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Vážení spoluobčané,

blíží se nám prázdninové období, období dovolených, výletů či jen tak tráveného volna třeba doma na zahradě. Jistě si kaž-
dý z Vás po právu takovéto volno zaslouží, a pokud mu vše vyjde, tak si toho plnými doušky vychutnává. Proto Vám všem 
úvodem dnešního vydání přeji, abyste zasloužené volno prožívali v klidu, zdraví a spokojenosti. V našem městě, i přes tyto 

prázdninové dny už probíhají, případ-
ně začnou letošní větší opravy. O nich 
Vás informujeme jak pravidelně v se-
znamu úkolů starosty a místostaros-
ty k plnění, tak dnes na 3. a 4. straně 
zpravodaje. Množství oprav přináší 
komplikace především pro pěší. Proto 
Vás prosíme o velkou dávku trpělivosti 
i pochopení po dobu realizace jednot-
livých oprav a společně s místostaros-
tou za to děkujeme. Předchozí měsíce 
letošního roku byly plné akcí spoje-
ných s výročím 50 let povýšení Ada-
mova na město včetně mnoha dalších 
akcí. Chtěl bych z tohoto místa veřejně 
poděkovat všem spoluobčanům, kteří 
se svojí, obvykle dobrovolnou pomo-
cí, také podílejí na organizaci. Poděko-
vání patří rovněž  pracovníkům města 
a jeho organizacím.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Ukončení výběrového řízení na svoz odpadu znamená 
snížení nákladů téměř o jeden a čtvrt milionu korun ročně

V srpnu 2013 bylo zahájeno výbě-
rové řízení na „Zajištění systému naklá-
dání s komunálním odpadem ve městě 
Adamově“ z důvodu ukončení smlouvy 
se svozovou společností AVE CZ odpa-
dové hospodářství s.r.o. Smlouva byla 
vypovězena ze strany Města Adamova 
k 31. 12. 2013. Výběrové řízení bylo vy-
psáno celkem třikrát, neboť z důvodu 
opakovaných námitek jednoho z uchaze-
čů bylo dvakrát zrušeno. Vzhledem k to-
mu, že se nepodařilo ukončit výběrové 
řízení před koncem r. 2013, byla na zákla-
dě poptávky dočasně uzavřena smlouva 
se společností SITA CZ a.s., která svá-
žela odpad v měsících leden až du-
ben 2014. Během této doby se podaři-
lo zdárně ukončit výběrové řízení a uza-
vřít novou smlouvu na dobu neurčitou 
s uchazečem, který podal nejvýhodnější 
nabídku na svoz odpadu. Jedná se o spo-
lečnost van Gansewinkel, a.s., která od 
1. 5. 2014 sváží směsný komunální a se-
parovaný odpad v Adamově. Díky změně 
svozové společnosti se Městu Adamov 

podařilo zajistit svoz komunálního od-
padu za výrazně výhodnějších podmí-
nek. V letošním roce očekáváme úsporu 
ve výdajích v porovnání s rokem 2013 ve 
výši více jak 1.250.000 Kč. Přechodné na-
výšení poplatku za odpad jak bylo pre-
zentováno na zastupitelstvu a investo-
vání těchto prostředků do výběrového 
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řízení a projektu biologicko rozložitel-
ného odpadu umožňuje představitelům 
města předložit zastupitelstvu návrh na 
opětovné snížení poplatku za odpad 
na úroveň roku 2011, tj. na 500,- Kč.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Porovnání ročních nákladů
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V loňském roce se také realizovala oprava 
chodníku za monoblokem Komenského, je-
hož zbývající část se bude opravovat v průbě-
hu letošních prázdnin.

V současné době započaly práce na opra-
vách chodníků okolo domu Sadová B (horní 
část) a serpentiny mezi tímto domem a do-
mem Sadová A. 

Připravena pro poptávku je spojnice mezi 
ZŠ Komenského a blokem Sadová, která by 
měla napravit letitý neutěšený stav přístupu 
občanů této lokality k MHD, škole, obchodu 
a dalším. Oprava se bude realizovat podobně 
jako lávka Sadová v době prázdnin s vymeze-
ním koridoru pro pěší po dobu uzavření lávky.

Nového povrchu se dočkal i chodník na uli-
ci Sadová a Pod Horkou včetně nátěru zábrad-

lí po blok Sadová C. Přístupových chodník pod 
hotelem byl zrekonstruován loni společně 
s přístupem ke zdravotnímu středisku u Kos-

tela. Lékaři nyní připravují investici do navazu-
jícího schodiště, které je jejich majetkem. 

Objednány byly projekční práce na rozší-
ření komunikace pod kostelem s ohledem na 
nepřehlednost provozu a s cílem zvýšit co nej-
více bezpečnost průjezdu tímto úsekem. 

INVESTICE DO ADAMOVA 1 BĚŽÍ VE VELKÉM OD ROKU 2011
Stejně jako v loňském roce 2013 tak i le-

tos probíhají další investice do městské části 
Adamov 1 po kompletní středotlaké plynofi-
kaci. Po revitalizaci veřejných ploch Ptačiny je 
nutné opravovat postupně chodníky, komu-
nikace, plochy veřejné zeleně, dětská hřišťě, 

a to ve větším rozsahu. Začali jsme v roce 2011 
projektovou přípravou a následnou realizací 
Lávky u Alberta po vyřízení všech povolení, 
návaznou přístupovou rampou a komunika-
cí okolo hřiště. Opravy chodníku a částečné 

opravy povrchu v těch nejhorších místech se 
dočkala i komunikace ulice Osvobození. Tu 
navíc čeká v budoucnu ještě investice do roz-
vodů vody a kanalizace, kde by součástí měl 
být i povrch komunikace. 
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Zde u bloku Sadová A se nyní projektuje 
přístupová rampa jako alternativa k příkrému 
schodišti. Ta by se měla realizovat v roce 2015 
společně s opravou horního chodníku.

V plném proudu je investice do prostran-
ství u kostela s předpokladem dokončení v zá-
ří 2014.

Změny se chystají i na náměstí práce. Pro-
jekt obnovy získal dotaci začátkem června 
2014 a bude znamenat kompletní revitalizaci 
zelených ploch veřejného prostranství v této 
lokalitě. Vykoupeny ze soukromého vlastnictví 
budou pozemky pod chodníky a komunikace-
mi. Realizace tohoto projektu je plánována na 
konci letošního a cca polovinu příštího roku.

… A POKRAČUJÍ I V LETOŠNÍM ROCE 2014
Revitalizací si projde ještě letos 

opěrná zeď nad blokem Sadová B.

Množství oprav přináší kompli-
kace především pro pěší. Proto Vás 
prosíme o velkou dávku trpělivos-
ti po dobu realizace jednotlivých 
oprav. Předem Vám již nyní děku-
jeme společně s místostarostou za 
trpělivost a pochopení, bez kterých 
se podobné opravy neobejdou.

Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova Jiří Němec – místostarosta města Adamova

UZAVŘENÍ LÁVKY SADOVÁ
V návaznosti na minulé číslo zpravoda-

je upozorňujeme občany, že v době prázd-
nin bude uzavřena pro pěší lávka na Sado-
vé k výtahu. V předchozích dnech došlo 
k uzavření smlouvy o dílo. Součásti opravy 
je mj. výměna fasádního systému, odvod-
nění lávky, vyspravení a úpravy ocelových 
konstrukcí mostu dle revizních zpráv. Dále 
pak oprava ocelových částí schodiště včet-
ně kompletního nátěru, oprava elektroin-
stalace a osvětlení. Na čtyřech bodech 
bude instalován kamerový systém včetně 
jedné kamery přímo ve výtahu z důvodu 
neustále se opakujícího vandalismu.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova
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Rekonstrukce obřadní síně Městského úřadu Adamov
V průběhu několika týdnů na konci června 

a v červenci bude realizována rekonstrukce 
obřadní síně. Původní dřevěné obložení stěn 
ze 70. let bude odstraněno, bude provedena 
dílčí oprava elektroinstalace a svítidel, polo-
žena zbrusu nová podlaha, budou vyměně-
ny všechny interiérové dveře a pořízen nový 
nábytek. Moderní vzhled síně bude dotvořen 
novou výmalbou, posuvnými okenními zá-
stěnami a novou květinovou výzdobou.

Z původního vybavení zůstane v obřadní 
síni nádherný skleněný lustr, který vytváří jed-
nu z dominant místnosti.

Rekonstrukce se bude týkat také předsálí 
před obřadní síní a vstupní chodby do úřa-
du ze strany od kostela tak, aby celý prostor 
úřadu, kde se konají slavnostní obřady, dostal 
modernější a současně i nadčasovou úpravu.  

Celá rekonstrukce bude hotova do začát-
ku měsíce srpna, aby se zde následně mohly 
konat plánované svatební obřady.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Pro ilustraci pár snímků současné podoby
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova

Na 83. schůzi Rady města Adamo-
va konané po zasedání zastupitelstva dne 
23. 4. 2014 byl vzat na vědomí zápis z 32. za-
sedání komise Projektu Zdravé město Ada-
mov a místní Agendy 21.

Projednán byl i nový vnitřní předpis 
č. 2/2014 – Stanovení platu ředitele příspěv-
kové organizace na základě několika aktuali-
zací právních předpisů. Předpis se týká pouze 
Městského kulturního střediska. 

Schválena byla příkazní smlouva na výkon 
technického dozoru stavebníka projektu „Re-
vitalizace přístupové komunikace ke kultur-
ní památce – kostel sv. Barbory v Adamově“ 
s Ing. Zdeňkem Riznerem.

Na základě žádosti TJ Spartak Adamov, 
o poskytnutí finanční dotace na pokrytí části 
nákladů souvisejících s účastí Olgy Dvořáko-
vé na Mistrovství světa v šachu v Jihoafrické 
republice, schválila rada smlouvu o poskyt-
nutí dotace ve výši 10.000,- Kč. 

Na základě žádosti ředitelky základní 
a mateřské školy Mgr. Jany Burianové bylo 
odsouhlaseno podání žádosti ve věci zapo-
jení se školy do projektů vyhlášených MŠMT 
v operačním programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Jde o výzvu č. 51 zamě-
řenou na zvýšení kompetencí pedagogických 
pracovníků základních a středních škol při in-
tegraci informačních a komunikačních tech-
nologií (ICT) do výuky, dále pak o výzvu č. 53 
zaměřenou na podpoření problematiky zdra-
vého životního stylu a dopravní výchovy a vý-
zvu č. 54 zabývající se podporou podnikatel-
ských znalostí, schopností a dovedností žáků.

Na 84. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 12. 5. 2014 byl vzat na vědomí zá-
pis z 38. zasedání Kulturně informační komise 
ze dne 15. 4. 2014 a zápis z 12. jednání Ko-
mise sociální a výchovně vzdělávací ze dne 
29. 4. 2014. 

Schválena byla smlouva o zřízení věcného 
břemene k varovnému protipovodňovému 
systému na pozemky a stavby ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje.

Byla poskytnuta dotace ve výši 4.000,- Kč 
pro Diecézní charitu Brno (Oblastní charita 
Blansko) – Zlatou zastávku Adamov v rámci 
volnočasových aktivit konaných mimo zaříze-
ní Zlaté zastávky, např. na fakultativní výlety 
do kina, letní tábor apod. 

Schválena byla Smlouva o připojení k dis-
tribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého 
napětí pro technickou budovu v rámci pro-
stranství hřiště na ulici Ronovská.

Koupaliště bude i pro letošní rok provozo-
váno společností ADAVAK s.r.o. Více informa-
cí aktuálně před zahájením sezóny na www.
adavak.cz.

Rada dále schválila výzvu k podání nabíd-
ky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
opravu lávky pro pěší na ulici Sadová, s jejíž 
realizací se počítá v letních měsících s ukon-
čením do 15. 8. 2014. 

ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organiza-
ci bylo odsouhlaseno zapojení do projektů: 
„Zvyšování kvality ve vzdělávání“ – Výzva č. 
55: Cizí jazyky pro život, v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost MŠMT.

Byla schválena smlouva o bezpečnostních 
službách se společností OP Security s.r.o. na 
zajištění připojení budov Městského úřadu 
Adamov na pult centrální ochrany za účelem 
zajištění bezpečnosti a ochrany majetku před 
neoprávněným vniknutím a vloupáním do 
těchto objektů a prostřednictvím výjezdové 
zásahové skupiny reakce na jednotlivé sig-
nály a jejich prověření ve střeženém objektu. 
Oproti původní smlouvě dojde k úspoře vy-
nakládaných prostředků o cca 20%.

Schváleny byly rovněž Výzvy k podá-
ní nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 
pod označením K 00081 – „Dodávka hracích 
prvků II.“ a na podlimitní veřejnou zakázku 
pod označením K 00068 – „Dodávka IT vy-
bavení II.“

Rada města odsouhlasila zařazení úze-
mí města Adamov do územní působnosti 
MAS Moravský kras o. s. v období 2014–2020 
a souhlasila s přípravou komunitně vedené 
Integrované strategie území MAS Moravský 
kras pro období 2014–2020 na svém území.

Na 85. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 21. 5. 2014 byl přidělen byt s přija-
tou dlouhodobou zálohou na nájemné – byt 
č. 46 na ul. Komenského 6 jediné zájemkyni, 
která reagovala ve třetí opakované lhůtě pro 
doručení nabídek. 

Na základě vydaného stavebního povo-
lení na akci „Revitalizace prostranství kolem 
kostela sv. Barbory v Adamově“ a podmínek 
uvedených ve stavebním povolení byla sta-
vebníkem (Město Adamov) uzavřena s Ar-
cheologickým ústavem AV Brno smlouva 
o provedení záchranného archeologického 
výzkumu.

Rovněž byl schválen dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo se společností EKOTERM CZ 
s.r.o. zohledňující délku trvání a následnou 
kontrolu výběrového řízení ze strany posky-
tovatele dotace a následného posunu harmo-
nogramu realizace stavby. 

V rámci projektu „Komplexní rozvoj škol-
ství v Adamově“ byla vybrána nejvýhodněj-
ší nabídka na dodávku vybavení školní dílny 
v rámci řízení K 00080 – „vybavení učeben“ 
od Mgr. František Vlasák, DISTR služba škole 
Mikulov, IČ: 49960822.

Na 87. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 18. 6. 2014 po skončení jednání 
Zastupitelstva města Adamova byl vzat na 
vědomí zápis z 35. zasedání komise Projektu 
Zdravé město Adamov a místní Agendy 21.

Na základě žádosti o ukončení smlouvy 
o nájmu bytu v zvláštního určení (DPS) doho-
dou ke dni 31.7.2014 byla schválena dohoda 
o ukončení smlouvy uložen úkol aktualizovat 
žádosti o byt v DPS.

Byl vydán souhlas se stavebními úpravami 
pro žadatele na Komenského 6, který si úpra-
vu provede na vlastní náklad.

Na základě zápisu z otevírání obálek a vy-
hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci opravy lávky na ul. Sadová doporuči-
la komise přidělení zakázky firmě AKZ stavby 
spol. s r. o. Více informací k opravě a přechod-
nému uzavření celé lávky naleznete na jiném 
místě zpravodaje.

Odsouhlasena byla prodejní cena publika-
ce s názvem „Adamov“, vyrobená k 50. výročí 
povýšení Adamova na město ve výši 316 Kč 
dle aktuálně platné sazby DPH 15%. Knihu je 
možné si zakoupit na MěÚ Adamov a je zva-
žováno oslovení místních podnikatelů, zda-li 
mají o možnost prodeje zájem.

Schváleno bylo rovněž položkové znění 
Rozpočtového opatření č. 2/2014 řešící: při-
jetí dotace na realizaci projektu Organizace 
akcí Komise PZMA&MA 21, přijetí dotace na 
volby do Evropského parlamentu. Dále pak 
prostředky na opravu dalších dešťových ka-
nalizačních vpustí na komunikacích, dofinan-
cování oprav koupaliště před letní sezónou, 
opravy v bytových a nebytových prostorách 
a přípravu podkladů pro dotační manage-
ment a výběrová řízení projektu „Obnova bio-
koridoru na Náměstí práce a regenerace strá-
ně nad ulicí Petra Jilemnického v Adamově.

Posledním bodem bylo odsouhlasení 
podřízení společnosti ADAVAK,s .r.o. zákonu 
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společ-
nostech a družstvech jako celku v souladu 
s ustanovením § 777 odst. 4 zákona, zrušení 
aktuálního znění a přijetí nového znění zakla-
datelské listiny dle platné právní úpravy.

Z jednání Zastupitelstva  
města Adamova

Na 29. jednání Zastupitelstva města 
Adamova, které se konalo 23. 4. 2014, byl 
vzat na vědomí zápis z 25. jednání Finanční-
ho výboru ze dne 16. 4. 2014, stejně jako zá-
pis z jednání Kontrolního výboru č. 16/2014 
ze dne 12. 3. 2014.

Formou usnesení ověřilo Zastupitelstvo 
města Adamova, že Změna Územního plánu, 
označená jako Ad1, není v rozporu s politi-
kou územního rozvoje, s územně plánovací 
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014

19.6. Slavnostní předávání pamětních listů spojené s udělováním čestného občanství Město Adamov

20.6. Školní akademie ZŠ Ronovská ZŠ a MŠ Adamov

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

20.6. - 21.6. Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Adamov

21.6. - 10:00 Do Adamova parním vlakem České dráhy, Město Adamov

21.6. Střípky z historie Adamova - výstava MKS, Město Adamov

21.6. - 14:30 Koncertní vystoupení souboru Spirituál Kvintet MKS

22.6. Sportovní dny FK Adamov, fotbalové utkání Adamov vs. Menšíkova „11“ FK Adamov

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

28.6. Pramen Svitavy TJ SPARTAK - oddíl turistiky

28.6. - 13:00 Uzavřený turnaj v Rapid šachu pro adamovskou veřejnost v restauraci Hradní TJ SPARTAK - šachový oddíl

prázdniny
červenec-srpen

Během prázdnin může veřejnost navštívit halu za sportovním vyžitím, dle doho-
dy si mohou u nás bezplatně zahrát fotbal, nohejbal, volejbal, florbal a ostatní 
míčové hry včetně tenisu.

TJ Sokol Adamov

Červenec 5.7. Rocková letní  hudební noc - Třetí zuby & DurMaj Miloslava Peterková

10.7. - 21:30 Kinematograf bratří Čadíků – Revival – 21:30 hřiště u ZŠ Ronovská MKS

10.7. - 21:30 Kinematograf bratří Čadíků – Donšajni – 21:30 hřiště u ZŠ Ronovská MKS

10.7. - 21:30 Kinematograf bratří Čadíků – Martin a Venuše – 21:30 hřiště u ZŠ Ronovská MKS

10.7. - 21:30 Kinematograf bratří Čadíků – Příběh kmotra – 21:30 hřiště u ZŠ Ronovská MKS

Doprava autobusem z Adamova I zajištěna každý den – odjezd z Adamova I Horky 
ve 21:00, zpět 10 minut po skončení promítání od zastávky MHD u obchodů na Pta-
čině.

11.7 Zájezd do MDB – Biskupský dvůr – představení Noc na Karlštejně MKS

19.7 II. prázdninový výlet – Žďár nad Sázavou a okolí MKS

23.7 III. prázdninový výlet – Zámek Židlochovice MKS

26.7. Pasecká skála TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Srpen 8.8 Salonek MKS Adamov III – vernisáž výstavy prací Michaely Bočkové „Tužka v ru-
kou Michaely Bočkové“ MKS

23.8. Mistrovství veteránů jižní Moravy - Memoriál Zdenka a Martina Tasche Šipkový klub

23.8. IV. prázdninový výlet  - Kolín MKS

23.8. Babylon rozhledna TJ SPARTAK - oddíl turistiky

26.8. Zájezd na letní scénu divadla Radost – představení Hnízdečko a šunkofleky MKS

Září 5.9. Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská - rozloučení s prázdninami MKM

6.9. Festival hudby Open Air v Adamově - Adamovské i mimoadamovské kapely Miloslava Peterková

14.9. - 23.9. Jan M. Krejčí - Obrazy MKS - společenské centrum

20.9. Travičná rozhledna TJ SPARTAK - oddíl turistiky

26.9. Evropský den jazyků ZŠ a MŠ Adamov

Poznávací zájezd do družebního města Zwettl v severním Rakousku MKS

Atletické odpoledne pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ TJ Sokol Adamov

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

Tradiční závěrečný turnaj všech členů T.O. TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Říjen 1.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

2.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

9.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

10.10. Adamovská drakiáda - hřiště ZŠ Ronovská MKM

10.10. Mutěnice TJ SPARTAK - oddíl turistiky

10.10. Rudické propadání TJ SPARTAK - oddíl turistiky

12.10. - 21.10. Stanislav Havlík - Malování do čtverce MKS - společenské centrum

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ o pohár starosty města Šipkový klub

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.
Červeně zvýrazněné akce budou na základě žádostí organizací, klubů, spolků a jednotlivců pořádány

za finanční podpory města Adamova v rámci oslav 50. výročí povýšení Adamova na město.

19.6. Slavnostní předávání pamětních listů spojené s udělováním čestného občanství Město Adamov
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20.6. Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov
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22.6. Sportovní dny FK Adamov, fotbalové utkání Adamov vs. Menšíkova „11“ FK Adamov
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míčové hry včetně tenisu.
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23.8. Mistrovství veteránů jižní Moravy - Memoriál Zdenka a Martina Tasche Šipkový klub

23.8. IV. prázdninový výlet  - Kolín MKS

23.8. Babylon rozhledna TJ SPARTAK - oddíl turistiky
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Dětské tenisové hry (soutěže a tenisové zápasy) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Tradiční závěrečný turnaj všech členů T.O. TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Říjen 1.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

2.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

9.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

10.10. Adamovská drakiáda - hřiště ZŠ Ronovská MKM

10.10. Mutěnice TJ SPARTAK - oddíl turistiky

10.10. Rudické propadání TJ SPARTAK - oddíl turistiky

12.10. - 21.10. Stanislav Havlík - Malování do čtverce MKS - společenské centrum

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ o pohár starosty města Šipkový klub

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.
Červeně zvýrazněné akce budou na základě žádostí organizací, klubů, spolků a jednotlivců pořádány

za finanční podpory města Adamova v rámci oslav 50. výročí povýšení Adamova na město.

dokumentací vydanou krajem, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem krajské-
ho úřadu a souhlasilo s předloženým návr-
hem Změny Ad1 a výsledky jeho projednání 
a vydalo Změnu Ad1 formou opatření obec-
né povahy. Jedná se o plochu bývalého há-
zenkářského hřiště na Kolonce a jeho pře-
stavbu na opravnu aut a autoservisu. 

Dále bylo hlasováno o předložených návr-
zích komise pro udělování čestného občan-
ství obce. Zastupitelstvo schválilo udělení 
čestného občanství města Adamova panu 
doc. MgA. Jaroslavu Šťastnému, Ph.d., panu 
Jindřichovi Svobodovi a panu Richardu Be-
ránkovi. Slavnostní udělování čestného ob-
čanství a předávání pamětních listů proběh-
ne ve čtvrtek dne 19. června 2014 v Měst-
ském kulturním středisku.

Schváleno bylo přijetí dotace 295.000,- 
Kč na provoz pečovatelské služby a dotace 
45.000,- Kč na realizaci projektu „Jarní zvíře-
cí pohrávání ve zdravém duchu aneb jíme 
i očima“ pro ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkovou 
organizaci.

Byla diskutována oprava fasády MKS 
a především její barevný vzhled. V této etapě 
se nebude dělat stěna u zadního ocelového 
schodiště, kde se počítá s případným umís-
těním bezbariérového přístupu či výtahu. 
Vznikne studie s vyčíslením nákladů a pro-
veditelnosti těchto dvou variant. Nadcháze-
jící zastupitelstvo bude řešit, co s výstupem 
studie dál. Oprava fasády bude financována 
z vlastních prostředků města.

Zastupitelstvo města Adamova vzalo re-
vokací zpět usnesení, kterým byl schválen 

prodej budovy Adamov č.p. 99 na Smetano-
vě náměstí, vč. garáže, příslušenství a pozem-
ků z důvodu neuhrazení kupní ceny. Jednou 
z podmínek nového záměru prodeje bude 
složení kauce, která v případě neuhrazení 
kupní ceny propadne ve prospěch města.

Předloženo bylo stanovisko Státního fon-
du životního prostředí ČR a akceptaci projek-
tu s názvem „Systém likvidace biologicky roz-
ložitelného komunálního odpadu ve městě 
Adamov“ a projektu „Obnova biokoridoru na 
náměstí Práce a regenerace stráně nad ulicí 
Petra Jilemnického v Adamově“. Zastupitel-
stvo souhlasilo s realizací obou projektů.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

V sobotu dne 14. 6. 2014 proběhlo na Měst-
ském úřadě vítání občánků. Do života byly přiví-
tány tyto děti: 
 17. 2. 2014 Petra Homolová, Dvořákova 5
 21. 2. 2014 Ondřej Hutečka,  

Petra Jilemnického 13
 23. 2. 2014 Radim Hrachovina, Osvobození 10
 23. 2. 2014 Filip Mikeš, Ronovská 2
 2. 3. 2014 František Bartl, Ronovská 4
 15. 3. 2014 Zuzana Dvořáková, Plotní 12
 24. 3. 2014 Adam Ležák, Petra Jilemnického 27
 11. 4. 2014 Kateřina Benešová, Plotní 12

Blahopřejeme
 1. 6. 2014 Vladimír Čech, 87 roků,  

Komenského 25
 1. 6. 2014 Jaroslava Sehnalová, 87 roků, 

Osvobození 25
 1. 6. 2014 Veronika Spěváková, 86 roků, 

Komenského 1 
 2. 6. 2014 Jan Stloukal, 81 rok, Údolní 2
 3. 6. 2014 Alžběta Polášková, 98 roků, 

Dvořákova 2
 8. 6. 2014 Božena Svobodová, 85 roků, 

Tererova 1 
 9. 6. 2014 Františka Králíčková, 85 roků,  

Petra Jilemnického 6
 9. 6. 2014 Richard Beránek, 92 roky, 

Komenského 1
 12. 6. 2014 Jiřina Matějková, 75 roků, 

Komenského 17
 13. 6. 2014 Jiřina Zahradníčková, 86 roků, 

Komenského 23
 15. 6. 2014 Vít Babík, 75 roků, Družstevní 7
 19. 6. 2014 Miluška Nejezchlebová, 81 rok, 

Opletalova 38 A
 21. 6. 2014 Marie Kostelecká, 83 roky, 

Komenského 19
 25. 6. 2014 Miroslav Ptáček, 75 roků, Sadová 21
 28. 6. 2014 Ing. Miloš Hladký, 84 roky, Údolní 1
 28. 6. 2014 Květoslava Nezvalová, 80 roků, 

Blažkova 2

Blahopřejeme k sňatku
 14. 6. 2014 Jiří Musil – Jana Gruberová  
– sňatek MěÚ Adamov
 14. 6. 2014 Martin Provazník – Lenka Škachová 
– sňatek Penzion „U Kamenného kola“ 

Úmrtí
 31. 5. 2014 Petr Šedý, roč. 1960, Komenského 6
 9. 6. 2014 Ludmila Kalábová, roč. 1929, 

Osvobození 19
 12. 6. 2014 Viktor Šimek, roč. 1929, 

Osvobození 23

Volby do Evropského parlamentu 2014 
Adamov – výsledky

Číslo Název politické strany, hnutí, koalice Počet hlasů % Pořadí
1 SNK Evropští demokraté 
2 Strana práce a Nespokojení občané! 
3 Klub angažovaných nestraníků 
4 NE Bruselu - Národní demokracie 
5 Křesťanská a demokratická unie – Čes. str. lid. 9,92 4
6 Strana zdravého rozumu…
7 TOP 09 a Starostové 8,38 5
8 Liberálně ekologická strana 
9 LEV 21 - Národní socialisté 

10 Komunistická strana Čech a Moravy 14,66 3
11 evropani.cz 
12 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 
13 Fair play - HNPD 
14 Česká strana sociálně demokratická 18,16 1
15 Československá strana socialistická
16 ANO 2011 15,22 2
17 „Strana rovných příležitostí“ 
18 Moravané 3,77 9
19 Česká strana regionů 
20 Občanská demokratická strana 5,03 7
21 VIZE 2014 
22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 2,93 11
23 Strana zelených 5,03 8
24 Strana svobodných občanů 3,63 10
25 Romská demokratická strana 
26 Komunistická strana Československa 
27 Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST …
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 
29 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu! 
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 
31 Republika 
32 Česká pirátská strana 6,56 6
33 Česká Suverenita 
34 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 
35 Aktiv nezávislých občanů 
36 Česká strana národně sociální 
37 Občanská konzervativní strana 
38 Věci veřejné 
39 OBČANÉ 2011

Rozumní 0,98 % 
LEV 21 0,98 % 
DSSS, SPE 0,84 % 
KSČ 0,56 % 

VV 0,56 % 
SNK ED 0,42 % 
ND 0,42 % 
PB 0,42 % 

Republika 0,42 % 
SP, NO! 0,28 % 
LES 0,28 % 
O.K.strana 0,28 % 

HNPD 0,14 % 
VIZE 0,14 %

Preferenční hlasy (nejvyšší počet):
ČSSD:  Jan Keller 34
 Zuzana Brzobohatá 12
KSČM: Kateřina Konečná 16
 Miloslav Ransdorf 6
ANO: Pavel Telička 6
SZ: Pavel Liška 6

Celkem volební účast v Adamově: 19,16%
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Město Adamov oznamuje svým obča-

nům, že od 1. 7. 2014 nebude možno vol-
ně procházet přes stavbou dotčenou část 
veřejného prostranství u kostela. Zůstane 
zachován pouze velmi omezený přístup 
pro návštěvníky kostela, a to prostřednic-
tvím vyznačeného koridoru. Dokončení 
stavebních prací je předpokládáno v prů-
běhu měsíce září. Průchodnost daného 
území pro obyvatele a návštěvníky města 
je zajištěna prostřednictvím chodníku ze 
Smetanova náměstí na ulici Pod Horkou. 
Děkujeme všem za pochopení.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ  
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z dubna a května 2014 
konkrétně

Asistenci strážníků si vyžádala zdravotní zá-
chranná služba, kterou si přivolala žena z ul. Mí-
rová. Operační ZZS vyhodnotil situaci jako rizi-
kovou z toho důvodu, že při hovoru se zraněnou 
a vystrašenou ženou slyšel v pozadí mužský hlas, 
ze kterého byla patrná slovní agrese. Strážníci se 
dostavili na místo, kde se jim z počátku nepoda-
řilo nalézt oznamovatelku, ale po delším pátrání 
nalezli spoře oděnou ženu, zjevně pod vlivem 
alkoholu. Žena byla převezena vozidlem ZZS 
k ošetření a její partner, také pod vlivem alko-
holu, byl předán hlídce OO PČR Blansko, která 
se na místo dostavila a věc si převzala k dalšímu 
šetření. Strážníci ještě celou událost oznámili na 
oddělení sociálně právní ochrany dětí v Blansku 
pro podezření z narušení výchovy nezletilých 
dětí. 

Pomoc strážníků si vyžádala recepční hote-
lu Pod Horkou, jelikož se na hotelovém pokoji 
nacházel zraněný podnapilý muž. Strážníci se 
dostavili na místo, kde jej požádali o prokázání 
totožnosti a dále na místo přivolali ZZS. Tímto by 
pro strážníky případ skončil, avšak asi za 5 ho-
din byla nahlášena dopravní nehoda, kdy řidič 
osobního vozidla nezvládnul řízení, vyjel mimo 
komunikaci a narazil do plotu u zahrádkářské 
kolonie za tenisovými kurty. Jaké bylo pro stráž-
níky překvapení, když ve vozidle na místě řidiče 
spatřili stejného muže, kterému volali ZZS k ho-
telu. Muž byl sice ošetřen, ale asi si neuvědomil, 
že alkohol v krvi zůstal. Naměřená hladina alko-
holu v dechu ukázala přes 2 promile. Na místo 
byla přivolána hlídka dopravní policie k prošet-
ření okolností dopravní nehody. 

K rušení nočního klidu vyjížděli strážní-
ci k hotelu Pod Horkou. Na místě se nacházely 
podnapilé osoby, které se bavily takovým způ-
sobem, že rušily ostatní občany Adamova, kte-
ří v tyto hodiny již běžně spí. Strážníci nejprve 
osoby vyzvali, aby upustily od svého protipráv-
ního jednání a přestaly rušit noční klid. Většina 
uposlechla, avšak na místě se dále nacházeli dva 
muži, kteří odmítali uposlechnout výzev strážní-
ků. I přes opětovné naléhání strážníků odmítnul 
jeden z mužů uposlechnout a pokračoval v jed-
nání narušující veřejný pořádek. Svým chováním 
nedal strážníkům jinou možnost jak situaci vy-
řešit. Byl proto předveden na služebnu OO PČR 
Blansko, kde mohl dostatečně dlouho přemýšlet 
o slušném chování. 

Zoufalý motorista žádal strážníky o vyřešení 
situace na ul. P. Jilemnického, kde neukázněný 
řidič automobilu zaparkoval přímo před garáží 
oznamovatele tak, že ji nemohl využít k zapar-
kování svého motocyklu. Nejen, že se oznamo-
vatel snažil dohledat řidiče vozidla, ale i strážní-
ci použili všechny dostupné možnosti jak zjistit 
jeho totožnost. Vše bylo bezvýsledné, a proto 









strážníci nařídili odtah vozidla, při kterém se na 
místo dostavil (po několika hodinách) jeho řidič. 
Tento musel uhradit částku za prováděný odtah 
vozidla a dále se dopustil přestupku dle zákona 
o provozu na pozemních komunikacích, který 
jsou oprávněni projednat strážníci v rámci blo-
kového řízení. Aby toho nebylo málo, řidič vozi-
dla při snaze přeparkovat nacouval do zaparko-
vaného motocyklu oznamovatele, čímž vznikla 
na místě dopravní nehoda. Strážníci celou situa-
ci zadokumentovali, pomohli účastníkům sepsat 
záznam o dopravní nehodě a po několika hodi-
nách mohli z místa odjet. 

Prosíme občany, aby zvážili, kde ponecháva-
jí zaparkovaná vozidla. Uvědomte si, že zabrá-
nění výjezdu některého vozidla může mít život 
ohrožující následky v případě nutnosti rychlého 
transportu do porodnice apod. 

Při noční hlídkové činnosti na Smetanově 
nám. spatřili strážníci muže odpovídajícího po-
pisu hledané osoby. Muž byl požádán o proká-
zání totožnosti. Když se potvrdilo, že se jedná 
o hledanou osobu, byla na místo přivolána hlíd-
ka OO PČR Blansko. 

Hned dvě „rvačky“ před restauračním zaříze-
ním řešili strážníci během víkendové noční služ-
by. Nejprve se jednalo o prostor před tzv. ,,Bow-
ling barem,, na Smetanově nám. a poté před 
restaurací „Masna“, na ul. Neumannova. V obou 
případech strážníci provedli taková opatření, 
aby nedocházelo k dalšímu napadání zúčastně-
ných, poskytli zraněným osobám ošetření a za-
jistili důkazní materiál pro postihnutí protipráv-
ního jednání. 

K psychicky nemocnému mladíkovi přivolala 
strážníky matka, která měla strach o život a zdra-
ví své i jiných osob, jelikož u jejího syna se pro-
jevil další z několika záchvatů, který má vždy za 
následek jeho neadekvátní chování. Dle sdělení 
matky odešel z domu s nožem. Strážníci mladíka 
nalezli a přivolali vůz ZZS, který ho, ve spolupráci 
se strážníky MP Adamov, převezl k hospitalizaci 
na odborné pracoviště Brno–Černovice. 

Když byli strážníci zaneprázdněni převozem 
výše uvedeného, bylo jim oznámeno fyzické na-
padání ženy, které měl na svědomí její partner. 
Dle sdělení oznamovatele ji několikrát kopal na 
zemi. Strážníci oznamovatele odkázali na linku 
158 a urychleně se snažili dostat na místo. Po 
cestě komunikovali i s kolegy OO PČR Blansko, 
kteří se nakonec dostavili dříve než strážníci MP 
Adamov. Dle místní znalosti však strážníci hned 
po prvním spatření napadené ženy věděli, kdo 
má její napadení na svědomí a kde muže na-
leznou. Ihned tedy muže vyhledali, omezili na 
osobní svobodě a předali hlídce OO PČR Blansko 
jako osobu podezřelou ze spáchání trestné činu. 

Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov











UPOZORNĚNÍ 
pro občany 

– NEDOPLATKY, zvyšování 
a jejich vymáhání

Upozorňujeme občany města Adamo-
va, že dne 30. 6. 2014 skončila splatnost 
místních poplatků za komunální odpad 
a psy. Ti, kteří dosud nesplnili svoji po-
platkovou povinnost, se vystavují nebez-
pečí navýšení poplatku za nedodržení 
termínu splatnosti platebním výměrem 
nebo hromadným předpisným sezna-
mem s možností jeho navýšení až na 
trojnásobek. Bude-li tedy Váš nedoplatek 
činit 650,- Kč, může být Vaše poplatková 
povinnost navýšena až na 1950,- Kč. Z to-
hoto důvodu doporučujeme občanům, 
aby poplatek uhradili co možná nejdříve. 

Pokud nebude poplatek včetně příslu-
šenství (navýšení) uhrazen ani po tomto 
vyměření a v něm uvedeném náhradním 
termínu, správce poplatku zahájí exekuč-
ní řízení. Náklady řízení jdou k tíži dlužní-
ka, minimálně činí 500 Kč, ale mohou být 
vyšší v návaznosti na výši nedoplatku, 
způsob a průběh exekuce. 

Chcete-li řešit své nedoplatky žádostí 
o odklad nebo splátky, je tento úkon spo-
jen se správním poplatkem ve výši 400,- 
Kč na jednoho žadatele (poplatníka). Je 
nutné upozornit také na to, že podání žá-
dosti a úhrada správního poplatku ještě 
nemusí znamenat vyhovění Vaší žádosti. 

Odbor ekonomický
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Rozpis dovolené 
lékařů v Adamově
MUDr. Zuzana KUCHAŘOVÁ  
praktická lékařka 
7. 7. – 18. 7. 2014 a 4. 8. – 15. 8. 2014
MUDr. Lenka KOŠŤÁLOVÁ  
dětská lékařka
21. 7. – 1. 8. 2014 a 18. 8. – 29. 8.2014
MUDr. Alena BERNÁŠKOVÁ  
– praktická lékařka 
7. 7. – 11. 7. 2014 a 28. 7. – 8. 8. 2014
MUDr. Alžběta MARTINCOVÁ  
praktická lékařka 
30. 6. – 4. 7. 2014 a 11. 8. – 22. 8. 2014
MUDr. Zdeňka ŠKVAŘILOVÁ  
praktická lékařka 
14. 7. – 25. 7. 2014 a 25. 8. – 29. 8. 2014
MUDr. Petra VODÁKOVÁ  
interní ambulance 
14. 7. – 25. 7. 2014 a 18. 8. – 25. 8. 2014
LÉKÁRNA LADA ADAMOV bude v ob-
dobí prázdnin otevřena v PO a ve ST do 
16:00 hod., v ÚT, ČT a PÁ do 15:00 hod., 
mimo dnů od 14. 7. 2014 do 25. 7. 2014 
a od 18. 8. 2014 do 22. 8. 2014, kdy bude 
otevřeno do 15:00 hod. celý týden.
















Kniha „ADAMOV“ vyšla!
Při příležitosti oslav 50. výročí povýšení Adamova na město jsme vydali knihu, kte-

rá představuje Adamov v běhu dějin i v současnosti. Přáli jsme si ukázat v obrazech, 
jaký byl Adamov kdysi – starším pro připomenutí, mladším pro poučení. A chceme 
také ukázat návštěvníkům Adamova, čím může být toto město i pro ně zajímavé. 
V knize najdete historii jak obce – města, tak i strojíren, ale i důležité aspekty života 
města – školství, kulturu, sport, spolky atd. A protože je v ní mnoho fotografií z mi-
nulosti i současného života, je pravděpodobné, že se v ní řada občanů najde. Kniha 
je ve velkém formátu A 4 s pevnou vazbou a celobarevná, její cena zahrnuje pouze 
náklady na vydání a je stanovena na 316 Kč. K prodeji bude na Městském úřadě v po-
kladně, v MKS, na některých akcích města, případně na dalších místech, o kterých 
budete postupně informováni. Lze si jen přát, aby vás publikace poučila i potěšila.

VOLNÝ BYT
v Domě s pečovatelskou službou

na ulici Komenského 1
V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou 

službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě 
s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil 
jednopokojový byt č. 49 v 5. nadpodlaží. Byt není bezbariérový. 

Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou v Adamově a dosud si nepodali žádost, mají možnost tak učinit. 
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS Adamov spolu 
s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně se žádostí, je 
nutné odevzdat nejpozději do 14. 7. 2014 na Městský úřad v Adamově, 
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. 

Žádost je možno získat také z internetových stránek na adrese www.
adamov.cz, kde jsou uvedena i pravidla pro přidělování bytů. Bližší 
informace obdržíte osobně v úřední dny na odboru sociálních a správních 
věcí MěÚ Adamov nebo na telefonním čísle 516 499 624. 

Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz,  
e-mail:  

mkm@adamov.cz 

Městský klub mládeže přeje všem svým 
návštěvníkům krásné a slunné prázdniny 
plné zážitků a dobrodružství, prožité bez 
úrazů a nemocí.
Během letních prázdnin bude provoz 
klubu z důvodu čerpání řádné dovolené 
omezen a to následovně:
�. �.  1�:�0–1�:00
�. �.  1� :�0–1�:00
�. �.–11. �.  11:00–1�:00; 1�:00–1�:00
1�. �.–1�. �.  �:00–1�:00; 1�:00–1�:�0
1. �.  1�:�0–1�:00
�. �.–�. �.  �:00–1�:00
11. �.–1�. �.  ZAVŘENO
1�. �.  �:00–1�:00
Ostatní dny bude provozní doba bez ome-
zení: �:00 – 1�:00; 1�:00 – 1�:00.
Případné změny budou oznámeny na we-
bových stránkách města Adamova.
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Nový kontejner 
na textil na 

ul. Komenského

Město Adamov ve spolupráci se společ-
ností REVENGE, a.s. rozšířilo počet kontejne-
rů na sběr oděvů, obuvi a textilu. V Adamově 
jsou umístěny tři speciální bílé kontejnery na 
textil – na ul. Družstevní (u Domu služeb), na 
ul. Nádražní (u a.centra) a nově na ul. Komen-
ského (u DPS) v Adamově. Do těchto kontej-
nerů je možné odkládat veškeré oděvy, byto-
vý textil (záclony, závěsy, povlečení, potahy, 
ubrusy, ručníky apod.), módní doplňky (čepi-
ce, pásky, tašky apod.), obuv, plyšové a had-
rové hračky. Do kontejnerů nepatří mokré, 
plesnivé či od chemikálií znečištěné textilie, 
netextilní materiály, koberce a molitany. Ná-
doby jsou určeny výhradně na suchý a čis-
tý textil! Ten je třeba vkládat do kontejnerů 
v zavázaných igelitových taškách či pytlích 
(boty svázané nejlépe po párech), aby nedo-
cházelo k případnému znečištění a znehod-
nocení textilií. Svoz vytříděného textilu zajiš-
ťuje společnost REVENGE, a.s. jedenkrát týd-
ně. Sesbírané oděvy jsou z 96 % recyklovány 
a následně obchodně realizovány pro použi-
tí v automobilovém, strojírenském a staveb-
ním průmyslu i mimo území ČR. Zavedení 
sběru tříděného textilu je další forma třídění, 
která vede ke snížení množství komunálního 
odpadu končícího na skládce nebo ve spa-
lovně odpadů.

DEN BEZ TABÁKU 2014  
V ADAMOVĚ

U příležitosti Světového dne bez tabáku, 
který je každoročně vyhlášen 31. května, usku-
tečnila Komise Projektu Zdravého města Ada-
mov a místní Agendy 21 ve spolupráci s Měst-
ským klubem mládeže dne 22. 5. 2014 na hřišti 
ulice P. Jilemnického v Adamově sportovní od-
poledne, kterého se zúčastnili především rodi-
če s malými dětmi a mládež. Starší děti byly 
zařazeny do družstev a hrály na hřišti turnaj ve 

vybíjené vyřazovací formou. Mladší děti byly 
rovněž zařazeny do družstev a byly pro ně při-
praveny překážkové dráhy vždy s jinou tech-
nikou, jednou musely udržet na hlavě disk, 
podruhé musely jít s balonkem a lžičkou, po-
stavit hrad z kostek, dosáhnout nejrychlejšího 
času v běhu v gumákách a podobně. Všechny 
děti se soutěže zúčastnily s plným nasazením 
a odměnou jim bylo nejenom osvěžení v po-
době pití pro každého a sladkosti, ale hlavně 
perníkové medaile a mísy plné zdravých dob-
rot z čerstvého ovoce, která v tomto parném 
dni přišla všem účastníkům vhod. 

Vítězům gratulujeme, organizátorům dě-
kujeme za jejich čas a všem účastníkům pře-
jeme, aby heslo, které naši kampaň v Adamo-
vě provází, tedy „Moudré je nekouřit, chytré je 
sportovat“, bylo opravdu naplněno.

Komise PZMA a MA 21
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Adamovští obsadili 2. místo v krajské soutěži
V sobotu 24. 5. 2014 obsadili část parkoviš-

tě u brněnské Olympie hasiči. Nešlo o žádný 
zásah. V tento den zde změřily své síly hasič-
ské jednotky, a to v krajské soutěži ve Vypro-
šťování zraněných osob z havarovaných vozi-
del (VZOHV).

Dopravní nehody dlouhodobě tvoří  
25–30 % zásahové činnosti adamovských ha-
sičů. Adamovští, díky geografickému umís-
tění a velké pravděpodobnosti zásahu, jsou 
zařazeni mezi 7 dobrovolných hasičských jed-
notek v kraji, které jsou tzv. předurčeny pro 
zásah u dopravní nehody. Je tedy naprosto 
nezbytné, aby pomoc, kterou občanům po-
skytují, byla na profesionální úrovni. K tomu je 
nezbytné věnovat se odborné přípravě – vý-
cviku. Adamovští hasiči pravidelně procházejí 
školením a výcvikem postupů u dopravních 

nehod. Během výcviku musí absorbovat infor-
mace a návyky jak poskytnout první pomoc 
zraněným, jak zajistit místo události, aby pře-
dešli dalším škodám, jak stabilizovat vozidlo, 
jak provést všechna protipožární opatření na 
havarovaném vozidle a konečně jak správně, 
tedy efektivně a spolehlivě vyprostit zraněnou 
osobu (osoby) z vraku vozidla. To vše za zna-
losti ovládání a použití technických prostřed-
ků, zejména pak hydraulického vyprošťovací-
ho zařízení, které pracuje s tlakem oleje kolem 
700 atm. K tomu všemu musí velitelé ovládat 
taktické postupy jak takový zásah řídit. 

Vrcholem zmiňované odborné přípravy 
jsou pak soutěže ve VZOHV. Hasičské družstvo 
si vylosuje pořadí startu a do poslední chví-
le netuší, jaký scénář dopravní nehody bude 
muset řešit. Scénáře jsou voleny tak, aby byly 

náročné, ale zároveň odpovídaly realitě. Na 
průběh zásahu pak dohlíží tým rozhodčích, 
z nichž každý je zaměřen na danou oblast – 
taktika, první pomoc, technické postupy, …

V sobotu 24. 5. 2014 proti sobě nastoupi-
li dobrovolní hasiči z 5 obcí. Adamovští hasiči 
poté co poskytli první pomoc řidičce vozidla 
ležícího na boku, sevřeného mezi svodidly 
a pevnou překážkou a vyprostili ji přes zadní 
dveře pomocí „vyrobeného otvoru“, obsadili 
2. místo v tomto krajském kole soutěže. Mys-
lím, že je vidět, že tým tvořený Lukášem Krát-
kým, Zdeňkem Stloukalem, Leošem Novákem 
a Petrem Havelkou ukázal, že adamovští hasiči 
berou svoji dobrovolnou profesi vážně a umí 
občanům poskytnout profesionální služby 
v jejich neradostných situacích.

Petr Kupka

Program na měsíc červenec
pondělí–čtvrtek �0. �.–�. �. Letní tábor Doubravice  
(první termín)
pondělí–čtvrtek �. �.–10. �. Letní tábor Doubravice  
(druhý termín)
pondělí 1�. �. Koupaliště Adamov (dle počasí)
úterý 1�. �. Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek 1�. �. Promítání filmu 
pondělí �1. �. Koupaliště Adamov (dle počasí)
úterý ��. �. Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek ��. �. Promítání filmu
pondělí ��. �. Koupaliště Adamov (dle počasí)
úterý ��. �. Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek �1. �. Promítání filmu
Přejeme všem krásné a odpočinkové letní prázdniny..:)

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomo-
ravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A
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Studánka „U kalicha“, nyní „Bažantí“
K první studánce se dostaneme po žluté turistické značce od sil-

niční křižovatky u areálu bývalých Adamovských strojíren poblíž že-
lezniční stanice Adamov zastávka, a to k Máchovu pomníku, tedy 
ve směru na obec Křtiny. Ve vzdálenosti 400 m od dopravní značky 
„Konec obce“ začíná v Josefovském údolí stoupat do svahu turistic-
ky značená cesta zvaná Doubská. Na jejím začátku je závora, která 
brání vjezdu dvoustopých vozidel na tuto komunikaci, lze ale u ní 
zaparkovat.

Po ujití 200 m cesty od závory a vystoupání 22 m narazíme na stu-
dánku, která je zabudována do strmého svahu. Tuto zchátralou stu-
dánku opravil v 60. letech 20. století Emanuel Koupý, který v ní pro-
vedl obloukovitou nástavbu s nápisem U Kalicha na Doubské a me-
zi řádky umístil kalich, proto se pro studánku často používá i tento 
původní název. Při její rekonstrukci v roce 2005, kterou si vyžádalo 
její zřícení v roce 1999, byla zasazena do zídky mramorová deska 
s obrázkem bažanta, podle něhož je studánka nazývána nyní. U stu-
dánky se nachází lavička.

Vydatnost zdroje vody činí 0,75 l/min (počátek června 2014).
Cesta k této studánce po turistické značce zabere od křižovatky 

v Adamově něco přes 15 minut.
Studánka se nachází v nadmořské výšce 278 m, GPS souřadnice 

N 49°18‘21,5‘‘ E 16°39‘36,5‘‘.
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Studánka „Nad Doubskou“
Další studánka na Doubské lesní ces-

tě je v údolí, v němž se tato cesta 250 m 
za Bažantí studánkou prudce otáčí té-
měř do protisměru. Od cesty je studán-
ka vzdálena 50 m a je o 7 m položena 
výše. Protože příchod k ní není nijak zna-

čen, není příliš známá. Ke studánce do-
jdete z Adamova za přibližně 20 minut.

Studánka je bez jakéhokoliv nápisu 
a ani nemá oficiální pojmenování, takže 
se nazývá podle své polohy vzhledem 
k Doubské cestě. Studánka má tvar vy-

pouklého polokruhu. Vydatnost zdroje 
vody činí 0, 45 l/min (počátek června 
2014).

Studánka se nachází v nadmoř-
ské výšce 317 m, GPS souřadnice 
N 49°18‘29‘‘ E 16°39‘40‘‘.

SOUTĚŽ !!!

Na obrázku je studánka, jejíž jméno 
chceme, abyste uhádli. Správné od-
povědi posílejte na webovou adresu  
adamovskestudanky@seznam.cz 
nebo na adresu Městský úřad Ada-
mov, odbor sociálních a správních 
věcí, Pod Horkou 101/�, ��� 0� 
Adamov v termínu nejpozději do 
�1. �. �01�. 

Vylosovaní výherci obdrží dárek!!!
Komise PZMA&MA 21 
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��� 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

I. prázdninový výlet

LANOVÝ PARK V BŘeZOVÉ NAD SVITAVOU 
+ ROZHLeDNA JÁRY CIMRMANA  

+ PRAMeNIŠTĚ BŘeZOVSKÉHO VODOVODU 
��. června �01�

Doprava: autobusem
Cena zájezdu: 100 Kč

Lanový park má v současné době 9 nízkých překážek různé ná-
ročnosti. Tento lanový park není určen pouze pro děti, ale svou 

šikovnost si zde mohou vyzkoušet i dospělí.

HŘIŠTĚ U ZŠ RONOVSKÁ 
VŽDY OD 21.30 HODIN

Vstupné dobrovolné.

LETNÍ KINO V ADAMOVĚ
10. července �01� REVIVAL
11. července DONŠAJNI
1�. července MARTIN A VENUŠE
1�. července PŘÍBĚH KMOTRA
Doprava z Adamova I a zpět zajištěna, odjezd autobusu z Horky 
ve 21 hodin, zpět od zastávky autobusu MHD u obchodu 
10 minut po skončení promítání.

Biskupský dvůr Brno – představení MDB Brno
legendární muzikál

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Zájezd: 11. července �01�

Začátek představení ve 21:30 hodin.
 V hlavních rolích: 

Jaroslav Matějka a Hanka Holišová, dále Zdeněk Junák,  
Jiří Mach, Lucie Zedníčková ad.
Cena zájezdu: ��0 Kč / ��� Kč

II. prázdninový výlet

MODeLOVÉ KRÁLOVSTVÍ ŽeLeZNICe  
+ AReÁL PILSKÁ NÁDRŽ  

+ POUTNÍ KOSTeL NA ZeLeNÉ HOŘe  
+ PŘeHRADA VÍR 

1�. července �01�

Doprava: autobusem

Předběžná cena zájezdu: �00 Kč

Prázdninový výlet pro malé i velké cestovatele. 

INFORMACE A POZVÁNÍ PRO VÁS…
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III. prázdninový výlet

ZÁMeK ŽIDLOCHOVICe + PARK
��. července �01�

Doprava: autobusem
Předběžná cena zájezdu: �00 Kč

Zámek Židlochovice, dnes státní majetek a místo zasedání 
vlády, se na pohled neliší od řady jiných, mírumilovných a lu-
xusních novověkých šlechtických sídel. Hodně dlouho však 

tomu tak nebylo. Předchůdcem židlochovického zámku totiž 
byla ve středověku tvrz, kterou v první polovině 16. století 

Pernštejnové proměnili v mocně opevněný hrad. Impozantní 
fortifikace zcela zmizela až v 19. století, kdy zámek vlastnili 

Habsburkové. Dnešní návštěvník Židlochovic už po této bouř-
livé stavební historii žádnou stopu nenalezne.

V roce, kdy slavíme 50. výročí povýšení Adamova na město, 
připravujeme mimořádnou prázdninovou výstavu, při které 

Vám představíme práce slečny

Michaely Bočkové z Adamova.
Výstava má název:

TUŽKA V RUKOU MICHAeLY BOČKOVÉ... 
8.–15. srpna 2014 v salonku MKS na Ptačině

Vernisáž výstavy se koná v pátek 8. srpna t.r. v 17 hodin.

Městské kulturní středisko Adamov
připomíná, že se také v letošním roce těší na vaše 

fotografie z dovolené určené pro soutěž

DOVOLENÁ 2014
– SOUTĚŽ O NeJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMeK 

Z LeTOŠNÍ DOVOLeNÉ. 
Bližší informace k soutěži najdete na plakátech. 

IV. prázdninový výlet

KOLÍNSKÁ ŘEPAŘSKÁ DRÁŽKA 
+ NAUČNÁ STEZKA

��. srpna �01�
Doprava: vlakem (do Kolína)

Průvodce: 
redaktor pořadu Toulavá kamera Bc. Roman Šulc
Cena zájezdu: �00 Kč /dosp.osoba, �00 Kč /dítě

Provoz zajišťuje: Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky 
Hlavním cílem klubu je kromě sbírkotvorné činnosti 
zaměřené na zdokumentování historie a současnosti 

úzkorozchodných železnic, s důrazem na region Kolín, 
především obnova a zprovoznění části kolínské řepařské 
drážky. Snaží se získávat a následně renovovat sbírkové 

exponáty do provozuschopného nebo vystavovatelného 
stavu a následně organizování předváděcích jízd 

úzkorozchodných vozidel.
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Letní scéna divadla Radost Brno
nepravdivě pravdivá komedie

HNÍZDEČKO A ŠUNKOFLEKY
 Zájezd: ��. srpna �01�, začátek představení ve �0:00 hodin.

Děj komedie se odehrává dnes, mohl se však odehrát před dvaceti roky, ale může 
se odehrát i za dvacet roků, protože budou vždycky snílkové i nezaměstnaní, kteří 
nebudou mít na pořádný podnájem. Jde tedy o komedii nestárnoucí a vpravdě 
navěky aktuální. Dějištěm komediálních situací a vztahů je prostor sklepního 
bytu, kde se potkávají jeho obyvatelé, jejich sousedé i „náhodní“ návštěvníci. Děj 

hry je plný překvapivých momentů a humoru, který přinášejí dialogy i vztahy osobitých a někdy i poněkud „ulítlých“postav. 
 Cena zájezdu: ��0 Kč / 1�0 Kč

Městské kulturní středisko Adamov – knihovna

INFORMACE O UZAVŘENÍ KNIHOVNY MKS
v době letních prázdnin

Knihovna bude uzavřena v době:
od �. července do 1. srpna �01�

Po prázdninové přestávce bude knihovna  
otevřena �. srpna t.r. 

Slova pro 
povzbuzení

Užít si prázdnin, užít si volného času. To je 
heslo snad všech reklam v letním čase. Přichá-
zejí s nabídkou, která má zajistit ty nejúžasněj-
ší zážitky. Rozesmáté postavy na fotkách nebo 
v klipech jsou toho důkazem. Stačí se na ně 
podívat a kus jejich štěstí jakoby se přenášel 
k nám a my zatoužíme také poznat exotické 
kraje nebo malebnou jihočeskou vesničku, 
zažít tichou rozlehlou pláž a nebo ochutnat 
ekobiovegafarma produkty… Nic proti tako-
vým nabídkám, ale dost jsem z nich vystříz-
livěl, když jsem se kdesi dočetl, že ty fotky 
šťastných českých turistů jsou vlastně fotka-
mi najatých holandských modelů a mode-
lek. Nevím, o které reklamy se sice jedná, ale 
zapůsobilo to stejně, jako kdyby mně někdo 
řekl: toto je sáček výborné rýže, jen se do ní 
dostalo jedno zkažené zrnko, které bude pů-
sobit silné zažívací potíže. Které to asi tak je? 
Nezbude, než všechnu rýži vyhodit. A pro-
to i kdyby jen jedna reklama byla naprostou 
fikcí (a řekněme na rovinu „lží“), jak pak věřit 
všem ostatním? Nezbývá, než si připravit svůj 
vlastní prázdninový program, podle naší chu-
ti, povahy i peněz. Možná nebude tak „super“ 
a „in“, ale bude „náš“. Užijeme si tak prázdnin ti-
síckrát víc než ti, kteří se vrátí z „ólinkluzif“ do-
volené, na kterou se nechali nalákat, která jim 
však nepřinesla skoro nic z těch nadýchaných 
reklamních spotů.

Užijte si svých prázdnin a svých dovole-
ných. To všem přeje a za trpělivou pozornost 
děkuje Jiří Kaňa

Cesta kolem světa
je název letošního projektu Výtvarného oboru ZUŠ Adamov. Své práce žáci ve věku 5 až 17 

let prezentovali na závěrečné výstavě, která proběhla koncem května v prostorách malé školní 
budovy ZŠ Ronovská. Na „putování“ po světových krajinách se vypravili z Adamova, který letos 
slaví 50 let od povýšení na město. Odtud se vydali na cesty po vlastech českých a moravských 
a pak do celého světa.

Nejvíce je zajímala příroda, zvířata, rostliny, různé pamětihodnosti a zajímavosti. Žáci obdivo-
vali různorodost, pestrost a odlišnost krajin a zemí. Dojmy z cest děti zpracovaly v plošné, pro-
storové a objektové tvorbě. Jak se jim to zdařilo mohli jejich rodiče a přátelé vidět ve škole od 
26. do 29. května. 

Děkujeme za velmi kladné ohlasy. O tom, že se expozice líbila, svědčí to, že se návštěvníci i ně-
kolikrát vrátili, aby si vše v klidu vychutnali. Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nás různými 
způsoby podporují.

Za své žáky Výtvarného oboru Alena Baisová, učitelka ZUŠ
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Poděkování za podporu
V posledním červnovém vydání Ada-

movského zpravodaje jsme na straně 13 
a 12 informovali o krajském kole vědo-
mostní soutěže mladých včelařů Zlatá 
včela, která se konala u příležitosti, nejen 
50. výročí města, ale i 160. výročí orga-
nizovaného včelařství v Adamově a 100. 

výročí samostatné organizace. Členové 
ZO ČSV Adamov si uvědomují, jaký vý-
znam má včelařství a jeho popularizace 
mezi mládeží na uchování biodiverzity 
entomofilních rostlin a zachování po-
travinových zdrojů, a proto se obrátili na 
hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. 

Michala Haška o převzetí záštity nad 
uspořádáním jihomoravského krajské-
ho kola vědomostní soutěže mladých 
včelařů Zlatá včela. Odpověď hejtma-
na Jihomoravského kraje JUDr. Michala 
Haška zveřejňujeme v níže uvedených 
přílohách.

Nejen adamovští včelaři, ale i celá včelařská obec Jihomoravského kraje děkuje tímto hejtmanu Jihomoravského kraje JUDr. 
Michalu Haškovi za tuto podporu, která se promítla i do početního zastoupení mladých včelařů v této soutěži, která byla největší 
v rámci celé republiky. 

Za výbor ZO ČSV Adamov
Rudolf Rybář - předseda
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VZPOMÍNKA
Květoslava Fialová  * 25. 8. 1929 – † 11. 7. 2012

Leopold Fiala  * 15. 2. 1928 – † 29. 7. 1991 

S láskou vzpomíná rodina

Dne 17. 8. 2014 vzpomeneme 2. výročí, 
kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček 
Lubomír Dáňa. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

Manželka Marie a děti s rodinami

Dne 29. 8. 2014 uplyne 80 let od narození pana 
Antonína Drexlera, rodáka z Vranova u Brna.  
Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Dne 16. 6. 2014 jsme vzpomenuli 15. výročí 
úmrtí pana Jiřího Manouška. Děkujeme všem 
jeho kamarádům a spolupracovníkům, kteří 
vzpomínají s námi. 

Aleš a Jiří s rodinami

Eduard Juřička – 110. výročí narození
V těchto dnech si připomínají bývalí žáci, 

nyní už pamětníci, 110. výročí narození svého 
oblíbeného učitele Eduarda Juřičky, který pů-
sobil v Adamově v letech 1931 – 1945.

Eduard Juřička se narodil 22. 7. 1904 ve Vi-
lémově u Litovle v rodině rolníka. Obecnou 
školu vychodil ve Vilémově, měšťanskou školu 
v Letovicích a učitelský ústav studoval v Brně 
a Přerově, kde rovněž maturoval. Do prvního 
učitelského místa nastoupil v r. 1923 v Podomí 
u Vyškova, dále učil v Moravských Prusích, ve 
Střelicích a na měšťanské škole v Ivančicích. 
Na měšťanskou školu v Adamově nastoupil 
v roce 1931 a vyučoval češtinu, dějepis a ze-
měpis. Několik let vedl obecní knihovnu, pra-
coval u hasičského sboru a byl velitelem bran-
né výchovy. V roce 1938 se oženil s učitelkou 
zdejší školy Annou Hanusovou, která pochá-
zela z Konice. V roce 1940 se jim narodila dce-
ra Olga. Bydleli v učitelském bytě v budově 
dnešního městského úřadu.

V Adamově prožil učitel Eduard Juřička 
i dobu okupace. Již od roku 1939 byl důvěrní-
kem pro Adamov v ilegální odbojové organi-
zaci Obrana národa, kterou vedl odborný uči-
tel František Hloušek ze Křtin. Zprávy o výrobě 
v adamovské Škodovce dodával odbornému 
učiteli Vlastimilu Klimešovi ze Křtin. Dne 10. 
května 1945 byl občany zvolen za člena revo-
lučního Národního výboru v Adamově. Půso-
bil jako dopravní velitel nádraží, kam přijížděly 
tisíce repatriantů a bývalých vězňů z koncen-
tračních táborů. Dále vlaky nejezdily, neboť 
mosty k Brnu byly v posledních válečných 
dnech strženy. Eduard Juřička byl také ubyto-
vacím referentem a členem správy obce.

Od září 1945 se stal učitel Juřička okresním 
školním inspektorem v Dačicích. Zde byl rov-
něž vzdělavatelem Sokola. Od r. 1950 zastával 
funkci přednosty pedagogického oddělení 
KNV v Jihlavě a od roku 1951 do roku 1960 
byl okresním a krajským školním inspektorem 

v Olomouci. Když byl v Olomouci zrušen KNV, 
přešel do Brna jako krajský školní inspektor 
škol pro mládež vyžadující zvláštní péči. V r. 
1961 obdržel titul zasloužilý školský pracov-
ník. Za celoživotní pedagogickou činnost mu 
byla udělena v roce 1964 plaketa J. A. Komen-
ského. I po odchodu do důchodu dále vypo-
máhal v Krajském pedagogickém ústavu a ve-
dl kabinet řízení škol. Zemřel po těžké nemoci 
17. června 1976.

Učitel Eduard Juřička rád vzpomínal na své 
působení v Adamově a jeho žáci na něj. Něko-
likrát se také zúčastnil setkání bývalých žáků. 
Žáky byl hodnocen jako přísný, ale výborný 
češtinář. Jeho život byl naplněn pedagogic-
kou prací, napsal přes 150 článků pro učitele 
do různých pedagogických časopisů, sestavil 
a vydal několik jazykových příruček pro učite-
le a žáky.

Rodina učitele Juřičky vychovávala mimo 
svou dceru Olgu ještě napůl osiřelou neteř 
Marii Schumannovou, jedinou vnučku býva-
lého adamovského malíře Antonína Schu-
manna.

MK

Dne 25. 7. 2014 vzpomeneme druhé výročí 
úmrtí paní Milady Musilové. Děkujeme všem, 
kdo ji znali, za tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manžel, syn a dcera 
z rodinou.

Dík za blahopřání
Děkuji tímto panu starostovi města 

Adamov Bc. Romanu Pilátovi, MBA, 
Městskému úřadu – Sboru pro občanské 
záležitosti, ZOOS KOVO Adast Adamov 
a všem dalším přátelům za gratulace 
a dárky k mým 85. narozeninám. ZOOS 
KOVO děkuji též na peněžitý dar.

Všem přeji hodně zdraví a pohody 
v dalším životě.

Ing. Miroslava Kejíková



��

Slavnostní 
akademie na ZŠ 

Komenského
Představte si tělocvičnu zaplněnou diváky 

do posledního místa, vy stojíte před nimi a má-
te je zaujmout nebo pobavit nějakým vtipným 
vystoupením. Scéna jako z hororu, noční můra, 
ze které se ale naštěstí probudíte. Myslím si, že 
takový adrenalinový zážitek by si totiž dobro-
volně dopřál málokdo. A přece, v naší škole 
na Komenského ulici se našlo několik desítek 
statečných a odvážných, kteří pilně nacvičova-
li a nakonec se předvedli na slavnostní školní 
akademii pro rodiče k padesátému výročí po-
výšení Adamova na město.

Když pak přišel den „D“, tedy 29. květen 
2014, byli všichni připraveni vydat ze sebe 
maximum. Nikdo nebyl v tu chvíli vtipnější 
než Martin a Tomáš, moderátoři celého pořa-
du. Nikdo nás tolik nerozesmál, jako slovenská 
pohádka O Popoluške, neposlušný Budulínek 
nebo Pat a Mat. Nikomu to s klavírem tak krás-
ně nezpívalo a s flétničkami tak kouzelně ne-
ladilo jako páťákům a šesťákům. A co teprve 
Klárka, Soňa a Michal - jejich Halelujah znělo 
tělocvičnou jako na soutěži Super Star. Všich-
ni jsme drželi palce dětem z mateřské školy, 
jejich vystoupení bylo krásné a dojemné zá-
roveň. Prvňáčci přivedli na pódium školu zví-
řátek a kromě potlesku si vysloužili „ husičku, 
vepříka, kravičku, telátko… za to.“ Tančící děv-
čata z druhého stupně vystřídali malí judisté 
a ohromili nás obratností a nadšením z cviče-
ní na tatami. Druháci nás svým vystoupením 
přesvědčili, že jsou rádi na světě a dokážou si 
to pěkně užít.

Všichni tančili a zpívali jako o život a na-
jednou byl konec. Příjemné odpoledne uza-
vřela ladná polonéza deváťáků a společná 
píseň Adamovské stráně, kterou si zanotovali 
i rodiče. Všichni účinkující se na závěr dočkali 
potlesku i slov uznání a obdivu, kterých se jim 
vrchovatou měrou dostalo od starosty Ada-
mova Bc. Romana Piláta, MBA a od naší paní 
ředitelky.

Akademie skončila, připravujeme další 
pěknou akci: každoroční slavnostní rozloučení 
s žáky devátých tříd 26. června v MKS na Ptači-
ně. Převezmou zde nejen poslední vysvědčení 
ze základní školy, ale svým způsobem i zodpo-
vědnost za své další kroky v životě a na své ces-
tě za vzděláním na středních školách. Stanou 
se z nich „absolventi 2005/2014“, kteří si domů 
odnesou spolu s absolventskými šerpami ne-
jen základní vědomosti a dovednosti, ale také 
vzpomínky na devět školních let. A vzpomínka 
na letošní akademii k nim určitě bude patřit.

Dalimila Hodaňová

Kam po základní škole
Každoročně opouštějí Základní školu 

v Adamově žáci, kteří po prázdninách zahá-
jí další etapu své cesty za vzděláním. K to-
muto důležitému životnímu rozhodnutí se 
odpovědně připravovali od osmého roční-
ku: navštívili poradenské centrum pro volbu 
povolání při ÚP Blansko, vyzkoušeli si testy 
profesionální orientace ve spolupráci s peda-
gogicko-psychologickou poradnou. V deváté 
třídě se volbě povolání žáci věnovali ve výu-
ce pracovních činností, která byla celoročně 
zaměřena na téma Člověk a svět práce. Kro-
mě poradenského centra prozkoumali devá-

ťáci veletrh středních škol v Brně, burzu škol 
v Blansku a zapojili se do projektu střední 
školy TEGA Blansko zaměřeného na pomoc 
žákům při výběru budoucího povolání. Důle-
žitou úlohu v jejich rozhodování sehrála také 
beseda se zástupci středních škol regionu 
a především jejich návštěvy dnů otevřených 
dveří na jednotlivých školách. Zodpovědný 
přístup k výběru střední školy pak přinesl své 
ovoce - všichni žáci adamovské 9. A byli přijati 
na zvolené školy již v prvním kole přijímacího 
řízení. Blahopřejeme a v následující tabulce 
uvádíme přehled zvolených škol.

Střední školy a střední odborná učiliště (M - maturitní obor)
Název SŠ, obor Poč. přijatých žáků

SOŠ a SOUCitroena, Boskovice – Opravář zemědělských strojů �

SOŠ a SOU Citroena, Boskovice – Elektromechanik pro zařízení 1

SŠ polytechnická, Jílova36, Brno – Mechanik inst. a el. zařízení M 1

SŠ polytechnická, Jílova36, Brno – Techn. zařízení budov M 1

SŠ polytechnická, Jílova36, Brno – Instalatér 1

Obchodní akademie Blansko M �

TEGA Blansko, Bezručova 33 – Kuchař-číšník �

SOU a SOŠ Charbulova, Brno – Fotograf M �

Gymnázium Rájec-Jestřebí M 1

SZdŠ Blansko – Zdravotnický asistent M 1

SOU a SOŠ Lomnice u Tišnova – Kadeřník 1

OA ELDO Střední 59, Brno – Pedagogické lyceum M 1

SŠ Olomoucká 61, Brno – Ekonomika a podnikání M 1

ISŠ automobilní Křižíkova, Brno – Automechanik 1

SZdŠ církevní, Grohova, Brno – Zdravotnický asistent M 1
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Projekt Malá maturita 2014 Pohádkový les 

Také letos přichystali žáci sedmého a os-
mého ročníku pro děti z mateřských škol 
a prvního stupně základní školy, v rámci oslav 
Mezinárodního dne dětí, Pohádkový les.

Počasí nám v pondělí 2. června přálo, a tak 
les ožil postavičkami z pohádek, dětských se-
riálů a večerníčků. Děti vyzbrojeny kartičkou 
procházely lesem od jedné postavičky ke dru-
hé a plnily na stanovištích úkoly, za které si vy-
sloužily bonbónky. Od Pipi Dlouhé punčochy 
kolem tančící víly se dostaly až k loupežníkům 
a čarodějnicím. Za Dobrem a Zlem je čekal 
Mickey Maus, když pověsily Mance Rumcaj-
sovo prádlo, vydaly se lovit rybičky k vodní-
kům. Po ověření znalostí u skřítků a zručnosti 
u klaunů přišly na pomoc Patovi a Matovi. Za 
tu velkou námahu je na konci čekala odměna 
v podobě oplatku a pitíčka. Dětem se dopo-
ledne v pohádkovém lese moc líbilo.

Děkujeme Městu Adamov za finanční pří-
spěvek na tuto akci, konanou v rámci oslav 
50. výročí povýšení Adamova na město, a ta-
ké starším žákům, kteří ji připravili, aby mohli 
udělat radost malým kamarádům.

Jaroslava Šmerdová

Projekt Malá maturita má na naší ško-
le dlouholetou tradici a je součástí výchov-
ně vzdělávacího procesu od školního roku 
2002/2003. Jeho smyslem je závěrečné shr-
nutí a také prezentování základních znalostí 
a dovedností v českém jazyce, matematice 
a volitelném předmětu (letos to byla fyzika, 
dějepis, občanská výchova, anglický jazyk, ně-
mecký jazyk nebo ruština). S přípravou projek-
tu začali žáci 9. A v průběhu druhého pololetí, 
vyučující však mnohem dříve. Bylo nezbytné 
vypracovat řadu tematických okruhů a sesta-
vit pro žáky stejný počet pracovních listů. Při 

jejich vyplňování „nanečisto“ si žáci zároveň 
zopakovali základní poznatky učiva druhého 
stupně, což mohli využít v době konání přijí-
macích zkoušek na střední školy.

V dubnu žáci psali v učebně výpočetní 
techniky „maturitní písemku“ – esej - tedy 
krátké zamyšlení na předem zvolené téma 
(např.: Co mi škola dala a vzala, Hobby naší 
doby, Můj oblíbený citát, Proč se bojím jít na 
střední). Postupně si žáci vytvářeli portfolia 
vypracovaných maturitních okruhů a dopl-
ňovali poslední listy do svých kulturních de-
níků. Závěrečnou částí projektu byla zkouška 

komunikativních dovedností v podobě ústní 
části malé maturity. Tu žáci trénovali v českém 
jazyce již od května, aby si procvičili vyjadřo-
vací schopnosti a zapracovali na odstranění 
nežádoucích projevů v nonverbální komuni-
kaci. Určitě se nohým bude něco z toho hodit 
za čtyři roky při „velké“ maturitě.

V červnových dnech už zbývalo „jen“ pro-
dat před maturitní komisí vše, co se deváťáci 
naučili. Nechybělo slavnostní zahájení, zkouš-
ka štěstí při losování otázek, perné chvíle na 
„potítku“, radost nebo zklamání z vlastního 
výkonu a závěrečné předání „maturitního“ vy-
svědčení. K slavnostnímu rázu tohoto projek-
tu přispěla i přítomnost představitelů našeho 
města pana starosty Bc. R. Piláta a pana mís-
tostarosty J. Němce, kteří přišli žáky podpořit 
a na závěr ocenili jejich výkony. A jak deváťá-
ci u malé maturity dopadli? Je to jednoduché: 
všichni tuto závěrečnou zkoušku úspěšně 
složili a stanou se brzy hrdými absolventy Zá-
kladní školy v Adamově.

Dalimila Hodaňová
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Buněční 
detektivové

V pátek 6. června se naše třída 4. B vydala 
do Brna na Bioskop. Kurz nesl zajímavý název: 
Buněční detektivové. Cílem tohoto kurzu bylo 
žáky seznámit s buňkou.

Po příchodu na lékařskou fakultu nás če-
kaly paní lektorky, které nás celým kurzem 
provázely. Zavedly nás do laboratoře. Všechny 
děti si oblékly bílé pláště. Od té doby se sta-
ly kolegy lektorek. Na začátku se žáci sezná-
mili s laboratoří, povídali si jak pracují vědci, 
co ke své práci potřebují a jakými pravidly se 
v laboratoři řídí. V úvodu si všichni ve skupin-
kách zahráli hry. Pak následovalo představení 
buňky. Co je to buňka a kde ji najdeme. Žáci 
zjistili, že buňka se dělí na rostlinnou a živočiš-
nou. Po malém výkladu každý žák využil svého 
výtvarného nadání a vytvořil si vlastní buňku. 
Pak následoval pokus. Žáci měli za úkol získat 
z listů zelené barvivo – chlorofyl. Každý žák se 
na tomto úkolu podílel. Povedlo se a všich-
ni si slíbili, že tento pokus doma předvedou 
svým rodičům. Po pokusu jsme se podívali do 
mikroskopu jak buňka ve skutečnosti vypadá. 
Na závěr měly pro nás paní lektorky malý dá-
reček. Test na „špínu“. Budeme zkoumat, kolik 
„špíny“ máme na prstech. Do placaté krabič-
ky se speciální želatinou jsme měli udělat svůj 
otisk prstu. Po několika dnech by se nám měly 
bakterie z prstu v krabičce rozmnožit a my uvi-
díme, kdo z nás měl ruce nejčistější. Už se moc 
těšíme na výsledek.

Všichni jsme odcházeli velice nadšení. Po 
dvouhodinovém dopoledním kurzu jsme zís-
kali nové poznatky a informace. Zjistili jsme, 
že věda nemusí být jen složitá, ale že může 
být i zábavná.

Mgr. Martina Belžíková

Naše cesta 

Žáci ZŠ Adamov spolupracují se studenty Gymnázia Blansko
Od druhého pololetí školního roku 

2013/2014 je naše škola jednou z pěti part-
nerských škol Gymnázia Blansko v rámci pro-
jektu Podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání na středních školách Jihomorav-
ského kraje.

Náplň spolupráce spočívá v návštěvě pro-
gramů, které pro žáky základních škol připra-
vili studenti gymnázia z oblasti přírodních věd. 
V tomto školním roce jsme absolvovali s žáky 
9. třídy výukový program do chemie v rozsa-
hu pěti vyučovacích hodin zaměřený na or-

ganickou chemii, 
konkrétně význam-
né chemické látky 
v organismech.

Druhou část tvo-
řila soutěž skládající 
se ze 4 korespon-
denčních kol a jed-
noho finálového 
kola konaného pří-
mo v budově gym-
názia. Pětičlenné 
družstvo vždy plni-
lo úkoly z biologie, 
chemie, fyziky a ze-
měpisu. Na vypra-
cování úkolů měli 
žáci měsíc. Jednot-
livé úlohy z každého 

předmětu byly teoretické i praktické. Některé 
úkoly prováděli žáci v laboratoři, jiné mohli 
udělat i doma nebo museli vyrazit do přírody. 
Finálové kolo pak obsahovalo jednu praktic-
kou úlohu z každého předmětu.

Naši školu zastupovalo družstvo ve složení 
Tereza Fialová, Michal Korčák a Marek Peterek 
z 9. A třídy a Michal Buš a Pavel Crha z 8. A tří-
dy. V soutěži se týmu dařilo, skončili jsme na 3. 
místě s pouhou půlbodovou ztrátou na druhé 
družstvo.

Poděkování patří učitelům i studentům 
gymnázia za přípravu programů i soutěže, ale 
také žákům družstva, kteří zodpovědně po 
dobu pěti měsíců plnili svoje úkoly a repre-
zentovali školu na soutěži. Získané poznatky 
a zkušenosti pro ně budou jistě přínosné.

V pondělí 12. května se vydala naše třída 4. 
B do Brna na interaktivní výstavu Naše cesta, 
která se konala v Brně na výstavišti. Cílem vý-
stavy bylo přiblížit dětem školního věku život 
člověka se zdravotním postižením. I nás zají-
malo, jak se můžeme domluvit s neslyšícím 
člověkem, jak si nevidomý prohlíží internet, 
jak vůbec tito lidé dokážou žít běžným živo-
tem.

Po příchodu do pavilonu na výstavišti se 
nás ujal průvodce, který byl na vozíčku. Vzal 
nás do speciálně upraveného bytu, kde si 
všichni mohli vyzkoušet manipulaci s ortope-
dickým vozíkem. Vyzkoušeli jsme si orientaci 
na ulici bez kontroly zraku. Dostali jsme klap-
ky na oči, bílou hůl a vydali se na cestu. Ten 
divný pocit a ty zvuky kolem! V hotelu jsme se 

naučili 3 věty ve znakové řeči, naučili se znako-
vou abecedu, vnímali jsme hudbu bez zvuku 
a poznávali jsme věci hmatem. Děti se poba-
vily při hrách, zasportovaly si na vozíčku a vy-
zkoušely různé každodenní činnosti z pohle-
du člověka s omezením v pohybu nebo bez 
využití některého ze smyslů, na které jsme my 
běžně zvyklí spoléhat. 

Děti si popovídaly s hosty i s naším průvod-
cem. Všichni jsme si uvědomili, jaké nástrahy 
a překážky na člověka se zdravotním postiže-
ním často číhají. Naučili jsme se, jak mu v ta-
kových situacích můžeme pomoci. Všichni 
jsme si odnesli spoustu bohatých zážitků a in-
formací a zjistili jsme, že TITO lidé jsou úplně 
stejní jako my.

Mgr. Martina Belžíková
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Turistický oddíl 
TJ Spartak Adamov

PLÁN VYCHÁZEK
26. 7. 2014 – sobota 
PASeCKÁ SKÁLA (délka 16 km.)
Odjezd: Adamov nádr. ČD 7:39 hod., Židenice Sp. 8:15 hod. do Nového 
Města na Moravě
Trasa: Nové Město na Moravě – Maršovice – Studnice – Medlov – Nové 
Město na Moravě

23. 8. 2014 – sobota 
BABYLON ROZHLeDNA (délka 15 km)
Odjezd: Adamov nádraží ČD 7:39 hod., Tišnov bus 8:37 hod. do Lomnice
Trasa: Lomnice – Kozárov – Kunčina Ves – Lysice

Orientační běh
V sobotu 17. 5. 2014 uspořádal oddíl orientačního běhu při TJ Spar-

tak Adamov veřejný závod v orientačním běhu, který byl zároveň 5. 
kolem Jihomoravské ligy v OB a také 36. ročníkem závodu o Pohár 
Adastu. Letošní závod byl rovněž mistrovský, protože se běžel jako mi-
strovství Jihomoravské oblasti na krátké trati. Takže vítězové mistrov-
ských kategorii rovnou slavili postup na Mistrovství ČR na krátké trati, 
které se běželo 21. 6. v krásném prostředí Adršpašských skal. Centrum 
závodu bylo na fotbalovém hřišti v obci Olomučany. Samotný závod 
pak proběhl v lesním prostoru mezi obcemi Adamov a Olomučany. 
Celé sportovní akce se zúčastnilo 286 závodníků z celé Moravy. I přes 
poměrně nepříznivé počasí se všem závodníkům, orientačně značně 
náročné tratě, velmi líbily a všichni zúčastněni odjížděli domů spoko-
jeni. Celá sportovní akce proběhla za finanční podpory města Adamo-
va v rámci oslav 50. výročí povýšení Adamova na město. Pořadatelé 
rovněž děkují firmě Adavak za obětavou pomoc při nečekaném zádr-
helu v přípravě našeho závodu.

Z výsledků: 
Kat. D10 1. Míková Lenka Tesla Brno 30:03 min.
Kat. D12 1. Králová Jolana Tesla Brno 31:35 min.
Kat. D14 1. Auermüllerová Anna Žabovřesky Brno 25.02 min.
Kat. D16 1. Malivánková Eva Žabovřesky Brno 30:08 min.
Kat. D18 1. Komárková Silvie  Tesla Brno 40:58 min.
Kat. D21 1. Millerová Eva OOB Vamberk 31:48 min.
Kat. D35 1. Mulíčková Eva KOB Moira Brno 33:51 min.
Kat. D45 1. Chroustová Petra VŠK Mendelu Brno 32:51 min.
Kat. D55 1. Kolaříková Věra Start Blansko 29:49 min.
Kat. H10 1. Doušek Tomáš Tesla Brno 20:51 min.
Kat. H12 1. Milán Jakub Tesla Brno 23:02 min.
Kat. H14 1. Milán Tomáš Tesla Brno 22:40 min.
Kat. H16 1. Říčný Vojta Žabovřesky Brno 26:48 min.
Kat. H18 1. Kelbl Vladimír Žabovřesky Brno 25:55 min.
Kat. H21 1. Liščinský Zdeněk Tesla Brno 39:51 min.
Kat. H35 1. Kheil Radim TJ Spartak 1. brněnská 32:57 min.
Kat. H45 1. Urválek Jiří Tesla Brno 30:02 min.
Kat. H55 1. Cigoš Petr Tesla Brno 30:20 min.
Kat. H65 1. Procházka Jan Tesla Brno 37:12 min.

Atletické závody 
v Kunštátě

Již potřetí se žáci naší školy zúčastnili atletických závodů v Kunštátě, 
a to velmi úspěšně. ZŠ Adamov se v celkovém pořadí umístila jako čtvr-
tá, hned za školami, které se atletice věnují primárně. Všem sportovcům 
proto blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

„O pohár krále Jiřího“ 
(z pohledu jedné úspěšné závodnice)

 Dne 6. 6. 2014 se skupina dvaceti tří dětí a dvou učitelů z adamov-
ských škol vydala do Kunštátu na atletický víceboj základních škol. I přes 
problémy s autobusem, který přijel pozdě, jsme naštěstí byli v Kunštátě 
včas. Byli jsme úspěšní, přivezli jsme celkem pět medailí a šestá unikla 
Matyáši Polzerovi jen o vlásek, když skončil ve finále v běhu na 50 me-
trů čtvrtý. Zlatou medaili získali Jiří Sladký v běhu na 50 metrů a Katka 
Peterková v hodu míčkem za výkon 38,66 m. Stříbrná byla smíšená šta-
feta starších žáků na 4 x 200 metrů ve složení David Křenek, Tomáš Po-
láček, Katka Peterková a Iva Kolářová. Bronz získali Vojtěch Konečný ve 
skoku dalekém (3,75 m) a Marco Unčík v hodu míčkem (32,6 m). Nejví-
ce bych chtěla vyzdvihnout výkon Katky Peterkové, která svým hodem 
přehodila v pořadí druhou soupeřku o více než šest metrů.

Ostatní závodníci také bojovali ze všech sil, ale na medaili to zatím 
ještě nestačilo.

Iva Kolářová, žákyně 5. A
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NA ŠIPKÁRNĚ
V rámci oslav MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ 

a u příležitosti oslav 50 let města Adamova 
uspořádal 3. 6. 2014 Šipkový klub ve spolu-
práci s městem Adamov turnaj pro mládež do 
18 let. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů a hráček. 
Pro nejlepších 6 byly připraveny poháry a věc-
né ceny a na závěr se pro všechny zúčastně-
né losovala tombola s dalšími cenami. Po ce-
lou dobu turnaje bylo zajištěno pro účastní-
ky občerstvení a sladkosti zdarma. Výsledky 
turnaje:
1. Flachs Dominik
2. Pilátová Stefanie
3. Krčál Lukáš
4. Kos Ondra
5. Prudík Adam
6. Hloušek Martin
7. Žitník David
8. Kuchař Adam
9. Poláček Tomáš
10. Doha Petr
11. Prokop Filip

12. Unzeitigová Beáta
13. Pilař Matěj
14. Bučková Martina
15. Křenek David
16. Pilař Jakub
17. Petrová Lucka
18. Janoušek Václav
19. André Dušan
20. Skoumal Jan
21. Sereda Vít

Ing.Milan Dudík
Předseda Šipkového klubu

Mistrovství České republiky juniorů 2014
Drhleny u Mladé Boleslavi - Honza 
Charvát po třech letech opět juniorský 
mistr republiky!

Náš juniorský zástupce Honza Charvát se 
po třech letech stal opět juniorským mistrem 
České Republiky, tentokrát v kategorii dvojic 
spolu s Lubošem Srnským z Vrchlabí. Poprvé 
tuto trofej získal už v roce 2011, tenkrát ještě 
společně s adamovskými spoluhráči Patrikem 
Schimmerlem a Vítkem Pilátem už ve věku 
11 let! Letos dokázal tento triumf zopakovat, 
když ve finále dvojice dokázala porazit obháj-

ce titulu Vojtu Žiaka a Tondu Polácha z PAK Al-
brechtice. 

Další triumf dokázal Honza přidat i ve vyrá-
žení, kde rovněž zvítězil před druhým Vojtou 
Bílkem a třetím Vojtou Žiakem. Gratulace celé-
ho klubu Fenyx Adamov!

Adamovská liga petanque 2014 
pokračuje – v čela Karel Mrlina

Letošní již jubilejní desátý ročník Adamov-
ské ligy petanque se naplno rozběhl již svým 
čtvrtým letošním turnajem. Každou sezónu 
proběhne deset turnajů a celkově nejlepší 

hráč získá titul Kulař roku. Zatímco předcho-
zí květnový turnaj probíhal na promáčeném 
terénu za drobného deště, poslední červno-
vý přichystal adamovským hráčům a hráč-
kám jiné extrémní počasí – prudké slunce a 32 
stupňů ve stínu. Nejlépe se s těmito podmín-
kami vyrovnal Jirka Charvát ml., který se třemi 
výhrami zvítězil. Na druhém místě skončil Jo-
sef Gruber a třetí Jirka Němec.

V celkovém pořadí vede se 37 body Karel 
Mrlina, druhý je Jirka Hromek s 30 body a třetí 
se stejným počtem bodů Josef Gruber.
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FENYX petanque byl úspěšný
3. 5. 2014 Prvomájové Koulení - Hranice-
Valšovice – celkovými vítězi Fenyxové 
z Adamova!

Hned dva dny po svém vítězství v Albrech-
ticích jel Honza Charvát spolu s Pavlem Krá-
lem a Jirkou Němcem na další turnaj, tento-
krát do Valšovic, kde Pavel s Jirkou obhajo-
vali první místo v turnaji Prvomájové koule-
ní z loňského roku, když tenkrát spolu ještě 
s Patrikem porazili ve finále trio Kaplánek, 
Kutý, Jakeš. Když Pavel vracel letos v dubnu 
pořadateli Zbyňkovi Jakešovi putovní pohár, 
tak s trochou nadsázky tvrdil, že si ho za mě-
síc zase odveze zpátky:) Vzhledem k síle při-
hlášených týmů tomu ani jeden z nich příliš 
nevěřili, protože velkých favoritů byla spous-
ta - v čele s týmem Carreau Brno/POP Praha 
Michálek, Hodboď, Vokrouhlíková a další, na-
příklad Kutý, Pírek, Jakeš (Valšovice/Krumsín) 
nebo Kučera, Neoral, Pánek (Krumsín/Litovel) 
nebo Bureš, Burešová, Karásková (Litovel/
Krumsín) či domácí Valšovice (Gratcl, Gratcl, 
Navalaný) nebo Albrechtičtí Bukovčík, Ševčík, 
Pavlík. Cesta do Valšovic probíhala v pohodě, 
a když jsme zastavili u krásného valšovické-
ho sportovního areálu, na tachometru svítily 
4 jedničky:) - cesta měřila přesně 111,1 km. 
Mohlo to třeba symbolizovat 4 výhry v KO, ale 
nevěnovali jsme tomu zpočátku příliš pozor-

nost. V základní části jsme nejprve těsně po-
razili tým Libora Polácha z Albrechtic, který 
se prezentoval velmi přesnými placy 13:10, 
a hned ve druhém kole narazili na největšího 
favorita - tým Michálek, Hodboď, Vokrouhlí-
ková a podlehli mu 5:13. Ve třetím kole, kdy 
šlo o postup/nepostup do 16 KO jsme se 
utkali s dalším favoritem - týmem Toma Kuté-
ho a díky zlepšenému placování zvítězili 13:7. 
V posledním kole jsme opět lehce s problémy 
porazili brněnský tým Moosová, Roztočil, Šipr 
12:10 a postoupili do 16 KO z 5. místa. Ve vy-
řazovací části jsme nejprve porazili tým Pet-
ra Juráně, který měl v utkání s námi opravdu 
smůlu, kdy například za stavu 7:0 pro nás ne-
chtěně posunul poslední koulí košonek do 
volného prostoru a nebyl tedy problém dohá-
zet šestku. Ve čtvrtfinále jsme se potkali s dal-
ším velkým favoritem Fanou Kaplánkem a je-
ho týmem a celou dobu jsme tahali za kratší 
konec, až jsme na závěr za stavu 4:10 zpřesnili 
hru a zápas dokázali otočit na 13:10. A v se-
mifinále nás čekal opět starý známý - favorit 
největší tým Michálek, Hodboď, Vokrouhlíko-
vá a po většinu zápasu jsme prohrávali až do 
stavu 6:9, kdy jsme zpřesnili hru a otočili na 
12:10 a byli ve finále! Tam jsme se, za stálého 
studeného větru a minimální divácké kulisy, 
utkali s týmem Litovle Anton, Linduška, Uhlár. 

Celou dobu jsme si udržovali mírnou převa-
hu a vedení až do konečného stavu 13:6. Po-
slední kouli dohodil stejně jako vloni ve finá-
le Jirka Němec. Honza Charvát skvěle střílel 
a tak zřejmě jako jeden z mála hráčů v historii 
dokázal během jednoho víkendu vyhrát dva 
turnaje! Děkujeme pořadatelům za krásný 
turnaj, který se nesl ve znamení oslav 10. vý-
ročí klubu a těšíme se na další ročník, snad už 
za lepšího počasí.

1. 5. 2014 Albrechtický kahan - 
Albrechtice – Vítězem Honza Charvát!!!

Jediný náš zástupce Honza Charvát se vů-
bec poprvé v historii zúčastnil Albrechtického 
turnaje jednotlivců „Albrechtický kahan“. Na 
turnaji se sešla početná konkurence z celé ČR 
(obhájce Zbyněk Jakeš, jedničkový specialis-
ta Pavel Bureš nebo nejvýše nasazený Tomáš 
Kutý) a z Polska (Śliż Wioletta, Śliż Andrzej 
nebo Żłobiński Maciej). Po základní části měl 
Honza bilanci 3 výhry a jednu prohru, v semi-
finále si však poradil s Pavlem Burešem a ve 
finále dokonce s polským reprezentantem 
Andrzejem Slizem a získal tak cenné vítězství 
a pohár. Zřejmě jako nejmladší v historii tur-
naje! Gratulujeme! 

Ing. Pavel Král 
FENYX Petanque Adamov, prezident
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Tenisový turnaj jednotlivců - seniorů
Dne 14. května 2014 se na tenisových kur-

tech v Adamově konal 3. ročník turnaje senio-
rů. Zúčastnilo se ho 16 hráčů z okresu Blansko, 
Brno a Vyškov. Mezi nimi i dvě ženy. Oceňuji 
to, že ženy chtěly hrát mezi muži a dokonce 
postoupily do čtvrtfinále. Škoda, že v den tur-
naje se pro zdravotní indispozici odhlásili dva 
nejstarší senioři – Mirek Konečný a František 
Novák.

O vyrovnaných soubojích svědčí i to, že 
celkový vítěz se až do finále probojoval vždy 
vítězstvím v tie-breaku. Celkovým vítězem se 
letos stal Zdeněk Buřík, který ve finále porazil 
Přemka Vespalce. Ten stejně jako vloni skončil 
těsně pod vrcholem na druhém místě. Pro ná-
ročnost turnaje se o další místa nehrálo. 

V kategorii nad 70 let hrál ve finále Franti-
šek Hromádka ze Šlapanic nad domácím Fran-
tou Bednářem.

Další turnaj ve čtyřhrách seniorů se usku-
tečnil v červnu 2014. Tento turnaj se hrál jako 
memoriál Milana Bohatce, bývalého dlouho-
letého předsedy tenisového oddílu.

Závěrem patří poděkování vedení teniso-
vého oddílu, pánům Buříkovi a Neřimovi za 
dodání tenisových míčů, přípravu kurtů a za-
jištění občerstvení.

Jan Bartošík  
 tenisový oddíl Spartak Adamov Finalisté turnaje: vlevo Přemek Vespalec a vpravo vítěz turnaje Zdeněk Buřík.
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Kros Alexandrovka 
14 km

PLÁN TRASY
Kdy: neděle 10. 8. 2014
Kde: Adamov, Hradní ul., rest. U Baťáka
Prezentace: od 9:30 hod. v rest. U Baťáka
Start: 10:00 hod. před restaurací U Baťáka
Startovné: dobrovolné
Občerstvení: vlastní + studánka na trase
Trasa: Adamov Hradní ul. – po modré tu-
ristické značce ulicí Plotní – Josefovské 
údolí – jeskyně Jáchymka – terénem ko-
lem Býčí skály (5 km) – stoupání Vaječní-
kem – náběh na modrou turistickou znač-
ku Jelenec (8 km) – po modré kolem jesky-
ně Nad Švýcárnou – U sedmi dubů (10 km) 
– přechod na červenou k Památníku lesá-
ků (11 km) – odtud dolů po žluté k Nádraží 
Adamov (13 km) – zde doprava na silnici 
a chodník vpravo – dále po pěšině vedle 
kolejí vlečky a kolem obchodního domu 
Albert (zadem) a po mostě přes řeku Svi-
tavu do cíle u restaurace U Baťáka. 

Akci pořádají přátelé Josefovského údolí 

S klub
Provozní doba denně od 10:00 do 22:00
Nabízíme: Točenou zmrzlinu,
nápoje a občerstvení
Možnost soukromých oslav, osvěžení v 
saunovém bazénu a sportovního vyžití 
v tělocvičně

Na hale

TJ Sokol Adamov, Osvobození 9
Srdečně zve Mirek Svědínek

PC SERVIS
ADAMOV

Super ceny 
a vysoká 
kvalita

P O D L A H Á Ř S T V Í
S  l  e  z  á  k

Montáž a broušení parket, vinylu, 
plovoucích podlah, PVC, koberců, 

včetně dodávky materiálu.

Tel. 724 738 924
www.podlahyslezak.cz

INZERCE
NA ÚČET! NAVŠTIVTE STÁNEK 
V OD TESCO FINANČNÍ SLUŽBY 
BRNO. Těšíme se na viděnou! 
Veronika Kratochvílová,   
mobil 724 771 262.

Pronajmu garáž na ul. Komenského 
– naproti internátu, dlouhodobě. Volat 
můžete na tel. č. 732 835 735.

Prodám garáž v Adamově na ulici 
Komenského 6. Cena dohodou. 
Informace na tel. č. 725 841 227.

Pronajmu příjemný byt 2+1 v cihlovém 
domě v Adamově, dům je zateplený, 
plastová okna. Volný od 7/2014, nájem 
5 tis. + energie, tel. 604 596 787.

Nabízím k pronájmu byt 2+1 v klidné 
lokalitě na Ptačině, byt se nachází 
v revitalizovaném domě, prosím jen 
SMS na tel. č. 739 683 013.

Prodám zděnou garáž v Adamově na 
Ptačině. Cena dohodou.   
Kontakt: 607 282 495.











MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- 
Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, 
plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPE-
TOVÁNÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340,  
www.maliribrno-horak.cz. Adamov 
a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!
ADAMOstav – rekonstrukce bytových 
jader. Provádíme obkladačské, podla-
hářské, zednické práce. Více informací 
najdete na www.ADAMOstav.cz nebo 
tel. č. 603 752 493.
Podlahářství Gregor – pokládka a lepe-
ní koberců a PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a lami-
nátových aj. Nabízíme kvalitní podla-
hové krytiny. Tel. č. 728 470 320,   
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz
Koupím byt v Adamově. Jen OV nebo 
družstevní s možností převodu do OV. 
Tel.: 721 332 622.
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY 
DOHROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! 
DOSTANETE NAVÍC I HOTOVOST 
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„�Je�to�jednoduché,�přijedu�k�Vám,�zaměřím�objekt,�navrhnu�optimální�
řešení,�spočítám�cenu�a�když�se�Vám�to�bude�líbit,�rád�vše�dodám.“

www.coleman.cz��� prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Martin Prokop, mobil: 725 675 627
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY, 
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740 

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Odvaděč vody do sudu
Cena od 134 Kč/ks vč. DPH 
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm, 
impregnované za nejlepší cenu na trhu. 
Exkluzivní cena 16 Kč/bm 
vč. DPH. Ihned k odběru! 
Dále v nabídce: 
prkna, hranoly, 
OSB desky, palubky

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou 33 let!

Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks
(vč.DPH)
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 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 31.8.2014 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s 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

D kujeme tímto v�em vlastník m, kte í p ijali na�i omluvu a dopomohli nám svým souhlasem k získání

dodate ného stavebního povolení pro páte ní rozvod na�í sít  v Adamov . Po více jak t ech letech vy izování

má tato ást na�í sít  ulo ená v roce 2005 a 2006 na�im pochybením v rozporu s platnou legislativou

od roku 2013 platné pravomocné dodate né stavební povolení. Nic ji  nebrání dal�ímu rozvoji sít  a proto

nyní investujeme do zavedení optických rozvod  v poslední ásti Kolonky a ul. Osvobození vým nou za Wi-Fi.

Pro rok 2015 chystáme postupný p echod na p ípojky o rychlosti 1 Gbit !!!


