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Brigáda ke zlepšení vzhledu města, více na str. 4

Fotografiemi se vracíme k 3. Plesu města Adamova, více na str. 4
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013

3.4. Oblastní kolo ve vybíjené – II. kategorie (8.,9.r.) ZŠ a MŠ Adamov

7.4. - 15:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Ostrov,  sponzor utkání VV FK Adamov FK Adamov

10.4. Oblastní kolo ve vybíjené – I. kategorie (6.,7.r.) ZŠ a MŠ Adamov

11.4. Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

14.4. - 23.4. Výstava - Zdeněk Hudeček – olejomalby, uhlokresby MKS - společenské centrum

21.4. - 16:00 Fotbal-Muži FK Adamov-Benešov, sponzor utkání Cafe&Wine M. Juřena FK Adamov

22.4. Úklid Moravského krasu – určené trasy ZŠ a MŠ Adamov, CHKO

23.4. Zápis dětí do MŠ ZŠ a MŠ Adamov

30.4. - od 15:30 Pálení čarodějnic na hřišti u ZŠ Ronovská MKM

Květen 1.5. Setkání 125. výročí KČT - vycházka Máchův památník (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

1.5. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Ostrov, sponzor utkání Cafe+Wine Milan .Juřena FK Adamov

5.5. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Vranová, sponzor utkání Slunečnice Z. Němcová FK Adamov

8.5. Vycházka Pouzdřanská step (13 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

11.5. Květinový den (charitativní sbírka ve městě) ZŠ a MŠ Adamov

11.5. - 13:00 Turnaj mládeže pro veřejnost TJ SPARTAK - oddíl st. tenisu

11.5. - 16:00 Turnaj dospělých pro veřejnost TJ SPARTAK - oddíl st. tenisu

12.5. - 21.5. Výstava - Zdeněk Fuksa – obrazy, grafiky MKS - společenské centrum

19.5. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Kunštát B, sponzor utkání restaurace U baťáka FK Adamov

25.5. II. ročník Memoriálu Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

27.5. Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

31.5. Tenisový turnaj mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

31.5. Světový den bez tabáku – sportovní den pro žáky a veřejnost ZŠ a MŠ Adamov
Komise PZMA a MA21

Zahájení celoroční kampaně „Tříděním vyděláváme“ Komise PZMA a MA21

Červen 1.6. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

1.6. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

2.6. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Skalice, sponzor utkání restaurace Větrník FK Adamov

3.6. Den dětí  - pohádkový les ZŠ a MŠ Adamov

5.6. Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

9.6. - 18.6. Výstava - Sylva Vašinová - Obrázky z cest MKS - společenské centrum

11.6. - 12.6. Malá maturita ve škole ZŠ a MŠ Adamov

14.6. Sportovní odpoledne, výtvarná díla a „pokladovka“ v lese MKM

15.6. Závod žebříčku Jihomoravské oblasti, hřiště u ZŠ Ronovská (kategorie příchozích) TJ SPARTAK - oddíl OB

15.6. Vycházka K prameni Punkvy (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

16.6. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Svitávka, Cafe&Wine M. Juřena FK Adamov

21.6. Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov

22.6. Tenisový turnaj jednotlivců TJ SPARTAK - tenisový oddíl

27.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. - MKS ZŠ a MŠ Adamov

28.6. Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

29.6. - 13:00 Memoriál Filipa Dobrovolného - turnaj pro adamovskou veřejnost TJ SPARTAK - šachový oddíl

Noc kostelů 2013 Farní úřad

Akce ke Dni dětí MKS

Tenisové hry dětí a mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A ŠKOLNÍ DRUŽINY MKS, TJ Sokol - ženy

Červenec 6.7. Open Air v Adamově - letní  hudební noc - Třetí zuby & DurMaj Miloslava Peterková

Srpen Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská - rozloučení s prázdninami MKM

Září 8.9. - 17.9. Výstava - Tomáš Vrána – pastely, keramika MKS - společenské centrum

14.9. Rocková letní noc na hřišti Ronovská Miloslava Peterková

21.9. - 11:00 Mistrovství veteránů jižní Moravy - Memoriál Zdenka a Martina Tasche Šipkový klub

Dětské tenisové hry (soutěže a tenisové zápasy) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Říjen Stonožkový týden ZŠ a MŠ Adamov

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Světelský podzim v Adamově - koncert Lenky Filipové MKS, Farní úřad

Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
Datum Název akce či setkání Pořadatel

A mnoho jiných akcí MKS, MKM, TJ SOKOL ADAMOV, TJ SPARTAK ADAMOV, FK ADAMOV, PÉTANQUE FENYX, ZŠ a MŠ ADAMOV a dalších.
Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jednotlivých

 organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 56. schůzi konané dne 10. 4. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí Zadávací dokumentaci 
s názvem „Pořízení kropícího a samosběr-
ného vozu pro město Adamov“,
doporučila schválit záměr změny ÚP Ada-
mov na ploše parc. č. 435/4 z původního 
využití plochy tělovýchovná a sportovní 
činnost (OS) na plochu s využitím komer-
ční zařízení malá a střední (OM),
doporučila ZM schválit odprodej část 
pozemku parc. č. 399/12 o výměře 21 m2, 
druh pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci 
Adamov panu Janu Kocmanovi, 
doporučila ZM schválit odprodej části 
pozemků parc. č. 3/1, díl „a“, parc. č. 401, 









díl „b“ o celkové výměře 125 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci Ada-
mov firmě JMP Net,s.r.o.,
schválila záměr odprodeje části pozemku 
parc. č. 541/1 v k. ú. a obci Adamov,
schválila aktualizovaný Plán činnos-
ti orgánů města Adamova – stav ke dni 
31. 3. 2013,
schválila Nařízení města Adamova 
č. 1/2013, kterým se vymezuje zákaz 
podomního prodeje,
souhlasí se zveřejněním Zpravodaje měs-
ta Adamova v právním informačním sys-
tému CODEXIS,
schválila koncept zápisu do kroniky města 
Adamova za rok 2012,
vzala na vědomí zápis z 26. zasedání Kul-
turně informační komise,













vzala na vědomí žádost od pana Víta 
Uhlíře o pronájem prostor Domu služeb 
ke zřízení letní zahrádky,
vzala na vědomí změnu podmínek 
k umístění štítu na budovu Komenského 
6 v Adamově pro Diecézní charitu Brno 
– oblastní charitu Blansko, 
vzala na vědomí zřízení účtu Města Ada-
mova u České národní banky na základě 
Smlouvy o běžném účtu,
schválila provedení přezkoumání hospo-
daření Města Adamova za rok 2013 Kraj-
ským úřadem Jihomoravského kraje,
doporučila ZM schválit přijetí účelové 
neinvestiční dotace z MPSV na poskytová-
ní sociálních služeb,
doporučila ZM schválit Rozpočtové opat-
ření č. 1/2013: 
poskytnutí dotace občanskému sdružení 
Dráček Mráček, 
přijetí neinvestiční dotace na poskytování 
sociálních služeb,
daň z příjmů právnických osob za obec,
vratka části dotace na pokrytí ztráty 
z žákovského jízdného,
dala souhlas zřizovatele ZŠ a MŠ Adamov 
k přijetí věcného daru od Českého svazu 
včelařů o. s, Základní organizace Sloup 
v Moravském krasu, se sídlem Fibichova 
20, Adamov,
schválila žádost o udělení výjimky doby 
konání akce „Pálení čarodějnic“ do 02:00 
hod., a to za podmínky, že plánovaná 
hudební produkce bude ukončena nej-
později ve 22:00 hod.

Na základě zápisu ze schůze rady města 
zpracovala tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová.
























MĚSTO ADAMOV 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov

Rada města Adamov na svém zasedání dne 
10. 4. 2013 se usnesla vydat na základě zmoc-
nění dle § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a v sou-
ladu s § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Nařízení města Adamova č. 1/2013
kterým se vymezuje zákaz podomního prodeje

Článek 1
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1.1.	podomním	prodejem	zboží:
– jakýkoliv prodej zboží a poskytování 

služeb včetně nabídky tohoto prode-
je zboží a poskytování služeb, který(é) 
je konaný(é) bez předchozí objednáv-
ky mimo provozovnu prodejce a bez 
prodejního zařízení mimo veřejně pří-
stupná místa v objektech, především 
v domech, bytech a průmyslových 
objektech, a to včetně prodeje zboží 
z přenosného nebo neseného zařízení, 
ze zavazadel nebo z ruky,

1.�.	pochůzkovým	prodejem	zboží:
– jakýkoliv prodej zboží a poskytování 

služeb včetně nabídky tohoto prode-
je zboží a poskytování služeb, který(é) 
je konaný(é) bez předchozí objednáv-
ky mimo provozovnu prodejce a bez 
prodejního zařízení na veřejně přístup-
ných místech, a to včetně prodeje zboží 
z přenosného nebo neseného zařízení, 
ze zavazadel nebo z ruky.

Článek 2
Zákaz prodeje zboží a poskytování služeb
2.1. Na území Města Adamov je zakázán 

podomní prodej zboží.
2.2. Na území Města Adamov je zakázán 

pochůzkový prodej zboží.
2.3. Zákazy podle bodů 2.1. a 2.2. tohoto 

nařízení se netýkají prodeje zboží rea-
lizovaného podle zvláštních právních 
předpisů, např. zákona č. 117/2001 Sb. 
o veřejných sbírkách v platném znění. 

2.4. Porušení povinností stanovených tím-
to nařízením se postihuje podle zvlášt-
ních předpisů především podle zákona 
č. 128/200 Sb. o obcích v platném znění 
a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
v platném znění.

Článek 3
Společná a závěrečná ustanovení, 

účinnost nařízení
3.1. Práva a povinnosti prodejců a provozo-

vatelů stanovená zvláštními právními 
předpisy a obecně závaznými normami 
nejsou tímto nařízením dotčena.

3.2. Toto nařízení nabývá platnosti dnem 
vyhlášení a účinnosti dnem 26. 4. 2013.

Oznámení
Oznamujeme Vám, že od 12. 4. 2013 do 
30. 9. 2013 budou prováděny výkopové 
práce na ulici Osvobození v lokalitě kři-
žovatky s ulicí Sadová po objekt tzv. „ Bílá 
labuť“ z důvodu rekonstrukce plynovodu. 
V této době bude chodník neprůchodný 
a budete muset vstoupit do vozovky, kde 
je nutno dbát zvýšené opatrnosti a poky-
nů vedení stavby, aby nedošlo k úrazu. Pří-
stupy a příjezdy k jednotlivým nemovitos-
tem budou zajištěny ze strany stavby, t. j. 
firmy Mertastav s. r. o.
Dále oznamujeme, že v době od 9. 4. – 31. 
5. 2013 bude firma Hroší stavby Morava, 
a.s. provádět opravy železničního svršku 
kolejové vlečky pro její opětovné zpro-
voznění pro firmu EXPONO Steelforce a.s.
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Připravované akce na květen:

Pátek 10. 5. 2013

VÝROBA PŘÁNÍČEK
K blížícímu se Dni matek společně vyrobíme 

zajímavá a pěkná přáníčka pro maminky. 
Začínáme v 16:00 hodin.

Čtvrtek 16. 5. 2013

KVETOUCÍ STROM
Vytvoříme společně v klubu pomocí PET 

lahve a temperových barev.  
Tvořit začínáme v 15:30 hodin.

Středa 22. 5. 2013

BADMINTONOVÝ TURNAJ
Pro všechny věkové kategorie. Pro nejlepší 

hráče bude připravena sladká odměna.
S sebou badmintonovou raketu.

Pátek 31. 5. 2013

MOTÝLEK NA KOLÍČKU
Výroba ozdobných kolíčků. Od 15:00 hodin. 
S sebou si prosím přineste dřevěné kolíčky.









Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní	1,	Adamov	

www.adamov.cz,		
e-mail:		

mkm@adamov.cz  

Úřední hodiny Úřadu práce 
– pracoviště Adamov

V období od 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 budou 
úřední hodiny Úřadu práce ČR, kontaktního 
pracoviště Blansko, výjezdového pracoviště 
Adamov realizovány v těchto dnech:

�5.	dubna	�01�	
9.	a	��.	května	�01�	
6.	a	�0.	června	�01�

od 8:00 hod. do 13:00 hod. (11:00 – 11:30 hod. 
polední přestávka).

JUDr. Jitka Lorková 
Ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

3. Ples města Adamova
Fotografiemi z titulní strany se vracíme 

k úspěšnému průběhu akce. Poděkování pat-
ří všem návštěvníkům. Rovněž děkujeme čle-
nům pořadatelského týmu paní Kateřině Pru-
díkové, pánům Pavlu Synkovi, Kamilu Vašíčko-
vi, Miloši Volavému, paní Králíčkové a Romanu 
Pilátovi za perfektní realizaci akce v prosto-
rách MKS. O občerstvení se postarali pracov-
níci Restaurace Větrník, k tanci zahrála skupi-
na MIX Boskovice, vstup zabezpečili pánové 
Kachlík a Kratochvíl, úklid kolektiv pracovní-
ků MKS, o věcné dary se postarali sponzoři za 
což také všem patří poděkování. Věříme, že 
se Vám všem na plese města Adamova líbilo 
a v duchu úvodního slova Vás můžeme již nyní 
pozvat na 4. Ples města Adamova. 

Na další setkání se těší starosta města Ada-
mova Roman Pilát a celý pořadatelský tým.

Oznámení o konání 
cyklistického závodu 
Moravským krasem 

– Liechtenstein
Dne 8. 5. 2013 bude Adamovem projíždět 

cyklistický závod Liechtenstein tour. Závod je 
řádně ohlášený a schválený příslušnými orgá-
ny státní správy, především pak DI PČR JMK 
a příslušnými silničními správními úřady MÚ 
Šlapanice a MÚ Blansko. Závod se pojede za 
plného provozu a kromě samotného přejezdu 
pelotonu a vyjednané uzavírky silnice III/37915 
mezi obcemi Vranov a Šebrov nejsou se závo-
dem spojeny žádná další dopravní omezení. 

Doufáme, že závod bude příjemným svá-
tečním oživením a v neposlední řadě poslouží 
i jako dobrá propagace celého našeho regionu. 
S jakýmikoliv podněty, dotazy či připomínkami 
se prosím obracejte na organizátory závodu. 
Veškeré další informace o závodu můžete najít 
na www.liechtenstein-tour.cz. Mapku závodu 
spolu s orientační tabulkou časového průběhu 
závodu najdete na www.adamov.cz .

ZPRÁVY Z MATRIKY
V sobotu dne 23. 3. 2013 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků. Do života 
byly přivítány tyto děti:
 27. 10. 2012 Lenka Burešová, Družstevní 10
 15. 11. 2012 Filip Matal, Družstevní 4
2 8. 11. 2012 Alice Pidrová,  

Petra Jilemnického 21
 6. 12. 2012 Agáta Bláhová, Družstevní 6
 26. 12. 2012 Dominik Kašný, Komenského 25
 27. 12. 2012 Antonín Dohnal, Osvobození 11
 8. 1. 2013 Tobiáš Kaňka, Družstevní 11
 17. 1. 2013 Lukáš Pavešic, Osvobození 10
 30. 1. 2013 Jáchym Procházka, Opletalova 38 B
 6. 2. 2013 Diana Šipošová, Komenského 6
 7. 2. 2013 Jakub Tesařík, Komenského 6
 9. 2. 2013 Mariana Papežová, Neumannova 2
 10. 2. 2013 Jolana Růžičková, Opletalova 48

Blahopřejeme
 1. 4. Božena Čípková, 86 roků,  

Petra Jilemnického 4
 1. 4. Jiří Korabečný, 81 rok, Komenského 21
 1. 4. Dana Ostrá, 70 roků, Lesní 1
 3. 4. Božena Tomášková, 75 roků, 

Komenského 19
 11. 4. Jan Nesnídal, 75 roků, Komenského 6
 14. 4. Anastazie Muchová, 80 roků, 

Dvořákova 3
 14. 4. Marie Ševčíková, 88 roků,  

Komenského 1
 15. 4. Ing. Miroslava Kejíková, 84 roky, 

Osvobození 27
 16. 4. Ilona Buchtová, 83 roky, Opletalova 38
 16. 4. Jarmila Dvořáčková, 70 roků, 

Komenského 7
 22. 4. Marie Bezděková, 89 roků,  

Opletalova 30
 22. 4. Jarmila Augustová, 85 roků,  

Bezručova 12
 22. 4. Zdenka Horáková, 80 roků, 

Petra Jilemnického 29
 26. 4. Věra Dočekalová, 75 roků, 

Petra Jilemnického 16
 27. 4. Jarmila Lachmanová, 83 roky, 

Komenského 11
 28. 4. Růžena Bambušková, 87 roků, 

Dvořákova 5

Blahopřejeme k sňatku
 23. 3. Daniel Kovářík – Andrea Šlapanská, 

sňatek Penzion „U Kamenného kola“

Úmrtí
 22. 03. Jaromír Kostelecký, roč. 1924, 

Komenského 19
 8. 4. Jitka Jurčáková, roč. 1946, Pod Horkou 8
 15. 4. Jiří Janás, roč. 1940, Komenského 3

Poděkování za brigádu

Děkujeme tímto všem občanům, přede-
vším sportovcům z řad tělovýchovných klu-
bů a jednot a návštěvníkům Městského klu-
bu mládeže za účast na brigádě ke zlepšení 
vzhledu města dne 11. 4. 2013, která se orga-
nizovala u příležitosti Dne země. 

Brigády se zúčastnilo rekordních 145 lidí 
všech věkových kategorií. 

Jménem organizátorů Jiří Němec, před-
seda Sportovní komise a RNDr. Karel Truhlář, 
předseda Komise PZMA
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Kampaň za zvýšení podílu tříděného odpadu 

Pokud jsme si v prvním článku zveřejně-
ném v minulém čísle Zpravodaje vytkli za cíl, 
že se pokusíme zvýšit podíl tříděného odpa-
du v našem městě, je žádoucí se podívat na 
podmínky, které k jeho naplnění máme. Jako 
měřítko se přirozeně nabízí počet nádob urče-
ných ke sběru tříděného odpadu, jejich objem 
a rozmístění po obci. O tato kritéria je od letoš-
ního roku rozšířeno i hodnocení soutěže „My 
třídíme nejlépe,“ kterou vyhlašuje firma EKO-
KOM. Konkrétně se pro ně používá počet oby-
vatel připadajících na průměrné sběrné místo 
a dále instalovaný objem průměrného sběr-
ného místa. Průměrné sběrné místo se určuje 
z počtu všech instalovaných sběrných nádob 
na papír, plast a sklo směs, přičemž v místě 
jsou průměrně 3 nádoby. Pro obce s počtem 
obyvatel srovnatelným s naším městem jsou 
limity, při jejichž dosažení se dostávají při 
hodnocení další body za kvalitní dostupnost 
veřejné sběrné sítě, maximálně 190 obyvatel 
na stanoviště a minimálně 18 litrů na obyva-
tele. Detaily k těmto kritériím si můžete vyhle-
dat na stránce http://tridime-jihomoravsky.
cz/mesta-a-obce/soutez-my-tridime-nejlepe/. 
Podívejme se nyní, jak tato kritéria vyznívají 
pro Adamov.

Ve městě se v současné době nachází 38 
kontejnerů na papír, 37 na plast, 19 na barev-
né sklo a 11 na sklo bílé. Jedná se výhradně 
o velkoobjemové kontejnery – na papír a plast 
mají objem 1,1 m3 a na sklo 1,3 m3. Těchto 105 
kontejnerů je rozmístěno na 34 stanovištích 
a ve většině případů jsou na nich i kontejnery 
na směsný odpad. S výjimkou dvou jsou sta-
noviště vždy obsazena kontejnerem na papír 
a na plasty. Na 12 stanovištích jsou 2 kontej-
nery, na 11 pak 3 kontejnery a na 10 je umís-
těno 4 a více kontejnerů. Těchto deset stano-
višť je tedy vybaveno kompletně kontejnery 
na všechny druhy tříděného odpadu. Jediné 
stanoviště pak obsahuje pouze jeden kon-
tejner na plasty, avšak nachází se v těsném 
sousedství s dalšími stanovišti na ulici Komen-
ského. Výpočtem zjistíme, že střední hodnota 
pro počet kontejnerů na jednom stanovišti 
se v našem městě rovná 3,09 a můžeme tedy 
každé z nich do kategorie průměrných zařadit. 
Na jedno stanoviště pak v Adamově připadá 
přibližně 140 obyvatel a občan Adamova dis-
ponuje objemem k ukládání tříděného odpa-
du ve velikosti kolem 26 litrů. Je proto možné 
konstatovat, že výše uvedené limity soutěže 
EKO-KOMu naše město s přehledem splňu-
je s více než 35% rezervou. Těchto ukazatelů 
bylo dosaženo již před 2 roky, jak si lze zjistit 
z grafu „Vývoj celkového objemu nádob na tří-
děný odpad“, který najdete na stránce http://
www.adamov.cz/export/sites/adamov/infor-

mace/zdrave-mesto/probehle-akce/Beseda_
o_odpadech.pdf.

Pro úplnost uvádíme, že ve městě je nyní 
možnost sběru separovaného odpadu rozší-
řena i na elektroodpad, jako jsou drobná elek-
trozařízení a baterie, a na textil. Na oba dru-
hy jsou zatím k dispozici 2 kontejnery. Jejich 
umístění si můžete najít na mapce města, kte-
rá je vystavena na stránce http://www.ada-
mov.cz/informace/zdrave-mesto/kampan_
za_trideni_odpadu. 

Tato mapka bude v některém budoucím 
článku využita ke zhodnocení, jak jsou jednot-
livá stanoviště s kontejnery na tříděný odpad 
dostupná občanům z hlediska vzdálenosti. 
Také se budeme zabývat frekvencí svozu tří-
děného odpadu, která má úzký vztah k výše 
uvedenému průměrnému objemu, jenž má 
občan města k uložení tříděného odpadu 
k dispozici.
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Nová barva ve třídění odpadů
Občané Adamova mají nyní zjednoduše-

nou možnost třídit vysloužilé drobné elektro-
zařízení a baterie. Město Adamov ve spolu-
práci s neziskovou společností ASEKOL, která 
organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, 
nyní k tomuto účelu rozmístila v ulicích měs-
ta dva speciální červené stacionární kontejne-
ry: Komenského	1	(u	Domu	s	pečovatelskou	
službou)	a	Družstevní	1	(u	Domu	služeb).	

Červené kontejnery úspěšně řeší problém 
se sběrem drobných elektrospotřebičů a bate-
rií a především usnadní občanům možnost 
zbavit se vysloužilých zařízení, která často 
končí v komunálním odpadu. Staré spotřebiče 
v sobě mají jak nebezpečné (např. rtuť a olo-
vo), tak i využitelné materiály. Díky třídění 
a recyklaci starých spotřebičů se daří chránit 
životní prostředí před kontaminací nebezpeč-
nými látkami a současně šetřit přírodní zdroje. 
Recyklace je výhodnější, než těžba surovin ze 
země. 

Do červených kontejnerů mohou obča-
né vhazovat baterie a drobné elektrozařízení 
jako je např. kalkulačka, rádio, drobné počí-
tačové vybavení, MP3, telefon, elektronické 
hračky apod. 

Do stacionárních kontejnerů naopak nepa-
tří televizory, počítačové monitory, zářivky, 
úsporné žárovky a velké domácí spotřebiče 
jako např. ledničky, pračky, chladničky apod.

Rozměr otvoru pro vhození je 50x40 cm, 
což odpovídá standardní velikosti počítače. 
Kontejnery mají rovněž samostatný otvor na 
baterie, jejichž následnou recyklaci zajišťuje 
společnost ECOBAT.

Kromě stacionárních kontejnerů mohou 
adamovští občané třídit drobná elektrozaří-
zení prostřednictvím sběrného boxu umístě-
ného ve vestibulu MěÚ Adamov a podchodu 
Domu služeb na ul. Družstevní 1. Větší elektro-
zařízení mohou občané i nadále odevzdávat 
ve sběrném dvoře spol. GAMA J+P v provoz-

ní hodiny: PO, ST, PÁ od 10:00 do 18:00 hod 
mimo státem uznané svátky. Další možností 
jak se zbavit vysloužilých elektrospotřebičů je 
využití mobilního svozu, který se koná každý 
rok vždy na jaře a na podzim. Vracet elektro-
zařízení je možné i v prodejnách při nákupu 
nového spotřebiče tzv. kus za kus. 
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Informace ze svodky událostí Městské policie Adamov
Vybrané události z března 2013 
konkrétně:

Při hlídkové činnosti byla na ulici Komen-
ského nalezena kožená taška, ve které se 
nacházely, mimo osobních dokladů, i cenné 
věci jako např. digitální fotoaparát. Strážní-
kům se podařilo dopátrat majitele, kterému 
byl nález předán. 

Hned dvě ,,rvačky“ během jedné noci řeši-
li službu konající strážníci. První před hote-
lem Pod Horkou, kde došlo k napadení mezi 
čtyřmi osobami a další napadení přihlížely. 
Na místě zůstal ležet jeden zraněný muž, kte-
rému strážníci přivolali zdravotní záchrannou 
službu, provedli ztotožnění osob, které byly 
napadení přítomny, a dále prováděli další 
opatření potřebné k zajištění místa činu. Dru-
hý případ napadení se odehrál v restauraci 
,,Bowling Bar“ na Smetanově náměstí. Stráž-
níkům se celý spor podařil uklidnit a vzhle-
dem k tomu, že nedošlo k žádnému zraně-
ní ani škodě na majetku, byla celá záležitost 
vyřízena na místě domluvou. 

Strážníci přijali podnět na údajné týrání 
psa na ulici Osvobození. Při provedeném šet-
ření strážníci kontaktovali majitele, který jim 
sdělil, že pes je již přestárlý a je v péči vete-
rináře, který určuje další postup. Stejně tak 
strážníci kontaktovali veterináře, který jim 
slova majitele potvrdil. Strážníci celou věc 
uzavřeli s tím, že k týrání zde nedochází. 

Nejen, že strážníci řešili 3 případy krádeže 
v obchodním domě Albert, za které byly 
uděleny blokové pokuty, ale také byli do OD 
přivoláni z důvodu toho, že se zde nacházel 
pořezaný mladík. Strážníci se dostavili na 
místo, kde spatřili jim známého mladíka, kte-
rý byl pořezaný na ruce. Na místě se nachá-
zely další osoby, u kterých bylo podezření, 
že se na mladíkově zranění určitou měrou 
podílely. Strážníci se postarali o to, aby byl 
mladík ošetřen a předvedli několik osob na 
služebnu MP Adamov k projednání v souvis-
losti s tímto jednáním. Další šetření již vedla 
přivolaná hlídka OO PČR Blansko. 

Při hlídkové činnosti na ulici Nádražní si 
strážníci všimli mladíka, který se krčil u zábra-
dlí nadchodu přes železniční trať a toto zábra-
dlí ,,vyzdobil“ nápisem, čímž vyjádřil potřebu 
na sebe upozorňovat, a tím poškozovat cizí 
majetek. Strážníci muže požádali o prokázání 
totožnosti a dále ho jako osobu podezřelou 
ze spáchání trestného činu omezili na osob-
ní svobodě. Při předvádění se strážníci dále 
přesvědčili, zda mladík nemá u sebe zbraň, 
při čemž bylo zjištěno, že má u sebe ještě 
několik popisovacích fixů, nádobky s barvou 
a v neposlední řadě krabičku s obsahem při-











pomínající omamnou nebo psychotropní lát-
ku (marihuanu). Na místo byla přivolána hlíd-
ka OO PČR Blansko, které byl mladík předán 
k dalšímu opatření. 

K neobvyklé krádeži přivolal strážníky 
obyvatel bytového domu na ulici Neuman-
nova, který strážníkům sdělil, že mu někdo 
přes noc odcizil dva páry bot, které měl 
umístěné na společné chodbě v panelovém 
domě. Jelikož měl oznamovatel jisté pode-
zření na skupinku osob, se kterou již mluvil, 
požádali strážníci některé tyto osoby o podá-



Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky 

a výbojky nepatří do popelnice na směsný 
odpad, protože z nich mohou při rozbití uni-
kat 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 naložit 
s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že 
vysloužilé zářivky nepatří do komunálního 
odpadu. Nepatří však ani do tříděného skla, 
i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlast-
ně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
totiž obsahují malé množství jedovaté rtu-
ti, která by při špatném zacházení a vyšších 
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví 
a životní prostředí. 

Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a ode-

vzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Dal-
ší možností, jak správně naložit s nefunkční 
zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvo-
ře firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Ada-
mov, kde je otevřeno pondělí, středa, pátek 
od 10:00 do 18:00 hod mimo státem uzna-
né svátky. Obsluha sběrného dvora ji od Vás 
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběr-
né nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr 
zářivek pro naše město Adamov zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen při-
spívá na náklady provozu sběrného místa, 
ale plně hradí veškeré náklady na přepravu 
a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu 
ušetří část prostředků určených pro nakládá-
ní s komunálním odpadem. 

Kde zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných 

míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivka-
mi do specializovaných recyklačních firem. 
Zde jsou pro opětovné použití získávány 
především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, 

mosaz a další kovy se mohou znovu použít 
v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních 
kol. Recyklované plasty jsou dobrou suro-
vinou pro zatravňovací dlaždice či plotové 
dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána 
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako 
technický materiál nebo v některých přípa-
dech 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 
recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale 
velké množství zářivek končí v koši. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

OPRAVA  
v otevírací době 

pošty
Omlouváme se za tiskovou chybu, kte-

rá vznikla při zveřejnění otevírací doby 
pošty v Adamově III., a to konkrétně ve 
středu, kde je původně psáno do 17:00 
hod. Správně je otevřeno do 18:00 hod. 
V letáčcích, které poskytla Česká pošta je 
otevírací doba uvedena správně. 

ní vysvětlení, což mělo za cíl, že boty se 
dohledaly a byly vráceny zpět majiteli. 

Během měsíce března byli strážníci přivo-
láni ještě ve dvou případech k ,,rvačce“ mezi 
několika osobami v restauračním zařízení. 
Jednalo se o restaurační zařízení ,,Masna“ na 
ulici Neumannova a restauraci ,,U Baťáka,, na 
ulici Hradní. Oba případy zůstaly v šetření MP 
Adamov.

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov
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Z historie adamovského včelařství
Adamovští občané výrazným způso-

bem ovlivnili vývoj včelařství, a to nejen na 
Moravě, ale i v rámci naší republiky a části 
Rakouska. Dr. Vladimír Beránek - význačná 
osobnost českého včelařství a čestný občan 
obce Vranov - na léta strávená v Adamově 
a první setkání se včelami vzpomíná násle-
dovně: „Včely a včelařství jsem poznal jako 
malý chlapec právě v Adamově. V roce 1914 
(v tomto roce byla v Adamově založena vče-
lařská organizace - poznámka autora) jsme 
se nastěhovali do nově postavené hájovny 
v lese nad nádražím. Můj otec sloužil jako lesní 
hajný u knížete Lichtensteina, který byl tehdy 
majitelem adamovských lesů. Krásný vzrost-
lý les se starými, širokokmennými duby sahal 
až k železniční trati. Jinak na protější straně 
nádraží byla jen tři stavení. Vila pana Široké-
ho z Brna (starousedlíkům známa jako Valen-
tova vila), obytné stavení pro zaměstnance 
drah a naše nová hájovna. Když se můj otec až 
v roce 1919 jako italský legionář vrátil z první 
světové války, pořídil si včely. První roj dostal 
právě od pana Širokého, který v té době pro-
vozoval i nádražní restauraci v Adamově. Pan 
Široký měl krásný barevný včelínek na zahra-
dě vily v rohu při cestě směrem k nádraží, kte-
rý prosvítal pěkně vzrostlým keřovým plotem. 
Náš včelínek stával za hájovnou pod vykopa-
ným srázem a pod velkou starou lípou. Otec 
usadil roje do nových úlů známých morav-
ských stojanů, lidově zvaných almárky. Měly 
čtyři patra nad sebou s rámkovou mírou 23,8 x 
13 cm. Stejné úly s pestře natřenými česny jsem 
potom viděl i u pana řídícího učitele Tilhona na 
školní zahradě. Na tyto včelí úly, stojánky, jsem 
vždy vzpomínal co v nich bývalo medu. Nikdy 
mě nenapadlo, že právě zde v Adamově byl 
vytvořen tento typ úlu, který se tolik osvědčil 
a na celá desetiletí ovládl nejen moravské vče-

lařství. Můžeme dnes odhadnout, podle počtu 
včelstev, že bylo vyrobeno a osazeno jen na 
Moravě asi 150 tisíc úlů tohoto typu. Ani dnes 
mnoho včelařů netuší, že právě Adamov je 
tak slavným místem moravské včelařské his-
torie“. Tolik slovy Dr. Beránka.

V tomto okamžiku vyvstává otázka kdo 
a kdy vytvořil tento úl, který vytvořil základ 
rámkové míry 39 x 24 cm, která se používá 
dosud a je nejrozšířenější rámkovou mírou 
na území našeho státu a přežívá již více jak 
153 roků?! Odpověď nalezneme při podrob-
ném studiu odborného časopisu Včely 
brněnské, která od roku 1867 začala vychá-
zet v Brně a potom v knize Františka Adam-
ce: Jubilejní památník včelařů moravských, 
Brno 1904. Chtěl bych proto tímto připome-
nou dva vynikající adamovské včelaře, kteří 
ovlivnili techniku včelaření nejen na Moravě 
a mají trvalé zásluhy o její rozvoj.

Před více jak 159 roky byla založena 
moravská včelařská organizace. Nejprve dne 
24. ledna 1854 jako odbor při moravskoslez-
ské hospodářské společnosti v Brně a poz-
ději dne 31. 12. 1868 jako samostatný spolek 
moravský. Těmito organizačními snahami 
začíná nová éra označovaná jako racionál-
ní včelařství na Moravě. Tehdejší brněnský 
lékař MUDr. František Živánský (1817-1873) 
soustředil kolem sebe řadu vynikajících vče-
lařů, nazývanou Živáňského družina. V této 
skupině zaujímají význačné místo i dva ada-
movští včelaři, učitel František Zavadil a vrt-
mistr adamovských strojíren Eduard Rumler. 

Racionální včelaření se opíralo o někte-
ré základní principy, které ovlivňují techni-
ku včelaření až do dnešní doby. Jednotlivé 
včelí plásty jsou v rámcích, takže lze včel-
stvo rozebrat a opět složit, a to bez poško-

zení plástů. Dřívější 
technologie vče-
laření v dutinách 
stromů, klátech či 
brtích vzhledem 
k nepřístupnosti 
k včelímu dílu toto 
neumožňovaly.

Učitel František 
Zavadil z praktické 
znalosti tehdejší-
ho včelařství a ze 
studia odborných 
včelařských spisů 
dospěl k úsudku, 
že včelaři potřebují 
vyhovující jednot-
ný úl. Tuto myšlen-

ku sdělil svému včelařskému příteli Eduardu 
Rumlerovi. Byl také včelařský praktik, měl 
zkušenosti a rozuměl stolařské práci a tak 
ve stolárně adamovských strojíren vytvořil 
prototyp úlu s rozběrným dílem. Na podzim 
v roce 1859 přeložili několik včelstev z klátů 
do těchto prototypů úlů. Tato nová techno-
logie včelaření vyžadovala i nové přístupy, 
zvláště pokud šlo o uvolňování přitmele-
ných rámků v úle. Protože panu Rumlerovi 
byla blízká nejen práce se dřevem, ale i se 
železem vynalezl rozpěrák, který se používá 
dodnes. Na jaře roku 1860 stál v adamovské 
školní zahradě úhledný včelín zhotovený 
Eduardem Rumlerem. Včelín byl na tehdej-
ší dobu na vysoké úrovní o čemž svědčilo 
ocenění velkou bronzovou medailí, kterou 
na valném shromáždění v roce 1861 v Brně 
obdržela adamovská školní včelnice. V zimě 
na přelomu roků 1860 – 1861 se část ada-
movské stolárny ve strojírnách proměnila na 
výrobu včelích úlů, které se vyráběly nejen 
pro adamovské včelaře, ale byly dodávány 
do Brna a jeho okolí. Rovněž rajhradský opat 
Gunter Kalivoda si nechal zhotovit úly v Ada-
mově. V rámci zvelebení moravského včelař-
ství byl darován každé škole děkanského 
okresu jeden vzorek adamovského úlu. Do 
škol bylo dodáno celkem 37 úlů.

Přičiněním pánů Zavadila a Rumlera se 
stalo v Adamově mnoho knížecích úřední-
ků a také jiných občanů zanícenými včelaři. 
V seznamech z roku 1867 se uvádí tito vče-
laři:
Buský Jan, revírník  
– Adamov
Dokoupil Tomáš, mistr krejčovský  
– Adamov
Drathschmied Bedřich  
šlechtic z Mahrentheimu, ředitel továrny  
– Adamov
Druxa František, správce továrny  
– Adamov
Holešovský František, měšťanostka  
– Adamov, b. Vranov
Julínek Jan, mlynář  
– Adamov, b. Bílovice n. Svitavou
Klaudner František, zámečník, jednatel 
– Adamov
Kottas Pavel, majitel prachovny  
– Adamov
Krämer Albín, vrchní strojvůdce  
– Adamov
Leidinger Edvard, tovární lékař  
– Adamov
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Litschmann Jan, hajný  
– Adamov
Rocker František, kniž. lesník  
– Adamov
Rumler Karel, měšťanostka  
– Adamov
Schefežik František, učitel  
– Adamov
Skřivánek Edvard, kupec  
– Adamov, b. Vranov

Svoboda František, domkař  
– Adamov, b. Bílovice

Oficiální uznání průkopnickým snahám 
adamovských včelařů se dostalo v roce 

1866, kdy na návrh MUDr. Františka Živáň-
ského byla přijata normální spolková míra 
včelích rámků 23,8 x 13 cm a na tuto míru 
upravil spolek čtyřpatrový úl stojan, tak jak 
jej za pomoci Františka Zavadila zhotovil 
Eduard Rumler. Úl obdržel název spolkový 
stojan mezi včelaři též moravský, či adamov-
ský stojan. 

Historie adamovských včelařů je boha-
tá a svým způsobem výjimečná. Uznání si 
zaslouží ti občané města Adamova a včelaři, 
kteří se k této historii přihlásili, a tím přispě-
li k obnově činnosti této organizace v letoš-
ním roce 2013. V následujícím roce uplyne 
100 roků od založení včelařské organizace 

     Přátelské utkání ve stolním tenisu Adamov vs. Útěchov

Dne 4.4.2013 proběhlo přátelské utkání 
amatérských hráčů ve stolním tenisu z Adamova 
a Útěchova.

Od úvodních čtyřher, které ovládli adamovští, 
srovnali útěchovští ztrátu ve dvouhrách.
Vyrovnané utkání skončilo remízou.

Do posledního rozhodujícího zápasu 
za stavu 10:9 pro adamovské nastoupili oba 
starostové. Z vyrovnávacího bodu se nakonec 
radovali útěchovští hráči po třísetovém 
utkání s konečným stavem 14:12 v posledním 
rozhodujícím setu.

Společně se hráči ještě utkají v „sportovním 
čtyřboji“. V nejbližší době  v šipkách a poté 
na sportovištích v Útěchově v tenisu a malé 
kopané. 

v Adamově. Adamovští včelaři při této pří-
ležitosti připravují vydání monografie, ve 
které chtějí nejen občanům města, ale i laic-
ké a odborné včelařské veřejnosti tuto slav-
nou historii připomenout. 

V této souvislosti se obracíme na občany 
města Adamova s žádostí o spolupráci při 
získávání historických materiálů, které by 
nám umožnily doplnit některé etapy vývoje 
včelařství v Adamově.

Za ZO ČSV Adamov
Rudolf Rybář

Včela člověku
Tobě člověče, opyluji tvé zahrádky,
aby dávaly plody Tobě i dětem.
Skrze mne dostává se Ti bohaté úrody
z Tvých polí a luk.
Tobě dávám mateří kašičku,
která Ti navrací sílu
a Tvé ženě krásu a hebkou pleť.
Vám lidem, nosím pyl ambrosiíi i nektar,
jídlo Bohů.
Vám dávám propolis, který léčí nemoci
lidského stáří a dává hlas houslím.

Tobě člověče, dám i vosk Tvé svíce poslední.
Beze mne se nenasytíš!
Tvá příroda Tě nepohostí!
Beze mne se neuzdravíš!
Tvé byliny Tě nevyléčí!
Jsi silnější, jsi na řadě, chraň nás, sic spolu
zahyneme.

Edward	A.	Murphy	
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Buď líný 
Odvoz nepotřebných elektrospotřebičů přímo z domácností

Iniciátorem projektu „Buď líný“ je nezis-
kově hospodařící společnost REMA Systém, 
a.s., která se zabývá organizací sběru, tří-
dění, nakládání a recyklací elektroodpadu 
v celé České republice. Projekt „Buď líný“ je 
určen pro všechny, kdo se chtějí ekologicky 
zbavit svých nepotřebných elektrozařízení 
(vše co funguje na elektrický proud, např. 
monitor, televize, pračka, lednička, mikro-
vlnná trouba, varná konvice, sekačka, vrtač-
ka, autobaterie, CD a DVD přehrávač), ale 
i baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD médií. 
Služba odvozu elektrozařízení z domácnos-
tí je zdarma a funguje v rámci celé ČR.

Využití služby je možné dvěma následu-
jícími způsoby:

Balíková přeprava

elektrozařízení je nutné zabalit do pevné 
kartonové krabice a pečlivě přelepit lepi-
cí páskou

minimální množství pro odvoz je 25 kg 
nepotřebného elektrozařízení, maximální 
váha jednoho balíku může být 50 kg. Na 
základě jedné objednávky je možné ode-
vzdat i více balíků,

rozměry balíku nesmí překročit: šířka 
80 cm, výška 60 cm, délka 200 cm,

odvoz realizuje firma Geis Parcel CZ s.r.o. 
a přeprava podléhá všeobecným obchod-
ním podmínkám této společnosti.









Svoz od 150 kg
elektrozařízení může být volně ložené 
– není nutné balit. Drobné elektrozařízení 
je vhodné umístit do krabice, či přenosky,
minimální množství pro odvoz je 150 kg 
nepotřebného elektrozařízení, maximální 
hmotnost není omezena,
nakládku k autu zajišťuje zakázník (za 
příplatek možnost zajištění kompletní 
nakládky dopravcem).
Objednávka služby je možná na telefon-

ním čísle 840 550 650 (v pracovní dny od 
9:00 do 17:00 hod), nebo jednoduše na 
internetových stránkách www.budliny.cz, 
na kterých rovněž naleznete další užitečné 
informace o projektu „Buď líný.“







Lysické sluníčko
Základní škola Komenského 4, Adamov

Ve středu 14. března se konalo v Lysicích 
přehlídkové kolo v recitaci. Této přehlídky se 
zúčastnili naši nejmenší recitátoři, kteří obsa-
dili stupně vítězů ve školním kole recitace. 
Jeli si do Lysic vyzkoušet přednes před cizím 
publikem a poměřit síly s ostatními dětmi 
z okresu. 

Soutěžních kategorií bylo celkem pět. Naši 
malí recitátoři – Terezka Kotvicová, Martin Lič-
ka, Filip Nezval, Milena Maňáková a Radim 
Šebek – soutěžili ve třech kategoriích. 

V první kategorii – žáci 1. třídy obsadil 
Martin Lička krásné druhé místo. Ve druhé 

Setkání s poezií podvanácté

kategorii, která byla 
mimochodem nej-
početnější a výkony 
recitátorů nejvy-
rovnanější, obsadil 
krásné třetí místo 
Filip Nezval. 

Vítězům gratuluji 
a všem recitátorům 
přeji mnoho …

Mgr. Helena 
Ličková

Dne 20. března 2013 se sešli v naší Základní 
škole na Komenského ulici recitátoři základních 
škol regionu. Letošní ročník oblastní přehlíd-
ky byl dvanáctý v pořadí a všichni jsme si přá-
li, aby se vydařil. Po několika letech marného 
boje s počasím bylo jaro nejen podle kalendáře, 
ale i podle přírody. Krásný den sliboval krásné 
zážitky.

Do přehlídky mladých recitátorů se přihlásilo 
více než padesát žáků prvních až devátých tříd 
z deseti základních škol regionu. Představili se 
v pěti soutěžních kategoriích a nejlepší postou-
pili na přehlídku mladých recitátorů v Brně.

V porotě letos zasedli dva odborníci ze SVČ 
Brno, kteří připravují dubnovou krajskou pře-

hlídku Dětská scéna 2013. Třetím členem poroty 
byla Mgr. Marcela Bočková, bývalá učitelka čes-
kého jazyka v naší škole. Jejich hlavním úkolem 
bylo povzbudit recitátory a odměnit je za snahu 
o prožití uměleckého textu a jeho interpretaci 
posluchačům.

Vavříny vítězství a postup do dalšího kola si 
však mohli odnést jen ti nejlepší v každé kate-
gorii. Jsme rádi, že mezi nimi byl i žák naší ško-
ly Filip Nezval z 2.B, kterému ještě jednou bla-
hopřejeme za 3. místo v I. kategorii. Děkujeme 
také panu starostovi města Adamov za finanč-
ní příspěvek na zakoupení knižních odměn pro 
vítěze všech kategorií.

Dalimila Hodaňová



10

Lyžování v Olešnici
Ve středu 20. února 2013 se děti z první-

ho stupně vypravily lyžovat. Autobus plný 
nedočkavých dětí dorazil do Olešnice chvíli 
po deváté ráno, takže jsme nelenili a začali se 
rychle přezouvat, abychom si sněhu a lyžová-
ní užili co nejvíce. Rychle rozdělit do družstev 
a hurá na svah. I letos se vypravily lyžovat děti, 
které s lyžemi neměly žádné zkušenosti. Na 
cvičném svahu se jim průběžně věnovaly čtyři 
paní učitelky.

Druhý den nás Olešnice přivítala azurově 
modrou oblohou a sluníčkem. Lyžovalo se pří-
mo nádherně a většina nelyžařů se již mohla 

vypravit na velký svah. Zato třetí den si pro 
nás zima nepřipravila zrovna hezké počasí – 
zataženo, sněžení a vítr. Chut´ lyžovat ale byla 
větší. I když se počasí neumoudřilo a sluníčko 
už na nás nekouklo, užili jsme si všichni krásné 
tři dny na horách.

Chtěla bych touto cestou poděkovat obě-
tavým rodičům, kteří byli ochotni pomoci 
s dětmi při lyžování. Velký dík patří i panu Pili-
towskému, který zajistil autobus a díky tomu 
nás doprava přišla opravdu na co nejmenší 
částku.

Mgr. Helena Ličková

ZŠ Adamov – partnerská škola Gymnázia Integra
Naše škola je již třetím rokem zapojena 

do projektu Učíme o Moravě a stejně dlou-
hou dobu je i partnerskou školou Gymnázia 
Integra v Brně. Poté, co žáci druhého stupně 
ověřovali materiály k tomuto projektu, získa-
li jsme možnost aktivně a bezplatně využívat 
komplexní vzdělávací modul.

Od letošního školního roku jsou tedy pro 
všechny žáky k dispozici sady výstupů pro-
jektu: tištěné učebnice Morava - dějiny země 
uprostřed Evropy, pracovní listy, metodiky 
a DVD pro dějepis, češtinu, němčinu, občan-
skou a výtvarnou výchovu, dále pak volně pří-
stupný projektový web www.ucimeomorave.
cz. Učitelé zařazují práci s těmito materiály 
do výuky jednotlivých předmětů a přispívají 
k udržitelnosti celého projektu.

Pro partnerské školy pořádá Gymnázium 
Integra studentské workshopy a pedagogic-
ké konference. Letošní II. ročník pedagogic-
ké konference proběhl pod záštitou starosty 
městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislava Šte-
fana v úterý 16. dubna 2013. Během dopo-
ledního bloku jsme byli seznámeni s výstu-
py projektu a s využitím dostupných mate-
riálů, se zájmem jsme si poslechli přednášky 
na téma: Cyril a Metoděj – co o nich neví-
me, Země Morava v Evropě silných regionů, 
Novinky z moravského pravěku a téma Známe 
moravské filosofy? Odpolední blok byl věno-
ván výročí prvního hromadného transportu 
moravských Romů do KT Auschwitz, výuko-
vým materiálům Brunn – meine Stadt, před-
stavení materiálů pro výuku v Čj a prezenta-
ci partnerské ZŠ Adamov v oblasti využívání 
výukových materiálů z projektu. Budeme se 
těšit na další setkávání a na spolupráci v rámci 
projektu Učíme o Moravě.

PaedDr. Dalimila Hodaňová,  
koordinátor partnerské školy
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ADAMOVSKÝ SLAVÍK 
1. ročník pěvecké soutěže

Dne 3. 4. 2013 se uskutečnil na naší škole 1. ročník pěvecké soutěže s názvem ADAMOVSKÝ SLAVÍK. Třídní učitelé ve spolupráci s učiteli hudební 
výchovy vybrali chlapce a děvčata, kteří jsou pěvecky nadaní a hlavně ty, kteří měli zájem zúčastnit se pěvecké soutěže. Žáci měli možnost vybrat si 
píseň podle vlastního uvážení. Písně to byly jak lidové, tak umělé. Někteří účinkující zpívali sólově, někteří vytvořili dueta. Celkem se zúčastnilo 19 
chlapců a děvčat od prvního do sedmého ročníku. Škoda, že žáci osmého a devátého ročníku neměli zájem o účast v soutěži.

Děti byly rozděleny do dvou kategorií: 

1. – 4. ročník – 11 účinkujících

5. – 7. ročník – 8 účinkujících

I.B –  Kateřina Pavlíčková,  
Lenka Neumannová,  
Nikola Belžíková

II.B – Justýna Březinová,  
Lea Pilitowská,  
Veronika Jakusidisová,  
Michaela Kavanová

III.B –  Vojtěch Kubín,  
Marek Matoušek

IV.B –  Nikola Mrázková,  
Lucie Nejezchlebová

V.A –  Jitka Cyprová,  
Vilém Flachs,  
Denis Havelka

VI.A –  Marie Vojtová,  
Nikola Hrachovinová,  
Lucie Vošahlíková

VII.A –  Pavel Crha,  
Soňa Flachsová

Kategorie 1. – 4. ročník :

1.	 místo:	Kateřina	Pavlíčková	
píseň Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku 

�.	 místo:	Lenka	Neumannová	
písně Petrovický zámek a Stánky

�.	 místo:	Lucie	Nejezchlebová	
píseň My pluli dál a dál

Kategorie 5. – 7. ročník :

1.	 místo:	Marie	Vojtová	
píseň Severní vítr

�.	 místo:	Denis	Havelka	
píseň Na tom bošileckým mostku

�.	 místo:	Soňa	Flachsová	
píseň Valčíček

Žáci na těchto medailových pozicích dosta-
li diplom a věcnou odměnu. O pořadí v jed-
notlivých kategoriích rozhodovala porota ve 
složení: Jana Burianová, Martina Burianova, 
Hana Doleželová a Jiří Kratochvíl.
Porotci měli velmi těžkou úlohu, protože výko-
ny jednotlivců byly téměř na stejné úrovni.

Jiří Kratochvíl
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Pozvánka na výstavu 
ZDENĚK FUKSA – krajiny blízké i vzdálené

Městské kulturní středisko – Histo-
ricko-vlastivědný kroužek představí ve 
výstavní síni Společenského centra MKS 
práce brněnského výtvarníka Zdeňka 
Fuksy. Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v neděli 12. května t. r. v 15:00 hodin. 
Výstavu uvede Mgr. Jarmila Janků, sou-
částí vernisáže bude hudební vystoupe-
ní. Výstavu je možno zhlédnout denně 
od 13:00 do 17:00 hodin až do 21. květ-
na 2013.

Zdeněk Fuksa (*1922) vystudoval Ško-
lu uměleckých řemesel v Brně a Masary-
kovu univerzitu v Brně (u prof. E. Miléna). 
Po studiích patnáct let vyučoval na střed-
ní uměleckoprůmyslové škole - obor vol-
ná a užitá grafika a písmo. Poté působil 
jako propagační pracovník v brněnské 
Grafii.

Zdeněk Fuksa má za sebou přes pade-
sát autorských a téměř čtyři desítky sku-
pinových výstav doma i v cizině. Na této 
výstavě umělec představuje výběr pře-
vážně z výsledků svého zralého období 
posledních desetiletí, kdy jeho indivi-

duální snažení 
vykrystalizova-
lo v grafických 
a malířských 
r e a l i z a c í c h , 
které umož-
ňují poukázat 
na základní 
charakteristic-
ké rysy jeho 
tvůrčího pro-
filu. Výstavní 
soubor přede-
vším nenechá-
vá na pochy-
bách o širokém 
n á z o r o v é m 
rozpětí uměl-
cova přístupu 
ke skutečnosti. 
Zračí se to na 
jedné straně 
v dílech více či 
méně spjatých 
s vizuálně vní-

manou realitou 
a na straně dru-
hé v kompozi-
cích abstraktních. 
Mezi těmito dvě-
ma póly osciluje 
Fuksova touha 
dobrat se umě-
lecké výpovědi 
o světě. Navzdo-
ry této polaritě 
je jeho tvorba 
vnitřně jednotná; 
o její integritu se 
totiž zasluhuje 
další příznačný, 
veskrze niterný 
rys jeho umě-
ní. Tím je osobi-
tý lyrismus, jenž 
prolíná veškerým 
jeho výtvarným 
počínáním. 

Jedna z domi-
nantních kapi-

tol grafického díla Zdeňka Fuksy vděčí 
autorovu okouzlení přímořskou krajinou 
francouzské Bretaně, kam se opakovaně 
navracel. Když to nebylo možné jinak, 
tedy ve vzpomínkách, jejichž clonou pak 
transponoval konkrétní zážitky, aby tak 
dospěl k jejich výtvarného zobecnění. 
Z téhož postupu vlastně těží též při evo-
kaci přírody domova, v němž rovněž hra-
je hlavní roli konfrontace krajinné scené-
rie s přírodním detailem. Oblasti, jimiž se 
Zdeněk Fuksa zabývá, sahají dokonce až 
do dalekého vesmíru. Po objevech, jimiž 
Hubbleův teleskop prohloubil lidské 
poznání, mu zjitřená obraznost v cyk-
lu Vesmírné variace dovolila převtělit 
mlhoviny, sluneční protuberance a drá-
hy kosmických těles ve specifický řád 
výtvarného díla. Ovšem velmi rád se vra-
cí ke krajině, která je mu nejbližší, krajině 
jižní Moravy, Českomoravské vysočiny, 
ale i k zákoutím a panoramatu rodného 
Brna. O tom všem se můžete přesvědčit 
na naší květnové výstavě.

JB
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova	��,	6�9	0�	Adamov	

–	kulturní	středisko:	tel.	516	��6	590	záznamník,	60�	51�	10�,	e-mail:	mks@mks-adamov.cz	
–	knihovna:	tel.	516	��6	�1�,	e-mail:	knihovna@mks-adamov.cz 

NA MĚSÍC KVĚTEN 2013 JSME PRO 
VÁS PŘIPRAVILI:

3. května 2013 
zájezd do blanenského kina na komedii 
Zdeňka Trošky
BABOVŘESKY

Začátek:	v	15:00	hodin
Jedná se o mimořádné promítání pro 
objednavatele – MKS Adamov za zvý-
hodněnou cenu.
Letní komedie Zdeňka Trošky je 
úsměvnou komedií ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřesky, která 
s nadhledem a komediální nadsázkou, 
tak trochu v duchu Slunce, seno, sle-
duje kupící se nedorozumění a souhry 
náhod, které pořádně zamotají hlavu 
jejím obyvatelům. V příběhu nechybí 
láska, žárlivost, závist, intriky a zejmé-
na vtipné okamžiky, v nichž se někteří 
i najdou.  
Hrají: L. Langmajer, V. Žilková, J. Syn-
ková, L. Plekancová-Vondráčková, J. 
Dolanský, L. Bílá, J. Pecha 
Cena	zájezdu:	�5	Kč
Přihlášky:	na	tel.	č.	60�	51�	10�,		
e-mail	mks@mks-adamov.cz		
do	�.	5.	�01�	vč.

8. května 2013  
zájezd do Divadla Radost v Brně na 
představení „pro celou rodinu“
„BYLO NÁS PĚT“
Scénická adaptace knihy, která patří 
k základnímu fondu české humoristic-
ké literatury pro mládež i pro dospělé. 
Půvabné a humorné vyprávění Petra 
Bajzy, který kamarádí s Antonínem 
Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Edou 





Kemlinkem, a Zilvarem z chudobince. 
Je jich tedy pět. Zažívají spolu mnohá 
dobrodružství a časté rošťárny, za které 
inkasují kázání i pohlavky dospělých.
Představení, na kterém se budete jistě 
dobře bavit by mělo patřit v repertoáru 
k těm „rodinným“. 
Cena	zájezdu:	dospělí	�10	Kč,	děti,	
studenti	a	senioři	150	Kč
Přihlášky:	do	�.	5.	�01�.

9. května 2013 
salonek MKS, v 18:00 hod.
cestopisná přednáška  
MUDr. Romana Bouska: 
NAMASTÉ NEPÁL ... 
„Hranice neexistují, možná jen v mysli 
a srdci některých lidí“ 
Hostem květnové besedy o cestování 
bude MUDr. Roman Bousek, jeden ze 
sedmi účastníků výpravy do Nepálu 
– pohádkové horské krajiny s největ-
ším množstvím osmitisícových veliká-
nů, ale také země, kde se pěstuje rýže, 
volně žijí nosorožci a sloni. Nachází se 
zde osm z deseti nejvyšších hor. I přes 
postupné otevírání světu si Nepál 
uchovává svá tajemství. Stále jsou zde 
oblasti, do kterých není jednoduché se 
dostat. Lákavé jsou i starobylé chrámy, 
svatyně a paláce káthmándského údolí. 
Nepál je rájem pro treking. Trek v Hima-
lájích patří k mimořádným zážitkům.
Vstupné:	�0	Kč



10. května 2013 
zájezd do Městského divadla Brno 
veřejná generálka muzikálu 
„KOČKY“ 

V historii muzikálového divadla nee-
xistuje titul, který by provázelo tolik 
superlativů! Jedná se o nejdéle uvádě-
ný muzikál v historii londýnského West 
Endu i newyorské Broadwaye, který ve 
světě vidělo přes 67 milionů diváků!
Režie: S. Moša, účinkují: A. Antalová, H. 
Holišová, L. Kolář, J. Mazák, L. Vlček, P. 
Gazdík, A. Březinová, D. Vitázek a další.
Cena	zájezdu:	��0	Kč
Začátek	představení:	ve	1�:00	hodin

11. května 2013  
autobusový zájezd do termálních lázní
GYÖR
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Zájezd do termálních lázní spoje-
ný s návštěvou starobylého města 
s množstvím architektonických, kultur-
ních i přírodních skvostů.
Cena	zájezdu:	5�0	Kč
Přihlášky:	do	5.	5.	�01�.

12. května 2013  
Výstavní síň Společenského centra 
MKS na Komenského 6
Vernisáž výstavy: ZDENĚK 
FUKSA – OBRAZY, GRAFIKY
Výstava potrvá do 21. května 2013 
včetně a je otevřena denně v době od 
1�:00	do	1�:00	hodin.
Začátek:	v	15:00	hodin.

13. května 2013  
sál Městského kulturního střediska 
Adamov
OSLAVA SVÁTKU MATEK

Maminky a babičky srdečně zveme na 
odpolední setkání u příležitosti oslavy 
Svátku matek.
Začátek:	ve	1�:�0	hodin
Vstup	volný.	

14. května 2013 
vlastivědný výlet do okolí
NÁVŠTĚVA ROZHLEDNY 
VE SPEŠOVĚ – v doprovodu 
starostky obce Mgr. Ivany Holomkové 
(Škaroupkové) A STUDÁNKY 
U OLOMUČAN za doprovodu 
Ing. Jiřího Truhláře
Zveme vás na letošní první vlastivědný 
výlet do blízkého okolí. V rámci této 
i všech dalších akcí navštívíme přírodní 
a turistické zajímavosti tak, aby to pro 
vás bylo co nejméně náročné – tedy 
autobusem co nejblíže k cíli a dále krát-
kými a nenáročnými procházkami...







Cena	zájezdu:	�0	Kč
Přihlášky:	do	5.	5.	�01�

21. května 2013  
sál Městského kulturního střediska 
Adamov
„Dopoledne s pohádkou“ – 
O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI 
Účinkuje: Divadlo PARAVÁNEK 
– Kateřina Rakovčíková
Také na květnové setkání s pohádkou 
zveme rodiče s dětmi i mateřské školy 
ve městě. Čeká je setkání s andílkem 
Vendelínem, který chce utéct do pek-
la a kamarádit se s čerty. Je nutno ho 
přesvědčit, že peklo pro andílky není 
to pravé – a třeba mu zahrát pohádku 
O chytrém ševci a hloupém čertovi (na 
motivy B. Němcové), aby poznal, že je 
lepší být čisťounkým zpěvavým andíl-
kem než špinavým a hloupým čertem. 
Vstupné:	�5	Kč
Začátek:	v	9:�5	hodin

21. května 2013  
salonek MKS Adamov 
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
Další zábavné odpoledne pro seniory 
vyplněné soutěžemi, kvízy a zábavou.
Vstup	volný.
Začátek:	ve	1�:�0	hodin

22. května 2013  
sál Městského kulturního střediska 
Adamov 
BRATISLAVA 
V tento den přivítáme opět v Adamo-
vě přátele z Klubu důchodců v Brati-
slavě. Připravujeme pro ně dopolední 
program a odpoledne se tradičně na 
setkání mohou těšit členové  
MKS – KD I a III v Adamově.

26. května 2013 
salonek MKS, v 16:00 hod.
„Nedělní setkání s pohádkou“  
– MALÁ MEDVĚDÍ POHÁDKA 









Účinkuje: Zdeněk Ševčík z Divadla 
Radost Brno
Děti se setkají s medvídkem, který 
někdy neposlouchá tak, jak by měl 
a jeho dědečkem.
Začátek:	v	16:00	hodin
Vstupné:	�5	Kč.

29. května 2013 
autobusový zájezd do Divadla Bolka 
Polívky
představení KUTLOCH  
– ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY 
(volné pokračování Vše o mužích)
Velmi komická černá komedie plná 
ironie o těžkém údělu muže v součas-
ném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, 
vztahy jsou v krizi, to je všeobecně 
známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! 
Přicházejí postupně o svá poslední 
výsadní práva a pozice neohrožených 
vládců vesmíru. Jedno z posledních 
míst mužského sebevědomí a sebeur-
čení se nachází v kotelně pod super-
marketem Happycentrum. Schází se 
zde každou sobotu čtyři stateční muži 
schovaní před svými shoppingujícími 
manželkami. Na pár hodin se stávají 
opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo 
a koukají se na fotbal. Podaří se jim 
uhájit tento ostrůvek svobody? A jsou 
tu opravdu ještě sami sebou, nebo se 
tu jen zbaběle schovávají před faktem, 
že svůj boj o důstojné místo ve společ-
nosti už prohráli?
Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/Vác-
lav Jílek, Michal Slaný/Petr Bláha, Filip 
Blažek/Roman Štabrňák
Cena	zájezdu:	�10	Kč
Začátek	představení:	v	19:00	hodin

30. května 2013 
autobusový zájezd do Mahenova 
divadla Brno
LIŠKA BYSTROUŠKA
Rudolf Těsnohlídek v r. 1920 vydal „zví-
řecí románek“ a situoval ho do přírod-
ního prostředí moravské Líšně a Bílovic 
nad Svitavou a podbarvil ho místním 
nářečím. V řadě rozmarných příběhů se 
prolíná svět zvířecí se světem lidským 
a z těchto střetávání vyplývá mnoho 
nečekaných úsměvných situací, myšle-
nek a postřehů. Osudy lišky Bystroušky 
jsou sledované od nejútlejšího mládí, 
poznávání světa a bujného dospívání 
až po zralý věk, liščí námluvy, svatbu 
a založení rodiny.
Představení je určeno pro děti 
i dospělé.
Začátek	představení:	v	1�:00	hodin
Cena	zájezdu:	1�0	Kč	
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IV. ročník SALONU ADAMOVSKÝCH 
FOTOGRAFŮ
Na přelomu března a dubna t. r. se ve výstav-
ní síni MKS Adamov (na Ptačině) konala 
výstava fotografií dvanácti místních fotogra-
fů – amatérů, IV. ročník Salonu adamovských 
fotografů. Akce byla zahájena příjemnou 
vernisáží, na kterou si vystavující přivedli 
svoje rodiny, přátele a známé. Každoročně 
pořadatel akce, kterým je Městské kulturní 
středisko Adamov, oslovilo některého z foto-
grafů profesionálů, kteří se pak stali „patro-
ny“ salonu. Letos se této role ujal a výstavu 
uvedl adamovský pan farář Jiří Kaňa. I on má 
s fotografováním bohaté zkušenosti, ale jak 
sám řekl „fotil a fotí jen pro svou radost“. Ver-
nisáže se zúčastnila také letošní maturant-
ka Adéla Grimová z Adamova, která vyniká 
v jiném oboru. Tím je zpěv. Adéla se zúčast-
nila několika pěveckých soutěží a konkurzů, 
zahrála si v muzikálu Oliver a Magická flét-
na v Městském divadle Brno a pro vernisáž 
si připravila tři písně z muzikálů. Za svůj 
výkon si vysloužila velký potlesk všech pří-
tomných.
Každý z účastníků salonu měl vždy prostor 
se představit a o svém koníčku pohovořit. 
Většina fotografů zdůrazňovala skutečnost, 
že jsou stále amatéři. Vystavené fotografie 
vypovídaly o jejich dalších koníčcích a záli-
bách – přírodě, cestování apod. Fotografie 
dvou vystavujících žen připomenuly další 
téma, které se často na fotografiích objevu-
je ... Tím je rodina a děti. Mezi vystavujícími 
byl i v letošním roce pan Petr Šedý. Na jed-
né z jeho fotografií bylo drobným písmem 
poznačeno – vítězná fotografie. Proto jsme 
chtěli k tomuto vědět trošku víc. Petr před 
několika málo dny převzal ocenění „Fotograf 
roku 2012 – Fotograf roku v oblasti příroda“.
Tento úspěch si zasloužil velké blahopřání 
a potlesk přítomných.
Také nejstarší účastník akce, pan Eduard 
Boháček, si kromě čtveřice fotografií nazva-
ných „Čtvero ročních období“ pro výstavu 
připravil jednu zvláštnost. O panu Boháčkovi 
se ví, že každou akci – vlastivědný výlet pořá-
daný MKS Adamov, ale i soukromá putování 
pečlivě mapuje – fotí a doplňuje důležitými 
údaji. Z fotografií z těchto akcí tak vznik-
lo tlusté album zachycující zajímavá místa 
a města, která jsme navštívili společně, nebo 
která navštívili manželé Boháčkovi individu-
álně.
Po oficiální části vernisáže se při sklence vína 
a kávě povídalo a povídalo ... Skupinky bese-
dujících postávaly u fotografií a jejich autoři 
vysvětlovali a zdůvodňovali, proč je fotogra-
fie pořízena právě tak a ne jinak ...

V příštím roce oslaví salon malé výročí – 
budeme pořádat již jeho V. ročník. Věříme, že 
se počet vystavujících bude každým rokem 
zvyšovat a budeme se těšit na viděnou při 
Salonu adamovských
fotografů v r. 2014.
Text: Jitka Králíčková

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
K připomenutí důležitosti čtení se také 
v letošním roce připojilo adamovské kultur-
ní středisko. To na březen, který je věnován 
čtenářům a čtení, připravilo hned několik 
akcí. Vybrat z nabídky si mohli všichni – od 
nejmenších dětí až po seniory.
Akce začaly poslední únorový den, kdy v Ada-
mově projekt “Celé Česko čte dětem” podpo-
řil pan Marek Eben. Četl dětem ze své oblíbe-
né knížky z dětství, kterou byl Medvídek Pú. 
K čtení přidal i hru na kytaru a několik písni-
ček.
O týden později byla pro seniory (babičky) 
a třeťáky ze ZŠ Ronovská připravena akce 
nazvaná “Čtení sluší každému”. Děti i babičky 
si měly na společné setkání připravit krátkou 
ukázku z jejich oblíbené knížky. Babičky četly 
ukázky z pohádek, příběhů, malá zamyšlení, 
ale také příběh s hádankou. Děti babičkám 
přečetly kapitolu z knihy Děti z Bullerbynu. 
Ze sálu MKS, kde se akce konala, se na chvíli 
stala malá “četbocukrárna”. Pro všechny bylo 
připraveno malé občerstvení a také jedno 
pohádkové překvapení. Úkolem dětí bylo 
poznat, kdo se skrývá pod pláštěnkou. Vědě-
ly pouze to, že je to pohádková postava. Ta 
jim mohla k vyluštění této hádanky pomoci 
jen odpovědí ANO nebo NE. Netrvalo dlouho 
a Nikolka Bártová poznala, že pod pláštěnkou 
je kuchtík – princ Jiřík z pohádky Zlatovláska.
Závěr akce patřil ocenění nejlepších čtenářů 
z řad dětí i seniorů. Děti svůj bod v podobě 
barevného kolíčku předaly babičce, jejíž čtení 
se jim líbilo nejvíce, babičky si stejným způ-
sobem vybraly zase toho svého dětského 
čtenáře. Kolíčky se sečetly a bylo rozhodnuto 
– zvítězila dvě děvčátka řad dětí a paní Oluška 
Hloušová a Lidmila Kavanová z řad babiček.
Pro všechny výherce byla připravena malá 
odměna. 
Nám, dospělým, bylo s dětmi moc dobře, pro-
to doufáme, že také děti s námi prožily pří-
jemnou hodinku a budeme rádi, když brzy 
přijmou pozvání na další setkání, které pro ně 
připravujeme.
Tradičně je v březnu připravena pro stávající 
návštěvníky knihovny akce v podobě amne-
stie poplatků za pozdní vrácení zapůjčených 
knih. V letošním roce této možnosti využilo 
celkem 22 návštěvníků knihovny a mezi čte-
náře se přihlásili 4 noví zájemci.

V těchto dnech už víme, že se nám podaři-
lo získat grant na dokončení automatizace 
knihovny a zpřístupnění on-line katalogu pro 
uživatele. 
Text: Jitka Králíčková

DO KONCE TÉTO A NA ZAČÁTEK 
PŘÍŠTÍ DIVADELNÍ SEZONY 
PŘIPRAVUJEME

2. června 2013 
DONAHA
Městské	divadlo	Brno	v	1�:00	h.
Muzikál, stejně jako film, vypráví o par-
tě nešťastných kamarádů ocelářů, kteří 
přijdou ve stejném okamžiku o práci. 
Jejich snaha najít nové uplatnění nemá 
úspěch, a tak z čirého zoufalství založí 
taneční striptérskou skupinu. Co na tom, 
že fyzicky ani věkem obvyklé představě 
o profesionálních striptérech zcela neod-
povídají… Dílo je vybaveno hudbou se 
skvělým rockově-funkovým aranžmá 
a poté, co před pár lety dobylo newyor-
skou Broadway, se na ně můžeme těšit 
i v Městském divadle Brno.
Hrají:	P.	Štěpán,	M.	Sedláčková,	Z.	
Junák,	Z.	Herfortová,	I.	Ondříček,	M.	Is-
teník,	D.	Uličník,	L.	Janota,	T.	Sagher	ad.
Cena	zájezdu:	��0	Kč	dospělí,	��0	Kč	
studenti,	senioři
Přihlášky:	do	�.	května	�01�

6. června 2013 
KONCERT MICHALA DAVIDA 
A LUCIE VONDRÁČKOVÉ  
– HIT TOUR 2013
Spolupráci si už Lucka Vondráčková 
a Michal David vyzkoušeli a fungovala 
dobře. Slib, že spolu udělají pořádný 
koncert, teď plní! Bude to velká show 
a pořádně to rozbalíme, říkají. 
Cena	zájezdu:	550	Kč
Přihlášky:	do	�.	května	�01�

13. června 2013
KRÁLOVA ŘEČ
Mahenovo	divadlo	Brno	v	16:00	hod	
Hra (The King‘s Speech), podle níž 
vznikl nejúspěšnější film roku 2010, 
ověnčený mnoha cenami, včetně čtyř 
Oscarů, měla premiéru ve Velké Bri-
tánii v únoru 2012 v divadle Yvonne 
Arnaud v Guilfordu. Příběh vychází ze 
skutečnosti: sleduje boj budoucího 
anglického krále Jiřího VI. (1895-1952) 
s handicapem, který by mohl ohrozit 
nejen jeho vlastní pozici, ale také celou 
společensko-politickou situaci v zemi, 
stojící na prahu druhé světové vál-
ky. Vypjatá doba si žádá ve svém čele 
pevného muže, kterým jen stěží může 
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být koktající král. Proto následník trůnu 
za podpory své ženy Alžběty (budoucí 
královny matky), Winstona Churchilla, 
své rodiny a vlády, podstupuje svéráz-
nou léčbu u australského odborníka. 
Lionel Logue (1880-1953) však nebyl 
jen logopedem, ale také svérázným 
terapeutem. Logue s neomylnou intuicí 
otevírá bezpečný prostor, ve kterém 
může král čelit svým vnitřním zraně-
ním, strachu a agresi, a zároveň navrací 
řeč do jejího přirozeného živlu. Mezi 
králem a jeho podivínským léčitelem se 
vytvoří zvláštní pouto.
Cena	zájezdu:	��0	Kč	dospělí,	��0	Kč	
senioři,	�15	Kč	děti	a	studenti
Přihlášky:	do	10.	května	�01�

1. července 2013
BARON TRENCK
Biskupský	dvůr	Brno	ve	�0:�0	hod
Věhlasný baron Trenck byl mimořádně 
sugestivní, kontroverzní a rozporupl-
nou osobností – vzdělaný intelektu-
ál, schopný válečník a přitažlivý muž 
na straně jedné, pudový násilník na 
straně druhé. Jeho životní příběh byl 
plný bitev, násilí, neustálé koketérie se 
smrtí a zároveň mnoha romantických 
milostných avantýr. Inscenace, která 
o něm vypráví, bude rovněž opulentní 
divadelní hostinou: výpravné kostýmy, 
bojové scény, duchaplné konverzace 
i komentující vstupy jarmarečního pěv-
ce, to vše ve spojení s krásou historické 
architektury a volného nebe nad námi. 
V hlavní roli – Petr Štěpán. 
Cena	zájezdu:	��0	Kč	dospělí,	��0	Kč	
studenti,	senioři
Přihlášky:	do	�0.	května	�01�



Slova pro povzbuzení
„Pěkné vánoce,“ zaslechl jsem letos žerto-

vat velikonoční koledníky. Mohla za to čers-
tvá nadílka sněhu a mrazivého počasí. Letoš-
ní zima byla opravdu mimořádně dlouhá 
a slunce jakoby o sobě nedalo téměř od lis-
topadu vědět. Pro mnoho lidí je však slunce 
synonymem života. Takže když „nesvítí,“ jako-
by nežili a všecko jim připadá mrtvé. Šedé 
těžké mraky přímo vyvolávají šedé těžké 
pocity v duši. 

Přesto existuje jedno úsloví, které říká, 
že „slunce svítí i za mraky“. Tedy pořád, 
i když není vidět, za mraky, za kopci i za lesy. 
Napadlo mě, že ten, kdo toto úsloví vymys-
lel, byl možná taky už nešťastný z dlouho 
zataženého nebe a docházely mu síly. Chtěl 
však přesvědčit sebe sama, že na slunci není 

nejdůležitější jeho světlo, ale to, že „je“. Slun-
ce prostě je a je potřeba o tom nepochybo-
vat. Je jistotou zimy i léta, dne i noci. 

Napadlo mě taky, že ten člověk asi musel 
poznat v životě někoho, na koho se mohl 
spolehnout v každé situaci, i tenkrát, když 
nemohli být spolu. Jinak by si nebyl tak jistý, 
protože to nejspíš nebyl astronom, ale oby-
čejný člověk. Bylo mu však dopřáno prožívat 
lidsky neobyčejnou životní jistotu, o kterou 
se chtěl rozdělit s ostatními. Mluvil o slunci, 
ale myslel na člověka?

Je-li tomu tak, neškodí si připomínat tuto 
drobnou pravdu za každého počasí, i když 
zima už je definitivně za námi a sluníčka si 
budeme užívat stále víc…

Jiří Kaňa

5. října 2013
BÍDNÍCI
GoJa	Music	Hall	Praha	ve	1�:00	hod
Mimořádná nabídka – sleva na vstu-
penku 150 Kč. Díky úchvatným melodi-
ím, jež berou dech, je letos v Londýně 
uváděn již rekordním 27. rokem a stále 
vzrušuje své publikum večer co večer... 
Mistrovské dílo a absolutně nejdo-
konalejší muzikálová podívaná, plná 
emocí a zvratů, to jsou LES MISÉRABLES 
- BÍDNÍCI!
V hlavních rolích účinkují:  
Jean Valjean – M. Vojtko/D.Uličník/
J. Štágr,  
Javert – D. Hůlka/T. Bartůněk/J. Štágr, 
Fantine – K. Brožová/J. Čvančarová/
P. Peterová,  
Marius – P. Vítek/T. Löbl/J. Vágner,  
Eponine – M. Malá/V. Skalová,  
Cosette – T. Mátlová/T. 
Vágnerová/H. Tůmová
Cena	zájezdu:	�50	Kč	(I.	kat.),	�50	Kč	
(II.	kat.)	-	zahrnuje	dopravu	a	vstupné	
Přihlášky:	do	�0.	června	�01�

27. října 2013
LUCIE BÍLÁ – ČERNOBÍLÉ TURNÉ
Kajot	aréna	Brno	v	19:00	hod
Nejoblíbenější, nejvýraznější a nej-
známější česká zpěvačka posledního 
desetiletí Lucie Bílá vyráží na největší 
samostatné turné s názvem LUCIE BÍLÁ 
Černobílé turné 2013. Zpěvačka na 
něm předvede své největší hity (např. 
Ave Maria, Láska je láska, Jsi můj pán, 
Trouba, SMS a další).
Cena	zájezdu:	650	Kč
Přihlášky:	do	�0.	června	�01�





Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli 27. března 

t. r. rozloučit na poslední cestě s panem Jaro-
mírem Kosteleckým, za květinové dary a pro-
jevenou soustrast. 

Stále vzpomíná manželka Marie s rodinou.

Vzpomínka
Dne 1. května t. r. uplynulo 10 let od úmr-

tí pana Jaroslava Zelíka, který nás opustil ve 
věku nedožitých 82. narozenin. V povědomí 
našich spoluobčanů zůstal jako obětavý kama-
rád, pracovník, iniciátor a organizátor různých 
kulturních a vlastivědných akcí. Byl nositelem 
Čestného občanství města Adamova i jiných 
ocenění přesahující rámec našeho města, kte-
rých si velmi vážil. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu prosím spolu s námi milou vzpomínku, za 
kterou děkuje manželka Marie a dcera Jarka 
s celou svojí rodinou.

Dne 3. května t. r. vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí paní Anny Michalíkové. Za vzpomínku 
děkují děti s rodinami.

Zdá se to být jako včera, kdy jsme vám v roz-
hovoru představili emeritního děkana Tomáše 
Prnku. Bylo to v listopadu 2011. A nyní Vám při-
nášíme smutnou zprávu o jeho skonu. Dlouho-
letý duchovní správce křtinské farnosti zemřel 
29. března 2013 ve věku 87 let po krátké hospi-
talizaci ve Fakultní nemocnici Brně-Bohunicích. 
Od roku února roku 1966 do prosince 1973 
působil jako duchovní správce v Adamově. 
V myslích lidí ale určitě bude žít dál. 
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4.�MISTROVSTVÍ�JIŽNÍ�MORAVY�VETERÁNŮ

I.�Kategorie�-�ročník��������-�1963
II.�Kategorie�-�ročník�1964�-�1973

Jsem�zvědavý,
kdo�mi�bude�podávat

ty šipky.
Peněžní�odměny�do�4.místa,

Pořádá�JMOŠS�ve�spolupráci�s ŠK�Adamov
dne�21.9.2013�v Šipkovém�klubu�od�11hod.

S�ohledem�na�omezenou�kapacitu�(cca�40�lidí)�je�třeba
zaslat�závaznou�přihlášku�jméno,�příjmení�a�ročník�na:
Ing.�Milan�Dudík,�Neumannova�4,�679�04�Adamov,
tel.�605156�974,�e-mail�dudik@ekoinas.cz
Po�naplnění�kapacity�již nebude�možné�se�přihlásit�!!!!!

MEMORIÁL�MARTINA�A�ZDENKA�TASCHE

věcné�ceny�do�6.místa.

V�ceně startovného�je�občerstvení.
(�Kredity�si�platí�každý�sám�)

501�D.O.�DVOJITÉ�K.O.
STARTOVNÉ�100Kč.
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SPORT     �     TJ Spartak Adamov     �     SPORT 
HOKEJOVÝ ODDÍL

HODNOCENÍ SEZÓNY 2012/2013
Po 5. místě z minulé sezóny byl stano-

ven cíl získat více bodů jako v loňské sezó-
ně, a tím i postoupit v celkovém pořadí 
nahoru. Po dlouhém jednání se podařil 
dotáhnout do konce přestup Kiliána (22) 
(Kili) z Blanska a Toufara (19) (Touf ) z Wa-
rioru Brno. Tím se výrazně omladil věkový 
průměr a hra se zrychlila.

Knotek (Šlapetka) byl po dohodě uvol-
něn na hostování do Zastávky u Brna, kde 
si počínal velice dobře, 6x skóroval a při-
psal si 8 asistencí. Příští sezónu s ním počí-
táme a už letos by se náramně hodil.

Z minulé sezóny zůstala pohromadě 
pouze první trojka, Milfait (Dolfa) - Kole-
náč (Koleno) - Thoř (Hogen). Bartoš (As-
terix) se po operaci pozvolna dostával 
do tempa a byl využíván pro svůj přehled 
i v obraně, Juřena (Čuřil) musel být nasa-
zován do obrany, z důvodu nedostatku 
obránců. Když se soustředil na hru, patřil 
mezi nejlepší na ledě, ale občas byl zby-
tečně vylučován. 

Mohou nás mrzet těsné prohry pro-
ti Březině, Sloupu, Letovicím a mladíkům 
z Blanska. Stačilo trochu štěstí a z těch-

Pořadí 
v oddíle

Pořadí  
celkemv OP Příjmení, Jméno Branky Asistence Body 

celkem

1. �. KOLENÁČ	Jiří	–	Koleno �0 9 �9

�. 5. MILFAIT	Tomáš	–	Dolfa 10 16 �6

�. �0. JUŘENA	Milan	–	Čuřil � � 1�

4. 35. KILIÁN Miroslav – Kili 4 7 11

5. – 6. 61. – 62. TOUFAR Jiří – Touf 4 3 7

5. – 6. 61. – 62. BARTOŠ Zdeněk – Asterix 4 3 7

7. 80. KUNC Martin – Márty 4 1 5

8. – 10. 81. – 83 KUBÍČEK Petr – Kuba 2 3 5

8. – 10. 81. – 83 RYCHTECKÝ Bohdan – Bugas 2 3 5

8. – 10. 81. – 83 THOŘ Michal – Hogen 2 3 5

11. 95. NOVOTNÝ Václav – Mladej 3 1 4

12. 107 KEJŘ David – Polda 1 2 3

13. 123. MIHOK Radoslav – Čigi 1 1 2

14. – 15. 124. – 125 DVOŘÁK Milan – Milaňiju 0 2 2

14. – 15. 124. – 125 ŠŤASTNÝ Petr – Bubo 0 2 2

16. 134. DOSTÁL Michal – Medvěd 1 0 1

17. 135. GISTR Radek – Gis 0 1 1

Tabulka kanadského bodování:

První trojka Kanadského bodování.
Na prvním obrázku Jiří Kolenáč – Koleno i s trofejí za nejlepšího střelce celé soutěže OP, na prostředním obrázku je Tomáš Milfait – Dolfa 
jeho dvorní nahrávač a vpravo Milan Juřena - Čuřil s nejlépe hodnoceným obráncem Martinem Kuncem – Márty.
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to zápasů získat alespoň polovinu bodů. 
Znamenalo by to „bednu“. 

Kladem jsou jasné výhry nad mužstvem 
z Lysic a Černé Hory.

Asi nejlepší sezónu má za sebou Kole-
náč (Koleno), nejlepší střelec soutěže (20 
gólů), nejlepší hráč Kanadského bodová-
ní a největší srdcař. Obránce Kunc (Már-
ty) se pozvolna rozehrával a byl pilířem 
zadních řad. Dvořák (Milaniju) spolehli-
vost a klid zadních řad, někdy zkrat a zby-
tečná chyba. Bartoš (Asterix) podstoupil 
operaci ramena, pomalu se dostával do 
pohody, nejlépe mu to sedělo v obraně, 
podržel, nahrál. Dobeš (Váňa) jako vždy se 
dalo spolehnout, sem tam problém stře-
la z dálky. Novotný (Mlaďas) slabá sezóna, 
myslel pouze na útočení, taktická nevy-
zrálost. Kapitán Kubíček (Kuba) naskako-
val jako křídlo i centr, ubral na rychlosti 
a výkonu to bylo znát. Mihok (Čigi) začal 
sezónou dobře ale znovauzdravotní pro-
blémy. Juřena (Čuřil) začal výborně, někdy 
zbytečné vylučování, jinak univerzál což 
je veliké plus a patřil k nejlepším hráčům. 
Šťastný (Bubo) odehrál dobré zápasy, 
přetrvávají zdravotní problémy. Dittrych 
(Didi) začal, makal, následovala operace 
a už nenaskočil. Hrnčíř (Míra) chytal jed-
nou a odvedl výborný výkon. Kejř (Pol-
da) hrál dobře, ale vázla přihrávka. Milfait 
(Dolfa) dvorní nahrávač Kolenáče, virtuóz 
na bruslích i s pukem, předváděl výkony 
na které chodí diváci. Rychecký (Burgas) 
nebojácný golem, méně fauloval a byl 
platný na ledě i v kabině. Nevyhýbá se 
kontaktu s protihráčem, ani pěstnímu 
souboji. Dostál (Medvěd) nevyužívá své 
postavy, jedna z nejslabších sezon. Kilián 
(Kili) výborný centr, konečně se podařil 
přestup, ale ne a ne se trefit. Thoř (Hogen) 
dříč pro kolektiv, ale puk ho neposlouchal. 
Pracovně vytížen. Toufar (Touf ) získával 
první zkušenosti mezi muži a vedl si dob-
ře, rostl zápas od zápasu. Gistr (Gis) posila 
zadních řad z Lelekovic, bojovník, jistota 
zadních řad. 

Šnajdr, Bureš, Šmahel a Průcha vyne-
chal celou sezónu.

V soutěži kanadského bodování bylo 
hodnoceno celkem 153 hráčů ze všech 
zúčastněných oddílů. Jiří Kolenáč - Kole-
no vyhrál tabulku střelců, cenu za 1. mís-
to mu předal předseda OVV ČSLH Blansko 
p. Zukal na turnaji veteránů. Velice dob-
ře mu sekundoval Tomáš Milfait – Dolfa, 
který se dostal do první pětky Kanadské-
ho bodování soutěže. Více bodů se oče-

kávalo od Miroslava Kiliána – Kili, který 
promarnil nespočet čistých gólových šan-
cí a tajně doufám, že si střeleckou formu 
šetřil na další sezónu. Dobře se ukazoval 
Jiří Toufar – Touf, který získával zkušenosti 
mezi muži. 

A je tady znovu poslední místo! Je 
pravda, že rozhodčí nemají Adamov rádi, 
ale vše je otázkou disciplíny. Na oslabení 
chodí klíčový hráči, který jsou přetěžová-
ni a nemohou podat optimální výkon. Je 
potřeba se vyvarovat útočných faulů, kte-
ré jsou zbytečné a nic neřeší.

1. TJ Sokol Černá Hora 126 7,88 % / na zápas

2. SK BACARDI Letovice 136 9,07 %

3. Dynamiters Blansko HK 106 9,64 %

4. TJ Sloup 164 10,25 %

5. HC Blansko 182 11,38 %

6. HC Lysice 182 13,00 %

7. TJ Sokol Březina 227 15,13 %

8. TJ Rájec-Jestřebí 232 15,48 %

9. TJ	Spartak	Adamov ��9 15,56 %

Soutěž slušnosti:

1. HC Blansko 16 14 2 0 0 0 129:38 46

2. TJ Rájec-Jestřebí 15 12 1 0 1 1 109:48 39

3. TJ Sokol Březina 15 8 1 0 1 5 78:59 27

�. TJ	Spartak	Adamov 16 � 0 0 � � 65:65 ��

5. Dynamiters Blansko HK 11 7 0 0 1 3 54:41 22

6. TJ Sokol Černá Hora 16 4 1 0 0 11 65:107 14

7. TJ Sloup 16 3 2 0 0 11 60:94 13

8. SK BACARDI Letovice 15 4 0 0 1 10 44:109 13

9. HC Lysice 14 1 0 0 1 12 35:78 4

Konečná tabulka OP 2012/13:

STK rozhodla o anulování výsledků neo-
dehraných utkání Dynamiters Blansko B 
a ponechává v platnosti současnou tabul-
ku uvedenou na webových stránkách OS 
ČSLH, kde budou tato utkání vedena jako 
nesehraná. Dále tuto záležitost předává 
k řešení DK a mužstvo Dinamiters Blansko 
se neobejde bez pokuty.

Cíl se podařilo splnit, 
pouze nás mohou mrzet 
prohry, kde jsme jedno-
značně měli bodovat. 
V případě zisku bodů 
z těchto zápasů jsme 
mohli mít „bednu“. Zisk 
23 bodů je o 4 body víc 
než v loňské sezóně. Taky 
skóre 65:65 není po dlou-
hé době pasivní.

Na závěr bych chtěl 
poděkovat zastupitelům 
MěÚ Adamov, společ-

nosti GAMA J+P, s.r.o., TRIFON s.r.o, skal-
ním fanouškům, pořadatelům a funkcio-
nářům. Hráčům přeji odpočinek, vyléčení 
všech zranění a šrámů a do další sezóny 
mnoho sil.

Sportu zdar a hokeji zvlášť,  
přeje Alois (Lolo) Kožený.
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TURNAJ VETERÁNŮ 
Blansko,	16.	března	�01�

Pravidelně v měsíci březnu pořádá OVV 
ČSLH Blansko Turnaj veteránů. Tentokrát se 
Turnaj uskutečnil v sobotu 16. 3. 2013 na ZS 
v Blansku.

Do turnaje se přihlásilo i mužstvo TJ Spartak 
Adamov, vedené již tradičně Aloisem Koženým. 
Ten dal znovu veteránskou partu dohromady. 

Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev, ale zájem 
byl mnohem větší, rozdělených do dvou sku-
pin.

Skupina A ve složení: TJ Sloup, TJ Spartak 
Adamov a HC Blansko Andrlecht.

Skupina B ve složení: TJ Sokol Černá Hora, 
HC Blansko Veteráni a HC Boskovice.

Už podle vylosování bylo jasné, že skupina 
A byla neporovnatelně silnější než B-čko a kdo-
koliv z této skupiny mohl vyhrát celý turnaj. 
Mužstvo Sloupu vzalo turnaj hodně prestižně 
a do mužstva si povolalo bývalého ligového 
gólmana Hrachovinu a mnoho dalších ligových 
hokejistů.

TJ Sloup – TJ Spartak Adamov 2:1 (1:0,1:1)
Branka a asistence za Adamov: Kolenáč 
(Milfait)

Adamov zahajoval turnaj proti TJ Sloup. Toto 
mužstvo bylo největší favorit turnaje, vzhle-
dem k jejich nominaci hráčů.
Zápas měl vysokou úroveň a kvalitou přesa-
hoval i soutěž okresního přeboru, což potvrdil 
i výrok rozhodčích a ředitele turnaje: „Teď se 
hrálo předčasné finále“.
Ale smolná prohra pro Adamov.
V dalším zápase narazil Adamov HC Blansko 
Andrlecht.

TJ Spartak Adamov – HC Blansko Andrlecht 
2 : 5 (2:2,0:3)
Branky asistence za Adamov: Kolenáč (Milfait), 
Žofka (sam.)
Zápas byl vyrovnaný, Adamov dvakrát vedl 
a měl více ze hry. Škoda krátké nepozornosti, 
kde soupeř nasázel za necelé tři minuty tři góly 
po velkých chybách v obraně.
Tím byl zápas rozhodnut a určil pořadí ve sku-
pině.
15:00 hodin začal boj o konečné 5. místo a pro-
ti sobě nastoupil TJ Spartak Adamov proti HC 
Blansko veteráni.

TJ Spartak Adamov - HC Blansko veteráni 
6:0 (4.0,2:0)
Branky asistence za Adamov: Kožený 2x (Kole-
náč, Milfait), Žofka (sam.), Kolenáč (Milfait), 
Kubíček (Dosedla), Hierman (sam.)
Adamov nastoupil do boje o 5. a 6. místo proti 
mužstvu veteránů z Blanska odhodlán odčinit 
porážky ze základní skupiny, a tím dokázat, že 
hrají neprávem o toto umístění.
Předvedeným výkonem to dokázal. Vše načal 
Žofka po samostatné akci. Pak následovala 
akce na jeden dotek, kde Milfait posunul na 
Kolenáče, ten Koženému, a ten zasunul do 

prázdné branky. Následně se trefil Kolenáč, 
Hierman a znovu Kožený, který vymetl šibenici. 
Vše zakončil Kubíček.

Adamov, znovu s nejstarším věkovým prů-
měrem podával pohledné výkony, za které si 
zasloužil uznání od všech soupeřů. Páté místo 
je zklamání, ale je to sport.

Škoda malé návštěvy ze strany diváků z Ada-
mova, kde v hledišti bylo jen pár věrných.

Sestava Adamova:
brankář: Hrnčíř Miroslav
obránci: Dvořák Milan, Pospíšil Jaroslav, Šťastný 
Petr, Vespalec Přemysl, Žofka Michal
útočníci: Dokoupil Pavel, Dosedla Petr, Hierman 
Miloš, Kolenáč Jiří, Kožený Alois, Kubíček Petr, 
Kunc Martin, Mihok Radoslav, Milfait Tomáš 

Mužstvo veteránů 2013
Horní řada zleva: Milfait, Šťastný, Kolenáč, Hierman, Kožený, Mihok, Kubíček, Pospíšil, Dokoupil 
Dole v pokleku: Žofka, Dosedla, Hrnčíř, Kunc, Vespalec, Dvořák

Kanadské bodování:

1. Kolenáč 3+1=4

2. Milfait 0+4=4

3. Kožený 2+1=3

4. Žofka 2+0=2

5. – 6. Hierman 1+0=1

5. – 6. Kubíček 1+0=1

7. Dosedla 0+1=1

Pořadí v turnaji:

1. TJ Sloup

2. HC Boskovice

3. HC Blansko Andrlecht

4. TJ Sokol Černá Hora

5.	 TJ	Spartak	Adamov

6. HC Blansko veteráni

Doufám, že i příštího ročníku Veteránského tur-
naje se Adamov zúčastní.
Sportu zdar a v každém věku zvlášť

Za TJ Spartak Adamov
Bc. Alois KoženýDosedla

Z leva Pospíšil a Milfait
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Judo Adamov informuje
V březnu jsme vyrazili na zkušenou na 

mezinárodní turnaj do Pezinku. Tento tur-
naj byl velmi dobře obsazen. Zúčastnili se 
jej judisté z osmi států. Náš oddíl reprezen-
tovala Iva Kolářová. Ani přes velkou snahu 
se jí nepodařilo ve velké konkurenci bojovat 
o lepší umístění. Možná i proto, že v Čechách 
a na Moravě jsou některé techniky pro nej-
mladší žactvo nepovolené, z toho důvodu 
se nevyučují a naši judisté se jim neumí brá-
nit. Nezbývá než tento hendikep začít rychle 
napravovat.

Dne 28. března t. r. o velikonočních prázdni-
nách uspořádal judistický oddíl pro děti odpo-

ledne her a soutěží. 
Děti hledaly v lese 
po fáborkem vyty-
čené trase obrázky 
na stromech. Kdo 
už chodí do školy si 
obrázky, které našel, 
psal na zadní stranu 
startovního lístku. 
Školkové děti měly 
za úkol tyto obráz-
ky namalovat. V cíli 
trasy na ně potom 
čekaly další hry, 

a samozřejmě také sladká odměna. Společně 
s dětmi jsme si odpoledne užili a snad nám 
příště bude přát lepší počasí. 

TURISTICKÝ ODDÍL
PLÁN VYCHÁZEK

1. 5. 2013 středa – SETKÁNÍ 125. VÝROČÍ KČT – MÁCHŮV PAMÁTNÍK
Trasa: Adamov OD 8:00 – Doupská – Máchův památník – Nový hrad 
– Adamov,	1�	km.

8. 5. 2013 sobota – POUZDŘANSKÁ STEP – STRACHOTÍN – POPICE
Trasa: Adamov ČD 8:39 – Brno 8:58/9:10 – Pouzdřany 9:46 hod, 1�	km. 

Volejbalový Babochlap 2013 vyhrála Lavina a Smajlice

V sobotu 6. dubna t. r. pořádali adamovští volejbalisté tradiční tur-
naj mužů a žen Babochlap 2013. Do sportovní haly v Adamově přijelo 
na sedmý ročník této volejbalové akce pět týmů mužů a pět týmů žen 
z Blanenska, Brna a jeho okolí. Celkem si pod vysokou sítí zahrálo na 
dvou hřištích přes šedesát volejbalistů. Za domácí nastoupilo družstvo 
Golden boys v kategorii mužů a Buchty z Adamova mezi ženami. V tur-
naji mužů nakonec zvítězil brněnský tým Lavina před družstvem Mori-
bundus složeným z hráčů Brna, Blanska a Adamova. Turnaj žen vyhrá-
ly Smajlice před blanenskými Žabařkami. Pořadatelé turnaje děkují za 
sponzorský dar panu Miroslavu Svědínkovi.

Volejbal Adamov, o. s.

Účastníci turnaje

LAVINA vítěz turnaje můžuSMAJLICE vítězky turnaje žen
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INZERCE
MALBY	 1�,-	 Kč/m�, nátěry dveří 350,- Kč/ks, 
radiátorů, oken, fasád aj. Tel. č. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz . Ada-
mov a okolí, platba hotově = SLEVA	�50,-	Kč!
Prodám garáž v Adamově na Horce u bývalé-
ho internátu, cena dohodou.   
Tel. č. 733 777 965.
Koupím BYT 2+1 a větší, ne přízemí a posled-
ní patro. Seriozní jednání. Tel. č. 775 667 214.
Pronajmu garáž na Ptačině, tel. č. 604 465 465.
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČ-
KY DOHROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! 
Dostanete na účet i HOTOVOST! Navš-
tivte stánek OD TESCO FINANČNÍ SLUŽ-
BY BRNO. Těšíme se na viděnou! S přátel-
ským pozdravem Veronika Kratochvílová. 
Telefon 542 213 285, mobil 724 771 262.
Prodám garáž v osobním vlastnictví v Ada-
mově I., na ulici Plotní. Informace na  
tel. č. 605 258 592. 
Prodám cihlový byt 2+1 v Adamově v OV 
o velikosti 58 m2. Byt je po rekonstrukci, 
zděné jádro, nová koupelna i WC, zateplený, 
plastová okna. K dispozici volný od polovi-
ny května. Prodej spěchá! Cena dohodou.  
Tel. č. 607 294 184. 
Prodám zděnou garáž Adamov – Mírov,  
tel. č. 739 300 933. 
















Mokré čištění koberců, sedacích souprav 
a čalounění. Možnost čištění interiéru Vašeho 
automobilu. Ceny dohodou. Volejte na číslo 
733 799 428.
Rekonstrukce bytových jader. Provádíme 
– obkladačské, podlahářské, zednické práce. 
Tel. č. 603 752 493, více informací najdete na 
www.ADAMOstav.cz . 
Zavedená firma z Adamova hledá garáž k pro-
nájmu pouze na ulicích v Plotkách nebo u býva-
lého internátu na Horce. Tel. č. 720 163 032.
Prodám kopačky zn. Umbro, vel. 39, barva 
modrá, cena 250 Kč a zn. Nike vel. 44,5 barva 
černá, cena 300 Kč. Obojí velice pěkné, zacho-
valé a vůbec neokopané. Tel. č. 607 973 779.
Hledám pronájem garáže na Ptačině, nejlépe 
na ulici P. Jilemnického. Tel. č. 604 413 212.
Koupím garáž na Ptačině za rozumnou cenu. 
Nabídky prosím na tel. č. 739 168 181.
Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 
(56m2) v Adamově na ulici Sadová, po revi-
talizaci, s balkony, 6. patro. Cena 950.000,- Kč.  
Mobil 775 777 730.
Podlahářství Gregor – pokládka a lepení 
koberců a PVC, montáž plovoucích podlah 
dřevěných, korkových a laminátových aj. 
Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz

















Florbalová sezóna dorazila do cíle
Koncem měsíce března „vyběhl“ tým ada-

movských mužů florbalového oddílu TJ Sokol 
Adamov do cílové rovinky sezóny 2012/2013. 
Do konce zbývaly poslední čtyři zápasy, při-
čemž tři byly s týmy ze špičky Jihomoravské 
ligy. Jasným cílem bylo porazit zesláblé Blan-
sko a v zápasech s favority překvapit.

První tvrdý oříšek v podobě silného týmu 
Boskovic museli adamovští rozlousknout na 
palubovce haly v Rousínově. Adamov nedal 
kůži lacino, ale od začátku zápasu tahal za 

kratší konec provazu. V prvních dvou třetinách 
dostal vždy po jednom gólu, takže do posled-
ní části utkání vstupoval s mankem 0:2, což ale 
ve florbalu nic neznamená. Jenže po půlminu-
tě 3. třetiny už to bylo z pohledu Adamova 0:3 
a slabá čtyřminutovka v polovině třetiny a tři 
obdržené branky znamenaly konec nadějí 
na jakýkoli úspěch. Adamovským se podařilo 
vstřelit alespoň jednu čestnou branku. Utkání 
s Boskovicemi tedy skončilo podle papírových 
předpokladů celkovým výsledkem 1:6.

Možnost k reparátu dostali adamovští 
sokoli v dalším utkání proti Atlasu Blansko. 
Minulé utkání s tímto soupeřem bylo pro Ada-
mov vcelku jasnou záležitostí, proto se i teď 
očekával přísun 3 bodů za vítězství. Jenomže 
Blansko k začátku utkání přistoupilo aktivněji 
a především efektivněji, pokud jde o promě-
ňování šancí. Po šesti minutách 1. třetiny svítil 
na ukazateli skóre stav 0:2 v neprospěch Ada-
mova. Sokolíci poznali, že takto to dál nepů-
jde a probudili své spící střelce, kteří do konce 
třetiny vyrovnali na 2:2. Na začátku druhého 
dějství se Atlas Blansko znovu dostal do vede-
ní. To bylo ale záhy smazáno a po proměněné 
přesilovce se skóre naklonilo na stranu Ada-
mova. Bohužel ne na dlouho, jelikož Blansko 
po pár vteřinách vyrovnalo na 4:4. V gólově 
bohaté a divácky atraktivní druhé třetině se 
pak už prosadili jen adamovští střelci, kteří 
zařídili stav 7:4. Poslední třetina přinesla na 
každé straně už jen po jedné brance a utkání 
tak skončilo výsledkem 8:5 pro Adamov.

Poslední turnaj a poslední dvě soutěž-
ní utkání se odehrála 13. 4. t. r. ve sportovní 
hale ve Slavkově u Brna. Pro Adamov se podá-
valo velmi ostré florbalové menu. V prvním 
utkání narazil na lídra celé Jihomoravské ligy, 
technický a rychlý tým Orla Telnice. Papírové 
předpoklady mluvily jasně ve prospěch sou-
peře. Adamovští hráči ale od začátku utkání 
předváděli zodpovědný a houževnatý výkon, 
který byl odměněn dvoubrankovým vedením. 
Telničtí na začátku 2. třetiny snížili na 1:2, pak 
ale nechali Adamov odskočit dokonce až na 
třígólový rozdíl. Závěr utkání byl ale pořád-
ně dramatický, skóre se postupně srovnáva-
lo a minutu a půl před koncem zápasu měl 
Adamov náskok už jen jeden gól. Ten už se ale 
podařilo uhájit a adamovští si tak připsali vel-
mi cenný skalp a nečekané tři body.

Poslední zápas sezóny postavil Adamovu 
do cesty důrazně hrající tým Sivic. Začátek 
utkání byl vyrovnaný. Adamov se sice dostal 
brzy do vedení, ale Sivice jej stáhly. Závěr prv-
ní třetiny ale jasně patřil adamovským soko-
lům, kteří odskočili na 3:1. Ve druhé třetině 
to vypadalo jen na jednogólové přírůstky na 
obou stranách, ale v závěru této části zno-
vu opanovali adamovští hráči, kteří dokázali 
během jedné minuty nastřílet tři branky a zvý-
šit rozdíl ve skóre na 7:2. Ve třetí třetině si Ada-
mov tento náskok poctivě hlídal a nepřipustil 
drama jako v prvním zápase proti Orlu Telnice. 
Po závěrečné siréně bylo tedy skóre 9:4 pro 
Sokol Adamov.

Adamovští si tedy tak trochu překvapivě 
odvezli z posledního turnaje plný počet bodů, 
které jim zajistily krásné 6. místo, tedy klidný 
střed tabulky, který si před letošní sezónou 
předsevzali.

Shrnutí sezóny z pohledu celého florbalo-
vého oddílu, tedy jak mužů, tak i dětí, ohlasy 
trenérů i samotných hráčů přineseme v dal-
ším vydání zpravodaje.
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !
BRNO

Vždy dostatečné množství pro Vás skladem

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

STAVEBNINYSTAVEBNINY

Při nákupu nad 400,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem 25 kg 
betonového 
potěru jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 31. 5. 2013,
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den
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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, V. Dudíková, J. Králíčková, L. Vrožinová, S. Můčková. Odpovědný pracovník V. Dudíková, 
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 630, mobil: 773 990 476, e-mail: veronika.dudikova@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                 

O ÁVKY

 608 887 840

NYNÍ 6 a  12 M SÍC  ZA 360 K
ADA-NET internet - z ízení ZDARMA + 6 a  12m. 360 K /m s

ADA-NET telefon - z ízení  ZDARMA�
ADA-NET pro d chodce 10 Mbit/s za 360 K /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 31.5.2013 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !
Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  11 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

ceny v . DPH

Rychlosti stejné pro 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

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

V ADAMOV  PODPORUJEME
FK Adamov

V trník Adamov - malá kopaná
Tenisový klub Adamov
�ipkový klub Adamov

Sokol Adamov - florbalový klub
Sokol Adamov - volejbalový klub
Sokol Adamov - klub judo

Místní rybá ská organizace Adamov

Akce:

M sto Adamov

MKS Adamov

Z� Adamov

MKM Adamov

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


