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ADAMOVSKÝ 
ZPRAVODAJ

Vážení občané!

V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení 
Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této 
příležitosti vytvořeno a se kterým se budete letos setkávat jak 
na stránkách Adamovského zpravodaje, tak na některých 
společenských, kulturních a sportovních akcích ve městě. Akce 
s tímto označením budou probíhat po celý rok. Přáli bychom 
si, abychom se nejen na těchto akcích spolu setkávali a přispěli 
tak k důstojné oslavě výročí i k vaší pohodě a spokojenosti. 

Pohled na část Ptačiny před padesáti lety.

A tentýž pohled dnes.
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1.1. Novoroční výstup na Babí lom TJ SPARTAK - oddíl turistiky

18.1. Koňský spád - Macocha TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Leden 25.1. I. Maškarní ples města Adamova Město Adamov, MKS

leden-únor Karneval na ledě na Sklaďáku (podle přírodních podmínek) TJ Sokol Adamov

Únor 1.2. Přebor města Adamova v běhu na lyžích TJ SPARTAK - oddíl OB

1.2. Turnaj ve stolním tenise TJ Sokol Adamov

9.2. - 18.2. Svatopluk Drápal – průřez výtvarnou tvorbou MKS

15.2. Do Olšan TJ SPARTAK - oddíl turistiky

15.2. Školní ples v MKS ZŠ a MŠ Adamov

28.2. Adamovský masopust - rej masek a hodokvas na venkovním prostranství MKM

Březen 9.3. - 9:00 Halový turnaj ml. žáků (O pohár města Adamova) FK Adamov

x Turnaj veteránů, pořádaný OV ČSTV Blansko (pořádá OV ČSTV Blansko) TJ SPARTAK - oddíl LH

15.3. Bruslení pro všechny / ZS Blansko nebo ZS Brno krasohala – dle zájemců TJ SPARTAK - oddíl LH

15.3. Tišnov - Kozí brada TJ SPARTAK - oddíl turistiky

20.3. Oblastní recitační  přehlídka : Setkání poezie v Adamově ZŠ a MŠ Adamov

22.3. IV. Ples města Adamova Město Adamov, MKS

23.3. VII. ročník - Běh na Nový Hrad TJ SPARTAK - oddíl OB

23.3. - 9:00 Halový turnaj ml. přípravek (O pohár předsedy Komise PZMA&MA 21) FK Adamov

23.3. - 14:30 Halový turnaj st. přípravek  (O putovní pohár starosty města) - XII. ročník FK Adamov

29.3. Hustopeče - Na Mandloňovou TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Salonek dětských Adamovských umělců - vernisáž prací dětských umělců MKS, Město Adamov,
Adavak, s.r.o.

Halový turnaj mladších a starších žáků v malé kopané - XVIII. ročník ZŠ a MŠ Adamov

Duben x Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

21.4. Velikonoční vycházka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace, grafika MKS

26.4. 2. sokolská akademie TJ Sokol Adamov

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti u ZŠ Ronovská MKM

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

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

Květen 11.5. - 20.5. Zdeněk Fuksa - grafika MKS

17.5. Přebor Jihomoravské oblasti v OB na krátké trati, Olomučany TJ SPARTAK - oddíl OB

17.5. Sokolský country bál TJ Sokol Adamov

23.5. - 18:00 Noc kostelů Farnost Adamov

24.5. Boskovice - Šmelcovna TJ SPARTAK - oddíl turistiky

24.5. Turnaj v nohejbale mix TJ Sokol Adamov

29.5. Školní akademie ZŠ a MŠ Adamov

30.5. Pohádková cesta za pokladem – hřiště u ZŠ Ronovská MKM

31.5. Dětský den na hale TJ Sokol Adamov

Turnaj mládeže pro veřejnost TJ SPARTAK - oddíl st. tenisu

x Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

Červen x Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

x Dětský den na Sklaďáku MO MRS

Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

x DEN DĚTÍ (Tenisové hry dětí a mládeže) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

2.6. Den dětí, pohádkový les a hřiště ZŠ a MŠ Adamov

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
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.

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova

Na 27. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova konaném dne dne 
16. 12. 2013 byl vzat na vědomí zápis 
z jednání a zpráva o činnosti Kontrolní-
ho výboru za rok 2013 stejně jako zápis 
z 23. jednání Finančního výboru. Zastupi-
telstvem byl odsouhlasen i plán činnosti 
Kontrolního výboru na rok 2014.

Zastupitelstvo dále schválilo bezúplat-
ný převod nemovitosti parc. č. 571 o vý-
měře 200 m2 v k. ú. Adamov mezi Měs-
tem Adamov a Českou republikou. Jed-
ná se o pozemek za železniční zastávkou 
ČD, který tvoří nezpevněnou komunikaci 
směrem k rodinnému domu Pilařových 
na hranici katastrálního území Adamova.

Dodatkem č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ 
a MŠ Adamov došlo k úpravě hodno-
ty předaného majetku po akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu MŠ P. Ji-
lemnického Adamov“ částečně financo-
vané z dotace (2.444.373,- Kč). Stavební 
úpravy spočívaly v zateplení obvodových 
stěn, výměně výplní a zateplení střechy. 
Zvýšila se tak celková hodnota nemovité-
ho majetku, který byl na základě zřizova-
cí listiny předán k hospodaření Základní 
škole a mateřské škole Adamov, příspěv-
kové organizaci.

Další dvě rozhodnutí se týkala naší 
JSDH Adamov. Byla přijata účelová dota-
ce od Zastupitelstva Jihomoravského kra-
je na zabezpečení akceschopnosti JSDH 
na rok 2013 ve výši 6.424,- Kč především 
s využitím na výdaje spojené s odbornou 
přípravou hasičů a výdaje na uskutečně-
ný zásah JSDH mimo její územní obvod. 
Následně byla přijata účelová neinves-
tiční dotace od Zastupitelstva Jihomo-
ravského kraje na pokrytí mimořádných 
finančních prostředků pro jednotky SDH 
obcí, nasazených v průběhu povodní 
v červnu 2013 ve výši 99.500,- Kč. Tato do-
tace může být použita na vybavení JSDH 
věcnými prostředky pro zabezpečení její 
akceschopnosti neinvestiční povahy, kte-
ré zůstanou majetkem obce, na speciální 
ochranné prostředky a technické vyba-
vení pro zdolávání povodní a jiných ob-
dobných přírodních katastrof. V našem 
případě jde o pořízení drobného hmot-
ného majetku jako např. bruska, lezecký 
materiál, žebřík k zásahům, stan a další 
majetek. 

Jako součást projektu „Koncepce roz-
voje a revitalizace veřejného osvětlení 
města Adamova – 2. etapa“, tj. výměny 
202 ks (z celkových cca 500 ks) světel-
ných bodů veřejného osvětlení ve městě 
Adamově byla přijata dotace 449.688,- Kč 
z programu Ministerstva průmyslu a ob-
chodu – EFEKT 2013. 

Vzhledem k tomu, že v období od ko-
nání posledního zasedání Zastupitelstva 
města Adamova v roce 2013 by mohla 
vzniknout nutnost zařadit některé příjmy 
či výdaje do rozpočtu Města Adamova na 
rok 2013, tzn. schválit rozpočtové opatře-
ní, schválilo zastupitelstvo pověření Radě 
města Adamova pro období od 17. 12. 
do 31. 12. 2013 schvalovat tato opatření. 
A to v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., 
o obcích.

Přijata byla rovněž Smlouva o poskyt-
nutí dotace na akci „Komplexní rozvoj 
školství v Adamově“ z Regionálního ope-
račního programu NUTS 2 Jihovýchod. 
Město Adamov obdrží z rozpočtu Regi-
onální rady regionu soudržnosti Jihový-
chod dotaci v maximální výši 5.159.903,- 
Kč. Dotace představuje 85 % z celkových 
způsobilých výdajů akce. Finanční pro-
středky na dofinancování uhradí město 
Adamov ze svého rozpočtu.

Dle §2 a §3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů je město povinno mít sestave-
ný a schválený rozpočtový výhled, jako 
pomocný nástroj územního samospráv-
ného celku, sloužící pro střednědobé fi-
nanční plánování rozvoje jeho hospodář-
ství. Sestavuje se na základě uzavřených 
smluvních vztahů a přijatých závazků 
zpravidla na 2 až 5 let následujících po 
roce, na který se sestavuje roční rozpo-
čet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrn-
né základní údaje o příjmech a výdajích, 
zejména o dlouhodobých závazcích a po-
hledávkách, o finančních zdrojích a potře-
bách dlouhodobě realizovaných záměrů. 
Rozpočtový výhled na r. 2014 – 2016 byl 
schválený na 19. zasedání ZMA dne 27. 2. 
2013. Vzhledem k přijetí tří investičních 
úvěrů v r. 2013, schválilo zastupitelstvo 
aktualizovaný rozpočtový výhled. 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů byl předložen návrh rozpočtového 
provizoria Města Adamova na období le-
den a únor 2014 s komentářem a po delší 
diskuzi zastupitelů schválen.

Z jednání Rady města Adamova
Na 73. schůzi Rady města Adamova 

byl vzat na vědomí zápis z 30. zasedání 
komise PZMA a místní Agendy 21 kona-
ného dne 2. 12. 2013 a zápis z 12. zase-
dání Sportovní komise konaného dne 
5. 12. 2013.

Na základě žádosti o ukončení smluv-
ního vztahu mezi pronajímatelem (Měs-
to Adamov) a nájemcem se uvolnila plo-
cha zahrádky ev. č. 3 na pozemku parc. 
č. 200/3 označené „ zahrádky u hotelu“ 
k 31. 12. 2013. Byl schválen záměr pro-
nájmu této části pozemku za účelem za-
hrádky o výměře 150 m2.

Z důvodu podjatosti v dalším projed-
návaném bodě předal pan starosta říze-
ní schůze panu místostarostovi a opustil 
jednání ve věci schválení smlouvy mezi 
Městem Adamov a společností ABLE 
agency, s.r.o. o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu pro vedení inže-
nýrských sítí. Po projednání tohoto bodu 
a následném hlasování se na jednání pan 
starosta vrátil a převzal řízení schůze.

Dále byla schválena změna rozpisu 
rozpočtu č. 10/2013 a č. 11/2013. Změ-
no rozpisu dochází k přesunu finančních 
prostředků v rámci jednotlivých paragra-
fů na jiné položky. Vzhledem k pověře-
ní vedoucí odboru ekonomického pro-
váděním těchto změn, jsou Radě města 
Adamova předkládány změny rozpisu 
informativně. Pokud by byla měněna 
výše paragrafů, musí tuto změnu schva-
lovat zastupitelstvo formou rozpočtové-
ho opatření.

Tento případ se projednával v bo-
dě 9, kdy schválené rozpočtové opatření 
č. 8/2013 zastupitelstvem města Adamo-
va na svém 27. zasedání paragrafovém 
znění, musí Rada města následně schválit 
toto opatření v položkovém znění.

Byla schválena cena předplatného 
zpravodaje města, v případě zájmu mi-
moadamovských občanů o zasílání na je-
jich zaslání poštou, a to celkem 19,- Kč. Je 
možné předplatit i několik čísel zpravoda-
je, např. na celý rok, tj. 11 výtisků. V tomto 
případě činí cena ročního předplatného 
209,- Kč.

Následně byl schválen Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dodávce tepelné ener-
gie v roce 2014 se společností Adavak, 
s.r.o. Smluvními dokumenty se upravuje 
smluvní vztah pro odběr tepla na odběr-
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né místo budovy MěÚ Adamov pro rok 
2014. 

Paní ředitelka ZŠ a MŠ Adamov, pří-
spěvkové organizace požádala o vyjád-
ření stanoviska k zapojení, do projektů: 
a) Škola podporující zdraví, b) Kompen-
zační učební pomůcky pro žáky se zdra-
votním postižením v r. 2014. V prvním 
případě se jedná o možnost žádat o do-
taci 45 000,- Kč na realizaci podpůrného 
programu v oblasti zdravé výživy. V dru-
hém případě se jedná o žádost dotace na 
pořízení učebních pomůcek pro žáky se 
zdravotním postižením v r. 2014 ve výši 
165 000,- Kč. Rada města vyjádřila sou-
hlas.

Se společností Energo Adamov, s.r.o. 
byl schválen Dodatek nájemní smlouvy 
č. 04/2013 v návaznosti na projekt obno-
vy náměstí Práce.

Na 74. schůzi Rady města Adamova 
byla schválena směnná smlouva o po-
zemcích mezi Městem Adamov a Men-
delovou univerzitou v Brně. Více o směně 
si můžete přečíst na jiném místě v tomto 
zpravodaji. 

Na základě výsledku výběrového řízení 
na zajištění veřejných služeb pro přepra-
vu cestujících městské hromadné dopra-
vy v Adamově – zóna 215, byla schvále-
na nejvýhodnější nabídka od společnosti 
ČAD Blansko a.s. Nabídky byly posuzová-
ny hodnotící komisí, která byla současně 
pověřena výkonem funkce komise pro 
otevírání obálek s nabídkami. Nabídkové 
řízení bylo vedeno v souladu se zákonem 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících, v platném znění, 
a přiměřeně dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, 
tam kde se na tento zákon odkazuje.

Na 75. schůzi Rady města Adamova 
byl vzat na vědomí zápis z 34. zasedání 
Kulturně informační komise, které se ko-
nalo dne 10. 12. 2013.

Poté z důvodu podjatosti ve věci pan 
starosta předal řízení schůze panu mís-
tostarostovi a opustil jednání. Byla pro-
jednána žádost společnosti ABLE agency, 
s.r.o. o uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu nazvanou: „Nový kabel firmy ABLE 
agency, s.r.o. v Adamově II, ulice Hybešo-
va, Fibichova v k.ú. Adamov“ a o uzavře-
ní Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na stejnou akci. Smlouva o právu provést 
stavbu stanovuje podmínky realizace pro 
stavebníka ze strany vlastníka pozemků 
včetně dalších podmínek pro předložení 
smlouvy o zřízení věcného břemene na 

dotčených pozemcích v majetku města. 
Dokument slouží pro vydání příslušného 
správního rozhodnutí o povolení stavby.

V bodě 4 byla pro jednána a schválena 
smlouva o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi Městem Ada-
mov a společností ABLE agency, s.r.o. Věc-
né břemeno spočívá v uložení kabeláže 
na pozemcích v majetku města, v soula-
du s vydanými dodatečnými povoleními 
stavby na základě předložených geome-
trických plánů zpracovanými firmou GB-
geodézie, spol. s r.o., pracoviště Blansko. 
Po projednání bodů 3 a 4 se na jednání 
vrátil pan starosta a převzal opět řízení 
schůze.

V dalším bodě byl schválen dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o pronájmu sloupů veřej-
ného osvětlení. Tento dodatek řeší umís-
tění 4 kusů reklamy prodejny Albert na 
ulici Fibichova – Družstevní, Nádražní – 
Hybešova, Nádražní – zastávka ČD a MHD 
a Mírová.

Byla předložena a následně schválena 
nájemní smlouva na nájem vodovodu 
vyznačeného v přiloženém plánu 
(Kolonie - rekonstruovaná část) s firmou 
ADAVAK s r.o.

Rada města Adamova vyhlásila veřej-
nou zakázku na služby „Zajištění systému 
nakládání s komunálním odpadem ve 
městě Adamově 3“ zadávanou ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení dle zákona 
o veřejných zakázkách. V rámci této za-
kázky schválila složení hodnotící komise 
(5 členů a 5 náhradníků), která je součas-
ně komisí pro otevírání obálek s nabíd-
kami (§ 71 odst. 3 zákona) a posouze-
ním kvalifikace dodavatelů, kteří podali 
nabídku (§ 59 odst. 3 zákona). Jedná se 
o třetí vyhlášení veřejné zakázky. 

V následujícím bodě byl schválen do-
datek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Energy 
Solution and Savings s.r.o. ve věci reali-
zace projektu EFEKT 2013 (výměna svě-
telných bodů v Adamově) s ohledem na 
stanovisko technického dozoru ke klima-
tickým podmínkám.

Rada města schválila Výzvu k podání 
nabídky na podlimitní veřejnou zakáz-
ku na projekt „Revitalizace prostranství 
kolem kostela sv. Barbory v Adamově“ 
zadávanou ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení a dle zákona o veřejných za-
kázkách. V rámci této zakázky schválila 
pětičlennou hodnotící komisi včetně je-
jich náhradníků. Komise plní funkci ko-
mise pro otevírání obálek s nabídkami 
a posouzení kvalifikace dodavatelů, kteří 
podali nabídku. 

Byla schválena změna rozpisu 
č. 12/2013.

V rámci diskuze se na jednání rady 
města dostavil host Ing. Petr Revenda, 
který představil MAS MK. Popsal dosa-
vadní strategii rozvoje území s ohledem 
na samosprávy, podnikatele, sdružení 
a neziskové organizace. Především mluvil 
o projektech v souvislosti s podporou ces-
tovního ruchu. Byly zodpovězeny dotazy 
ze strany radních. Pan Revenda přiblížil 
předpokládané postupy v roce 2014, jako 
standardizace MAS a další. Problematika 
bude zařazena na únorové jednání ZM.

Na 76. schůzi Rady města Adamova 
byl doporučen ZM odprodej částí pozem-
ku parc. č. 458/35 jako dořešení majetko-
právního vztahu po realizaci komunikace 
v 1/2 70. let minulého století v lokalitě 
pod zastávkou MHD na Kolonce.

Následně stanovila termíny svatebních 
obřadů na rok 2014 a úředně určenou 
místnost pro konání svatebních obřadů. 
Za povolení uzavřít manželství mimo sta-
novenou dobu nebo mimo úředně urče-
nou místnost je vybírán správní poplatek 
Kč 1.000,- dle platného zákona o správ-
ních poplatcích. 

Byla schválena smlouva o nájmu zaří-
zení umožňujícího šíření zemského digi-
tálního televizního vysílání (DVB-T) s ví-
tězným uchazečem akce „Pokrytí města 
Adamov televizním signálem infokanálu“ 
panem Ing. Vladimírem Bílým. Jde o zaří-
zení, které bude umístěno na Alexandro-
vě rozhledně.

Na základě plnění úkolu RM byl Radě 
města předložen nový Ceník nájemného 
nebytových prostor účinný od 1. 2. 2014 
a následně schválen. Na základě uza-
vřených smluvních vztahů byl následně 
schválen dodatek č. 1 Nájemní smlouvy 
č. 01/2013 a dodatek č. 1 Nájemní smlou-
vy č. 03/2013.

Návrh odboru na zachování výše 
nájemného u bytů, prostor sloužících 
k podnikání, pozemků, sloupů veřejného 
osvětlení v majetku města dle zápisu ve 
stávající výši schválen nebyl a byl uložen 
úkol SMM předložit materiál opětovně na 
příštím jednání.

Schválena byla i Změna rozpisu roz-
počtu č. 13/2013.

Projednány byly i Vnitřní předpisy 
pečovatelské služby na základě legisla-
tivních změn s účinností od 1. 1. 2014 
a z důvodu povinnosti poskytovatele 
využít možnosti zvýšit zdroje příjmů od 
klientů pro posuzování efektivnosti této 
služby při čerpání státních dotací.
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Rada města Adamova dále v souladu 
s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schválila dodatek č. 1 vnitřního předpisu 
č. 3/2012, provozní řád pečovatelské služ-
by města Adamova, vzory Smlouvy o po-
skytnutí služby sociální péče, Dodatků 
smlouvy o poskytnutí služby sociální péče 
a Dohody o ukončení smlouvy o poskyt-
nutí služby sociální péče.

Z důvodu ukončení pracovního po-
měru paní Bc. Dany Charvátové navrh-
la předsedkyně Komise pro přidělování 
bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na 
nájemné novou členku komise Silvii Můč-
kovou. 

Dle ust. § 2 odst. 1 nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, může být 
neuvolněným členům zastupitelstev po-
skytnuta měsíční odměna až do výše sta-
novené v příloze č. 1 citovaného nařízení, 
o čemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, § 84 odst. 2 písm. n) rozhoduje za-
stupitelstvo. Radě města Adamova bylo 
předloženo Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., 
včetně přílohy č. 1. Touto novelou se změ-
nilo nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o od-
měnách za výkon funkce členům zastupi-
telstev a bylo doporučeno zastupitelstvu 
usnesením schválit výše odměn neuvol-
něným členům zastupitelstva s účinností 
od 1. 3. 2014 v souladu s nařízením vlády.

Schválením dodatku č. 3 k vnitřnímu 
předpisu č. 11/2011 Organizační řád došlo 
k dílčí reorganizaci zaměstnanců a náplní 
práce Odboru kanceláře tajemníka a Od-
boru správy majetku města (OSMM).

Byla udělena výjimka prodloužení doby 
ukončení veřejné produkce – „1. maškarní 
ples města Adamova“ do 03:00 hodin.

V závěru byl schválen Sazebník úhrad 
nákladů spojených s poskytováním infor-
mací platný od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Daňové přiznání
Za účelem konzultací a podání 

daňových přiznání budou k dispo-
zici občanům města Adamova pra-
covníci Finančního úřadu Blansko, 
a to ve středu 19. 3. 2014 v době od 
8:00 do 17:00 hodin (kromě polední 
přestávky od 12:00 do 12:30 hodin) 
v zasedací místnosti Městského úřa-
du v Adamově.

OZNÁMENÍ 
změna pokladních hodin
Městský úřad Adamov oznamuje 
občanům, že s účinností od 20. ledna 
2014 došlo ke změně provozu pokladny 
Městského úřadu pro veřejnost. Byly 
zrušeny pokladní hodiny v úterý 
v rozsahu 8:00–11:00 hodin.

Pokladní hodiny jsou následující:
Pondělí:  8:00–12:00 hod. 
 12:30–17:00 hod.
Středa: 8:00–12:00 hod. 
 12:30–17:00 hod.

V ostatní dny je pokladna ZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení. 

ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme

 10. 1. 2014 Marie Tesařová, 84 roky, 
Opletalova 38 A

 15. 1. 2014 Jaroslava Hladká, 83 roky,  
Údolní 1

 16. 1. 2014 Richard Papež, 90 roků,  
Blažkova 6

 16. 1. 2014 Jarmila Řezníčková, 85 roků,  
Plotní 12

 19. 1. 2014 Alois Sedlák, 85 roků, 
Mírová 6

 20. 1. 2014 Jan Bezchleba, 70 roků,  
Osvobození 29

 21. 1. 2014 Milada Šenkýřová, 81 rok,  
Opletalova 48

 22. 1. 2014 Marie Rerychová, 80 roků,  
Neumannova 4

 23. 1. 2014 Bedřich Hájek, 81 rok,  
Tererova 4

 24. 1. 2014 Drahomíra Nečasová, 81 rok,  
Tererova 1

 27. 1. 2014 Drahomíra Všianská, 86 roků,  
Petra Jilemnického 12

 27. 1. 2014 Marie Korabečná, 86 roků,  
Komenského 21

 27. 1. 2014 František Alex, 80 roků,  
Petra Jilemnického 27

 29. 1. 2014 Ing. František Novák, 81 rok,  
Komenského 21

 30. 1. 2014 Zdeněk Handl, 70 roků,  
Sadová 16

 30. 1. 2014 Ing. Renata Machulová, 70 
roků,  
Petra Jilemnického 15

 31. 1. 2014 Marie Pernicová, 100 roků,  
Komenského 1

Úmrtí

 26. 12. 2013 Josef Podaný, roč. 1951,  
Opletalova 38 B

 28. 12. 2013 František Voráč, roč. 1929,  
Letovice

 4. 1. 2014 Josef Trunda, roč. 1943,  
Sadová 16

 15. 1. 2014 Richard Noss, roč. 1939,  
Petra Jilemnického 4

 16. 1. 2014 Vlasta Šlesingerová, roč. 1919,  
Fibichova 5

Termíny svatebních 
obřadů na rok 2014

Rada města Adamova na svém 76. zase-
dání dne 15. 1. 2014 schválila následující ter-
míny svatebních obřadů na rok 2014:

Leden  Červenec
 11. 1. 2014 19. 7. 2014
 18. 1. 2014 26. 7. 2014

Únor  Srpen
 8. 2. 2014 9. 8. 2014
 22. 2. 2014 23. 8. 2014

Březen  Září
 8. 3. 2014 6. 9. 2014
 22. 3. 2014 20. 9. 2014

Duben  Říjen
 5. 4. 2014 4. 10. 2014
 26. 4. 2014 18. 10. 2014

Květen  Listopad
 10. 5. 2014 8. 11. 2014
 17. 5. 2014 22. 11. 2014

Červen  Prosinec
 7. 6. 2014 6. 12. 2014
 14. 6. 2014 13. 12. 2014

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

Na základě žádosti snoubenců může ma-
trika povolit uzavření manželství na kterém-
koliv vhodném místě ve svém správním ob-
vodu. Za vydání povolení uzavřít manželství 
mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně 
určenou místnost je vybírán správní popla-
tek Kč 1000,- dle platného zákona o správ-
ních poplatcích.
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Město Adamov získalo 
směnou do vlastnictví 

hřiště nad školou 
Ronovská

Na základě jednání zástupců města 
Adamova a Mendelovy univerzity v Brně 
byla Zastupitelstvem města Adamova dne 
21. 10. 2013 schválena směna pozemků 
a částí pozemků mezi těmito vlastníky s do-
platkem města ve výši 250.000,- Kč. Tuto 
směnu rovněž předtím odsouhlasila Správ-
ní rada univerzity dne 15. 10. 2013. Rada 
města následně na svém jednání konaném 
dne 19. 12. 2013 schválila příslušnou směn-
nou smlouvu.

Město ze svého majetku směnilo poze-
mek před areálem ŠLP – 285 m2, pozem-
ky ve směru Střelčí (za areálem autodílen 
ŠLP) – 3869 m2, část pozemku cesty u spla-
vu – 1486 m2, část parkoviště naproti bý-
valému ředitelství Adastu (u konce opěr-
né zdi) – 286 m2, části pozemků za zastáv-
kou ČD (okolí nové regulační stanice JMP) 
– 1086 m2, část lesního porostu a část lesní 
komunikace u nového hřbitova, jako narov-
nání právních vztahů 340 m2.

Do svého majetku město získalo hřiště na 
Ronovské ulici za školou – 4395 m2, příjez-
dovou komunikaci k tomuto hřišti – 373 m2, 
parkoviště a silnici u točny Komenské-
ho 6 – 1257 m2, drobné parcely v lokalitě 
Horka – 139 m2, část komunikace a veřejné-
ho prostranství na ulici Hybešova – 886 m2, 
konec komunikace na ulici Krátká – 53 m2, 
část nového hřbitova, obslužného chodníku 
podél hřbitovní zdi a část parkoviště před 
hřbitovem, jako narovnání právních vztahů 
– 454 m2.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Přehled přijatých dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v roce 2013

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ  
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z prosince 2013 
konkrétně:

O pomoc strážníků požádala žena na ul. 
Mírová, jelikož měla strach ze svého syna, 
který se začal chovat velmi agresivně a by-
lo zřejmé, že se u něj projevily známky psy-
chického onemocnění. Strážníci situaci na 
místě uklidnili, přivolali ZZS a převezli syna 
k hospitalizaci na psychiatrickou kliniku.

Pomoc strážníků si dále vyžádal mla-
dý muž na ul. P. Jilemnického, který měl 
strach o svoje zdraví, jelikož mu neznámé 
osoby vyhrožovaly a dobývaly se do jeho 
bytu. Když byla celá věc na místě prověřena 
a žádné jiné osoby než oznamovatel se na 
místě nenacházely, pojali strážníci podezře-
ní na špatný psychický stav muže a na místo 
přivolali ZZS, která muže vyšetřila a usoudi-
la, že je nutná specializovaná hospitalizace. 
Strážníci byli přítomni při vyšetření muže 
i při jeho přepravě z důvodu zajištění bez-
pečnosti posádky sanitního vozu. Nakonec 





strážníci zabezpečili byt proti vstupu nepo-
volaných osob a byt kontrolovali do doby, 
než byl předán kompetentní osobě. 

Ke ztotožnění tzv. černého pasažéra si 
strážníky přivolala osoba kontrolující dodr-
žování přepravních podmínek na linkách 
MHD v Adamově. Při této kontrole byla zjiš-
těna osoba bez platné jízdenky, která navíc 
u sebe neměla žádný doklad totožnosti. 
Strážníci osobu ztotožnili a zjištěné údaje 
předali k dalšímu opatření. 

Převozem na záchytnou stanici skončilo 
oznámení o ležícím muži na ul. Komenské-
ho. Když se strážník dostavil na místo, bylo 
zřejmé, že je muž pod vlivem alkoholu tako-
vým způsobem, že nezvládá chůzi. Po zkon-
trolování jeho zdravotního stavu byl převe-
zen k vystřízlivění do Brna. 

Posledním případem, který stojí za zmín-
ku, se stal nečekaný výjezd strážníků do 
porodnice v Brně, kdy při běžné hlídko-
vé činnosti zastavil strážníky muž, u jehož 







manželky se objevily počáteční příznaky 
porodu. Muž svoji manželku sice vezl do 
porodnice sám, avšak z důvodu náhlé indis-
pozice usoudil, že by převoz nemusel zvlád-
nout. Strážníci tedy oba nastávající rodiče 
posadili do služebního vozidla a za použití 
výstražného světla modré barvy je rychle, 
ale bezpečně dopravili do porodnice, kde se 
zdárně narodil nový člen jejich rodiny. 

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Dotace na projekt „Organizace akcí Komise PZMA a MA 21“

Výše podpory  Kč 20.000,-

Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 29. 5. 2013 na 21. zasedání.

Dotace na úhradu ztráty z žákovského jízdného

Výše podpory  Kč 120.000,-

Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 18. 9. 2013 na 24. zasedání.

Dotace na výstroj a výzbroj pro JSDH Adamov

Výše podpory  Kč 152.000,-

Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 18. 11. 2013 na 26. zasedání.

Dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH Adamov

Výše podpory  Kč 6.424,-

Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 16. 12. 2013 na 27. zasedání.

Dotace pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodní v červnu 2013

Výše podpory  Kč 99.500,- 

Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 16. 12. 2013 na 27. zasedání.
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Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru pro rok 2013 - vývoj plnění

Územní 
část

Financování, název akce Doplňující informace Zodpovídá

§ 1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství

AD2 oplocení zahrádkářské kolonie realizace hotova, probíhá předávání klíčů STAR

§ 2212 - Silnice

výběrové řízení - zimní údržba města realizace hotova MSTAR

opravy komunikací po zimě - výtluky realizace hotova MSTAR

AD1 ekodrény - odvodnění komunikace v okolí internátu realizace hotova MSTAR

AD1 odvodnění ulice Osvobození (pod starým hřbitovem) realizace hotova MSTAR

AD1 rekonstrukce zídky pod domem Plotní 91 realizace hotova STAR

pořízení kropícího a samosběrného vozu pro město Adamov podepsána smlouva, dodávka 3/2014 MSTAR

§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací

AD1 rekonstrukce chodníku - ul. Komenského za domem realizace hotova, dokončení další části v roce 2014 MSTAR

AD3 odvodnění chodníku u P. Jilemnického 19,21 realizace hotova MSTAR

AD1 jarní generální údržba výtahu Sadová realizace hotova MSTAR

AD1 oprava zábradlí ulice Komenského  - u schodišť realizace hotova MSTAR

AD1 rekonstrukce lávky u A.centra včetně terénních úprav realizace hotova STAR/MSTAR

AD1 bezbariérový přechod na lávku k Albertu včetně terénních úprav realizace hotova STAR/MSTAR

AD3 oprava venkovních schodišť Ptačina (Údolní) realizace hotova MSTAR

AD3 oprava venkovních schodišť Ptačina (Opletalova) realizace hotova MSTAR

AD1 oprava přístupu ke zdravotnímu středisku vč. zídky realizace hotova MSTAR

AD1 oprava chodníku pod Hotelem k obchodnímu domu realizace hotova MSTAR

AD1 revitalizace přístupové komunikace a okolí kostela sv. Barbory
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, realizace  3-
6/2014

STAR

AD1 projektová dokumentace v průběhu roku (ZŠ -> Sadová) realizace hotova MSTAR

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

výběrové řízení na MHD realizace hotova MSTAR

§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

ponorná kalová čerpadla - výměna realizace hotova STAR

opravy dešťových vpustí po městě realizace hotova MSTAR

§ 3119 - Základní školy a mateřské školy

AD3 oprava opěrné zdi MŠ Jilemnického, nátěr zábradlí realizace hotova STAR

AD3 zateplení MŠ Jilemnického realizace hotova STAR/MSTAR

zpracování žádosti o dotaci - vybavení ZŠ a MŠ učebny, hřiště přijata dotace, začínají výběrová řízení, realizace 2014 STAR

§ 3341 - Rozhlas a televize

infokanál připravuje se poptávka STAR

licence na kmitočet pro infokanál realizace hotova STAR

licence Rada pro rozhlasové a televizní vysílání správní řízení 2014 STAR

vysílač na Alexandrově rozhledně realizace hotova STAR

kompletní výměna rozhlasu po městě, nový řídící pult realizace hotova MSTAR

instalace hladinoměrných čidel včetně zveřejnění na webu realizace hotova MSTAR

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Adobe InDesign - automatizace sestavení zpravodaje SW realizace hotova STAR

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

AD1 ochranná síť - hřiště Komenského realizace hotova, dokončení další části v roce 2014 MSTAR

AD1 herní prvky Komenského + Lesní, 2 ks sítí na pískoviště realizace hotova MSTAR

AD1 oprava oplocení Městského fotbalového stadionu J. Svobody realizace hotova, dokončení další části v roce 2014 MSTAR

§ 3612 - Bytové hospodářství

AD1 satelitní příjem Komenského 6 nerealizováno, malý počet zájemců STAR

průkazy energetické náročnosti budov realizace hotova STAR

AD1 vnitřní omítky, malování - Dům s pečovatelskou službou realizace hotova STAR

§ 3613 - Nebytové hospodářství

AD3 tabule Dům služeb - přehled podnikatelů a služeb realizace hotova STAR/MSTAR

AD3 oprava přístupu do MKS probíhá realizace STAR

AD3 výměna vstupních dveří do MKS realizace 2014 STAR

AD3 nové WC v MKS realizace hotova STAR

AD3 oprava odpadního systému MKS realizace hotova STAR

Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru pro rok 2013 - vývoj plnění
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AD3 oprava schodů Dům služeb realizace hotova STAR

AD3 výměna osvětlení Dům služeb realizace hotova STAR

§ 3631 - Veřejné osvětlení

AD2 VO ulice Bezručova realizace hotova STAR

AD1 přemístění rozvaděče, rozčlenění větví na ul. Sadová realizace hotova STAR

AD1 výměna světelných bodů ul. Sadová probíhá realizace v rámci dotačního projektu EFEKT 2013 STAR

AD2 výměna světelných bodů ul. Fibichova/Hybešova probíhá realizace v rámci dotačního projektu EFEKT 2013 STAR

AD3 výměna světelných bodů ul. Opletalova probíhá realizace v rámci dotačního projektu EFEKT 2013 STAR

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

AD1 nákup pozemků - nám Práce probíhá připomínkování návrhu kupní smlouvy stranami STAR

nákup pozemků - směna ŠLP Křtiny realizace hotova STAR

AD1 nákup pozemků - Smetanovo nám., před bývalou spořitelnou realizace hotova STAR

výběrové řízení odpadové hospodářství - svozová firma probíhá výběrové řízení na dodavatele služeb (3.kolo) STAR

žádost o dotaci na biologicky rozložitelný odpad realizace hotova MSTAR

§ 3632 - Pohřebnictví

AD1 opravy přístupových (hlavních) cest hřbitova - ulice Osvobození vybrán zhotovitel projektu - projekt v realizaci MSTAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

žádosti o dotaci na zeleň v rámci Smetanova náměstí, náměstí 
Práce a stráně Petra Jilemnického - Družstevní

podána žádost o dotaci STAR

§ 5272 - Činnost orgánů krizového řízení 

digitální povodňový plán realizace hotova MSTAR

Legenda:

STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869

AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina

Seznam je informativní a může být změněn.

AD3 oprava schodů Dům služeb realizace hotova STAR

AD3 výměna osvětlení Dům služeb realizace hotova STAR

§ 3631 - Veřejné osvětlení

AD2 VO ulice Bezručova realizace hotova STAR

AD1 přemístění rozvaděče, rozčlenění větví na ul. Sadová realizace hotova STAR

AD1 výměna světelných bodů ul. Sadová probíhá realizace v rámci dotačního projektu EFEKT 2013 STAR

AD2 výměna světelných bodů ul. Fibichova/Hybešova probíhá realizace v rámci dotačního projektu EFEKT 2013 STAR

AD3 výměna světelných bodů ul. Opletalova probíhá realizace v rámci dotačního projektu EFEKT 2013 STAR

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

AD1 nákup pozemků - nám Práce probíhá připomínkování návrhu kupní smlouvy stranami STAR

nákup pozemků - směna ŠLP Křtiny realizace hotova STAR

AD1 nákup pozemků - Smetanovo nám., před bývalou spořitelnou realizace hotova STAR

výběrové řízení odpadové hospodářství - svozová firma probíhá výběrové řízení na dodavatele služeb (3.kolo) STAR

žádost o dotaci na biologicky rozložitelný odpad realizace hotova MSTAR

§ 3632 - Pohřebnictví

AD1 opravy přístupových (hlavních) cest hřbitova - ulice Osvobození vybrán zhotovitel projektu - projekt v realizaci MSTAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

žádosti o dotaci na zeleň v rámci Smetanova náměstí, náměstí 
Práce a stráně Petra Jilemnického - Družstevní

podána žádost o dotaci STAR

§ 5272 - Činnost orgánů krizového řízení 

digitální povodňový plán realizace hotova MSTAR

Legenda:

STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869

AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina

Seznam je informativní a může být změněn.

AKCE ÚNOR:
středa 5. 2. 2014

TVOŘIVÁ DÍLNA
pro všechny děti i rodiče.  
Tvoříme od 15:00 hodin.

čtvrtek 13. 2. 2014
TURNAJ V BADMINTONU

pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o drobné ceny. Start v 16:30 hodin.

čtvrtek 27. 2. 2014
VÝTVARNÉ HRY PRO DOSPĚLÉ 

(od 18 let)
s lektorkou Alenou Baisovou spojené s ma-

lou soutěží. Vítěz obdrží kurz hliněného tvo-
ření, na kterém si vyrobí 2 – 5 originálních 

dílek. Začátek v 17:30 hodin.

pátek 28. 2. 2014
ADAMOVSKÝ MASOPUST

průvod masek od MKM v 15:30 hodin, sou-
těže a taneční vystoupení žáků ZUŠ Adamov 

na hřišti P. Jilemnického. Více informací se 
dozvíte na plakátovacích plochách. 

POZOR!!! Uzavření klubu v termínu 
od 17. - 21. 2. 2014. !!!







Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz, 
e-mail: mkm@adamov.cz 
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Pozvánka na výstavu 
Svatopluk Drápal – průřez tvorbou

Jako první výtvarnou výstavu v letošním 
roce připravil Historicko-vlastivědný kroužek 
MKS Adamov ve Společenském centru průře-
zovou výstavu výtvarníka Stanislava Drápala. 
Vernisáž se uskuteční v neděli 9. února v 15:00 
hodin. Výstavu uvedou Mgr. Richard Tribula 
a PhDr. Jaroslav Budiš. V hudební části vernisáže 
vystoupí František Kratochvíl – klavír a František 
Bartl – klarinet. Výstavu můžete navštívit do 18. 
února v pondělí – pátek od 14:30 do 17:00 ho-
din, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

Svatopluk Drápal, nar. 21. 2. 1943 v Sobůl-
kách u Kyjova. Bydliště: částečně Brno, částeč-

ně Biskoupky v blízkosti 
krásného údolí řek Jihla-
vy a Oslavy. 

Je absolventem 
Uměleckoprůmyslové 
školy v Brně. Studoval 
u vynikajících pedago-
gů a výtvarníků Zdeňka 
Fuksy, Antonína Ode-
hnala, Dalibora Chatr-
ného, Emanuela Ranné-
ho, od kterých se snažil 
získat zvládnutí řemes-
la. O to se nakonec sna-
ží neustále. Je členem 

Sdružení umělců Moravy a Slezska a Umělecké-
ho sdružení Parnas.

Inspirací je mu příroda, údolí řeky Jihlavy 
a Oslavy a krásné okolí již začínající Vysočiny, 
staré mohutné dekorativní stromy, ale i zajíma-
vá kytka. To vše se snaží ztvárnit na svých olejích, 
akvarelech a v poslední době i na grafických lis-
tech. Zajímavé jsou i obrázky z cest - perokresby 
ze Slovenska, akvarely z Chorvatska, Itálie. Od-
počinkové jsou malé, lehké akvarely z měst.

Tvoří, protože potřebuje pracovat na něčem 
novém, nemá rád smutek a i ve svých obrazech 
se snaží být barevně čistý, optimistický a má ra-

dost, když sám tuto svou radost ze života může 
předávat jiným.

Výstavy: Zámecká kaple Oslavany, Sobůlky 
u Kyjova 2x, Dělnický dům Oslavany, Královo-
polská galerie – Brno Umělecké sdružení PAR-
NAS, Ketkovice, Hotel Voroněž Brno 2x, Bis-
koupky - rodiště V. Nezvala, Radniční galerie 
Kyjov – společná výstava Svazu umělců Moravy 
a Slezska, Čajovna - galerie Kyjov 2012- společ-
ná výstava Svazu umělců Moravy a Slezska, Ča-
jovna - galerie Kyjov – samostatná výstava, Café 
chat Noir Brno, Zámek Letovice, Památník Al-
fonse Muchy v Ivančicích.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, ��� 0� Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �1� ��� ��0 záznamník, �0� �1� 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 
MKS – knihovna, č.t. �1� ��� �1�, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

ÚNOR 2014
5. února 2014
sál MKS v �:�� hodin
DOPOLEDNE S POHÁDKOU „JAK PRINCEZNA 
MÁŇA ZACHRAŇOVALA MARTINA Z PEKLA“ 
V únoru za dětmi 
zavítá divadelní 
soubor Andromeda 
Praha, který má na 
repertoáru známé 
pohádky, které jsou 
vyplněny řadou 
veselých písniček
Vstupné: �� Kč

5. února 2014
salonek MKS v 1�:00 hodin
„VZDUCH JE NAŠE MOŘE“  
– přednáška Petra BUCHTY
Příjměte pozvání na be-
sedu s Petrem Buchtou 
o paraglidingu u nás 
i v zahraničí spojenou 
s promítáním fotografii 
a filmů. Obletíme náš 
kraj, podíváme se na 
hrady a zámky v našem 
okolí a také se podívá-
me na lítání v Itálii a ve 
Slovinsku. Vstup volný.

6. února 2014
Divadlo Bolka Polívky Brno v 1�:00 hod.
 „HVĚZDA“ – ONE WOMAN SHOW  
s Evou Holubovou
Původní česká ONE WOMAN SHOW 
věnovaná Evě Holubové. Komedie 
o fiktivní seriálové herečce se odehrá-
vá během nejdivočejšího týdne jejího 
života. HVĚZDA s humorem odkrývá 
zákulisí českého showbyznysu a s nad-
hledem líčí osobní problémy neznámé 
herečky, která po pětatřiceti letech 
u oblastního divadla nečekaně zazáří 
v televizním seriálu...

8. února 2014
sál MKS Adamov v 1�:00 hod.
SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU – „POHÁDKY 
Z NAŠÍ KUCHYNĚ“ O KOBLÍŽKOVI & HRNEČKU VAŘ 
Dvě pohádky pro nejmenší 
diváky do Adamova přiveze 
Divadelní společnost Vráti 
Schildera, účinkují Olga 
Marková a Vilém Čapek. 
Vstupné: �� Kč









„Vánoční punč o páté s dobrovolníky z Itálie, Arménie, Ukrajiny 
a Francie“ – vyprávění o vánočních zvycích v jednotlivých krajinách 
(16. 12. 2013)

Koncert Jana Vodňanského (19. 12. 2013)

Z čtvrtého adventního zastavení (22. 12. 2013)
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9. – 18. února 2014
Spol. centrum MKS Adamov, Komenského ul. �
Výstava: SVATOPLUK DRÁPAL – PRŮŘEZ TVORBOU
Vernisáž výstavy v 15:00 hodin, vý-
stavu uvede Mgr. R. Tribula, v kultur-
ním programu vystoupí František 
Kratochvíl a František Bartl. Výstava 
je přístupná v po – pá v době od 14 
do 17 hodin a v neděli od 14:30 do 17 
hodin. V jiném čase po domluvě na 
č.t. 607 518 104.

11. února 2014
Dům s pečovatelskou službou Adamov v �:00 hodin
„TATO BY SE VÁM MOHLA 
LÍBIT...“
Další setkání obyvatel DPS i ostatních 
zájemců z řad seniorů s nabídkou 
knih z knihovny MKS „společenským 
okénkem“. 
Vstup volný.

12. února 2014
Janáčkovo divadlo Brno v 1�:00 hodin
Zájezd na baletní představení: BAJADÉRA
Děj se odehrává ve staré Indii. Láska 
chrámové tanečnice (bajadéry) 
Nikie a vojevůdce Solora vyvolá 
hněv mocných nepřátel – Velikého 
brahmína, Rádži a jeho dcery Gam-
zatti, nevěsty Solora. Nikia umírá 
uprostřed náboženské slavnosti – je 
uštknuta zmijí schovanou v darovaném košíku květů. Již pouze 
ve světě snů se Solor setkává se stínem milované Nikie… A tak 
je balet příběhem nenaplněné lásky s tragickým koncem, kde 
se nadpozemské bytosti nereálného světa střetávají se světem 
skutečným.

14. února 2014
kino Blansko 1�:00 hodin
Zájezd na nový český film  
„DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ“
Bohumilovi (Bolek Polívka) přibyly děti, majetek, ale také sta-
rosti a kilogramy. Postavil si ohromné sídlo ve farmářském stylu 
obklopeném zoologickou zahradou. Má rád svou dceru (Anna 
Polívková) a visí na šestiletém vnukovi, jehož učí jízdě na koni. 
Chová koně a považuje se za odborníka. Už sedm let nepije a 
celkem si zvykl na peníze. Život se mu však změní, když se vrátí 
k alkoholu.

Hrají:
Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav Donutil, Ivana Chýlková,
Dagmar Veškrnová-Havlová, Břetislav Rychlík, Karel Gott, Karel









Slavnostní setkání s „brněnskými trubači“ (24. 12. 2013)

Tříkrálový koncert cimbálové muziky Gajdoši (5. 1. 2014)

Koncert skupiny Veselá trojka (10. 1. 2014)
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Heřmánek, Jiří Pecha, Anna Polívková
Cena zájezdu: 100 Kč,  
přihlášky do �. 2. 201�.

18. února 2014
salonek MKS Adamov ve 1�:�0 hodin
Soutěžní odpoledne pro seniory:  
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ...
Další setkání seniorů vyplněné řadou her, 
soutěží a kvízů.
Vstup volný.

23. února 2014
kino Blansko v 1�:00 hodin
Zájezd do kina Blansko na záznam opery 
HOFFMANNOVY POVÍDKY z Metropolitní opery 
v New Yorku
Hoffmannovy povídky (Les Contes 
d‘Hoffmann) je název posledního jevišt-
ního díla francouzského skladatele Jac-
quesa Offenbacha (1819–1880). Jeho 
podtitul zní „fantastická opera o pěti jednáních“. 
Vy máte nyní možnost vidět záznam této opery uváděné v Met-
ropolitní opeře v New Yorku v blanenském kině.
Cena zájezdu: 200 Kč, přihlášky do 10. 2. 201�.

24. února 2014
salonek MKS Adamov v 1�:�0 hodin
Přednáška Mgr. Marty Antonínové na téma: 
SLUNEČNÁ ANDALUSIE
O zážitky z dovolené se s vámi přijde 
rozdělit Mgr. Marta Antonínová. 
Vstupné: �� Kč
Andalusie je nejlidnatější a druhé nej-
větší autonomní společenství a histo-
rické území na jihu Španělska při pobřeží Středozemního moře 
a Atlantského oceánu. Metropolí regionu je Sevilla.







Vernisáž výstavy fotografií R. Tejkala (12. 1. 2014)

Odpoledne her a soutěží pro seniory (13. 1. 2014)

Odpoledne v klubu důchodců  
– ukázka masáží pro seniory L. Trejtnarovou (15. 1. 2014)

Městské kulturní středisko Adamov   
si Vás dovoluje pozvat
2�. února 201� v 1�:�0 h. do sálu MKS na

Setkání s oblíbeným hercem 
ZDEŇKEM JUNÁKEM
– aneb
ČETNÍK NA CESTÁCH
Vstupné: 80 Kč
Pořadem provází Vojtěch Polanský.

27. února 2014 
Městské divadlo Brno v 1�:00 hodin
Zájezd: muzikál POKREVNÍ BRATŘI
Příběh anglického dramatika a písničkáře Willyho Russella o roz-
dělených dvojčatech okouzluje diváky po celém světě především 
svou čistotou, jednoduchostí a průzračnou křehkostí. Ačkoli se 
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jedná o sociálně kritické téma, jsou Po-
krevní bratři zároveň i úsměvnou histor-
kou o dospívání, prvních láskách, problé-
mech s rodiči a dětských hrách.
Přihlášky do �. 2. 201�.

Připravujeme...

Připravované kurzy pod MKS 
Adamov:

Cvičení pro úlevu
Cvičení s Helenou
Cvičení s Helenou pro děti
Jóga s Mílou 
Kurz břišních tanců
Kurz trénování paměti s Míšou 

Rozpis termínů je uveden na na webových 
stránkách MKS: www.mks-adamov.cz

SALONEK DĚTSKÝCH 
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ

V letošním roce, 
kdy si připomíná-
me 50. výročí po-
výšení Adamova 
na město, bude té-

matem řady akcí, mimo jiné i tradiční výsta-
vy Salonek dětských adamovských umělců, 
toto jubileum. 
V měsíci březnu bude probíhat soutěžní část 
akce a v termínu od 2�. března do �. dubna 
201� vlastní výstava.

V. ROČNÍK VÝSTAVY „SALON 
ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ“
2�. března 201� – vernisáž v 1� hodin v MKS

Také další, dnes už tra-
diční, březnová výstava 
vám i letos představí 
obyvatele našeho měs-
ta, kteří mají společné-
ho koníčka – fotogra-
fování.

Budeme rádi, pokud si také touto přehlídkou 
připomeneme výročí našeho města. Od vás, 
kdo se salonu hodláte zúčastnit, proto oče-
káváme v termínu do 15. března t.r. doručení 
max. 3 fotografií určených k vystavení na ad-
resu MKS, Opletalova 22 a uvítáme, když ale-
spoň jedna z nich bude fotografií zachycující 
Adamov, jeho okolí a život v něm.
Těšíme se na vaše fotografie i vlastní setkání 
při vernisáži.

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ MKS 
ADAMOV?

Knihovna Městského kulturního středis-
ka Adamov nabízí čtenářům a jejím návštěv-
níkům od nového roku velkou novinku. 

Tou je zprovoznění automatizovaného 
výpůjčního systému Clavius. V něm pra-
covnice knihovny knihy zpracovávají řádku 
roků, ale teprve díky získání finanční dotace 
z programu VISK 3 od Ministerstva kultury 
(+ vlastní třicetitiprocentní finanční spolu-








účasti na realizaci projektu) byl celý proces 
dokončen. Co vás čeká nového při návštěvě 
knihovny?

Při vaší letošní první návštěvě knihovny 
bude váš čtenářský průkaz označen čáro-
vým kódem a bude vám přiděleno nové 
číslo čtenáře (shodné s koncovým číslem 
kódu).

Pracovnice knihovny ověří a aktualizují 
údaje o čtenáři a uloží je do počítače.

Čtenář uhradí čtenářský poplatek pro rok 
2014. Výše poplatků zůstává nezměněna. 

Knihovnice vám připomenou, že čtenář-
ský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití 
zodpovídá v plném rozsahu evidovaný čte-
nář.

Veškerý knihovní fond a nová čísla ča-
sopisů jsou zaevidovány v on-line katalo-
gu. K dispozici ho máte na počítači ve stu-
dovně a od února t.r. ho najdete i na we-
bových stránkách MKS Adamov, na adrese:  
www.mks-adamov.cz. 

Knihy můžete mít zapůjčeny 2 měsíce, 
v případě, že potřebujete výpůjční dobu 
prodloužit, je nutné o to požádat v knihov-
ně (stačí telefonicky, e-mailem apod.). Kni-
hovnice budou programem upozorněny na 
nedodržení termínu vrácení zapůjčených 
knih a jsou povinny na základě Knihovního 
řádu vymáhat od čtenáře za jeho porušení 
sankční poplatky.

V knihách zůstávají prozatím knižní líst-
ky, na kterých si můžete dohledat, zda jste 
danou knihu měli vypůjčenu a kdy. Výpůjč-
ky realizované od 1. 1. 2014 budou již evido-
vané pouze v počítači. 

Těm, kteří neovládají práci s počítačem, 
pracovnice knihovny nadále ochotně po-
mohou nejen s výběrem knih, ale také se 
seznámením se s novým výpůjčním systé-
mem. 

Snahou Městského kulturního středis-
ka Adamov bylo získáním dotace výrazně 
zmodernizovat a zkvalitnit služby poskyto-
vané adamovské veřejnosti. Přijďte posou-
dit, zda se nám náš záměr podařil... Vítání 
jsou jak stávající čtenáři, tak noví zájemci 
včetně dětí (děti do 15ti roků musí mít sou-
hlas rodičů – nutná je proto první návštěva 
knihovny v jejich doprovodu).

Připomínáme provozní dobu knihov-
ny MKS, která se nachází v Domě služeb 
v Adamově III, Družstevní 1:

pondělí od 13 do 18 h.
středa od 13 do 16 h.
čtvrtek od 13 do 18 h.

Jitka Králíčková
ředitelka MKS Adamov

KURZ TANEČNÍCH 
s Alenou a Jiřím Míšenskými
Pro zájemce o kurz tanečních (nové 
i ty, kteří již absolvovali podzimní 
kurz), máme nabídku „pokračovacích 
tanečních”. 
Celkem šest lekcí se bude 
 případně konat:

opět vždy v pátek,
od 19:30 hodin, 
v sále MKS na Ptačině,
v termínech 28. února,  
7., 14., 21., 28. března a závěrečná 
lekce 4. dubna 2014.

Na vaše rozhodnutí – přihlášky čeká-
me však jen do 10. 2. 201�!






NEBOJTE SE BALETU...
A pojeďte s námi a vašimi dětmi do krás-
ného Janáčkova divadla Brno na známou 
pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“ 
v baletním provedení. 
Libreto: Witold Borkowski a Stanislav Piot-
rowski (podle pohádky bratří Grimmů)
Baletní pohádka o krásné Sněhurce, zlé ma-
ceše a sedmi trpaslících. Příběh, ve kterém 
se mísí pohádkové kouzlo, napětí a neoby-
čejná odvaha, začíná u kouzelného zrcadla. 
Kdo je na světě nejkrásnější?
Termín zájezdu: �. března 201�
Začátek představení: v 1� hodin /délka 
12� minut/
Předpokládaná cena zájezdu: pro dospělé 
�00 Kč, pro děti 1�� Kč, pro seniory 22� Kč.
Přihlášky: do 10. února t.r.
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Slova pro 
povzbuzení

Skeptický filosof Arthur Schopenhauer 
prý řekl: „Kdo se ožení, musí počítat s tím, 
že se jeho povinnosti dvakrát zvětší a práva 
dvakrát zmenší… Je-li to pravda, ať posou-
dí každý sám. Co však platí, že v manželství 
musí jak muž, tak žena, překonávat mnoho 
neshod a jestli se nemá denně válčit, tak se 
musí jeden i druhý naučit ustoupit a hledat 
společné řešení. I ten, kdo byl zvyklý trvat na 
svých zásadách, se musí smířit s tím, že kom-
promis vůči někomu, koho má rád, s kým tvo-
ří rodinu a jde jim oběma o společné dobro, 
není zradou. Žádný člověk totiž nemá patent 
na rozum a společné řešení v takovémto pří-
padě znamená přijmout vážně i názor dru-
hého. Těžší to mají politici, kteří často musejí 
hledat kompromis s lidmi, kterým o společ-
né dobro vůbec nejde a myslí jen na svoje 
vlastní plány a na to, jak je co nejnenápad-
něji prosadit. Na druhou stranu díky za kaž-
dou dohodu. Stokrát horší je, když si kdokoli 
prosazuje to svoje na úkor druhých i za cenu 
ponižování, bezohlednosti a nebo dokonce 
násilí. Když se tak vracím k úvodnímu citátu, 
tak si uvědomuju, že vlastně každá diskuze, 
každé puzzlování rozdílných názorů a hledá-
ní dohody či kompromisu stojí člověka dva-
krát tolik práce a ve výsledku mu získává jen 
polovinu. Schoppenhauer vlastně nebyl jízli-
vý. Byl to spíš filosof – praktik. 

Jiří Kaňa

Zápis dětí do prvního ročníku 
základní školy v Adamově

Zápis do prvního ročníku základní školy se uskutečnil v Adamově 15. ledna 2014 v budo-
vě základní školy na ulici Ronovská, kam se svými rodiči přišlo 32 dětí a 16. ledna 2014 v bu-
dově základní školy na ulici Komenského, kam se dostavilo 23 dětí za doprovodu rodičů. 

Po příchodu do školy dostal každý budoucí prvňáček svou kartičku, do které pak sbíral 
razítka na jednotlivých stanovištích. Bylo jich pět a s úkoly, které tam plnili, jim pomáhala 
zvířátka či pohádkové postavičky.

Na prvním stanovišti předvedly děti jazykové dovednosti - přednesly paní učitelce bás-
ničku, vyhledávaly první písmenka. Druhé stanoviště bylo o matematických představách – 
poznávání geometrických tvarů, určování počtu, co je více, co méně. Pohybové dovednosti 
na třetím stanovišti obsahovaly nejen přecházení lavičky a házení míčem, ale také jak umí 
děti zavázat tkaničku. Na čtvrtém stanovišti hudebních dovedností děti zpívaly oblíbenou 
písničku. Na posledním stanovišti výtvarných představ ukázaly děti, že umí barvy a nakres-
lily paní učitelce obrázek.

Po splnění všech úkolů a získání jednotlivých razítek se děti s rodiči dostavily do ředitel-
ny. Zde rodiče odevzdali přihlášku k základnímu vzdělávání a děti si popovídaly s budoucí 
paní učitelkou. Za to dostaly dárečky. Králíka z klobouku pro ně vytvořili starší spolužáci, 
perníkovou školu pro děti připravila cukrárna Luna.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení k základnímu vzdělávání a mno-
ho pěkných zážitků při získávání vědomostí a dovedností. 

Cukrárně Luna děkujeme za sponzorský dar. 
Vedení školy

Poděkování
Oblastní charita Blansko děkuje všem li-

dem, kteří přispěli jakoukoliv finanční část-
kou v rámci Tříkrálové sbírky, a zároveň chce 
poděkovat všem lidem, kteří se nějakým způ-
sobem podíleli na realizaci Tříkrálové sbírky 
2014 v Adamově. Záměrem sbírky vybraných 
finančních prostředků je jejich využití na 
podporu těchto vybraných projektů:

linka důvěry je nablízku lidem v tísni
pomáháme seniorům a nemocným v na-
šich službách – Charitní ošetřovatelská 
služba, Charitní pečovatelská služba, Do-
mácí hospicová péče, Odlehčovací služba
žijeme spolu – děti, mládež, senioři
podpora ohrožených rodin
lidé bez domova a v hmotné nouzi potře-
bují konkrétní pomoc
Celkem bylo v Adamově letos vybráno 
17 887,- Kč. 
Ještě jednou všem děkujeme.
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Významná výročí 
Marie Pernicová se dožívá 100 let

Možná si většina Adamováků, i těch co 
dříve pracovali v Adamovských strojírnách, 
vzpomíná na drobnou ženu, které adamov-
ské kopečky nečinily žádný problém a do-
nedávna běhala po ulicích města lehce jako 
jarní větřík. Ano, byla to paní Marie Pernico-
vá, naše dnešní jubilantka. A s tím krásným 
a ojedinělým výročím si pojďme s paní Per-
nicovou trošku zavzpomínat..

Paní Marie, rozená Ludvíková, se narodila 
31. ledna 1914 v Kunštátě. Rodina byla po-
měrně velká. Po pěti chlapcích se konečně 
narodilo děvče – byla to Maruška. Rodina se 
přestěhovala do Olešnice-Lamberku. Tatí-
nek, jako šafář, měl hospodářství a maminka 
tam pracovala s ním. Později se přestěhovali 
do Blanska, kde Marie prožila své mládí.

Obecní škola, měšťanka a pokračovací 
škola a výuční list pro švadlenu. 

U této profese dlouho nezůstala. V pa-
desátých letech pracovala v Adamově jako 
zdravotnice u MUDr. Arnošta Martince star-
šího. Jako ještě svobodná dívka přešla pra-
covat do adamovského závodu. Nejdříve do 
výroby. Ale na základě svých schopností pře-
šla pracovat do oddělení závodní pošty. Tuto 
činnost vykonávala dlouhá léta. Po odchodu 
do důchodu potom ještě řadu let pomáhala 
na zdravotním středisku. Jestli vám tehdy lé-
kař předepsal inhalace, pak vás obsluhovala 
právě paní Pernicová. 

Ale dávno před tím, v roce 1936, se Marie 
provdala za Ladislava Kabáta. V manželství 
se narodili dva synové – Ladislav a Mojmír. 
Tento svazek nevydržel. Po čase se provdala 
znovu za Jaroslava Pernicu, který byl úřední-
kem v adamovském závodě. Toto manželství 
bylo spokojené a šťastné. 

Marie Pernicová 
však nežila jen každo-
denními starostmi. Elá-
nu a energie měla na 
rozdávání, a tak když 
byli s manželem v dů-
chodu, hledala čím 
by vyplnili volný čas. 
Nápad přišel v podo-
bě založení klubu dů-
chodců. Jejich zájmem 
bylo naplnit volný čas 
starší generaci obča-
nů, kteří ještě chtěli 
být nějakým způso-
bem aktivní a činní. 
Za pomoci dalších lidí 

se záměr zdařil a správnou agitací získali 
pro tuto odpočinkovou a vzdělávací činnost 
řadu důchodců. V klubu probíhaly před-
nášky na různá témata, promítaly se filmy, 
organizovaly zájezdy, každoročně proběhl 
sběr druhotných surovin a další a další akce. 
Dlouholetým předsedou klubu důchodců 
byl pan Karel Hovorka. Jádrem klubu byla 
rovněž paní Pernicová, Věra Tomanová, Anič-
ka Bláhová. Aktivity Klubu důchodců v Ada-
mově se rozšířily o slavnostní výroční schůze 
a později pořádali i velmi příjemné slavnost-
ní večery s pohoštěním na závěr roku. 

Pan Jaroslav zemřel po dlouhé těžké ne-
moci v lednu roku 1991. Paní Pernicová se 
o něj po celou dobu pečlivě starala. Druhým 

člověkem, kterému posloužila až do jeho 
konce, byla Věra Tomanová.

Marie Pernicová bydlela po celou dobu 
v Adamově v ulici Pod Horkou. Ale v poslední 
době začaly síly ubývat a starost o celou do-
mácnost se stala už dost velkou zátěží. A na-
víc majitel bytových domů začal postupně 
jednotlivé byty opravovat. To přivedlo paní 
Pernicovou v únoru 2013 ke změně adresy. 
Nyní žije v Domě s pečovatelskou službou 
v Adamově na ulici Komenského. A nelituje. 
S bydlením je spokojená. Říká: „Je zde teplo, 
klid, mám dobré sousedy, mohu si třeba i jen 
na chodbě chvilku popovídat a není mi zde 
smutno. Také tu pro nás, přímo v DPS, pořá-
dají různé akce. Přes týden se o mně stara-
jí pečovatelky, nakoupí mi, přinesou oběd, 
postarají se o cokoliv o co požádám. V sobo-
tu a v neděli přijde vnuk Jarek s manželkou 
Majkou, přinesou mi oběd a opečovávají 
mne snad až moc. A na co nesmím zapome-
nout. Chci pečovatelkám za jejich práci moc 
poděkovat. Opravdu si to zaslouží.“

Taková slova již nepotřebují žádný ko-
mentář. Já chci paní Marii Pernicové za sebe 
i za Kulturně informační komisi moc podě-
kovat za příjemné povídání a hlavně jí po-
přát, aby ji život stále bavil, aby byla zdravá, 
spokojená a byla ještě dlouho mezi námi. Ke 
stoletému výročí narození srdečně blaho-
přejeme.

Připravila Lenka Vrožinová

Pečovatelka Maruška Vrtělová připravuje v kuchyňském koutku něco dobrého k večeři 
a paní Pernicová tomu přihlíží.
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JUDr. Milan Minařík  
nedožité 85. narozeniny

Narodil se 28. ledna 1929 v Blansku. 
Otec, Dušan Minařík, byl zaměstnán u stát-
ních drah v Blansku, kde pracoval ve funk-
ci výpravčího a náčelníka stanice. Později 
pracoval na ředitelství státních drah v Brně. 
Matka Marie, rozená Tiefenbachová, pochá-
zela z Adamova. Její otec měl obchod se 
smíšeným zbožím na bývalé Obchodní uli-
ci, naproti obchodu pana Sládka, později 
měl tento obchod pronajatý obchodník pan 
Špaček.

Právě pan Tiefenbach, Milanův dědeček, 
nechal před II. světovou válkou postavit ro-
dinný dům na Kolonce (Adamov II – Zahrad-
ní ul. č. 6). Tam se také rodina Minaříkových 
v roce 1937 přestěhovala z Blanska. Milan za-
čal v tom roce navštěvovat v Adamově třetí 
třídu obecné školy. V 11 letech, v roce 1940, 
přešel z obecné školy na reálné gymnázium 
do Brna, kde také odmaturoval. Poté pokra-
čoval studiem na Právnické fakultě MU v Br-
ně. Po dvou letech byla však fakulta zruše-
na. Milan pokračoval ve studiu práv v Praze. 
Po obhájení doktorátu na Univerzitě Karlo-
vě v Praze, byl dne 29. října 1952 v Karolinu 
promován doktorem práv. Jako 17–18 letý 
student zastával v Adamově funkci předse-
dy Mladých nár. socialistů (1946–1948). V le-
tech 1952–1954 absolvoval základní vojen-
skou službu – jeden rok v Malackách, druhý 
v Kežmaroku na Slovensku. Poté nastoupil 
zaměstnání jako právník do Drukova v Brně 
a v roce 1957 přešel do Lidokovu v Boskovi-
cích, kde pracoval jako právník 7 roků.

Dne 12. února 1955 se oženil s Jarosla-
vou Linhartovou, místní rodačkou, dcerou 
známého vedoucího adamovského kina Ja-
roslava Linharta. V manželství se jim narodili 

dva synové – Luboš v r. 1957 a Ivo v r. 1960, 
oba vystudovali vysoké školy – Luboš fakul-
tu elektrotechnickou, Ivo fakultu stavební. 
Oba obhájili titul Ing.

JUDr. Milan Minařík nastoupil v roce 1964 
do Adamovských strojíren v Adamově, kde 
zastával funkci vedoucího právního odboru 
v rámci podniku. Ve své práci byl oblíbený, 
mnoho občanů se na něj obracelo o právní 
radu. Byl to dobrý, slušný, inteligentní člo-
věk, s dobrým vztahem k občanům. Zemřel 
předčasně dne 25. ledna 1990 v nedožitých 
61 letech v nemocnici v Blansku na neléčený 
a lékaři nerozpoznaný srdeční infarkt.

Stále vzpomíná manželka Jaroslava, syno-
vé Luboš a Ivo s rodinami a také bývalí spo-
lužáci, přátelé a známí. Čest jeho památce!

MK

Vzpomínka
Dne 19. ledna t. r. jsme vzpomněli 

třetí výročí úmrtí pana Oldřicha Casky. 
Děkujeme všem, kteří společně s námi 
vzpomínají.

Manželka a dcery s rodinami

Dne 3. února 2014 by se dožil 80 let 
pan Ing. Alois Hrušák. 

Vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 6. února 2014 vzpomeneme 
nedožité 90. narozeniny manžela, 
otce, dědečka a pradědečka, bývalého 
dlouholetého pracovníka adamovského 
závodu, pana Františka Chloupka, který 
zemřel 9. prosince 2006 ve věku 82. let. 
Přátelům a známým, i všem, kteří ho znali, 
děkujeme za vzpomínku spolu s námi. 

Stále vzpomíná manželka Dana a syn 
František s rodinou. 

Věroslav Bělehrádek  
*8. 3. 1950 – †5. 2. 2008.

S láskou vzpomínají manželka Jindřiška, 
děti Věroslav a Gabriela s rodinami.

Dne 9. února 2014 by se dožila 90 
let naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní Jiřina Šupková. 

S láskou vzpomínají synové Jiří a Zdenek 
s rodinami, vnuci a pravnuci. 

Dne 25. února 2014 by oslavil pan 
Josef Šenk nedožitých 85 let. Děkujeme 
všem, kdo na něho vzpomenou společně 
s námi. 

S láskou stále vzpomíná manželka, synové 
Miroslav a Vladimír s rodinou.

Poděkování
Děkujeme VŠEM, kteří se zúčastnili 

posledního rozloučení s panem Josefem 
Oujeským v Blansku dne 5. prosince 2013.

Děkuje rodina.
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Adamovští včelaři obnovili v roce 2013 
svoji organizaci, jejíž historie v tomto roce 
dosáhla úctyhodných 159 roků počátků 
organizovaného včelařství na Moravě a 99 
roků samostatné organizace v Adamově. 

Založení moravské včelařské organiza-
ce bylo umožněno především vyhlášením 
občanských práv v roce 1848, čímž byly vy-
tvořeny základní podmínky pro zakládání 
zájmových sdružení. Osvícenský absolu-
tismus dal včelařství svobodný, nezávis-

se naplňuje již v roce 1857, kdy je dostavě-
na budova nové školy a František Zavadil 
je jmenován definitivním učitelem. V této 
době získává pro včelařství i svého přítele 
strojníka a včelařského praktika Eduarda 
Rumlera, který se stal tvůrcem na tu době 
velmi pokrokové konstrukce úlu, který se 
stal základem spolkového úlu pro Moravu 
a Slezsko – viz Adamovský zpravodaj kvě-
ten 2013 strana 7–8.

Další významné období adamovských 
včelařů je počátkem 
20 století. V této době 
dochází ke vzniku zá-
kladních organizací, 
v které se postupně 
oddělují od Zemské-
ho Ústředí včelař-
ských spolků na Mo-
ravě se sídlem v Brně. 
V Adamově je základ-
ní organizace založe-
na v roce 1914 a jejím 
prvním předsedou 
je zvolen Jan Hudec 
(1867–1935). Vzniká 
jako šestá v pořadí na 
okrese Blansko (okres 
Blansko má v součas-
né době 20 základ-
ních organizací). Své-

ho největšího rozmachu organizace dosa-
huje v roce 1935 kdy sdružuje 29 včelařů 
a chová celkem 250 
včelstev. V tomto roce 
náhle umírá zakládají-
cí člen organizace Jan 
Hudec a nastupujícím 
předsedou je zvolen 
Herman Šafránek.

V poválečném ob-
dobí dochází opět 
k obnově činnosti 
základní organizace, 
ale již nedosahuje ta-
kového počtu členů 
jako v roce 1935. Dů-
vodů je několik. V 50. 
a 70. letech dochází 
k výraznému rozma-
chu průmyslové výro-
by v Adamově dopro-
vázeném intensivní 
panelovou výstav-
bou bytů pro zaměst-
nance Adamovských 
strojíren. Tento způ-

sob bydlení bez tzv.„hospodářského zá-
zemí“ vede řadu občanů města k hledání 
bližšího kontaktu s přírodou formou poři-
zování si víkendových zahrad, chat nebo 
chalup mimo katastr města Adamova 
v různých oblastech nejen okresu Blansko. 
V Adamově jako čtvrtém největším městě 
okresu Blansko vzniká nový fenomén tzv. 
víkendového včelaření. Adamovští občané 
– včelaři se stávají členy okolních organiza-
cí převážně okresu Blansko. 

V sedmdesátých letech minulého stole-
tí nejvýznamnější adamovský včelař Josef 
Borkovec byl zvolen jednatelem OV ČSV 
Blansko. V tomto období zaniká i samostat-
ná včelařská organizace v Adamově a její 
členové jsou přiřazeni k ZO ČSV Blansko. 

Současný stav počtu aktivních včelařů 
v Adamově k počtu obyvatel nás staví i za 
takové obce jako Rohovec s 221 obyvateli 
!!! Naším cílem je tento stav změnit ve pro-
spěch většího zavčelení krajiny, a tím i za-
chování biodiverzity přírodních rezervací 
nacházejících se v katastru města, nebo 
jeho blízkého okolí, pro které je město 
Adamov výchozí turistickou stanicí. Tento 
cíl by měl být i předmětem zájmu místní 
samosprávy jak je tomu u všech ostatních 
základních organizaci nejen v rámci okre-
su Blansko. 

Snahou současných adamovských vče-
lařů je nejen tuto historii oživit, osamostat-

Z historie a činnosti adamovských včelařů v roce 2013

Jan Hudec, první předseda samostatné včelařské organizace 
v Adamově před svým včelínem v Plotkách, na fotografii okolo 
roku 1930. 
lý, neomezený a povinnostmi nezatížený 
chov včel, včetně volného odbytu medu 
a vosku. Svobodným chovem včel, takřka 
občanským a nezávislým na vrchnosti vče-
lařské patenty předstihly dobu. Na tomto 
základě došlo k historickému dni morav-
ských a slezských včelařů, kdy 24. 11. 1954 
v budově Františkova muzea, nyní Morav-
ského muzea v Ditrichsteinském paláci, byl 
ustaven včelařský odbor Moravskoslezské 
hospodářské společnosti. Předsedou to-
hoto odboru byl zvolen Jan Hansmann 
(1798–1863), který byl po studiích v roce 
1815 vysvěcen na kněze. Po svém působe-
ní na různých farnostech na Moravě a ve 
Slezku byl v roce 1851 povolán do Brna 
a jmenován zemským školním inspekto-
rem. V roce 1855 se školní rada Hansmann 
na školní inspekci v Adamově potkává v té 
době ještě s prozatímním učitelem Fran-
tiškem Zavadilem (1824–1889). Ve svých 
vzpomínkách František Zavadil uvádí, že 
to byl právě předseda včelařského spolku 
v Brně, školní rada Jan Hansmann, kterému 
slíbil, že bude včelařit na rozběrném díle, 
až bude mít k dispozici školní zahradu. Toto 

Město – obec  
a současně ZO ČSV

Počet  
obyvatel

Počet aktiv-
ních včelařů

Počet 
včelstev

Blansko 20841 67 732

Boskovice 11446 73 1068

Letovice 6714 101 843

Adamov 4591 6 58

Velké Opatovice 3908 51 596

Rájec-Jetřebí 3650 79 899

Kunštát 2774 81 798

Jedovnice 2747 83 739

Lysice 1912 77 645

Olešnice 1171 49 499

Rohozec 211 8 75

Úsobrno 443 14 281

Přehled počtu obyvatel, včelařů a počtu včelstev ve vybraných 
městech - obcích a současně základních organizacích okresu 
Blansko v roce 2013.
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nit se ve vztahu k získání dotačních titulů 
nejen k rozvoji vlastní činnosti a zvýšení 
podílu na společenském životě města, ale 
také podnícení zájmu o tuto činnost u mlá-
deže. Včelařství jako obor lidské činnosti 
nemůže zaniknout. Včela medonosná (Apis 
mellifera), jako nejvýznamnější opylovatel 
v krajině, zajišťuje nejen výnosy hmyzem 
opylovatelných – entomofilních kultur, ale 
podílí se i na zachování biodiverzity, souvisí 
s problematikou krajinotvorby, jež musí re-
spektovat nejrůznější požadavky rozmani-
tých biocenóz, které krajinu nejen obývají, 
ale i utvářejí. Postupně se začíná naplňovat 
slova Alberta Einsteina (1879–1955) „Jestli-
že včely zmizí z povrchu zemského, bude 
mít člověk maximálně čtyři roky života; ne-
budou včely, nebude opylování, nebudou 
rostliny, nebudou zvířata, nebude člověk 
…“ Tuto tzv. Einsteinovu „včelí relativitu“ 
není nutné pokládat za absolutní nicméně 
její jádro je pravdivé.

Základní organizace včelařů v Adamově 
obnovila svoji činnost na ustavující schůzi 
konané dne 13. 3. 2013 na MKS v Adamo-
vě. K tomuto termínu se k organizaci při-
pojilo 11 včelařů z toho 5 včelařů aktivních. 
V průběhu roku se přidal další včelař a zá-
jem o členství projevili další dva aktivní 
včelaři. K termínu vydání tohoto článku má 
organizace 6 aktivních členů a 6 členů – za-
čátečníků, kteří čekají na možnost využití 
dotací na podporu včelařství, která v roce 
2012 v jihomoravském kraji představova-
la částu 7500, – Kč na pořízení základního 

vybavení. Celkem adamovští včelaři zazi-
movali 58 včelstev. Reálný předpoklad pro 
příští rok 2014 je dosažení počtu 15 aktiv-
ních včelařů s počtem zazimovaných včel-
stev 120.

Již od prvopočátku adamovští včelaři 
usilovali o zapojení se do odborné vzdě-
lávací činnosti nejen formou lektorské čin-
nosti, ale i formou pořádání odborných 
kurzů prostřednictvím akreditovaných lek-
torů. Tyto kurzy jsou nejen zdrojem pozná-

Živnostník roku Moravskoslezského kraje 2013 přítel Pavel Košec (zcela vlevo) na přednášce 
u adamovských včelařů. Dále zleva členové ZO přátelé Uzel, Buchta, Jelínek a Strachoň. 

Účastníci kurzu v MKS dne 9.12.2013

ní, ale i možností získání finančních pro-
středků. První z kurzů proběhl 25. 5. 2013 
v klubovně ZO na ulici Fibichová 20, kde 
lektory byli Jan Strouhal a Rudolf Rybář. 
Druhý kurz proběhl 1. června tamtéž a byl 
zaměřen do oblasti chovu včelích matek, 
kde lektory byli Jan Strouhal a Pavel Košec. 
Příjemným dodatečným překvapením pro 
nás bylo, když jsme se dozvěděli, že jsme 
hostili budoucího živnostníka roku Morav-
skoslezského kraje. Přítel Pavel Košec získal 
titul „Živnostník roku 2013 Moravskoslez-
ského kraje“, a to v konkurenci 278 podni-
katelů.

Třetí kurz proběhl dne 9. 12. 213 v MKS 
za vydatné organizační podpory paní Jitky 
Králíčkové. Tento kurz byl určen pro širo-
kou veřejnost a jeho cílem bylo veřejnost 
zapojit pro praktické činnosti zdobení per-
níků a zpracování včelího vosku na vánoč-
ní ozdoby a svíčky. Lektory první části byli 
manželé Buchtovi a druhé části manželé 
Rybářovi. Po skončení oficiální části pro-
běhla mezi přednášejícími a účastníky živá 
diskuse k přenášeným tématům spojená 
s degustací jednodruhových a ochucených 
medů (rakytníkový med, med se zázvorem) 
včetně medoviny.

Tímto třetím kurzem zakončili adamov-
ští včelaři rok 2013. Počtem pořádaných 
kurzů se tak zařadili na první místo všech 
dvaceti ZO ČSV v rámci okresu Blansko.

Adamovští včelaři přejí všem občanům 
města Adamova hodně zdraví, nezbyté 
štěstí a pohodu v novém roce 2014.

Za všechny Adamovské včelaře Rudolf Rybář 
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Den GIS na ZŠ v Adamově
Každoročně v listopadu se ve firmách, 

školách a dalších institucích celého světa ko-
nají akce, díky nimž jsou tisíce dětí i dospě-
lých informovány o přínosu geografie a počí-
tačového zpracování geografických dat. 

Den GIS je navíc součástí týdne geogra-
fického uvědomění „Geopraphy Awareness 
Week“, jedné z iniciativ společnosti National 
Geographic Society. Tato aktivita vznikla v ro-
ce 1987 na podporu geografické gramotnos-
ti na školách, v organizacích a v lidské komu-
nitě obecně. Od té doby se Den GIS těší stále 
větší oblibě a i v Česku.

Vedle National Geographic Society patří 
mezi hlavní podporovatele Dne GIS také Esri, 
American Geographical Society, Open Ge-
ospatial Consortium, US Geological Survey 
a mnoho dalších. 

V roce 2013 byl den GIS vyhlášen na středu 
20 listopadu. Historický první Den GIS se ko-
nal i na ZŠ Komenského v Adamově, která 
se tak přiřadila k 25 institucím v ČR, které se 
k této akci připojily. Protože doposud chybí 
na ZŠ specializovaná počítačová učebna pro 
tuto oblast, uskutečnila se prezentace mož-
ností GIS na specialisované učebně biologie, 
která je vybavena interaktivní tabulí.

Přednášejícím a iniciátorem této akce byli 
účastníci především z řad žáků a zaintereso-
vaných vyučujících. Byli seznámeni s mož-
nostmi tvorby digitálních map, digitálního 
povrchu terénu a modelování budov. Pro 
větší názornost a možnost srovnání s realitou 
byl účastníkům předveden digitální model 
terénu, pro tyto účely velmi atraktivní geo-
morfologické oblasti Adamovská vrchovina. 
V rámci tohoto Dne GIS proběhla i vědo-
mostní soutěž, kde účastníci této akce obdr-
želi drobné věcné ceny, které pro tyto účely 
poskytl koordinátor této akce v ČR společ-
nost ArcData Praha.

Poděkování za vstřícnost, podporu a or-
ganizační zabezpečení patří vedení ško-

Přebor města 
Adamova 

v běhu na lyžích 
Vzhledem ke špatným sněhovým 

podmínkám v prostoru závodu je Pře-
bor města Adamova v běhu na lyžích, 
který se měl jet v sobotu 18. 1. 2014, 
odložen.
Náhradní termín je sobota 1. 2. 201�.

Vánoční turnaj v šipkách pro mládež
Dne 11. 12. 2013 se uskutečnil v Šipko-

vém klubu turnaj pro mládež do 15 a nad 15 
let. Pro nejlepší v každé kategorii byly připra-
veny věcné ceny a poháry. Letošního turna-
je se zúčastnilo v mladší kategorii 16 hráčů, 
kteří doplnili i kategorii starších, kde turnaj 
odehrálo 11 hráčů. Na závěr se pro všechny 
zúčastněné losovala bohatá tombola.

kategorie do 15 let
1. Poláček Tom
2. Pilátová Stefanie
3. Moskvan Vladimír

4. Doha Petr
5. Kuchař Adam
6. Prudík Adam
7. Pilař Jakub
8. Sereda Vít
9. Bavlnka Luboš
10. Pilař Matěj
11. Křenek David
12. Hloušek Martin
13. Moskvan David
14. Janoušek Vašek
15. Žitník David
16. Kos Ondra

kategorie nad 15 let
1. André Dušan
2. Unzeitigová Beáta
3. Bavlnka Luboš
4. Kos Ondra
5. Prudík Adam
6. Žitník David
7. Poláček Tom
8. Křenek David
9. Pilátová Stefanie 
10. Janoušek Vašek
11. Doha Petr

Turistický oddíl
PLÁN VYCHÁZEK

15. 2. 2014 – sobota DO OLŠAN
Délka 10 km.
Odjezd: Adamov nádraží ČD bus 8:28 hod.
Trasa: Bukovinka – Říčky - studánka Mi-

luška – Olšany farma.
Zpět: Olšany bus 13:07 hod. přes Rousí-

nov a Zvonařku.

ly jmenovitě ředitelce Mgr. Janě Burianové 
a panu Mgr. Aleši Spurnému.

doc. Ing. Rudolf Rybář CSc.
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Okresní kolo Přeboru škol v šachu na Bla-
nensku uspořádali 12. prosince 2013 Sokol 
Jedovnice a ředitel turnaje Josef Plch v míst-
ním Kulturním domě.

Čtyři družstva hrála dvoukolově, celkem 
soutěžilo 20 šachistů. Adamovské družstvo 
nastoupilo v nezměněné sestavě, která byla 
vítězem i v loňském roce. Výkon Adamova 
vystihuje komentář ředitele turnaje:

„Vyhrál opět Adamov, letos ovšem pro-
šel soutěží jako nůž máslem – z 24 možných 
bodů jeho reprezentanti získali 23! A to mo-
hou všichni hrát i příští rok...“

Konečná tabulka s výsledky jednotlivých 
šachovnic:
1. ZŠ+MŠ Adamov 6-0-0 23 18
Olga Dvořáková 5/6; Filip Nezval 6/6; Martin 
Hloušek 6/6; Jan Kratochvíl 4/4; Filip Volge-
mut 2/2
2. ZŠ Sloup 3-1-2 11,5 10
Jiří Vašíček 2/6; Jiří Stehlík 2,5/6; Matěj Svo-
boda 2/3; David Čech 2/3; Tomáš Mikulášek 
2/3; Jakub Hloušek 1/3
3. ZŠ+MŠ Kunštát 1-1-4 7,5 4
Ondřej Doležel 4/6; Lukáš Sýs 1/6; Petr Kříž 
1/6; Jakub Havel 1,5/6
4. ZŠ+MŠ Rájec–Jestřebí 1-0-5 6 3
Vojtěch Radosta 1/6; Tomáš Linkert 2,5/6; 
Ondřej Mokrý 0,5/4; Vendula Bosáková 0,5/4; 
Lukáš Souček 1,5/4

Krajský přebor mládeže v Rapid 
šachu – Břeclav

Druhý díl seriálu jihomoravského KP mlá-
deže v rapid šachu se uskutečnil 21.12.2013 
v Břeclavi za účasti 108 mladých šachistů 

Přebor škol v šachu – Okresní kolo 1. - 5. třída 
ZŠ+MŠ Adamov obhájila prvenství

z toho 84 v kategorii 
do 11-ti let. 

Z Adamova se do 
Břeclavi tentokrát vy-
pravili jen dva hrá-
či. Oba hráli v kat. do 
11-ti let. Filip Nezval 
se ziskem 4,5 bodu ze 
sedmi obsadil 16. mís-
to, Olinka Dvořáková 
ziskem 4 ze 7 bodů 
skončila třetí z děvčat 
a celkově na 25. místě.

V průběžném pořa-
dí KPM v kategorii H10 
je zatím hodnoceno 36 

soutěžících. Filip Nezval je na 5. místě, Vojta 
Schubert 22., Jan Kratochvíl 25. Na druhých 
místech v kat. D14 a D10 jsou Petra Masáko-
vá a Olinka Dvořáková. 

Krajský přebor I. třídy
Áčko vyhrálo se silným Durasem svůj dal-

ší zápas. Zůstává stále bez bodové ztráty na 
čele soutěže. S druhou Lokomotivou Brno 
už má osmibodový náskok na třetí Ořechov. 
S tím se adamovští hráči utkají v dalším kole 
soutěže na domácích šachovnicích. 

12. 1. 2014
ŠK Duras BVK Brno C - TJ Spartak Adamov 
�,�:�,�
Body: 1 Karel Švehla, Pavel Masák, Leoš Šev-
čík; 0,5 Martin Handl, Karel Kredl, Jiří Marek.

Okresní přebor Blansko
Sloupští zastihli adamovské Béčko v ne-

dbalkách. Po tomto debaklu skončily naděje 
našeho mužstva v boji o návrat do Krajského 
přeboru.

12. 1. 2014
TJ Spartak Adamov B – TJ Sloup B 2:� 
Body: 1 Martin Heinz; 0,5 Jiří Wiezner, Petr 
Ležák.

Základní soutěž Blansko
Ve čtvrtém kole Déčko odremizovalo ve-

doucí tým soutěže Rovečné B, Céčko bez-
pečně zvítězilo v Boskovicích. 

V pátém kole se konal vzájemný zápas 
mezi adamovskými družstvy. Déčko v prů-
běhu zápasu již mělo dvoubodový náskok, 
ale po úspěšném závěru děvčat skončilo na-
konec oddílové derby nerozhodně.

Rozdíl mezi prvními čtyřmi týmy tabulky 
je i nadále pouze jeden bod. Adamov C je 
druhý, Adamov D třetí.

15. 12. 2013
Makkabi Boskovice C - TJ Spartak Adamov 
C 1,�:�,�
Body: 1 Pavel Masák, Petr Bednář, Pavol Mi-
kuš; 0,5 Olinka Dvořáková.

TJ Spartak Adamov D - Rovečné B 2,�:2,�
Body: 1 Pavel Kratochvíla, Josef Gruber; 0,5 
Zdenek Schneider.

5. 1. 2014
TJ Spartak Adamov C - TJ Spartak Adamov 
D 2,�:2,�
Body C: 1 Petra Masáková, Olinka Dvořáko-
vá; 0,5 Pavol Mikuš.
Body D: 1 Josef Gruber, Vítězslav Dohnal; 0,5 
Dušan Hloušek.

4. narozeniny „šipkárny“ 
dne 7. 12. 2013

Šipkový klub Adamov oslavil 4. výročí 
provozu klubu v prostorách „domu služeb“ 
na Družstevní 1, kde si členové klubu svépo-
moci vybudovali kulturní zázemí pro tento 
sport. To se projevilo jednak nárůstem člen-
ské základny, ale hlavně prestižní reprezen-
tací klubu i města. 

Úspěšnou činnost klubu jsme oslavili 
soutěží v karbenátkách, kde 26 porotců hod-
notilo celkem 8 vzorků. Vítězem se stal Milan 
Čáp před Zdeňkou Dudíkovou a Martinem 
Šebou. Také se hrál narozeninový turnaj. Ten 
opět vyhrál Milan Čáp před Lukášem Zboj-
kem a Alešem Mrvou.

Vítězné družstvo ZŠ+MŠ Adamov při předávání cen: Olinka 
Dvořáková, Filip Nezval, Martin Hloušek, Jan Kratochvíl, Filip 
Volgemut
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Hokejový oddíl – TJ Spartak Adamov
TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Černá Hora 
6 : 3 (0:2, �:0, �:1) 
Góly a asistence za Adamov: Kolenáč 2x 
(Knotek 2x), Milfait 2x (Bureš, Knotek), Bureš 
(Kunc), Knotek (Kolenáč)

Soupeř z Černé Hory vyrukoval na soupe-
ře z Adamova rychlostí, dobrou kombinační 
hrou a než se Adamov rozkoukal, prohrával 
vlastencem 1:0. Třetina pokračovala ve stej-
ném scénáři a soupeř zvýšil na 2:0 a odchá-
zel do kabiny ve výborné náladě. 

Do druhé třetiny nastoupilo úplně jiné 
mužstvo Adamova. K obratu zavelel Kole-
náč, po přihrávce Knotka. Domácí uklidnil 
důležitým gólem Bureš a Adamov začal mít 
převahu. Do konce třetiny se znovu trefil Ko-
lenáč a znovu po přihrávce Knotka. Nasazo-
vání Knotka do přesilovek se vyplatilo.

Ve třetí třetině vzal vítr z plachet hostům 
Milfait. Hra se uklidnila a pokračovala v po-
klidném tempu. Hráči Adamova se nekon-
centrovali a soupeř vstřelil kontaktní gól. Po 
zranění Rychteckého trenér musel zredu-
kovat sestavu. Do první pětky zařadil Knot-
ka a tento tah se vyplatil. Knotek překrásně 
posunul na Milfaita a ten nekompromisně 
do víka zvýšil na 5:3. Při dalším střídání Ko-
lenáč nahrál před branku soupeře, kde stál 
zcela volný Knotek a ten s chladnou hlavou 
vymetl šibenici. 

Všech šest branek vstřelila první pětka, 
která využila i přesilové hry. Kromě první tře-
tiny byl Adamov jednoznačně lepším muž-
stvem. 

TJ Spartak Adamov – TJ Sloup 
6 : 5 na SN (1:2, 0:2, �:1) 
Góly a asistence za Adamov: Kolenáč 2x 
(Milfait, SN), Gistr (Mihok), Juřena (Kilián), 
Knotek (Kolenáč), Kilián (Milfait)

Adamov nastoupil k zápasu proti posled-
nímu mužstvu tabulky s odhodláním zvítě-
zit. Podle předvedené hry si mysleli, že zá-
pas se vyhraje asi sám. Soupeř je překvapil 
rychlostí, jednoduchostí a hlavně touze po 
vítězství. Adamov v 11 minutě prohrával již 
2:0! Dokonce to mohlo být i 3:0, po naříze-
ném trestném střílení, ale Dobeš v brance 
byl proti. Obránci propadávali, útočníci hrá-
li nedůrazně, nehráli tělem, no prostě jeden 
velký chaos. Do konce třetiny sice Adamov 
snížil, ale to bylo vše.

Druhá třetina pokračovala tak, jak zača-
la první. Soupeř hrál neustále svoji taktiku 
a ta jednoznačně domácím neseděla. Sloup 
přidal ve druhé třetině další dva góly. Skóre 
narostlo na 1:4 a zdálo se, že Sloup vybojuje 
první vítězství tohoto ročníku.

Třetí třetina začala náporem Adamova, 
jeho hráči se snažili otočit zápas ve svůj pro-
spěch. K obratu zavelel Juřena po přihrávce 
Kiliána. Za minutu po nahrávce Kolenáče 
snížil na rozdíl jediného gólu Knotek a nápor 
pokračoval. Za 8 vteřin vsítil vyrovnávací gól 
Kolenáč po přihrávce Milfaita. Adamov z 1:4 
dotáhl na 4:4 za 1 minutu a 8 vteřin. 

Místo využití této situace, nepochopitel-
ně hráli na údržbu a ubránění nerozhodné-
ho stavu. Hosté se po výpadu za obranu ujali 
vedení na 4:5. Od té doby Adamovský trenér 
stáhl hru na dvě pětky a hráči se snažili o vy-
rovnání.

Minutu před koncem odvolal trenér 
brankáře a do hry poslal to nejlepší, co měl 
k dispozici. Tlak byl velký, puk lítal z hokejky 
na hokejku, soupeř nevěděl kam dřív skočit. 
V čase 59:44 po velikém tlaku Adamov vy-
rovnal. O vyrovnání se postaral Kilián po při-
hrávce Milfaita a radost byla veliká.

Zápas se dostal do samostatných nájez-
dů Soupeř jel první a Dobeš nájezd nepus-
til za svá záda. Následoval Milfait a předvedl 
nádherný gól, kde si položil brankáře a zavě-
sil do víka. Následoval druhý nájezd Sloupu 
a tentokrát nájezd proměnil. K dalšímu se 
rozjel Kolenáč a nekompromisně vymetl pa-
vučinu. Následoval soupeř, který nedal a tak 
Adamov již nemusel ani do třetího nájezdu 
a připsal si bod navíc.

SK Bacardi Letovice – TJ Spartak Adamov 
4 : 6 (1:�, 2:0, 1:2) 
Góly a asistence za Adamov: Milfait 2x 
(Knotek 2x), Kolenáč 2x (Milfait, Toufar), Ju-
řena (Herynek), Kunc (Kolenáč)

Hokejisté Adamova odjížděli na led do 
Boskovic z jasným cílem. Vrátit mužstvu 
z Letovic domácí smolnou porážku a vzít si 
body zpět.

Od začátku zápasu měl Adamov navrch 
a zatlačil soupeře do hluboké defenzívy. 
Skóre narůstalo po krásných kombinacích. 
Zanedlouho vedl 0:3. Trochu zvolnil tempo 
a soupeř ihned trestal a snížil. Adamov za-
bral a do konce třetiny vsítil další gól. Tak 
skončila i první třetina.

Do druhé části hry soupeř pozměnil tak-
tiku a z náhodné akce snížil na 2:4. Mužstvo 
Letovic se sice dostalo do hry, ale Adamov 
držel vývoj utkání pod svojí taktovkou. Zde 
se ujali režie zápasu pánové v pruhovaném. 
Uznali gól domácích po jednoznačném 
kopnutí nohou. Soupeř snížil na rozdíl jedi-
ného gólu a svojí nečistou hrou provokoval 
adamovské hráče. Rozhodčí nereagovali a za 
totožné zákroky vylučovali pouze na straně 
Adamova. 

Soupeři a rozhodčím se podařilo rozhodit 
hráče Adamova, kteří neproměnili ani pět 
samostatných nájezdů na brankáře. 

V poslední části hry domácí pokračova-
li v provokacích a snažili se otočit vývoj zá-
pasu. Adamovské uklidnil Kolenáč po při-
hrávce Toufara, který po herním útlumu 
z posledních zápasů se znova našel a podal 
dobrý výkon. Když po překrásné přihrávce 
Kolenáče se trefil Kunc pod víko a zvýšil na 
3:6, bylo rozhodnuto. Soupeř se sice snažil 
vyprovokovat šarvátky, ale i v nich domino-
vali hráči Adamova.

Výborný herní a taktický výkon Adamova. 
Domácím nepomohla ani nečistá hra, provo-
kace a podpora rozhodčích.

Vděk patří i fanouškům, kterých přicesto-
valo více než domácích.

za hokejový oddíl, Alois Lolo Kožený 
Situace před vyrovnávacím gólem. Pět hráčů Adamova se tlačí do branky. Z leva 32 Juřena, 
31 Knotek, 14 Kolenáč, za brankou autor vyrovnávacího gólu Kilián a úplně vpravo 72 Kunc.
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Volejbalového Vánočního Kapříka vyhrála Lavina
Volejbalisté z Občanského sdružení Vo-

lejbal Adamov pořádali v sobotu 7. prosince, 
2013 v adamovské sportovní hale tradiční 
turnaj smíšených družstev Vánoční Kapřík. 
Tato sportovní akce zároveň slavila jubileum. 
Vánoční Kapřík se v Adamově totiž hraje už 
desátým rokem. Na palubovce se pod vyso-
kou sítí utkalo dvanáct družstev z Blanenska 
a Brněnska. Celkem tak do hry zasáhlo téměř 
osmdesát volejbalistů. Domácí Adamov po-
stavil dvě družstva, kterým se však příliš ne-
dařilo. Naopak jednoho soupeře za druhým 
porážel při své první účasti na turnaji brněn-

OS Volejbal Adamov hledá nové hráče
Smíšené volejbalové družstvo mužů a žen trénuje pravidelně každé úterý od 19:00 

hodin v tělocvičně ZŠ Komenského v Adamově. Potřebovali bychom posílit! Nahrávaček 
máme dost, chybí nám muži na smeč, blok a do pole. 
Kontakt: Jan Charvát, e-mail: charvec@email.cz, tel. 602 669 316, www.vkadamov.net.

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

ský tým Lavina. Ve finále ho nezastavil ani ně-
kolikanásobný vítěz Vánočního Kapříka Ost-
rov. Lavina nakonec vyhrála v napínavém fi-
nálovém zápase 2:1 na sety. Třetí místo obsa-
dil opět brněnský tým Tuleni. Nejlépe z druž-
stev z Blanenska skončilo na pátém místě 
ASK Blansko – mistři koncovek. Po odehrání 
zápasů čekal na volejbalisty tradiční výlov 
ryb včetně třináctikilového sumce. Pořada-
telé akce děkují za pomoc sponzorům, kte-
ří tento turnaj podpořili: Blanesta, RS servis, 
Ada-Net, Miroslav Svědínek, Město Adamov. 
Fotogalerie na www.vkadamov.net

Stolní tenis
Dne 21. 12. 2013 se konal Vánoční turnaj 

mládeže ve stolním tenise. Turnaje se zúčast-
nili 3 chlapci a 3 dívky. Hráli každý s každým 
a na stupních vítězů se umístili následovně:

1. místo: Luboš Bavlnka
2. místo: Vilém Flachs
3. místo: Denis Havelka
Odpoledne téhož dne se na turnaji mužů 

a žen sešlo 24 hráčů, z toho 5 dívek. Nejlepší 
dívkou se stala Kristýna Ondrová, u mužů na 
stupni vítězů skončili: 

1. místo Michael Farkaš
2. místo: Zbyněk Beneš
3. místo: Martin Všianský



Adamovský zpravodaj: Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází jedenkrát měsíčně v nákladu 2200 
ks, bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve složení: PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, PhDr. V. Kubenová, 
R. Kolář, J. Králíčková, L. Vrožinová, V. Dudíková, Silvie Můčková. Odpovědná pracovnice V. Dudíková. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály 
se nevracejí. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Veronika Dudíková, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, 
email veronika.dudikova@adamov.cz, tel. 516 499 630, mobil 773 990 476. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne v měsíci, pokud není uvedeno jinak.  

Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Tisk: MIKADAPRESS s. r. o., Kolonie 448, 679 04 Adamov. Vydáno dne 1. 2. 2014. Příští uzávěrka: 15. 2. 2014. 

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 608 887 840

777 856 282 
721 253 592

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 28.2.2014 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

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

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo 
na webu bez nutnosti instalace aplikací, v tabletech a za ízeních s Androidem s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné 
na google marketu. Více ne  30 televizních program . Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 60 minut, a  pak 
jej op t spus te tam, kde jste p estali. EPG poskytuje p ehled o práv  probíhajících a náledujících televizních po adech.

INZERCE
Hledám ke koupi byt 1+1 nebo 2+1 
v Adamově. Tel.: 606 321 101.
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DO-
HROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! Dosta-
nete na účet i HOTOVOST! Navštivte stá-
nek OD TESCO FINANČNÍ SLUŽBY BRNO. 
Těšíme se na viděnou! S přátelským po-
zdravem Veronika Kratochvílová. Tele-
fon 542 213 285, mobil 724 771 262. 
Hledám pronájem garáže v Adamově, 
tel. č. 773 453 628.
Podlahářství Gregor – pokládka a lepe-
ní koberců a PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728 470 320, email zde-
nekcrom@seznam.cz.
Prodám garáž se stavebně oddělenou 
dílnou o celkové rozloze 38m2 na ulici 
Komenského na točně autobusu. Zá-
jemci volejte na č. 608 958 566.
Prodám taneční oděvy na břišní tance 
vel. cca S/M (cca 36/38) – taneční kal-
hoty tréninkové i na vystoupení (flitro-
vané, saténové), bolerka, profi kostým, 
vyšívané podprsenky, šátky apod. vše 
ve velice pěkném a dobrém stavu. Ceny 
200 – 500 Kč. Tel. 607 973 779.













Prodám garáž na Horce naproti bývalé-
mu internátu. Cena 100.000,- Kč, tel. č. 
736 248 250.
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,-  
Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, 
fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. 
Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.ma-
liribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba 
hotově = SLEVA 250,- Kč!
Hledáme ke koupi byt 3+1 nebo 4+1 
v Adamově na Ptačině. Tel. 723 235 511.







Prodám nebo pronajmu byt 1+1 po re-
konstrukci, částečně zařízený, na ulici 
P. Jilemnického, Adamov. Zájemci volejte 
na tel. č. 774 223 117 nebo 737 164 946.
Pronajmu 2 pokojový byt na ulici Sado-
vá od května 2014. Bližší informace na 
tel. č. 606 744 921. 
NEVŠEDNÍ JEDNODENNÍ VÝLETY S ÚSMĚ-
VEM. Cestovní agentura KV minitrip. 
www.kvminitrip.cz, 731 404 623,   
723 745 284.








