 
do  důchodu. V  listopadu 1945 ho tam ná-
sledoval i  jeho mladší bratr Zdeněk Duda. 
Statistika vystoupení Miroslava Macha je 
úctyhodná. Bylo jich 8516, z toho 467 sólo-
vých. Za svoji uměleckou činnost dostalo se 
mu mnoha uznání a ocenění. Nejvíce si vá-
žil titulu „Zasloužilý člen Národního divadla“. 
Na  Adamov nikdy nezapomněl, rád se sem 
vracel i s rodinou ke své matce. Manželé Mi-
roslav a Jindřiška Machovi vychovali tři děti, 
které měly po  rodičích pěvecké i  herecké 
vlohy. Miroslav Mach zemřel po  vážné ne-
moci 24. dubna 1990. 

Na  Miroslava Macha a  jeho rodinu Ada-
movští občané nezapomenou. Je příkladem 
nadání, houževnatosti a  píle, jak se lze vy-
pracovat až k účinkování na naší první scé-
ně. Čest jeho památce.

Škola slavila a my s ní
Jsou jubilea, která stojí za  to si připomí-

nat. Určitě mezi ně patří i  výročí adamov-
ských škol, jimž léta na kráse rozhodně ne-
ubrala. A tak se ve dnech 11. a 12. listopadu 
2011 představily budovy základní i umělec-
ké školy v „nových šatech“ podle současných 

trendů. A  bylo opravdu co slavit: 85. výročí 
otevření školy na ulici Osvobození, 55. výro-
čí zahájení provozu školy na ulici Ronovská 
a  45. výročí otevření školy na  ulici Komen-
ského.

Když slaví dámy v  nejlepších letech, ne-
měla by rozhodně chybět hudba. Tu poslu-
chačům zajistila hudební skupina Travellers 
a koncert ZUŠ v průběhu prvního dne oslav. 
Je-li hudba, měl by být i tanec. O něj se zase 
postaraly děti z  tanečních kroužků a  uká-
zaly i  hit poslední doby - zumbu. To vše se 
odehrávalo za  nadšeného obdivu diváků 
ve školní tělocvičně, kde se tanec střídal se 
sportovními ukázkami jako je třeba florbal. 
Vystoupení žáků se velmi líbilo také býva-
lým zaměstnancům školy, kteří se sešli v pá-
tek ve  sborovně školy k  malému posezení 
za účasti starosty Města Adamova Bc. Roma-
na Piláta, MBA a vedení školy.

Obě oslavenkyně také nabídly pohostin-
nou náruč všem, kteří si je chtěli prohléd-
nout pěkně zblízka a  ze všech stran. Na  to 
se školy oblékly pěkně do „gala“ a předved-
ly to nejlepší ze svého pomyslného šatníku. 
Na  stěnách chodeb ožívaly fotky ze života 
školy, třídy a učebny lákaly ke vstupu zajíma-
vou výzdobou, ukázkami učebních pomů-
cek a prací žáků. Mohli jste obdivovat a také 
si sami vyzkoušet „kouzelné“ interaktivní ta-
bule, výukové programy v počítačové učeb-
ně, práci s dataprojektory a na videu sledo-
vat výjevy ze školních plesů a akademií.

Jubilantky dopřály všem, ale zejména 
bývalým žákům a  zaměstnancům chvilky 
nostalgie a  vzpomínání nad stránkami kro-
nik školy a města nebo při prohlížení archi-
vu školního časopisu, fotokronik a  portfo-
lií tříd. Kdo nenašel svoji fotku z první třídy 
tady, měl ještě šanci objevit ji ve fotogalerii 
na školních chodbách. Kdo chtěl, mohl po-
být v  tvořivých dílnách zaměřených na  vý-
tvarné činnosti a  keramiku nebo si jen tak 
odpočinout v relaxační místnosti.

Školy nezapomněly ani na žaludky svých 
gratulantů, bez bohatého občerstvení by to 
na žádné oslavě přece nešlo. Díky sponzor-
skému daru cukrářství Luna tu byly i perní-
kové školičky přímo k nakousnutí! Děkujeme 
také Městu Adamov. 

V  sobotu po  poledni oslavy skončily, 
školy si mohly na chvíli oddychnout, než je 
v pondělí zase naplní hlasy dětí a každoden-
ní školní ruch. Jubilantky dál stojí na  svých 
místech v  protilehlých adamovských kop-
cích a zvědavě se rozhlížejí do okolí:

„Tak co, líbily se jim naše narozeniny? 
A  přijdou všichni zase příště? A  taky bude-
me mít brzy almanach, abyste si nás mohli 
připomenout i doma!“

D. Hodaňová 

P.S.: Zájemci o almanach školy si jej mohou 
objednat na tel. čísle: 515531196

Výprava do pravěku
Také jste v  létě přemýšleli, kam na  do-

volenou? Co takhle do pravěku? Že to není 
možné? Ale je! Nepotřebujete stroj času, ani 
spoustu peněz. Vítejte v dobách dávno mi-
nulých…

Mamut – první zvíře, které se většině 
z  nás vybaví, když se řekne „pravěk“. Doká-
žete si vzpomenout, kde jste toto slovo sly-
šeli poprvé? Mně se hned vybaví scéna, kdy 
Mach a Šebestová cestovali pomocí kouzel-
ného sluchátka do pravěku a pan Huml učil 
Šebestovou, jak připravit mamuta s  kopro-
vou omáčkou. A kde jste mamuta poprvé vi-
děli? Že v Anthroposu v Brně? A právě tam 
jsme se se šesťáky na  konci října vypravili, 
abychom si nejenom prohlédli mamuta v ži-
votní velikosti, ale hlavně načerpali spoustu 
nových vědomostí a  seznámili se alespoň 
prostřednictvím exponátů s  životem lidí 
před desítkami tisíc let.

Naše návštěva muzea však neproběh-
la jako nudná prohlídka s  průvodcem, kdy 
po  deseti minutách žáci koukají jeden 
na  druhého a  přemýšlejí, jakou lumpárnu 
by vymysleli, ale „osahali“ jsme si „poklady“, 
které Anthropos nabízí, cestou přímé zkuše-
nosti, protože ta, jak známo, je nejlepší uči-
telkou.

Pan učitel Spurný připravil pro naše 
„průzkumníky“ pracovní listy s  úkoly a  žáci 
odpovědi na  otázky hledali přímo v  expo-
zicích muzea. A  že to byla zábava, potvrdi-
li i samotní žáci – běhali pilně jako včeličky 
mezi vitrínami, kostrami pradávných živo-
čichů, obydlími našich prapředků a  pátrali 
po  správných řešeních způsobem vskutku 
detektivním. Nakonec se všem průzkumná 
akce zdařila a měli jsme čas prohlédnout si 
i to, co nás zajímalo. Bonusem byla nová ex-
pozice obrazů Z. Buriana, kterou jsme si pro-
hlédli v suterénu muzea. 

Naše „výprava do  pravěku“ byla úspěš-
ná, dozvěděli jsme se spoustu nového o ži-
votě našich prapředků a  shodli jsme se, že 
jsme rádi, že jsme se do pravěku podívali jen 
na chvíli. Žít v této době bychom určitě ne-
chtěli. 

A  jestli jsme vás nalákali, vypravte se 
do  Anthroposu také. Na  chvíli se zastavíte 
a přenesete se do dob, kdy na Zemi byl čistý 
vzduch, nestála tu žádná „zakouřená“ města 
s hustou infrastrukturou a lidmi neustále ně-
kam spěchajícími. Lidé neměli sice tolik věcí, 
jako máme my dnes, ale určitě si byli blíž. 
A nebylo jim třeba lépe? Co myslíte? 

Mgr. M. Nejezchlebová
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Restaurace Větrník, Opletalova 
22, 679 04 Adamov vás zve na  

ZABÍJAČKOVÉ HODY 
NA VĚTRNÍKU dne 16. 12. 
2011. 
Menu: 
 • bílá, černá polévka 
 • zabíjačkový talíř /jitrnicový a jelitový 
prejt, zelí, brambor/
 • tlačenka
 • pečené maso, zelí, knedlík

Možnost volného prodeje přes ulici – 
tlačenka, polévky, jitrnice, jelita, škvarky, 
sádlo, ovar...
Možnost objednávky specialit na č.t. 
515 531 175, 777 969 605.
Na  vaši návštěvu se těší kolektiv za-
městnanců restaurace Větrník

 Ing. Karel Hynšt 
realitní poradce ve Vašem sousedství 

 


Bezplatné poradenství spojené 

s prodejem nemovitostí a vlastní 
zprostředkování prodeje nebo nákupu, 

finanční poradenství, vypracování 
posudku pro potřeby dědického řízení. 


 3 byty 2+1 s balkonem v Adamově 

 


byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou 

 

Fér služby, rozumné ceny, fér jednání. 
  

 

telefon: 604 533 466 
karel.hynst@re-max.cz  

 


Kancelář: Palackého 158, 612 00 Brno 

www.re-max.cz 



Smetanovo nám. 11/3, Adamov

Od 1.1.2012 dochází ke změně v provozu interní 
ambulance v Adamově. Ordinaci po MUDr. Josefu 
Koskovi převezme MUDr. Petra Vodáková.  
Dovolujeme si informovat o změně ordinační doby:
- Pondělí 12 - 18 hod
- Úterý 7 - 14 hod
- Středa 7 - 16 hod (7-14 diabetologická poradna)
- Čtvrtek ordinujeme v amb. v Blansku 7-14 hod
- Pátek 7 - 14 hod.
Upozorňujeme také na rozšíření poskytovaných 
služeb (spirometrie, ambulantní monitorování tlaku 
- Holter TK, podávání infuzí, poradenská činnost - 
obezita, odvykání kouření aj.) 
Více informací najdete na :


Tel.: 516 446 207
e-mail : ambulance@interna-adamov.cz
Na Vaši návštěvu se těší Helena Cvrkalová a 
MUDr. Petra Vodáková.

Městské kulturní středisko Adamov
Město Adamov
MKM Adamov
Farní úřad Adamov  

ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU 

V ADAMOVĚ

2. prosince 2011 v 16.30 hodin 

u kostela svaté Barbory

   

                             

V 16 hodin “světýlkové průvody” 
od ZŠ Komenského a od pneuservisu

na ulici Osvobození ke kostelu.

Sraz dětí v doprovodu rodičů v 15.50 hodin, lampiony, lucerničky apod. 
si vezměte s sebou! 

Lampiony si můžete vyrobit 15., 22. a 29.11. vždy od 16 hodin v MKM. 
Kolektivy kdykoliv po domluvě na č.t. 737180190.

V kulturním programu vystoupí 
skupina Kamarádi, žáci ZUŠ Adamov a Adéla Grimová

Čtyři adventní zastavení
     • v neděli 27.11., 4., 11. a 18.12. 

u MKS na Ptačině vždy od 17.30 hodin

Sváteční zastavení s brněnskými trubači
• Štědrý den 24. 12. v době od 14 do 15 hodin 

u MKS na Ptačině
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TIPSPORT EXTRALIGA 2011/2012
Město Adamov má na základě uzavřené smlouvy o spolupráci možnost rezervace 20 ks vstu-
penek na tyto zápasy.

kolo datum domácí hosté Čas Adamov
29 úterý 6. 12. 2011  Kometa  Plzeň 18:00 20
1 úterý 24. 1. 2012  Kometa  Kladno 18:00 20
52 neděle 26. 2. 2012  Kometa  Zlín 17:00 20

Místo konání: KAJOT Arena (bývalá sportovní hala RONDO), Brno.
O rezervacích na zápasy budete včas informováni prostřednictvím webových stránek města. 

Fishing Cup - Brno 
Slatina 29.10. 2011

Velkého úspěchu dosáhl náš tým ve slože-
ní Jiří Němec st., Patrik Schimmerle a Honza 
Charvát na turnaji v Brně-Slatině, když doká-
zali v základní části porazit velmi silné sou-
peře a s bilancí 3výhry a 1prohra postoupili 
do finálové osmičky, kde nejprve porazili do-
mácí tým Slope 13:4 a dostali se tak mezi 4 
nejlepší! V dalších zápasech o medaile se jim 
už tolik nedařilo a tak skončili celkově čtvr-
tí, což je v tak silné konkurenci velký úspěch. 
Karel Mrlina a Pavel Král hrající s Jaromírem 
Režem z klubu Slope Brno prohráli smolně 
první 2 zápasy (ten první 12:13) a pak už byl 
postup do finálové části ztracen. Za zmínku 
tak stojí pouze vítězství nad týmem L. Šedi-
vého (Slovensko - vítěz turnaje Zlaté Prasátko 
Brno 2011) 13:1.

TJ Spartak Adamov 
hodnotil sportovce 
za rok 2011

Na pravidelné schůzi TJ Spartak Adamov, 
dle návrhů jednotlivých oddílů, odhlasoval 
výbor následné pořadí v anketě - Sportovec 
2011. 

Vítězové jednotlivých kategorií budou no-
minovány do ankety SPORTOVEC 2011, pořá-
danou městem Adamov.

Pořadí dopadlo následovně:

JUNIOR:
1) Čížková Markéta/OB
2) Šmahel Petr/Tenis
3) Masáková Petra/Šachy 

SPORTOVEC:
1) Kolenáč Jiří/LH
2) Antoszewská Irena/Turistika
3) Beneš Zbyněk/ST

TRENÉR:
1) Kožený Alois/LH
2) Tejkalová Marie/Turistika
3) /

KOLEKTIV:
1) A družstvo/Šachy
2) /
3) /

OSOBNOST:
Truhlář Karel

za TJ Spartak Adamov 
místopředseda Bc. Alois Kožený 

Hokejový oddíl
HC Blansko : TJ Spartak Adamov 
7 : 3 ( 2 : 1 , 2 : 0 , 3 : 2 )
Branky a asistence za Adamov: Kolenáč 2 
(Dostál, Dvořák), Bartoš (Kolenáč)

První desetiminutovka se nesla ve  zna-
mení velkého náporu Adamova a soupeř byl 
vývojem zápasu zaskočen. Adamov mohl 
vstřelit i  další branky, ale vyložené příleži-
tosti nevyužil. Zlom nastal při početní výho-
dě adamovských hokejistů, kde soupeř ujel 
a vyrovnal. Od této doby hráči přestali brus-
lit, neplnili taktické pokyny trenéra a domácí 
přidali další branku.

Ve  druhé třetině Blansko vstřelilo ještě 
dvě branky a zápas byl rozhodnut. 

Ve  třetí třetině trenér proházel sesta-
vu, zredukoval ji na  dvě pětky, ale marně. 
Za zmínku stojí pouze překrásná třetí bran-
ka Adamova, která byla ukázkou hry na  je-
den dotek.

V  dobrém světle se ukázal bojovník Ko-
lenáč, kapitán Kubíček, Dvořák a  navrátilec 
Šmahel. Škoda absencí klíčových obránců 
Šťastného, Šnajdra a Kunce. 

TJ Spartak Adamov - TJ Sloup 
6 : 0 ( 3 : 0 , 1 : 0 , 2 : 0 )
Branky a  asistence: Bartoš 3 (Kolenáč 2, 
Dostál), Kolenáč 2 (Thoř, Šmahel), Juřena 
(samost. akce)

Od začátku zápasu domácí hokejisté ne-
dali soupeři šanci a dali najevo kdo je a bude 
pánem na  ledě. Po hattricku s chutí hrající-
ho Bartoše se hra uklidnila a  celé mužstvo 
předvádělo výborný kombinační hokej. Dal-
ší průběh zápasu byl i nadále v režii domácí-

ho týmu, střelecky se prosadil znova Kolenáč 
dvěma brankami a samostatnou akcí Juřena. 
V dobrém světle se předvedla útočná trojka 
Kubíček-Mihok-Bureš a  nad všemi hráči vy-
čníval bezchybný brankář Dobeš, který vy-
chytal čisté konto a  útočníkům ze Sloupu 
hodně pošramotil sebevědomí.

HC Lysice : TJ Spartak Adamov 
2 : 5 ( 0 : 2 , 0 : 2 , 2 : 1 )
Branky a  asistence za  Adamov: Průcha 
(Mihok), Mihok (Průcha), Bartoš (Kejř), 
Dittrych (Mihok), Kolenáč (Juřena)

Adamov nastoupil do utkání s cílem ko-
nečně porazit odvěkého rivala. Kombinace 
sice vázla, ale dobrou obrannou hrou a zno-
va bezchybným Dobešem v brance se v prv-
ní třetině ujal vedení 0 : 2 po gólech Průchu 
a Mihoka a to přineslo klid na hokejky.

Ve druhé třetině Adamov přidal další dvě 
branky a zápas se dohrával pod jeho taktov-
kou.

Ve  třetí části hry zvýšil dříč Kolenáč na   
0 : 5. Devadesát vteřin před koncem zápa-
su pokazil radost z  čistého konta soupeř 
a vstřelil branku. Pak se podařilo soupeři do-
sáhnout ještě jedné, sice sporné branky, ale 
zaslouženou výhru si odnesl Adamov. Hokej 
je kolektivní hra a pochvalu si zaslouží všich-
ni hráči, ale absolutorium si zaslouží za svůj 
výkon obránce Kejř, brankář Dobeš a  neú-
navný bojovník Kolenáč. 

TJ Spartak Adamov - TJ Sokol 
Březina 3 : 4 (1:3, 2:1, 0:0) 
Branky a  asistence za  Adamov: Mihok 
(Rychtecký), Kolenáč (Bartoš), Bartoš 
(Rychtecký)
Do první třetiny vstoupilo domácí mužstvo 
jako po  nedělním obědě, soupeř lítal a  to 
se projevilo ihned na výsledku. Než se hrá-
či Adamova probudili, byl stav 0:2 a trenér si 
musel vzít oddechový čas. Po  pohovoru se 
výkon zlepšil, Mihok dal kontaktní gól, ale 
soupeř do  konce třetiny přidal ještě jednu 
branku. Do  druhé třetiny Adamov nastou-
pil po  poradě v  kabině s  jiným nasazením 
a třetinu vyhrál 2:1. Hrál se vyrovnaný zápas 
a šancí bylo na obou stranách víc než dost. 
Ve třetí třetině se snažil domácí tým o vyrov-
nání, ale nemohl se dostat do  tlaku, vinou 
častého vylučování. Všichni hráči jednoznač-
ně propadli z taktiky, obranná činnost prak-
ticky nefungovala. Nebýt Bobeše v  brance, 
tak po  první třetině by byl výsledek pod-
statně horší. Doufám, že si hráči Adamova 
vybrali slabou chvilku a  budou pokračovat 
v nasazení a výsledcích z předchozích kol.

Za hokejový oddíl Bc. Alois Kožený
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INZERCE
*Pronajmu byt 2+1, 55 m2 v Adamově na ul. 
Blažkova 6. Jedná se o byt ve zvýšeném pří-
zemí a  je částečně vybaven (sedačka, po-
stel, skříň). Cena 6000 Kč/měsíčně+energie. 
Kauci nevyžaduji. Dostupný dle dohody. Tel. 
732 247 691, vladyka.m1r@gmail.com
*Koupím poštovní známky, pohledy, obál-
ky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, ak-
cie, celé sbírky - větší množství - pozůsta-
lost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Tel. 724  229  292 nebo tiskar-
na@komurka.cz

Přeji všem
veselé Vánoce

a těším se na Vás 
i v Novém roce!

Ing. Vladimír Bílý

Antény-Satelity
Kamerové systémy

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

PNEUSERVIS ADAMOV
tel.: 606 834 215 • e-mail: pavel.bezchleba@seznam.cz • www.autoadamov.cz

Osvobození 494 (přes řeku u vlakového nádraží)

PRODEJ NOVÝCH 

I JETÝCH PNEUMATIK 

Provozní doba: 
Po-Pá: 9.00-18.00, So-Ne: po domluvě

Výprodej:
Sava Eskimo S3 195/65/R15 91T: 1300 Kč

Barum Polaris 3 195/65/R15 91T: 1250 Kč

Příjem inzerce do zpravodaje
Upozorňujeme občany, že příjem in-
zerce do lednového zpravodaje bude 
zkrácen z  důvodu vánočních svátků. 
Inzerát bude možno podat nejpoz-
ději v pondělí 12. 12. 2011. Děkujeme 
za pochopení.

*Pronajmu byt 3+1 na Ptačině v plně revitali-
zovaném panelovém domě. Tel. 511 116 289 
po 19. hodině, byt.ptacina@seznam.cz
*Podlahářství Gregor – pokládka a  lepe-
ní koberců a  PVC, montáž plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a  laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz
*Pronajmu menší byt 2+1 v Adamově na ul. 
Sadová. Kompletně zařízený kromě pračky, 
volný od  1. 1. 2012. Požadavek je seriózní 
jednání a osobní kontakt. Tel. 733 507 071.

*Prodám TV Thomson, úhlopříčka 62 cm 
a  nový set-top box. Cena 2500 Kč. Tel. 
732 803 828.
*Nabízím doučování matematiky pro ZŠ 
a SŠ. Kontakt: s.tuma@adamov.cz
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech
domácností. Připravuje Kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, R. Kolář,

Bc. L.Špačková, Mgr. K. Urbani, J. Králíčková, L. Vrožinová, M.Škvařilová, DiS. Odpovědný pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 625, e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 15. dne v měsíci. Za obsahovou stránku 

textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: GRAFEX, Kolonie 304, 679 04 Adamov.

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 31.12.2011 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH.

Internet
až 20x více

za méně peněz
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 8 let stejná cena

žádné zdražování

jen zvyšování kvality

ceny vč. DPH

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !
REÁLNÉ RYCHLOSTI !

Neskrýváme před Vámi ceny, které se stanou 

cenami platnými po „AKCI“ !

 U nás se Vám nemůže stát, že platíte 

danou rychlost a ve skutečnosti je 

rychlost i 5x menší než zaplacená.

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 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

                                                  NN   :abízí tyto služby  :abízí tyto služby
                                                                      *Vinotéka + kavárna         *Kadeřnictví
                                               *Česká pojišťovna            * Pizzerie
                                     

                                       otevřeno denně 7:00-20:00 hod
                                           dlouhodobá sleva 30% na veškeré ovoce a zeleninu
                                       oproti cenám jiných supermarketů

                                           každý týden nové bezkonkurenční slevy na akční zboží 
                      DROGERIE, PAPÍRNICTVÍ, KOSMETIKA, BARVY - LAKY 
                                               Stálé nízké ceny                                        
                                           Obměny akčního zboží
                                           Karta Teta klub – bonusové slevy

Pronájem 4 obchodů o velikosti cca 55m2 nad Albertem, 
pivnice a restaurace se zahrádkou – info tel. 602 536 529
                                       Stavební firma AVUS, spol. s r.o., Ponětovice 121, zakázkové odd.
                                           tel. 544 228 199, 721 578 638, svobodova@avus-stavebnifirma.cz
                                           Firma s 20-ti letou tradicí nabízí regenerace bytových domů, ato
                                           i dílčí = zateplení objektů, výměnu oken, opravu střech apd.
                                           Rekonstrukce a výstavbu nových objektů.
  www.avus-stavebnifirma.cz,    držitel ISO: 9001:2009, 14001:2005, 18001:2008


