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Z jednání Rady města Adamova
Na 28. schůzi konané dne 19. 12. 2011 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání 
Sportovní komise ze dne 8. 12. 2011 
a z 12. zasedání Kulturně informační 
komise ze dne 12. 12. 2011.

Schválila Kupní smlouvu se společ-
ností Zásobování teplem Adamov, 
s.r.o., Nádražní 455, 679 04 Adamov 
na dodávku automobilu Renault Kan-
goo. Vozidlo bude sloužit pro potřeby 
technické skupiny. 

Schválila dohodu o realizaci přelož-
ky plynovodní přípojky a části od-
běrného plynového zařízení na parc.
č. 654, St.254 v k.ú. a obci Adamov 
mezi Městem Adamov a JMP Net, 
s.r.o. Brno a schválila tomuto staveb-
níkovi provést stavbu ve smyslu zák.č. 
183/2006 Sb. Tato činnost je provádě-
na na základě rekonstrukce plynovod-
ní sítě z NTL na STL v Adamově. Jed-
ná se o realizaci přeložky plynovodní 
přípojky do stávající redukční stanice 
plynu (Martincova zahrada) v termínu 
II. až III.Q 2012.

Vzala na vědomí zápis z otevírání 
obálek a vyhodnocení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na akci „Dům slu-
žeb, výměna výplní včetně stavebních 
úprav“, schválila nejvýhodnější nabíd-
ku na akci od firmy GAMA J+P, s.r.o., 
Kolonie 302, Adamov a uložila odbo-
ru SMM zapracovat potřebné finanční 
prostředky do návrhu rozpočtu roku 
2012.

Vzala na vědomí zápis z otevírání obá-
lek a vyhodnocení veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Oprava ko-
munikace – ul. Bezručova“, schválila 
nejvýhodnější nabídku na akci od fir-
my GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Ada-
mov a uložila odboru SMM zapraco-
vat potřebné finanční prostředky do 
návrhu rozpočtu roku 2012.

Schválila položkové znění Rozpočto-
vého opatření č. 7/2011.

Schválila Dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o výpůjčce nebytových prostor 
č. 03/2009/SV ze dne 22. 12. 2009 se 
společností ČAD Blansko a.s., Blan-















sko. Na základě této smlouvy má ČAD 
Blansko a.s. ve výpůjčce nebytové 
prostory na ul. Komenského 6, Ada-
mov, které slouží pro odpočinek řidi-
čů MHD.

Vzala na vědomí žádost ze dne 
7. 12. 2011 od společnosti ČEZ Energo, 
s.r.o., Praha o pronájem části nebyto-
vých prostor par. č. St. 1126 (část kotel-
ny na ul. Nádražní) a schválila Dodatek 
č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor č. 01/2011/SN jímž dochází k roz-
šíření předmětu nájmu o 10 m².

V souladu se zněním čl. 5 odst. 6 Pra-
videl pro hospodaření s byty v ma-
jetku Města Adamova, z důvodů zře-
telehodných změnila pořadí žádostí 
o pronájem bytu na ul. Komenské-
ho 6 v Adamově, sestaveného dne 
14. 12. 2011 a schválila Smlouvu o ná-
jmu bytu č. 01/2012/B k bytu č. 53 na 
ul. Komenského 6 v Adamově s žada-
telem uvedeným v zápise, který se 
umístil na prvním místě v pořadí žá-
dostí o pronájem bytu změněném dle 
tohoto usnesení.

Na 29. schůzi konané dne 30. 12. 2011 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí žádost od společ-
nosti ADAVAK, s.r.o a schválila Doda-
tek č. 2 Nájemní smlouvy č. 3/2009 ze 
dne 22. 12. 2009 se společností ADA-
VAK, s.r.o. Tímto dodatkem dochází ke 
zrušení nájmu vč. movitých věcí na ul. 
Ronovská 12.

Vzala na vědomí žádost ze dne 
8. 12. 2011 od Úřadu práce České re-
publiky, Krajské pobočky v Brně o pro-
nájem části nebytových prostor - čás-
ti objektu na ulici Pod Horkou 101/2, 
budova Městského úřadu Adamov, 
kancelář v I. patře, dveře č. 27 o rozlo-
ze 8 m2 a schválila smlouvu o nájmu 
těchto prostor, které budou sloužit 
úřadu práce k provozování detašova-
ného pracoviště Úřadu práce Blansko 
z důvodu předání agendy hmotné 
nouze a dalších nepojistných sociál-
ních dávek z obcí právě na UP. Pra-
covníci úřadu práce budou v těchto 
prostorách zajišťovat nezbytné úkony 
(např. vydávání tiskopisů, poraden-
ství a podávání informací, sběr dokla-
dů, apod.) pro občany Adamova, a to 









vždy ve čtvrtek v době od 9.00 hod. 
do 14.00 hod.).

Schválila změnu rozpisu rozpočtu 
č. 13/2011.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova:
Dne 15. 12. 2011 se konalo 9. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:

Byl schválen prodej části pozemků 
parc.č. 458/218 o výměře 50 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a parc. č. 
538/1 o výměře 80 m2, druh pozem-
ku ostatní plocha, vše v k.ú. a obci 
Adamov za celkovou cenu 24.464,- Kč 
panu Flachsovi, Adamov dle geome-
trického plánu č. 752-61/2011 a ulo-
ženo Radě města Adamova projednat 
a schválit příslušnou smlouvu plynou-
cí z tohoto bodu jednání zastupitel-
stva. Jedná se o odkup části pozemků 
v lokalitě „Kolonka“.

Byla schválena Obecně závazná vy-
hláška města Adamova č. 1/2011, kte-
rou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 4/2010 o místních poplatcích.

Byla schválena Obecně závazná vy-
hláška města Adamova č. 2/2011 
o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, koncový inter-
aktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému.

Byla schválena Obecně závazná vy-
hláška města Adamova č. 3/2011, kte-
rou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 5/2010 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Byla schválena Smlouva o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. 10600/11/OKH, s výší dotace 
2.425,- Kč, na výdaje na zabezpečení 
akceschopnosti JSDH Adamov na rok 
2011.

Bylo schváleno rozpočtové opatření 
č. 7/2011.

Bylo schváleno Rozpočtové provizori-
um na období leden-únor 2012.

















Zprávy z radnice
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Byla pověřena Rada města Adamo-
va schvalováním rozpočtových opat-
ření v období od 16. 12. 2011 do 
31. 12. 2011. 

Byly vzaty na vědomí zápisy z jedná-
ní Kontrolního výboru č. 5/2011 ko-
naného 31. 10. 2011, č. 6/2011 kona-
ného 28. 11. 2011 a zpráva o činnosti 
KV za rok 2011. Zastupitelstvo rovněž 
schválilo Plán činností Kontrolního 
výboru na rok 2012.

Byl vzat na vědomí zápis z Finančního 
výboru konaného dne 12. 12. 2011.

Byl vzat na vědomí dokument zaslaný 
Michalem Juříčkem ze dne 9. 12. 2011 
včetně jeho příloh a tento bod byl 
z projednávání stažen s tím, že bude 









Název poplatku Splatnost Sazba poplatku Sazba poplatku Poznámka

Poplatek ze psů za 1. psa za �. a dalšího psa SS 1341002012

rodinný dům 30. 6. 2012 300,- Kč 450,- Kč 

30. 6. 2012 150,- Kč 225, -Kč důchodce 

ostatní místa 30. 6. 2012 700,- Kč 1 000,- Kč 

30. 6. 2012 200,- Kč 300,- Kč důchodce 

Komunální odpad 30. 6. 2012 500,- Kč SS 1340002012

Místní poplatky – poplatkové období 2012

Výše uvedená sazba místního po-
platku platí i pro fyzické osoby, kte-
ré mají ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci. 
(tj. 500,- Kč za poplatkové období kalen-
dářní rok 2012).

Poplatky je možné uhradit v ho-
tovosti na pokladně Městského úřa-
du Adamov v úřední hodiny, složen-
kou nebo převodem na účet města  
č. 19-1360055309/0800:

VS = rodné číslo ( slouží k identifika-
ci poplatníka ); SS = viz. výše uvedené 
poplatky

Při platbě za více poplatníků jed-
ním příkazem oznamte správci poplat-
ku (odbor ekonomický) identifikační 
údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, 
za které je platba provedena !

UPOZORNĚNÍ!!!!
PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH 

A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NE-

ZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLA-
NÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ 
BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJAS-
NÝCH PLATEB. 

DŮLEŽITÉ !!!
Od 1. ledna 2011 je na správu míst-

ních poplatků aplikován nový daňový 
řád, který má pro občany tj. poplatníky 
několik zásadních důsledků:

Městský úřad jako správce poplatku 
již dále nemůže poplatky promíjet, 
a to ani částečně. 
Městský úřad nebude na nedoplat-
ky jednotlivým dlužníkům vystavo-
vat platební výměry ani další upo-
mínky a doručovat je do vlastních 
rukou. Po termínu splatnosti budou 
dlužné částky vyměřeny tzv. hro-
madným předpisným seznamem, 
který bude po dobu 30 dnů vyvěšen 
na úřední desce a elektronické úřed-





projednán na příštím zastupitelstvu 
společně s dalším navrženým bodem, 
kterým byl Koncept Územního plánu 
Adamov.

Dne 2. 1. 2012 se konalo 10. zasedání 
zastupitelstva, na kterém členové 
zastupitelstva:

Vzali na vědomí Petici proti změně 
územního plánu v lokalitě hřiště nad 
ZŠ Ronovská ze dne 1. 1. 2012 a Peti-
ci proti změně územního plánu v lo-
kalitě Ptačí svatyně ze dne 1. 1. 2012 
a dále na základě rozsáhlé diskuse po-
stupně projednali jednotlivé návrhy 
týkající se konceptu Územního plánu 
města Adamova. Hlasováním o jed-
notlivých připomínkách k připravova-



nému Územnímu plánu, které zazněly 
v rámci veřejného projednávání Kon-
ceptu Územního plánu Adamov, poté 
svými usneseními doporučili či nedo-
poručili zpracovateli konceptu tyto 
jednotlivé změny zahrnout do Územ-
ního plánu. Jednalo se o 31 usnesení. 
Konkrétní obsah jednotlivých usne-
sení a diskusi k nim si mohou obča-
né přečíst v zápisu z jednání zastu-
pitelstva, který je zveřejněn v elek-
tronické podobě na úřední desce na 
webových stránkách Města Adamova  
www.adamov.cz . 

Na základě zápisů ze schůzí RM a ZM 
zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková

ní desce (ust. § 50 daňového řádu). Po 
této zákonné lhůtě se bude považo-
vat vyměření za doručené a může být 
bez dalšího upozornění přistoupeno 
k tzv. daňové exekuci. Toto opatření 
bylo zákonem schváleno hlavně z dů-
vodu hospodárnosti výběru poplat-
ku vzhledem k velkému počtu dluž-
níků. (Novela zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, s účinností od 
1. 3. 2011.) 

Včas nezaplacené (neodvedené) po-
platky nebo část těchto poplatků může 
správce poplatku zvýšit až na trojná-
sobek.

Další informace týkající se místních 
poplatků získáte na tel. č. 516 499 629 
nebo osobně na Městském úřadu Ada-
mov, Pod Horkou 2, odbor ekonomický.

Odbor ekonomický
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POLOLETNÍ PRÁZDNINY V MKM v týdnu od 6. 2. – 10. 2. 2012
Úterý 7. 2. 2012

HOLKY V AKCI, KLUCI V AKCI
V úterý 7. 2. 2012 se v klubu zásobíme pořádnou dávkou vitamínů.

Umícháme si a sníme plnou mísu ovocného salátu.
S sebou si přineste ovoce, které máte rádi a v takovém salátu by určitě nemělo chybět.

Tajné přísady a ochucovadla budou v klubu připraveny.
„Vařit“ začínáme v 15.00 hod.

Středa 8. 2. 2012
PUZZLEMÁNIE

Od 13.00 hod. se bude v klubu skládat, skládat a zase skládat….
Záleží na každém, jak těžké puzzle si vybere a může začít…času na složení bude spousta….

Připraveno bude puzzle pro nejmenší a nezkušené od 10 dílků až pro nejodvážnější s 2000 kousky.

Čtvrtek 9. 2. 2012
VÝROBA MASEK

Chystáte se na karneval, nebo na blížící se Adamovský Masopust a nemáte ještě žádnou masku?
Nápadů a šablon bude spousta, stačí si jen vybrat tu pravou a pustit se do výroby.

Kdo chce mít masku ještě hezčí a originálnější, může si přinést různé zbytky látek, vlny a plstí.
Tvoříme od 14.30 hod.

Pátek 10. 2. 2012
DEN PLNÝ DESKOVÝCH HER

Dostali jste pod stromeček nějakou zajímavou deskovou hru, kterou v MKM ještě neznáme?
Vezměte si ji a kamaráda s sebou a přijďte mezi nás strávit poslední prázdninový den.

Celý den si budeme jen tak hrát….

Do MKM jste všichni zvaní nejen o prázdninách. Přiveďte si kamarády, sourozence, rodiče 
a přijďte vyzkoušet naše nové stoly na ping-pong, zaházet si šipky, zahrát stolní fotbálek…

Nebo jen tak si popovídat, kreslit si, skládat z papíru, číst si, navlékat korálky….
Tvořivosti se meze nekladou.

14. 2. 2012
SVÁTEK SV. VALENTÝNA

Tentokrát si na svátek všech zamilovaných vyrobíme ozdobné krabičky na dárky.
Připraveny budou předlohy na jednoduché i složitější krabičky .

Záleží jen na vás, jakou si vyrobíte, co do ní uložíte a koho obdarujete.

24. 2. 2012
ADAMOVSKÝ MASOPUST

V pátek 24. 2. 2012 se uskuteční již tradiční Adamovský Masopust. Sejdeme se všichni 
v prostorách MKM, odkud vyrazíme v maskách a hlasitým ozvučením do ulic Adamova.

Naše cesta i tentokrát povede na hřiště na ul. Jilemnického, kde se budeme už jen bavit, hrát si a soutěžit.  
Pořádně se zamaskujte a dorazte do klubu i s hudebním nástrojem !!! 

Podrobnější program se dozvíte z plakátů.









Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz 
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Vybrané události z prosince 2011 
konkrétně:

Strážníci MP Adamov byli přivoláni na 
hotel Pod Horkou, kde jeden z ubyto-
vaných hostů, pod vlivem alkoholu, 
slovně napadal ostatní spolubydlící 
a dopouštěl se jiného hrubého jednání. 
Muž byl požádán o prokázání totožnos-
ti, a jelikož se nacházel ve stavu, kdy byl 
pro své okolí nebezpečný, převezli jej 
strážníci na protialkoholní záchytnou 
stanici a předali k „vystřízlivění,, zdra-
votnickému personálu. 
O pomoc strážníků žádala slečna z oba-
vy o svoji matku nacházející se v těžké 
životní situaci. Matka se uzamkla ve 
svém pokoji, kde spolykala prášky a za-
pila je alkoholem. Strážníci se dostavi-
li na místo, prověřili skutečný stav věci 





Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

a vyhodnotili nutnost příjezdu ZZS, kte-
rá již byla na místo přivolána. Strážnici 
kontrolovali zdravotní stav ženy a ze-
jména dbali na to, aby si do příjezdu 
ZZS neublížila. Po příjezdu ZZS spolu-
pracovali strážníci na transportu ženy 
k odbornému vyšetření. 

Při noční službě byli strážníci přivoláni 
na ul. Fibichova, kde se jeden mladík, 
pod vlivem alkoholu, rozhodl řešit údaj-
ně dlouholeté sousedské spory tím, že 
házel sníh a jiný materiál na okna sou-
sedního domu a dožadoval se nápravy 
sporu. Mladík si tímto jednáním vyslou-
žil podezření ze spáchání hned několi-
ka přestupků, které putovalo na projed-
nání ke správnímu orgánu pro projed-
návání přestupků MěÚ Adamov. Mladík 



PODĚKOVÁNÍ 
pomohli v nouzi

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
rodině Podhorných z ulice Jilemnického 
a paní Aleně Dvořáčkové z ulice Družstev-
ní v Adamově. Ve čtvrtek 12. ledna se mé 
manželce při procházce s dcerou uděla-
lo v ulici Jilemnického špatně. Manželé 
Podhorní a paní Dvořáčková jí zavolali 
záchranku a do jejího příjezdu se o man-
želku i s dcerou starali. Děkuji za profesio-
nální a hlavně lidský přístup také posádce 
sanitky. Paní doktorce Bosákové, panu Ba-
lákovi a panu Včelařovi. 

Jan Charvát, Družstevní 6, Adamov

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky 
a výbojky nepatří do popelnice na směs-
ný odpad, protože z nich mohou při roz-
bití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo: přesta-
ne nám po letech svítit zářivka a tak pře-
mýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak na-
ložit s tou nefunkční. Někde jsme již za-
slechli, že vysloužilé zářivky nepatří do 
komunálního odpadu. Nepatří však ani 
do tříděného skla, i když jsou ze skla vy-
robené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubi-
cové i kompaktní úsporné) totiž obsahují 
malé množství jedovaté rtuti, která by při 
špatném zacházení a vyšších koncentra-
cích mohla ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí. 

Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku 
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té 
nové. Další možností, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve 
sběrném dvoře firmy GAMA J+P, s.r.o., Ko-
lonie 302, Adamov, kde je otevřeno pon-
dělí, středa, pátek od 10.00 do 18.00 hod 
mimo státem uznané svátky. Obsluha 
sběrného dvora ji od Vás zdarma převez-
me a uloží ji do speciální sběrné nádoby, 
aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek 
pro naše město Adamov zajišťuje kolek-

tivní systém EKOLAMP, který nejen přispí-
vá na náklady provozu sběrného místa, 
ale plně hradí veškeré náklady na pře-
pravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu 
rozpočtu ušetří část prostředků určených 
pro nakládání s komunálním odpadem. 

Kde zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných 
míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářiv-
kami do specializovaných recyklačních fi-
rem. Zde jsou pro opětovné použití získá-
vány především kovy, plasty, sklo a rtuť. 
Hliník, mosaz a další kovy se mohou zno-
vu použít v kovovýrobě, např. pro sou-
částky jízdních kol. Recyklované plasty 
jsou dobrou surovinou pro zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť 
je znovu využívána v průmyslové výrobě. 
Sklo se používá jako technický materiál 
nebo v některých případech i pro výrobu 
nových zářivek. Opětovně je tak možné 
pro další výrobu použít až 90 % materiálu, 
ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Prostřednictvím EKOLAMP se ročně re-
cyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale 
velké množství zářivek končí v koši. Právě 
vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládá-
ní s nefunkčními zářivkami dočtete na  
www.ekolamp.cz.

byl, po provedení nezbytných úkonů, 
předán své matce.
Strážníci byli požádáni hlídkou OO PČR 
Blansko, která tou dobou působila na 
území města Adamova, o spoluprá-
ci při pátrání po pachateli TČ. Strážníci 
společně s příslušníky OO PČR prohle-
dali les v blízkosti ul. Mírová, kam měl 
utéct jeden z pachatelů. Pachatel nebyl 
nalezen, avšak byla nalezena jeho část 
oděvu, která se stala součásti prošetřo-
vání TČ. 
Nevhodný způsob zábavy si našel muž 
ubytovaný na hotelu Pod Horkou, který 
volal na linku 158 a opakovaně nahlašo-
val, že se jeho partnerka pokusila o se-
bevraždu. Strážníci oznámené jednání 
ihned prověřili a zjistili, že muž je pod 
vlivem alkoholu a celou výše popsanou 
událost si vymyslel. Muž putoval na 
protialkoholní záchytnou stanici, kde si 
příští podobný,,vtípek,, snad rozmyslel. 

Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov
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Pozvánka na výstavu 
Vladimír Matoušek – plastiky,  

Ivan Matoušek – obrazy
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek 

připravil ve výstavní síni Společenské-
ho centra MKS výstavu Vladimíra a Iva-
na Matouškových. Slavnostní vernisáž 
se uskuteční v neděli 12. února v 15:00 
hodin. Výstavu uvede Vladimír Matoušek 
a PhDr. Jaroslav Budiš, vernisáž doprovo-
dí jazzovými variacemi na klavír Nina Ma-
toušková. Výstavu je možno zhlédnout 
denně od 13.00 do 17.00 hodin až do 21. 
února.

K připravované výstavě Vladimír Ma-
toušek uvádí:

Před šesti lety jsem vystavoval v ada-
movské výstavní síni sochy a reliefy 
v souboru nazvaném Fragmenty 2006. 
Obsahově se vystavovaná díla zabývala 
převážně křesťanskou tematikou, formál-
ní zpracování usilovalo o výraz v duchu 
současného výtvarného cítění. Nyní se 
vracím do Adamova společně se synem 
- výtvarníkem Ivanem Matouškem - s vý-
stavou s názvem Dialogy. O čem vedeme 
dialog?

Dá se říci, že se jedná o generační 
srovnání či konfrontaci názorů na výběr 
námětů i výtvarné zpracování. Motivem 
a oprávněním společných výstav byla pro 
nás úvaha o podstatě tvoření umělecké-
ho díla. To spočívá ve snaze o dotyk se 
skrytou podstatou věcí a jevů, ve snaze 
o hledání (a nalézání) transcendentního, 
přesažného. K takovému (nedostižnému) 
cíli směřuje většina umělců, byť každý 
z jiné strany a jinou cestou, každý podle 

svého naturelu, rozhledu, životního ná-
zoru i zkušeností. V případě nynější ada-
movské výstavy je to konfrontace hravě 
pojatých obrazů s náměty typickými pro 
mladou generaci (street art) s o něco váž-
nějším pojetím plastik s motivy zárodeč-
ného života.

O obrazech Ivan píše:
Většina obrazů, které mám na této vý-

stavě je vytvořena pomocí techniky Sten-
cils (šablony a spreje). Ta je hodně použí-
vaná ve street artu, kde jsem tuto techni-
ku pro sebe objevil. Touto technikou jsem 
se ve své tvorbě zabýval skoro celé svoje 
studium na vysoké škole, série Street art 
ji završuje. Jedná se o mou diplomovou 
práci (8 pláten), která zobrazuje a do-
kumentuje v podobě jednoho velkého 
„plátna“ různé techniky street artu a dále 
mou dosavadní tvorbu kterou jsem touto 
technikou zpracoval. Kromě ní je tu ještě 
série Obrazáreň (5 pláten), která vznik-
la na symposiu v Čadci na Slovensku, 
dva obrazy které formou piktogramové-
ho komiksu dokumentují lidové pověsti 
o jelenech, tři obrazy imitující fotografie 
z fotografických budek nebo dva zbýva-
jící obrazy ze série Psi z Bukurešti.  Z nej-
novější tvorby je zde velké plátno Album 
(známky), na kterém se vracím ke klasic-
ké malbě, ale zároveň pokračuji v tématu 
„obrazů v obrazech“ (Obrazáreň , Street 
art), kdy známky jsou vlastně zmenšené 
obrazy, které jsem zvětšoval zpět do pů-
vodní velikosti a ponechal jim ozubené 
rámy typické pro známky.

A Vladimír Matoušek doplňuje:
Základem mé části společné výstavy 

jsou plastiky z většího souboru s názvem 
Embryoni.

Námětově se jedná o zkoumání bio-
morfních forem počátků, zárodků života. 
Výtvarné zpracování usiluje o maximální 
jednoduchost, čímž se i formálně blíží po-
čátku nebo jakési zárodečné formě plas-
tik. Nicméně řemeslně jsou dotaženy do 
přesného, jasně určeného a konečného 
tvaru. Významy jednotlivých plastik jsou 
přiblíženy v podtitulcích názvů, ( např. 
Embryon – pohled na hvězdy, Embryon 
– v ohrožení apod.) Instalace je doplněna 
několika dalšími pracemi na volné téma. 
Všechny plastiky jsou dřevěné, využívají-
cí přednosti materiálu, na kterém je vidět 
„že rostl“ včetně prasklin a kazů. Někdy je 
dřevo také použito v kombinaci s jinými 
materiály (nerez, vitráž).

JB
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��9 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �1� ��� �90 záznamník, �0� �18 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �1� ��� 81�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Konalo se v MKS:
 Hostem MKS Adamov byl v lednu t.r. herec Národního divadla Praha – pan Miroslav 

Donutil, který svůj čas před setkáním s dospělými diváky věnoval dětem a ochotně 
podpořil akci „Celé Česko čte dětem“ čtením ze své oblíbené knížky z dětství.

Na ÚNOR 2012 jsme pro Vás 
připravili:

2. února 2012 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PŘED 
PRÁZDNINAMI

 – připravilo MKS spolu s Divadlem 
Zlatý klíč pro děti ze školní družiny, ale 
i ostatní zájemce od 13.30 hodin. 

 Vstupné 30 Kč. 

2. února 2012 v 18 hodin - salonek 
MKS, 0pletalova 22 
KÁVA O ŠESTÉ  
S HONZOU MUSILEM

 – přátelské setkání  
s moderátorem  
známým dříve  
především z pořadu 
”Dobré ráno” nyní  
“Živě na Jedničce”  
o všem, co Vás zajímá...

3. února 2012 
„PAPEŽKA“ - zájezd do MDB 
na veřejnou generálku nově 
nastudovaného muzikálu.

 K představení: muzikál vyprávějící 
téměř neuvěřitelný příběh – legen-
du o ženě, která v polovině deváté-
ho století usedla na papežský stolec. 
Mladinká Jana je dívkou, která se zcela 
vymyká svému okolí i zažitým před-
stavám o ženách, jejich možnostech 
i poslání. Je výjimečně chytrá a ta-
lentovaná. Nejprve se jí, proti všem 
tehdejším zvyklostem, dostává i jako 
dívce legálního vzdělání. Následně pak 
může v převleku za svého nešťastně 
zabitého bratra pokračovat v učení. 
Samozřejmě že je díky svému převleku 
neustále na útěku, a tak její cesta po-
kračuje až do Říma, kde se stává nejpr-
ve léčitelem nebohých až se nakonec 
stane lékařem samotného papeže 
a následně i jeho nejbližším rádcem. 
Když papež násilně umírá, stává se 
Jana – Jan jeho následníkem....

 Začátek představení je již ve 14 hodin, 
cena zájezdu: 200 Kč. Omezený počet 
míst!

12. února 2012 
VÝSTAVA – VLADIMÍR MATOUŠEK 
– plastiky, IVAN MATOUŠEK – obrazy 

 Vernisáž únorové výstavy se bude 
konat opět v neděli – 12. 2. 2012 v 15 
hodin ve výstavní síni MKS – Společen-
ském centru na Horce. 

 Výstava potrvá do 21. 2. vč. a je otevře-
na denně v době od 13 do 17 hodin.









Téměř dvacítka párů přijala pozvání na 
ukázkovou lekci kurzu latinskoamerických 
tanců, který pro zájemce připravilo 
adamovské MKS. Na fotografii lektoři - 
Veronika Jašková a Josef Musil.

Letošní první výstava představila 
návštěvníkům fotografie adamovského 
fotografa Petra Masaryka.

Foto: Jitka Králíčková

Foto: Jiří Hromek ml.
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13. února 2012 ve 14.30 hodin 
v salonku MKS  
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“

 – odpoledne her a soutěží pro seniory.
 Vstup volný.

16. února 2012  
v 16 hodin v salonku MKS 
Beseda na téma „JAKÝM PŘÍNOSEM 
MŮŽE BÝT RODIČOVSTVÍ PRO MŮJ 
ŽIVOT I PRO MOU PROFESI“

 s Mgr. Petrou Michalovou z Národního 
centra pro rodinu Brno. Jak spojit ro-
dinný a profesní život Vám poradí od-
bornice z Národního centra pro rodinu. 
Na setkání jste zváni spolu s dětmi, pro 
které bude připraven hrací koutek. 

 Vstup volný.

20. února 2012  
autobusový zájezd do Mahenova 
divadla Brno na představení ČERNÁ 
MADONA BRNĚNSKÁ

 – legenda z doby švédského tažení na 
Moravu (Zdenek Plachý – r. 1961) 

 Dramatický příběh se odehrává během 
obléhání Brna švédskými vojsky, která 
vede obávaný generál Lennart Tors-
tenson. Píše se rok 1645 a jen hrstka 
oddaných v čele s páterem Martinem 
Středou, rektorem jezuitské koleje, je 
odhodlána své město za každou cenu 
ubránit. Ironií osudu se velitelem měst-
ských obránců stává jeden z nejschop-
nějších vojevůdců třicetileté války, 
muž, který své zkušenosti získal právě 
ve švédské armádě – Jean Louis Raduit 
de Souches. Do funkce velitele obrany 
města Brna jej v březnu 1645 jmenoval 
samotný císař Ferdinand III. Ač fran-
couzský hugenot, stal se velkou posta-
vou barokního Brna. Po šestnáct týdnů 
se svými 1476 muži úspěšně vzdoroval 
dvacetinásobné švédské přesile. Přesto-
že zemřel r. 1683 ve Vídni, brněnští oby-
vatelé na něj nezapomněli a přenesli 
jeho tělo do kostela sv. Jakuba Většího.

 Součástí příběhu je i legenda o Černé 
Madoně – patronce města Brna – ikoně 
panny Marie s Ježíškem italobyzantské-
ho typu, snad z 2. poloviny 13. stol., nej-
staršího deskového obrazu v českých 
zemích. Augustiánský klášter ji dostal 
od zakladatelova bratra, císaře Karla 
IV. Údajně se v největší válečné vřavě 
obraz panny Marie zjevil modlícím se 
obráncům Brna. Toto zjevení se stalo 
podle legendy jednou z hlavních příčin 
vítězné obrany města.

 Cena zájezdu: 330 Kč, senioři 250 Kč, 
studenti 195 Kč

 Přihlášky jen do 2. 2. 2012.







Sobota 24. března 2012 
ZÁJEZD do Divadla Na Vinohradech v Praze na představení  
“JISTĚ, PANE MINISTŘE” (J. Lynn - A. Jay)
Hrají:   
Viktor Preiss, František Němec j.h., Jan Šťastný, Svatopluk Skopal, Simona Postlerová, 
Daniela Kolářová, Otakar Brousek, Martin Stropnický, Jiří Žák a další
Děj se skládá z řady epizod, které spojuje prostředí vysoké britské politiky se všemi 
jeho zákulisními intrikami a manévry. Situace, charaktery a vztahy jsou však nato-
lik typické, že českému divákovi nemohou nepřipomenout komické aspekty „tolik 
blízké reality“ české politické scény. Možná právě to vysvětluje výrazný úspěch ti-
tulu již v televizní podobě, jejíž českou verzi nám zprostředkoval mistrovský dabing 
v podání Viktora Preisse a Františka Němce. Jsme proto velice rádi, že naši nabídku 
ke spolupráci člen činohry Národního divadla František Němec přijal a že společně 
s Viktorem Preissem vytvořil hlavní postavy i na jevišti. 
Informace k zájezdu:

o způsobu dopravy rozhodnete vy (vlak či autobus),
předpokládaná cena zájezdu podle druhu vstupenek v rozmezí 650 – 800 Kč 
(v ceně doprava, vstupenky)
součástí zájezdu prohlídka  
Divadla Na Vinohradech
přihášky do 20. února 2012

Pořádá: Městské kulturní sředisko Adamov, 
Opletalova 22

Kontakt: 516 446 590 (svůj vzkaz namluvte 
na záznamník včetně kontaktu na Vás)
mobil: 607 518 104 
e-mail: mks@mks-adamov.cz 









24. února 2012 v 9.45 hodin 
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE 
s herci Divadla Věž Brno  
a jejich představením 
KÁŤA A ŠKUBÁNEK

 Vstupné: 30 Kč

26. února 2012 v 16 hodin 
NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU

 - účinkuje divadelní společnost 
Netratrdlo
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ného stejnojmenného románu (1862), 
našel naprosto adekvátní zpracování 
v jevištním ztvárnění, v němž se mistrně 
prolínají příběhy hlavního hrdiny, jeho 
neúnavného pronásledovatele, poli-
cejního komisaře Javerta, malé osiřelé 
Cosetty, která najde domov a posléze 
i lásku studenta Maria, zvrhle komické 
dvojice majitelů hospody Thénardiéro-
vých, kteří přežívají za všech režimů… 
To vše na pozadí bouřlivé doby, kdy 
v červenci 1830 v Paříži vyrostou bariká-
dy revoluce, jíž se mnozí hrdinové děje 
také účastní. Davové scény se střídají 
s intimními, láska s nenávistí a boj s na-
dějí v lepší svět.

Dále připravujeme návštěvu 
představení:

Pták Ohnivák /balet v ND Brno/
Rusalka /opera v ND Brno/
Perikola /opereta v ND Brno/
Čertovské pohádky /balet v ND Brno/

 Kontakt:  
tel.: 516 446 590 /svůj vzkaz namluvte 
na záznamník včetně kontaktu na Vás/, 
mobil: 607 518 104, 
e-mail mks@mks-adamov.cz 









 Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, 
Boris Klepl, Dalibor Gondík, Zbyněk 
Fric, Radka Filásková

 Hudební komedie – příběh neúspěš-
né herečky Viktorie, které nezbude nic 
jiného než přijmout místo „zpěvačky“ 
v travesty show, v níž jinak vystupují 
muži převlečení za ženy.Má to samo-
zřejmě jednu podmínku,hlavní hrdin-
ka musí předstírat,že je muž!

 Gejzír komických scén, které z této 
situace vyplívají, doplňuje motiv dvou 
citových vzplanutí.Viktorie má dva 
nápadníky – jeden ji nemůže milo-
vat,protože si o ni myslí, že je muž, 
druhý ji něžně miluje právě proto, že si 
myslí, že muž je…

 Cena zájezdu: 410 Kč
 Přihlášky: do 20. února 2012

2. 4. 2012 Městské divadlo Brno 
BÍDNÍCI (muzikál)

 Hrají: Petr Gazdík, J. Ježek, I. Ondříček, 
P. Štěpán, Markéta Sedláčková, Robert 
Jícha ad. 

 Příběh o uprchlém galejníkovi Jeanu 
Valjeanovi, který vychází z Hugova slav-



Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert představil adamovskému publiku rodinu Františka Jeřábka /“vánočního 
trubače“/. To, co Naďa, František, František ml. a Tomáš v Adamově předvedli, si zaslouží 
jedničku s řádkou hvězdiček. Všichni, kdo koncert navštívili, mi určitě dají za pravdu.

 O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
 Vstupné: 30 Kč

27. února 2012  
salonek MKS v 17.30 hodin 
Přednáška Mgr. Evy Nečasové na 
téma: ROD SALM-REIFFERSCHEIDT-
RAITZ NA SCÉNĚ DĚJIN BLANENSKA.

 Na přednášku navážeme její II. částí 12. 
3. 2012. Vstupné 30 Kč.

29. února 2012 
spol. místnost DPS ve 14 hodin 
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“ 

 Pokračujeme v v setkáváních se seni-
ory z adamovského DPS, kterým opět 
představíme knižní novinky, které naj-
dou v adamovské knihovně. Součástí 
setkání bude i “společenské okénko”.

 Vstup volný.

Připravované zájezdy do 
divadel:

5. 3. 2012 Mahenovo divadlo Brno 
SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ 

 (Moliére 1622-1673)
  Dva měšťanští synkové, Oktavius (syn 

Arganta) a Leandr (syn Geronta), za 
pomoci prohnaného Scapina vytres-
tají své skrblické a staromódní otce. 
Když otcové kamsi odjedou, hoši si 
zařídí život podle svého, Oktavius se 
ožení s dívkou Hyacintou, která nemá 
ani vindru a neví, čí je. Laendr se chce 
oženit s cikánkou Zerbinettou. Otcové 
se vrátí, jsou zděšeni a chtějí vše zrušit. 
Tu sluha Scapin slíbí mladým pomoc 
a svými šibalskými kousky po italském 
způsobu, podvody a lhaním „dědky“ 
přiměje, aby byli synům po vůli. Nic 
pak nebrání velké svatební veselici.

 Cena zájezdu: 330 Kč, senioři 250 Kč,  
studenti 195 Kč

 Přihlášky: do 10. 2. 2012 

31. 3. 2012 Divadlo Bolka Polívky 
LÁSKA NARUBY / Divadlo Kalich 

 Autor a režie: Jakub Nvota
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Dne 27. února 2012 oslaví bývalá ada-
movská občanka Marie Kratochvílová, 
roz. Schumannová, 80. narozeniny. Je je-
dinou vnučkou bývalého adamovského 
malíře Antonína Schumanna, který Ada-
mov a jeho okolí zachytil na mnoha ob-
razech a kresbách. Schumannovy obrazy 
nám přibližují Adamov první třetiny 20. 
století a jsou vděčným námětem výstav 
a kalendářů z Adamova. V Adamově byly 
tomuto malíři uspořádány dvě posmrt-
né výstavy obrazů, a to v roce 1960 u pří-
ležitosti 600 let železářské tradice Ada-
mova, kdy mu bylo také uděleno čestné 
občanství Adamova in memoriam. Po-
druhé to bylo v roce 2000, kdy byl také 
vydán nástěnný kalendář z jeho obrazů. 
Antonín Schumann se dostal do Adamo-
va se skupinou dělníků z pražské továr-
ny Ruston v roce 1910 jako mistr. Zemřel 
v roce 1936 (nar. v roce 1868).

Maminka Marie Kratochvílové, která 
pocházela z Hané, se v roce 1930 pro-
vdala za Josefa Schumanna, syna Ant. 
Schumanna. V roce 1932 se jim narodi-
la dcera Marie. Když jí byl rok, otec náh-
le zemřel. Je pochován na adamovském 
hřbitově. Rodina tehdy bydlela v dnešní 
Plotní ulici v č.p. 91. Po čase se matka 
s dcerou vrátily do rodiště matky k je-
jím rodičům, kde malá Marie vychodila 
obecnou školu. Měšťanku začala navště-
vovat od roku 1942 v Adamově, neboť si 
ji vzal do rodiny bratr matky - odb. učitel 
Eduard Juřička. Od 1. září 1945 byl Edu-
ard Juřička pověřen funkcí okresního 
školního inspektora a rodina se stěhova-
la do měst, kde funkci vykonával. Nako-
nec se usadili v Brně. Mladá Marie vystu-
dovala v roce 1953 Hospodářskou školu 
v Olomouci a částečně geologii na les-
nické fakultě VŠZL v Brně. Řadu let byla 
zaměstnána jako pracovnice děkanátu 
elektrofakulty VUT v Brně. V roce 1954 
se Marie provdala za Ing. Vladimíra Kra-
tochvíla z Ivančic. Manžel pracoval řadu 
let v Bratislavě v oboru vodohospodář-
ství. V osmdesátých letech min. století 
byl mj. expertem OSN pro Francouzskou 
Quineu (v Africe) a Maroko. V manželství 
se jim narodili dva synové. Starší zemřel 
ve 12 letech na zhoubnou nemoc, mlad-
ší Igor je stavebním inženýrem a podni-
ká ve stavebnictví. 

Marie Kratochvílová má ráda Ada-
mov, ráda na něj vzpomíná. Každoročně 
se zúčastňuje setkání bývalých spolužá-
ků roč. 1932 v Adamově. Stará se o ro-
dinný hrob svých prarodičů, otce a tety 
na adamovském starém hřbitově, ráda 
si přečte Adamovský zpravodaj, takže 
je informována o tom, co se v Adamo-
vě děje. U příležitosti svého jubilea po-
sílá adamovským občanům, bývalým 
spolužákům, přátelům a známým mno-
ho pozdravů a přání všeho dobrého do 
nového roku 2012, zejména hodně zdra-
ví a spokojenosti. Adamovští občané, 
bývalí spolužáci, přátelé a známí jí přejí 
k jejímu významnému jubileu všechno 
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let.

MK

Významné výročí 
Marie Kratochvílová – 80. narozeniny

Pocta spisovateli
V závěru roku 2011 dne 29. 12. ve 13 

hodin se uskutečnilo na Alexandrově roz-
hledně za účasti přibližně 60 osob slav-
nostní odhalení pamětní desky spisovateli 
a publicistovi, babickému rodáku Jarosla-
vu Marchovi. Jaroslav Marcha vlastním 
jménem Dominik Nejezchleb se narodil 
26. 5. 1880 v Babicích nad Svitavou a ze-
mřel 29. 12. 1961 v Brně. Byl autorem ly-
rických a vzpomínkových povídek, črt a fe-
jetonů z venkovského života ovlivněných 
osobními prožitky na rodném hospodář-
ství, kterého se ujal po otcově smrti. Jeho 
blízký vztah k literatuře ho přivedl k práci 
žurnalisty. Jaroslav Marcha zastával i po-
litické a veřejné funkce. Byl tajemníkem 
agrární strany pro Moravu a Slezsko, a od 
roku 1920 ji zastupoval více než patnáct 
let v poslanecké sněmovně, v letech 1935-
1939 také v senátě. Roku 1940 se vzdal po-
litické činnosti a odešel do důchodu. 

Marcha se prosadil především svými 
drobnými prózami z venkovského života, 
těžícími ze vzpomínek na dětství a zážit-
ků z přírody. Ve dvoudílné mozaice Ptačí 
chléb (1921) spojil výrazovou jednodu-
chost s bezprostředností, které mu po-
mohly s úsměvem vylíčit zážitky z dětství 
prožitého na vesnici v rodných Babicích. 
Na motivy povídky Dezertér z této kni-
hy napsal Jiří Mahen stejnojmennou hru. 
Marcha napsal celkem více než 20 knih, 
z nichž řadu věnoval právě svému rodné-
mu kraji 

Účelem tohoto příspěvku je připome-
nutí 50. výročí od jeho úmrtí, u jehož příle-
žitosti byla tato pamětní deska odhalena. 
Iniciátorem tohoto počinu byl ŠLP Křtiny 
ve spolupráci s obcí Babice nad Svitavou. 
Lesnický Slavín byl tak rozšířen o další pa-
mátník význačných osobností z oblasti 
vědy a kultury, které zasvětil svůj život to-
muto koutu přírody. 

S potěšením jsem uvítal i účast nepo-
četné skupinky občanů našeho města, kte-
ří navzdory nepřízní počasí, shonu dnešní 
konzumní společnosti spojené především 
se závěrem roku, a u některých i navzdo-
ry vysokému věku nelenili a pěšky se vy-
dali na Alexandrovu rozhlednu uctít jeho 
památku. 

Pamětní deska z tmavého mramoru je 
umístěna na budově rozhledny přivrácené 
směrem k adamovskému údolí asi ve výš-
ce 3 metry nad zemí a náhodným návštěv-
níkem může být snadno přehlednuta. 

Rudolf Rybář
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Odhalení pamětní desky Jaroslavu Marchovi

Jan Peterek  
– nedožitých 70 let  
a 10. výročí úmrtí

Dne 11. února 2012 uplyne 10 let od 
úmrtí pana Jana Peterka. Současně si připo-
mínáme i 70. výročí narození. Jenda nebo 
Honza, jak ho přátelé oslovovali – pro ně-
které také Pedro a mezi Skaláky Stopař – se 
narodil 13. 1. 1942. Byl rodilý Adamovák 
a zde také prožil celý život. Měl to v Adamo-
vě rád, místo ho pojilo se vzpomínkami na 
dětství a mladá léta. Měl rád své místečko 
ve stráni nad bytovkou, kde si v malé za-
hrádce vybudoval posezení, odkud mohl 
pozorovat adamovské údolí a posedět zde 
s přáteli.

V Adamově Jenda vychodil základní ško-
lu a nastoupil do Středního odborného uči-
liště při Adamovských strojírnách, kde se 
vyučil strojním zámečníkem. Po vyučení 
přijal místo v provozu 10 jako údržbář, poz-
ději přešel do provozu 50. Ve svém oboru 
byl odborníkem, dovedl si poradit s problé-
my u klasických obráběcích strojů, později, 
kdy se zaškolil u firmy v tehdejším Gottwal-
dově, i u CNC strojů. 

Jenda měl rád kulturu, byl členem něko-
lika kroužků, které kulturu v Adamově roz-
víjely. S Historicko- vlastivědným kroužkem 
se podílel na přípravě výstav a vlastivěd-
ných akcí, jako člen divadelního kroužku 
vystoupil v několika hrách a spolupracoval 
na technických záležitostech představení, 
vždy byl ochoten přiložit ruku k dílu i při 

přípravě akcí Závodního klubu ROH atd.
Už 10 let chybí Jenda rodině, kamarádům 

v Historicko-vlastivědném kroužku, Skalá-
kům, přátelům a známým. Ti všichni při pří-
ležitosti uvedených výročí vzpomínají.

JB

Slova pro 
povzbuzení...

Mezi nejabsurdnější předpisy roku 
2011 údajně patří „definice oběda“ ve 
vyhlášce ministerstva školství o školním 
stravování. Doslova: „Obědem se rozumí 
polévka nebo předkrm, hlavní chod, ná-
poj a případně doplněk (salát, dezert, ovo-
ce)“. Na první pohled si opravdu řekneme, 
že tam ti úředníci asi opravdu nemají co 
na práci. Pak jsem ale vedle posměšných 
komentářů našel v novinách drobnou 
zprávičku, ve které autorka zmíněné vy-
hlášky vysvětlila, oč jim šlo. Údajně si ně-
které firmy, které vaří školám, účtovaly za 
celý oběd a přitom, aby ušetřily, dodaly 
jen hlavní jídlo s tím, že zbytek je „navíc“ 
a žáci si jej mohou doplatit. Některé z do-

tčených firem se však ohradily, že prý ni-
koho neokrádají, jen nechtějí vnucovat 
žákům a studentům polévku, kterou pak 
stejně vylijí. A na to se ozvali ještě vegeta-
riáni a bezlepkové diety, proč by měli pla-
tit za polévku, která bývá často vývarová 
a nebo zaprášená moukou, když ji stejně 
pak jíst nemohou… 

Při probírání těchto pestrých názorů mě 
však zarazilo něco úplně jiného: Uvědomil 
jsem si, že když jsem četl zprávy o absur-
ditě, kýval jsem souhlasně hlavou. Když 
jsem četl vysvětlení úřednice, tak jsem si 
řekl „no, má taky pravdu“. Když jsem četl 
obhajobu vývařoven, uznal jsem, že mají 
taky pravdu a když jsem četl o obavách ro-
dičů dětí s dietami, tak jsem jim musel dát 
taky za pravdu… a teď přemýšlím: Když se 
nedokážeme shodnout na tak obyčejné 
věci, jakou je oběd, jak se potom chceme 
shodnout, na tom, co je to pravda?

Jiří Kaňa
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Vzpomínka
Dne 11. února 2012 uplyne 10 roků od 

úmrtí pana Jana Peterka. Všem, kdo vzpo-
menou s námi, děkujeme.
Manželka, syn Radek s rodinou a syn Kamil. 

Dne 7. února 2012 vzpomeneme nedo-
žitých 80. narozenin pana Josefa Hnátovi-
če. Děkujeme všem za tichou vzpomínku 
společně s námi.

Manželka a synové s rodinami.

Čas plyne a nevrací co vzal, jen 
vzpomínky stále zůstávají v nás.  
Dne 11. února 2012 uplyne 5 let od 
úmrtí pana Karla Kocourka. Za tichou 
vzpomínku děkuje všem celá rodina.

28. 2. 2012 vzpomeneme nedožitých 
90. narozenin pana Emila Pernici. 

Vzpomíná rodina Pernicova

Vážení přátelé,
dovolujeme se obrátit na Vás s následující výzvou:
Muzeum Blansko, které sídlí v budově blanenského zámku a jehož zřizovatelem je 

město, se po dlouhá léta zaměřuje na shromažďování, třídění a odborné zpracovávání 
hmotného dokladového materiálu a utváří z něj svou muzejní sbírku, zaměřenou na 
dějiny a současnou dokumentaci Blanska a Blanenska, pravěké a raně středověké hut-
nictví železa, historii železářství s důrazem na tzv. Blanenskou uměleckou litinu, na dě-
jiny výzkumu Moravského krasu a na historii vývoje a výroby měřicí techniky.

Přes veškerou snahu o popularizaci naší práce se bohužel stále setkáváme s nebla-
hým jevem, při němž nenávratně mizejí předměty, které dokumentují život minulých 
generací a potom končí na skládkách, ve starém železe, v kontejnerech apod.

Dovolujeme si proto, obrátit se na Vás s prosbou o spolupráci při jejich získávání do 
naší muzejní sbírky, v níž by zůstaly zachovány pro příští generace. Zejména si dovo-
lujeme požádat, zda byste nás mohli informovat o situacích, při nichž se bourá či pře-
stavuje nějaký dům, popřípadě se vyklízí obydlí zesnulé osoby apod. Máme zkušenosti 
s tím, že zejména v takovýchto případech jsou překotně a ve spěchu vyváženy na sme-
tiště mnohé věci, které sice nemají valnou tržní hodnotu a jsou prakticky nezpeněžitel-
né, ale pro naše muzeum mohou mít velkou hodnotu dokumentační.

Máme zájem o různé staré výrobky z užitkové nebo dekorativní litiny ( i poškozené 
či neúplné), např. váhy, hmoždíře, žehličky, části zábradlí, různé litinové nádobí, kamna 
apod., dále zemědělské či řemeslnické nářadí všeho druhu, různé staré předměty den-
ní potřeby, náboženské předměty, starý nábytek, jakékoli předměty typicky blanenské 
provenience, a také dokumenty, fotografie, různá vyobrazení, tištěné letáky, pozvánky, 
případně i staré šatstvo, to vše se vztahem k Blansku a jeho regionu.

Uvítáme jakoukoli informaci o těchto předmětech a kontakty na jejich majitele. 
Jsme ochotni přijet, pomoci případně i s vyklízením a darované předměty si odvézt. 
Některé věci můžeme od Vás i za symbolickou cenu odkoupit.

Budeme Vám velmi vděčni, jestliže svým zájmem a svojí ochotou přispějete k rozší-
ření a obohacení naší sbírky a pomůžete zabránit zničení dokladů o minulosti. Ucho-
vání historické paměti ocení jednou naši potomci.

Předem Vám děkuji za spolupráci.
 S přátelským pozdravem
    Mgr. Eva Nečasová
    ředitelka Muzea Blansko

Kontaktní adresy:

Lubomír Janeček 
mob.: 721570973

průvodci Muzea Blansko 
tel.: 516417221 
e-mail: muzeum@blansko.cz

Základní škola a mateská škola Adamov 

Vás zve na 

XIII. ŠKOLNÍ PLES

Koná se v sobotu  3. 3. 2012 
v prostorách MKS Adamov 

Zaátek ve 20.00 hodin 

K tanci a poslechu hraje  
TOM – SAWYER BAND 

Oberstvení a tombola zajištna 

                  Tšíme se na Vaši návštvu 

Mgr. Eva Nečasová 
Muzeum Blansko 
Zámek 1, 678 26 Blansko

tel.: 516 418 780, mob.: 602 584 107 
e-mail: enecasova@blansko.cz
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Zápis dětí do prvního ročníku základní školy
Zápis do prvního ročníku probíhal 18. ledna 2012 v budově zá-
kladní školy na ulici Ronovská, kam se dostavilo 20 dětí a 19. led-
na v budově základní školy na ulici Komenského, kam přišlo 14 
dětí za doprovodu rodičů. 
Děti postupně prošly jednotlivá stanoviště:
V českém jazyce se snažily vyprávět podle obrázků, poznávaly 
povolání, vyobrazené na kartičce a pokoušely se vyhledávat pís-
menka, která už znají.
Na druhém stanovišti děti předvedly svoje matematické předsta-
vy při jednoduchém počítání podle obrázků, rozpoznávaly poj-
my více a méně, ukazovaly jednotlivé číslice a základní geomet-
rické tvary. Také ukázaly, jestli si umí zavázat tkaničku.
Třetí stanoviště bylo ve znamení výtvarných schopností. Děti po-
znávaly základní barvy, kreslily postavy a paní učitelka při tom 
sledovala správný úchop pastelky.
Za každý úkol obdrželo dítě razítko do kartičky. Po splnění všech 
úkolů a získání jednotlivých razítek se děti s rodiči dostavily do 
ředitelny, kde si popovídaly s budoucí paní učitelkou a byly za-
psány k základnímu vzdělávání. Jako odměnu obdržely děti upo-
mínkový list, papírového medvídka s lízátkem a bonbonky a dal-
ší drobné dárečky.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů a hodně 
jedniček. 

Vedení školy

Tříkrálový běh do schodů 6.1.2012
Chůze do schodů je pro většinu z nás nutným zlem. Ne tak pro 

děti ze základní školy na ulici Ronovská, které díky každodennímu 
tréninku zdolávání dlouhého schodiště před školou i v budově ško-
ly mají výbornou kondici. Proto se pořádání běhu do schodů stalo 
již tradicí. Předvánoční období bylo věnováno přípravě na tuto ná-
ročnou atletickou disciplínu. Z každé třídy se zúčastnili dva běžci 
(děvče a hoch). Startovalo se ve vestibulu a cílem bylo proběhnout 
špalírem fandících spolužáků k poslednímu schodu v nejvyšším 
patře. Jednoznačně nejlepší výkon podal osmiletý Vojta Konečný, 
který všech padesát schodů plus tři mezi-poschoďová odpočívadla 
zdolal za 10,81 sekund. Při slavnostním vyhlášení obdrželi vítězové 
diplomy s věcnými dary a zároveň byli korunováni na Tři krále.

Světlana Baborská

Olympiáda v českém jazyce
V prosinci 2011 se žáci devátého ročníku utkali v soutěžních 
disciplínách školního kola Olympiády v českém jazyce, kterou 
každoročně vyhlašuje MŠMT. V první části soutěže museli žáci 
vyřešit 7 úkolů z oblasti tvarosloví, hláskosloví, slovotvorby, 
významu slov a skladby a mohli nasbírat cenných 19 bodů 
(což se bohužel nikomu nepovedlo). Stylistická část obsaho-
vala slohový úkol na téma „Za dveřmi je ......“. Zvolené téma 
žáci doplnili podle vlastní fantazie a pustili se do poslední 
olympijské disciplíny. Nejvyšší možný počet bodů byl 10 (a to 
se s velkým náskokem povedlo získat Haně Moserové).

Vítěz postupuje do březnového okresního kola v Blansku.   
Blahopřejeme, Hanko!

Pořadí Jméno Třída Body
1. Hana Moserová 9.A 24
2. Jana Hrubá 9.A 21
3. Stela Peterková 9.A 20
4. Radek Vybíral 9.B 19
5. Zdenek Hartl 9.B 18
6. Vlastimil Mužík 9.B 16
7. Klára Holasová 9.A 13
7. Darina Kubíčková 9.B 13
8. Tomáš Korčák 9.B 12
9. Veronika Podrabská 9.A 10

10. Veronika Minaříková 9.A 8
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Sport

ŠACHY - senzace ve II. lize
Výsledkovou houpačku v podobě vy-

sokých proher a jedné vysoké výhry před-
vádělo Áčko první čtyři kola II.ligy. Senzaci 
způsobili v pátém kole. Stejně jak v loň-
ském ročníku porazili v šach. klubovně 
restaurace Hradní jednoho z favoritů ŠK 
HPM TEC Hustopeče. Letos posíleného 
velmistrem Jánem Plachetkou na první 
šachovnici. Toho porazil Jirka Sekanina. 
Další partie v tomto zápase vyhráli Martin 
Handl na druhé šachovnici a dosud nepo-
ražený Ján Mižák na osmičce. Tímto vítěz-
ství se Áčko posunulo na sedmé místo ta-
bulky soutěže.

Béčko je v Krajském přeboru II.třídy 
po pěti odehraných zápasech na 8.mís-
tě. V prvním kole od šachového „kanára“ 
se silnou Kuřimí B zachránil jeho kapitán 
Jarda Šmehlík na první šachovnici. Sou-
peř byl o 353 ELO bodů silnější. Prolomit 
Jardovu obranu se mu nepodařilo a par-
tie se zvrtla v cenný bod pro Adamov. Ve 
druhém utkání hrálo Béčko doma se Slou-
pem. Ve střetnutí se oba soupeři vystřídali 
ve vedení, aby nakonec zápas skončil ne-
rozhodně. Ale jestli Adamov získal důleži-
tý bod nebo za nerozhodný výsledek ztra-
til dva body ukáží až další výsledky Kraj-
ského přeboru. Vyškov A ve třetím kole 
byl šachově nad našim Béčkem. Přesto se 
dvě partie hrály až do vyčerpání časového 
limitu na zápas a svoji partii dokázal vy-
hrát Jiří Wiezner. Letošní vyšší houževna-
tost a bojovnost našeho Béčka se projevi-
la i v zápase čtvrtého kola s Vyškovem B. 
Od úvodu zápasu bylo ve vedení a mělo 
již dvoubodový náskok. Dvě nepřesnos-
ti v posledních partiích, však znamenaly 
další nerozhodný výsledek.

Nejúspěšnějším hráčem je kapitán 
družstva Jarda Šmehlík ziskem 3,5 bodu. 

Také Céčko je po pěti kolech na osmém 
místě. Se Sloupem B nečekaně šahalo po 
vítězství. Svůj den měli Pavlové. Jenže 
v sestavě byli jen tři a to na vítězství nesta-
čilo. Chyběl jeden bod. Která to byla par-
tie teď zpytují čtyři poražení. Na Jedovni-
ce adamovští hráči nestačili, ale ve třetím 
kole získalo Céčko první vítězství. V zápa-
se s Rovečným se na úspěšném výsledku 
podílelo šest hráčů, ve věkovém rozpětí 
od seniora Vladimíra Beneše po žákyni 
Petru Masákovou. Se silnou Rudicí uhrál 
svoji první letošní půlku mládežník Filip 
Klimeš. Utkáním promarněných příleži-
tostí bylo střetnutí s Boskovicemi B. Takže 

místo vítězství Céčko inkasovalo debakl. 
Za zmínku stojí další získaná půlka v sou-
těži dospělých Petry Masákové.

ZŠ Adamov vyhrála Okresní 
přebor škol v Jedovnicích.

Dne 13.12.2011 proběhlo v Jedovnicích 
okresní kolo Přeboru škol v šachu. Družstvo 
ZŠ Adamov, kaučované Ing. Pavlem Masá-
kem, reprezentovali členové šach.kroužku 
ŠO TJ Spartak Adamov ve složení Petra Ma-
sáková, Filip Klimeš, Zdenek Schneider, Lu-
káš Vysloužil.

V nejsilnější 2. kategorii (6.-9.třída) žáci 
ZŠ Adamov obsadili 1. místo a získali tím 
právo postupu do krajského kola, které se 
bude 24. ledna 2012 v Břeclavi.

Adamovské družstvo porazilo všechny 
své soupeře (Gymnasium Blansko a Bosko-
vice, ZŠ Salmova, Sloup, Rájec-Jestřebí, Bo-
skovice, Jedovnice, Lipovec a Kunštát) a zís-
kalo 30,5 bodu z 36 možných.

Pochvala za předvedený výkon patří 
všem čtyřem hráčům.

Přehled výsledků: 
II. liga E: 
9. 10. �011 TJ Spartak Adamov - ŠK 
Staré Město „B“ 1 : �  
0,5 Karel Kredl, Ján Mižák. 
�. 11. �011 TJ Sokol Hošťálková - TJ 
Spartak Adamov 0,� : �,�  
1 Jiří Sekanina, Martin Handl, Karel 
Švehla, Pavel Loubal, Jan Píše, Karel Kredl, 
Ján Mižák; 0,5 Pavel Masák. 
�0. 11. �011 TJ Spartak Adamov - TJ ŠK 
Veselí nad Moravou 1,� : �,�  
0,5 Karel Švehla, Pavel Masák, Ján Mižák. 
�. 1�. �011 ŠK Lokomotiva Brno - TJ 
Spartak Adamov �:� 
0,5 Pavel Masák, Jan Píše, Karel Kredl, 
Vladislav Sládek.
8. 1. �01� TJ Spartak Adamov - ŠK HPM 
TEC Hustopeče �:� 
1 Jiří Sekanina, Martin Handl, Ján Mižák; 
0,5 Karel Švehla Pavel Loubal, Jan Píše, 
Karel Kredl.

Krajský přebor II A: 
9. 10. �011 ŠK KME-DDM Kuřim „B“- TJ 
Spartak Adamov „B“ � : 1 
1 Jaroslav Šmehlík. 
�. 11. �011 TJ Spartak Adamov „B“ - TJ 
Sloup � : � 
1 Jaroslav Šmehlík, Radek Trmač, Petr Le-
žák; 0,5 Jan Šebek, Jiří Wiezner. 
�0. 11. �011 MKS Vyškov „A“ - TJ Spartak 
Adamov „B“ � : �  

1 Jiří Wiezner; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Petr 
Bednář. 
�. 1�. �011 TJ Spartak Adamov „B“ - MKS 
Vyškov „B“ �:� 
1 Jan Šebek, Jaroslav Šmehlík; 0,5 Petr 
Bednář, Petr Ležák, Dušan Hloušek, Dana 
Ležáková.

Okresní přebor: 
��. 10. �011 TJ Spartak Adamov „C“ - TJ 
Sloup „B“ �,� : �,�  
1 Pavel Masák, Pavol Mikuš, Pavel Krato-
chvíla; 0,5 Zdenek Schneider. 
1�. 11. �011 Sokol Jedovnice - TJ Spar-
tak Adamov „C“ �,� : �,� 
1 Pavel Masák; 0,5 Petr Bednář, Pavol Mi-
kuš, Pavel Kratochvíla. 
��. 11. �011 TJ Spartak Adamov „C“ - TJ 
Sokol Rovečné �,� : �,�  
1 Pavel Masák, Petr Bednář, Pavol Mikuš; 
0,5 Petra Masáková, Vladimír Beneš, Zde-
nek Schneider. 
11. 1�. �011 TJ Sokol Rudice „B“ - TJ 
Spartak Adamov „C“ �,� : �,� 
1 Pavel Masák; 0,5 Petr Bednář, Schneider 
Zdenek, Filip Klimeš.
1�. 1. �01� TJ Spartak Adamov „C“ 
– Makkabi Boskovice „B“ �:� 
1 Pavel Masák; 0,5 Petr Bednář, Petra 
Masáková.

ŠO TJ Spartak Adamov

Hokej TJ Spartak Adamov
TJ Spartak Adamov : TJ Rájec-Jestřebí 
1 : � (0:0 , 0:4 , 1:3)
Branky a asistence za Adamov: Bartoš 
(Průcha)
Adamov nastoupil už do druhého zápa-
su pouze s torzem hráčů, vinou rozsáhlé 
marodky, ale i nekolektivním přístupem 
některých hráčů.
I přes tuto skutečnost, hrálo adamovské 
mužstvo vyrovnanou partii s mnoha šan-
cemi na vstřelení gólu. Na konci I. třetiny 
začali úřadovat rozhodčí, kde za stejné 
zákroky trestali pouze adamovské hráče, 
zatím co soupeři tyto zákroky procházeli. 
Stejný trend pokračoval i po první třetině 
a Adamov hrál v oslabení více jako čtyři 
minuty 5 na 3 a následně další dvě minuty 
5 proti 4. Sice domácí hráči oslabení ubrá-
nili, tyto oslabení vzali jinak dobře hrající-
mu Adamovu mnoho sil a soupeř hrající 
na tři pětky toho využil a vstřelil ve druhé 
třetině čtyři branky a zápas byl rozhod-
nut. V poslední třetině se domácí hráči 
nadechli k tlaku, ale z mnoha vyložených 
šancí byla využita pouze jedna.
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TJ Spartak Adamov : Dynamiters Blansko HK 
� : 11 (1:5, 1:3, 0:3)
Branky a asistence za Adamov: Průcha 
(Juřena), Kolenáč (Dvořák)
Zápas byl vyrovnaný do 10-té minuty. Po 
nevyužití přesilovky adamovských hráčů, 
ihned inkasovali branku. Od té doby bylo 
na ledě pouze jedno mužstvo. Adamov-
ský hráči nedodržovali taktické pokyny, 
otevřeli hru za účelem vyrovnání a toto 
se jim nevyplatilo. K průběhu zápasu není 
třeba další komentář.

za HO TJ Spartak Adamov
Bc. Alois Kožený

Běh na lyžích
Oddíl orientačního běhu při TJ Spar-
tak Adamov oznamuje, že Přebor 
města Adamova v běhu na lyžích, kte-
rý se měl konat v sobotu 21. 1. 2012 je 
z důvodu nedostatku sněhu přeložen 
na sobotu 4. 2. 2012.

 

INZERCE

Na letošním veletrhu Regiontour prezentoval Adamov své propagační materiály společně 
s Blanskem a jinými místy z okolí v expozici Jihomoravského kraje.

Pronajmu garáž na Ptačině od 1. 3. 2012. 
Cena 700 Kč/měs. Tel. 736 525 833.
Přenechám pronájem zahrádky vedle 
Hotelu. Tel. 721 810 572.





Prodám garáž na ul. Sadová, okamžitě vol-
ná. Tel. 603 158 141 nebo 603 158 197.
Vyměním byt 3+1 v OV za dva byty. Infor-
mace na č.t. 724 124 055.





Podlahářství Gregor – pokládka a lepení 
koberců a PVC, montáž plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny.  
Tel. 728 470 320,   
email: zdenekcrom@seznam.cz
Vedení účetnictví a daňové evidence, daň. 
přiznání-DPH, DPFO, DPPO, silniční daň, 
mzdy, skladová evidence…atd. Gabriela 
Hédlová, DiS. Tel. 774 268 856. 
Pronajmu garáž na Ptačině, ul. Opletalova, 
garáž po rekonstrukci, volná ihned, cena 
800,- CZK/měsíc + inkaso,   
tel. 602 145 451.
Prodám garáž v Adamově u internátu. 
Cena dohodou. Tel. 603 314 675. 
Nabízím doučování AJ pro začátečníky 
i středně pokročilé. Všechny věkové kate-
gorie. Tel. 776 578 115.
Pronajmu garáž na ul. Plotní v Adamově. 
Informace na t.č. 721 013 629.
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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: MIKADAPRESS s.r.o., Kolonie 448, 679 04 Adamov.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

ADA-NET internet - z ízení  + 6 a  12m. /m s.

ADA-NET telefon - z ízení  

ADA-NET pro d chodce  10 Mbit/s za /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 29.2.2012 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . .

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  9 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

download i upload, ádné limity, ádná FUP

ZA ÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NE  OSTATNÍ !
REÁLNÉ RYCHLOSTI !

Neskrýváme p ed Vámi ceny, které se stanou 

cenami platnými po �AKCI� !

 U nás se Vám nem e stát, e platíte 

danou rychlost a ve skute nosti je

rychlost i 5x men�í ne  zaplacená.

ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 K

1,00 K
�pi ka (bez/v .DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 K

0,50 K
mimo �pi ku (bez/v .DPH)

Bc. Roman Pilát   608887840
  www.ada-net.cz

                                                  NN � � ������ ���� 	������ � ������ ���� 	�����
                                                                       * Vinotéka + kavárna                          
                                               * Česká pojišťovna
                                               * Pizzerie                        denně 7:00 – 20:00 hod. 
Nově otevřená restaurace a pivnice   " Na JEVIŠTI"    Vám nabízí:    
* denní menu za 62,-Kč vč.  víkendových
* akce až do pátku 2.března 2012 – k  menu presso zdarma
* teplá jídla po celý den, nízké ceny, příjemné posezení
* konání firemních, společenských a rodinných oslav, možnost živé hudby
* juke-box, šipky, fotbálek
* otevírací  doba Po - Čt   10:00 – 22:00, Pá – So  10:00 – 24:00, Ne  10:00 – 22:00
* kontakt: p. Sýkora, tel.č. 732 421 404, e.mail: restauracenajevisti@seznam.cz                 
                      DROGERIE, PAPÍRNICTVÍ, KOSMETIKA, BARVY - LAKY 
                      Stálé nízké ceny , karta Teta klub – bonusové slevy 
                    Pravidelné obměny akčního zboží
                                          

Pronájem 4 obchodů o velikosti cca 55m2 nad Albertem – otevření 1.5.2012

                                       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


