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Popisy obrázků pod fotky

Vážení spoluobčané,
blíží se nám doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce. 
Nastává doba před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle plné pohody, svá-
teční nálady a  radosti jak pro děti, tak jejich rodiče. Přejeme Vám, abyste si letošní 
Vánoce prožili ve zdraví a pohodě, abyste se v době svátků vzdálili všem všedním sta-
rostem. Zároveň bychom Vám rádi popřáli do roku 2018 hodně štěstí, zdraví, lásky, 
spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města, Jiří Němec, místostarosta města
Pracovníci MÚ, MKS, MKM a Kulturně informační komise

Ocenění města Adamova: Přívětivý úřad 2017 
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

22.12.2017 Dopoledne s pohádkou: VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ MKS Adamov

24.12.2017 14:00 ADVENTNÍ A SVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ 2017 MKS Adamov

30.12.2017 Zájezd do MdB - Ženy na pokraji nervového zhroucení MKS Adamov

30.12.2017 18:00 Zájezd do MdB na představení: SPLAŠENÉ NŮŽKY MKS Adamov

1.1.2018 08:30 Novoroční výstup na Babí lom Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

1.1.2018 17:40 Novoroční ohňostroj Město Adamov

7.1.2018 11:15 Hokej muži: Spartak Adamov - TJ Sokol Černá Hora Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

14.1.2018 10:00 Florbal: 11. kolo JM přeboru mužů TJ Sokol Adamov

14.1.2018 11:15 Hokej muži: HC Veverská Bitýška - Spartak Adamov Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

20.1.2018 10:00 Otevřený přebor města Adamova v běhu na lyžích
Spartak Adamov, z.s. - oddíl orientačního 
běhu

20.1.2018 16:00 Hokej muži: Spartak Adamov - Tatran Hrušky Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

28.1.2018 11:15 Hokej muži: TJ Rájec-Jestřebí - Spartak Adamov Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

4.2.2018 16:00 Hokej muži: Spartak Adamov - Dynamiters Blansko Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

11.2.2018 15:45 Hokej muži: Spartak Adamov - Bulldogs Brno Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

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.  

Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE V ROCE 2017 PODÍLELI NA AKCÍCH PRO NAŠE ADAMOVSKÉ 
OBČANY. BEZ VAŠEHO NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ PRO DOBROU VĚC A VYŽITÍ OBČANŮ BY NEBYL 

ROZSAH AKCÍ TAK BOHATÝ.
Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města

Jiří Němec - místostarosta města

Novoroční ohňostroj
Oznamujeme občanům, že slavnostní ohňostroj k přivítání 
Nového roku se uskuteční v pondělí 1. ledna 2018 v 17:40 

hodin z ulice Ronovská (přechod k základní škole). Ohňostroj 
je vhodné sledovat od Domu služeb, z horní ulice Opletalova 
mezi domy č. 30 a č. 32, z okolí hřiště Jilemnického. Občané 

z Horky mohou využít spoje MHD s odjezdem z Horky v 17:06 
a příjezdem na Ptačinu v 17:25. Zpět jede autobus MHD v 18:08.

Z důvodu bezpečnosti žádáme občany, aby se v době konání 
ohňostroje nepohybovali v blízkosti tohoto místa.

V případě nepříznivého počasí proběhne ohňostroj v náhradním 
termínu, který bude včas oznámen.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na  72. schůzi Rady města Adamova konané dne 22. 11. 
2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 16. schů-
ze Likvidační komise konané dne 30. 10. 2017, zápis z 6. schůze 
Komise MHD konané dne 9. 11. 2017 a zápis z 24. zasedání ko-
mise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21.
Ředitelkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Adamov byla před-
ložena výroční zpráva ZŠ a MŠ Adamov za školní rok 2016/2017.
Rada města Adamova vzala na  vědomí přehled žádostí SVJ 
o příspěvek na úklid dle vnitřního předpisu č. 7/2011 Pravidla 
pro údržbu veřejné zeleně a chodníků v okolí bytových domů 
na pozemcích ve vlastnictví města Adamov včetně navýšení 
částek jednotlivých žádostí koeficientem 1,5.
Na základě zrušení Komise PZMA + MA 21 k datu 31. 12. 2017 
byla zřízena Komise podpory komunitního života, která plynně 
naváže na činnost zrušené komise a bude pokračovat v osvěd-
čených kampaních a akcích pro širokou adamovskou veřejnost.
Byl uzavřen Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/2003 s Men-
delovou univerzitou v  Brně na  prodloužení nájmu pozemků 
parc. č. 280/3, 284/4, 588 – DEPONIE Sadová využívaných k re-
kreačním účelům na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.
Byla uzavřena Smlouva o nájmu hrobového místa za nájem-
né odsouhlasené Radou města pro rok 2017 ve  výši 57,- Kč/
m²/ročně.
Byl schválen vnitřní předpis č. 2/2017 – Směrnice pro kopíro-
vání pro veřejnost s účinností od 1. 1. 2018, Příloha č. 6 k vnitř-
nímu předpisu č. 10/2011 - Pravidla pro zajištění přístupu k in-
formacím - Sazebník úhrad nákladů spojených s  poskytová-
ním informací platný od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a Dodatek č. 
1 k Pravidlům pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři, 
pro vedení registru oznámení a pro postup při nahlížení do to-
hoto registru (zákon o střetu zájmů).
Rada města Adamova schválila Dodatek č. 8 ke  smlouvě 
o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady 
Small business uzavřený s firmou E.ON Energie, a. s.
V  souladu s  článkem III. Smlouvy o  nájmu nemovitosti č. 
02/2016/PP ze dne 28. 1. 2016 schválila Rada města Adamo-
va výpověď této smlouvy - zahrádka na části pozemku parc. č. 
425 v k. ú. a obci Adamov.
Na  akci: „Objekt MKS - Stavební úpravy, výtah, Opletalova 
345/22, Adamov“ byla s nejvýhodnější nabídkou vybrána fir-
ma BV BRUMOVICE VÝTAHY s. r. o.
Rada města Adamova schválila Plán inventur Města Adamova 
pro rok 2017.
Rada města Adamova neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu 
Města Adamova Základnímu článku Hnutí Brontosaurus Modrý 
kámen, na Vánoční jarmark řemesel a dílen na EVC Švýcárna. 
Byly schváleny změny rozpisu rozpočtu č. 15/2017 a 16/2017. 
Ke smlouvě o dílo na akci „V 00180 – oprava místní komuni-
kace, ulice Osvobození, Adamov“ byl uzavřena Dodatek č. 2.
  Bc. Roman Pilát, MBA 

 starosta města Adamova

Informace ze svodky MP
Vybrané události z listopadu 2017 konkrétně:

 ♦ Při hlídkové činnosti spatřili strážníci na ul. U Kostela ,,po-
dezřele vypadající“ os. vozidlo a ještě ,,podezřeleji vypadající“ 

muže uvnitř. S obezřetností byla tedy provedena jejich kontro-
la, při které se začalo potvrzovat, že něco není v pořádku. Muž, 
sedící na místě řidiče, neměl žádné osobní doklady ani dokla-
dy od vozidla. Spolujezdec na tom nebyl o nic lépe. Navíc ani 
jeden z mužů, dle jejich slov, auto neřídil. Postupným prově-
řováním se dále podařilo zjistit, že registrační značky nepatří 
na vozidlo a již bylo jasné, že se jedná o kradený vůz. Muži byli 
na  místě ,,zadrženi“ a  přivolána hlídka OO PČR Blansko, kdy 
po jejím příjezdu se rozběhlo další prověřování a podařilo se 
vypátrat i majitele, kterému bylo jeho vozidlo ukradeno. Muži 
putovali na OO PČR Blansko k výslechu a vozidlo bylo předáno 
šťastnému majiteli k užívání. 

 ♦ Pohyb neznámého muže na  Nádraží ČD oznámil strážní-
kům výpravčí, který již delší dobu muže pozoroval a nevěděl, 
co si o  jeho chování myslet. Strážníci tedy vyjeli oznámení 
prověřit. K  jejich údivu narazili na  muže, kterého nebylo vů-
bec jednoduché ztotožnit. Neměl žádné doklady a  tvrdil, že 
má anglické občanství. Doklady mu prý odcizili a potřebuje se 
dostat do Prahy, kde si může nové doklady vyřídit. U sebe ne-
měl finanční hotovost jenom kartu, kterou bohužel ve vlaku 
nemohl uhradit jízdné, a proto byl z přepravy vykázán právě 
v Adamově. Po delším prověřování se jeho totožnost podařilo 
ověřit a vyšlo najevo, že mluví pravdu a že se jedná řekněme 
o člověka v nouzi, který se musí dostat do Prahy, aby se poté 
mohl vrátit zpět do  Anglie. Kvůli pozdním nočním hodinám 
bylo stěžejní, aby se muž dostal aspoň do Brna, kde by mohl 
svoji situaci lépe řešit třeba na  patřičných úřadech. Strážníci 
se proto snažili dohodnout, prostřednictvím výpravčího ČD, 
transport muže vlakem do  Brna. Bohužel se strážníci setkali 
s kolizí přepravního řádu, kdy vlakem údajně není možné tak-
to osobu ,,zdarma“ převést ani s  urgencí strážníků. Nakonec 
se strážníci rozhodli muži pomoci vlastními silami a poskytli 
mu z vlastních prostředků finanční hotovost na cestu do Brna, 
kde si byl (doufejme) schopný obstarat vše potřebné pro jeho 
cestu zpět do Anglie. 

 ♦ Strážníci byli požádání dozorčím OO PČR Blansko o  pro-
věření možné dopravní nehody muže pod vlivem alkoholu 
na tzv. lesní cestě Svitavská. Strážníci ihned vyrazili na místo, 
kde skutečně spatřili os. vozidlo, které bylo přední částí ,,za-
parkované“ ve  skále vedle lesní cesty. U  vozidla se nacházel 
pohotový rybář, který celou situaci viděl a  po  nehodě muži 
přispěchal na pomoc a vytáhnul ho z vozidla. Jelikož bylo jas-
né, že je řidič pod vlivem alkoholu, odebral mu pohotově klíče, 
aby již nemohl pokračovat ve své nebezpečné cestě, za což je 
nutné projevit rybáři uznání. Je možné, že bez něj by podnapi-
lý muž z místa odjel a kdo ví, co by se ještě mohlo cestou stát, 
než by ho dostihli strážníci MP Adamov. Na místo byla přivo-
lána hlídka dopravních nehod PČR Blansko, které byla celá věc 
předána dále k šetření. Řidič a ostatní osoby, které se kolem 
události nacházely, se vyhnuly zranění. Došlo pouze ke škodě 
na vozidle. 

 ♦ Nebezpečnému vyřizování účtů byl přítomen strážník MP 
Adamov, když byl přivolán do  restaurace na  ul. Hradní, kde 
mělo docházet k  neshodám mezi dvěma muži. Na  tom by 
nebylo nic tak výjimečného, strážníci se s  různými šarvátka-
mi potýkají velmi často, avšak v tomto případě byl zasahující 
strážník nemile zaskočen. Při vstupu do restaurace totiž spat-
řil ony dva muže v  jakési šarvátce, avšak jeden z mužů svíral 
ve  své ruce střelnou zbraň. Strážník neváhal a  muži ji ihned 
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odebral, což u  střelné zbraně není nikdy nic jednoduchého 
a  bezpečného. Po  tomto úkonu strážník vyvedl osobu z  re-
staurace, kdy ji požádal o podání vysvětlení, čímž bylo mimo 
jiné zjištěno, že střelná zbraň není ,,opravdová střelná zbraň“ 
ale jedná se o  tzv. plynovou pistoli. Bohužel v  dnešní době 
jsou tyto pistole tak dokonalé kopie reálných zbraní, že roz-
díl je mnohdy poznat až při manipulaci se samotnou zbraní. 
Muž, vybavený touto zbraní, si zřejmě ani neuvědomil mož-
né následky svého konání, kdy mohlo ze strany strážníka dojít 
ve vyhrocené situaci i k použití střelné zbraně jako donucova-
cího prostředku a možnému zranění osob. Strážník na místo 
přivolal svého kolegu, se kterým realizoval předvedení osob 
na služebnu MP Adamov a poté byla na místo přivolána hlídka 
OO PČR Blansko, která celou situaci dále prověří, zda nedošlo 
k naplnění skutkové podstaty TČ. 
V souvislosti s tímto případem apeluji na majitele plynových 
či obdobných reálně vypadajících zbraní, aby si jejich použi-
tí dobře rozmysleli. Jak jsem psal výše, rozdíl mezi plynovou 
zbraní a skutečnou střelnou zbraní není na první pohled pa-
trný a pokud dojde k ohrožování osoby byť i touto plynovou 
nebo jinou obdobnou reálně vypadající zbraní, již je zavdán 
zbytečný podnět pro možný nekompromisní zákrok strážníků 
či policie s použitím toho ,,nejnebezpečnějšího“ donucovací-
ho prostředku a tím je služební střelná zbraň. 

 ♦ V měsíci listopadu strážníci dále řešili například nepříjem-
nou záležitost, kdy provedli dechovou zkoušku pracovní-
ka OD Albert na žádost jeho zaměstnavatele. Dechová zkouš-
ka byla pozitivní a vyvození důsledků z tohoto zjištění již bylo 
dále v kompetenci zaměstnavatele. 

 ♦ Strážníci také doprovodili domů muže pod vlivem alkoho-
lu, který by bez jejich pomoci jen těžko došel. Muž byl předán 
matce jen proto, že jinak nebyl nijak agresivní a choval se sluš-
ně. V opačném případě by samozřejmě strážníci muže odvezli 
na protialkoholní záchytnou stanici a neposkytli by mu kom-
fort v podobě doprovodu domů. 

 ♦ Obdobný případ s podnapilým mužem řešili strážníci v jed-
né restauraci, kdy tento pod vlivem alkoholu nekontroloval 
svoje chování a byl na ostatní hosty hrubý. Muž si však nechal 
po příchodu strážníků domluvit a restauraci opustil. 
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné prožití svátků vá-
nočních, mnoho splněných přání a dárků pod stromečkem 
a hlavně zdraví a sílu do nového roku 2018.

Mgr. Vítězslav Červený, vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
V sobotu dne 2. prosince 2017 proběhlo na Městském 
úřadě v Adamově vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
04. 12. 2016 Alice Kuželová, Družstevní 2
08. 12. 2016 Jakub Tománek, Družstevní 3
09. 05. 2017 Ester Baisová, Údolní 6
29. 05. 2017 Gabriela Chalmovská, Komenského 15
13. 06. 2017 Anna Dorazilová, Sadová 21
26. 06. 2017 Gabriela Bílá, Petra Jilemnického 7
02. 07. 2017 Broňa Šamonilová, Plotní 10
17. 07. 2017 Nikol Dudíková, Petra Jilemnického 11
30. 07. 2017 Sofie Pidrová, Družstevní 4
20. 08. 2017 Tobiáš Pavlíček, Petra Jilemnického 5
25. 08. 2017 Marek Novotný, Neumannova 6
25. 09. 2017 Ondřej Sotolář, Neumannova 2
29. 09. 2017 Lukáš Sladký, Petra Jilemnického 21
02. 10. 2017 Marek Nohál, Komenského 15

05. 10. 2017 Šimon Kahánek, Plotní 10
21. 10. 2017 Jan Opletal, Petra Jilemnického 25

Blahopřejeme
09. 11. 2017 Miroslav Novotný, 80 roků, Bezručova 5
09. 12. 2017 Pavla Kalová, 75 roků, Blažkova 4
10. 12. 2017 Karel Habrle, 75 roků, Sadová 23
12. 12. 2017 Jarmila Hnátovičová, 84 roky, Opletalova 32
13. 12. 2017 Ladislav Horák, 82 roky, Komenského 21
16. 12. 2017 Emilie Rubyová, 70 roků, Nádražní 12
17. 12. 2017 Milada Růžičková, 70 roků, Sadová 17
19. 12. 2017 František Pisk, 90 roků, Komenského 19
19. 12. 2017 Eugen Fajman, 80 roků, Komenského 7
20. 12. 2017 Danuše Badalová, 70 roků, Zahradní 1
22. 12. 2017 Josef Vašíček, 75 roků, Komenského 15
23. 12. 2017 Štěpánka Fajmanová, 84 roky, Komenského 7
24. 12. 2017 Karel Pásek, 80 roků, Sadová 20
26. 12. 2017 Eduard Boháček, 85 roků, Fibichova 36
28. 12. 2017 Vlastimil Fejfar, 82 roky, Petra Jilemnického 13
31. 12. 2017 Antonín Valoušek, 81 rok, Komenského 3

Úmrtí
24. 11. 2017 Jarmila Augustová, roč. 1928, Bezručova 12
08. 12. 2017 Sylva Stejskalová, roč. 1957, Údolní 3

Termíny svatebních obřadů
Rada města Adamova na svém 73. zasedání dne 06. 12. 2017 
schválila následující termíny svatebních obřadů na rok 2018:
Leden  Červenec
13. 1. 2018 14. 7. 2018, 28. 7. 2018 
Únor  Srpen
10. 2. 2018  11. 8. 2018, 25. 8. 2018 
Březen  Září
24. 3. 2018  08. 9. 2018, 22. 9. 2018 
Duben  Říjen
14. 4. 2018, 21. 4. 2018  6. 10. 2018, 20. 10. 2018
Květen  Listopad
5. 5. 2018, 26. 5. 2018 3. 11. 2018, 10. 11. 2018

Červen  Prosinec
2. 6., 9. 6. a 16. 6. 2018  1. 12. 2018, 08. 12. 2018
Současně Rada města Adamova schválila obřadní síň Městské-
ho úřadu Adamov jako úředně určenou místnost pro konání 
svatebních obřadů.
Na základě žádosti snoubenců může matrika povolit uzavření 
manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním 
obvodu. Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stano-
venou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je vybírán 
správní poplatek Kč 1.000,- dle platného zákona o správních 
poplatcích.

Přívětivý úřad 2017 
1. místo pro město Adamov v Jihomoravském kraji
Ministerstvo vnitra 22. listopadu 2017 ocenilo celkem 14 
úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem za jejich nad-
standardně kvalitní servis služeb. Ve druhém ročníku mo-
tivační soutěže Přívětivý úřad byli oceněni krajští vítězo-
vé, tři celorepublikově nejpřívětivější úřady a  nově také 
„skokan roku“.
Slavnostní předávání cen proběhlo v břevnovské usedlos-
ti Spiritka. Ocenění obdrželi ceny z rukou Ing. Mgr. Da-
vida Slámy, ředitele odboru strategického rozvoje a ko-
ordinace veřejné správy Ministerstva vnitra, Ing.  Marie 
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Kostruhové, ředitelky odboru veřejné správy, dozo-
ru a  kontroly Ministerstva vnitra a  ředitelů krajských 
úřadů. Celkem bylo předáno 17 cen.

Krajští vítězové:
Jihomoravský kraj Adamov
Karlovarský kraj Horní Slavkov
Kraj Vysočina Velká Bíteš
Královéhradecký kraj Hostinné
Liberecký kraj Lomnice nad Popelkou
Moravskoslezský kraj Příbor
Olomoucký kraj Hlubočky
Pardubický kraj Letohrad
Plzeňský kraj Starý Plzenec
Středočeský kraj Nové Strašecí
Ústecký kraj Klášterec nad Ohří
Zlínský kraj Bojkovice

O soutěži
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a  otevře-
ností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich po-
třebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstan-
dardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cí-
lem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obec-
ních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.
Chci z tohoto místa poděkovat všem spolupracovníkům a za-
městnancům města Adamova.

Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města

Termíny uzávěrek Zpravodaje 
NÁZEV ČÍSLO UZAVĚRKA DO
Únorové vydání 02/2018 15. 1. 2018
Březnové vydání 03/2018 15. 2. 2018
Dubnové vydání 04/2018 15. 3. 2018
Květnové vydání 05/2018 16. 4. 2018
Červnové vydání 06/2018 15. 5. 2018
Červencové a srpnové vydání 07+08/2018 15. 6. 2018
Zářijové vydání 09/2018 15. 8. 2018
Říjnové vydání 10/2018 17. 9. 2018
Listopadové vydání 11/2018 15. 10. 2018
Prosincové vydání 12/2018 15. 11. 2018
Lednové vydání 01/2019 12. 12. 2018

Poplatkové období 2018
Zastupitelstvo města Adamova na  svém 22. zasedání 
konaném dne 13. 12. 2017 schválilo výši sazby poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů, a to 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 
1. 2018. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. 
Úhrady v  hotovosti na  pokladně budou možné od  15. 
1. 2018.

Informace pro platbu v hotovosti na pokladně:
PLATBA ZA  ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA  RODINU 
ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NA-
HLÁSIT NA  POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA  KTERÉ CHCETE 
ÚHRADU PROVÉST. Úhradu je možné provádět za  jednotlivé 
členy rodiny postupně, nejpozději však do 30. 6. 2018.

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městské-
ho úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 
– 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pá-
tek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-
1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slou-
ží k identifikaci poplatníka), SS = viz. poplatky v uve-
dené tabulce.
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznam-
te správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: silvie.muc-
kova@adamov.cz identifikační údaje (jméno, příjmení, 
RČ) poplatníků, za  které je platba provedena! PŘES-
NÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NE-
ZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM 
PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

druh splatnost
sazba poplatku Kč

pozn.
1. pes 2. a další

POPLA-
TEK ZE 
PSŮ

rodinný 
dům

30. 6. 2018 300,- 450,- SS 1341002018
30. 6. 2018 150,- 225,- Důchodce

ostatní 
místa

30. 6. 2018 700,-  1 000,- 
30. 6. 2018 200,- 300,- Důchodce

KOMUNÁLNÍ 
ODPAD 30. 6. 2018

600,-  za poplatníka 
stanoveného v OZV č. 
2/2017

SS 1340002018

ZAHRÁDKY 31. 1. 2018 dle uzavřené smlouvy SS 10122131

Odbor ekonomický

Kopírování pro veřejnost
Rada města Adamova schválila dne 22. 11. 2017 s  účinností 
od 1. 1. 2018 novou Směrnici pro kopírování pro veřejnost, kte-
rá stanovila i nový ceník. 
Kopírovat se bude i nadále na kopírce k tomu určené na Měst-
ském úřadě v Adamově na Horce a na Městském klubu mláde-
že na Ptačině, a to v provozních hodinách těchto budov. 

Ceník za provedené kopie:
Formát A4 (jednostranně)  .....................................2,- Kč/kopie
Formát A4 (oboustranně)  ......................................3,- Kč/kopie
Formát A3 (jednostranně)  .....................................3,- Kč/kopie 
Formát A3 (oboustranně)  ......................................4,- Kč/kopie 
K uvedeným cenám bude připočítána příslušná sazba 
DPH dle platných právních předpisů. 

Volba prezidenta
ČR v roce 2018 - možnost hlasovat na vol. průkaz 
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta Čes-
ké republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné 
druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku 
v  místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za  podmínek 
stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta re-
publiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě preziden-
ta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České repub-
liky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahrani-
čí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České 
republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorár-
ním konzulárním úředníkem.

Žádost lze podat
 • osobně; v  tomto případě není písemná žádost vyžadová-
na, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho to-
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tožnosti učiní úřední záznam, ve  kterém veškeré potřebné 
údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze 
požádat až do  okamžiku uzavření stálého  seznamu voličů, 
tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.
 • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. 
do 5. ledna 2018 příslušnému obecnímu úřadu. Pro písem-
né podání žádosti o vydání voličského průkazu není žád-
ný předepsaný formulář. Podání může být učiněno v těchto 
formách:
 a) v  listinné podobě opatřené úředně ověřeným 

podpisem voliče; ověřený  podpis žadatele zákon vy-
žaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského prů-
kazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem vo-
leb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s  ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc 
k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podá-
ní žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle 
na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze 
zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřa-
du, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den 
volby dostavit na  tento zastupitelský úřad, kde bude voličský 
průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.
Podle ustanovení § 41 zákona o  volbě prezidenta republiky, 
při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský 
průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; 
zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okr-
skové volební komisi voličský průkaz; ta  jej přiloží k  výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvlášt-
ního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise nebo 
zvláštní okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (po-

kud volič nemá hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední 
obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a  státní občanství 
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Dostaví-li se volič s voličským průkazem do volební místnos-
ti volebního okrsku, kde je z  titulu trvalého pobytu veden 
ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznám-
ku o vydání voličského průkazu zruší, voličský průkaz připojí 
k výpisu ze stálého seznamu voličů a voliči po prokázání totož-
nosti a státního občanství České republiky umožní hlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat du-
plikát.
Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných 
podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj za-
psán ve zvláštním seznamu voličů.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České 
republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad 
mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první 
a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požá-
dat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní 
úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat volič-
ský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování 
ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Zasílání SMS zpráv
Vážení spoluobčané,
chcete-li být informování o krizových situacích ve městě, máte 
možnost se přihlásit ke službě – posílání SMS zpráv na váš mo-
bilní telefon. Nepůjde vždy jen o krizové situace, ale SMS zprá-
vy vám budou přinášet i řadu potřebných informací z běžného 
života našeho města. Pokud máte zájem dostávat informace 
např. o hrozících povětrnostních vlivech, havarijních stavech 
v  dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o  plánovaných 
přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých infor-
mací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera ADAMOV mezera INFORMACE mezera 
ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO hvězdička ULI-
CE hvězdička ČÍSLO
(text SMS zprávy můžete psát jak velkými tak malými písmeny, 
vše ale pište bez diakritiky).
Příklad SMS zprávy: 
JMK ADAMOV INFORMACE ANO NOVAK JAN*SADOVA*30
Tuto zprávu odešlete z  vašeho mobilního telefonu na  číslo 
900 77 03.
Cena této SMS zprávy je Kč 3,00 (včetně DPH). Nepro-
dleně obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do se-
znamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním přihlašovací 
SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby vám byly za-
sílány informace i od dalších subjektů zapojených do integro-
vaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako 
např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti. Po-
sílání SMS zpráv je pro vás zcela dobrovolné, proto budete-li 
chtít ukončit odběr informací, pošlete na číslo 900 77 03 
odhlašovací SMS zprávu. Ta je totožná se zprávou přihlašovací 
s  tím rozdílem, že slovo ANO je nahrazeno slovem NE. Cena 
za tuto SMS zprávu je stejná, tedy Kč 3,00 včetně DPH. Infor-
mace, které vám budou zasílány, jsou pro vás bez-
platné. Vy platíte pouze za zaslání přihlašovací či od-
hlašovací SMS.

Údržba chodníků
Letošní rok přinesl roz-
hodnutí soudu ve  věci 
zimní údržby chodníků. 
I  naše město na  zá-
kladě toho přistou-
pilo k  označení ne-
udržovaných chod-
níků, které se ve  velké 
části ani v  minulých 
letech neudržovaly. Posuzováno je to následně v  pří-
padných soudních sporech či řešení pojistných událostí. 
Nepostačí již schválení plánu zimní údržby a  vyvěšení 
na webových stránkách. Pro zimní období 2017/2018 
dochází k rozšíření udržovaných úseků proti mi-
nulým rokům a to především na ul. Jilemnického, 
Opletalova, Nádražní, Neumannova a  Sadová. 
Závěrem bychom rádi poděkovali všem těm, kte-
ří pomáhají, např. v okolí svých bytových domů.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova 
Jiří Němec - místostarosta města Adamova
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Nahrazení komise PZMA&MA21
Jak jste mnozí v minulých týdnech zaregistrovali, např. z říj-
nového čísla Zpravodaje v části informující o jednáních Rady 
města, dojde ke konci tohoto roku ke zrušení komise Projek-
tu Zdravé město Adamov a Místní agendy 21 (PZMA&MA21). 
Protože se jedná o  komisi, která je adamovským občanům 
známa z  organizování mnoha akcí nejrůznějšího zaměření, 
pokládáme za  vhodné vás informovat o  této události po-
drobněji.
K  uvedenému kroku došlo v  důsledku personálních změn 
v komisi. Vzhledem k prohlubujícím se rozdílným pohledům 
na  podstatu činnosti komise, jež dospěly až k  prezentacím 
osobních názorů na jejích internetových stránkách, které ne-
byly v  komisi schváleny, se po  vyzvání vzdala členství paní 
Rauerová. Ta v předchozích letech pozitivně přispěla zajíma-
vými náměty k oživení činnosti komise a významně se podí-
lela na zdařilé grafické úpravě materiálů vydávaných komisí. 
Bezprostředně poté následoval odchod z pracovních důvo-
dů paní Moserové, která svědomitě zastávala funkci koordi-
nátorky Zdravého města a byla po dobu pěti let jejím hna-
cím motorem. Koordinátor je nezbytným článkem komise, 
který je v  těsném kontaktu s celostátním vedením Národní 
sítě Zdravých měst (NSZM). Je jedním ze dvou představite-
lů municipality, která zavádí do veřejné správy a zapojování 
veřejnosti přístupy založené na principech místní Agendy 21. 
Koordinátor je ustavován ze zaměstnanců úřadu, kterému se 
tím navýší jeho pracovní vytížení. V současném personálním 
obsazení městského úřadu se bohužel nenašla za paní Mose-
rovou vhodná náhrada, čímž došlo k nesplnění jedné z nut-
ných podmínek pro další pokračování členství města v NSZM.
Protože komise PZMA&MA21 každoročně zajišťovala několik 
zavedených akcí, zvolilo se řešení, že komise se v plném roz-

sahu nezruší, ale pouze zúží své zaměření. Protože nebudou 
splněny všechny podmínky vyžadované k  přiznání statutu 
tzv. Zdravého města, nelze tento termín v názvu nadále pou-
žívat. V důsledku toho tedy došlo ke změně názvu na Komisi 
podpory komunitního života. Zbývající členové komise i její 
předseda Karel Truhlář zůstávají a zajistí její činnost ve zbý-
vajících měsících tohoto volebního období. I v příštím roce se 
tedy budete setkávat s akcemi a kampaněmi, které původní 
komise pořádala nebo zastřešovala.

Karel Truhlář

UPOZORNĚNÍ
V období 1. 1. – 30. 6. 2018 budou úřední hodiny 
Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Blansko, vý-
jezdového pracoviště Adamov realizovány v těchto 
dnech:
 18. ledna 2018  19. dubna 2018 
 22. února 2018   24. května 2018
 22. března 2018  21. června 2018
od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

 JUDr. Jitka Lorková,  ředitelka 
kontaktního pracoviště Blansko

Město Adamov provozuje vysílání místního digitálního vysílání. 
Adamovský infokanál vysílá v pozemním digitálním vysílání DVB-T z 
vysílače Alexandrova rozhledna a to na kanále 32.

Od počátku vysílání se můžete na různých akcích potkávat s redaktorkou 
Alenou Horákovou a kameramanem Markem Černým. Tento tým pro 
nás připravuje každý měsíc videoreportáže z aktuálního dění v našem 
Adamově. Účastní se akcí a událostí v rámci natáčení, tu a tam vás osloví 
s otázkou do ankety. Děkujeme obyvatelům města, kteří se aktivně 
zapojují do reportáží v rámci anket, ale i všem ostatním za toleranci.

Jsou průběžně po celý rok oslovováni sportovními, kulturními a 
jinými organizacemi působícími ve městě. Všichni mají možnost být 
zachyceni se svými aktivitami.  Videoreportáže se do budoucna stanou 
videokronikou, nad kterou mnozí ze současných obyvatel budou 
vzpomínat. Stejně tak videoreportáže budou historii města připomínat 
mladším generacím a jeho budoucím obyvatelům.

Děkujeme oběma velmi srdečným lidem za celoroční spolupráci s 
našim městem. Přejeme vám mnoho štěstí a zdraví v roce 2018 a těšíme 
se na viděnou.
   Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Znáte je z vysílání ...

Poděkování
Chci touto cestou poděkovat panu Černému z  Komen-
ského 12 za obětavou pomoc při vyprošťování dětí a po-
moc s řešením situace po nehodě.
Díky za velké a laskavé srdce.

Martina Benešová
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Zdravé mesto Adamov
Adamovská vlásenka

Mikulášský běh do vrchu

Dne 2.12.2017 se konal sedmý ročník „Mikulášského běhu do vrchu Adamovská 
Vlásenka 2017“. Běhu se zúčastnilo 79 běžců, což je o dva více než při loňském ročníku. 
Jako nejmladší byli oceněni Marie Smítalová a Eduard Bouzek, jako nejstarší Jiří Papiž. 
Za umělecký dojem získali ocenění Pejsek a kočička, Čaroděj Toník, Tučńák a Pes. Radek 
Janků stejně jako loni zdolal Vlásenku dvakrát, nejenom během, ale i na horském kole. 
Novinkou byl závod s hromadným startem kde dominoval Josef Siegel. Odvahu jít na 
trať podruhé v tomto závodě našli i Samuel Jonáš a Štěpán Synek, kteří obsadili čtvrté 
a páté místo. Nejvíce obsazená byla kategorie chlapců 7 až 10 let. Celkově se zúčastnilo 
mnoho dětí a pokusilo se pokořit tento kopec se závěrečným prudkým stoupáním. 
Nejlepší čas ze všech zaběhl a putovní pohár si odnesl dnes již šestinásobný vítěz Josef 
Siegel časem 1:25. Pouze předloni loni jeho kralování přerušil Ondřej Synek. 

Počasí bylo nádherné a diváci povzbuzovali jednotlivé závodníky po celé trati. Běh byl 
doprovázen podáváním guláše z polní kuchyně našich hasičů a výborným svařákem. 
Téměř vše se snědlo a vypilo. Každý účastník obdržel plastový náramek s logem běhu 
a drobný dárek. V MKM byl pro děti připraven teplý čaj na zahřátí před samotným 
vyhlášením výsledků. 

2017

Události ve městě
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Zdravé mesto Adamov
Adamovská vlásenka

Mikulášský běh do vrchu

Na organizaci se podílelo Město Adamov,  Komise PZMA a MA21, oddíl orientačního běhu Spartak 
Adamov, oddíl turistů Spartak Adamov, MKM Adamov a JSDH Adamov. Všem patří velké poděkování.

Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na www.adamov.cz.

2017
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Ohlédnutí za rokem 2017
Vážení občané, dovolte nám se v  pár slovech ohlédnout 
za uplynulým rokem.
Nejprve bychom rádi přiblížili některé z akcí, jejichž realizaci 
zastupitelstvo města schválilo a následně byly mezi starostu 
a místostarostu rozděleny v rámci vzájemné dohody.
Došlo k celkové úpravě prostoru spodního vnitrobloku na uli-
ci Sadová, kde se rekonstruovaly chodníky, parkovací místa 
a upravoval se celý tento prostor včetně zeleně. Po delší době 
příprav došlo k  úpravě křižovatky a  okolí na  náměstí Práce, 
rozšířili jsme parkovací místa na ulicích Družstevní a Neuma-
nova.
Pro budoucí opravy postupně připravujeme projektové doku-
mentace, které jsou v  různých fázích rozpracovanosti. Jedná 
se především o  rozšíření parkování na  ulicích Jilemnického, 
Ronovská a Sadová. V případě ulice Sadová se jedná o velkou 
a  náročnou stavební akci, která bude rozdělena do  několika 
etap. Vzhledem k investiční náročnosti nebude o zahájení této 
stavby rozhodovat současné zastupitelstvo, ale nové, které 
vzejde z voleb v příštím roce a které může mít jiné cíle v rámci 
nového volebního období.
Probíhá další velká stavební akce, rozšíření ulice Osvobození 
v úseku pod kostelem sv. Barbory. Letos byly dokončeny pře-
ložky sítí a  jiné infrastruktury, stavba je přerušena a  na  jaře 
bude pokračovat budováním opěrné zdi. Nyní je úsek ozna-
čen dopravním značením, od  března jakmile to klimatické 
podmínky dovolí, se vrátí řízení provozu semafory. Dokončení 
je plánováno kolem poloviny příštího roku.
Byla provedena rekonstrukce koupaliště, což se již letos pro-
jevilo na zvýšeném počtu návštěvníků. Pár věcí tam ještě mu-
síme vylepšit. Dále došlo k rozmístění fitness prvků v různých 
částech města a bylo provedeno vydláždění cesty od podcho-
du u nákupního centra k železniční zastávce směr Brno.
Proběhla další etapa rekonstrukce Městského kulturního stře-
diska; jednalo se úpravy interiéru, které budou pokračovat 
v příštím roce; kromě jiného bude instalován výtah v této bu-
dově. Dokončuje se stavba kolumbária na novém hřbitově.
V rámci úprav zeleně jsme pokračovali ve výsadbách; přede-
vším ve svahu u křižovatky ulic Sadová a Komenského a po-
stupně osazujeme plochy bývalé vlečky u mostu k nákupnímu 
centru.
Městská policie dostala nové vozidlo, které nahradilo původ-
ní, u  kterého již opravy a  údržba nebyly rentabilní. Bylo do-
končeno zateplení obou budov Městského úřadu.
Pokračujeme ve  výkupu pozemků v  okolí nádraží, aby zde 
mohlo být vybudováno velmi potřebné parkoviště, které zde 
vlastně neexistuje. Jsme rádi, že se to konečně podařilo.
Stále nejsou ukončena jednání týkající se rekonstrukce silnice 
na Útěchov. Tato cesta neleží na pozemku města; nemůžeme 
opravu přímo ovlivňovat. Nyní hledáme společně s univerzi-
tou možnosti jak sdružit finanční prostředky několika zúčast-
něných subjektů. Projekt na tuto akci je hotový, je tedy otáz-
kou, kdy se podaří zajistit financování této stavby.
Vnímáme nespokojenost občanů s trvalým nedostatkem par-
kovacích míst ve městě. Řešení tohoto problému je velmi ná-
ročné. Vzhledem k charakteru terénu v Adamově se asi nikdy 
nepodaří zajistit požadavek, aby na  jednu bytovou jednot-
ku bylo minimálně jedno parkovací místo. Problém můžeme 
opatřeními pouze zmírňovat. A to je fakt. Vznikl při samotné 

výstavbě před desítkami let a  prostory mnoha našich sídlišť 
ani technicky neumožňují ideální stav.
Co se týká kulturního a sportovního života ve městě, tak mno-
ho akcí pořádá kromě našeho kulturního střediska řada dal-
ších subjektů, takže bychom neradi jmenovali jen některé 
a  jiné zapomněli. Můžeme říct, že celkový společenský život 
v Adamově je již několik let na dobré úrovni.
Rádi bychom ještě zmínili ocenění, které náš úřad v listopadu 
získal v soutěži vyhlášené Ministerstvem vnitra „Přívětivý úřad 
2017" v kategorii obcí II. typu. Naše město se stalo vítězem Ji-
homoravského kraje, za  což chceme poděkovat všem spolu-
pracovníkům a zaměstnancům.
Pokud bychom měli mluvit o plánech na příští rok, tak musíme 
zmínit, že jde o rok volební a do lavic zastupitelstva usednou 
na podzim nově zvolení zástupci. Takže uvedeme spíše střed-
nědobé plány.
Určitě budeme dál řešit dva velké problémy Adamova; tedy 
přípravu a budování dalších parkovacích míst a cestu z Ptačiny 
na Útěchov.
Společnost E.ON bude na ulici Komenského provádět přeložky 
elektrického vedení v horizontu jednoho až dvou roků. Město 
bude následně opravovat chodníky v této horní části mono-
bloku.
Chceme především dokončit rozpracované stavební akce tak, 
aby nové zastupitelstvo mohlo pokračovat podle priorit, kte-
ré si stanoví.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se dlouhodobě přiči-
ňují o úspěšný rozvoj Adamova, o rozvoj společenského života 
a také o zlepšování vzhledu našeho města. Tedy jak jednotliv-
cům, tak i různým příspěvkovým organizacím, spolkům a ve-
dením společenství vlastníků bytových jednotek. Je vás moc 
a vašeho zájmu o město a práce pro město si velmi vážíme.

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

Premiéra dokumentu
POVODNĚ 1997 V ADAMOVĚ
Město Adamov umístilo do  televizního vysílání TV Adamov 
dokument POVODNĚ 1997 V ADAMOVĚ. Povodně v roce 1997 
se nevyhnuly ani Adamovu. Často nám rozmary počasí tento 
rok připomenou. Ale uplynulo dvacet let a  ne na  všechno si 
z  této doby vzpomenout dokážeme. Proto vznikl dokument, 
který pro Město Adamov natočil Marek Černý.
Dokument by však nevznikl bez vzpomínek a  dochovaných 
materiálů mnoha lidí z Adamova, nevyjímaje starosty města, 
Bc. Romana Piláta, PhDr. Jaroslava Budiše, manželů Boháčko-
vých, pana Hudečka, členů tehdejší jednotky „dobrovolných“ 
i „profi“ hasičů a mnoha dalších. Jsou v něm záběry, které ne-
byly doposud zveřejněny, a dokonce nám dokument připome-
ne povodně v roce 1927.
Vysílací schéma v  TV Adamov: Dokument POVODNĚ 1997 
V ADAMOVĚ - denně 6:00, 11:00, 17:00, 21:00 hod.
Na dokument se můžete podívat i na Youtube kanále města 
Adamova zde http://youtu.be/KrhDbgKt9Dw.
Jak naladit vaši televizi se dočtete zde http://www.adamov.
cz/infokanal-tv-adamov-nove-i-v-hd-rozliseni-2436#obsah.
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Charitativní turnaj 
pro Nadační FOND Dětské onkologie
Dne 11. listopadu 2017 jsem jako starosta města Adamova měl 
tu čest společně s mou manželkou a paní Kateřinou Doležalo-
vou, zástupkyní Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, za-
hájit první oficiální ročník charitativního turnaje Šipkaři dětem 
v Boby centru. Veškerý výnos akce byl i letos věnován na finan-
cování nákupu technologických přístrojů. Všem šipkařům byl 
popřán „Dobrej hod pro dobrou věc“.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Poděkování od Bowling Darts Boby
Děkujeme všem šipkařům za hojnou účast na turnaji pořáda-
ném pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Poděkovaní 
s velkým P a s velkým respektem k Vám všem. Byli jste napros-
to skvělí, ať už tím kolik Vás přišlo a přispělo, tak i tím kolik se 
Vás nahlásilo do turnaje (fantastických 76 mužů, 26 žen a 17 
párů). Díky!
Tento úžasný nápad se zrodil před více než rokem v Adamově 
a při zrodu stáli manželé Lenka a Roman Pilátovi. Nultý ročník 
se pořádal téměř před rokem a my se rozhodli v  této tradici 
pokračovat a po domluvě jsme společnými silami uspořádali 
1. ročník charitativního turnaje.
Poděkování tedy patří Lence a  Romanu Pilátovým, za  zreali-
zovanou myšlenku ... paní Kateřině Doležalové - zástupci Na-

dačního fondu dětské onkologie Krtek za  spolupráci ... An-
drejce a  Zdeňkovi Augustinovým za  organizaci ... Zdeňkovi 
Augustinovi a  Ivo Neubauerovi za  občerstvení po  celou akci 
... Pavlu Medkovi za  přípravu občerstvení ...Tomáši Antlovi 
za  sponzorské dary od  Pivovaru Náchod a  Pepsi Coly … Pe-
tře Filoušové za dárečky od Sky ICE bar - Brno ... Šipkovému 
klubu Adamov a Městu Adamov za dárkové balíčky pro vítě-
ze ... zaměstnancům PENNY market Hustopeče za  medvídky 
... Cukrářství WENDY - majitelce Vendulce Jordánové za nád-
herný a výborný dort s krtečkem ... ČMSS , a.s. PM Hustopeče 
za dárky pro soutěžící ... Jaso distributor, a.s. za reklamní dár-
ky ... Šipky-DARTS Michal Kocman … Sportovní trofeje s.r.o 
za poháry pro vítěze ... MP Games za šipkové automaty ... Ru-
dovi Juríkovi za famózní fotografie. A všem, kteří se nemohli 
zúčastnit a přispěli na transparentní účet ... a úplně všem které 
jsme zde nejmenovali a přesto 
do toho s námi dali kus srdíčka. 
Prostě DÍKY MOC VŠEM !!! No 
a kolik vlastně jsme zvládli spo-
lu pro děti vybrat? Jste nejlepší 
! 49.039,- Kč !!!

Bowling Darts Boby

Zlatá zastávka Adamov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Komenského 322/6, 679 04 Adamov, tel.: 515 531 152, 
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc leden 2018
Úterý 2. 1. Jak zvládnout předsevzetí, aneb co čekat 
od nového roku
Čtvrtek 4. 1. Filmové odpoledne
Středa 10. 1. Tříkrálová sbírka 2018 
Středa 17. 1. Kybersvět a Kyberšikana 
Pondělí 22. 1. Bruslení na Sklaďáku 
Pátek 25. 12. Beseda – Jak se nezbláznit ze známek 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Pozvánka na výstavu 
Dostalo se mi té výsady, že jsem 
mohl navštívit Izrael s fotoaparátem 
v ruce. Dokonce vícekrát.
Z  pohledu věřícího křesťana byla 
pro mne tato zkušenost něco jako 
návrat domů. To, o čem čteme v Bib-
li, a  to, co po  staletí formovalo ce-
lou naši Evropskou kulturu i  tradi-
ce, nyní bylo na  dosah. Snad nikde 
jinde na  světě není historie Boží 
milosti a  záchrany člověka, ostatně 
i  historie celého lidského rodu, tak 
koncentrovaná a  hmatatelná.  Rád 
bych i  vás  pomocí světlem malo-
vaných fotografií  pozval na  malou 
procházku do  země, kterou jsem si 
zamiloval.

Ing. Ondřej Valenta 
fotograf
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Vzpomínka
Dne 27. prosince vzpomeneme 
5. výročí od úmrtí pana Václa-
va Nedvěda.  Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná manželka, 
dcery a maminka.

Dne 4. ledna uplynou již 4 roky 
od úmrtí pana Josefa Trundy. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Vzpomíná manželka 
a synové.

Osud nevrací, co vzal, 
jen bolest v srdci

a v očích slzy zanechal.
Dne 11. ledna uplyne 16 let, 
co nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a  strýc, pan 
František Šedý. 

S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, dcera 

Ivana a syn Radek s rodinami.

Dne 17. ledna si připomeneme 
80. narozeniny pana Antonína 
Lukáše. 

Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka a děti.

Dne 18. ledna uplynou tři roky 
od úmrtí pana Jiřího Švába. 
Děkujeme všem, kteří mu vě-
nují tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Odešel jsi tak náhle, tak osud 
si to přál, v našich srdcích však 

zůstáváš dál.
Dne 19. ledna si připomeneme 
30. smutné výročí úmrtí pana 
Karla Stloukala.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manželka 
a celá rodina.

Dne 25. ledna uplyne 10 let 
od úmrtí pana Josefa Piláta.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte tiše 
s námi.

Rodina Pilátova a Rutova.

Dne 28. ledna uplyne 11 let 
od úmrtí pana Václava Svobody. 

S láskou vzpomíná 
manželka a celá rodina.

Blahopřejeme
Dne 24. ledna 2018 se dožívá po-
žehnaného věku 85 let naše milá 
maminka, babička a prababička, 
dlouholetá občanka města Ada-
mova, paní Drahomíra Nečaso-
vá. 
Spokojená a  klidná další léta 
spolu s  dobrým zdravím jí z  ce-
lého srdce přejí dcera Naďa, syn 
Ladislav, vnoučata Dalimila a Da-
vid a pravnouček Martínek. 
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Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

Na leden jsme pro vás připravili…
 Î 4. ledna 2018

DOPOLEDNE S POHÁDKOU: 
POHÁDKA PRO TŘI PRASÁTKA
Účinkuje: Divadlo Koráb Brno 
Začátek:  
v 8:45 hod. v MKS na Ptačině, 
v 10:30 hod. ve SC na Horce
Pohádka pro 3 + 1 prasátka je neobvyklá pohádka o známých 
věcech. Prasátka se u  celé eskapády s  vlkem trochu zapotí 
a zhubnou, ale zase se z toho poučí, naučí se správně stavět 
domy a  stanou se z  nich lepší prasátka. Vlk není ani tak zlý, 
ale spíš hloupý, a prasátka jsou zase spíš veselá než-li hloupá.
Vstupné: 40 Kč

 Î 4. ledna 2018
„ČESKÝ ROZHLAS 
BRNO – NÁŠ VĚRNÝ 
SPOLEČNÍK“
Začátek: v 17:00 hodin 
Zveme vás na další setkání 
s pracovníky ČR Brno – pány Kokmotosem a Ostrým při bese-
dě o tom , jak se „dělá rozhlas“.
Vstup volný. 

 Î 7. ledna 2018
Zájezd do kina Blansko: ĆERTOVINY 
Začátek promítání v 15:00 hod. 
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale pro-
tože si k práci neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klo-
pýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku 
využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překá-
želi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba po-
valili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se 
k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a než se kdo na-
dál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít 
na svět a každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude 
odpuštěno... 
Nová pohádka Zdeňka Trošky je tím správným důvodem pro 
výlet do blanenského kina. A protože pohádky mají rádi malí 
i velcí diváci, vypravíme se na promítání od 15 hodin.
Cena zájezdu: 100 Kč

 Î 11.ledna 2018
Pokračování besedy s Ing. Jiřím Truhlářem 
na téma: LESY MENDELOVY UNIVERZITY 
Začátek: v 17:00 hodin
Ing. Jiří Truhlář toho ví o okolní přírodě opravdu hodně. A tak 
se sejdeme při dalším setkání, které bude pokračováním pro-
sincové besedy. 
Vstupné: 30 Kč

 Î 14. – 23. ledna 2018
Výstava fotografií Ing. Ondřeje 
Valenty na téma: IZRAEL 
První výstava v novém roce bude opět výstava fotografií. Ada-
movské veřejnosti se představí fotograf z Náměště nad Osla-
vou Ing. Ondřej Valenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
5. ledna 2018 v 17:00 hod. v sále MKS 
Adamov 
Vstupné = příspěvek na „tříkrálovou sbírku“ 
pořádanou Charitou České republiky.  

 

7.  ledna 2018 
Zájezd do kina Blansko: ĆERTOVINY  
Začátek promítání v 15:00 hod.  
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně zajít, 
navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí 
čerti, kteří schválně ještě víc při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba 
povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří 
čerti větrali a než se kdo nadál, byla pryč.  Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a 
každý přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno...  
Nová pohádka Zdeňka Trošky je tím správným důvodem pro výlet do blanenského kina. A protože 
pohádky mají rádi malí i velcí diváci, vypravíme se na promítání od 15 hodin. 
Cena zájezdu: 100 Kč 
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Výstava bude zahájena v neděli 14. ledna 2018 v 15 hod. ve vý-
stavní síni MKS Adamov na Komenského 6 a potrvá do 23. led-
na 2018. Otevřena je v pracovních dnech v době od 14 do 17 
a v neděli od 14:30 do 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

 Î 15. ledna 2018
Zábavné soutěžní odpoledne pro seniory:  
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
Začátek v 15:00 hodin 
ve výstavní síni MKS na Horce.
Soutěžní odpoledne bude mít pod-
titul „jak to tenkrát bylo“. Společně 
si zavzpomínáme a  zasoutěžíme 
díky vzpomínkám, které jsme si 
uchovali. 
Vstup volný.

 Î 16. ledna 2018
„TATO BY SE VÁM 
MOHLA LÍBIT“
K  setkání v  adamov-
ském DPS zveme ne-
jen jeho obyvatele, ale 
i  ostatní zájemce z  řad 
seniorů. Můžete si za-
půjčit knihy aniž bys-
te se museli vypravit 
do  knihovny, poslech-
nete si „tříminutové čtení“ a  zaposloucháte se do  informací, 
které vám přinese „společenské okénko“.
Začátek: v 10:30 hod.
Vstup volný.

 Î 18. ledna 2018
Přednáška Pavla Huňky:  
„10000 KM JIŽNÍ AFRIKOU“
Začátek v 17:30 hodin.
Dvě hodiny vyprávění u fotografií zví-
řat z  národních parků v  Jihoafrické 
republice, Botswaně a Namibii si pro 
vás poprvé připravil pan Pavel Huňka 
z Jedovnic.
Vstupné: 30 Kč

 Î 20. ledna 2018
Zájezd do Městského divadla Brno na představení: 
ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
Začátek: v 19:00 hodin
V ulicích Madridu konce 80. let, města pulzujícího životem, 
překotným rozvojem, uměním i  vášněmi, se odehrává pří-

běh dabingové herečky Pepy a  jejích přítelkyň a  známých. 
Právě v den, kdy se postupně ukazuje, že je opravdu těhotná, 
ji její milenec Iván náhle opouští. Než se s  ním stačí spojit, 
aby jí svůj nepochopitelný čin vysvětlil, setká se s  jeho bý-
valou ženou Lucíou, právě propuštěnou po  dvaceti letech 
z nervového sanatoria, i jeho synem a jeho snoubenkou. Její 
nejbližší přítelkyně modelka Candela volá o  pomoc; právě 
zjistila, že její nový milenec Malik je hledaný šíitský teroris-
ta… Lucía se s  feministickou advokátkou Paulínou připra-
vuje k soudu, u něhož se má Iván zodpovídat za to, že ji před 
dvaceti lety opustil. A Pepa s pomocí dobrosrdečného taxi-
káře hledá dál po celém Madridu řešení všech těchto náhle 
nastalých problémů…
Zveme vás k návštěvě MDB, kde byla v závěru roku 2017 svoji 
premiéru tento komorní muzikál. 
Cena zájezdu: 480 Kč

 Î 25. ledna 2018
Posezení při kávě s trojicí zajímavých 
hostů: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…
Začátek v 17:00 hodin.
Zveme vás na  druhé setkání s  trojicí lidí, kteří mají zajímavé 
povolání nebo koníčka. Podle indicií budete mít za úkol zjistit, 
jaké povolání či koníčka naší hosté provozují a po jejich odtaj-
nění je připravena beseda s nimi. 
Vstupné: 30 Kč

Informace o uzavření knihovny:
Oznamujeme čtenářům a  návštěvníkům knihovny, že 
knihovna bude dne 22. prosince 2017 otevřena pouze 
do 14:00 hodin a ve dnech 27. – 29. prosince 2017 uzavřena.
Na viděnou se s Vámi budeme těšit 3. ledna 2018. 

Podpořme písničku v Adamově…
Náš kroužek zpívání v Adamově je,

„Zpívání pro radost“, tak se jmenuje.
I když nejsme mladí, zpíváme si rádi,
Láska k pěkné písni, ta nás spojuje.

Touto písní zahajujeme všechna naše setkání a  vystoupení. 
Od založení kroužku uplynulo již 14 roků. Během té doby se 
naše řady rozrostly o  nové zájemce o  zpívání, ale také zúžili 
o 6 zpěváčků, kteří odešli do „andělského sboru“. My ostatní 
jsme dnes už podstatně starší. V současné době tvoří „Krou-
žek zpívání pro radost při MKS“ 28 zpěváčků - 19 zpěvaček a 9 
zpěváků. Náš průměrný věk je 77,4 r. Mnozí z  nás mají zdra-
votní problémy, které mají vliv na „docházku“. Přesto nás však 
všechny zpívání moc baví a stala se z nás prima parta. Máme 
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ale obavy, aby kroužek fungoval i nadále, aby až v něm jed-
nou skončíme my, neodešla s námi z Adamova i písnička. Byla 
by to nenahraditelná škoda, vždyť písnička nás provází celým 
životem – od narození až do hrobu. Je nejlepším lékem proti 
smutku a samotě.
Patříme pod adamovské kulturní středisko, kde se také kaž-
dé úterý scházíme (od 8:30 do 11:00 hodin). Zpíváme hlavně 
moravské lidové i zlidovělé písničky. Rádi mezi sebou přivítá-
me nové zájemce o zpívání a věříme, že vám mezi námi bude 
dobře.

Členové kroužku Zpívání pro radost při MKS

Poděkování… 
Blíží se konec dalšího roku, 
a to je čas, kdy se sluší podě-
kovat všem, kdo během roku 
2017 jakoukoliv formou po-
máhali při organizaci kultur-
ních akcí a aktivit pořádaných 
pod hlavičkou MKS Adamov. 
V  prvé řadě patří naše po-
děkování za  podporu Městu 
Adamovu, členům Zastupi-
telstva a  Městské rady, pra-
covníkům MěÚ, MKM a Měst-
ské policii v Adamově. Podě-
kování patří také všem dob-
rovolníkům z řad členů klubů důchodců, HVK, kroužku Zpívání 
pro radost i všem vedoucím kroužků a kurzů, které v průběhu 
roku pod MKS pracovali. Dobrá spolupráce fungovala i s Far-
ností Adamov, místní ZŠ a MŠ, ZUŠ a v Adamově působícími 
firmami. Zapomenout nechceme a nesmíme na místní i přes-
polní soukromé podnikatele, kteří vždy ochotně podporovali 
naše kulturní akce, na Lukáše Malého – místního fotokroniká-
ře a Alenu Horákovou a Marka Černého, tvůrce reportáží míst-
ní televize. 
Poslední poděkování patří vám všem, kdo jste naše akce na-
vštěvovali a podporovali. Přejeme vám krásné Vánoce, poho-
du, štěstí a pevné zdraví pro všechny dny roku 2018 i roků dal-
ších.
Za pracovníky Městského kulturního střediska Adamov 

Jitka Králíčková, ředitelka

Z adamovské farnosti
V jednom ze zářijových čísel Perspektiv vyšel článek „Zapome-
nutý příběh kutnohorského řezbáře“. Jedná se o uměleckého 
řezbáře Bohumila Beka z  Kutné Hory, který žil v  letech 1879 
– 1951 a v roce 1909 si založil řezbářskou dílnu. Jeho největ-
ším dílem je monumentální křížová cesta se sochami v životní 
velikosti, která je umístěná v prostorách zámku v Bohuticích 
u Moravského Krumlova. V létě k ní přibyla dočasná expozice, 
která měla za  úkol seznámit návštěvníky i  s  jejím autorem. 
Kutnohorský etnograf Dalibor Hobl o tom napsal: „Jsem velký 
milovník křížových cest a tu bohutickou jsem objevil asi před 
deseti lety. Zjistil jsem, že řezbář pochází z Kutné Hory a vypá-
tral jsem jeho vnuka Petera Roseckého žijícího v Kanadě.“ Pan 
Rosecký pak osobně přicestoval na  vernisáž z  Toronta. „Do-
dnes cítím vůni lipového dřeva, celá dílna byla pokryta hob-

linkami, když jsem k dědečkovi jezdil na prázdniny,“ vzpomíná 
Rosecký.
Od roku 1924 působil v Bohuticích p. Antonín Prášek, který ini-
cioval vznik zmenšené kopie Lurdské jeskyně a založil tradici 
slavných poutí, kterých se zúčastňovali věřící převážně z jižní 
Moravy, ale i z Rakouska a Německa. Druhým počinem měl být 
Svatováclavský park se čtrnácti zastaveními křížové cesty a 54 
sochami v životní velikosti. V roce 1930 zadal p. Prášek výro-
bu těchto soch Buhumilovi Bekovi a v roce 1937 byl dokončen 
a předán poslední kus tohoto unikátního díla z cedrového a li-
pového dřeva. Další záměry byly přerušeny druhou světovou 
válkou a po ní se už plán nepodařilo dokončit. Po několika pře-
sunech se v r. 2007 sochy vrátily do Bohutic a byly zpřístupně-
ny veřejnosti.
Proč vzpomínáme na  kutnohorského řezbáře právě o  Vá-
nocích v  Adamově? V  malé publikaci „Kostel sv. Barbory 
v  Adamově 80 let jeho života“ od  J. Rozmahela z  roku 1937 
je na  straně 10 následující zpráva: V  roce 1937 zakoupeny 
pro kostel nové umělecké jesličky od akademického řezbáře 
p. Boh. Beka z Kutné Hory za 6 585 Kč, které zaplaceny dílem 
z darů jednotlivců, dílem z kostelních běžných příjmů a úspor. 
Tolik zápis.
Náš betlém tedy pochází od téhož autora. Při porovnání po-
stav křížové cesty s  postavami z  našeho betléma jsme našli 
shodné rysy některých obličejů…
Až budete mít cestu kolem Moravského Krumlova, neza-
pomeňte navštívit Bohutický zámek s  jeho křížovou cestou 
a Lurdskou jeskyní. Stojí to za to!
Teď jsou však před námi Vánoce a k těm patří betlém. Ten náš 
je nádherný, vpravdě umělecké dílo! Určitě se přijďte podívat 
– bude ke zhlédnutí 25. 12. a 1. 1.

Požehnané Vánoce vám všem! 
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Bohoslužby o Vánocích
24. prosince 2017 – Štědrý den v 8:30 hod.
ve 21:00 hod. Půlnoční mše svatá (zpívá chrámový sbor)
Doprava: autobus odjede ve  20:30 h. z  Adamova III a  zpět 
deset minut po skončení bohoslužby od zastávky MHD Ob-
chodní dům.

25. prosince 2017 – Hod Boží vánoční – mše svatá v 8:30 hod. 
(zpívá chrámový sbor)

26. prosince 2017 – Svátek sv. Štěpána – mše svatá v 8:30 h. 
(zpívá schola mladých)

31. prosince 2017 – mše svatá v 8:30 hod.

1. ledna 2018 – mše svatá v 8:30 hod.

Významná výročí
Miloslav Kopecký  
- nedožité 90. narozeniny
Miloslav Kopecký se narodil 11. led-
na 1928 v Nýřanech, kde žil s rodi-
či do  svých šesti let. V  roce 1934 
byl jeho otec přeložen ze Škodo-
vých závodů v  Plzni do  adamov-
ského závodu. V Adamově vychodil 
Míla obecnou a měšťanskou školu, 
poté se učil dva roky soustružní-
kem v místním závodě. V roce 1948 
po  absolvování Vyšší průmyslové 
školy strojnické v Brně nastoupil do tehdejších Škodových zá-
vodů v Adamově jako konstruktér. Brzy se vypracoval na sa-
mostatného mechanika. Později pracoval v útvaru TOV - jeho 
oborem bylo teplo, voda, vzduch. Až po čtyřicítce studoval tří-
letý energetický institut. Několik roků před důchodem byl po-
věřen funkcí hlavního energetika závodu.
Miloslav Kopecký svůj život, mimo rodinu a  zaměstnání, vě-
noval Sokolu a sportu. Již od malička vynikal ve cvičení v So-
kole. Jak vyrůstal, provozoval postupně více sportů jako tenis, 
hokej, kopanou, házenou, odbíjenou, lehkou atletiku a spor-
tovní gymnastiku. Jeho cvičitelem sportovní gymnastiky byl 
Jan Švanda, jeho pozdější tchán. Později se oba stali trenéry 
mladých gymnastů. Tělovýchově věnoval Míla každou volnou 
chvilku. Jako výborný gymnasta působil v  adamovské akro-
batické trojce, naposledy ve složení Švanda, Kopecký a Fiala, 
která byla známa po celém okrese a částečně i v kraji. V roce 
1951 se oženil se Zdenkou Švandovou. Vychovali spolu syna 
a dceru, kteří se také věnovali sportovní činnosti i cvičení v tě-
lovýchovné jednotě. 
Po roce 1989 se s Oldřichem Pačovským zasloužil Míla o zno-
vuobnovení Sokola v Adamově. Jako náčelník nacvičil prost-
ná Věrné gardy na XII. Všesokolský slet v Praze, který se konal 
v roce 1994 a jehož se také zúčastnil. V tomto roce také převzal 
po Oldřichu Pačovském funkci starosty Sokola a vykonával ji až 

do svého vážného onemocnění v roce 1999. Největší zásluhu 
měl spolu se svojí manželkou na sepsání Almanachu k 90. vý-
ročí založení Sokola v Adamově v roce 1996. V roce 2004 u pří-
ležitosti 40. výročí povýšení Adamova na město dne 28. října 
mu bylo uděleno Čestné občanství města Adamova za celoži-
votní zásluhy ve sportovní a tělovýchovné činnosti v Adamo-
vě. Jeho zásluhy o tělovýchovu nebudou zapomenuty.
Miloslav Kopecký zemřel po zhoršení své vážné a dlouhodobé 
nemoci dne 12. prosince 2007. Vzpomínají, kromě rodiny, žijí-
cí spolužáci, spolupracovníci, přátelé a známí včetně adamov-
ských Sokolů. Čest jeho památce.

MK

Marie Šmerková  
- nedožité 100. narozeniny
Narodila se 24. ledna 1918 v  Bo-
řitově v  rodině drážního zaměst-
nance. Později bydlela s  rodiči 
v  Adamově ve  strážním domku. 
V  osmnácti letech se provdala 
za Josefa Šmerka a zůstala natrva-
lo bydlet v Adamově. S manželem 
vychovali syna Stanislava a dceru 
Marii. V roce 1973 paní Šmerková 
ovdověla. Veškerá starost o rodin-
ný domek, zahradu a přilehlé menší hospodářství zůstala pře-
vážně na ní. Řadu let byla zaměstnána v adamovském závodě.
Marie Šmerková zemřela 18. září 2004 v 86 letech v Boskovi-
cích. Adamovští pamětníci ji znali jako tichou, skromnou a ve-
lice pracovitou ženu. Byla známa především svými výbornými 
a chutnými výtvory cukrářského umění (trubičky, věnečky, ko-
láčky apod.). Vzpomíná dcera Marie, neteř s rodinou v Bořitově 
včetně pravnuků, přátelé a známí. Čest její památce.
 MK

Ze školních tříd
ZŠ Komenského

Okresní přebor ve florbalu
V  úterý 21. listopadu se v  Blansku v  hale TJ ČKD uskutečnil 
okresní přebor ve florbalu starších žáků. Starší žáky doplnilo 
několik mladších žáků, kteří by pro malý počet nemohli vytvo-

řit družstvo ve své kategorii. V konkurenci pěti týmů se nám 
podařilo zopakovat předloňský výsledek a skončit na pěkném 
třetím místě. 
Po úvodní prohře s hlavním favoritem Gymnáziem Blansko 0:5 
jsme přehráli Gymnázium Boskovice 5:1. Následně jsme pod-
lehli ZŠ náměstí 9. května Boskovice 1:2, když se nám nepoda-



18

řilo dorovnat dvoubrankovou ztrátu. V posledním utkání jsme 
zvítězili nad ZŠ Sloup 5:0 díky hattricku Davida Křenka a získali 
tak po dvou letech opět pohár za třetí místo.
Nejvíce branek našeho týmu v turnaji, a to čtyři, dal Adam Pru-
dík. O třech brankách Davida Křenka již byla zmínka, dvě bran-
ky vstřelil Tomáš Poláček a po jedné přidali Ondřej Kos a Maty-
áš Polzer. Všem 12 hochům patří poděkování za reprezentaci 
školy a získání dalšího poháru do školní sbírky. 
V  rozhodujícím utkání podlehl tým Gymnázia Blansko, který 
všem soupeřům nadělil 5 či 6 branek, výborně takticky hra-
jícímu týmu ZŠ náměstí 9. května Boskovice, který spoléhal 
na trpělivou hru, 0:2. Na turnaji se výrazně projevil vliv psychi-
ky u mladých sportovců při vývoji utkání, kdy ani jedno muž-
stvo, které prohrávalo, nedokázalo vývoj utkání zvrátit. Pouze 
v jednom případě došlo k vyrovnání stavu.

Celkové pořadí turnaje:
1. ZŠ náměstí 9. května Boskovice 10 b.
2. Gymnázium Blansko  9 b.
3. ZŠ a MŠ Adamov  6 b.
4. Gymnázium Boskovice  4 b.
5. ZŠ Sloup  0 b.

Sestava ZŠ Adamov: 
David Křenek, Tomáš Poláček, Adam Prudík, Petr Doha, Václav 
Janoušek, Vojtěch Kubín, Jakub Pilař, Matěj Pilař, Vít Sereda, 
Ondřej Kos, Marco Unčík, Matyáš Polzer, Aleš Spurný

ZŠ Komenského

Ekonomická olympiáda
V  letošním roce se konala historicky první Ekonomická 
olympiáda pro ZŠ. Jedná se o první ročník soutěže, do které 
byly zařazeny otázky z finanční gramotnosti, národního hos-
podářství, informačních technologií a všeobecného přehledu. 
Soutěž organizovala Obchodní akademie a  Střední zdravot-
nická škola Blansko.
Olympiáda se konala v Blansku ve čtvrtek 7. prosince. Naši ško-
lu reprezentovaly žákyně devátého ročníku Kateřina Peterko-
vá a Barbora Skirková.
Po přivítání a občerstvení děvčata absolvovala hodinový vě-
domostní test. Po přestávce je čekala samostatná práce na po-
čítači, na kterou měly časový limit 30 minut.
Než proběhlo vyhodnocení, vybrané studentky provedly 
účastníky soutěže po škole a ukázaly jim, co je u nich zajíma-
vého.

A  jak vše dopadlo? Barbora Skirková obsadila krásné 3. 
místo. Domů jsme tedy odjížděli nejen s dobrým pocitem, ale 
i s pohárem a dalšími cenami. 
Blahopřejeme a oběma dívkám děkujeme za reprezentaci ško-
ly.

Mgr. Jaroslava Šmerdová

MŠ Jilemnického

Předvánoční čas
Ještě než přijdou všemi dětmi vytoužené Vánoce, je potřeba 
zvládnout spoustu věcí. Tak jako maminky mají za úkol napéct 
cukroví, poklidit, umýt okna, vyzdobit domácnost vánočními 
dekoracemi a mnoho dalších detailů, tak i děti mají své úkoly. 
Hned první prosincový den se rozsvěcel stromek u Domu slu-
žeb na Ptačině. Děti z naší školky měly tuto slavnostní událost 
doprovodit svým vystoupením. Proto jsme společně nacvi-
čovali básničky, vánoční písničky a  koledy. Rozsvícení klaplo 
na vteřinu a i vystoupení dopadlo dobře. Děti měly podle in-
strukcí pana zvukaře zpívat nahlas, a protože jsou to děti po-
slušné, myslím, že některé z nich bylo slyšet až na Horce. Dále 
nás čekala kultura tak nějak z druhé strany. Tentokrát vystupo-
vali jiní pro nás. Jeli jsme totiž do divadla Radost na představe-
ní Jája a Pája. Divadlo nás nadchlo, byla legrace, spousta písni-
ček a vtipných momentů. A pak to zase bylo na nás. 
 Čekala nás pro změnu vánoční besídka. Každá třída si připra-
vila svůj program. Básničky, písničky, koledy a taky nějaké to 
divadlo, od každého kousek. A jaké by to byly Vánoce, kdyby-
chom si i ve školce neupekli nějaké to vánoční cukroví? A až 
jsme toto všechno absolvovali, přišel čas na  zasloužený od-
počinek. Mohli jsme vydechnout, zvolnit a  užívat si to, co je 
na  Vánocích to nejkrásnější. Klid, pohodu, lásku, radost těch 
nejmenších. Přeji nám všem, aby se nás dotklo kouzlo Vánoc...

Iva Drlíková

KOLO-KOLO

Barborky a andělé…
V  rámci firemního cyklu Romex a  umění se 8. 12. 2017 v  je-
jich  zajímavých industriálních prostorách konal hudebně - 
taneční pořad spolku KOLO-KOLO s  názvem Barborky a  an-
dělé. Děti přinesly větvičky a zatančily pásmo pranostik o sv. 
Barboře, o vánočních zvycích. Některé se proměnily v anděly 
s krásnými modrými šálami a nejmenší děti vypadaly v bílém 
oblečení jako andílci a předvedly, co se od září naučily. Mezi 
tanečními vystoupeními zazpívaly děti ze sboru Vrabečci, 
který od října vede Mgr. Jitka Hašková s manželem Otakarem 
Haškou. Jejich krásné zpívání, které umocnila i dobrá akustika 

Foto: Otakar Haška
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sálu, se neslo sálem. Vystoupení o Ježíškovi připomínalo sta-
ré Ladovy obrázky. Nakonec děti přinesly světlo, jako symbol 
Vánoc. Odpolední atmosféru umocňovala i výzdoba a netra-
diční osvětlení 
A  protože do  KOLA-KOLA chodí už více jak čtyřicet dětí 
od  dvou let, přišlo se na  ně podívat mnoho rodičů, přá-
tel i příznivců. Ti ocenili jejich snahu potleskem a úsměvem. 
Máme radost, že se KOLO-KOLO rozrůstá a dětí, které sem cho-
dí rády, je čím dál víc. Přijďte se podívat i vy se svými dětmi.
Děkuji všem, kteří pomáhali při přípravě i těm, kteří přišli. Dě-
kuji i firmě Romex, která nám umožnila vystoupit v jejich pro-
storách a doufám v další spolupráci.
Všem přeji do roku 2018 jen to nejlepší.

Mgr. Kateřina Prudíková 

MŠ Komenského 6

Čekání na „Ježíška“

Adventní čas jsme si zpříjemnili v MŠ Komenského různými ak-
cemi a činnostmi.
Krásně jsme si vyzdobili školku, nazdobili stromeček a upekli 
perníky. Navštívil nás taky Mikuláš s andělem a čertem s boha-
tou nadílkou. Vydařily se nám i dílničky pro děti a jejich rodiče 
a také prarodiče. Odtud si každý odnesl vlastnoručně vyrobe-
nou vánoční ozdobu.
Pan Petr Toman nás rozezpíval a  roztancoval svým progra-
mem. Pak už následovalo vánoční posezení s rodiči, pro kte-
ré si děti pod vedením svých učitelek připravily pásmo veršů 
a písniček. Děti rozdávaly radost i jiným lidem, a to vystoupe-
ním v domě s pečovatelskou službou a nezapomněly zazpívat 
i „jubilantům“ pod vedením učitelek Jany Hlouškové a Heleny 
Markové.
Moc hezky nám to čekání na „Ježíška“ uteklo!

 Dagmar Kalová

ZŠ Ronovská

Velké šachové klání  
mladých šachistů
V  úterý 28. listopadu se ve  škole na  Ronovské uskutečnilo 
za vydatné pomoci pana Petra Bednáře ze šachového oddílu 
Spartaku Adamov školní kolo šachové soutěže mladšího žac-
tva.
Školní družina ve  škole na  Ptačině se hned od  rána zaplnila 
hráči z 1. - 4. tříd. Účast byla velká – přihlásilo se 24 žáků. 

Po vysvětlení pravidel šachového klání mohlo začít první ša-
chové rozlosování.
Největší účast byla ze čtvrtých tříd, ale velikou radost všem 
udělali i  naši nejmladší prvňáčci, kteří se neváhali pustit 
do souboje se staršími spolužáky. Mohli jsme tak s potěšením 
konstatovat, že nám rostou mladí nadějní hráči i hráčky. V ně-
kolika případech došlo i k zajímavým sourozeneckým kláním.
Celkem proběhlo šest kol a před polednem jsme mohli koneč-
ně vyhlásit naše nejlepší šachisty:
První „pětka“: Marek Dvořák (4.A), Jiří Brom (3.B), Jan Papiž 
(3.B), Tomáš Polzer (4.B) a Vít Cinkl (3.B).
Mezi děvčaty měla nejlepší umístění Barbora Bromová (4.A). 
Více informací o průběhu turnaje najdete na http://chess-re-
sults.com/tnr317265.aspx?lan=5.
Z nejlepších našich mladých šachových nadějí bude vytvoře-
ný tým, který nás bude reprezentovat v prosinci na okresním 
kole v Jedovnicích.

Mgr. Soňa Karásková

ZŠ Ronovská

ČEPS cup pro první stupeň ZŠ  
– okresní kolo
Nová florbalová sezona již začala a  my jsme se opět s  žáky 
prvního stupně účastnili tradičního turnaje pro základní ško-
ly. Nově nese název ČEPS cup. Okresní kolo turnaje se konalo 
23. listopadu v hale ČKD Blansko. Turnaje se účastnilo 11 týmů, 
které byly rozděleny do dvou skupin. My v naší skupině vyhráli 
všechny zápasy a těšili jsme se, s jakým soupeřem si zahraje-
me nejdůležitější semifinálový zápas. Los padl na ZŠ Boskovi-
ce, která podávala velmi pěkné výkony v druhé skupině. Naše 
obavy naštěstí nebyly naplněny a tohoto soupeře jsme porazi-
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li 4:2. Tím jsme si zajistili postup do finále. Protože jsme věděli, 
že krajského kola postupují oba finalisté, zkoušeli jsme různé 
varianty a kombinace. Soupeřem nám byla ZŠ Olešnice, která 
se turnaje účastní také již tradičně. Tohoto soupeře se nám ne-
podařilo přestřílet a prohráli jsme s ním 1:5. Každopádně i dru-
hé místo nám nezkazilo úsměv na  tváři a  těšíme se na  další 
kolo turnaje. Statistiku týmu lze sledovat na stránkách: www.
ceskyflorbal.cz/zakladniskoly.

Mgr. Lenka Dohová

ZŠ Ronovská

Slavnost Slabikáře v 1. B

Zachránit princeznu! To byl hlavní úkol setkání, kdy prvňáčci 
bojovali s  písmenky, aby za  odměnu dostali vytoužené Sla-

bikáře. Akce se konala v odpoledních hodinách 21. listopadu 
ve třídě 1. B na ZŠ Ronovská. 
Po  krátkém vystoupení prvňáčků dostal každý pět úkolů. 
K  jednotlivým úkolům byly přiděleny klíče a  každý klíč zna-
menal nějaké písmenko. Když se podařilo dětem písmenka 
dát dohromady, společně se svými rádci – rodiči našli jméno 
pro zakletou princeznu. Všichni princeznu nakonec vysvobo-
dili a  její jméno vyslovili. Za  odměnu každému žáčkovi paní 
ředitelka předala jejich první velkou knihu – Slabikář. Pokud se 
nám práce podaří, tak se na jaře s princeznou setkáme oprav-
du a budeme pasováni na čtenáře. Už se na to těšíme. 

Mgr. Lenka Dohová

ZŠ Ronovská

Výlet do planetária Brno
S našimi prvňáčky jsme se v pondělí 4. prosince vydali na vý-
let vlakem do planetária v Brně. Tento výlet byl opět realizo-
ván díky projektu - Prvňáčci v říši vědy. Naše děti po odvážné 
cestě vlakem a  tramvají doputovaly do  planetária, kde jsme 
společně shlédli vesmírnou pohádku Zulu hlídka. Odvážní 
komiksáci ze Zula hlídky se ve svém speciálním létajícím talíři 
vydali pozpátku v  čase. Někdo špinil naši planetu a  oni mu-
seli zjistit, kdo to dělá! Následky by mohly být katastrofální. 
Jejich pátrání je nakonec zavedlo až do  doby, kdy vznikala 
Země a vlastně i celá Sluneční soustava. My jsme se společně 
přesvědčili, že se naše planeta vyvíjela a mnohokrát změnila. 
V rámci představení jsme si v digitáriu prohlédli také hvězdy, 
planety a souhvězdí naší sluneční soustavy. Celé přestavení se 
nám moc líbilo. 

Mgr. Lenka Dohová 

Ze sportu
Mikulášský turnaj v šipkách 
pro mládež
Ve čtvrtek 7. prosince se uskutečnil v Šipkovém klubu již tra-
diční Mikulášský turnaj pro mládež. Pro nejlepší byly připra-
veny věcné ceny a poháry, ale alespoň sladkou odměnu dostal 
každý. Letošního turnaje se zúčastnilo 24 hráčů. Pro všechny 
bylo připravené občerstvení zdarma a na závěr se pro všechny 
zúčastněné losovala bohatá tombola.

Výsledky
1. Sereda Vít, 2. Matoušek Marek, 3. Prudík Adam, 4. Polzer To-
máš, 5. Kleveta Aleš, 6. Kurek Simona, 7. Valouchová Denisa, 8. 
Bučková Martina, 9. Pilát Roman, 10. Plaček Ondra, 11. Flachso-
vá Žaneta, 12. Křenek David, 13. Rotlekl Tomáš, 14. Vlčková Sa-
bina, 15. Hloušek Martin, 16. Flachs Tadeáš, 17. Pilař Jakub, 18. 
Rusnáková Aneta, 19. Janoušek Václav, 20. Poláček Tomáš, 21. 
Pilař Matěj, 22. Pirek Patrik, 23. Doha Petr, 24. Boucník Mirek

Střípky z historie 
adamovského sportu, 12. díl
V roce 1950 byl Adamov přeřazen do blanenského okrsku III. 
třídy Brněnského kraje. Spolu s ním do něho patřila mužstva 
dvou vojenských sokolských jednot Ocel a Úder, dále Jedovni-
ce, Rudice, Lipovec, Ostrov Macocha, Lysice, Pozořice, Mosila-
na Obřany, Bohemia Brno a Železničáři Brno.
Na jaře zápolilo o prvenství ve třídě pět oddílů, které skonči-
ly v pořadí Ostrov Macocha, Ocel, Škoda Adamov, Jedovnice 
a  Pozořice. Na  začátku podzimní části vystoupil ze soutěže 
Úder. Mistrem okrsku se nakonec stalo mužstvo VSJ Ocel s ná-
skokem 2 bodů na  Škodu Adamov. Adamovský tým doplatil 
na slabší jarní začátek, pak se již dobře rozehrál a celkově vy-
kázal v tomto roce podstatné zlepšení. Prohrál pouze dvakrát, 
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a to 2:8 v Pozořicích a doma 1:3 s Jedovnicemi, s vítězem okrs-
ku měl pozitivní zápasovou bilanci 5:2 a 2:2.
Kromě 20 mistrovských zápasů odehrálo první mužstvo ještě 
nejméně 12 dalších zápasů. Předními střelci tohoto mužstva 
byli Pantůček, Hnát, Kocman, Hnátovič a  Šaněk. V  létě oddíl 
posílil Tuček, který přestoupil z Lanžhota. Ten spolu s Hnátovi-
čem reprezentoval během tohoto roku Brněnský kraj v několi-
ka mezikrajových zápasech juniorů.
Druhé mužstvo Adamova sehrálo 14 mistrovských zápasů 
ve 4. třídě, z toho 6 zápasů vyhrálo a 8 prohrálo. V tabulce se 
umístilo uprostřed na 4. místě s pasivním skóre 30:43. Doros-
tenecké družstvo vybojovalo 8 mistrovských zápasů, z nichž 
v 5 zvítězilo a ve 2 prohrálo. V jarním dorosteneckém mistrov-
ství kraje, které bylo rozděleno do 15 okrsků, mělo za soupe-
ře ČsSŽ Husovice, Líšeň, Svis Husovice, Tuřany a Obřany. Hrálo 
se jednokolově a adamovští dorostenci obsadili konečnou 2. 
příčku tabulky. V  podzimním mistrovství pak hráli v  blanen-
ském okrsku a bojovali v něm o první místo.
Zpráva o činnosti oddílu kopané Sokola Škoda Adamov kona-
ná 24. října se rozsáhle věnovala také neutěšenému stavu hřiš-
tě. To bylo svojí polohou u splavu řeky Svitavy nad Adamovem 
značně vzdáleno od obce. Hrací plochu tvořil nerovný kameni-
tý terén, v její bezprostřední blízkosti se nacházela skalní stěna 
na jedné a dřevěná ohrada na druhé straně. Hygienická zaří-
zení byla k dispozici jen minimálním v rozsahu. Prostor hřiště 
nebyl napojen na přívod elektrického proudu.
V roce 1951 došlo k velké reorganizaci pravidelných fotbalo-
vých soutěží. Ty měly nově pouze tři úrovně – celostátní (mis-
trovství republiky se 14 oddíly), krajskou (krajské přebory s 10 
účastníky) a okresní. Na nejnižším stupni se vytvořila oddělení 
o 10 družstvech. Hrálo se dvoukolově a vítězové krajských pře-
borů a okresních oddělení se v závěru podzimu utkali ve vyřa-
zovacích a kvalifikačních bojích o omezený počet postupují-
cích do vyšších přeborů.
Škoda Adamov měl v přeboru okresu Blansko za soupeře týmy 
Metry Blansko I a II, Ostrova Macochy, Lipovce-Kulířova, Rájce, 
Doubravic, Ráječka, Jedovnic a  Rudic. Od  začátku se usadilo 
na  čele tabulky první mužstvo Metry Blansko před Adamo-
vem, ale jen díky skóre nebo vyššímu počtu odehraných zápa-
sů. O vítězi rozhodlo až poslední kolo, v němž na blanenském 
hřišti zvítězil Adamov 3:2 a postoupil spolu s dalšími 21 kluby 
do soubojů o postup do krajského přeboru.
Jako soupeř mu bylo přiděleno mužstvo Trhárny Ivančice. Oba 
zápasy skončily nerozhodně 1:1 a o postupujícím musel roz-
hodnout los. Šťastnějším byl adamovský oddíl, který tím získal 
právo se zúčastnit bojů druhého kola. Avšak po třech dnech 
bylo na schůzi soutěžního referátu sekce kopané krajského vý-
boru Sokola rozhodnuto o škrtnutí Sokola Škody Adamov ze 
soutěže vítězů okresů o postup do krajského přeboru, důvod 
nebyl v tisku uveden.
Z hráčů byli v tomto roce v referátech zmíněni jako střelci bra-
nek Hnát (kapitán prvního mužstva), Hnátovič, Hofman, Osič-
ka, Šmerda a Tuček.
V  roce 1952 startoval oddíl kopané závodní sokolské jedno-
ty Adamovské strojírny v I. výkonnostní třídě přeboru okresu 
Blansko. Spolu s ním tam náležely celky Metry Blansko I a  II, 
Doubravic, Ostrova, Delty Rájec, Ráječka a Rudic. Adamovský 
klub obsadil v tabulce po 5 porážkách čtvrté místo za zisk 16 
bodů a skóre 56:33. Do dalších bojů postoupila mužstva Metry 
Blansko I a Ostrova Macochy.

K  nejlepším střelcům branek v  mistrovských zápasech toho-
to roku patřili Pantůček (15). Tuček (12), Hnát (8), Vodička (6) 
a Viselka (5), dále se do branky soupeře trefili Bláha, Hnátovič, 
Jabůrek, Svoboda a Zuzka.
Někdy v prvních měsících roku 1953 nastoupil na pozici tajem-
níka závodní tělocvičné jednoty bývalý dlouhodobý hráč ligo-
vých Židenic Bohumil Chocholouš. Pod jeho vedením se zin-
tenzívnil rozvoj sportovního života v Adamově, nejvíce se však 
věnoval kopané. Hned po  příchodu se organizačně zapojil 
do budování dnešního fotbalového stadionu, jehož výstavba 
byla v této době zahájena a byla rozvržena na dobu dvou let.
Po zvážení nedostatků třístupňového uspořádání soutěží pro-
běhla v  roce 1953 jejich další reorganizace. V  krajích vznikla 
pod přeborem nižší výkonnostní úroveň nazvaná krajskou 
soutěží. Právě do jedné z jejich tří skupin byl zařazen Spartak 
Adamov, dalšími členy byla mužstva Spartaku Blansko, Spar-
taku I. brněnská, Slavie Brno B, Dynama Brno, Slovanu Brno, 
Spartaku a Jiskry Svitavy a Spartaku a Jiskry Moravská Třebo-
vá.
Jak je vidět z výčtu klubů, objevily se v prvních měsících roku 
1953 nové názvy. K  jejich přidělení došlo podle příslušnosti 
k výrobním odvětvím závodů, které kluby reprezentovaly. Po-
kud se při konkretizaci omezíme jen na výše uvedené kluby, 
tak Spartak byl spojen s těžkým či všeobecným strojírenstvím, 
Slavia s vysokými školami či vědeckými ústavy, Dynamo s do-
pravou, energetikou či spoji, Slovan s veřejnou správou, justicí, 
zdravotnictvím, bankovnictvím či pojišťovnami a Jiskra s tex-
tilním, chemickým, sklářským či keramickým průmyslem.

-dtk-

Otevřený přebor města 
Adamova v běhu na lyžích
uspořádá oddíl orientačního běhu při Spartaku Adamov, z. s. 
v sobotu 20. 1. 2018. Závody se budou konat pro všechny vě-
kové kategorie, tratě budou nachystány v délce od 200 m až 
do 8,0 km. 
Začátek prezentace bude od  10.00 hod. v  prostoru býva-
lé Lyžařské chaty „Pod dráty“. Start prvních závodníků bude 
v 11.00 hod. Vítězové všech kategorii budou odměněni věcný-
mi cenami, sponzorem závodu bude firma TESPA. Občerstvení 
všeho druhu bude zajištěno, peníze a dobrou náladu s sebou.
 Průběžné informace o závodu, event. jeho termínový posun či 
zrušení, najdete na www.adamov.cz.
 Srdečně zveme všechny zájemce. 

ŠACHY
Po  čtyřech odehraných zápasech mají adamovská družstva 
stejnou bilanci, dvě vítězství a dvě prohry. Stejná je i jejich po-
zice v tabulkách KPI a KPIIA. Obě družstva jsou na 5.místě se 6 
body a mají i stejnou hodnotu skóre 15. 

Krajský přebor I.třídy
ŠK Veselí nad Moravou - Spartak Adamov 5,5:2,5
1 Jan Píše; 0,5 Karel Švehla, Martin Handl, Martin Pokladník.

ŠK Lokomotiva Brno „B“ - Spartak Adamov 3,5:4,5
1 Karel Švehla, Martin Pokladník; 0,5 Karel Kredl, Pavel Masák, 
Jan Píše, Ján Mižák, Petr Bednář.
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Krajský přebor II.třídy “A“
Spartak Adamov „B“ - TJ Sloup 4,5:3,5
1 Pavel Masák, Jan Píše, Olga Dvořáková, Zdenek Dvořák; 0,5 
Jiří Wiezner.

ŠK Lipůvka – Spartak Adamov „B“ 5,5:2,5
1 Ján Mižák, Petr Bednář; 0,5 Petr Ležák.

-pb-

Turisti
Z vycházek turistického oddílu
Již tradičně jsme „Mikulášskou vycházku“ uskutečnili prv-
ní neděli v  prosinci. Trasu volíme s  ohledem na  turisty, kteří 
se s námi chtějí setkat, ale ze zdravotních důvodů nemohou 
chodit na vycházky. Posezení bývá v blízkosti vlakové zastáv-
ky, letos to bylo v restauraci Hrádek v Ráječku. Trasa z Blanska 
vedla městem po zelené značce, přes Sloupečník krásným za-
sněženým lesem. Došli jsme na rozcestí Horničky, odkud byly 
výhledy vzhledem k počasí jen do krátkého okolí. Sešlo se 30 
turistů, zdolali jsme 8 km.
Kdo byl svatý Mikuláš z Myry?
Přestože nikdy nebyl oficiálně prohlášen za svatého, je v křes-
ťanském světě oslavován více než tisíc let. Narodil se ve 3. sto-
letí do bohaté řecké rodiny a proslul jako ochránce chudých, 
kterým pomáhal po  celý svůj život. Proto je jeho smysl pro 
spravedlnost a štědrost často dáván do souvislosti s konáním 
zázraků, které se jeho přičiněním staly. Většinu života 
strávil v Myře (dnešní Turecko), kde se stal biskupem. Odtud 
pramení jeho zobrazování v dlouhém šatu, s mitrou na hlavě 
a  biskupskou berlou v  ruce. Zemřel 6. prosince ve  věku více 
než 60 let.

Připravila a vedla Irča Antoszewska

 
 
 

Děkujeme za spolupráci  
a podporu v roce 201 7.  

 

Přejeme klidné,   
pokojné vánoce  

a úspěšný rok 201 8.  

Fotbalový klub Adamov 

 0         

Alfa

REALITNÍ MAKLÉŘ PRO ADAMOV

Ing. Karel Hynšt
karel.hynst@re-max.cz

INZERCE 
 ♦ NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY VE 2. PATŘE OD TESCO BRNO! 

Sloučíme Vám všechny půjčky dohromady! Splácejte méně! 
Dostanete okamžitou hotovost, na účet nebo i složenkou. 
Na viděnou s Vámi se moc těší Veronika Filipová. Kontakty: 

mobil 724  771  262, telefon 542  213  285, e-mail: veronika.
filipova@homecredit.cz.
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www.realityhynstova.cz
Pozor:
od 1. 1. 2018 se vrací 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
k podílům 
na nemovitostech.
Pro více informací
navštivte naši kancelář 
nebo zavolejte.

Uvažujete 
o prodeji či koupi 
nemovitosti? 
Nabízím nezávaznou 
bezplatnou 
konzultaci. 

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

Společnost pro obnovu a zachování Skalního 
sklepa Adamov prosí občany, kteří vlastní dobové 

materiály vztahující se k budově a okolí, 
o jejich poskytnutí. 

Materiály je možno zaslat na email 
skalnisklep@seznam.cz, nebo poštou na adresu 

Nádražní 57, Adamov.
Materiály budou použity při rekonstrukci 

budovy a se souhlasem poskytovatele mohou být 
uveřejněny na stránkách www.skalnisklep.cz.

Současně chceme poděkovat všem, kteří již 
materiály poskytli a popřát občanům Adamova 

krásné a pohodové prožití vánočních svátků.

SKALNÍ SKLEP ADAMOV
 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení koberců a  PVC, 

montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a  lami-
nátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 
728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

 ♦ Nabízím práci z domova na PC/NET. Na VČ 7 – 10 tis./měs., 
na HČ od 25 tis./měs. Více info na www.podnikejzdomova.
cz/urbankova1. 

 ♦ Koupím garáž v Adamově. Tel. č.: 723 743 122.

 ♦ Pronajmu garáž na  ulici Hybešova v  Adamově, tel. č. 
721 745 815.

 ♦ Zajištění manželé koupí byt 2+1 nebo 3+1 na Ptačině. Tel. 
č. 735 137 107.

 ♦ Koupím menší byt v Adamově. Hotovost. Tel. č. 605 365 032.

 ♦ OPRAVNA OBUVI, TAŠEK A VÝROBA KLÍČŮ, obchodní pasáž 
Albert, konečná zastávka tramvaje č. 2. Stará osada, Brno, 
Židenice, Petr Ursacher, tel. č. 604 961 638. Provozní doba: 
Po – Čt: 9 – 12 hod, a 12:30 – 18 hod, Pá: 8 – 12 hod. a 12:30 
– 17 hod. AKCE/SLEVA NA LEDEN – ÚNOR 2018 – Dámské 
podpatky pouze 100,- Kč/pár, pánské podpatky 150,- Kč/
pár. Prodej kožených opasků, úprava délky, broušení nožů, 
nůžek a  jiné dle domluvy. Novinka: Prodej klíčenek na krk 
s dětskými motivy.

 ♦ Bezplatně ocením nemovitost pro potřeby dědického říze-
ní. Volejte na tel. č. 604 533 466 nebo pište na karel.hynst@
re-max.cz. 

 ♦ KOUPÍM i bez TP motocykl Simson, Jawa 250, Babeta, Korá-
do, Pařez, Pionýr - Mustang a jiné do r. 89, dále automobily 
do r. 89. Tel. č. 736 741 967.
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RE/MAX prodává nejvíc 
realit na světě

Nabízím Vám pomoc při prodeji, pronájmu
nebo koupi bytů a rodinných domů
v Adamově a okolí. 

Žiji v Adamově od roku 1973
na ulici Fibichova 419/39A

Ing. Simona Marie Macháčková
Certifikovaná realitní makléřka
T: +420 733 691 220
E: simonamarie.machackova@re-max.cz

RE/MAX 100 Port, Panská 2, 602 00 Brno

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.1.2018 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV

 LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux

Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.

GO EN

GO

GO

CZ CZ

CZ

HD

HD

CZ

CZ

EN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ

EN CZ CZGO

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace

pro AndroidTV. Rozšiřujeme tak naší paletu platforem o další!

Android TV obsahují SmartTV značky: • Sony Bravia, • Philips, • Sharp Aquos

a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.


