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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
Datum Název akce či setkání Pořadatel

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

 organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.

DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE V LETECH 2010-2012 PODÍLELI
NA AKCÍCH PRO NAŠE ADAMOVSKÉ OBČANY.

BEZ VAŠEHO NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ PRO DOBROU VĚC 
A VYŽITÍ OBČANŮ BY NEBYL ROZSAH AKCÍ TAK BOHATÝ.

Roman Pilát, starosta města

Únor 1.2. - 13:00 Karneval na ledě na Sklaďáku TJ Sokol Adamov

5.2. - 15:30 KARNEVALOVÉ MASKY - Výroba papírových masek na karneval MKM

8.2. - 15:00 MASOPUST aneb KARNEVALOVÉ VESELÍ MKM

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

8.2. Vycházka Nad údolím Sloupečníku (dle sněhových podmínek na běžkách 14 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

10.2. - 19.2. Výstava - Pavla Dvorská – kresby, grafiky MKS - společenské centrum

19.2. - 16:00 TVOŔIVÁ DÍLNA - obrázky z luštěnin MKM

23.2. - 20:00 XIII. Školní ples v MKS ZŠ a MŠ Adamov

27.2. - 16:30 PETANQUE - zimní turnaj pro mladé sportovce MKM

Březen 15.3. Bruslení pro děti, mládež a sportovce v každém věku TJ SPARTAK - oddíl LH

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

17.3. V. ročník - Běh na Nový Hrad (kratší trať jen údolím Svitavy) TJ SPARTAK - oddíl OB

21.3. Turnaj jednotlivců amatérských hráčů TJ SPARTAK - stolní tenis

23.3. vycházka První jarní výšlap v Brně (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

23.3. - 20:00 III. Ples města Adamova v MKS Město Adamov, MKS

28.3. Turnaj jednotlivců amatérských hráčů TJ SPARTAK - stolní tenis

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

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

XVII. Halový turnaj mladších a starších žáků v malé kopané ZŠ a MŠ Adamov

Duben 1.4. vycházka První jarní výšlap v Brně (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

14.4. - 23.4. Výstava - Zdeněk Hudeček – Slovácko a Valašsko (obrazy) MKS - společenské centrum

30.4. Pálení čarodějnic MKM

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

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

Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

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

Zápis dětí do MŠ ZŠ a MŠ Adamov

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

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

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

27.5. Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

31.5. Tenisový turnaj mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

I. ročník Memoriálu Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

Světový den bez tabáku – sportovní den pro žáky a veřejnost ZŠ a MŠ Adamov
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
6. 1.  Stanislav Straka, 81 rok, Dvořákova 1
6. 1.  Milan Poslušný, 70 roků, Sadová 27
11. 1.  Jarmila Habrlová, 70 roků, Sadová 23
15. 1.  Jaroslava Hladká, 82 roky, Údolní 1
16. 1.  Richard Papež, 89 roků, Blažkova 6
21. 1.  Milada Šenkýřová, 80 roků,  

Opletalova 48
23. 1.  Bedřich Hájek, 80 roků, Tererova 4
24. 1.  Drahomíra Nečasová, 80 roků, Tererova 1
27. 1.  Drahomíra Všianská, 85 roků,  

Petra Jilemnického 12
27. 1.  Marie Korabečná, 85 roků,  

Komenského 21
29. 1.  Ing. František Novák, 80 roků,  

Komenského 21
31. 1.  Marie Pernicová, 99 roků, 

Pod Horkou 6

Úmrtí
18. 12. Emilie Paliánová, roč. 1936,  

Pod Horkou 12
27. 12. Anna Hofmannová, roč. 1929, 

Neumannova 4
27. 12. Václav Nedvěd, roč. 1958,  

Neumannova 6
13. 1.  Miroslav Kupčík, roč. 1945,  

Petra Jilemnického 13

Dětská sudoku

Pozor na podomní prodej
Vážení občané, 
upozorňujeme na zvýšený výskyt podo-

mních prodejců v našem městě. Pečlivě zva-
žujte umožnění vstupu osob do svých domů 
a bytů. Stejně tak přijetí jakékoliv nabídky 
energií a služeb, které se mohou jevit jak vý-
hodné. U každé takové výhodné nabídky ob-
vykle existuje množství nevýhodných podmí-
nek. Vždy pečlivě pročtěte listiny, nic nepode-

pisujte ihned a nejlépe nikdy ten samý den. 
V případě zájmu si pouze listiny převezměte, 
poraďte se známými a pak teprve něco pode-
pisujte. Pokud prodejce takový způsob odmí-
tá či se Vás snaží neustále přesvědčovat k pod-
pisu ihned, tak není pravděpodobně něco 
v pořádku! V případě nepřiměřené dotěrnosti 
prodejce ihned kontaktujte Městskou policii 
na čísle 602 515 387 případně PČR tel. č. 158.

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události z prosince 2012 
konkrétně:

Strážníci byli požádáni PČR Brno o prověře-
ní oznámení o zraněném muži nacházejícím se 
v prostoru před restaurací na Smetanově ná-
městí. Když se strážníci dostavili na místo, spat-
řili na zemi ležet muže, který měl tržnou ránu 
na hlavě. Dechovou zkouškou bylo zjištěno, že 
je muž pod vlivem alkoholu. Na místo byla při-
volána ZZS pro zhodnocení jeho zdravotního 
stavu. Dále byli na místě zajištěni svědci, jelikož 
bylo podezření, že si muž zranění nezpůsobil 
sám. Celá věc byla předána OO PČR Blansko 
k dalšímu šetření.  

K volně se pohybujícímu a zle vyhlížejícímu 
psovi byli strážníci přivoláni na ulici P. Jilem-
nického. Strážníci na místě kontaktovali přímo 
jeho majitele, který si svého mazlíčka za pomo-
ci strážníků odchytil.

O tom, že osoby pod vlivem alkoholu jsou 
v mnoha případech slovně či fyzicky agresivní 
se přesvědčil provozovatel restaurace na Sme-
tanově náměstí. Jeden z hostů strčil do vcho-
dových dveří tak silně, že je otevřel přes jejich 
maximální možnou hranici a tím je poškodil. 
Na jeho jednání měl vliv zřejmě i fakt, že těs-
ně před touto událostí se v restauraci pohádal 
s několika hosty. Strážníci celou věc zadoku-







mentovali, zajistili svědky a předali k došetření 
OO PČR Blansko. 

Pozornost strážníků i obyvatel Adamova na 
sebe přilákala skupinka podnapilých a hluč-
ných osob, které nastoupily do osobního vozi-
dla a vyjely ze Smetanova náměstí na sídliště 
Ptačina. Strážníci se ihned vydali pronásledo-
vat uvedené vozidlo, jehož řidiče vyzvali k za-
stavení a dále k provedení dechové zkoušky, 
čímž bylo zjištěno, že je pod vlivem alkoholu. 
Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, 
která si celou věc převzala k dalšímu opatření.  

Během měsíce prosince se strážníci, jako 
i v jiných měsících, zaměřovali na dodržová-
ní obecně závazné vyhlášky města Adamova 
č. 4/�01� O udržování čistoty a pořádku ve 
městě Adamově, zejména v souvislosti s po-
hybem psů na veřejném prostranství. Bylo 
zjištěno, že mnoho majitelů nezná přesný 
text vyhlášky, a tak se strážníci snažili půso-
bit zejména preventivně a apelovat na to, 
aby majitelé psů tuto vyhlášku respektovali. 
V nadcházejících měsících již bude přistoupe-
no k udělování blokových pokut za nedodr-
žování pravidel pro pohyb psů. Děkujeme za 
pochopení.

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov





Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
K příležitosti otevření Zlaté zastávky na ulici Komenského 322/6 bude-
me pořádat 26. 2. 2013 v 16:30 hod. besedu pro širokou veřejnost s ote-
vřenou diskuzí o možnostech využití zařízení, naší nabídky a celkové-
ho fungování provozu. Besedy se mimo jiné zúčastní starosta města 
Adamova Bc. Roman Pilát, MBA, místostarosta Jiří Němec a ředitelka ZŠ 
a MŠ Adamov Mgr. Jana Burianová. Akce se bude konat již v nových prostorách.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském 
kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova:
Na 18. zasedání konaném dne 13. 12. 2012 
mimo jiné ZM:

Vzalo na vědomí zápis z Finančního výbo-
ru, konaného dne 10. 12. 2012.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Adamova č. 5/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, kterou byl zvýšen 
poplatek za odpad na 650,- Kč za osobu 
a rok.
Vydalo rozhodnutí, kterým ověřilo, že 
územní plán není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací do-
kumentací vydanou krajem, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem kraj-
ského úřadu, vyslovilo souhlas s předlože-
ným návrhem Územního plánu Adamov 
a výsledky jeho projednání, včetně způso-
bu zohlednění podmínek vyplývajících ze 
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, rozhodlo o uplatněných námit-
kách a vydalo Územní plán Adamov for-
mou opatření obecné povahy.
Schválilo prodej části pozemku parc. č. 
458/35 o výměře 114 m2 druh pozemku 
ostatní plocha v k.ú. a obci Adamov dle ge-
ometrického plánu pro rozdělení pozemku 
č. 778-1901/2012 zpracovaném fy Aditis 
s.r.o., panu Hebelkovi, Brno za celkovou 
cenu 12.800,- Kč a současně uložilo Radě 
města Adamova projednat a schválit pří-
slušnou smlouvu plynoucí z tohoto bodu 
jednání zastupitelstva.
Vzalo na vědomí Dohodu o vytvoření pra-
covních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací a poskytnutí příspěvku 
č. BBK-V-32/2012, uzavřenou mezi Úřa-
dem práce ČR a Městem Adamovem dne 
12. 10. 2012. Jedná se o příspěvek na 2 pra-
covní místa v profesi – Uklízeči veřejných 
prostranství, který Město Adamov obdrží 
za to, že zaměstnává v období od měsíce 
listopad 2012 do konce ledna 2013 dva ob-
čany, kteří jsou evidováni na Úřadu práce 
jako nezaměstnaní.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje  
č.16689/12/OKH, s výší dotace 8610,- Kč 
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti 
JSDH Adamov na rok 2012. 
Schválilo rozpočtové opatření č. 8/2012.
Schválilo Rozpočtové provizorium na 
období leden-únor 2013.

















Pověřilo Radu města Adamova schvalová-
ním rozpočtových opatření v období od 
14. 12. 2012 do 31. 12. 2012. 
Vzalo na vědomí zápis z Kontrolního výboru, 
konaného dne 5. 12. 2012 a schválilo plán 
činnosti Kontrolního výboru na rok 2013.

Z jednání Rady města Adamova
Na 48. schůzi konané dne 17. 12. 2012 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Spor-
tovní komise, která se konala 6. 12. 2012.
Schválila prodejní cenu 3D etiket znak 
Města Adamova ve výši 9,17 Kč/ks + ak-
tuální sazba DPH v počtu 150 ks určených 
k prodeji a 150 ks určených k propagaci 
města.
Schválila termíny svatebních obřadů na 
rok 2013 dle přílohy. Současně Rada měs-
ta Adamova schválila obřadní síň Městské-
ho úřadu Adamov, jako úředně určenou 
místnost pro konání svatebních obřadů. 
Za povolení uzavřít manželství mimo sta-
novenou dobu nebo mimo úředně urče-
nou místnost je vybírán správní poplatek 
Kč 1000,- dle platného zákona o správních 
poplatcích.
Vzala na vědomí žádost Víta Uhlíře NOVA 
M spol. V, Opletalova 26, 679 04 Adamov 
ze dne 11. 12. 2012 o umístění satelitního 
přijímače na stěnu objektu Domu služeb, 
Družstevní 1, Adamov a schválila vyhovění 
této žádosti.  
Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 25. 7. 2012 na zpracování Plánu odpa-
dového hospodářství města Adamova se 
spol. ECO - Management, s.r.o. Tato spo-
lečnost zpracovává nový Plán odpadového 
hospodářství města Adamova pro období 
2013–2017, jelikož původní plán pozbývá 
platnosti dnem 31. 12. 2012.
Revokovala usnesení k bodu č. 12, odsta-
vec c) ze 47. schůze Rady města Adamova 
konané dne 5. 12. 2012. Revokace se týká 
rozhodnutí o zveřejnění záměru prode-
je budovy na ul. Smetanovo nám. 99 na 
úřední desce a na webových stránkách 
města. Dne 13. 12. 2012 byl záměr prode-
je zveřejněn oběma způsoby. Zveřejněna 
byla budova vč. přilehlého pozemku par. č. 
62/1 (vstup a předzahrádka). Jelikož tento 
pozemek nebyl předmětem usnesení, bylo 
třeba jej revokovat. Poté byl záměr prodeje 
nově schválen a to včetně pozemku.
Projednala a schválila Rozpočtové opatření 
č. 9/2012.



















Schválila položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 8/2012 schváleného zastupitel-
stvem v paragrafovém znění.
Schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 
13/2012.

Na 49. schůzi konané dne 27. 12. 2012 
mimo jiné RM:

Projednala a schválila Rozpočtové opatření 
č. 10/2012.

Na 50. schůzi konané dne 14.1.2013  
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis z 23. zasedání Kul-
turně informační komise.
Schválila prodejní cenu turistické vizitky 
JMK ve výši 6,70 Kč/ks + aktuální sazba 
DPH.
Schválila smlouvu o právu provést stavbu 
týkající se umístění elektronických komu-
nikací na konstrukcích teplovodu na po-
zemcích parc. č. 301/6, č.337/3, č. 343/5, 
č.330, č.331/2, St.645, č.331/6, č.331/4, 
č.391, č.238/17, č.238/24, č.417/7, č.399/31, 
č.399/3, č.399/1, č.399/4, č.449, č.458/190 
a č.403/2, vše v k.ú. a obci Adamov mezi  
Městem Adamov a firmou ABLE agency, 
s.r.o.
Vzala na vědomí návrh změny dopravního 
značení po městě a uložila odboru správa 
majetku města zaslat navržené změny ke 
schválení na MěÚ Blansko, oddělení do-
pravy.
V důsledku uzavření dohody o rozvázání 
pracovního poměru na základě její vlastní 
žádosti a následné rezignace na funkci ta-
jemnice Městského úřadu Adamov ke dni 
31. 1. 2013, odvolala Bc. Libuši Špačkovou 
s účinností od 1. 2. 2013 z členství v komi-
sích zřízených Radou města Adamova, a to 
Kulturně informační komise, Komise pro 
koordinaci prací v souvislosti se zavedením 
a následným provozem GISu v Adamově 
a komise Projektu zdravé město Adamov 
a Místní agendy 21, do kterých byla radou 
města jmenována s ohledem na její pra-
covní zařazení.
Rada města Adamova vzala na vědomí re-
zignace členů Komise pro koordinaci pra-
cí v souvislosti se zavedením a následným 
provozem GISu v Adamově Bc. Romana 
Piláta, MBA, paní Dany Hnátovičové, pana 
Jana Ostrého a Bc. Jiřího Charváta, MBA na 
členství v této komisi a v souvislosti s tě-
mito rezignacemi uložila předsedovi Ko-
mise pro koordinaci prací v souvislosti se 
zavedením a následným provozem GISu 
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v Adamově doc. Ing. Rudolfu Rybáři, CSc., 
aby předložil návrh na jmenování nových 
členů této komise.
Schválila Dodatek č.3 ke Smlouvě o dodáv-
ce tepelné energie v roce 2013 mezi společ-
ností Adavak, s.r.o. Nádražní čp. 455, Ada-
mov a Městem Adamov, včetně jeho příloh, 
kterými jsou příloha č. 1a – Přihláška k od-
běru tepla, příloha č. 2 – Cenové ujednání, 
příloha č. 2a – Diagram odběrů a úhrad zá-
loh, příloha č. 2b – cenová doložka, příloha 
č. 3 – kalkulační výpočet ceny tepla, vše pro 
odběrní místo 910809, kterým je budova 
MěÚ na ulici Pod Horkou 2. 
Schválila podobu fotokroniky Města Ada-
mova za rok 2012 v předloženém znění.
Schválila mandátní smlouvy se společností 
Renards, s.r.o. na služby dotačního mana-
gementu a na poskytnutí služeb ve spoji-
tosti s realizací výběrového řízení na sta-
vební práce v rámci projektu „Snížení ener-
getické náročnosti objektu MŠ P. Jilemnic-
kého Adamov“.
Vzala na vědomí předložený soubor ma-
teriálů k navrženému systému likvidace 
biologicky rozložitelného odpadu ve měs-









tě Adamově a schválila Smlouvu o dílo se 
společností Renards dotační, s.r.o., na zpra-
cování žádosti v rámci projektu „Systém 
likvidace biologicky rozložitelného komu-
nálního odpadu (BRO) ve městě Adamov.“
Schválila v souladu se změnou DPH od 
1. 1. 2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. E/228/3/2012 se společností EMPEMONT, 
s.r.o.
Schválila v souladu se změnou DPH od 
1. 1. 2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 17. 12. 2012 se společností Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vzala na vědomí nabídku ze dne 2. 1. 2013 
společnosti REVENGE, a.s. o umístění kon-
tejnerů na oděvy na pozemcích města 
a dala souhlas k umístění 2 kusů těchto 
kontejnerů.
Schválila navýšení nájemného u nebyto-
vých prostor, pozemků a sloupů veřejné-
ho osvětlení v majetku města o roční míru 
inflace za rok 2012 v souladu s uzavřenými 
smlouvami.
Schválila navýšení nájemného o roční míru 
inflace za rok 2012 v bytech ve vlastnictví 











města Adamova s účinností od 1. 2. 2013 
a vzor dodatku ke smlouvám o nájmu 
bytu. 
Vzala na vědomí pořadí žadatelů o byt 
v Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Komenského 1, Adamov, sestavené pově-
řenou pracovní skupinou dne 8. 1. 2013 
a souhlasila s uzavřením Smlouvy 
č. 01/2013/B o nájmu bytu zvláštního urče-
ní č. 24 v DPS se žadatelkou umístěnou na 
prvním místě v pořadí.
Projednala 3. komunitní plán sociálních 
služeb Blansko na období 2013–2016 
a doporučila ho ke schválení zastupitel-
stvu města.
Schválila Smlouvu o dílo č. ACH 01/13 s fir-
mou Atelier Chlup na akci – Projektová 
dokumentace „Revitalizace přístupové ko-
munikace ke kulturní památce - kostel sv. 
Barbory v Adamově“.
Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 14/2012.

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
a zastupitelstva města zpracovala tajemnice 
Bc. Libuše Špačková









Výsledky volby prezidenta republiky za město Adamov
I. kolo, které se konalo ve dnech 11. a 12. ledna 2013

Počet voličů v seznamu:   � 769   Platné hlasy:   � �14
Počet vydaných obálek:  � ���   Volební účast v %:  �9,0�
Počet odevzdaných obálek:   � ���
Dosažené pořadí jednotlivých kandidátů:

Pořadí Kandidát Dosažený počet hlasů Vyjádření v %
1. Ing. Miloš ZEMAN 669 30,21
2. Jiří DIENSTBIER 403 18,20
3. Ing. Jan FISCHER, CSc. 354 15,98
4. Karel SCHWARZENBERG 316 14,27
5. prof. JUDr. Vladimír FRANZ 154 6,95
6. MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, MBA 125 5,64
7. Taťana FISCHEROVÁ 102 4,60
8. MUDr. Přemysl SOBOTKA 46 2,07
9. Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ 45 2,03

II. kolo, které se konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2013
Počet voličů v seznamu:  � 764   Platné hlasy:   � 1�1
Počet vydaných obálek:  � 176   Volební účast v %:  �7,81
Počet odevzdaných obálek:  � 174
Dosažené pořadí jednotlivých kandidátů:

Pořadí Kandidát Dosažený počet hlasů Vyjádření v %
1. Ing. Miloš ZEMAN 1 435 66,71
2. Karel SCHWARZENBERG 716 33,28
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Přehled činností komisí, výborů, rady a zastupitelstva 
�. část

Poděkování
Na základě vlastní žádosti a po vstřícné 

dohodě ze strany vedení města, končím ke 
dni 31. 1. 2013 ve funkci tajemnice Městské-
ho úřadu v Adamově a po 25 letech i v pra-
covním poměru k Městu Adamov a nastupu-
ji do nového zaměstnání. Dovoluji si využít 
této příležitosti, abych ze srdce poděkovala 
všem, se kterými jsem spolupracovala a po-
dílela se na zajištění činnosti orgánů města. 
Jmenovitě ředitelkám příspěvkových orga-
nizací paní Jitce Králíčkové a paní Mgr. Janě 
Burianové, všem zastupitelům města, před-
sedům a členům komisí a výborů, pracov-
níkům firmy ADAVAK, ABLE AGENCY, panu 
Radku Kolářovi, MUDr. Zuzaně Kuchařové 
a mnoha dalším.

 Především bych však chtěla poděko-
vat těm nejbližším, se kterými se mi skvěle 
pracovalo a kteří odvádějí, dle mého názo-
ru, výbornou a profesionální práci pro toto 
město, tedy všem pracovníkům Městského 
úřadu v Adamově a ostatním zaměstnan-
cům Města Adamova v čele s panem staros-
tou Bc. Romanem Pilátem, MBA a místosta-
rostou Jiřím Němcem. 

Bc. Libuše Špačková

Vzhledem k uzavřené dohodě o ukon-
čení pracovního poměru k Městu Adamov 
a nástupu do nového zaměstnání bychom 
tímto rádi poděkovali paní Bc. Libuši Špač-
kové za její dosavadní spolupráci. Pro nás 
byla vždy velkou oporou, chránila zájmy 



města a podílela se mimo činností na měst-
ském úřadě také na mnoha jiných akcích 
města. Chceme jí tímto popřát mnoho štěs-
tí, pevné zdraví a pracovní úspěchy v bu-
doucím zaměstnání.

Bc. Roman Pilát, MBA
Starosta a celý kolektiv zaměstnanců  

MěÚ Adamov

Chtěla bych touto cestou jménem Měst-
ského úřadu v Adamově a členů okrskových 
volebních komisí poděkovat pracovníkům 
restaurace Větrník na ulici Opletalova v Ada-
mově za skvělou přípravu výborných obě-
dů a večeří pro okrskové volební komise 
v Adamově v době konání volby preziden-
ta republiky ve dnech 11. a 12. ledna a také 
25. a 26. ledna 2013 a perfektní a příjemnou 
obsluhu.

Bc. Libuše Špačková, tajemnice



IV. Komise
Komise sportovní

Sportovní komise 2010-2014 byla ustanovena Radou města Adamo-
va jako poradní a iniciativní orgán na 1. schůzi RM dne 23. 11. 2010 
a následně bylo na 6. schůzi RM dne 29. 12. 2010 jmenováno její šesti-
členné obsazení. K datu 1. 9. 2012 požádal o zrušení členství v komisi 
pan Miroslav Čuma.
V termínu do 1. 11. 2012 se komise setkala na 7 zasedáních. Účast jed-
notlivých členů:

Člen komise Počet zasedání Účast Účast v % 
Jiří Němec 7 7 100
Ing. Milan Dudík 7 7 100
Ing. Pavel Král 7 7 100
Bc. Alois Kožený 7 6 85
Miroslav Svědínek 7 5 71
Miroslav Čuma 7 3 42
Sportovní komise 2010-2014 v rámci tohoto volebního období:

organizovala anketu „Sportovec 2010“ včetně slavnostního odpo-
ledne, „Sportovec 2011“ a zahájila činnosti v přípravě ankety „Spor-
tovec 2012“
doporučila Radě města Adamova, resp. Zastupitelstvu města Ada-
mova rozdělení dotací pro podporu sportu a tělovýchovy v letech 
2011 a 2012
spolupracovala s Komisí PZMA & MA 21 na čtyřech úklidových 
akcích
prováděla kontrolu aktuálnosti webových stránek města v oblasti 
sportovních informací      

Komise kulturně informační
Komise kulturně informační byla ustanovena Radou města Adamova 
jako poradní a iniciativní orgán na 1. schůzi RM dne 23. 11. 2010. Členo-
vé komise byli jmenováni na 4. schůzi RM dne 8. 12. 2010. 













Celkový počet zasedání komise k 1. 11. 2012: 21
Přehled účasti členů komise na jednotlivých zasedáních:
Jméno, příjmení, titul  Počet zasedání Účast
PhDr. Jaroslav Budiš (předseda) 21 20
Lenka Vrožinová 21 16
Radek Kolář 21 19
Jitka Králíčková 21    7
Mgr. Kateřina Urbani 21    7
Bc. Libuše Špačková 21 20
Bc. Roman Pilát,MBA 21 16
Irena Hrušáková 15 14 (do 31. 3. 2012)
Marie Škvařilová, DiS. 16 13
Veronika Dudíková 6    6 (od 20. 3. 2012)
Silvie Můčková 6    4 (od 12. 4. 2012)
Pravidelná činnost komise byla zaměřena na několik hlavních cílů:

Hlavním cílem komise je zajistit měsíční vydávání Adamovského 
zpravodaje, zvyšovat jeho informační hodnotu. Zpravodaj se stal 
důležitým zdrojem informací o připravovaných a uskutečněných 
akcích ve městě a předává důležité informace občanům od vede-
ní města.

Webové stránky města jsou velmi významnou součástí informační-
ho systému města. Jejich vedením se rovněž zabývá komise.

Jedním z cílů komise je rovněž vydat pro občany kalendář, který je 
zaměřen na historii a současnost města a který by je provázel celým 
dalším rokem. Letošní kalendář se nazývá Vyrobeno v Adamově a je 
v prodeji od 23. 10. 2012.

Nelze pominout ani další zaměření činnosti komise – propagovat 
Adamov u návštěvníků města a široké veřejnosti. V současné době 
se pracuje na zřízení informačního centra a rovněž řešíme formu 
prezentace na veletrhu Regiontour 2013.
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Komise ústřední inventarizační
Komise ústřední inventarizační byla ustanovena Radou města Adamo-
va jako poradní a iniciativní orgán na 1. schůzi RM dne 23. 11. 2010. Čle-
nové komise byli jmenováni na 4. schůzi RM dne 8. 12. 2010 ve složení:
Předseda  Jiří Němec
Členové hlavní inventarizační komise 
 Bc. Dita Mašková
 RNDr. Karel Truhlář
Členové dílčích komisí /dle kontrolovaných objektů/ 
 Lenka Vrožinová 
 Josef Novotný 
 Božena Gálová 
 Edita Kuběnová
 Veronika Dudíková
Celkový počet zasedání komise k 1. 11. 2012: 4
Všech zasedání a plnění povinností komise se vždy zúčastnili všichni 
členové komise.

Komise likvidační
Komise ústřední inventarizační byla ustanovena Radou města Adamo-
va jako poradní a iniciativní orgán na 1. schůzi RM dne 23. 11. 2010. Čle-
nové komise byli jmenováni na 4. schůzi RM dne 8. 12. 2010 ve složení:
Předseda Miroslav Čuma
Členové Lenka Vrožinová
 Veronika Dudíková
K datu 1. 9. 2012 odstoupil z funkce předsedy i člena v komisi pan Miro-
slav Čuma.
Na 43. schůzi RM dne 17. 9. 2012 byl jmenován novým předsedou 
komise pan Jaroslav Hnátovič.
Počet zasedání komise k 1. 11. 2012:   7
Jméno, příjmení, titul  Počet zasedání Účast
Miroslav Čuma 6 6 (do 1. 9. 2012)
Lenka Vrožinová 7 7
Veronika Dudíková 7 7
Jaroslav Hnátovič 1 1 (od 17. 9. 2012)

Komise pro udělování čestného občanství obce
Komise pro udělování čestného občanství obce byla ustanovena Ra-
dou města Adamova jako poradní a iniciativní orgán na 1. schůzi RM 
dne 23. 11. 2010. Členové komise byli jmenováni na 5. schůzi RM dne 
14.12 ve složení:
Předseda PhDr. Jaroslav Budiš
Členové Bc. Roman Pilát, MBA
 Jiří Němec
 Lenka Maláková
 Jitka Králíčková.
Tato komise v tomto volebním období ještě nezasedala, neboť její čin-
nost bude mít návaznost až na případné rozhodnutí zastupitelstva či 
rady města o tom, že bude Město Adamov udělovat čestné občanství 
(obvykle při významných jubileích či jiných příležitostech).

Komise MHD
Komise MHD byla ustanovena Radou města Adamova jako poradní 
a iniciativní orgán na 1. schůzi RM dne 23. 11. 2010. Její členové byli 
jmenováni na 6. schůzi RM dne29. 12. 2010 a to ve složení:
Předseda Martina Písaříková
Členové Jiří Němec









 Jitka Králíčková
 Mgr. Jana Burianová
 Richard Maňoušek 
Počet uskutečněných zasedání do 1. 11. 2012: 7
Přehled konání zasedání, účasti členů a témat:

Poř. Dne Přítomni Omluveni Téma zasedání

1. 21. 3. 
2011

Mgr. Burianová, 
Králíčková,  
Němec,  
Maňoušek,  
Písaříková

řešení připomínek k jízd-
nímu řádu vznesené na 
zastupitelstvu a jiné, 
úpravy JŘ, informativ-
ní záležitosti (chystané 
navýšení DPH, rozpočet, 
usnesení RM, výstavba 
zastávky, činnost MP ve 
spojení s MHD…)

2. 23. 8. 
2011

Mgr. Burianová, 
Králíčková,  
Němec,  
Maňoušek,  
Písaříková

projednání změn Tarifu 
IDS JMK (navýšení cen 
jízdného, ostatní úpra-
vy), rozšíření dopravní 
obslužnosti (přidání 
víkendových spojů kvůli 
Albertu), informativní 
záležitosti (předprodej 
jízdenek, nový řidič, 
výstavba zastávky…)

3. 9. 11. 
2012

Mgr. Burianová, 
Králíčková,  
Němec,  
Písaříková

Maňoušek sestavení návrhu 
nového jízdního řádu 
v návaznosti na nový JŘ 
vlakový

4. 10. 1. 
2012

Mgr. Burianová, 
Králíčková,  
Němec,  
Maňoušek,  
Písaříková

úpravy jízdního řádu, 
problematický řidič, 
provoz spoje č. 50 (nový 
autobus neprojede 
tunýlkem na Ptačinu), 
informativní záležitos-
ti (bezplatná přeprava 
osob-nová průkazka, 
z provozu: nástup 4. 
řidiče do služby, pravidla 
nástupu do autobusu)

5. 20. 2. 
2012

Písaříková,  
Němec,  
Maňoušek

Burianová, 
Králíčková

vyhodnocení průzkumu 
využití spoje č. 50, pro-
jednání provozu tohoto 
spoje (hledání řešení), 
úpravy jízdního řádu

6. 8. 10. 
2012

Mgr. Burianová, 
Králíčková,  
Němec,  
Písaříková

Maňoušek řešení nenaplnění 
předpokládaných tržeb 
pro rok 2012, realizace 
průzkumu využití MHD 
Adamov ve spolupráci 
s KORDIS

7. 16. 10. 
2012

Mgr. Burianová, 
Králíčková,  
Němec,  
Maňoušek,  
Písaříková

Pozn.: elektronická 
komise! všem členům 
zaslány výsledky průzku-
mu MHD Adamov
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Komise sociální a výchovně vzdělávací
Komise sociální a výchovně vzdělávací byla ustanovena Radou 
města Adamova jako poradní a iniciativní orgán na 1. schůzi RM 
dne 23. 1. 2010 Členové SPOZ byli jmenováni na 5. schůzi RM dne 
14. 12. 2010 .
Přehled členů komise a jejich účasti na zasedání
Od 14. 1�. �010 byli jmenováni: Účast:
Miloš Volavý, předseda komise na všech jednáních
Bc. Dobra Moserová  na všech jednáních
Mgr. Jiří Papiž  1x omluven
Andrea Holasová  na všech jednáních 
Jarmila Odehnalová  1x omluvena 
Mgr. Jana Burianová  1x omluvena
Hana Marková  3x omluvena
Marie Lončeková  1x omluvena
Od �7. 4. �011 byli jmenováni dále:
Daniela Masáková  1x omluvena
Josef Flachs   3 x omluven
Komise se sešla do 1.11.�01� 6x, a to:

ROK 2011: 18. 1. 2011, 7. 4. 2011, 28. 6. 2011, 13. 9. 2011
ROK 2012: 26. 1. 2012, 12. 4. 2012

Komise se zaměřila ve své činnosti převážně na problematiku výcho-
vy a vzdělávání. Hned na začátku činnosti vyhlásila komise soutěž „Dí-
vám se dívám, svého okolí si všímám“, která byla uskutečněna v Zá-
kladní škole v Adamově formou slohové práce, která byla následně 
vyhodnocena a odměněna.
Komise připravila rovněž článek do Zpravodaje o nebezpečí psích ex-
krementů pro zdraví spoluobčanů, který byl výzvou na dodržování 
vyhlášky města pod názvem „Článek pro (ne)ukázněné pejskaře“. 
Na návrh komise proběhla ve škole „Anketa o nejoblíbenější knihu 
žáků ZŠ Adamov“. Rovněž se předseda komise zúčastnil společně se 
starostou města a členy komise, kteří o to projevili zájem, besedy se 
žáky 8. a 9. tříd ZŠ, která byla rovněž následně vyhodnocena ve Zpra-
vodaji města Adamova.
Jedna z komisí byla věnována návštěvě Zlaté zastávky v Adamově, její 
prezentaci, připomínkám k činnosti tohoto nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež a jejímu fungování. Tři členky komise se aktivně po-
dílely ve spolupráci s komisí PZMA a MA21 a MKM Adamov na organi-
zaci a zajištění akce „Křížem krážem Adamovem“.

Komise povodňová
Komise povodňová byla ustanovena Radou města Adamova jako po-
radní a iniciativní orgán na 1. schůzi RM dne 23. 11. 2010 v rámci činnos-
ti města v oblasti krizového řízení. Jejími členy jsou ze zákona členové 
rady města s tím, že předsedou je rovněž ze zákona starosta města. Ko-
mise dosud nezasedala, neboť za hodnocené období nenastala krizová 
situace, která by nutnost svolání zasedání této komise vyžadovala.

Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21

Komise PZMA byla zřízena již v předchozím volebním období a ve své 
činnosti pokračovala ve shodném obsazení i ve volebním období 2010 
až 2014. Za nové volební období od 15. 11. 2010 do 1. 11. 2012 se usku-
tečnilo celkem 21 setkání komise PZMA. 
Účast jednotlivých členů: 
Předseda (politik) komise  RNDr. Karel Truhlář 21 x
Koordinátorka komise do 1.5.2012 Marie Škvařilová, Dis. 14 x
(činnost v komisi ukončena k 1. 5. 2012 z důvodu zániku pracovního poměru)











Koordinátorka komise od 1.5.2012 - Bc. Dobra Moserová 18 x
(původně členka komise, ale od 1. 5. 2012 jmenována zastupitelstvem 
města jako nová koordinátorka)
Členové komise  Bc. Libuše Špačková 21 x
   Mgr. Stanislav Tůma 18 x
    Jiří Němec  20 x
   Naděžda Pikartová 10 x
   Zdeněk Kufa    1 x
(činnost v komisi pana Kufy zahájena od 1. 10. 2012, od vzniku jeho člen-
ství proběhly dvě schůzky komise)
Komise PZMA pravidelně organizuje akce k celostátním kampaním 
zdravých měst. Jedná se o brigády na vyčištění města Adamova, a to 
dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim v rámci Dnů země, tedy v tom-
to volebním období zatím celkem 4 brigády. Dále komise organizuje 
akce pro veřejnost Adamov v pohybu - 1. ročník Křížem krážem (červen 
2011), 2. ročník Křížem krážem (červen 2012), vždy spojené s vycház-
kou, programem, soutěžemi. V roce 2012 se uskutečnila akce v rámci 
Dnů bez úrazů cyklistická soutěž pro děti (červen), v rámci akce Dny 
zdraví – Dvouhodinovka pro zdraví (říjen). V roce 2011 akce Mikuláš-
ský běh – Adamovská vlásenka (prosinec), v roce 2012 Mikulášský běh 
– Adamovská vlásenka (prosinec). Komise vyhlásila během tohoto ob-
dobí, tj. v roce 2012 dvě ankety pro občany – a to Adamovský strašák 
a Pyšníme se svým okolím, které byly vyhodnoceny a odměněny. Ko-
mise organizuje v současnosti dvě besedy pro občany Adamova v sou-
vislosti s odpadem ve městě. Koordinátorka PZMA se podílí na spolu-
práci s jinými zdravými městy v rámci Zdravého Jihomoravského kra-
je, politik PZMA se účastní podle možností podzimní nebo jarní školy 
PZMA. O své činnosti komise pravidelně informuje občany v adamov-
ském Zpravodaji, propagace proběhla i v regionálním Deníku, pravi-
delně jsou zveřejňovány zprávy o proběhlých a chystaných akcích na 
webu města Adamova a v síti zdravých měst ČR.

Komise pro koordinaci prací v souvislosti se 
zavedením a následným provozem GISu ve městě 
Adamově

Komise byla zřízena Rady města Adamova na 22. Schůzi dne 
6. 10. 2011. Jejím předsedou byl jmenován doc. Ing. Rudolf Rybář, 
CSc.. Dalšími členy byli jmenováni: Bc. Roman Pilát, MBA, Bc. Jiří Char-
vát, MBA, Bc. Libuše Špačková, Jan Ostrý a Dana Hnátovičová.
Úkolem komise je připomínkovat postup práce při tvorbě jednot-
livých pasportů dle návrhu předsedy komise doc. Ing. Rybáře, CSc. 
Metodika má popsat technické prostředky nutné pro nákup a provoz 
serverové i klientské části, implementaci GISu, systém práce, volbu 
odpovědných osob vč. nastavení kontrolních mechanismů, harmo-
nogram prací (školení/samotný sběr dat/převod do systému) v ob-
lastech vodovody a kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, 
mobiliář, hřbitov, územní plán, zahrádky aj. dle potřeby města Ada-
mova. To vše tak, aby členové komise mohli předat za asistence před-
sedy komise (sw implementace, školení, technická podpora) úkoly 
svým podřízeným zaměstnancům v rámci plnění obsahové části pro-
blematiky GIS. Stěžejním úkolem této komise je spolupracovat oblas-
ti zavedení GISu a vytvářet zodpovědným osobám za jednotlivé pas-
porty pracovní podmínky pro realizaci jejich práce. 
V evidenci činnosti komisí je založen pouze jeden zápis a to z 1. jed-
nání komise, které se konalo dne 14. 10. 2011. Jak vyplývá ze zápisu, 
tohoto jednání se zúčastnili všichni jmenovaní členové komise kromě 
pana Ostrého.
Další podklady či hodnocení činnosti komise nebyly ke dni dokončení 
zpracování materiálu (tj. do 13.11.2012) předsedou komise dodány.
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AKCE NA MĚSÍC ÚNOR 2013

Úterý 5. 2. 2013 – KARNEVALOVÉ MASKY
Výroba jednoduchých papírových masek na karneval. Od 15:30 hod.

Pátek 8. 2. 2013 – MASOPUST aneb KARNEVALOVÉ VESELÍ
Sraz masek v 15:00 hod. v MKM odkud vyrazí průvod masek na hřiště P. Jilemnického.  

Zde budou pro děti a mládež připraveny hry, soutěže a vystoupení.  
Bližší informace se dozvíte z plakátů.

Úterý 19. 2. 2013 – TVOŘIVÁ DÍLNA
Tentokrát si v naší tvořivé dílně vyrobíme obrázky z luštěnin.

S sebou si přineste různé druhy luštěnin (hrách, čočka, fazole, cizrna).  
Tvoříme od 16:00 hod.

Středa 27. 2. 2013 – PETANQUE
Zveme všechny mladé sportovce na zimní turnaj v pétanque.  

Soutěžit budeme na hřišti v MKM od 16:30 hod.

Oznámení o uzavření klubu
V týdnu od 11. 2. – 15. 2. 2013 bude klub UZAVŘEN.

Přejeme všem školákům krásné prázdniny!

Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

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

Najdi 5 rozdílů

Základní škola a mateřská škola Adamov

Vás srdečně zve na

dne 23. února 2013 
v prostorách MKS Adamov 
začátek ve 20:00 hodin

K tanci a poslechu hraje  
TOM – SAWYER BAND 
Občerstvení a tombola zajištěna

Předprodej vstupenek v ZŠ

Těšíme se na Vaši návštěvu.

X I V.  Š KO L N Í  P L E SX I V.  Š KO L N Í  P L E S
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, 679 04 Adamov 

– kulturní středisko: tel. �16 446 �90 záznamník, 607 �18 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �16 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

NA MĚSÍC ÚNOR 2013 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
10. února 2013 v 15:00 hodin, výstavní 
síň MKS – Společenské centrum 
VÝSTAVA – KRESBY A GRAFIKY 
PAVLY DVORSKÉ
Únorová výstava návštěvníkům přiblíží 
tvorbu brněnské výtvarnice MgA. Pavly 
Dvorské. Výstavu uvede Petr Veselý 
a v kulturním programu se představí 
Miloš Pernica.
Výstava potrvá do 19. 2. 2013 a je ote-
vřena denně v době od 13:00 do 17:00 
hodin.



16. února 2013  sál MKS Adamov III 
od 16:00 hodin

KARNEVAL  
S PÍSNIČKOVÝMI TETINAMI 
MATYLDOU A KLOTYLDOU

Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, 
tancování, písničky a bohatá tombola.

Vstupné: dospělí 40 Kč, masky 5 Kč

18. února 2013 salonek MKS  
ve 13:30 hodin
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ
Odpoledne her a soutěží pro seniory. 
Vstup volný.

21. února 2013 salonek MKS  
v 17:00 hodin 
PŘEDNÁŠKA  
MGR. MARTY ANTONÍNOVÉ 
nazvaná „CHORVATSKO? – TAM 
UŽ JSME BYLI ...“
- ale to přece vůbec nevadí! V rámci 
přednášky zavítáte na místa, která jste 
nenavštívili, uvidíte fotografie, které 
jste neviděli a dozvíte se o této zemi 





informace, které jste při odpočívání 
u moře nazachytili.
Vstupné: 30 Kč

23. února 2013 
„SNĚHURKA A SEDM 
TRPASLÍKŮ“ - ZÁJEZD DO MDB
Pro děti i rodiče, kteří tuto oblíbenou 
pohádku ještě v Městském divadle 
Brno neviděli, máme pozvání k prožití 
příjemného pohádkového odpoled-
ne se zlou královnou, milou a hodnou 
Sněhurkou a sedmi (trošku přerostlý-
mi) trpaslíky. Pohádku doplňuje řádka 
písniček a návštěva divadla tak může 
být pro všechny „milou zábavou pro 
celou rodinu.“
Cena zájezdu: 470 Kč (dospělí), 330 Kč 
děti, studenti a senioři

26. února 2013 ve 14:00 hodin ve 
společenské místnosti DPS Adamov
TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...
Také při únorovém setkání obyvatel 
DPS s knižními novinkami doplníme 
akci o společenské okénko. Zváni jsou 
i ostatní zájemci z řad seniorů.

28. února 2013 v 9:45 hodin v sále MKS 
Adamov
DOPOLEDNE S POHÁDKOU  
– „O JANKOVI A ANDULCE“
Účinkuje: Zdeněk Ševčík a Sandra 
Riedlová.
Vstupné: 35 Kč







27. února 2013 v 18:00 hodin  
v salonku MKS Adamov
 „ABY NÁM DOMA BYLO 
FAJN“ – BESEDA S BYTOVOU 
DESIGNERKOU LENKOU 
VALENTOVOU O VHODNÉM 
VYBAVENÍ, BARVÁCH, 
DEKORACÍCH, MATERIÁLECH 
A OSVĚTLENÍ NAŠICH BYTŮ
Také máte chuť doma něco změnit, 
také vidíte, že by si ledacos zasloužilo 
výměnu? Přijměte proto pozvání na 
večer povídání o současných trendech 
v oblasti bydlení.
Vstupné: 30 Kč
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Pozvání do divadla
Na měsíc březen jsme pro vás připravili 
hned několik zájezdů do brněnských 
divadel. 

8. března 2013   
veřejná generálka ve 14:00 hod muzikál
ZORRO 
Městské divadlo Brno .Cena zájezdu: 
jednotná – 270 Kč.
Legendární příběh hrdiny „Zorra msti-
tele“ od chilské autorky Isabel Allende, 
inspiroval hudební skupinu Gipsy Kings 
a jednoho z nejlepších londýnských 
hudebních aranžérů Johna Camerona, 
společně s autorem scénáře Stephenem 
Clarkem, kteří uvedli tento příběh jako 
muzikál na West Endu 15. července 2008. 
Podmanivá hudba, jedinečná choreo-
grafická a akrobatická čísla a emocionál-
ně nabitý romantický příběh – to vše je 
muzikál Zorro, který u nás bude mít svou 
českou premiéru!

14. března 2013    
veř. generálka v 10:30 hod činohra 
KRÁLOVA ŘEČ
Mahenovo divadlo Brno. Cena zájezdu: 
jednotná – 170 Kč 
Hra (The King‘s Speech), podle níž vznikl 
nejúspěšnější film roku 2010, ověnčený 
mnoha cenami, včetně čtyř Oscarů, měla 
premiéru ve Velké Británii v únoru 2012 
v divadle Yvonne Arnaud v Guilfordu.
Příběh vychází ze skutečnosti: sleduje 
boj budoucího anglického krále Jiřího VI. 
(1895-1952) s handicapem, který by mohl 
ohrozit nejen jeho vlastní pozici, ale také 
celou společensko-politickou situaci v ze-
mi, stojící na prahu druhé světové války. 
Vypjatá doba si žádá ve svém čele pev-
ného muže, kterým jen stěží může být 





koktající král. Proto následník trůnu za 
podpory své ženy Alžběty (budoucí krá-
lovny matky), Winstona Churchilla, své ro-
diny a vlády, podstupuje svéráznou léčbu 
u australského odborníka. Lionel Logue 
(1880-1953) však nebyl jen logopedem, 
ale také svérázným terapeutem. Logue 
s neomylnou intuicí otevírá bezpečný 
prostor, ve kterém může král čelit svým 
vnitřním zraněním, strachu a agresi, a zá-
roveň navrací řeč do jejího přirozeného 
živlu. Mezi králem a jeho podivínským 
léčitelem se vytvoří zvláštní pouto.
V české premiéře bude hra uvedena 
v Národním divadle Brno v překladu Jitky 
Sloupové a režii Martina Stropnického.V 
hl. rolích Martin Sláma a Ladislav Frej.

16. března 2013 v   
19:00 hod. představení 
KLÁRA A BÁRA
Divadlo Bolka Polívky – hostuje Stu-
dio Dva Praha. Cena zájezdu: jednotná 
– 410 Kč
Autor a režie: Patrik Hartl
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan 
Holík, Mojmír Maděrič
Skoro nikdo není se svým životem úplně 
spokojený. A opravdu jen málokdo má 
takovou kliku, že najde ideálního partne-



ra, se kterým dokáže být skutečně šťast-
ný. Většina lidí se prostě musí v man-
želství hodně snažit a dělat při hledání 
dokonalého partnerského soužití dost 
velké kompromisy. Příběh Kláry a Bá-
ry vypráví o tom, co se může stát, když 
jedné z kamarádek po řadě takových 
kompromisů už rupnou nervy a pokusí 
se radikálně svůj manželský život změnit.

21. března 2013  
v 19:30 hod představení 
JEZINKY A BEZINKY 

Městské divadlo Brno. Cena zájezdu: 
300 Kč – studenti, senioři; 410 Kč - dospělí
Byl to Jan Werich, který tuto hru viděl na 
Brodwayi a který ji nechal přeložit a uvést 
v Čechách v roce 1958. Důvodem jeho 
nadšení byl fakt, že se na divadle ješ-
tě nikdy předtím tolik nesmál…! Jedna 
z nejslavnějších detektivních komedií 
světové dramatiky se odehrává v milém 
a pohodlném domě, z jehož stěn dýchá 
spíš atmosféra viktoriánské Anglie než 
newyorský Brooklyn padesátých let. Dvě 
starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta 
Brewsterovy, příjemné a pohostinné sleč-
ny, zvou podobně staré pány na bezinko-
vé víno… V této rajské pohodě se však dějí 
věci nadmíru podezřelé... A tak, když tety 
navštíví jejich synovec Mortimer, nestačí 
se divit… Kromě mimořádně kouzelného 
humoru se můžeme těšit i na paní Zdenu 
Herfortovou v jedné z hlavních rolí.

Připravujeme ...
Kurz trénování paměti s Míšou ...
Trénovat paměť potřebuje každý – mladý 
i starý. Proto přicházíme s nabídkou kurzu tré-
nování s odbornicí na tuto oblast paní Míšou 
Nešporovou. Připraveno je celkem 5 hodino-
vých setkání, podle zájmu buď vždy v pondělí 
od 14:00 hodin nebo ve středu od 17:00 ho-
din. Další informace při přihlášení.

Kurz paličkování
Dalším kurzem, který můžete v MKS Adamov 
navštěvovat je kurz základů paličkování. I ten-
to by probíhal dle zájmu buď v dopoledních 
nebo podvečerních hodinách jednou týdně. 
I v tomto případě Vám více informací sdělíme 
na tel. č. 607 518 104 nebo 516 446 590 (kon-
takt na Vás zanechejte na záznamníku).



�8. února �01�
v 18:00 hodin 
v sále MKS Adamov

Bratři Ebenové

28. února 2013 v 18:00 hodin v sále MKS Adamov
KRYŠTOF EBEN – MAREK EBEN – DAVID EBEN
PAVEL SKÁLA – JIŘÍ VESELÝ  
– JAROMÍR HONZÁK – JIŘÍ ZELENKA



KRYŠTOF EBEN – MAREK EBEN – DAVID EBEN
PAVEL SKÁLA – JIŘÍ VESELÝ – JAROMÍR HONZÁK – JIŘÍ ZELENKA
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Městské kulturní středisko – Historicko-
vlastivědný kroužek připravil ve výstavní 
síni Společenského centra MKS výstavu 
prací brněnské výtvarnice Pavly Dvorské.  
Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 
10. února v 15:00 hodin. Výstavu uvede 
Petr Veselý a PhDr. Jaroslav Budiš, na kytaru 
doprovodí Miloš Pernica. Výstavu je možno 
zhlédnout denně od 13:00 do 17:00 hodin až 
do 19. února 2013.

Pavel Adamec
Poezie a krása starých stromů
Z úvodního slova na vernisáži výstavy Pavly 
Dvorské nazvané Stromy. 

 Pavla je básnířkou stromů … Každá její 
kresba nebo grafický list je poetickou výpo-
vědí o tom či onom konkrétním stromu, je 
možné říct, že je portrétem totožným s podo-
bou lidské tváře. Ne často můžeme vidět mo-
hutné rozbrázděné staré kmeny a v kontrastu 
s nimi jemné předivo větvoví v tak nevšedně 
citlivém podání. Pavla umí dokonale nakreslit 
architekturu stromů, charakter kmenů i roz-
větvení, který ozvláštňuje tak, jak to činí malíř 
již zmíněných portrétů. Antonín Slavíček říkal 
svým žákům: „ Pozorujte sílu toho stromu, to 
rozrůstání, charakter, stavbu. Nechte úmor-
ného počítání větví a snažte se zachytit život 
v něm.“

Grafické listy Pavly Dvorské mají také blíz-
ko k hudbě. Každý si může vybrat, jaké tóny 

Pozvánka na výstavu   
Pavla Dvorská – kresby, grafiky

v něm dokáží rozeznít. Já bych se přikláněl ke 
skladbám pro klavír od Beethovena až po De-
bussyho. Jemná ženská ruka rozeznívá rydla 
i klávesy…

Pavla hodně cestuje a z těchto cest si při-
náší podobizny stromů, z nichž doma vytváří 
grafické listy. Na výstavě můžeme vidět tama-
ryšek, olivovník a borovici z Chorvatska, ale 
také buk či dub z londýnského par-
ku, kaštanovník a olivovník ze Špa-
nělska, stromy rostoucí v Maroku 
nebo na Kubě. Nechybí ani jedinci 
zdobící krajinu u nás, ať už je to buk, 
dub, lípa nebo akát.

Východiskem v tvorbě Pavly 
Dvorské je pečlivá kresba, kterou 
poté většinou převádí do různých 
grafických technik jako jsou lepty, 
škrabané litografie, linoryty či vel-
ké listy provedené dvoubarevnou 
sérigrafií. Vyzvedl bych mimo jiné 
grafické listy provedené technikou 
linorytu. Autorka nám představuje 
cyklus linorytů obdivuhodné jem-
nosti provedení a dosahuje v této 
výrazově lapidární technice až ne-
čekaných, neobvyklých výsledků.

Ponechejme však zobrazeným 
stromům ať hovoří samy o sobě. Po-
tom se můžeme nechat unést jejich 
neobyčejnou krásou.

„ Myslívám na řeč stromů, myslívám na cit-
livé prostředky lesa borového. Stojí tu sto let, 
roste a přemýšlí. Jeho kořeny se v zemi rvou, 
jeho pně přímí se k nebesům, jeho koruny 
druží se ve větrných písních. Stojí tu pod hvěz-
dami, pod živným sluncem, pod blankytem, 
uchvacován a rozechvíván větrem…

Růžena Svobodová
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Slova pro povzbuzení
V lednu měl národ žít hlavně volbou pre-

zidenta, ale zdá se, že převládlo spíš téma 
„amnestie.“ A protože v době, kdy toto zamyš-
lení píšu, ještě není nic o novém prezidento-
vi známé, tak se zastavím u ní. Bývalý ministr 
spravedlnosti Čermák ji v jednom rozhovoru 
přirovnal k církevním odpustkům. Také ony 
prý promíjely tresty, ale nic moc dobrého ne-
přinesly (Jan Hus by mohl vyprávět …). Co to 
ale jsou odpustky? Všichni je odsuzují, nikdo 
však pořádně neví, oč jde. Takže pokus o vy-
světlení: Křesťanství vychází z toho, že člověk 
prožívá život ve dvou oblastech: ve svědomí 
(oblast neviditelná) a v chování (oblast vidi-
telná). Jejich soulad nebývá snadný. Známe 
to: Něco myslíme dobře a výsledek přesto do-
padne špatně. Nebo to myslíme špatně a na-
venek děláme neviňátka … Vždy však platí, že 
o skutečné hodnotě skutku rozhoduje úmysl 
svědomí, ne výsledek. Špatné úmysly a skut-

ky se ve svědomí ukládají a zatěžují je. Křes-
ťanství však nabízí možnost restartu: u svě-
domí se tomu říká „odpuštění,“ u skutků zase 
„náprava“ (když chyba napravit jde) a nebo 
„prominutí,“ nebo-li „odpustky“ (když škoda 
už napravit nejde). Podle křesťanství Bůh od-
pouští i promíjí zdarma, jen s jednou jedinou 
podmínkou: člověk musí mít aspoň minimum 
ochoty k polepšení. To znamená, že by měl vy-
jádřit lítost, omluvu, ochotu zlepšit své svědo-
mí, své chování nebo udělat náhradní dobrý 
skutek nebo aspoň vykonat tzv. pokání (něco 
jako trénink dobré vůle). Tato podmínka platí 
i u opakovaných přešlapů. Měla by být prostě 
vždycky upřímná, i když víme, že třeba nevy-
drží dlouho. A v tom se Boží odpuštění liší od 
prezidentské amnestie. Lidi ošidit jde, Boha 
ne.

Jiří Kaňa

Zemřela baletka Mira Figarová
V neděli 13. ledna 2013 ve věku 95 let ze-

mřela někdejší sólistka, choreografka a peda-
gožka baletu Národního divadla v Brně Mira 
Figarová. Na této scéně působila v letech 1936 
až 1961. 

Mira Figarová patřila k nejslavnějším osob-
nostem spojeným s brněnským Národním di-
vadlem. V roce 1996 se stala držitelkou Ceny 
Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet. 
V roce 2001 obdržela Cenu města Brna v obo-
ru dramatické umění. Tanci se věnovala od 
deseti let. V roce 1930, v necelých 14 letech, 
tančila v premiéře baletu Vítězslava Nováka 
Signorina Gioventù a v roce 1932 byla jako 
elévka angažována do baletu brněnského Ná-
rodního divadla.

FOTO: Otto Mierny Ballon, ČTK
Členkou baletního souboru divadla byla 

celých pětadvacet let do roku 1961. Působi-
la několik let v Praze. Později se ale vrátila do 
Brna. „Zaujímá post primabaleríny a vytváří 
řadu mimořádných kreací, kterým propůjčuje 
dokonalou techniku svého tanečního projevu 
neodmyslitelně spjatou s půvabem a elegan-

cí,“ napsal o Figarové někdejší ředitel divadla 
Mojmír Wiemann.

Po odchodu ze scény byla až do roku 1976 
profesorkou brněnské konzervatoře, kde se 
věnovala výuce klasického tance. Vychovala 
desítky tanečnic a tanečníků, z nichž mnozí 
se stali významnými osobnostmi tanečního 
umění. Jejím životním partnerem byl operní 
pěvec, adamovský rodák Zdeněk Kroupa. Byl 
sólistou Janáčkovy opery, Národního divadla 
Praha a dlouholetý protagonista Opery v Lin-
ci. Mira Figarová se Zdeňkem Kroupou ráda do 
Adamova zajížděla a i po jeho smrti udržovala 
s adamovskými kontakt.

dle ČTK 

Mira Figarová při vystoupení  
– snímek poskytl Vladimír Kejík

Vzpomínka
Dne 19. února t. r. tomu bude 10 roků, co nás 
náhle opustil pan Ladislav Friedl. 
Za vzpomínku děkují manželka, děti Láďa 
a Blanka s rodinami.

Dne 21. února t. r. uplyne 10 let, co nás navždy 
opustila ve věku 77 let paní Anežka Štrajtová. 
Stále vzpomínají dcery Helena a Anna, syn 
František s rodinami.

Dne 22. února t. r. vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana Hynka Kmenta. Děkujeme všem, 
kdo mu věnuji tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manželka Růženka s rodinou.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili posled-

ního rozloučení s panem Václavem Nedvě-
dem. Rovněž děkujeme za květinové dary, slo-
va útěchy i písemné projevy účasti.

Manželka s rodinou
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Základní a mateřská škola Adamov
Zápis dětí do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku základní školy se 
uskutečnil 16. ledna 2013 v budově základní 
školy na ulici Ronovská, kam se svými rodiči 
přišlo 20 dětí a 17. ledna 2013 v budově zá-
kladní školy na ulici Komenského, kam se do-
stavilo 14 dětí za doprovodu rodičů. 

Zápis probíhal na třech stanovištích. Na 
každém z nich na děti čekala zvířátka, která je 
provázela při plnění jednotlivých úkolů: 

Na prvním stanovišti prováděla děti beruš-
ka a liška. Děti poznávaly kamarády berušky 
a pokoušely se vyhledávat první písmenka. 
Dále na ně čekala pohádka O perníkové cha-
loupce, kde se děti setkaly s pohádkovými by-
tostmi. Děti na oplátku paní učitelce přednes-
ly básničku nebo zazpívaly písničku. 

Pejsek přivítal děti na druhé dovednosti. 
Zde děti rozpoznávaly jednoduché matema-
tické pojmy jako je více a méně, vpravo vlevo, 
méně a více, ukazovaly jednotlivé číslice a zá-
kladní geometrické tvary. Pejsek s nimi procvi-
čil také tělovýchovné dovednosti jako je pře-
cházení lavičky, zacházení s míčem. Děti také 
předvedly, jak si umí zavázat tkaničku. 

Třetí stanoviště bylo zaměřeno na výtvar-
né a motorické dovednosti. Zde si děti posí-
laly s kočičkou a myšičkou barevná klubíčka 
a poznávaly jednotlivé barvy. Děti také kresli-
ly postavu, vyprávěly paní učitelce o postavě, 
kterou vytvořily a svěřily se paní učitelce jaké 
mají rády barvy a které se jim nelíbí. Potom 
společně oblíbenou barvou dokreslovaly ob-
rázek berušky. 

Za každý úkol obdrželo dítě razítko do 
kartičky. Po splnění všech úkolů a získání jed-
notlivých razítek se děti s rodiči dostavily do 
ředitelny. Zde rodiče odevzdali přihlášku k zá-
kladnímu vzdělávání a děti si popovídaly s bu-
doucí paní učitelkou. Jako odměnu obdržely 
pracovní sešit První krůčky do školy, papírové-
ho pejska či kočičku, kterého pro ně vytvořili 
starší spolužáci a perníkovou školu, kterou pro 
děti připravila cukrárna Luna.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme 
šťastné vykročení k základnímu vzdělávání a 
mnoho pěkných zážitků při získávání vědo-
mostí a dovedností.

Cukrárně Luna děkujeme za sponzorský 
dar.

Vedení školy

Pohádkové spaní 
Před vánočními prázdninami z 19. 12. na 

20. 12. 2012 proběhlo pohádkové spaní ve 
škole. Děti z 2. a 3. ročníku se sešly ve škole 
v 17:30 hodin a nachystaly si v jednotlivých 
třídách své spaní.

Po výborné večeři, kterou dětem připravi-
ly maminky, následoval pohádkový kvíz. Děti 
byly rozděleny do pěti skupin a každá skupina 
odpovídala na pohádkové otázky. Pohádkový 
kvíz byl prolínán soutěžemi (tancování na no-
vinách, sbírání kuliček prsty na nohou, vkládá-
ní sirek do krabičky…) Děti soutěžily a fandily 
si navzájem. Po soutěžích následovala nezbyt-
ná hygiena a pak už hop do spacáků a po po-
hádce následovalo pomalé usínání. 

Ráno se dětem moc vstávat nechtělo. Ve 
školní jídelně nám paní kuchařky připravi-
ly čaj a po snídani bylo vyhlášení výsledků 
z pohádkového večera. Pak jsme se vrátili do 
třídy, pouklízeli, zabalili spacáky a po svačině 
jsme se šli projít a navštívit adamovský kostel, 
kde na nás čekal pan farář s povídáním o Vá-
nocích. 

Mgr. Martina Belžíková

Vodní království, Na kameni kámen
V úterý 11. 12. 2012 jela naše třída na výu-

kový ekologický program do ekocentra Jezír-
ko v Brně Soběšicích. Na programu bylo: Vod-
ní království a Na kameni kámen.

Autobusem jsme vyjeli na Ptačinu a doufa-
li, že cestu zvládneme bez potíží. Celý týden 
hustě sněžilo a všude bylo bílo a kluzko. Auto-
bus nás dovezl do ekocentra, kde na nás čekal 
zaměstnanec – učitel, který nás celým dnem 
provázel. Nejprve jsme si vyšli na procházku. 
Původní dvouhodinová cesta, na které jsme 
pozorovali stopy zvířat ve sněhu, zasněženou 
krajinu, krmelce, stromy, se zkrátila na hodino-
vou. Díky sněhu se z dětí stalo 12 sněhuláků. 

Jakmile děti vstoupily do místnosti, sníh na 
nich roztál a paní učitelka další dvě hodiny su-
šila oblečení všude, kde se dalo. Naštěstí tope-
ní opravdu topila. A moc. Děti po malé svačině 
a horkém čaji, který pro ně nový učitel uvařil, 
si povídaly o zvířatech a ptácích žijících u vo-
dy. Na závěr byl malý test a děti ve skupince 
měly vytvořit krajinu u rybníka pomocí šátků, 
modelů stromů a zvířat, které si samy namalo-
valy. Poté se děti oblékly do vyhřátého obleče-
ní (z topení) a hajdy do školy. Celou dobu nám 
hustě sněžilo, ale i tak jsme se vrátili všichni 
bezpečně do školy.

Mgr. Martina Belžíková

Ekologické centrum Lipky - Jezírko

Dne 14. 12. 2012 se naše třída 4. A společně 
se 3. A vypravila na Jezírko. Program se jmeno-
val Fotosyntéza. První, co jsme dělali bylo, že 
jsme si vylosovali lístečky, na kterých bylo na-
psáno, co jsme za člena rodiny a do které ro-
diny patříme. Celkem bylo pět rodin. Já jsem 
byla syn Masojed. Pak jsme v rodinách hráli na 

špiony. Hrálo se to tak, že vždy jeden z rodiny 
vyběhl, u paní učitelky si přečetl slovo, pak bě-
žel zpátky a slovo rodině buď předvedl nebo 
nakreslil. Když uhodli ti první - vyhráli. Potom 
jsme hráli na strom. Každá rodina dostala jed-
nu otázku. Jeden člen byl kmen, který zapiso-
val a ostatní byli kořínky, které chodily a ptaly 
se ostatních na svoji otázku. Potom na modelu 
stromu na zemi jsme si vyzkoušeli fotosynté-
zu. Jak probíhá ve skutečnosti ve dne i v noci.

Šli jsme také ven, kde jsme si zahráli na vlka 
a srnky a trávu. Po zemi byly žluté lístečky jako 
paprsky. Ty sbírala tráva, kterou chytaly srnky. 
Když už tráva neměla ani jeden lístek, šla na 
pohřebiště. Tak to šlo i u vlka a srnek. Na závěr 
jsme šli ještě do mraveniště.

Celý výlet se mi moc líbil a chtěla bych tam 
jet ještě někdy znovu.

Iva Kolářová žákyně 4.A



1�

Klub Zlatá zastávka 
ve škole

V pátek 14. prosince 2012 čekalo na všech-
ny žáky naší školy malé překvapení. Postupně 
se všichni žáci, od těch nejmenších až po ty 
nejstarší, vystřídali ve školní jídelně. Seznámi-
li se zde se zaměstnanci klubu Zlatá zastávka, 
kteří si pro ně nachystali malou dílničku, ve 
které si mohli vyrobit připínáček, magnetku 
nebo přívěšek na klíče v podobě malého zr-
cátka. Všem se dílo krásně dařilo a za malou 
chvilku měl každý v ruce vlastnoručně vyrobe-
ný dáreček. Všichni odcházeli velmi spokojeni, 
protože se jim vyrobené dárečky moc líbily.

Mgr. Helena Ličková

Fotografie z akcí MKS Adamov 

Z akce „Tato by se vám mohla líbit ...“ - setkání s obyvateli DPS 
a seniory u knižní nabídky 

Při návštěvě představení Mary Poppins v MDb jsme se setkali 
s herečkou Zuzanou Mauéry 

Boris Moskovský - fotografie z letošní první výstavy Cesta za světlemLednové Dopoledne s pohádkou – O Palečkovi 
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SPORT – TJ Spartak Adamov
Šachový oddíl 

Přebor škol v šachu - Okresní 
kolo – Blanensko
Jedovnice 13. 12. 2012
ZŠ a MŠ Adamov vítězí ve dvou 
kategoriích 

V novém ročníku Přeboru škol reprezen-
tovala Adamov dvě družstva. Starší v katego-
rii 6.-9. tříd obhajovali loňské prvenství, kte-
ré odstartovalo jejich cestu až na mistrovství 
republiky. Složení týmu se nezměnilo a starší 
žáci tak bezpečně svoje vítězství v okresním 
kole zopakovali. Všechny svoje partie vyhráli 
Martin Schneider a Petra Masáková.

V kategorii 1.-5. tříd bylo adamovské druž-
stvo nováčkem a mělo nejmladší mužstvo slo-

žené jen ze druháků a třeťáků. Přesto dokázalo 
svůj vůbec první turnaj družstev vyhrát. 

Olinka Dvořáková a Martin Hloušek na 
prvních dvou šachovnicích úspěšně odráželi 
nápor nejlepších hráčů soupeře. Filip Nezval 
a Honzík Kratochvíl se vítězstvím ve všech par-
tiích stali hlavní údernou silou. Svůj příspěvek 
k úspěchu týmu dodal i Filip Volgemut, který 
dvakrát zaskočil za odpočívající hráče a získal 
1,5 bodu ze dvou partií.

Obě adamovská družstva si vybojovala 
právo účasti v krajském kole Přeboru škol, kte-
ré se koná v úterý 22. ledna 2013 v Břeclavi.

Filip Nezval se zúčastnil 15. prosince 2012 
vánočního turnaje v Břeclavi, kde v kategorii 
H7 obsadil krásné 1. místo. Gratulujeme!!!!!

Zleva: Martin Schneider, Lukáš Vysloužil, 
Filip Klimeš, Petra Masáková. 

Zleva: Martin Hloušek, Filip Volgemut, Filip 
Nezval, Honza Kratochvíl, Olinka Dvořáková.

Soutěže družstev – přehled výsledků:
II. liga E: 
4. 1�. �01� TJ ŠK Veselí nad Moravou – TJ 
Spartak Adamov 4,�:�,�
1 Pavel Masák, Nataša Richterová; 0,5 Jiří Seka-
nina, Karel Švehla, Radek Trmač.
16. 1�. �01� TJ Spartak Adamov – ŠK Loko-
motiva Brno 1,�:6,�
1 Jiří Sekanina; 0,5 Pavel Loubal. 

Krajský přebor II. A:
4. 1�. �01� TJ Spartak Adamov B – TJ Sloup 
�,�:�,�
1 Antonín Koukolík, Martin Heinz; 0,5 Ležák 
Petr.

16. 1�. �01� ŠK Tišnov – TJ Spartak Adamov 
4,�:�,�
1 Petr Ležák, Petra Masáková; 0,5 Radek Trmač, 
Dana Ležáková, Josef Gruber.  

Základní soutěž:
4. 1�. �01� Vanovice – TJ Spartak Adamov 
D �,�:�,�
1 Martin Schneider, Petr Bajza; 0,5 Filip Kli-
meš.
16. 1�. �01� TJ Spartak Adamov D – Roveč-
né B �:�
1 Zdenek Schneider, Filip Klimeš.

Hokejový oddíl

PLÁN VYCHÁZEK 
TURISTICKÝ oddíl 

9. 2. 2013 sobota 
NAD ÚDOLÍM SLOUPEČNÍKU. 
Trasa: Blansko město – Horničky – Horní Lhota 
– Ráječko – Dolní Lhota (10 km). Odjezd Ada-
mov ČD 8:21 – Blansko město 8:34 hod.

TJ Sloup – TJ Spartak Adamov 4:3 SN  
(1:2, 1:0, 1:1)
Branky a asistence za Adamov: Mihok (Gistr), 
Bartoš (Kilián), Milfait (Kolenáč)

Hokejisté Adamova pokračují v bezzubých 
výkonech a nadcházející přestávka jim určitě 
přijde vhod. Vázne přihrávka i střelba a na vý-
sledcích je to znatelné. Místo šesti bodů z po-
sledních dvou zápasů mají pouze jeden. Pře-
stalo se dařit první pětce a není nikdo, kdo by 
je nahradil. Hráči na to mají, ale chybí bojov-
nost a touha po vítězství.

HC Blansko – TJ Spartak Adamov 11:3 
(4:1, 4:0, 3:2)
Branky a asistence za Adamov:  Kunc (Kole-
náč), Thoř (Kunc), Kubíček

Úvod zápasu se hrál v rychlém tempu a do 
stavu 2:1 byla hra vyrovnaná. Dokonce mohl 
Bartoš vyrovnat na 2:2 ale …, nedáš – dosta-

neš. Z protiútoku Blansko skórovalo, zane-
dlouho přidalo čtvrtý gól a tím rozhodlo o vý-
voji zápasu.

TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Březina  
5:6 po SN  (3:3, 0:1, 2:1)
Branky a asistence za Adamov:  Kolenáč 2x 
(Kejř, Bartoš), Toufar (Novotný), Kejř (Kubíček), 
Juřena (Bartoš) 

Zápas byl vyrovnaný. Hokejisté Březiny dů-
sledně bránili, Adamov po zamí-
chání se sestavou, zase předváděl 
nátlakovou hru v útočném pásmu. 
Hra se musela divákům zamlouvat. 
Obě mužstva nasadily vysoké tem-
po a toto tempo vydrželo až do zá-
věrečných minut.

První třetina skončila smírně, 
kde Adamov vyrovnal vteřinu před 
jejím koncem.

Druhá třetina skončila ve prospěch Březiny 
1:0 a poslední zase pro adamovské hokejisty  
v poměru 2:1.

Zápas skončil remizou 5:5 a na nájezdy bral 
navíc soupeř.

Za bojovnost a nasazení zaslouží absoluto-
rium Kolenáč, Thoř, ale musím konstatovat, že 
celé mužstvo hrálo dobrý, pohledný hokej. 

Bc. Alois Kožený, za TJ Spartak Adamov

Válečná porada před začátkem
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Vyhlášení mládežnických fotbalistů roku OFS Blansko ovládl Adamov

FOTBALISTA ROKU 2012 
OFS BLANSKO – KATEGORIE DOROST

Dne 18. 1. 2013 pořádal Okresní fotbalo-
vý svaz Blansko slavností vyhlášení všech ka-
tegorií v rámci ankety Fotbalista roku 2012. 
V mládežnických kategoriích uspěli bývalí 
hráči FK Adamov a ovládli tak mládežnické ka-
tegorie. Jako nejlepší dorostenec byl vyhlášen 

Filip Němec, žákovskou kategorii pak vyhrál 
Radim Ševčík. Oba hráči v současnosti nastu-
pují v dresu FK Blansko. 

VV FK Adamov oběma odchovancům přeje 
do budoucnosti mnoho sportovních úspěchů 
a zdaru, pevné zdraví a osobní spokojenost.

Adamovskou nadvládu podtrhla svým vy-
stoupením i Adéla Grimová, která během slav-
nostního podvečera svým hlasem doslova ně-
kolikrát zvedla publikum ze sedadel.

 VV FK Adamov

Filip Němec ´94
fotbalový post brankář
FK Adamov přípravka
  žáci
FK Blansko dorost
  muži
Trenéři FK Adamov: Aleš Manoušek
  Zdeněk Buřík ml.
Kolektivní úspěchy:
Vítěz OFS Blansko  – žáci FK Adamov
Vítěz OFS Blansko  – dorost FK Blansko
2x vítěz JMKFS Brno – ml. dorost FK Blansko
Vítěz JMKFS Brno – st. dorost FK Blansko (postup divize)
Individuální ocenění – nejlepší brankář:
2003 Brno mezinárodní turnaj U9
2005 Jedovnice mezinárodní turnaj U11
2006 Brno halový turnaj JMK U12
2006 Bratislava mezinárodní turnaj U12
2011 Letovice halový turnaj OFS U17
Pravidelný účastník výběrů OFS Blansko ve všech mládežnických kategoriích.
Stabilní člen kádru divizního týmu dorostu FK Blansko.
Člen kádru mužů FK Blansko. Během podzimu 2012 nastoupil k sedmi mistrovským utkáním 
v krajském přeboru - udržel třikrát čisté konto.

FOTBALISTA ROKU 2012 
OFS BLANSKO – KATEGORIE ŽÁCI

Radim Ševčík ´00
fotbalový post útočník
FK Adamov přípravka
FK Blansko přípravka
  mladší žáci
Trenér FK Adamov: Leoš Hloušek
Individuální ocenění-nejlepší hráč:
2009 Blansko halový turnaj U10
2010 Boskovice turnaj JMK U10
2011 Křenovice halový turnaj U11
2012 Znojmo turnaj JMK U12
Individuální ocenění – nejlepší střelec:
2010 Brno halový turnaj U10
2011 Třebíč halový turnaj U11
2011 Brno turnaj JMK U11
2012 Legnica (PL) mezinárodní turnaj U12
2011 Letovice halový turnaj OFS U17
Pravidelný účastník výběrů OFS Blansko v mlá-
dežnických kategoriích přípravek a mladších 
žáků.
Stabilní člen kádru mladších žáků FK Blansko 
– krajský přebor.

Radim Ševčík – klečící druhý zprava Zdroje: kronika FK Adamov 
 www.fkblansko.cz
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INZERCE
Prodám boty na snowboard, vel. 42, dél-
ka vnitřní stélky 27 cm, dvouplášťové, 
barva černá, perfektní stav. Cena 750 Kč, 
Tel. č. 607 973 779.
MALBY – NÁTĚRY bytů, schodišť, sklepů, 
nátěry radiátorů, dveří. Veškeré malířské 
a natěračské práce, tel. č. 607 762 168,  
e-mail tomasfabicovic@seznam.cz .
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE. Prová-
díme servis a dodávku kotlů a průtoko-
vých ohřívačů. www.serviskotlubrno.cz 
Tel. č. 777 171 926.
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- 
Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.   
Tel. č. 606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno-horak.cz. Adamov a okolí, 
platba hotově = SLEVA 250,- Kč!
Pronajmu garáž naproti bývalému in-
ternátu na Horce. Cena 600,- Kč/měsíc,  
tel.č. 606 744 921.











Běh na lyžích
V sobotu 19. 1. 2013 uspořádal oddíl Ori-

entačního běhu při TJ Spartak Adamov histo-
ricky první otevřený přebor města Adamova 
v běhu na lyžích. Závod proběhl v prostoru 
elektrovodu mezi Adamovem a Útěchovem 
s centrem na bývalé lyžařské chatě Pod dráty. 
Celé sportovní akce se zúčastnilo 22 závodní-
ků z toho dvě ženy. Závod oživila také účast 
brněnských orientačních běžců ze spřátelené-

ho oddílu Tesly Brno, kteří také závod ovládli. 
Všichni závodníci celou akci hodnotili velmi 
kladně, jednak tratě, výborné zázemí u ohně 
i ve vytopené chatě a také pestrý bufet. Jedi-
ným nedostatkem vydařené sportovní akce 
byla naprostá neúčast dětí, i když byly právě 
pro ně připraveny krátké a přehledné tratě, je-
jichž profil umožňoval sledovat závodníky po 
celou dobu závodu. Historicky prvním přebor-
níkem Adamova se stal Petr Neuman (Céďa), 
který celkově v závodě skončil na pěkném 
čtvrtém místě. 

Z výsledků:
Dorostenky (4km):   
1. Konečná Magdaléna – Adamov 23:40
Ženy (4km) : 
1. Tužilová Magdaléna – Radio kl. Blansko 21:07
Muži (8km) : 
1. Galík Pavel –Sokol Vranov 34:09 
2. Šuler Josef – Tesla Brno 34:53 
3. Holík Marek – Tesla Brno 34:58
4. Neuman Petr – Adamov 35:13
5. Schmid Vladimír – OB Adamov 35:56
6. Křiva Jan – Adamov 38:40

Výbor OB   

Restaurace Větrník Adamov, Opletalova 22
Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY NA VĚTRNÍKU
22. – 24. února 2013

Budou nabízeny speciality z divočiny, daňka i srnčí.
Telefon: 728 521 423 
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AKCE 4 + 1 ZDARMA !

Sleva 20 % na všechny 

laminátové podlahy  

Platí od 8. 2. do 7. 3. 2013.

Tel.: 517 071 811 e-mail: info.888@bauhaus.cz
Tel.: 538 725 011 e-mail: info.805@bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 8.2. do 7.3. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz 

brno



�0

Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační 
komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, R. Kolář, Bc. L. Špačková, Mgr. K. Urbani, J. Králíčková, L. Vrožinová, S. Můčková. Odpovědný 

pracovník V. Dudíková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 630, mobil: 773 990 476, e-mail: veronika.dudikova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 
15. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.

Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: MIKADAPRESS s.r.o., Kolonie 448, 679 04 Adamov.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

ADA-NET internet - z ízení  + 6 a  12m. /m s.

ADA-NET telefon - z ízení  

ADA-NET pro d chodce  10 Mbit/s za /m s.
Nabídka platí pro objednávky do 28.2.2013 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc .  !

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  10 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

download i upload, ádné limity, ádná FUP

ZA ÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NE  OSTATNÍ !
REÁLNÉ RYCHLOSTI !

Neskrýváme p ed Vámi ceny, které se

stanou cenami platnými po �AKCI� !

 U nás se Vám nem e stát, e platíte

danou rychlost a ve skute nosti je

rychlost i 5x men�í ne  zaplacená.
ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 K

1,00 K
�pi ka (bez/v .DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 K

0,50 K
mimo �pi ku (bez/v .DPH)

Bc. Roman Pilát   608887840
  www.ada-net.cz

Zdeněk Kufa
Opravy počítačů a notebooků
Dodávky počítačových sestav na zakázku
Poradenství v oblasti IT
Servis počítačů NONSTOP 24 hodin denně









adaservis@email.cz

720 163 032


