
LEDEN 2013

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Leden zaujímá čestné a významné postavení mezi ostatními měsíci proto, že zahajuje nový kalendářní rok. Je však třeba 
dodat, že toto výsadní postavení neměl odjakživa. Římané jej zpočátku vůbec nebrali na vědomí a klidně si vystačili jen 
s deseti měsíci. Teprve později byl jejich počet upraven na dvanáct s různým počtem dní. Římský rok počínal v březnu, 
tedy na jaře. Změna nastala v r. 154 před naším letopočtem, kdy se počátek konzulátu přesunul z 15. března na 1. leden. 
Tak vznikl dodnes dodržovaný počátek roku.

Jak na Nový rok, tak po celý rok.
V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda 
- věčná škoda.
Ve dne jas, v noci mráz.
Leden jasný, roček krásný.
Je-li leden nejostřejší, bude roček 
nejplodnější.
Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, 
podaří se výborně zelí.

Lednové pranostiky
Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
Dlouhý střechýle, dlouhý len.
Roste den, roste i zima.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 
Teplý leden, z korce mandel jeden.
Lepší vlka pod oknem vidět než 
v lednu pluh na poli.
Tancují-li v lednu komáři, ať se 
sedlák po píci ohlíží.

Když v lednu včely vyletují, to 
nedobrý rok ohlašují.
Když v lednu mnoho prší a málo 
sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák 
po naději.
V lednu málo vody - mnoho vína, 
mnoho vody - málo vína.
Když  v  lednu  hrom  se  ozve,  hojnost 
vína je v očekávání.
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Dne 1.12.2012 se konal druhý ročník „Mikulášského běhu do vrchu
Adamovská Vlásenka 2012“. Pro účastníky byl připraven závod
pod režií ředitele a současně předsedy komise PZMA Karla Truhláře,
komentátora Tondy Věžníka a dalších členů klubu orientačního
běhu, který byl plný kvalitních sportovních výkonů. Vyrazit do vrchu
chtělo i tentokrát velkou odvahu a na start se postavily maminky
s miminky i kočárky, malé děti, a mnoho dalších. Na úspěch v kategorii

„umělecký dojem“ vsadili loňský vítěz Jiří Efa Hanák, Dušan Hrušák alias pštros a dvojice Roman Pilát - Jaroslav Hnátovič alias Pat 
a Mat. Počet závodníků se zvýšil oproti roku 2011 o více jak polovinu na celkových 70. Počasí vyšlo náramně a tradice založená
před rokem bude pokračovat i nadále, shodli se účastníci při slavnostním vyhlášení v MKM. V rámci závodu byly podávány teplé
nápoje zdarma. Bezpečný průjezd vozidel v okolí akce zabezpečili kluci z JSDH. Nechybělo ani ozvučení celé akce od Mirka
Svědínka a Zdeňka Kufy. Po doběhu posledního závodníka proběhlo slavnostní vyhodnocení v prostorách MKM, jakmile pořadatelé
spočítali konečné výsledky jednotlivých kategorií. Absolutním vítězem se časem 1:18 stal a putovní pohár starosty města
získal Josef Siegel z Chocně. O jedinou vteřinu zaostal za loňským časem vítěze. Poděkování patří všem Vám závodníkům
a divákům, kteří jste přišli. Jmenovitě pak hlavnímu pořadateli celé akce panu Karlu Truhlářovi, členům klubu
orientačních běžců, členům JSDH, paní Volgemutové a panu Pernicovi z MKM, paní Moserové, paní Špačkové a všem zástupcům
města Adamova. Celkem se na přípravě a samotném průběhu akce podílelo přibližně 30 organizátorů a celá příprava trvala
tři týdny. Příští rok se s Vámi všemi těšíme na viděnou a věříme, že podpořit tuto akci přijde ještě více závodníků a diváků.
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1. Adamov 3:05
2. Adamov 3:30
3. Adamov 3:24

1. Adamov 2:30
2. Adamov 3:27
3. Brno 4:00

1. Adamov 2:05
2. Cy Adamov 2:27
3. Adamov 2:39
4. Adamov 2:46
5. Adamov 2:52
6. Adamov 3:01
7. Adamov 3:03
8. Grü Adamov 4:05

let:
1. Stloukal Richard Adamov 1:44
2. Adamov 2:05
3. Adamov 2:11
4. Adamov 2:13
5. Adamov 2:22
6. Adamov 2:29
7. Adamov 2:30
8. Kos Andrej Adamov 2:31
9. FK Adamov 2:40
10. Rimpler Honza FK Adamov 2:40
11. Dittrich Marek Adamov 2:42
12. Adamov 2:45
13. Adamov 2:45
14. Volgemut Filip Adamov 2:52
15. Un Adamov 2:56
16. Adamov 2:58
17. Adamov 3:11
18. Orel Erik Adamov 3:28

1. Atletika Blansko 1:53
2. Adamov 3:31

1. Prokop Filip Adamov 2:07
2. Cypra Dominik Adamov 2:22

1. OB Spartak Adamov 2:01

1. Adamov 1:37
2. Adamov 1:47

1. RBK Blansko 1:55
2. Adamov 2:11
3. Polcer Tereza Adamov 2:50

1. Siegel Josef 1:18
2. OB Spartak Adamov 1:23
3. FreeStyle Adamov 1:24
4. Adamov 1:25
5. Adamov 1:31
6. OB Spartak Adamov 1:47
7. SK Meteor Brno 1:48
8. Adamov 1:53
9. Fuchs Adamov 1:55
10. Adamov 1:58
11. FK Adamov 2:24
12. Raketa Artur Adamov 2:48
13. Adamov 3:02

1. Hrom Adamov 1:46
2. Adamov 2:02
3. Adamov 2:10
4. Volgemut Petr Adamov 2:21
5. 2:30
6. Adamov 2:40
7. 2:47
8. 3:03
9. Pilát Roman Adamov 3:13
10. Jaroslav Adamov 3:14
11. FreeStyle Adamov 4:16

1. la Adamov 2:56
2. Adamov 3:05
3. Adamov 4:38
4. Gründwald Michal Adamov 14:23
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 46. schůzi konané dne 19. 11. 2012 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápisy z 21. zasedání 
komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21, z 21. zasedání Kulturně 
informační komise, ze 7. schůze Likvidační 
komise a z 8. schůze Komise MHD.
Na základě písemné žádosti pana Svítila, 
Adamov schválila záměr odprodeje části 
pozemku parc. č. 458/17 v k. ú. a obci Ada-
mov označené jako plocha č. 1 a plocha č. 2 
dle geometrického zákresu, neschválila zá-
měr odprodeje plochy č. 3 části pozemku 
parc. č. 458/17 v k. ú. a obci Adamov dle ge-
ometrického zákresu a uložila odboru KT 
vyvěsit schválený záměr na úřední desku.
Doporučila ZM odprodat část pozemku 
parc. č. 458/35 o výměře 114 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci 
Adamov dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku č. 778-1901/2012, 
panu Hebelkovi, Brno za celkovou cenu 
12.800,- Kč; tj. 112,28 Kč/m2. 
Na základě písemné žádosti projednala 
požadavek firmy Compass stavební che-
mie s. r. o., Brno o doprodej pozemků parc. 
č. 238/30, č. 238/31 v k. ú. a obci Adamov 
a tento záměr neschválila.
Schválila smlouvy o produkci ohňostroje 
u kostela sv. Barbory č. 1/2012 (která se 
konala u příležitosti rozsvěcení vánočního 
stromku dne 30. 11. 2012) a u Alexandrov-
ky č. 2/2012 (která se bude konat u příle-
žitosti vítání Nového roku dne 1. 1. 2013) 
uzavřené mezi Městem Adamov a panem 
Stloukalem, Adamov.
Vzala na vědomí Zápis o vyhodnocení ve-
řejné zakázky ze dne 25. 10. 2012 na do-
dávku s názvem „Protipovodňová opatření 
města Adamov – protipovodňové hlásiče,“ 
schválila nejvýhodnější od společnosti EM-
PEMONT, s. r. o., Železničního vojska 1472, 
757 01 Valašské Meziříčí a současně schvá-
lila Smlouvu o dílo s touto společností.
Vzala na vědomí Zápis o vyhodnocení ve-
řejné zakázky ze dne 25. 10. 2012 na do-
dávku s názvem „Protipovodňová opatření 
města Adamov - digitální plán,“ schválila 
nejvýhodnější od společnosti Vodohospo-
dářský rozvoj a výstavby, a. s., Nábřežní 4, 
150 56 Praha 5 a současně schválila Smlou-
vu o dílo s touto společností.
Vzala na vědomí konečné pořadí v rámci 
ankety zveřejněné na webových stránkách 

















města s názvem „Pyšníme se svým okolím“ 
a schválila poskytnutí finančních darů jed-
notlivým domům, jejichž výše byla stano-
vena s ohledem na dosažené pořadí.
Vzala na vědomí aktuální přehled spole-
čenství vlastníků domů, která přistoupila 
dle schválených „Pravidel pro údržbu ve-
řejné zeleně a chodníků v okolí bytových 
domů na pozemcích ve vlastnictví města 
Adamov“ na spolupráci v roce 2013.
Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o sdružených službách dodávky elek-
třiny pro produkty řady Small business 
č. 00279889/2012 ze dne 9. 11. 2011 se 
společností E.ON Energie, a. s., F.A. Gerst-
nera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na 
základě kterého dochází ke snížení cen el. 
energie pro dodávky po dobu jeho plat-
nosti tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
Schválila Ceník nájemného nebytových 
prostor platný od 1. 1. 2013, který nahra-
zuje Ceník nájemného nebytových prostor 
2012 ze dne 27. 2. 2012.
Schválila vzor Smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor č. xx/xxxx/SN, který nahrazu-
je vzor smlouvy schválený na 102. schůzi 
Rady města Adamova dne 21. 6. 2010.
Schválila vzor Dodatku č. xx Smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor č. xx/xxxx/SN ze 
dne xxx, který bude uzavřen s příslušnými 
nájemci. 
Schválila Dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 14/2004/SN ze dne 
5. 2. 2004 s panem Peterkou, Adamov (týká 
se prostor v krytu CO).
Schválila Dodatek č. 11 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 04/2006/SN ze dne 
1. 8. 2006 s paní Žaludkovou – DULINA 
– kadeřnictví a paní Hedlovou (prostory 
v Domě služeb na ul. Družstevní 1).
Schválila Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 02/2009/SN ze dne 
21. 10. 2009 s Šipkovým klubem Adamov 
(prostory v Domě služeb na ul. Družstev-
ní 1).
Schválila Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 01/2008/SN ze dne 
22. 7. 2008 se Základní uměleckou školou, 
Adamov (prostory v budově ZŠ Ronovská).
Schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vý-
půjčce nebytových prostor č. 03/2009/SV 
ze dne 22. 12. 2009 se společností ČAD 
Blansko a. s. (nebytové prostory na ul. Ko-
menského 6 v Adamově, které slouží pro 
odpočinek řidičů MHD).





















Schválila Dodatek č. 8 ke smlouvě o zajiš-
tění Městské hromadné dopravy v Ada-
mově č. 02/2007/O ze dne 30. 3. 2007 se 
společností ČAD Blansko a. s. Na základě 
tohoto dodatku dochází k prodloužení 
smlouvy do 31. 12. 2013, neboť stávající 
smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 
31. 12. 2012.
Schválila přidělení nebytových prostor 
v budově Městského úřadu Adamov, 
U Kostela 1, Římskokatolické farnosti Ada-
mov, k poskytování služeb turistům a sou-
časně Smlouvu o výpůjčce těchto nebyto-
vých prostor č. 01/2012/SV.
Schválila v souladu se zněním Pravidel pro 
hospodaření s byty v majetku města Ada-
mova vyřazení žádosti o pronájem bytu. 
Důvodem vyřazení je, že žadatel dvakrát 
po sobě neodevzdal zaslanou aktualizaci 
žádosti o byt.
Vzala na vědomí žádost o ukončení 
Smlouvy o nájmu bytu zvláštního urče-
ní č. 50/2002/B od nájemkyně bytu č. 24 
v Domě s pečovatelskou službou na ul. 
Komenského 1 v Adamově a schválila Do-
hodu o ukončení Smlouvy o nájmu toho-
to bytu.
Schválila vzor dodatku na prodlouže-
ní smluv o nájmu bytu pro období od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Schválila prodloužení smluv o nájmu 
bytu na ul. Komenského 6 pro období od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a to smlouvy 
o nájmu bytu č. 09/2004/B, 5/2007/B, 
04/2010/B, 40/2005/B, 06/2012/B, 
06/2008/B, 01/2003/B, 02/2009/B, 
07/2002/B, 12/2002/B, 13/2002/B, 
01/2005/B, 11/2002/B, 10/2002/B, 
18/2002/B, 19/2002/B, 22/2002/B, 
16/2004/B, 12/2007/B, 07/2008/B, 
01/2004/B, 05/2001/B, 32/2002/B, 
08/2001/B, 11/2001/B, 12/2001/B, 
04/2008/B, 01/2011/B, 01/2012/B, 
26/2001/B, 02/2006/B, 01/2010/B 
a prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
č. 01/2004/B na ul. Fibichova 45 pro obdo-
bí od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 .
Udělila souhlas k instalaci světelného ozna-
čení a souhlas k umístění antény a reklamy 
Vítu Uhlířovi NOVA M spol. V, provozovna 
bufetu, Družstevní 1, 679 04 Adamov.
Vzala na vědomí protokol o výsledku stát-
ní kontroly provedené dle § 33 zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve zně-
ní pozdějších předpisů, která proběhla 
u Města Adamova dne 24. 10. 2012, uložila 
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tajemnici provést aktualizaci Plánu činnos-
ti orgánů města Adamova na období roku 
2013 a zrušila s účinností od 1. 1. 2013 Bez-
pečnostní radu města Adamova.
Schválila výroční zprávu o činnosti za škol-
ní rok 2011/2012 příspěvkové organizace 
Základní škola a mateřská škola Adamov 
a odměnu ředitelce této příspěvkové or-
ganizace dle vnitřního předpisu č. 2/2007 
Vnitřní platový předpis ke stanovení platu 
ředitelů příspěvkových organizací zřizova-
ných Městem Adamov.
Schválila výroční zprávu o činnosti za rok 
2011 příspěvkové organizace Městské kul-
turní středisko Adamov a odměnu ředitelce 
této příspěvkové organizace dle vnitřního 
předpisu č. 2/2007 Vnitřní platový předpis 
ke stanovení platu ředitelů příspěvkových 
organizací zřizovaných Městem Adamov.
Schválila dodavatele na základě výsledků 
poptávkového řízení na tisk Adamovského 
zpravodaje pro rok 2013, a to firmu 
MIKADAPRESS s. r. o., Adamov.
Zřídila na základě § 102 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, Hlavní inventari-
zační komisi pro provedení inventarizace 
za rok 2012 a jmenovala jejím předsedou 
p. Jiřího Němce a členy Bc. Ditu Maškovou 
a RNDr. Karla Truhláře.
Schválila Plán inventarizace Města Adamo-
va pro r. 2012. 
Schválila položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 7/2012 schváleného na 17. za-
sedání Zastupitelstva města Adamova.
Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 9/2012 a schválila změnu rozpisu roz-
počtu č. 10/2012.
Schválila Smlouvu o dílo č. D 001253 se 
společností RENARDS dotační, s. r. o., Brno 
na zhotovení žádosti o dotaci z dotačního 
programu ROP NUTS II Jihovýchod, oblast 
podpory 3.3 (Rozvoj a stabilizace venkov-
ských sídel) na projekt, jehož předmětem 
je komplexní rozvoj školství v Adamově.

Na 47. schůzi konané dne 5. 12. 2012 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápisy z 22. zasedání 
komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21, ze 7. jednání Komise 
sociální a výchovně vzdělávací a z 22. zase-
dání Kulturně informační komise.
Schválila prodejní cenu pexesa Rozhledny 
JMK ve výši 18,50 Kč/ks + aktuální sazba 
DPH.
Na základě žádosti pana Flachse schváli-
la záměr odprodeje části pozemku parc. 
č. 538/1 v k. ú. a obci Adamov dle přilože-























ného situačního zákresu a uložila odboru 
KT vyvěšení schváleného záměru na úřed-
ní desku.
Projednala a doporučila zastupitelstvu 
města schválit Obecně závaznou vyhlášku 
města Adamova č. 5/2012, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů v před-
loženém znění.
Doporučila zastupitelstvu města přijmout 
usnesení, kterým by ověřilo, že územní 
plán není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, se stanovisky dotčených 
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu, 
vyslovilo souhlas s předloženým návrhem 
Územního plánu Adamov a výsledky jeho 
projednání, včetně způsobu zohledně-
ní podmínek vyplývajících ze stanoviska 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
rozhodlo o uplatněných námitkách a vy-
dalo Územní plán Adamov formou opat-
ření obecné povahy.
Schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na opravu komunikace na ulici Bezručo-
va v Adamově. Předmětem předkládané-
ho dodatku č. 1 ke smlouvě je skutečnost 
vzniklých víceprací při realizaci oprav, kte-
ré nebyly možné jak ze strany investora, 
tak projektanta předvídat.
Schválila přidělení nebytových prostor na 
ul. Komenského 6 v Adamově k provozo-
vání nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Diecézní charitě Brno – Oblastní 
charitě Blansko a Smlouvu o výpůjčce ne-
bytových prostor č. 02/2012/SV s Diecézní 
charitou Brno – Oblastní charitou Blansko.
V souvislosti s přestěhováním charitního 
zařízení Zlatá zastávka do prostor domu 
Komenského 6 uložila odboru SMM zve-
řejnit záměr prodeje budovy na Smetano-
vě nám. 99 na úřední desce a na webových 
stránkách města.
Schválila prodloužení smluv o nájmu 
bytu na ul. Komenského 6 pro období 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: Smlouva 
o nájmu bytu č. 07/2001/B, 04/2002/B, 
16/2002/B, 08/2002/B, 05/2010/B.
Schválila Dodatek č. 18 ke smlou-
vě o zajištění sběru, svozu a likvida-
ci směsného komunálního, objemné-
ho, nebezpečného a tříděného odpadu 
č. S/200515/31300061/08 se společností 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Do-
datkem dochází k aktualizaci ceníku pro 
rok 2013.
Schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
na provádění služeb v oblasti odpadové-
ho hospodářství a provozování sběrového 

















dvoru se společností GAMA J+P, s. r. o. Do-
datkem dochází k prodloužení smlouvy na 
dalších pět let, jelikož smlouva byla uza-
vřena na dobu určitou a její platnost vyprší 
ke dni 31. 12. 2012. Vyjmuto bylo ustano-
vení o svozu 5 popelnic z ul. Krátká, jelikož 
tuto ulici bude svážet firma AVE svým no-
vým malým vozem.
Schválila Dodatek č. 8 ke smlouvě o zajiš-
tění Městské hromadné dopravy v Ada-
mově č. 02/2007/O ze dne 30. 3. 2007 se 
společností ČAD Blansko a. s. Na základě 
tohoto dodatku dochází k prodloužení 
smlouvy do 31. 12. 2013, neboť stávající 
smlouva byla uzavřena na dobu určitou 
do 31. 12. 2012. Dále dochází ke stanove-
ní prokazatelné ztráty pro rok 2013 ve výši 
725.000,- Kč, ke stanovení výše a vyúčto-
vání měsíčních záloh na úhradu prokaza-
telné ztráty ve výši 55.000,- Kč/měsíčně, 
ke zvýšení ceny dopravního výkonu, a to 
z ceny 40,72 Kč na 44,03 Kč za ujetý km 
bez DPH.
Neschválila finanční příspěvek Nadačnímu 
fondu VRANOV na jeho aktivity.
Schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o běž-
ném účtu v české měně, uzavřené mezi 
Městem Adamov a Českou spořitelnou, a. 
s. dne 16. 7. 2004. Na základě tohoto do-
datku bude Česká spořitelna, a. s. Městu 
Adamov účtovat nižší ceny za poskytnuté 
peněžní služby, a to v období od 1. 1. 2013 
do 31. 12. 2013. 
Doporučila zastupitelstvu města vzít na vě-
domí Dohodu o vytvoření pracovních pří-
ležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. BBK-V-32/2012, 
uzavřenou mezi Úřadem práce ČR a Měs-
tem Adamovem dne 12. 10. 2012. 
Projednala a doporučila zastupitelstvu 
města schválit Rozpočtové opatření 
č. 8/2012.
Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 11/2012 a schválila změnu rozpisu roz-
počtu č. 12/2012.
Doporučila zastupitelstvu města schválit 
Rozpočtové provizorium na období le-
den-únor 2013.
Doporučila zastupitelstvu města při-
jmout usnesení, kterým pověří Radu měs-
ta Adamova schvalováním rozpočtových 
opatření v období od 14. 12. 2012 do 
31. 12. 2012. 
Schválila program 18. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova, konaného ve čtvrtek 
13. prosince 2012 v 16:30 hodin na Měst-
ském úřadě v Adamově.

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ADAMOV 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov

V souladu s § 34 odst. 1písm. a)  zákona  č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

zveřejňuji tuto

Informaci
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech:
v pátek 11. ledna 2013 v době od 14.00 hodin – 22.00 hodin

a
v sobotu 12. ledna 2013 v době od 8.00 hodin – 14.00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 
(dále jen „ volič“). Překážkami v právu volit 
jsou zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo 
zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Volič musí při hlasování prokázat svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky. 
Po prokázání totožnosti bude učiněn okrs-
kovou volební komisí záznam do výpisu ze 
stálého seznamu a volič obdrží úřední obál-
ku. Na žádost voliče mu okrsková volební ko-
mise vydá i sadu nových hlasovacích lístků.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky nebude mu hla-
sování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze sezna-
mu pro volbu prezidenta České republiky, 
okrsková volební komise hlasování umožní 
pouze tehdy, jestliže prokáže své právo hla-
sovat ve volebním okrsku.
Okrsková volební komise dále umožní hlaso-
vat voliči, který se dostaví do volební míst-
nosti s voličským průkazem. Volič, který se 
dostaví do volební místnosti s voličským 
průkazem, je povinen po prokázání totož-
nosti a státního občanství tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi.
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů Městský úřad Adamov 
a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena a ve kterém má volič trvalý 
pobyt. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky. Při hlasování postupují členo-
vé okrskové volební komise tak, aby byla za-
chována tajnost hlasování.















Kontakty pro nahlášení požadavků 
o hlasování mimo volební místnost 
jsou následující:
Městský úřad Adamov

Bc. Špačková, tel. 516 499 623 
Paní Maláková, tel. 516 499 633
Paní Můčková,  tel. 516 499 620

Okrsková volební komise 
č. 1 – 773 990 469 (platí pouze ve dny voleb)
č. 2 – 602 788 015 (platí pouze ve dny voleb)
č. 3 – 724 862 158 (platí pouze ve dny voleb)
č. 4 – 773 990 472 (platí pouze ve dny voleb)

Voliči mohou volit dle místa 
bydliště v následujících okrscích:
Volební okrsek č. 1: 
Sídlo: Městský úřad Adamov,  

Pod Horkou 2, Adamov
Ulice:  Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, 

Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20; 
Sadová–rodinné domky č.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 
26; Smetanovo náměstí, U kostela, 
Vodní, Josefovská č. p. 128

Volební okrsek č. 2: 
Sídlo: Základní škola Adamov, 

Komenského 4, Adamov
Ulice:  Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 

21, 23, 25 a 27

Volební okrsek č. 3: 
Sídlo: Městské kulturní středisko, 

Opletalova 22, Adamov 
(malý sál)

Ulice:  Bezručova, Blažkova, Dvořákova, 
Fibichova, Hybešova, Krátká, 
Opletalova, Ronovská, Tererova, 
Údolní, Zahradní










Volební okrsek č. 4: 
Sídlo: Městské kulturní středisko, 

Opletalova 22, Adamov 
(velký sál)

Ulice:  Družstevní, Petra Jilemnického, 
Neumannova

Bc. Roman Pilát, MBA
Starosta města Adamova

Informace o dodání hlasovacích  
lístků pro volbu prezidenta ČR, 
která se bude konat ve dnech 
11. a 12. ledna 2013

Ve dnech 4. ledna 2013 až 7. ledna 2013 
budou voličům hlášeným k trvalému poby-
tu v Adamově, rozneseny hlasovací lístky pro 
volbu prezidenta ČR, která se bude konat 
v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hod. do 22.00 
hod. a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hod. 
do 14.00 hod.

Tyto lístky budou dodány do řádně ozna-
čených poštovních schránek v místě trvalého 
bydliště. V případě, že volič hlasovací lístky ne-
obdrží (např. z důvodu neoznačené schránky, 
bydlí jinde, než je hlášen, apod.), může si hla-
sovací lístky vyzvednout buď přímo ve volební 
místnosti ve dnech konání voleb nebo kdyko-
liv v provozní době Městského úřadu Adamov 
na jeho podatelně (sekretariát, I.patro).

Hlasovací lístky budou dodány v modrých 
obálkách.

V případě, že bude vyhlášeno i II. kolo vol-
by prezidenta, které by se konalo ve dnech 
pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hod. do 22.00 
hod. a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hod. do 
14.00 hod., nebudou hlasovací lístky roznáše-
ny voličům do schránek, ale každý volič obdrží 
hlasovací lístky až v době konání II. kola voleb 
přímo ve volební místnosti.
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Vážení občané, na základě plnění úkolu z 43. RM je Vám 
předkládán přehled a hodnocení zasedání ZM, RM, výborů 
a komisí za 1. polovinu volebního období 2010 – 2014.

I. Zastupitelstvo města Adamova
Počet zasedání zastupitelstva města k 15. 11. 2012:   17
Jmenovitý přehled účasti členů zastupitelstva města na zasedání:

Titul, jméno a příjmení  
člena ZM, funkce

Účast Neúčast Účast  
v %

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta 17 0 100

Jiří Němec, místostarosta 17 0 100

Miloš Volavý, člen RM 17 0 100

Jaroslav Hnátovič, člen ZM 17 0 100

RNDr. Karel Truhlář, předseda FV 17 0 100

Mgr. Martin Pačovský, člen ZM 3 0 100

Mária Koudelová, člen ZM 16 1 94

Hana Marková, člen ZM 16 1 94

PharmDr. Jana Novotná, předseda KV 16 1 94

Tomáš Střelec, člen ZM 16 1 94

PhDr. Jaroslav Budiš, člen RM 15 2 87

Mgr. Jana Burianová, člen ZM 15 2 87

Ing. Miloslav Věžník, člen ZM 14 3 79

Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., člen RM 13 4 70

Ing. Jaroslav Bernášek, člen ZM 9 4 56

Miroslav Čuma, člen ZM 11 6 46

II. Rada města Adamova
Počet schůzí rady města v období od 15. 11. 2010 do 15. 11. 2012:  45
Jmenovitý přehled účasti členů rady města na jednáních:

Titul, jméno a příjmení  
člena RM, funkce

Účast Neúčast Účast  
v %

Jiří Němec, místostarosta 44 1 98

Miloš Volavý, člen RM 44 1 98

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta 42 3 94

PhDr. Jaroslav Budiš, člen RM 41 4 91

Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., člen RM 35 10 72

III. Výbory
Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva, 
kterému předkládá svá stanoviska a návrhy. Během minulých 24 



měsíců se sešel celkem 12krát, schůzky předcházely jednání zastu-
pitelstev.

Finanční výbor pracuje ve složení:  Účast v % 
Předseda RNDr. Karel Truhlář 100
Členové ing. Milan Dudík 67
 Mária Koudelová 92
 Marie Martincová 92
 Naděžda Pikartová 100
Výbor se v tomto období zabýval především:
1. záměry obce prodat nemovitý majetek
2. návrhy ročních rozpočtů města a navazujícími rozpočtovými 

opatřeními
3. závěrečnými účty města
4. přijímáním a poskytováním dotací či příspěvků
5. žádostmi o prominutí dluhů městu
6. obecně závaznými vyhláškami, smlouvami a pravidly, která se 

týkají finančního hospodaření obce

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor /KV/ Zastupitelstva města Adamova byl zřízen 
jako poradní a iniciativní orgán ZM na ustavujícím zasedání za-
stupitelstva města dne 15. 11. 2010. Počet členů výboru je pět. 
Činnost kontrolního výboru je dána zákonem o obcích §119:
1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory 

a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
3. plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo 

města.

KV se řídí plánem činnosti, který si vypracovává a schvaluje vždy 
na daný rok a který předkládá zastupitelstvu města. Nad rámec 
plánu byla provedena kontrola smluv mezi Městem Adamov 
a společností ČEZ Energo, s.r.o. a mezi společnostmi Adavak, s.r.o. 
a ČEZ Energo, s.r.o., kterým KV pověřilo ZM. Dále se KV také za-
býval kontrolou dotací poskytovaných z rozpočtu města, kontro-
lou dodavatelsko-odběratelských smluv mezi městem Adamov 
a podnikatelskými subjekty a výsledky inventur majetku města. 
Výsledky kontrol a doporučení kontrolovaným subjektům jsou 
uvedeny v zápisech z jednání a každoročně je předkládána ZM 
zpráva o činnosti KV.
Za období 2010 – 2012 se uskutečnilo 10 zasedání KV. Jako hos-
té se jednání zúčastnili starosta města Bc. Roman Pilát, MBA, Bc. 
Libuše Špačková, tajemnice MěÚ, Bc. Dita Mašková, vedoucí OE, 
JUDr. Špaček a Mgr. Rek, právní zástupci města a Adavaku, s.r.o.

Členové:  Účast na jednání:
Předsedkyně PharmDr. Jana Novotná 10 z 10
Členové Soňa Bychlerová 9 z 10
 Hana Marková 8 z 10
 Jiří Janás 8 z 10
 Miroslav Čuma 6 z 9 člen do 1. 9. 2012
 Antonín Procházka 1 z 1 člen od 26. 9. 2012



Přehled činností komisí, výborů, rady a zastupitelstva 
1. část
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POPLATKOVÉ OBDOBÍ 2013
Zastupitelstvo města Adamova na svém 

18. zasedání konaném dne 13. 12. 2012 schvá-
lilo novou výši sazby poplatku za sběr, třídění 
a odvoz komunálního odpadu. Nová výše saz-
by je 650,- Kč za osobu. Tato sazba je platná 
od 1. 1. 2013. Ostatní výše sazeb poplatků zů-
stávají nezměněny. Úhrady v hotovosti na po-
kladně budou možné od 14. 1. 2013.

Informace pro platbu v hotovosti na pokladně:
PLATBA ZA ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMAD-
NĚ ZA RODINU ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TO-
HOTO DŮVODU JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA PO-
KLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA KTERÉ CHCETE 
ÚHRADU PROVÉST. ÚHRADU JE MOŹNÉ PRO-
VÁDĚT ZA JEDNOTLIVÉ ČLENY RODINY PO-
STUPNĚ, NEJPOZDĚJI VŠAK DO �0. �. �01�.

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na 
pokladně Městského úřadu Adamov v úřední 
hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hod 
a Út 8:00 – 11:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, 
složenkou nebo převodem na účet města:
č.ú. = 19-1360055309/0800
VS = rodné číslo poplatníka  

(slouží k identifikaci poplatníka)
SS = viz. níže uvedené poplatky

Při platbě za více poplatníků jedním příka-
zem oznamte správci poplatku (odbor ekono-
mický) identifikační údaje (jméno, příjmení, 
RČ) poplatníků, za které je platba provedena!

UPOZORNĚNÍ !!!! 
PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECI-
FICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDEN-

TIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM 
PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NE-
JASNÝCH PLATEB.

DŮLEŽITÉ !!!
Od 1. ledna 2011 je na správu místních poplat-
ků aplikován nový daňový řád, který má pro ob-
čany – poplatníky několik zásadních důsledků:

Městský úřad jako správce poplatku již dále 
nemůže poplatky promíjet, a to ani částečně.
Městský úřad nebude na nedoplatky jed-
notlivým dlužníkům vystavovat platební vý-
měry ani další upomínky a doručovat je do 
vlastních rukou. Po termínu splatnosti budou 
dlužné částky vyměřeny tzv. hromadným 
předpisným seznamem, který bude po dobu 
30 dnů vyvěšen na úřední desce a elektronic-
ké úřední desce (ust. § 50 daňového řádu). Po 
této zákonné lhůtě se bude považovat vy-
měření za doručené a může být bez dalšího 
upozornění přistoupeno k tzv. daňové exe-
kuci. Toto opatření bylo zákonem schváleno 
hlavně z důvodu hospodárnosti výběru po-
platku vzhledem k velkému počtu dlužníků. 
(novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, s účinností od 1. 3. 2011).
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky 

nebo část těchto poplatků může správce po-
platku zvýšit až na trojnásobek.

Další informace týkající se místních poplatků 
získáte na tel. č. 516 499 629 nebo osobně na 
Městském úřadu Adamov, odbor ekonomický.

Odbor ekonomický





NÁZEV POPLATKU SPLATNOST SAZBA POPLATKU POZNÁMKA
POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého další-

ho psa téhož držitele
(SS 1��100�01�)

rodinný dům 30. 6. 2013 300,- Kč 450,- Kč  
 30. 6. 2013 150,- Kč 225,- Kč důchodce
ostatní místa 30. 6. 2013 700,- Kč 1000,- Kč  
 30. 6. 2013 200,- Kč 300,- Kč důchodce
KOMUNÁLNÍ ODPAD 30. 6. 2013 650,- Kč  za fyzickou osobu  

                   s trvalým pobytem
(SS 1��000�01�)

ZAHRÁDKY 31. 1. 2013 dle uzavřené smlouvy (SS 101��1�1)

Hluk z vlakového koridoru
Protože na Městský úřad v Adamově při-

cházely stížnosti na stále se zvyšující hluk od 
projíždějících vlakových souprav na koridoru, 
požádal městský úřad Krajskou hygienickou 
stanici (dále KHS) v Brně o zajištění měření 
a stanovisko k naměřeným hodnotám. KHS 
zajistila měření prostřednictvím akreditované 
laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Os-
travě, pracoviště Brno. Z výsledků měření uve-

du jen stručnou charakteristiku. Protokol z mě-
ření může být reprodukován jen jako celek, je 
tedy uveřejněn na webových stránkách města. 
Měření bylo provedeno: 7. 9. 2012 od 13:00 do 
15:30 hodin, 10. 9. 2012 od 5:00 do 6:30 hodin 
a 27. 9. 2012 od 6:30 do 7:00 hodin. Měřil se 
průjezd všech typů vlaků. To by mělo reprezen-
tovat celé spektrum průjezdu vlaků v průběhu 
24 hodin. Pro měření a výpočty byla použita 

celostátně platná metodika. Měřilo se ve ven-
kovním prostoru rodinného domu na ulici Bez-
ručova. Hluk pozadí byl eliminován. 

Naměřené i vypočtené hodnoty jsou po-
drobně uvedeny v protokolu. Hygienické li-
mity hluku z dopravy na železničních drahách 
v chráněném venkovním prostoru staveb pro 
denní dobu je 70 dB, pro noční dobu je 65 dB. 
Porovnáním výsledných hodnot z provedené-
ho měření s limity vyšlo v obou případech, že 
k překročení hygienických limitů hluku z želez-
niční dopravy nedochází. 

Poznámka: I když se neprokázalo překro-
čení hygienických limitů, ukázalo nám měře-
ní, jaké jsou okamžité hodnoty hladiny hluku 
při průjezdu vlaků. Ty jsou nejčastěji v pásmu 
70 – 75 dB. Bohužel, po všech korekcích a pře-
počtech se nakonec dostanou pod limitní hod-
noty. Další problém je, že přesto, že limit hluku 
pro chráněný venkovní prostor v denní době je 
50 dB (NV č. 272/2011 Sb.), pro železniční do-
pravu po korekcích je 70 dB. Takovou hodnotu 
zde žádné měření neprokáže a SŽDC má opět 
důvod k výmluvě, že nemusí žádná opatření ke 
snížení hluku dělat, že vše je v pořádku.

PhDr. Jaroslav Budiš

ZPRÁVY 
Z MATRIKY

V sobotu dne 8. prosince 2012 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků. 

Do života byly přivítány tyto děti
20. 5.  Natali Slezáková, Mírová 6
17. 8.  Anna Vymlátilová,  

Petra Jilemnického 29
1. 10.  Vojtěch Brom, Družstevní 11
3. 10.  Jolana Poslušná, Hybešova 6
18. 10. Daniel Hrazděra, Ronovská 2
13. 11. Adéla Vévarová, Komenského 6

Blahopřejeme
2. 12.  Oldřich Svačina, 75 roků,  

Opletalova 38B
4. 12.  Jitka Grimová, 84 roky, Mírová 14
9. 12.  Pavla Kalová, 70 roků, Blažkova 4
10. 12. Karel Habrle, 70 roků, Sadová 23
14. 12. Ludmila Šebáková, 80 roků, Tererova 7
19. 12. František Pisk, 85 roků, Komenského 19
19. 12. Eugen Fajman, 75 roků, Komenského 7 
22. 12. Josef Vašíček, 70 roků, Komenského 15
24. 12. Karel Pásek, 75 roků, Sadová 20
26. 12. Eduard Boháček, 80 roků, Fibichova 36
26. 12. Otilie Handlová, 70 roků, Pod Horkou 6

Blahopřejme k sňatku
8. 12.  Lukáš Fryč – Olga Hořavová,  

sňatek v kostele sv. Barbory
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Vážení občané, dne 9/10/2012 byl slav-
nostně zahájen provoz kogenerační jednot-
ky (KGJ) v prostorách kotelny u nádraží. Ko-
generační jednotka na plyn vyrábí současně 
elektrickou energii a teplo. Toto „odpadní“ 
teplo město využívá pro svou tepelnou sou-
stavu, zajišťující dodávky tepla do domác-
ností.

Několika větami se vrátíme k průběhu 
celého projektu. Na základě vedených jed-
nání z minulého volebního období v ro-
ce 2011 rozhodla Rada města Adamova na 
svém jednání a na jednání Společníka spo-
lečnosti ADAVAK, s.r.o. o výběru investora, 
který na své náklady zbuduje kogenerač-
ní jednotku. Průběžně od konce roku 2010 
byli o podmínkách výběru informováni jak 
zastupitelé, tak zástupci společenství vlast-
níků jednotek v rámci pravidelných schůzek. 
Mezi podmínky výběru patřilo mimo jiné, že 
město neinvestuje ani korunu ze svého roz-
počtu, kogenerační jednotka bude dodávat 
teplo v letních měsících zejména z důvodu 
prodloužení životnosti stávající technologie 
a kalkulace ceny tepla z kogenerační jednot-
ky bude závislá pouze na vývoji ceny plynu. 
Dalšími podmínkami bylo napojení na stáva-
jící systém měření a regulace v režii investo-
ra, žádný závazek minimálního odběru tepla 
a žádný závazek ze strany města Adamova 
jako pronajímatele prostor v případě, kdy zá-
měr investora nebude úspěšný.

Zahájení provozu kogenerační 
jednotky

Zástupci občanů byli následně seznámeni 
s veškerými smluvními dokumenty, se který-
mi bylo rozhodnutí spojené. Stejně tak byly 
tyto dokumenty projednány kontrolním vý-
borem Zastupitelstva města Adamova.

Mimo již zmiňované prodloužení život-
nosti stávající technologie přináší tento pro-
jekt úsporu v částkách placených za tepel-
nou energii.

V těchto dnech skončilo dvouměsíční 
poptávkové řízení pro nákup plynu. Pro rok 
2013 je vyjednána cena 706,- Kč/MWh. Cena 
je fixní a pro celý rok neměnná bez rizika 
neočekávaného růstu ceny plynu. Z mode-
lu kalkulace ceny je zřejmé, že i přes pokles 
počtu dodaných GJ do vytápěných objektů 
o cca 12 %, nebudeme muset pro příští rok 
zdražovat jednotkovou kalkulovanou cenu 
tepla.

Pozitivní efekt provozu KGJ společně s na-
ší kotelnou se začal projevovat ihned po za-
hájení testovacího provozu. V měsíci říjnu 
odebírala společnost ADAVAK, s.r.o. „odpad-
ní“ teplo z KGJ za 205,- Kč a v měsíci listopa-
du za 192,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
K těmto částkám je nutné připočítat tzv. fixní 
(stálé) náklady, a to ve výši cca 200,- Kč. Souč-
tem je celková cena za 1 GJ tepelné energie.

Podrobné informace budou předloženy 
zástupcům našich odběratelů na schůzce 
v měsíci lednu 2013.

Vedení města Adamova

Besedy s jubilanty
Sbor pro občanské záležitosti Města Ada-

mova pořádá 4x ročně v Městském kulturním 
středisku setkání jubilantů. Jedná se o setkání 
s představiteli vedení Města Adamova a jubi-
lantů, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili vý-
znamné životní jubileum. Poslední beseda 
v tomto roce proběhla v úterý 11. prosince 
2012. Součástí akcí jubilantů jsou kulturní vy-
stoupení dětí z adamovské Základní a mateř-
ské školy. 

Členky a představitelé města každoroč-
ně v prosinci navštěvují domovy důchodců, 
kde tráví podzim života bývalí občané naše-
ho města. Navštěvujeme domovy důchodů 
v Černé Hoře, Letovicích a Blansku.

Členky Sboru pro občanské záležitosti přejí 
všem občanům města Adamova krásné proži-
tí vánočních svátků a hodně zdraví do nové-
ho roku.

Termíny svatebních 
obřadů na rok 2013

Rada města Adamova na svém 48. zasedá-
ní dne 17. 12. 2012 schválila následující termí-
ny svatebních obřadů na rok 2013:

Leden  Červenec
12. 01. 2013  20. 07. 2013
19. 01. 2013  27. 07. 2013

Únor  Srpen
09. 02. 2013  10. 08. 2013
16. 02. 2013  24. 08. 2013

Březen  Září
02. 03. 2013   14. 09. 2013
23. 03. 2013  21. 09. 2013

Duben  Říjen
13. 04. 2013  12. 10. 2013
27. 04. 2013  19.10.2013

Květen  Listopad
11. 05. 2013  09. 11. 2013
25. 05. 2013  23. 11. 2013

Červen   Prosinec
08. 06. 2013  07. 12. 2013
22. 06. 2013  14. 12. 2013

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

Na základě žádosti snoubenců může matri-
ka povolit uzavření manželství na kterémkoliv 
vhodném místě ve svém správním obvodu. Za 
vydání povolení uzavřít manželství mimo sta-
novenou dobu nebo mimo úředně určenou 
místnost je vybírán správní poplatek ve výši 
1000,- Kč dle platného zákona o správních 
poplatcích.
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Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Blansko organizuje v Ada-

mově ve dnech 1. 1. 2013 – 14. 1. 2013 tradiční 
Tříkrálovou sbírku. Přispět můžete i vy do za-
pečetěných pokladniček umístěných na MěÚ 
Adamov, v MKS a v kostele, dále pak přímo 
u koledníků z řad adamovských občanů. Záro-
veň přejeme všem občanům Adamova šťast-
né prožití vánočních svátků a vše nejlepší do 
nového roku 2013.

Oblastní charita Blansko

ČERNÁ ZVĚŘ
Problematika černé zvěře V současnosti se 

lze potkat s velkými škodami, které způsobuje 
černá zvěř, a to především v okolí měst a ves-
nic. Tento problém je celospolečenský a dlou-
hodobě neřešený. Černá zvěř má u nás téměř 
ideální podmínky k životu, její početní stavy 
v lesích stoupají a pravděpodobně ještě nedo-
sáhly vrcholu. Pokud jsou semenné roky, zvěř 
má dostatek potravy a nemá potřebu si dopl-
ňovat potravní bilanci mimo lesní ekosystém. 
Ovšem rok 2012 lze v lesních porostech kla-
sifikovat jako velmi hladový, a tak černá zvěř 
míří především na louky, do blízkosti zahrad 
a lidských obydlí. Tam, kde občané neudržují 
biologickou čistotu v okolí svých zahrad, jsou 
škody v okolí nepřehlédnutelné. V honitbě 
Školního lesního podniku Masarykův les Křti-
ny Mendelovy univerzity v Brně se ročně uloví 
v průměru 700 kusů černé zvěře, to ukazuje, 
že se zde bere tato problematika velmi váž-
ně. Přestože se provádí intenzivní individuální 
i společné lovy, většina poškozených pozem-
ků v intravilánu obcí, které divočáci navštěvu-
jí, je nehonebních a nelze proto na nich uplat-
ňovat právo lovu. Na obranu proti nevítaným 
návštěvníkům lze využít odpuzujícího repe-
lentu proti černé zvěři. Nejúčelnější ochra-
nou je však důsledné udržování čistoty v okolí 
zahrad, nevyvážení biologického odpadu za 
ploty pozemků. Problém přemnožené černé 
zvěře je velmi palčivý a vyžaduje spolupráci 
občanů s lesními hospodáři a myslivci. 

Ing. Ivo Březina  
vedoucí polesí Vranov u Brna  

ŠLP ML Křtiny MENDELU 

Vybrané události z října 2012 konkrétně:
Při hlídkové činnosti na ulici Fibichova spat-

řili strážníci muže, který odpovídal popisu hle-
dané osoby. Strážníci muže požádali o prokázá-
ní totožnosti a dále informovali hlídku OO PČR 
Blansko, které byl následně muž předán k dal-
šímu opatření. 

K bezmocné a zraněné ženě nacházející se 
ve výtahu byli strážníci přivoláni na ulici P. Ji-
lemnického. Na místě strážníci zjistili, že žena 
potřebuje lékařské ošetření a proto byla přivo-
lána ZZS, která ženu převezla k ošetření a hos-
pitalizaci. Šetřením v dalších dnech bylo zjiště-
no, že se nemuselo jednat o nešťastnou náho-
du, kterou měla žena utrpět zranění, a proto 
byla celá věc postoupena k dalšímu šetření na 
OO PČR Blansko. 

Krátce po poledni byli strážníci požádáni 
o pomoc obsluhou restauračního zařízení, ve 
kterém se nacházel muž pod vlivem alkoholu, 
který neměl na zaplacení a dále odmítal opus-
tit restauraci. Jelikož muž byl ve svém stavu ne-
bezpečný pro sebe i okolí, byl převezen na pro-
tialkoholní záchytnou stanici Brno - Černovice, 
kde se ze svého jednání vyspal. Nezaplacená 
útrata zůstala dál předmětem šetření. 

Dalším z výjezdů strážníků se stalo oznáme-
ní nešťastné slečny, která měla obavu o zdraví 
svého druha. Slečna uvedla, že její druh se na-
chází v bytě a neodpovídá na vyzvánění mobil-
ního telefonu ani na domovní zvonek. Slečna 
měla důvodnou obavu o jeho zdraví a život. 
Strážníci proto na místo přivolali JSDH Ada-
mov, která provedla otevření dveří. Nejhorší 
obavy se naštěstí nepotvrdily a druh byl nale-
zen živ a zdráv. 

Vybrané události z listopadu 2012 
konkrétně:

Při procházce lesem nalezla uvědomělá žena 
holčičku, která uváděla zmatené informace a dále 
sdělila, že se nechce vrátit domů. Žena ihned kon-
taktovala OO PČR Blansko, které požádalo strážní-
ky o pomoc. Strážníci holčičku od ,,nálezkyně,, pře-
vzali a postarali se o ni až do příjezdu hlídky OO 
PČR Blansko, se kterou strážníci dohledali rodiče 
holčičky a dále prověřili všechny okolnosti souvi-
sející s jejím chováním.

Průvodčím ČD bylo oznámeno, že na kolejích 
železničního koridoru Blansko – Adamov se na-
chází osel a je nebezpečí, že by ho mohl zachytit 
vlak. Strážníci se ihned vydali kontaktovat osobu, 
která se o osly stará a tato zajistila odchyt zvířete 
a jeho bezpečné umístění zpět do ohrady.

Při běžné pochůzkové činnosti bylo strážníko-
vi oznámeno, že na ulici Pod Horkou nějaký muž 















popojíždí vozidlem takovým způsobem, že přejel 
obrubník a dále křižuje silnici ze strany na stranu. 
Když se strážník dostavil na místo, vystoupil z vo-
zidla muž, z jehož mluvy a chování bylo zřejmé, 
že je pod vlivem alkoholu. Jelikož se muž začal při 
projednávání věci chovat velmi arogantně, agre-
sivně a neuposlechnul výzvy strážníka, byl stráž-
ník nucen použít donucovací prostředky (hmaty 
a chvaty) k překonání aktivního odporu a dále byly 
muži nasazeny pouta. Muž se svým jednáním do-
pustil hned několika přestupků a dále je podezře-
lý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blan-
sko a dále ZZS pro ošetření muže, kterému bylo 
během zákroku způsobeno drobné zranění.

Vystrašeného a zřejmě i promrzlého králíčka 
si všimnul strážník na ulici Sadová. Za pomoci při-
hlížejících se tohoto domácího mazlíčka podařilo 
odchytit a převézt na služebnu MP, kde mu byl 
poskytnut azyl. V dalších dnech se o něj strážníci 
pečlivě starali, a když se jim ani po několika poku-
sech nepodařil zjistit majitel, byl králíčkovi na-
lezen náhradní domov, kde bude dělat radost 
hlavně dětem. 

Dalším z nahlášených případů byla troufa-
lá krádež v místní restauraci, kde přímo z po-
kladny, během dne, zmizelo několik stokorun. 
Strážníci měli podezření hned od začátku na 
jim dobře známého mladíka, což se později 
i potvrdilo. Mladík se k celé věci přiznal, vznik-
lou škodu uhradil a strážníci mu jako trest udě-
lili blokovou pokutu. 

Při cestě vlakem z Adamova do Blanska si 
jedna z cestujících všimla jasně tmavě červe-
né látky, která vytékala z areálu bývalé firmy 
ADAST přímo do řeky. Strážníci tedy ihned 
provedli průzkum okolí řeky, avšak po žádné 
tekutině nebyla ani památka. Záhadu se po-
dařilo vyřešit až přivolaným hasičům, kteří při 
průzkumu břehu řeky zjistili nepatrné stopy 
po červené barvě. Provedeným šetřením v are-
álu firmy bylo zjištěno, že zde byla prováděna 
kontrola odtoku kanalizace za pomoci červené 
ekologicky nezávadné látky, která se tímto způ-
sobem dostala až do řeky. 

O tom, že i v Adamově se mladiství oddávají 
popíjení alkoholu, se strážníci opět přesvědčili 
při noční službě, kdy zastavili mladíka, kterého 
vyzvali k provedení dechové zkoušky na zjiště-
ní přítomnosti alkoholu v dechu s pozitivním 
výsledkem. Mladík byl převezen domů, předán 
rodičům a dále byl podán podnět k provedení 
šetření orgánem péče o dítě. 

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov









Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov
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PODĚKOVÁNÍ
Fotbalový klub Adamov touto cestou dě-

kuje všem sponzorům za finanční podporu 
v uplynulém období a všem fanouškům, kte-
ří zavítali do ochozů fotbalového stadiónu, za 
přízeň v roce 2012. Všem spoluobčanům pře-
jeme šťastné a veselé Vánoce a úspěšný rok 
2013. Se všemi se těšíme na viděnou při spor-
tovních akcích našeho klubu.

Výkonný výbor FK Adamov

Kvízy, křížovky, hádanky …
Pokud někteří z vás rádi vymýšlíte křížov-

ky, hádanky, kvízy, bludiště apod. jak pro děti, 
tak pro dospělé a chtěli byste tímto přispívat 
do zpravodaje, můžete posílat svoje příspěv-
ky na e-mail veronika.dudikova@adamov.cz . 
V případě volného místa ve zpravodaji bude 
možné vaše příspěvky zveřejnit postupně. 
Tímto dáváte souhlas s uveřejněním bez ná-
roku na honorář.

AKCE NA LEDEN
Středa 16. 1. 2013 – VAŘÍME V KLUBU

Soutěž o nejchutnější bramborák. Brambory budou v klubu přichystány, všechny ostatní 
ingredience (česnek, vejce, majoránku, sůl, salám, mléko ..) si prosím přineste s sebou.

Vaříme od 16:00 hodin.

Středa 23. 1. 2013 – VÝTVARNÁ DÍLNA
Od 15:30 hodin si budeme v klubu kreslit a vyrábět, a to vše podle přání a námětů dětí.

Pondělí 28. 1. 2013 – TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Pro všechny věkové kategorie. Pro vítěze budou připraveny sladké odměny.

Startujeme v 16:30 hodin.

NEFORMÁLNÍ ANGLIČTINA
Výuka probíhá formou her každé úterý a čtvrtek v době od 1�:00 – 1�:�0 hodin.  

Angličtina je připravena pro děti a mládež, a to:
Úterý – pro děti 10 – 14 let

Čtvrtek – pro děti z 1. – 5. tříd ZŠ
Lekce povede lektorka z Litvy Ema Norvibaite. Pro všechny zájemce zdarma.

Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV

Oznamujeme všem příznivcům Zlaté zastávky, že od ledna 2013 se stěhujeme do nových 
prostor na ulici Komenského 322/6. 
Připravujeme Fit centrum, aerobik, florbal, pro zájemce hru na kytaru a mnoho dalších zají-
mavých aktivit. 
 Těšíme se na vás! 

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence 
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost
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Zhodnocení besedy o odpadu
Ve dnech 20. 11. a 22. 11. 2012 uskutečni-

la Komise PZMA&MA21 besedy pro širokou 
veřejnost, na kterých měli občané Adamova 
možnost vyjádřit se k situaci ohledně odpado-
vého hospodářství ve městě Adamově, napří-
klad k tomu, jakým způsobem se třídí odpady, 
jaké jsou změny v legislativě, jaké jsou sazby 
za odpad, jak se odvíjí struktura příjmů a výda-
jů v našem městě k této problematice. 

V diskuzi zazněly dotazy a podněty zejmé-
na na řešení bioodpadu, možnosti odvozu 

odpadu do spalovny, diskutovalo se o návrhu 
zvýšení poplatků za odpad a zazněl i podnět 
na větší osvětu ke třídění odpadů ve městě. 

Všemi náměty i připomínkami se přítomní 
představitelé a zástupci města budou zabývat 
a výstupy by tak měly vést ke zlepšení situace 
při nakládání s odpady ve městě. 

Občanům, kteří o tuto problematiku proje-
vili zájem, děkujeme za jejich účast a do bu-
doucna si budeme přát, aby participace obča-
nů na dění ve městě byla větší. 

Komise PZMA& MA 21

MĚSTSKÝ KLUB MLÁDEŽE ADAMOV
Družstevní 1, Adamov

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

NEFORMÁLNÍ  ANGLIČTINA

Výuka bude probíhat formou her každé úterý a čtvrtek  
v době od 17:00 -18:30 hod.

Angličtina je připravena pro děti a mládež, a to:
   Úterý  pro děti 10 -14 let
   Čtvrtek pro děti 1. - 5. tříd ZŠ

Lekce povede lektorka z Litvy Ema Norvibaite
Pro všechny zájemce ZDARMA



1�

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

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

NA MĚSÍC LEDEN 2013 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI...
I LETOS PODPOŘÍME 
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Městské kulturní středisko Adamov pod-
poruje řádku roků konání Tříkrálové sbírky. 
Také v lednu 2013 najdete v prostorách 
MKS (kulturním středisku, knihovně, spo-
lečenském centru) pokladničku oblastní 
Chartity Blansko. 
Termín konání sbírky:  
 1. - 14. ledna 2013
Motto: „Nejužitečnější ze všech umění je 
umění být užitečný“ Benjamin Franklin
Výtěžek sbírky bude použit na:

Podporu krizové pomoci osobám v tísni 
Plnohodnotný život seniorů a zdravotně po-
stižených 
Pomoc lidem v hmotné nouzi 
I děti nemocné nebo sociálně znevýhodně-
né si mohou hrát
Děkujeme za Vaši podporu. 

MKS Adamov







O poznatky z kombinovaného – po-
bytového a poznávacího zájezdu se 
s účastníky přednášky podělí Lidmila 
Kavanová.
Vstupné dobrovolné

13. ledna 2013 v 15:00 hodin, 
Společenské centrum MKS, 
Komenského 6
VÝSTAVA – BORIS MOSKOVSKÝ 
– FOTOGRAFIE
První výstava v roce 2013 nám před-
stavení adamovského fotografa Borise 
Moskovského. Vernisáž výstavy se koná 
ve výstavní síni Společenského cent-
ra MKS na Komenského ulici v 15:00 
hodin. Výstava potrvá do 22. 1. 2013 
včetně.

14. ledna 2013 ve 13:30 hodin,  
salonek MKS
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
Odpoledne her, kvízů a soutěží pro ada-
movské seniory.
Vstup volný.

19. ledna 2013 – zájezd – Brno, Divadlo 
Bolka Polívky
představení 
„1 + 1 = 3“ (komedie)
20. ledna 2013 – zájezd – Praha, 
Divadlo Broadway
představení 
„PARTIČKA SHOW“ 

Cílem výletu do Prahy bude setkání se 
čtveřicí bavičů – Igorem Chmelou,  
Ondrou Sokolem, „Geňou“ a „Sucho-
šem“, kteří pravidelně baví diváky na TV 









Prima. Bližší informace a přihlášky tele-
fonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

21. ledna 2013, v 9:45 hodin, sál MKS
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE 
PRO NEJMENŠÍ – POHÁDKA 
O PALEČKOVI

Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna 
zavítají za dětmi z adamovských 
mateřských škol i veřejnost se známou 
pohádkou.
Vstupné: 35 Kč

22. ledna 2013 ve 14:00 hodin, 
společenská místnost DPS Adamov 
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“ 
Také v novém roce bychom rádi pokra-
čovali v pořádání setkání obyvatel DPS 
i jiných zájemců s pracovnicí knihovny 
MKS, která pro přítomné připraví nabíd-
ku knih, které najdou v naší knihovně. 
Součástí akce bude nadále také „Spole-
čenské okénko.“
Vstup volný.

24. ledna 2013 – zájezd - Brno,  
Městské divadlo
představení 
„SLUHA DVOU PÁNŮ“ 
Osvědčená komedie Carla Goldoniho 
s Martinem Havelkou v hlavní roli.
Odjezd autobusu v 16.55 z Adamova I. 
a 17.05 z Adamova III.







6. ledna 2013 v 15:30 hodin,  
kostel sv. Barbory Adamov

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT  
s rodinou Františka Jeřábka

Vstupné dobrovolné – bude předáno do 
Tříkrálové sbírky.

9. ledna 2013 v 16:30 hodin,  
salonek MKS
ALBÁNIE – DIVUKRÁSNÁ PERLA 
BALKÁNU (přednáška)
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27. ledna 2013 – zájezd – lázně Lednice
„DEN PRO SEBE V LÁZNÍCH 
LEDNICE“ 
Prožít den plný pohody, relaxu 
a odpočinku máte možnost v lázních 
Lednice, kde je pro účastníky 
akce připraven balíček procedur, 
pobyt v lázeňském bazénu, hodina 
aquaerobiku atd. 



29. ledna 2013, v 17:30 hodin,  
salonek MKS 
„PITNÝ REŽIM – JAK A ČÍM“ 
– přednáška prof. MUDr. Hany 
Matějovské Kubešové, Csc.

Pro doplňování tekutin se vžil pojem 
pitný režim. Je to hlavní způsob, jak 
pokrýt každodenní ztráty tekutin v těle. 
Pro zachování našeho zdraví je nutné 
vždy udržet rovnováhu mezi příjmem 
a výdejem tekutin. Přednáška by nám 
měla odpovědět na otázku „co je a není 
vhodné k zajištění optimálního přísunu 
tekutin?“
Vstupné: 30 Kč

KURZY – PŘIPRAVUJEME:
KURZ CVIČENÍ S HELENOU
poprvé v týdnu od 21. 1. 2013 (přes-
ný termín vám sdělíme při přihlášení), 





25. ledna 2013 – zájezd – Brno,  
Planetárium M. Koperníka

pořad

„HVĚZDA JMÉNEM SLUNCE“
Návštěva pořadu v brněnském 

planetáriu bude (za dobrého počasí) 
zakončena pozorováním zimní oblohy. 
Začátek pořadu je v 18:00, pozorování 
oblohy od 19:00 hodin. Cena zájezdu: 

dospělí 200 Kč, senioři od 65ti roků 
170 Kč, senioři od 75ti roků 115 Kč. 

Cena je uvedena včetně ceny za 
pozorování oblohy.

Hvězdy má naprostá většina lidí spojeny 
s noční oblohou a s nepředstavitelně 

vzdálenými končinami vesmíru. To je ale 
omyl. Ta nejvýznamnější hvězda, tedy 
alespoň z pohledu nás pozemšťanů, 
se nachází blíž, než si myslíme. Zdobí 

totiž naše denní nebe. Říkáme ji Slunce 
a zpravidla ji vnímáme pouze jako 

oslňující disk. Za žlutobílou září se ale 
skrývá mnohem víc. 

Přihlášky: do 7. ledna 2013

celkem 10 lekcí, vždy od 17:30 do 18:30 
hodin, lektorka Helena Strachoňová.

KURZ CVIČENÍ PRO ÚLEVU
poprvé 23. ledna 2012, celkem 10 lekcí, 
vždy od 17:00 do 18:00 hodin, lektorka 
Dagmar Hodaňová.

KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
k jeho realizaci potřebujeme ještě 3 
– 4 zájemce. Bližší informace na tel. č. 
607 518 104 nebo prostřednictvím e-
mailu na adrese mks@mks-adamov.cz . 

INFORMACE O UZAVŘENÍ 
KNIHOVNY MKS

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky 
knihovny na uzavření knihovny v době od 
21. do 31. 12. 2012 (včetně). Knihovnu mů-
žete v letošním roce naposledy navštívit ve 
čtvrtek 20. prosince 2012 a v novém roce pak 
poprvé 2. 1. 2013. I nadále je provoz knihov-
ny pouze v odpoledních hodinách. 

NOVÉ KNIHY, KTERÉ NAJDETE 
V KNIHOVNĚ MKS ADAMOV
Pro děti:
Radůza: Čáp nejni kondor
Havel, J.. Co tu kvete, svítí, létá?
Slabý, Z.: Strašidelné pohádky
Procházková, I.: Uzly a pomeranče
Ježková, A.: Dračí polévka
Krolupperová, D.: Rybí sliby
Žáček, J.: Jak počítají koťata
Záruba, B.: Záhady pravěku

Pro dospělé:
Lustig, A.: Miláček
Bohuslav Reynek
Filip, O.: Valdštejn a Lukrecie
Pejčoch, I.: Fašismus v českých zemích
Kohout, P.: Můj život s Hitlerem, Stalinem 
a Havlem I. a II.
Lustig, A. + Lustigová, E.: Povídky
Brycz, P.: Tátologie
Roden, R.: Mia

Pro rodiče a jejich děti:
Sís, P.: Ptačí sněm
Kolektiv: Skautské století 
Svěrák, Z.: Když je pěkné počasí





28. ledna – 8. února 2013,  
salonek MKS Adamov

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
O. VÁCLAVA TRMAČE  

Z JEDOVNIC
Na vernisáž výstavy fotografií 
jedovnického faráře, kterou 

připravujeme na pondělí 28. 1. 2013 
v 18:00 hodin, zveme všechny zájemce 

o fotografování. 
O. Trmač na snímcích zachycuje 

především přírodu – ve všech možných 
krásách a situacích. 

Výstava je otevřena denně v době od 
13:30 do 17:30 hodin.
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Pozvánka na výstavu  
Boris Moskovský - Cesta za světlem

Městské kulturní středisko – Historicko-
vlastivědný kroužek připravil ve výstavní síni 
Společenského centra MKS výstavu prací 
adamovského fotografa Borise Moskovské-
ho. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 
13. ledna 2013 v 15:00 hodin. Výstavu uvede 
autor a PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební čás-
ti vystoupí František Kratochvíl a František 
Bartl. Výstavu je možno zhlédnout denně od 
13:00 do 17:00 hodin až do 22. 1. 2013.

Boris Moskovský o sobě uvedl:
 „Jako každé malé dítě jsem chápal malou 

skříňku v rukou dospělých za kouzelnou, ve 
které to cvakne a blikne ostré světlo. I já jsem 
se jednoho dne chopil této skříňky, abych do 
ní začal zachytávat život kolem sebe. 

A časem muselo přijít nevyhnutelné, už 
nestačilo jen cvaknout, ale i projít průpra-
vou zpracování. Pojmy vývojka, ustalovač 
…. červené světlo, mě i dnes nejsou nezná-
mé. A rád vzpomínám na dobu analogu. 
S příchodem digitalizace do tohoto oboru, 
mě čekalo zapojení se do studia různých té-
mat: krajina, lidé, reportáž, makro ... 

Některé moje fotografie byly publiková-
ny v knihách (Kompozice v digitální fotogra-
fii) či časopisech Digifoto, History Hobby ... 
kalendář 2010 zaměřený na vojenskou his-
torii. A také čtyři samostatné výstavy. Své 
fotografie prezentuji i na internetu. Dnes 
nabízím průřez mou prací za několik po-
sledních let.“ 



1�

V červnu 2011 jsme Ladislavu Linhartovi bla-
hopřáli k jeho 70. narozeninám, nyní se s ním 
loučíme. Po dlouhé a těžké nemoci 17. listopadu 
2012 zemřel. Nyní se krátce ohlédneme za jeho 
životem. Narodil se 27. června 1941 v Adamově, 
po absolvování povinné školní docházky v Ada-
mově vystudoval Vyšší průmyslovou školu che-
mickou v Brně - obor organická chemie. I přes 
to, že měl umístěnku do výzkumného ústavu 
pro makromolekulární chemii v Brně, nastoupil 
do Adamovských strojíren jako dělník na zku-
šenou do galvanovny tehdejšího provozu 10, 
od roku 1961 pracoval jako mistr povrchových 
ochran. Na základě zhoršení zdravotního stavu 
byl přeložen do laboratoří útvaru metalurgie, 
později přešel do provozu 50 jako mistr lakovny 
a montáže, kde pracoval až do února 1968. Od-
tud přešel do útvaru TOV (tech. obsluhy výroby) 
do sekce energetiky jako plánovač energetiky, 
technolog pro racionalizaci energetického hos-
podářství, později samostatný energetik a po-
stupem času hlavní energetik. V této poslední 
funkci pracoval až do odchodu do důchodu 
v létě roku 2002. Při své práci se zvláště věnoval 
zlepšovatelské činnosti, přičemž byl několikrát 
vyhodnocen jako nejlepší zlepšovatel jak závo-
du Adamov tak i podniku. Za účast v celostátní 
soutěži za úsporu paliv a energie obdržel od mi-
nistra paliv a energetiky vyznamenání „Za záslu-
hy o výstavbu II. stupně“.

V civilním životě se věnoval sportu - hrál 
českou házenou při Spartaku Adamov, v oblas-
ti kultury hrál divadlo pod vedením závodního 
klubu ROH Adamovských strojíren, krátký čas 
byl i předsedou divadelního kroužku, aktivně 
pracoval také v pěveckém kroužku Kocourkov-
ských učitelů.

Za Ladislavem Linhartem 

V rámci rodinné tradice převzal po otci Ja-
roslavu Linhartovi provozování městského kina 
v Adamově jako vedoucí až do zrušení kina 
v KDJF pro havarijní stav budovy. Pro okresní 
správu kin na okrese Blansko pracoval ve ved-
lejším poměru jako programový vedoucí pro 
všechna kina mimo Blansko, Boskovice a Leto-
vice. Nejoblíbenějším koníčkem Ladislava Lin-
harta byly organizace zájezdů a výletů, hlavně 
do okolních států, a to jak za kulturou, tak i za 
nákupy. Řadu let pracoval jako předseda občan-
ského výboru v rozsahu panelového domu č. 
17, 19 a 21. Později zde vykonával funkci před-
sedy Sdružení vlastníků bytových jednotek. 
V soukromém životě - má jednu dceru z prvního 
manželství, vnuka a vnučku. V druhém manžel-
ství, pro nevyléčitelnou nemoc manželky, v roce 
2004 ovdověl.

Ladislav Linhart udělal za svého života velký 
kus práce, někdy i na úkor svého zdraví. Hodně 
chtěl a udělal pro svoji dceru. Poslední měsíce, 
kdy se jeho nemoc zhoršovala, trávil v nemoc-
nicích v Blansku, Brně a v Letovicích. Pomáhali 
mu také přátelé a známí i sousedé z panelové-
ho domu Sadová 17, 19 a 21. Zemřel v nemoc-
nici Brně – Bohunicích 17. listopadu. Poslední 
rozloučení se konalo 20. 11. 2012 ve smuteční 
obřadní síni v Blansku v úzkém rodinném kru-
hu. Tak se nemohli s Ladislavem Linhartem roz-
loučit bývalí spolupracovníci, přátelé a známí. 
Je tedy možno považovat tento nekrolog i za 
jejich rozloučení s ním.

Ladislavu Linhartovi patří poděkování za 
vykonanou práci pro Adamov a jeho občany. 
Zároveň také patří poděkování jeho známým, 
zejména kamarádkám, které ho v jeho těžké 
nemoci neopustily a na jeho přání se o něho 
staraly a pečovaly o něj. Přátelé a známí si ho 
v myslích uchovají tak, jak ho znali, když byl ješ-
tě aktivní. Čest jeho památce!

MK

Vzpomínka
Dne 23. prosince 2012 vzpomeneme výro-
čí úmrtí pana Františka Krabičky. Děkujeme 
všem, kdo mu věnuji tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná Marie a děti Věrka a Jiří Kra-
bičkovi.

Když jsi odcházel, veselý jsi byl, že se nevrátíš, 
to jsi netušil.
Dne 19. ledna 2013 uplyne 25 let od úmrtí 
mého drahého manžela pana Karla Stloukala. 
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene manžel-
ka, děti a sourozenci.

Slova pro povzbuzení
Nejistota. Toto slovo se skloňovalo v závěru 

loňského roku dost často. Podnikatelé se trápi-
li tím, že není jasné, jaké a jak vysoké vlastně 
budou nové daně. Budoucí důchodci se muse-
li do konce listopadu rozhodnout, do kterého 
pilíře mají investovat. V mnohé domácnosti se 
hádali, jestli nevyměnit dodavatele energií? 
Okresní nemocnice se třásly při zprávě o rušení 
lůžek a mnoho rodičů nespalo strachy, jestli na 
jejich předškoláka zbude v místě školka … 

Nejistota. Slovo, které vůbec nezní příjem-
ně a přesto patří neodmyslitelně k životu, a to 
od nepaměti. My jsme si mu však odvykli. Od-
vykli jsme si, že k životu patří bát se o život, bát 
se o děti, manželku, manžela, děti, zdraví, prá-
ci, úrodu, střechu nad hlavou. Dříve s ní lidé víc 
počítali a tím si vůči ní pod vědomky pěstovali 
vnitřní psychickou imunitu. Učili se ji překo-

návat modlitbou, zpěvem, pevnější rodinou, 
zbožnými poutěmi … 

Před šedesáti lety se však u nás objevil stát, 
který jako svědomitý tatínek převzal všechny 
naše nejistoty na sebe. Začal se starat o práci, 
jistý plat, vzdělání pro všechny, levný chleba 
a zdravotnictví zdarma … 

Před dvaceti lety však dodýchal a nezane-
chal zdravou a otužilou, ale rozmazlenou ge-
neraci dětí, které nevědí, co si bez státu-táty 
počít … 

V tomto roce, jako v každém jiném, nám ne-
zbývá, než udělat to, co se od nepaměti čeká 
od dospělého člověka, totiž neutíkat před zod-
povědností za život, za sebe a za druhé, ale 
přijmout ji i se všemi nejistotami. A občas se 
pomodlit …

Jiří Kaňa
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Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 30. listopadu se ve čtyři hodiny od-

poledne začali před budovou základní školy 
scházet první nedočkaví rodiče se svými dětmi. 
Téměř každé dítě mělo v ruce lampion nebo 
malou lucerničku – někteří dokonce vlastno-
ručně vyrobenou. V době odchodu už zde bylo 
docela dost „světýlek,“ začalo se pomaloučku 
stmívat a tak se v pořadí již druhý světýlkový 
průvod mohl pomaloučku rozejít ke kostelu. 
Všechna světýlka cestou krásně svítila, rodiče 
kontrolovali, aby lampion dětem nezačal ho-
řet, či světýlko v něm nezhaslo. Před kostelem 
se k našemu průvodu připojil i druhý průvod, 
který vyrazil od autoservisu a společně jsme 
dorazili na prostranství před kostelem. 

Zde nás přivítala skupina Kamarádi a spo-
lečně s panem starostou, panem místosta-

rostou a panem farářem rozsvítili adamovský 
vánoční strom. Program letos připadl na naše 
nejmenší – děti z mateřských školek. Jako prv-
ní se svým programem vystoupily děti z ma-
teřské školky na Komenského ulici. Jejich úžas-
né výkony publikum odměnilo potleskem. 
Zahanbit se nedaly ani děti z Ptačiny a i ony si 
zasloužily pořádný potlesk. Potlesk patřil ne-
jen dětem, ale i paním učitelkám, které s dět-
mi takto krásný program nachystaly. Pár koled 
přidali nejen Kamarádi, ale i řada přítomných 
lidí si začala pobrukovat nebo se v rytmu ko-
led pohupovat. V závěru čekal na všechny pře-
krásný ohňostroj, kterého se nemohly dočkat 
hlavně děti. Myslím, že zvuky jako: „Jééé! Uau!“, 
které se z davu daly zaslechnout jsou všeříkají-
cí - advent už je tedy opět zde. 

Mgr. Helena Ličková
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Za hojné účasti návštěvníků byl v nedě-
li 9. 12. 2012 slavnostní vernisáží zahájen 
tradiční salón adamovských výtvarníků. 
V letošním roce své práce představili: Jo-
sef Macek, Jaromír Kostelecký, Jan Hallang, 
Eva Grycová, Věra Vyhňáková, Drahoslav 
Macek, Svatava Skryjová, Radka Vošahlí-
ková, Alena Baisová, Stanislav Kala, Marta 
Zvěřinová, František Rychlík, Petr Vošahlík, 
Ola Hořavová – Fryčová, Jan Drlík, Jan Dvo-
řák, Zdeňka Knechtová, Renata Králová, 
Lucie Havlínová a Mirek Kučera s pracemi 
vnuka, když měl 5 let. 

Jako milé překvapení zahráli v hudební 
části vernisáže pan farář Jiří Kaňa na hous-
le a Ing. František Hasoň na klavír. Předvá-
noční náladu navodily i kytičky jmelí, které 
od ředitelky MKS Jitky Králíčkové a z rukou 
starosty Bc. Romana Piláta dostali postup-
ně všichni přítomní vystavující. Celé odpo-
ledne se neslo v příjemné předvánoční ná-
ladě, v jaké se setkávají známí, kteří se tře-
ba celý rok nepotkali.

Přínos Salónu vidím v setkání lidí, kteří 
se věnují smysluplné tvůrčí činnosti, v mož-
nosti ukázat své práce veřejnosti a popoví-
dat si s přáteli. Proto se zase budeme těšit 
na příští Salón. 

Jaroslav Budiš

Salón adamovských výtvarníků 

 V úterý 4. prosince 2012 jsme se vyda-
li do Brna. Cílem naší cesty byla katedrála 
sv. Petra a Pavla v Brně. Začal totiž advent, 
Vánoce jsou nadosah, a my se jeli dozvědět 
něco víc o Vánocích. Před katedrálou na nás 
čekala příjemná paní průvodkyně, která nás 
vzala rovnou do krypty kostela. Byli jsme 
trochu překvapeni, protože jsme čekali vel-
ký a nádherný kostel, ale najednou jsme 
se ocitli v docela malé místnosti pod kos-
telem. Paní průvodkyně nám začala krásně 
povídat o andělech. Promítala přitom krás-
né obrázky uměleckých děl, na kterých byli 
andělé znázorněni a my se tak pomalu za-
čali dozvídat, proč jsou andělé s Vánocemi 
tak úzce spjati. Ale andělé nejsou důležití 
jen o Vánocích, takový anděl strážný je po-
třeba celý rok a často s námi bývá, aniž by-
chom o tom věděli. Abychom si také mohli 
vyzkoušet, jak to má anděl strážný náročné, 
vylosovali jsme si každý z klobouku jedno-
ho spolužáka, kterému teď budeme andě-

Radostné poselství
la strážného dělat. Mělo to být sice tajem-
ství, ale to je tak těžké vydržet! Už cestou 
z krypty téměř všichni věděli, kdo je jejich 
strážným andělem. Ale to nevadí, pomáhat 
si přece budeme i tak – to se má (a nejen 
o Vánocích)! 

Náš program pokračoval dál, tentokrát 
jsme se přesunuli nahoru do katedrály. Paní 
průvodkyně pro nás měla připravené malé 
překvapení – každý jsme si mohli svého an-
dílka vyrobit - i když možná nebude strážný. 
Program byl u konce. My si ještě prohlédli 
varhany a krásné vitráže, které celou kated-
rálu zdobí. 

Naše další cesta směřovala na vánoční 
trhy, kde jsme si koupili malou památku. 
Podívat jsme se nezapomněli ani na brněn-
ský vánoční strom a dřevěný betlém. 

Ale protože už byla docela zima, těšili 
jsme se už domů - do teplíčka. 

Děti z 2. B + p. učitelka Ličková

Běh na lyžích
Vzhledem k velmi příznivým terénním 

úpravám v prostoru pod elektrovodem 
mezi Adamovem a Útěchovem hodlá od-
díl orientačního běhu při TJ Spartak Ada-
mov uspořádat premiérovou akci, a to 
Přebor města Adamova v běhu na lyžích. 
Závody se budou konat v sobotu 19. 1. 
2013, a to pro všechny věkové kategorie. 
Tratě budou nachystány v délce od 200 m 
až do 8,0 km. Začátek prezentace bude 
od 10:00 hod v prostoru bývalé Lyžařské 
chaty „Pod dráty“. Start prvních závodní-
ků bude v 11:00 hod. Občerstvení všeho 
druhu bude zajištěno. A na závěr to nej-
důležitější – akce proběhne jen v přípa-
dě potřebné sněhové pokrývky. Průběž-
né informace o závodu, eventuálně jeho 
termínový posun či zrušení, najdete na 
www.adamov.cz .

Srdečně zveme všechny zájemce
Oddíl orientačního běhu



19

7. 12. 2012 Přebor škol - Základní kolo
Základní škola a mateřská škola Ada-

mov ve spolupráci se ŠO TJ Spartak Adamov 
uspořádala Základní kolo Přeboru škol v ša-
chu v kategorii 1) žáci z 1. - 5. tříd ZŠ. 

Turnaje se zúčastnilo 9 žáků, z nichž jsou 
někteří již členy šachového oddílu TJ Spar-
tak Adamov. 

Konečné pořadí: 
1. Martin Hloušek, 4 body 
2. Vojtěch Schubert, 3 body 
3. Vojta Konečný, 2,5 bodu 
4. Jan Kratochvíl, 2 body 
5. Olga Dvořáková, 2 body 
6. Adam Dolníček, 2 body 
7. Vít Sereda, 2 body 
8. Martin Dolníček, 1,5 bodu 
9. Filip Volgemut, 1 bod.

Listopad - Soutěže družstev
Z pěti listopadových zápasů soutěží muž-

stev uspělo jen Céčko v Jedovnicích a Déčko 
s Boskovicemi.

Letošní sezónu nasadil šachový oddíl do 
soutěží družstev nové čtvrté mužstvo. Cílem 
je vytvořit větší hrací prostor pro mladé čle-
ny oddílu, kteří již opouštějí žákovskou kate-
gorii. Střídavě mohou hrát za Céčko i Déčko. 
V Déčku tito mladíci doplňují seniory oddílu.

ŠACHY
Tento mix uspěl hned v prvním mistrov-

ském zápase a porazil Boskovice.
První vítězný zápas odehrálo Céčko v Je-

dovnicích. V krajském přeboru byla Kuřim 
nad síly našeho Béčka, Hustopeče bojují ve 
II. lize o první příčky a v zápase s Áčkem po-
tvrdily úlohu favorita.

8. 11. 2012  
TJ Spartak Adamov – ŠK HPM TEC 
Hustopeče 1,5:6,5
Komentář k zápasu účastnika zápasu:
Jedna porážka podzim nedělá

Na 3. kolo přijel do Adamova spolufavorit 
soutěže Hustopeče. Soupeř byl našim dvor-
ním dodavatelem bodů po dva předešlé ligo-
vé ročníky. Do třetice, ale tentokrát neplatilo. 

Některé partie jsou celkem nadějné, ale 
postupně je kazíme. K čestné výhře má na-
kročeno Karel Švehla, ale nakonec jen remí-
zuje. 

Zápas se nám hrubě nepodařil. Asi slu-
neční erupce. Nebo ta páteční oslava? Roz-
hodně by pomohlo vyhodit trenéra, ale žád-
ného nemáme. 

Jedna porážka podzim nedělá. Za dvě 
předešlé výhry máme šest bodů a jsme 
v horní polovině tabulky. Ale bylo nám na-
značeno, že záchrana sama nepřijde. A mu-
síme o ni stále bojovat! 

Přehled výsledků:
II. liga E: 
1�. 11. �01� TJ Spartak Adamov – ŠK HPM 
TEC Hustopeče 1,�:�,�
0,5 Karel Švehla, Pavel Masák,  
Nataša Richterová.

Krajský přebor II. A:
1�. 11. �01� ŠK KME-DDM Kuřim B – TJ 
Spartak Adamov �:�
1 Petra Masáková; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Josef 
Gruber.

 Okresní přebor:
11. 11. �01� TJ Spartak Adamov C – Sokol 
Rudice B �:�
0,5 Petra Masáková, Pavol Mikuš, Tereza Koci, 
Lukáš Vysloužíl.

��. 11. �01� Jedovnice – TJ Spartak Adamov 
C �,�:�,�
1 Pavel Masák, Pavol Mikuš, Filip Klimeš, 
Lukáš Vysloužil.

Základní soutěž:
1�. 11. �01� TJ Spartak Adamov D – MAKKABI 
Boskovice �,�:1,�
1 Vítězslav Dohnal, Filip Klimeš, Martin 
Schneider; 0,5 Zdenek Schneider.

TJ Spartak Adamov – HC Lysice  
6:2 (0:1, 5:0, 1:1) 

Branky a asistence za Adamov:   
Kolenáč 3x (Milfait, sam., Milfait), Milfait 2x 
(Kolenáč na obě), Rychtecký (sam.)

Zoufalá první třetina ze strany Adamo-
va. Jinak situace na ledě nejde popsat. 
Soupeř z Lysic hrál a domácí se na nic ne-
zmohli. Zásluhou Dobeše v brance skonči-
la třetina pouze rozdílem jediného gólu.

O přestávce zákonitě musel nastat v ka-
bině vítr.

Do druhé třetiny nastoupil Adamov 
jako vyměněný a třetinu vyhrál jedno-
značně 5:0. Hráči plnili taktické pokyny 
a na hru se dalo konečně i dívat. Kolenáč 
se blýskl hattrickem, na dvě branky mu na-
hrával Milfait.

Třetí třetina se odehrála v poklidu, pod 
kontrolou domácího týmu.

O vítězství se postarala první pětka, kte-
rá v zápase nastřílela pět gólů.

TJ Sokol Černá Hora – TJ Spartak Adamov  
0:7 (0:2, 0:3, 0:2) 

Branky a asistence za Adamov:  
Kolenáč 3x (Milfait 3x), Toufar (Kubíček), 
Bartoš (Juřena), Juřena (Kilián), Rychtecký 
(Milfait)

V mužstvu Adamova se konečně začí-
ná vyprazdňovat marodka a na výkonech 
je to ihned znát. Do zápasu nastoupil na 
tři kompletní pětky. Po vstřelení prvního 
gólu se naplno začala projevovat převaha 
a s chutí hrající hráči předváděli hru ladí-
cí oku všech přítomných. Zejména Milfait 
ukazoval krasobruslení v podání hokejis-
ty a byla radost se na jeho hru dívat. Vzal 
na sebe úlohu nahrávače a podílel se na 
výhře čtyřmi asistencemi. Již ve druhém 
zápase po sobě vstřelil Kolenáč tři góly. 
Pěkné okamžiky předváděla i lajna Kubí-
ček-Mihok-Toufar a vyzvednout musím 
i hru obránců. 

TJ Spartak Adamov – SK Bacardi Letovice 
1:3 (0:0, 1:0, 0:3) 

Branky a asistence za Adamov:   
Juřena (Rychtecký)

První třetina skončila nerozhodně pouze 
díky Dobešovi v brance, který doslova čaro-
val a vychytal čisté gólové šance soupeře.

Druhá třetina pokračovala ve stejném 
duchu, soupeř měl více ze hry, ale trefil se 
pouze Juřena a domácí vyhráli druhou tře-
tinu, ve které znova zářil Dobeš.

V poslední části Adamov pokračoval 
v bezzubém výkonu a dobře hrající Letovice 
zaslouženě otočil skóre ve svůj prospěch.

Hokejisté Adamova namlsáni poslední 
výhrou nad Černou Horou si předvedeným 
výkonem nezasloužili vyhrát. Utápěli se 
v nesmyslných kombinacích a vylepšování 
střeleckých pozic. Absolutorium si zaslouží 
pouze Dobeš v brance a dobrý výkon podal 
Toufar, který se zlepšuje zápas od zápasu.

za hokejový oddíl, Bc. Alois Kožený

Hokejový oddíl TJ Spartak Adamov
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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 31.1.2013 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

Zdeněk Kufa

Opravy počítačů a notebooků

Dodávky počítačových sestav na 
zakázku

Poradenství v oblasti IT

Servis počítačů NONSTOP 24 
hodin denně









adaservis@email.cz

720 163 032

INZERCE
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE. 
Provádíme servis a dodávku kotlů 
a průtokových ohřívačů. www.
serviskotlubrno.cz Tel. č. 777 171 926.
Koupím pěkný byt s balkonem 
v osobním vlastnictví v Adamově. 
Tel. č. 604 522 898.
Pronajmu garáž v Adamově na ulici 
Plotní, 500,- Kč/měsíc, volná ihned. 
Tel. č. 608 859 603.
Prodám ledničku zn. Zanussi 142 litrů 
(z toho 18 litrů mrazák, do -18 °C), 
stáří 5 let, perfektní stav, cena 1900 Kč. 
Tel. č. 732 679 574.
Prodám obrazy Antonína Schumanna. 
Bližší informace na tel. č. 723 474 763.
Prodám boty na snowboard, vel. 
42, délka vnitřní stélky 27 cm, 
dvouplášťové, barva černá, perfektní 
stav. Cena 900 Kč, při rychlém jednání 
sleva. Tel. č. 607 973 779.
MALBY – NÁTĚRY bytů, schodišť, sklepů, 
nátěry radiátorů, dveří. Veškeré malířské 
a natěračské práce, tel. č. 607 762 168, 
e-mail: tomasfabicovic@seznam.cz
Prodám pánské brusle vel. 42, velmi 
zachovalé, jak nové, cena 400 Kč, 
tel. č. 737 548 658.


















