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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013

16.3. Halový turnaj st. přípravek -03 (O pohár města Adamova) FK Adamov

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

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

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. - 19:45 III. Ples města Adamova v MKS Město Adamov, MKS

28.3. Turnaj jednotlivců amatérských hráčů TJ SPARTAK - stolní tenis

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

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

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

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

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

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

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

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

23.4. Zápis dětí do MŠ ZŠ a MŠ Adamov

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

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

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

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

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

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

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

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

27.5. Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

31.5. Tenisový turnaj mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

Zahájení celoroční kampaně „Tříděním vyděláváme“ Komise PZMA a MA21

Den dětí  - pohádkový les a hřiště, sportovní den ZŠ a MŠ Adamov

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

1.6. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

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

9.6. - 18.6. Výstava - Bohuslava Olešová – Princip neurčitosti (výběr z tvorby) MKS - společenské centrum

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

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

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

22.6. Tenisový turnaj jednotlivců TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Memoriál Filipa Dobrovolného - turnaj pro adamovskou veřejnost TJ SPARTAK - šachový oddíl

Noc kostelů 2012 Farní úřad

Akce ke Dni dětí MKS

Malá maturita ve škole ZŠ a MŠ Adamov

Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

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

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

Parním vlakem na Dětský den s liškou Bystrouškou České dráhy, Město Adamov

Tenisové hry dětí a mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

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

Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

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

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

14.9. Rocková letní noc na hřišti Ronovská Miloslava Peterková

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
Datum Název akce či setkání Pořadatel

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

 organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 53. schůzi konané dne 28. 2. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 23. zasedání 
komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21,

projednala a schválila nový „Provozní řád 
Městského klubu mládeže“ a jeho zveřej-
nění v prostorách MKM,

jmenovala s účinností od 1. 3. 2013 členem 
komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21 pana Miloslava Haví-
ře a za člena Kulturně informační komise 
tajemnici PhDr. Vlastu Kubenovou,

odvolala ke dni 28. 2. 2013 paní Mgr. 
Kateřinu Urbani z členství v Kulturně 
informační komisi, 

udělila v souladu s vyhláškou č. 4/2012 
o udržování čistoty a pořádku ve městě 
Adamově výjimku pro pořádání 3. ple-
su města Adamova konaného dne 
23. 3. 2013, týkající se doby ukončení 
veřejné produkce hudby do 03:00 hod.,

schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjč-
ce nebytových prostor s Diecézní cha-
ritou Brno – oblastní charitou Blansko, 
vzala na vědomí žádost Diecézní charity 
Brno – oblastní charity Blansko o povole-
ní stavebních a jiných úprav v prostorách 
na ul. Komenského 6 v Adamově, souhla-
sila s provedením stavebních a dalších 
úprav v těchto prostorách,

vzala na vědomí žádost pana Stanisla-
va Hrazdíry o zúžení předmětu nájmu 
pozemku na ul. Hradní a schválila Doda-
tek č. 1 Smlouvy o pronájmu tohoto 
pozemku,

nedoporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova odprodej nemovitosti budovy na 
ul. Smetanovo nám. č. p. 99 v Adamově 
na pozemku par. č. st. 80/1 vč. garáže 
a pozemek par. č. 62/1 panu Mgr. Richar-
du Langrovi a panu Petru Burianovi za 
nabízenou cenu, 

schválila smlouvu č. 2013 - 0224 se spo-
lečností ADAVAK Adamov, 

poskytla příspěvkové organizaci Základ-
ní škola a mateřská škola Adamov pro rok 
2013 generální souhlas zřizovatele k při-
jímání finančních účelově neurčených 
darů do vlastnictví příspěvkové organi-
zace, a to v jednotlivých případech do 
20.000,- Kč,  

schválila rozpis rozpočtu na r. 2013, 























schválila platební kalendář na r. 2013 
pro poskytování neinvestičního příspěv-
ku příspěvkovým organizacím zřízeným 
Městem Adamovem,

schválila Mandátní smlouvu na realiza-
ci úkonů v rámci výběrového řízení na 
dodávku kropícího a samosběrného 
vozu pro Město Adamov se společností 
Renards protender Brno, 

schválila Mandátní smlouvu na realizaci 
úkonů v rámci dotačního managementu 
pro projekt „Pořízení kropícího a samo-
sběrného vozu pro Město Adamov“ se 
společností Renards protendr Brno, 

schválila Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Adamova pro přímou 
podporu sportu a tělovýchovy č. 7/2013 
s Občanským sdružením Volejbal Ada-
mov.

Na 54. schůzi konané dne 14. 3. 2013 
mimo jiné RM:

souhlasila jako zřizovatel s podáním 
žádosti o dotaci z dotačního programu 
Jihomoravského kraje „Podpora včelař-
ství“ pro Základní školu a mateřskou ško-
lu Adamov.

Na 55. schůzi konané dne 18. 3. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 25. zasedání Kul-
turně informační komise, 

vzala na vědomí zápis z 24. zasedání 
komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21 a Plán zlepšování na 
rok 2013,

vzala na vědomí zápis z 8. jednání Komi-
se sociální a výchovně vzdělávací, 

odvolala pana Josefa Flachse z členství 
v Komisi sociální a výchovně vzdělávací 
ke dni 12. 3. 2013, 

schválila smlouvu č. 01/2013/PP o pro-
deji části pozemku parc. č. 458/35 v k. 
ú. a obci Adamov mezi Městem Adamov 
a panem Martinem Hebelkem,

schválila smlouvu č. 02/2013/PP o pro-
deji pozemku parc. č. 252/32 v k. ú. a obci 
Adamov mezi Městem Adamov a panem 
Tomášem Kupčíkem,

schválila smlouvu č. 03/2013/PP o pro-
deji části pozemku parc. č. 458/17 v k. 
ú. a obci Adamov mezi Městem Adamov 
a panem Zdeňkem Svítilem,

jmenovala Ing. Vladimíra Bílého za člena 
Sportovní komise od 1. 4. 2013,



























projednala a schválila v souladu s vnitř-
ním předpisem č. 7/2011 - Pravidla pro 
údržbu veřejné zeleně a chodníků v okolí 
bytových domů na pozemcích ve vlast-
nictví Města Adamov výši finančních 
transferů pro rok 2013,
schválila text Zadávací dokumentace 
pro podlimitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce zadávanou ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení v rámci projektu 
„Snížení energetické náročnosti objektu 
MŠ P. Jilemnického Adamov“,
schválila složení komise pro otevírání 
obálek a hodnotící komisi (hodnotící 
komise je pověřena otevíráním obálek 
s doručenými nabídkami) pro vyhodno-
cení podlimitní veřejné zakázky na sta-
vební práce zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení,
schválila Smlouvu č.01/2013/En o připo-
jení k lokální distribuční soustavě s fir-
mou Energo Adamov,
schválila Smlouvu č. 2013/031 
o sdružených službách dodávky elektřiny 
s firmou Energo Adamov s. r. o., Adamov,
schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o sdružených službách dodávky elek-
třiny pro produkty řady Small business 
č. 00279889/2012 se společností E.ON 
Energie,
schválila smlouvu o přeložce zařízení dis-
tribuční soustavy č. 13001336 se společ-
ností E.ON Distribuce,
schválila Smlouvu o spolupráci při zajiš-
tění zpětného odběru elektrozařízení 
prostřednictvím stacionárních kontejne-
rů na elektrozařízení a baterie se společ-
ností ASEKOL s.r.o.,
vzala na vědomí žádost o ukončení 
Smlouvy o nájmu bytu č. 01/2009/B od 
nájemce bytu č. 66 na ul. Komenského 6 
v Adamově, schválila Dohodu o ukonče-
ní Smlouvy o nájmu bytu č. 01/2009/B, 
schválila Dohodu o finančním vypořádá-
ní vztahující se k bytu č. 66 na ul. Komen-
ského 6 a uložila zveřejnit nabídku nové-
ho pronájmu bytu,
schválila Mandátní smlouvu se společnos-
tí ECO-Management na zajištění přípra-
vy a průběhu veřejné zakázky s názvem 
„Zajištění systému nakládání s komunál-
ním, tříděným, objemným a nebezpeč-
ným odpadem ve městě Adamově“,
schválila smlouvu o dílo se společností 
ECO-Management na zpracování zadávací 
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dokumentace k veřejné zakázce s názvem 
„Zajištění systému nakládání s komunál-
ním, tříděným, objemným a nebezpeč-
ným odpadem ve městě Adamově“,  
schválila Dohodu o ukončení Smlouvy 
o výpůjčce č. 03/2006/SV s Diecézní cha-
ritou Brno - oblastní charitou Blansko ke 
dni 31. 3. 2013,
neschválila finanční příspěvek Kynolo-
gickému klubu Adamov na akci „RÁJEČ-
KO-ADAMOVSKÝ POHÁR“, konanou dne 
15. 6. 2013 a souhlasila s poskytnutím 
3 ks dárkových tašek s reklamními před-
měty Města Adamova na uvedenou akci,
schválila dotaci z rozpočtu Města Ada-
mova pro Svaz tělesně postižených v ČR, 
místní organizaci STP Adamov na její čin-
nost v r. 2013, 
schválila dotaci občanskému sdružení 
Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých, oblastní odbočka Blan-
sko na jeho činnost v roce 2013,
schválila roční účetní uzávěrku příspěv-
kové organizace Základní škola a mateř-
ská škola Adamov za rok 2012 a rozdělení 
výsledku hospodaření do peněžních fon-
dů této organizace,
schválila roční účetní závěrku příspěv-
kové organizace Městského kulturního 
střediska Adamov za rok 2012 a rozdě-
lení výsledku hospodaření do peněžních 
fondů této organizace,
vzala na vědomí žádost o dotaci občan-
ského sdružení Dráček Mráček a uložila 
předložit zastupitelstvu návrh rozpočto-
vého opatření pro tuto dotaci.

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova
Na 19. zasedání konaném dne 27. 2. 2013 
mimo jiné Zastupitelstvo města 
Adamova:

schválilo prodej části pozemku parc. 
č. 458/17 o výměře 3m2 panu Zdeňku 
Svítilovi a uložilo Radě města Adamova 
projednat a schválit příslušnou smlouvu, 
schválilo odkup pozemků parc. č. 42/1 
o výměře 319 m2, parc. č. 68 o výměře 



















68 m2, parc. č. 239/2 o výměře 468 m2, 
parc. č.406/1 o výměře 2974 m2, silniční 
most na parc. č. 406/1, vše v k. ú. a obci 
Adamov od fy SALVIS REAL ESTATE Ada-
mov, a uložilo Radě města Adamova pro-
jednat a schválit příslušnou smlouvu, 
vzalo na vědomí zápis z Finančního výbo-
ru, konaného dne 20. 2. 2013,
vzalo na vědomí rozpočtové opatření 
č. 9/2012 ve znění usnesení Rady města 
Adamova ze dne 17. 12. 2012,
vzalo na vědomí rozpočtové opatření 
č. 10/2012 ve znění usnesení Rady města 
Adamova ze dne 27. 12. 2012,
schválilo Rozpočet na rok 2013, 
stanovilo závazné ukazatele pro své pří-
spěvkové organizace pro rok 2013,
schválilo rozpočtový výhled města Ada-
mova na r. 2014 – 2016,
schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Adamova, 
č. 1/2013 mezi Městem Adamov a FK 
Adamov,
č. 2/2013 mezi Městem Adamov a Šipko-
vým klubem Adamov,
č. 3/2013 mezi Městem Adamov 
a sdružením hráčů pétanque Fenyx,
č. 4/2013 mezi Městem Adamov a TJ 
Sokol Adamov,
č. 5/2013 mezi Městem Adamov a TJ 
Spartak Adamov,
č. 6/2013 mezi Městem Adamov a Judo 
Klub Samuraj Adamov,
schválilo 3. komunitní plán sociálních 
služeb Blansko na období 2013 – 2016, 
vzalo na vědomí stížnost Společen-
ství vlastníků Blažkova 5 a 6, Adamov, 
v zastoupení advokátní kanceláří Šikola 
& partneři a tuto stížnost odložilo,
uložilo Radě města Adamova projednat 
a schválit smlouvu o poskytnutí dotace 
pro přímou podporu sportu a tělový-
chovy s Občanským sdružením Volejbal 
Adamov.

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
a zastupitelstva města zpracovala tajemnice 

PhDr. Vlasta Kubenová.

































KONTEJNERY NA ODĚV
Vážení občané, 
v únorovém zpravodaji byl zveřejněn člá-

nek o umístění kontejnerů na textil ve městě 
Adamově. Smluvním partnerem nebyly tyto 
kontejnery přistaveny v uvedeném termí-

nu vzhledem k vyčerpání skladových zásob 
a čekání na novou dodávku nádob. Tímto 
se omlouváme všem občanům, kterým tato 
nečekaná událost způsobila potíže.

SMM

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
 5. 3. Josefa Dobešová, 86 roků,  

Petra Jilemnického 6
 7. 3. Jiřina Kovaříková, 88 roků,  

Petra Jilemnického 7
 9. 3. Vlasta Pechová, 86 roků,  

Petra Jilemnického 8
 9. 3. Eva Vybíhalová, 70 roků,  

Komenského 15
 11. 3. Jiří Jelínek, 70 roků, Osvobození 16
 13. 3. Drahomíra Haluzová, 83 roky, 

Komenského 13
 14. 3. Miloš Patočka, 75 roků, Lesní 4
 24. 3. Maria Jančíková, 81 rok, Družstevní 11
 25. 3. Jiří Palcr, 87 roků, Petra Jilemnického 25
 25. 3. Jaroslav Páč, 81 rok, Komenského 11

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali 

všem občanům, podnikatelům, SVJ a ostat-
ním, kteří se nemalou mírou podíleli v zim-
ním období při úklidu sněhu na chodnících 
a komunikacích v okolích svých nemovitostí. 
Této pomoci si velmi vážíme a ještě jednou 
děkujeme.

Odbor Správy majetku města

Doručování 
zpravodaje

Pravidelně každý měsíc vkládáme obča-
nům Adamova do schránek Adamovský zpra-
vodaj. Někdy se však stává, že jsme upozorně-
ni, že zpravodaj ve schránce nebyl a podobně. 
Tento problém ale má svou příčinu! Schránky 
i zvonky jsou mnohdy neoznačeny, v rodin-
ných domech nevíme kolik rodin tam bydlí, 
tudíž kolik výtisků do schránky vhodit. Stejně 
tak v bytových domech. Podle neoznačené 
schránky nevíme jestli je byt v užívání. 

Upozorňujeme proto občany města, kteří 
mají zájem o dodávání Adamovského zpra-
vodaje, aby si schránku (popřípadě zvonek) 
řádně označili jménem. Bez označené schrán-
ky není možné vědět, že je objekt/byt v užívá-
ní a do schránky nebude zpravodaj doručen. 
Toto upozornění se týká rovněž rodinných 
domů, kde bydlí více rodin.

Pokud však máte schránku (zvonek) řád-
ně označenou, považujte toto sdělení za bez-
předmětné. 
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Blokové čištění
Oznamujeme občanům, že ve dnech 

5. 4. 2013 a 12. 4. 2013 bude probíhat 
blokové čištění komunikací. Žádáme 
občany, aby respektovali umístěné pře-
chodné dopravní značení.

Odbor SMM

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY POŠTY 
V ADAMOVĚ

Upozorňujeme na změnu provozní doby pro veřejnost platné od 1. �. �01�.

Pošta Adamov 1
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00 beze změny
Úterý 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00 změna z 17:00
Středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00 beze změny
Čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00 změna z 17:00
Pátek 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00 beze změny

Pošta Adamov 3
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 18:00 beze změny
Úterý 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00 změna z 16:30
Středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00 beze změny
Čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00 změna z 16:30
Pátek 8:00 - 11:00 13:00 - 16:00 změna z 17:00

AKCE NA DUBEN

Pátek 5. 4. 2013

VÝROBA OZDOBNÉ LAMPY
Od 15:00 hodin vyrábíme v klubu stínidlo na 

lampu. Na její výrobu budete potřebovat: 
nafukovací plážový balon, lepidlo na tapety 

a klubko přírodního provázku.

Čtvrtek 11. 4. 2013

ÚKLID PROSTOR KOLEM MKM
Městský klub mládeže se připojí k brigádě, 
kterou bude organizovat komise projektu 
Zdravé město Adamov a místní agendy 21 
v rámci akce Den země a bude se podílet 

na úklidu okolí MKM. Všechny návštěvníky 
klubu z řad mládeže i rodin s dětmi zveme 

tímto k účasti.  
Sraz v 17:00 hodin před klubem.

Čtvrtek 24. 4. 2013

TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH 
ŠIPKÁCH

Turnaj pro všechny věkové kategorie.  
Start v 16:30 hodin.

ÚTERÝ 30. 4. 2013

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Hry, soutěže, dovádění po lese, pálení 
čarodějnic, opékání špekáčků, zpívání 

u ohně. To vše bude připraveno pro všechny 
malé i velké na hřišti za ZŠ Ronovská od 

15:30 hodin. Více informací k připravované 
akci se dozvíte z plakátů.









Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz,  
e-mail:  

mkm@adamov.cz  

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 27. dubna 2013 bude ve městě Ada-
mově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit životní prostředí 
a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad 
odevzdat. Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, léky, ledničky, mrazničky, 
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné texti-
lie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků. Dále je možné obsluze 
odevzdat kompletní použitá elektrozařízení: velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické 
sporáky, televizory, pračky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky atd.), zařízení informačních tech-
nologií a telekomunikační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd.) 
a spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). 
Nekompletní elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy s tím, že je 
nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném čase a místě dle následujícího 
časového harmonogramu:
Sobota 27. dubna 2013 
1. stanoviště:  ul. Sadová - parkoviště nad školou 8:00 – 8:�0 hod
2. stanoviště:  ul. Komenského 6 - bývalý internát 8:�� – 9:0� hod
3. stanoviště:  ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště  9:10 – 9:�0 hod
4. stanoviště:  ul. U Kostela 1 - budova MěÚ 9:�� – 10:1� hod
5. stanoviště:  ul. Plotní - vjezd ke garážím 10:�0 – 10:�0 hod 
– bezpečnostní přestávka (50 minut)
6. stanoviště:  ul. Mírová - u hřiště 11:�0 – 1�:10 hod
7. stanoviště:  ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky 1�:�0 – 1�:�0 hod
8. stanoviště:  ul. Družstevní - parkoviště 1�:�� – 1�:�� hod
9. stanoviště:  ul. Neumannova 2 - parkoviště 1�:�0 – 1�:00 hod
10. stanoviště:  ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky 1�:0� – 1�:�� hod
11. stanoviště:  ul. Údolní – u křižovatky 1�:�0 – 1�:10 hod
12. stanoviště:  ul. P. Jilemnického - parkoviště 1�:1� – 1�:�� hod

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpadů, je 
možné tento odpad odvézt do haly ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov, 
kde je otevřeno v tyto dny - pondělí, středa, pátek od 10:00 do 18:00 hod mimo státem uznané 
svátky. Baterie a monočlánky lze také odložit v elektroprodejnách nebo do sběrných boxů umís-
těných v prodejně potravin Dům služeb, ul. Družstevní 1 a v budově MěÚ Adamov, ul. Pod Hor-
kou 2. Léky, které nebyly spotřebovány nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je vhodné odevzdat 
v lékárnách.

Odbor správy majetku města
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Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události z února 2013 konkrétně:
Krádež, která by v případě požáru mohla 

ohrozit životy mnoha osob, prošetřují strážníci 
v bytových domech na ulici Sadová, kde nezná-
mý pachatel odcizil hned několik hasicích pří-
strojů umístěných v mezipatrech. Při provádě-
ném šetření byly některé hasicí přístroje nale-
zeny. Tyto byly bez potřebné náplně a je tedy 
zřejmé, že posloužily jen jako zábava nezodpo-
vědným osobám.  

Při pochůzkové činnosti na ulici Sadová 
byla strážníky spatřena žena, která venčila své-
ho psího miláčka v rozporu s vyhláškou města 
Adamova č. 4/2012 upravující pohyb psů na 
veřejném prostranství. Vzhledem k tomu, že 
byla na toto jednání již v minulosti upozorně-
na, byla jí udělena bloková pokuta. 

K rušení nočního klidu přivolali strážníky 
rozhořčení sousedé bytového domu na uli-
ci Komenského, kteří byli obtěžováni hlukem 







vycházejícím od sousedů. Strážníci kontakto-
vali obyvatele bytu, ze kterého byl slyšet hluk, 
sjednali nápravu a dohlédli na obnovení noční-
ho klidu. Věc byla vyřešena domluvou. 

Již tradiční krádež řešili strážníci v obchod-
ním domě Albert, kde jeden z nakupujících mys-
lel, že nemusí používat nákupní košík a zboží 
skládal přímo pod bundu. Problém vznikl teh-
dy, když se zboží snažil pronést přes pokladnu. 
Strážníci muži uložili blokovou pokutu. 

Strážníci byli přivoláni k dopravní nehodě 
v Josefovském údolí, kde se střetla dvě vozi-
dla a došlo ke zranění jedné osoby. Strážníci 
na místě prováděli usměrňování provozu až 
do doby, než došlo k jeho obnovení. Na místě 
bylo provedeno i vybagrování (upravení) kory-
ta přilehlého potoka tak, aby voda netekla přes 
komunikaci.

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov





Zahájení kampaně za zvýšení 
podílu tříděného odpadu

Sběr odpadu a jeho likvidace patří mezi 
základní povinnosti obcí, které jim ukládá 
zákon. Odpad však nemusí končit jen jako hro-
mada neužitečných věcí, ale může být použit 
na výrobu tepla jeho spálením či – mnohem 
vhodněji – může být recyklován. Aby byl pro 
recyklaci dostatek surovin, je třeba ustupovat 
od shromažďování směsného odpadu ve pro-
spěch sběru odpadu tříděného. Třídění je neje-
fektivnější a nejméně nákladné, pokud se pro-
vádí hned na vstupu řetězce likvidace odpa-
du pomocí kontejnerů, které jsou k tomuto 
účelu speciálně určeny. Tyto kontejnery se 
během minulých let staly nedílnou součástí 
obcí a podíl vytříděného odpadu stále, i když 
v posledních letech pozvolněji, narůstá. Uvá-

dí se, že hmotnost odpadu, který vyprodukuje 
v České republice jeden člověk, je nyní asi 320 
kg/rok, z toho pak na vytříděný odpad při-
padá 13%. Aby byly obce motivovány k pod-
poře separace odpadu, vyhlašuje společnost 
EKO-KOM, která se sběrem a využitím třídě-
ného odpadu na základě licence udělené od 
Ministerstva životního prostředí zabývá, sou-
těž mezi obcemi náležícími do jednoho kraje 
a ty z nich, které ve třídění dosahují nejlepších 
výsledků, pak finančně odměňuje.

Naše město si bohužel v této soutěži neve-
de nijak dobře a nachází se až ve druhé polovi-
ně tabulky. Zvrátit tento stav by chtěla komise 
PZMA&MA21 během nadcházejících měsíců 
tak, aby v příštím soutěžním ročním období, 
které začíná na podzim tohoto roku, se měs-
to v tabulce posunulo alespoň na úroveň pře-
lomu její první a druhé třetiny. Odpovídající 
zvýšení podílu tříděného odpadu se pozitivně 
odrazí rovněž v příjmech do městské poklad-
ny a tyto peníze pak budou využity ve pro-
spěch vás občanů. Podporu k realizaci kam-
paně má komise zajištěnu od odboru správy 
majetku města a lze oprávněně očekávat, že ji 
najde i u vedení města.

Tímto článkem startujeme informační 
a motivační kampaň, jejímž cílem je zvýše-

ní množství a kvality separovaného odpadu. 
V každém dalším čísle Zpravodaje budeme 
zveřejňovat pojednání, která se budou kon-
krétně věnovat sběru tříděného odpadu ve 
vztahu k našemu městu. Navážeme spolupráci 
se společností EKO-KOM, která se na propaga-
ci třídění odpadu zaměřuje, a využijeme jejich 
znalostí ke zlepšení současného stavu. S touto 
kampaní bude spojeno logo s mottem, které 
vám dnes představujeme. Sloveso „vydělává-
me“ zde má i svůj nefinanční význam, protože 
ho lze vztáhnout také ke zlepšení kvality život-
ního prostředí v důsledku sníženého množství 
likvidovaného odpadu. Naším záměrem je, 
abychom kampaní oslovili a následně zapojili 
do intenzívnějšího třídění odpadu maximum 
adamovských občanů všech generací a pře-
svědčili je o tom, že toto třídění je ekonomicky 
výhodná a ekologicky prospěšná činnost.

Komise PZMA&MA 21

K příležitosti otevření Zlaté zastávky na uli-
ci Komenského 322/6 budeme pořádat 

8. �. �01� od 1�:00 – 1�:�0 hodin DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a od 1�:�0 besedu pro 
širokou veřejnost s otevřenou diskuzí o mož-
nostech využití zařízení, naší nabídky a celko-
vého fungování provozu. Besedy se mimo jiné 
zúčastní starosta města Adamova Bc. Roman 
Pilát, ředitelka ZŠ a MŠ Adamov Mgr. Jana 
Burianová a ředitelka oblastní charity Blansko 
Mgr. Jana Sedláková. 

Akce se bude konat již v nové budově.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Sociální služba je realizována v rámci pro-
jektu „Zajištění vybraných služeb sociální pre-
vence v Jihomoravském kraji“, registrační čís-
lo CZ.1.0�/�.1.00/0�.000��, který je financován 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Nízkoprahové 
zařízení pro děti 

a mládež
ZLATÁ ZASTÁVKA 

ADAMOV
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Adamovští včelaři - založení ZO ČSV v Adamově
Z rozhodnutí Okresního výboru Českého 

svazu včelařů – OV ČSV byl dán na základě 11 
členného organizačního výboru občanů naše-
ho města dne 10. 3. 2013 souhlas k vytvoření 
respektive znovuobnovení činnosti Základní 
organizace Českého svazu včelařů v Adamo-
vě – ZO ČSV Adamov o. s. Ustavující schůze se 
konala v pátek dne 15. 3. 2013 v MKS v Ada-
mově za účasti zástupců OV ČSV Blansko.

Organizační jednotka, která sdružovala 
adamovské včelaře byla založena v Adamo-
vě již v roce 1914. V následujícím roce uply-
ne od jejího vzniku již 100 roků. Toto výročí 
bude příležitostí k vydání almanachu a připo-
menutí si slavné historie nejen adamovského, 
ale i moravského včelařství, která byla psána 
občany našeho města a ovlivnila vývoj včelař-
ství nejen na Moravě, ale i v části tehdejšího 
Rakouska - Uherska. Historie adamovského 
včelařství sahá hluboko před rok 1855. Rok 
1855 byl však významný tím, že Adamov nav-
štívil tehdejší školní rada Hansmann, který byl 
současně i předsedou v té době jediného vče-

lařského spolku na Moravě se sídlem v Brně. 
Na tuto návštěvu vzpomíná ve svých pamě-
tech František Zavadil, který byl v roce 1850 
přeložen do Adamova jako prozatímní učitel 
a definitivním učitelem se stal v roce 1857, kdy 
byla dostavěna budova školy, dnešní kancelá-
ře úřadu města naproti kostelu svaté Barbory.

Hlavním cílem Českého svazu včelařů a tím 
i ZO ČSV Adamov je sdružování členů a ve 
své činnosti vytvářet a zajišťovat podmínky 
a předpoklady pro všestranný rozvoj včelař-
ství a členů, zejména:
a) pečovat o růst odborné a společenské 

úrovně členů, působit na výchovu a zapo-
jování mládeže do včelařské činnosti,

b) zabezpečovat a podporovat vlastní činnos-
ti a v součinnosti s dalšími subjekty vytvá-
řet účinný systém odborné a společen-
ské výchovy svých členů, dalších zájemců 
a mladé generace pro včelařství,

c) podporovat zavádění nových a progresiv-
ních poznatků a výsledků vědy, techniky, 
výzkumu a vývoje do včelařství,

d) propagovat vztah a lásku k přírodě, význam 
včelařství pro zemědělství, lesnictví, eko-
logii a celou společnost a spolupracovat 
s hromadnými sdělovacími prostředky,

e) vytvářet podmínky pro účinnou propagaci 
včelích produktů a výrobků z nich, a to ve 
vztahu ke zdravé výživě.
Ve své činnosti se nechceme zaměřovat 

jen na jeden druh opylovatele - včelu medo-
nosnou, ale i na zájmový chov čmeláků, včel 
samotářek a dalších druhů opylovatelů, kte-
ří přispívají nejen k druhové skladbě, ale 
i zachování variability v našich podmínkách 
především bylinného podrostu okolních lesů.

Zájemci o členství v ZO ČSV Adamov nás 
mohou kontaktovat na e-mail rudolf.rybar@
klikni.cz. Rovněž zájemci o naši činnost a pří-
padné pořádané akce jako je např. již tradič-
ní „Adamovské medobraní“ po zaslání svého 
kontaktu budou o naší činnosti informováni.

Rudolf Rybář 

Komise Projektu Zdravé město Adamov 
a Místní Agendy 21 si Vás dovoluje 

pozvat na brigádu pro zlepšení vzhledu 
města v rámci kampaně 

DEN ZEMĚ 

„ZA ADAMOV ČISTĚJŠÍ“
ve čtvrtek 11. 4. 2013 
Občanům budou poskytnuty igelitové pytle na sběr odpadků, které 
budou k dispozici na jednotlivých stanovištích u kontaktních osob 
v době: 

od 17:00 – 17:30 hodin
Zde Vám budou poskytnuty podrobné informace o konkrétním místě 
sběru odpadků. Doporučujeme vzít si sebou pracovní rukavice. Svoz 
odpadu bude zajištěn.
1. stanoviště – hodiny před Domem služeb – Družstevní ulice, 

Adamov Ptačina kontaktní osoba Miloš Havíř
2. stanoviště – kabiny TJ Spartak Adamov – Smetanovo náměstí, 

Adamov Horka kontaktní osoba Jiří Němec 
3. stanoviště – bývalá hospoda „Farinka“ - na ulici Sadová, Adamov 

Horka kontaktní osoba Naděžda Pikartová 
Členové komise doporučují občanům
uklidit prostranství v blízkosti vlastního domova. Všem DĚKUJEME.
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Celé Česko čte dětem – v Adamově čte dětem Marek Eben

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

– kulturní středisko: tel. �1� ��� �90 záznamník, �0� �18 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �1� ��� 81�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Káva o páté s bytovou designerkou Lenkou Valentovou

NA MĚSÍC DUBEN 2013 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
2. – 7. dubna 2013, salonek MKS
IV. ročník výstavy
SALON ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ 
Přehlídku prací adamovských fotografů můžete navštívit ještě 
na začátku dubna t. r., denně v době od 13:30 do 17:30 hodin.

5. dubna 2013, zájezd do blanenského kina pro obyvatele 
Adamova
MARTIN A VENUŠE 
– nový český film (premiéra 7. 3. 2013)
(jedná se o mimořádné promítání určené pouze pro objed-
navatele – MKS Adamov za zvýhodněnou cenu) 
Režie – Jiří Chlumský 
Hlavní role – Kristýna Boková, Marek Taclík, Zuzana Stivínová, 
Tomáš Hanák, Jan Budař, Ĺubo Paulovič, Tomáš Matonoha 
Hudba – Michal Hrůza 
Scénář – Kristina Dufková, Andrea Jarošová 
Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mla-
dá a nadějná výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) seznámí se 
svým budoucím partnerem a manželem Martinem (Marek Taclík). 
Společně založí rodinu, mají dvojčata – holčičky - předškolního 
věku a jednoho kluka, batole. Martin buduje kariéru ve firmě vyví-
jející hračky a Vendula se stará o rodinu. Martin je většinu času 
v práci, snaží se zabezpečit rodinu, na kterou mu nezbývá čas, 
naopak Vendula se stará o děti a chod domácnosti a nemá žádný 
prostor pro sebe. Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se 
cítí nedoceněný tím druhým. Události naberou spád uzavřenou 
sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost během 
jednoho měsíce. Je přesvědčen, že to vlastně není vůbec těžké. 
Nastane kolotoč humorných a nečekaných událostí, které dvojici 
Venduly a Martina pomyslně vrátí zase na začátek jejich vztahu. 
Znovu si začnou vážit jeden druhého a navzájem se respektovat.
Cena akce: promítání �0 Kč (běžná cena 100 Kč), doprava �� Kč
Odjezd autobusu z Adamova: ve 1�:00 hodin
Přihlášky: MKS Adamov, nebo na tel. č. �0� �18 10�, e-mail 
mks@mks-adamov.cz do �. dubna �01� vč.

11. dubna 2013, salonek MKS, v 18:00 hod.
MAROKO – ZEMĚ SE ŽHAVÝM SRDCEM
„Hranice neexistují, možná jen v mysli a srdci některých lidí“ 
Hostem dubnového povídání o cestování bude Mgr. Zdeněk 
ŠPÍŠEK, přírodovědec a horský průvodce.
Země okořeněná 
směsicí vlivů Evro-
py, Afriky a Orien-
tu. Nadechneme se 
směsice vůní měst 
Fes, Tetauen, Taza 
a samozřejmě i noč-
ního Marakeše. 
Zasněžené vrcholky Atlasu ostře kontrastují s písečnými dunami 
Erg Chebi, které i přes zákazy přejdeme. Pokusíme se o přechod 
mezi soutěskami Todra a Dadés, který málem skončil špatně. 
Uvidíme dinosauří stopy, cedrové háje s opicemi, kvetoucí poušt 
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i oázu u pevnosti Ait Benhadu. I přes spalující vedro pochopíme, 
že žhavé srdce země spočívá nejen v krásách přírody, ale i v lidech.
Vstupné: �0 Kč

12. dubna 2013, sál MKS, v 9:45 hod. 
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: POHÁDKY Z KLUBÍČKA
Účinkují herci Divadla Kuba Plzeň.
Inscenace vznikla propojením 
a úpravou známých pohá-
dek, bajek a anekdot. Potká-
te se v ní se zajícem, liškou, 
ježkem, medvědem, vránou 
i myší, uslyšíte známé melodie 
a méně známé říkanky, něco 
vás překvapí, něco snad potěší 
či rozesměje. 
Vstupné: �� Kč

13. dubna 2013, Praha
ZA KULTUROU DO PRAHY ...

TOBOGÁN – účast na přímém přenosu ČR2 z Divadla U Hasičů 
za přítomnosti publika, moderuje Aleš Cibulka (začátek v 11:00 
hodin).
PLAKÁTY ALFONSE MUCHY (výstava) - tenisová legenda Ivan 
Lendl vystavuje v Česku svou celou sbírku originálních plakátů 
Alfonse Muchy.
MUZIKÁLY:   
DĚTI RÁJE (GoJa Music Hall Praha) začátek ve 14:00 hod. nebo 
TŘI MUŠKETÝŘI (Divadlo Broadway) začátek ve 14:00 hod. nebo 
OSMÝ SVĚTADÍL (Divadlo Kalich) začátek ve 14:30 hod. 

Cena zájezdu: 1.100 Kč 

14. dubna 2013, Výstavní síň Společenského centra na 
Komenského 6, v 15:00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 
ZDENĚK HUDEČEK 
– OLEJOMALBY 
– UHLOKRESBY
Výstava potrvá do 23. dub-
na 2013 včetně a je otevře-
na denně v době od 13:00 
do 17:00 hodin.

16. dubna 2013, zájezd
OČISTEC – Městské divadlo Brno
Zdenek Merta a Stanislav Moša 
Očistec je podle církevní tradice fáze, v níž se lidská duše osvobo-
zuje od svých pozemských hříchů a zapomíná na veškeré tělesné 
slasti, aby mohla vstoupit do věčného Ráje. I přes utrpení a trápe-
ní, která jsou s tímto stavem spojená, dochází nakonec k napros-
tému a zaslouženému osvobození. Tento metafyzický stav pojímá 
naše nová hudební komedie Očistec zcela reálně. Tříčlenná sku-
pina svobodomyslných rockerů se jistou shodou okolností ocitne 
v jakémsi podivném v klášteře, kde jsou najednou nuceni vzdát 
se všeho fyzického/pozemského, co dosud považovali za jediný 
a opravdový smysl svých životů. 
Začátek v 18:00 hodin. Cena zájezdu: ��0 Kč (dospělá os), 
�00 Kč (děti, studenti, senioři)

18. dubna 2013 autobusový zájezd     
PROSTĚJOV – JAK JEJ NEZNÁTE ...
V dubnu vás pozveme na výlet, jehož 
cílem bude Prostějov a Čechy pod 
Kosířem. 

















Z koncertu bratří Ebenů v Adamově

Výlet do Šebrova na výstavu tulipánů a orchidejí

„Čtení sluší každému“ - senioři čtou dětem, děti čtou seniorům
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Navštívíme:
hřbitov v Prostějově (hrob J. Wolkera, hrob letců, kteří padli 
během II. světové války, hrob známého hokejisty Oldy Machače, 
hudebního skladatele Alfonse Jindry, akademika Oty Wichterleho, 
majitelů konfekční továrny Arnošta Rolného atd.),
náměstí, zámek, radnici (zde výstup na věž, dle možností prohlíd-
ka obřadní síně),
Národní dům (Národní kulturní památka - prohlídka secesní stav-
by od architekta Kotěry),
oběd v restauraci U tří bříz, 
Čechy pod Kosířem (Muzeum kočárů). 

Ostatní informace a přihlášky v MKS, nebo na tel. č. 607 518 104.

19. dubna 2013, sál MKS, 
v 10:�� hod. (pro I. stupeň ZŠ), vstupné �� Kč
v 1�:00 hod. pro veřejnost, vstupné 80 Kč
VELKÁ BUBENICKÁ SHOW 
BUBENICKÉHO SOUBORU WILD STICKS

Wild sticks je čes-
kobudějovický bicí 
soubor, který se po 
festivalech, koncer-
tech i historických 
průvodech ofici-
álně prohání více 
jak pět let. Volně 
by se mohl název 

souboru přeložit jako divoké paličky, a to o nich platí doslova. 
Na bicí jsou schopní zahrát snad všechny rytmy od samby, přes 
popové hity, jazz až po americký marsch. Mají své vlastní skladby, 
ale hrají také Michaela Jacksona, Jamiroqai, Blue Bossa, Autumn 
Leaves či Safri Duo.  
Wild stisks je soubor o přibližně dvaceti členech s tím, že všich-
ni najednou vystupují pouze v historických průvodech, kde jsou 
oblečení do dobových šatů. Na koncertech je pak potkáte ve 
složení pěti až šesti hráčů, kdy vás zaujmou i tím, že každý umí 
hrát na všechny nástroje. Často to pak na pódiu vypadá jako hra 
škatulata hejbejte se, kdy se u jednotlivých nástrojů promíchají 
a jedou dál. A mnohdy ani nepoznáte, na co vlastně hrají. Kromě 
běžných bicích mají také Surda - latinsko americké oválné bubny, 
melodické bicí (vibrafon, xylofon, zvonkohru, marimbu), perku-
sivní nástroje (bonga, conga, djembe) a různé tom tomy.

21. dubna 2013, sál MKS, v 16:00 hodin
VESELÉ DOVÁDĚNÍ S TETINAMI MATYLDOU 
A KLOTYLDOU
Malá náhrada za neuskutečněný 
karneval pro děti. Čeká vás tanec, 
soutěže a dobrá zábava s vašimi 
velkými kamarádkami Matyldou 
a Klotyldou. Vstupné: 35 Kč

22. dubna 2013, salonek MKS, v 18:00 hodin
KÁVA O PÁTÉ SE ZOJOU MIKOTOVOU

Tentokrát si můžete vypít kávu při povídání si 
s prof. Mgr. Zojou Mikotovou, která je absol-
ventkou režie na JAMU, kde od roku 1991 vede 
ateliér dramatické výchovy pro Neslyšící. Režie 
v činoherních a loutkových divadlech - Divadlo 
bratří Mrštíků Brno, Mahenova činohra, Šumperk, 
Most, Zlín, Praha, Vídeň. Choreografie v Čino-

herním klubu Praha, Husa na provázku, HaDi, v Maďarsku, Polsku, 
Německu, Rakousku, Francii. Aktivní herecko-pantomimická činnost 
















„Čtení sluší každému“ - senioři čtou dětem, děti čtou seniorům

Pravidelně pořádá MKS Adamov soutěžní odpoledne pro seniory 
nazvané „Kdo si hraje - nezlobí“...

Pro letošní výherce výtvarné soutěže k Salonku dětských 
adamovských umělců byla připravena odměna v podobě návštěvy 

kina v Blansku - představení Čtyřlístek ve službách krále
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- festivaly Itálie, USA, Německo, Rakousko. Letní kurzy pantomimy, 
spolupráce s pantomimou Neslyšících (scénáře, kostýmní návrhy, 
režie představení). 
Vstupné: �0 Kč 

25. dubna 2013, zájezd 
JARNÍ ETAPA VÝSTAVY „FLORA OLOMOUC 2013“

Také letos zavítáme na tradič-
ní mezinárodní zahradnickou 
výstavu a veletrh. Při projekto-
vání hlavní expozice se tvůrci 
nechali inspirovat 440. výročím 
založení nejstarší moravské 
alma mater – olomoucké uni-

verzity. Květinová přehlídka z více než šesti tisíc kusů muškátů, 
petunií, voskovek, fuchsií, salvií, řezaných i hrnkových květin, 
okrasných stromů a keřů ponese název „Vivat Academia“ a při-
pomene historii i současnost osmi fakult olomoucké univer-
zity. Jubileem se inspirovala i jarní floristická soutěž v aranžo-
vání květin. Přední čeští a moravští floristé budou soutěžit 
v aranžování kytic pro rektora a zdobení auly. Oči návštěvníků 
jarní Flory potěší velká „holandská“ expozice s pěti tisíce kusy 
cibulových a hliznatých rostlin narcisů, tulipánů, hyacintů 
a modřenců. 
Bližší informace a přihlášky na tel. č. �0� �18 10�.

 30. dubna 2013, DPS Adamov, ve 14:00 hodin
TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT
Další setkání klientů DPS Adamov s nabídkou knižních novinek 
a při společenském okénku. Vstup volný.

Nové knihy, které najdete v naší knihovně:
Historické romány:

Clements, R.: Mučedník
Dabryová, K.: Útulek pro padlé ženy
Berry, S.: Kolumbova záhada
Carrová, R.: Městečko Virgin River
Cornwell, B.: Smrt králů

Detektivky:
Evanovich, J.: Omnibus
Harrisová, L.: Vražda o narozeninách
Christie, A.: Dokud světlo nepohasne
Rosenfelt, D.: Náhlá smrt
Braun, L.: Kočka, která věděla kudy kam

Pro ženy:
Obermannová, I.: Panoptikum české
Formanová, M.: Snědla dětem sladkosti
Matthews, O.: Stalinovy děti
Kluun, R.: Time Out
Johnson, A.: Sázka na lásku

Na květen připravujeme:
10. 5. 2013 – KOČKY – Městské divadlo Brno 
veřejná generálka nového muzikálu autorů A. L.Webbera  
a T. S. Eliota v režii S. Moši.

29. 5. 2013 - KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY 
(Michal Slaný, Bob Klepl, Filip Blažek, Václav Jílek),  
cena zájezdu 410 Kč.

30. 5. 2013 – LIŠKA BYSTROUŠKA 
(účast na předpřemiéře činoherního představení + akce “do 
divadla autobusem zdarma”), cena zájezdu jednotná – 180 Kč. 











V rámci březnové akce „Dopoledne s pohádkou“ zavítali za dětmi
herci Divadla Koráb z Brna s pohádkou Perníková chaloupka

Dopoledne s pohádkou:  
O Jankovi a Andulce - úč. Sandra Riedlová, Zdeněk Ševčík

Březnová výstava do naší výstavní síně přilákala především 
dětské návštěvníky. Výstavu děti navštívily i se svými kamarády 

z mateřské školy.
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Pozvánka na výstavu 
ZDENĚK HUDEČEK – olejomalby, uhlokresby

Městské kulturní středisko – Historicko-
vlastivědný kroužek představí ve výstavní 
síni Společenského centra MKS práce rodá-
ka z jihomoravského Uherského Ostrohu, 
malíře a grafika Zdeňka Hudečka. Slavnost-
ní vernisáž se uskuteční v neděli 14. dubna 
v 15:00 hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav 
Budiš, v hudební části vernisáže vystoupí 
Blanka Lau – housle a František Kratochvíl 
– klavír. Výstavu je možno zhlédnout den-
ně od 13:00 do 17:00 hodin až do 23. dub-
na 2013.

Zdeněk Hudeček se bude prezentovat 
obrazy a kresbami od roku 2000 do roku 
2012. Výstava je koncipována tak, aby divák 
si sám mohl vytvořit určitou vizi malířova 
širokého záběru. Svou volnou tvorbu ori-
entuje malíř do imaginárních poloh a před-
stav. Zve vnímavého diváka do svého svě-
ta zahaleného mnohdy tajemstvím. Svět, 
který maluje, je však zdánlivě neskuteč-
ný. Vychází z reality, ale umělec ji ve svých 
dílech ponechává jen tolik, kolik to jeho 
něžná duše dovoluje ... Své olejomalby 
a kresby uhlem staví z vnitřního bohatého 
pocitu. Objevuje nové možnosti malířské-
ho umění, upřednostňuje cestu trvalého 
poznávání přírody a vše, co s ní souvisí.

Vlastní umělec-
kou dráhu započal 
Zdeněk Hudeček 
v letech 1954-1957 
studiem na Umprum 
v Uherském Hradišti. 
Osobní prezentace 
se odvíjela už od roku 
1966 účastí na výsta-
vě Mladých a o dva 
roky později na Salo-
nu 68 v Domě umě-
ní ve Zlíně. Násle-
dovaly samostatné 
výstavy v Galeriích 
Díla v Uh. Hradišti, 
Zlíně, v Luhačovi-
cích, Ostravě, Olo-
mouci, Přerově . Na 
Salonu 2000 v Prů-
myslovém paláci 
v Praze byl zastou-
pen třemi obrazy 
a opět následova-
la řada výstav - ve 
Strážnici, ve Výtvar-
ném centru Chagall 

v Ostravě, v Pánském domě v Uh. Brodu, 
ve Vsetíně atd. Taky je třeba připomenout, 
že na Meziná¬rodním veletrhu výtvarné-
ho umění Czech Art 
Festival v Českých 
Budě¬jovicích v roce 
2010, mu byla udě-
lena cena v kategorii 
MALBA.

Tvorba Zdeňka 
Hudečka je ozvlášt-
něna imagina-
cí, sněním, něhou 
a hledáním krásy. 
Krajinářskou téma-
tiku, zejména z cest, 
časem vystřídaly 
figurální kompozice 
s akcentem na lyricky 
ztvárněné motivy žen 
a přírody vůbec, leh-
ce se dotýkající vlivy 
surrealismu a ima-
ginativních proudů. 
Netřeba zdůrazňo-
vat, že velkou láskou, 
a tím i motivací malí-
ře Zdeňka Hudečka, 

je hudba. Hudba téměř všech žánrů a jak 
sám podotýká „je pro mě vším, co nabí-
zí a přináší, ať je to pocit radosti a uvolně-
ní, nebo pocit krásna a blaha, anebo pocit 
vlastní účasti úzkosti či smutku“...

Samozřejmě, že i jeho tvorba procháze-
la různými tvůrčími obdobími. S několika 
pracemi z dřívějších období se setkáme i na 
výstavě. Že hledání a nalézání, objevová-
ní nových možností ve výtvarném prosto-
ru je pro umělce blízké, dosvědčují práce 
v podobě papírových reliéfů, uzavřených 
do názvu Reliéfní album 2002-2006. Uhlo-
vé kresby, i velkoformátové, i olejomalby 
z posledních let, jsou aktuálním vyznáním 
autora k přírodě, kterou miluje nadevše ... 
Ačkoliv převážná část Hudečkovi tvorby 
spadá do kontextu moderního projevu, 
přesto se v posledních šesti letech věnuje 
národopisným námětům, kdy v něm dozrá-
lo rozhodnutí, že vzdá hold i kráse Slovác-
ka, Horňácka, Podluží i Kyjovska. Obrazy 
tohoto žánru vznikají souběžně s dosavad-
ní tvorbou jako pramínky živé vody, které 
občas vytrysknou z hloubi duše. Ale o tom 
všem se můžete přesvědčit na naší výsta-
vě. Pro zájemce připravil Zdeněk Hudeček 
v rámci vernisáže prezentaci i prodej autor-
ských arttisků volné i folklorní tvorby.

JB
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Ing. Zdeněk Čejka 
2. ledna 1935 – 9. února 2013

V únoru letošního roku zemřel jeden 
z dlouholetých adamovských občanů - Zde-
něk Čejka. Narodil se v Mrákotíně na Vysočině. 
Záhy se odtud odstěhovali, protože Zdeňkův 
otec pracoval u četnictva a rodina se proto 
často stěhovala. Za dva roky po Zdeňkovi se 
jim narodila dcera Jarmila, která už také nežije. 
Zemřela v roce 1989.

Do Adamova přišli Čejkovi v roce 1939. 
Praporčík Rudolf Čejka pracoval jako zástupce 
velitele četnické stanice v Adamově. Ovšem při 
výkonu své funkce 10. března 1940 ho zachytil 
vlak a tento střet nepřežil. Matka, Marie Čej-
ková (zemřela v roce 1998), tak zůstala na dvě 
děti a všechno ostatní sama. Čejkovi totiž měli 
rozestavěný domek, který bylo třeba dokon-
čit. Pro matku se dvěma dětmi to znamenalo 
vynaložit opravdu velké úsilí, aby to zvládla.

Zdeněk Čejka v tomto domě vyrostl 
a vlastně prožil celý svůj život. Po absolvová-
ní základní školy se ve Středním odborném 
učilišti v Adamově vyučil strojním zámeční-
kem. Potom pokračoval v přípravném studiu 
na vysokou školu v Zahrádkách u Rumburku. 
Po roce studia přešel na VŠ strojní v Bratislavě. 
Poslední rok vysoké školy dokončil v Brně. Po 

získání titulu inženýr 
nastoupil do Jurano-
vých závodů Brno. 
Nejdříve pracoval 
v konstrukci, násled-
ně potom dlouhá léta 
jako vedoucí výstup-
ní kontroly. V tomto 
podniku pracoval až 
do odchodu do sta-
robního důchodu.

Pracovními povin-
nostmi jeho aktivity 
zdaleka nekončily. Byl 
poslancem Národní-

ho výboru v Adamově za část Horka, předse-
dou finančního výboru, zasedal také v radě 
města. A bylo to v době výstavby panelových 
domů na ulici Sadová. Až do posledních dnů 
byl členem historicko-vlastivědného krouž-
ku. Jeho velkým koníčkem byl zpěv. Byl čle-
nem adamovského divadelního a pěvecké-
ho kroužku Hlahol. Po jeho zrušení přešel do 
známého pěveckého sdružení Rastislav Blan-
sko. A následovalo pěvecké sdružení Foerster 
a nímž projel mimo jiné mnoho zemí i od nás 
na západ.

Divadelní kroužek mu byl tak trošku osud-
ný, protože jedno představení nastudovali 
s divadelními ochotníky v Babicích. A právě 
tam se seznámil s Alenou Olejníčkovou. Po 
třech letech známosti se 17. dubna roku 1970 
stali manželi. Za tři roky se rodina rozrostla 
o syna Zdeňka. Ten vystudoval SPŠ v Jedovni-
cích, pokračoval ve studiu na VŠ informatiky 
v Hodoníně, které završil získáním titulu Bc. 
Zdeněk je ženatý a má dvě děti.

Méně se již ví, že Ing. Zdeněk Čejka byl 
členem Skaláků - jak o tom vypovídá jedna 
z fotografií. Nebylo to jen sžití se s přírodou, 
ale mnohdy tvrdá práce. Skaláci se zúčastňo-

vali spousty akcí, které 
provádělo město. Tře-
ba výstavby televizní-
ho převaděče na Ale-
xandrově rozhledně. 
Šlo především o stov-
ky metrů výkopo-
vých prácí na uložení 
kabelu.

Komu ani teď jmé-
no Zdeněk Čejka nic 
neříká, určitě si vzpo-
mene, že ho viděl při 
smutečních rozlouče-

Vzpomínka
Dne 2. dubna 2013 vzpomeneme 5. výročí 

úmrtí pana Miloslava Janči. Za vzpomínku 
děkuje syn Miloslav.

Dne 22. dubna 2013 vzpomeneme smutné 
50. výročí náhlého úmrtí našeho bratra Karla 
Němce (*1944). Za tichou vzpomínku děkují 
bratři Oldřich a Jiří s rodinami.

ních s adamovskými občany na jejich posled-
ní cestě.

Pan Čejka si nedopřával odpočinku ani 
v důchodu. Zaměstnávala ho velká zahrada, 
údržba rodinného domu a taky pomoc kama-
rádům a známým. Někdy šlo jen o radu, někdy 
přiložil i ruku k dílu. 

Ing. Zdeněk Čejka zemřel doma v sobo-
tu v podvečer jen čtyři dny po propuštění 
z nemocnice. Jeho skon byl nečekaný a klid-
ný.

Za poskytnuté informace, které zpracovala 
Lenka Vrožinová, děkujeme paní Aleně Čejkové. 

Když Skaláci, tak v jeskyni

S kamarády při otevření Alexandrovy rozhledny.

Chvíle s rodinou patřily k těm nejmilejším 
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Slova pro 
povzbuzení

Celkem dvakrát jsem za uplynulý rok musel 
ve vlaku mezi Adamovem a Brnem vstát 
a poprosit jeho/ji o ztlumení muziky, která mu/
jí tiše řvala do uší na celý vagón … 

Když jsem se nedávno dozvěděl o rezigna-
ci dosavadního papeže, dočetl jsem se mimo 
jiné, že se chce stáhnout do zahradního dom-
ku a tam žít v tichu a rozjímání. Což o to, pama-
tuju ještě prababičku (teda „prastařenku“) na 
výminku, takže jeho rozhodnutí mně není cizí. 
I ta naše stařenka se odstěhovala z hlavního 
stavení do domku na dvoře. Byl jsem ještě moc 
malý na to, abych vnímal všechny detaily této 
události. Co si však nejvíc kdesi hluboko v srdci 
pamatuju, byl právě ten klid a ticho. V prosté 
místnosti tikaly hodiny a venku bzučely mou-
chy. Dodnes si při vzpomínkách na tento záži-
tek uchovávám jakýsi zvláštní pokoj a mír. Pro-
to mě od té doby ani nenapadlo, že by ticho 
bylo něčím, co k životu nepatří, čeho bych se 
měl bát. V tichu se dobře poslouchaly pohád-
ky, vyprávělo, fantazírovalo i dobře spalo.

Nevím, ale zdá se mi, že se dnes stále víc 
lidí bojí ticha. S tichem jakoby na ně všech-
no padalo, zatímco hudba dává pocit, že se 
pořád něco děje a není potřeba až tak přemýš-
let. Možná proto, že se nám ze života vytratila 
pohádka, fantazie, vyprávění?

A mimochodem – na nejvrchnější poličce 
jediné staré skříně svého výminku měla stařen-
ka v zastrčeném hrníčku schované bonbóny. 
A když skříň otvírala a na špičkách nahmatá-
vala ten hrníček, bylo ticho, do kterého cinkal 
otlučený porcelán, tak nádherné … 

Jiří Kaňa

Informace pro rodiče 
předškolních dětí
Zápis do mateřských škol na školní rok 

2013/14 se uskuteční 23. dubna 2013 od 
14:00 do 16:00 hodin v budově MŠ Jilem-
nického 1 a budově MŠ Komenského 6, 
Adamov. Podrobnější informace o zápi-
se budou včas zveřejněny v obou mateř-
ských školách a na webových stránkách 
ZŠ a MŠ Adamov.

Ze školních tříd 
Mateřská škola P. Jilemnického 1, Adamov

Než půjdou do školy
V lednu proběhl na obou základních ško-

lách zápis do 1. ročníku. Pro snadnější vstup 
dětí do ZŠ je veškeré úsilí mateřské školy 
vedeno k tomu, aby dětem pomohla dobře 
se připravit na důležitou etapu jejich života. 
Zabezpečit jim úspěšný přechod z mateřské 
školy do základní školy. K tomuto cíli je zamě-
řena práce učitelek zejména s dětmi nejstarší 
věkové skupiny. Za hlavní podmínku dobrého 
školního startu se považuje soubor příznaků, 
který se nazývá školní zralost. Ta je definová-
na jako zralost dítěte tělesná, duševní, emoční 
a sociální. Je výsledkem úspěšně dovršeného 
vývoje celého předchozího období útlého 
a předškolního dětství a současně dobrým 
předpokladem budoucího školního výkonu 
a sociálního zařazení. Již několik let pracují 

učitelky v mateřských školách v našem měs-
tě s rodiči a jejich dětmi v Edukativně-stimu-
lačních skupinách pro předškolní děti, které 
byly vytvořeny jako program rozvoje dětí. 
Hravou formou rozvíjejí schopnosti, doved-
nosti a funkce důležité pro zvládnutí učiva 
v ZŠ. Program skupin je rozvržen do 10 lekcí, 
které mají svou strukturu a práci v nich je vždy 
přítomen jeden z rodičů. Přítomnost rodiče je 
velmi důležitá. Rodič získává náměty pro prá-
ci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak 
s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schop-
nosti. Vytváří se užší vztah důvěry a spoluprá-
ce. Touto činností se významně podílíme na 
prevenci školního neúspěchu a jeho nepřízni-
vých důsledků na vývoj osobnosti dítěte. 

H. Marková, MŠ Jilemnického 1
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Základní škola Komenského 4, Adamov
Školní ples 2013

Dne 23. 2. 2013 se v Adamově v kul-
turním domě na Ptačině uskutečnil školní 
ples. Přípravy trvaly dlouho a stály zejmé-
na učitele a kuchařky hodně námahy. Ať už 
chystání losů a cen do tomboly, příprava, 
objednávání a prodej občerstvení, zajiště-
ní pořadatelské služby, šatny, úklid po ple-
se aj.

Do přípravy se zapojily také žáci naší 
školy. Nácvik na polonézu žáků 9. A probí-
hal už od začátku školního roku pod vede-
ním p. učitelky Klepárníkové. Paní učitelka 
si deváťáky hodně pochvalovala. Svůj pro-
gram pečlivě nacvičovali i další žáci a žáky-
ně, třeba mažoretky. Každý se chtěl na ple-
se pochlubit, co dokáže. Před plesem pro-
běhla veřejná generálka, kam se lidé mohli 
podívat a kterou jsme si natočili na památ-
ku na video.

A už tu byl ten slavný večer! Když jsem 
přišel ke kulturnímu domu, venku bylo 
docela dost lidí.

Někteří šli dovnitř, někteří ven. Uvnitř 
mě jako první uvítal pan učitel Spurný 
a paní učitelka Baborská. Hned poté jsem 
šel do šatny - převlíct se do „gala“. Po úvod-
ním proslovu náš tanec začal, nikomu se 
nic nestalo a nestala se ani žádná chybič-
ka. Poté, co jsem odtancoval se spolužá-
ky polonézu, začala moje práce redakto-
ra školního časopisu. Nejdřív jsem zavítal 
k baru, kde mě skvěle obsloužil pan učitel 
Cupák, jeho výkon se dá přirovnat k profe-
sionálům, i když se mu trochu třepaly ruce. 
Alkohol mi pochopitelně nenalil. Zeptal 
jsem se ho, jak to jde na baru a on mi řekl, 
že mají nával, ale že to zvládají. O tom, že 
šel alkohol na odbyt, svědčí i rozhovor 
s panem učitelem Tůmou, který měl v jed-
né ruce pivo (celý večer ho čepoval) a než 
jsem mu stihl položit otázku, řekl: ,,Potom, 
potom!“ a točil dál. Zašel jsem i za paní uči-
telkou Horáčkou, která vytrvale zavěšovala 
hostům bundy a kabáty v šatně. A nako-
nec mě zaujala paní učitelka Tůmová, která 
nabízela krásné chlebíčky. Lituju, že jsem si 
nedal, vypadaly skvěle.

Podle slov paní ředitelky a paní zástup-
kyně hodnotili návštěvníci ples kladně, 
totéž musím říct i já. Až na drobný problém 
s chybějícími židlemi ples proběhl klidně 
a všichni se dobře bavili. A já musím všech-
ny učitele a účinkující pochválit za jejich 
práci. Bravo!

Michal Kučera 9.A

Exkurze do SOŠ v Blansku
Dne 8.2. t. r. jsme jeli na exkurzi se třídou 

8.A do Střední odborné školy v Blansku, Bez-
ručova ulice.

Když jsme přišli do budovy střední ško-
ly, přivítali nás učitelé, kteří na této škole učí. 
Nejprve nám pustili krátký film o jejich ško-
le, o možnostech studia na zdejších tříletých 
a čtyřletých oborech. Poté jsme se rozdělili na 

dvě skupinky. Jelikož tvoří kluci a holky v naší 
třídě zhruba polovinu, byli jsme rozděleni pod-
le toho. Holky šly s učitelem, který je provedl 
různými učebnami a vysvětloval jim, jak pracu-
jí určité stroje. Kluci šli s druhým učitelem do 
pracovny, kde pájeli k sobě železné tyčinky. 
Potom se obě skupiny vyměnily. Tereza říkala, 
že holky byly u pájení šikovnější než kluci, pro-
tože se ani jedna z nich u práce nespálila.

Na konci exkurze jsme si všichni sedli ke 
stolu a vyplnili dotazník, jestli se nám na ško-
le líbilo. Myslím, že většině se ve škole líbilo, 
protože jsme se ulili z vyučování a poznali zase 
něco nového.

Mně nejvíce bavilo pájení drátů a vůbec 
celá exkurze, protože byla celkově zajímavá 
a poučná.

Matěj Hartl, 8.A

Kulturní odpoledne ve škole
Rok utekl jako voda a před námi je odpo-

ledne plné nádherných kulturních zážitků. 
Scházíme se v promítací místnosti naší školy 
a většina z nás je méně či více nervózní. Napo-
sledy ještě přečíst básně, nezapomenout na 
nápovědu v případě, že si přece jen nebudu 
moci vzpomenout. Porota usedá a můžeme 
začít. Ano, uhodli jste – je tu opět školní kolo 
recitační soutěže, do kterého postoupili Ti 
nejlepší recitátoři z každé třídy škol na ulici 
Komenského a Ronovská.

Naši nejmenší prvňáčci se sice účastnili 
soutěže poprvé, ale svými bezchybnými výko-
ny zamotali hlavu celé porotě. Ta překvapi-
la vyhlášením dvou prvních míst. Také starší 

recitátoři nezklamali a postarali se tak o pří-
jemnou atmosféru několikrát završenou smí-
chem, ale také dojetím. 

Dokázali to! Předvedli nám, že, i když zpo-
čátku měli obavy, aby vše dobře dopadlo, 
zvládli naši soutěž povznést na krásný kulturní 
zážitek. Za to všem patří obrovský dík a třem 
nejlepším z každé kategorie také diplomy 
a věcné odměny. 

Vítězové jednotlivých kategorií se zúčast-
ní recitační přehlídky v Lysicích a následně 
oblastního kola recitační soutěže „Setkání 
s poezií,“ které proběhne tradičně na naší ško-
le.

Monika Nejezchlebová
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Cigaretka Retka
„Kouření škodí zdraví“,  
„Kouření způsobuje rakovinu“ 
Přečetli jste si tyto věty někdy na krabič-

ce cigaret? Děti na 1. stupni naší základní 
školy většinou o těchto nápisech vědí, pře-
sto jsou cigarety pro některé z nich stále 
velkým, poměrně dostupným zakázaným 
lákadlem ...

Že jde opravdu o zdraví a život nám přib-
lížily paní doktorky ze Státního zdravotnic-
kého ústavu, které v rámci předvedení pre-
ventivního programu Cigaretka Retka přije-
ly 28. 2. 2013 na naši základní školu. 

V rámci svého programu přizpůsobené-
ho pro menší děti, formou pohádky, zodpo-
věděly spoustu otázek, které děti zajímaly. 
Děti se ptaly, kterým orgánům kouření nej-

víc ubližuje a jak? Co je to pasivní kouření, 
proč kuřáci nevoní, co je to ta rakovina ...

Žáci také odpovídali na některé otázky, 
zazpívali si písničky a obdrželi pracovní list, 
který si pak vyplnili jako zpětnou vazbu se 
svými učiteli.

Věříme, že tento program v dětech 
zanechá stopu a pomůže jim do budouc-
na v rozhodování, zda sáhnout po cigaretě 
nebo ne. A možná některým z nich zachrání 
zdraví nebo dokonce život. A za to paním 
doktorkám děkujeme.

Mgr. Ilona Martochová
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SPORT     �     TJ Spartak Adamov     �     SPORT
HOKEJOVÝ ODDÍL
SK Bacardi Letovice – TJ Spartak Adamov 
3:8 (0:�, �:�, 1:�) 
Branky a asistence za Adamov: Kolenáč 4x 
(Milfait 2x, Thoř, Šťastný), Juřena 2x (Kolenáč 
na obě), Milfait (Kolenáč), Kubíček (Thoř)

Adamov nastoupil do zápasu tak, aby odči-
nil domácí prohru proti Letovicím. Mužstvo 
hrálo ze zabezpečené obrany a podnikalo rych-
lé protiútoky. Podle představ skončila třetina 
2:0 ve prospěch Adamova.

Tak jako skončila první třetina, začala ta dru-
há. Kdo jiný než Kolenáč nechytatelnou bom-
bou od kruhů vsítil třetí gól, následně jeho dvor-
ní nahrávač Milfait zvýšil na 4:0. Tento náskok 
adamovské hokejisty uspal. Soupeř toho ihned 
využil a snížil na rozdíl dvou branek.

Na začátku třetí třetiny padl náhodný gól ze 
strany Letovic. Zde dal trenér více času na ledě 
první pětce. Duo Kolenáč a Milfait koncertova-
lo. Kolenáč vsítil tři góly a Milfait mu u dvou asi-
stoval. Pěknou tečku na zápasem udělal kapi-
tán Kubíček překrásným gólem přímo do šibe-
nice po krásné přihrávce Thoře.  

TJ Spartak Adamov – HC Blansko 4:8 
(1:�, 1:�, �:1)
Góly a asistence za Adamov: Kilián 2x (sam., 
Juřena), Juřena (Mihok), Kolenáč (Thoř)

Dohrávka 1. kola OP měla jednoznačného 
favorita. Mužstvo, které ještě neokusilo hoř-
kost porážky v soutěži, tým Blanska. I tak si ale 
domácí mužstvo vytvořilo dostatek šancí na 
skórování může mrzet pouze nepřesná muška.

Poznatky ze zápasu jednoznačně ukazují, 
že někteří hráči už nestačí na nejlepší mužstva, 
a to hlavně rychlostí. Toto by se dalo nahradit 
bojovností a dodržováním taktických pokynů, 
ale … Konečně se trefil Kilián, ale mnoho šancí 
neproměnil.

TJ Spartak Adamov 
– TJ Sloup  4:2  
(�:0, 0:�, �:0) 
Góly a asistence za 
Adamov: Milfait (Juře-
na), Kolenáč (Milfait), 
Kunc (Dvořák-Kole-
náč), Juřena (Milfait) 

První vzájemný 
zápas Adamov nezvlá-
dl a prohrál na samo-
statné nájezdy. Proto 
do zápasu nastoupil soustředěně, s cílem vzít si 
všechny tři body. Hrál ze zabezpečené obrany, 
a to se projevilo i na výsledku první třetiny. Ta 
skončila ve prospěch domácích 2:0. 

Výsledek druhé třetiny vypovídá o tom, že 
pouhé vedení o dva góly dokáže adamovské 
hráče uspat a soupeř toho ihned využije. Nej-
větší slabinou je proměňování šancí. Tady zase 
zklamal Kilián. Bojuje, dře, ale branka je pro něj 
snad zakletá. 

Třetí třetina byla vyrovnaná, víc šancí ke 
skórování měl soupeř. V brance podržel Dobeš 
a vychytal čisté gólové šance soupeře. Až do 
59. minuty byl stav nerozhodný. Zde nezvládl 
sloupský hráč vyhození puku ze třetiny a byl 
vyloučen. 

Při přesilovce Adamova šlo na led to nej-
zkušenější a tíhu zápasu vzal na sebe Kunc, 
který po přihrávce Dvořáka vsítil třetí branku. 
Rozladěný soupeř následně inkasoval další 
gól z hokejky Juřeny a bylo rozhodnuto. Tímto 
zápasem se dostal Kolenáč na 1. místo střelců 
celé soutěže. 

TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Černá Hora 
4:1 (1:1, 0:0, �:0)
Góly a asistence za Adamov: Dostál (Rychtec-
ký), Bartoš (Milfait), Milfait (Kolenáč), Kolenáč 
(Kilián)

Poslední zápas sezóny odehrál Adamov sice 
v poklidu, ale znova ta koncovka. Ne a ne se 
trefit. Soupeř byl pod neustálým tlakem, hlav-
ně v jeho oslabení a bylo jen otázkou času, kdy 
se zvratu v zápase ujmou renomovaní střel-
ci. Začalo to až ve třetí třetině. Vše nastarto-
val z chutí hrající Bartoš a dílo dokonal Milfait. 
Gólový účet uzavřel symbolicky nejen nejlepší 
střelec mužstva, ale i celé soutěže Kolenáč. 

Za TJ Spartak Adamov
Bc. Alois Kožený

V popředí Kolenáč, za ním jeho dvorní nahrávač Milfait

Kolenáč, nejlepší střelec soutěže

STOLNÍ TENIS

Pořadí Mužstvo Zápasů Výhry Remízy Prohry Body

1. Ajeto 15 13 2 0 43

2. Chess 15 9 3 3 36

3. Veselé líčko 15 6 3 6 30

4. Metaxa 15 6 2 7 29

5. Capitcháni 15 5 2 8 27

6. Old Boys 15 0 0 15 15

Zimní soutěž Odborářské ligy ve stolním tenisu vyhrálo mužstvo 
Ajeto, které ve složení Roman Dobeš, Ferdinand Šafárik, Jan Mach 
a Aleš Kupčík obhájilo loňský titul.
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ŠACHOVÝ ODDÍL
Pro Adamovský oddíl je v soutěžích 

družstev podstatný už jen jeden zápas. 
Áčko ve II. lize po dvou prohrách se sil-
nými soupeři kleslo na sestupové příčky 
a rozhodne se v posledním kole. Adamov 
přivítá doma poslední Staré Město „C“, ale 
i v případě výhry bude čekat na vítězství 
domácích v zápase ŠK Lokomotiva Brno 
A - TJ Podlužan Prušánky.

Béčko v Krajském přeboru hrálo se 
„svými“ z konce tabulky. V obou zápasech 
s Lipovcem „B“ i Vyškovem „C“ se bojova-
lo až konce šestihodinového limitu trvání 
partie. Vítězný zvrat zápasu se adamov-
ským podařil s Lipovcem. Tím svého sou-
peře odsunuli za sebe na poslední místo.

 V Okresním přeboru Céčko na šachov-
nicích soutěž suveréně vedoucího Lipov-
ce „D“ předvedlo statečný výkon a prohrá-
lo nejtěsnějším výsledkem.

 KP mládeže v rapidšachu
Čtvrtým turnajem seriálu byl „Gillarův 

memoriál“ pořádaný oddílem ŠK Duras 
BVK Královo Pole. Na turnaji v Sokolovně 
Řečkovice se sešlo celkem 110 účastníků. 

Mezi nimi i kompletní výprava 7 mlá-
dežníků adamovského šachového oddí-
lu. Všichni nastoupili ve skupině mlad-
ších žáků do 12 let. V této skupině hrálo 
80 hráčů a pro hráče našeho oddílu to byl 
z hlediska výsledků zatím nejúspěšnější 
turnaj.

Umístění:
2. místo Petra Masáková 6 b; 19. místo 

Olga Dvořáková 4,5 b, zisk IV.TŘ,; 25. místo 

Filip Nezval 4b, zisk IV.TŘ , 2. místo v kate-
gorii do 8 let; 38. místo Vojta Schubert 
3,5b, zisk IV. TŘ, 3. místo v kategorii do 8 
let; 41. místo Martin Hloušek 3,5b; 56.mís-
to Jan Kratochvíl 3b; 69. místo Filip Volge-
mut 2b. 

II. Liga E:
1�. �. �01� TJ Spartak Adamov – ŠK 
Duras BVK B �,� : �,�

1 Pavel Masák, Nataša Richterová; 0,5 Jan 
Píše.

�. �. �01� Moravská Slavia Brno – TJ 
Spartak Adamov �,� : �,�

1 Jan Píše, Nataša Richterová; 0,5 Martin 
Handl, Karel Švehla, Pavel Loubal.

Krajský přebor II. A:
1�. �. �01� TJ Spartak Adamov „B“ - ŠK 
Garde Lipovec „B“ �:�

1 Petr Bednář, Petr Ležák, Milan Novotný, 
Petra Masáková; 0,5 Jiří Wiezner, Martin 
Heinz.

�. �. �01� MKS Vyškov „C“ - TJ Spartak 
Adamov „B“ �,� : �,�

1 Petra Masáková; 0,5 Radek Trmač, Petr 
Ležák, Martin Heinz, Milan Novotný, Dušan 
Hloušek.

Okresní přebor Blanenska:
��. �. �01� ŠK Garde Lipovec „D“- TJ 
Spartak Adamov „C“ �,� : �,�

1 Pavel Masák, Filip Klimeš, Tomáš Kocí; 0,5 
Petr Bednář.

TURISTICKÝ ODDÍL
PLÁN VYCHÁZEK

1. 4. 2013 – Velikonoční vycházka „Za ble-
dulemi údolím Rakovce do Jedovnic“. Odjezd 
autobusem linka 157, Adamov žst. 8:28 (Ada-
mov závod 8:31) do Bukovinky. Odtud do 
údolí Rakovce a údolím bledulí do Jedovnic. 
Délka trasy 10 km.

Vycházka do Petrovic

Boží muka mezi Petrovicemi a Vavřincem
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FLORBAL

Přísun bodů stále pokračuje
Adamovští florbalisté mají za sebou další 

dva turnaje, na kterých se pokoušeli rozšířit 
svoji sbírku bodů v tabulce Jihomoravské ligy 
mužů pod hlavičkou ČFbU. 

V sobotu 23. 2. t. r. pořádali turnaj na domá-
cí palubovce. Tento druhý adamovský turnaj 
přinesl nejenom florbalové zážitky, ostré bitvy, 
ale také bohatou sněhovou nadílku, která 
mnohým týmům způsobila problémy s dopra-
vou, a tak i skluz v časovém harmonogramu 
turnaje. Mrazivé počasí však neodradilo niko-
ho od touhy po zisku dalších bodů pro svůj 
tým. Na domácí muže čekali nejdříve soupeři 
týmu Florbal Kuřim. 

Zápas s florbalisty Kuřimi byl zpočátku vel-
mi opatrný z obou stran. Naskytly se i branko-
vé šance, zůstaly ale bez odezvy. První gólovou 
příležitost využili hosté po lehkém zaváhání 

domácích borců. Tento moment adamovské 
hráče vybudil k větší aktivitě. Jenže znovu se 
naneštěstí projevila impotence v zakončování. 
Brankář hostí měl dost práce, ale své čisté kon-
to uhájil. Před poslední třetinou bylo utkání 
pořád otevřené, rozdíl jedné branky ve florba-
le nic neznamená. Jenže přišlo druhé zaváhání 
a hosté už vedli v polovině 3. třetiny 0:2. Chvíli 
na to se po dlouhém čekání prosadil i domá-
cí hráč, Jan Kocman, stav byl upravený na 1:2. 
Velká snaha už ale žádnou další branku nepři-
nesla, poslední minutu navíc hráli adamovští 
díky vyloučení ve čtyřech mužích v poli. 

Druhé utkání bylo reprízou dřívějšího sou-
boje ve stejné hale se stejnými soupeři. A to TJ 
Sokol Adamov proti TJ Sokol Brno Židenice B. 
Průběh střetnutí byl v režii domácích. Občas 
se zrodil protiútok soupeře, ovšem také díky 
zákrokům brankáře Leplta svítila na světelné 
tabuli v sekci branek hostů krásná nula. První 
i druhá třetina skončila shodně výsledkem 2:0 
pro Adamov, v součtu tedy před třetí třetinou 
byl stav 4:0. Tento stav se změnil už jen nepa-
trně, ale bohužel si dříve zmiňovaný brankář 
Dominik Leplt ze zápasu čisté konto neodnesl. 
Konečný výsledek byl 4:1. 

V neděli 10. 3. t. r. se adamovští sokolí-
ci vypravili do Letovic, kde šlo o extrémně 
důležité body, protože soupeři byli těsnými 
sousedy v tabulce.

V prvním zápase se Adamov postavil pro-
ti týmu Psycho Brno-FbC ZŠ Horní B. Hned 
první minuty potvrzovaly, že florbal již dávno 
není bezkontaktní sport. Adamovští florbalisté 
dokázali v první části utkání tvrdého soupe-
ře eliminovat, vybudovali si i dvoubrankový 
náskok, nicméně Psycho vždy díky většímu 
důrazu kolem adamovské branky dokázalo 
vyrovnat. Na konci zápasu mohli být spokoje-
nější hráči brněnského týmu, kterým se poda-

řilo skóre dotáhnout, a také nezaujatí diváci, 
které přestřelka s výsledkem 6:6 mohla potě-
šit.

Jako druhý v pořadí se Adamovu posta-
vil do cesty tým TJ Sokol Lanžhot, tedy tým 
z tabulkové pozice ihned za Adamovem. Toto 
utkání bylo již více florbalovější, ovšem černé-
ho Petra měli dlouho v rukou adamovští, kteří 
dvakrát prohrávali o dvě branky. V infarktové 
3. třetině se ale nejdřív podařilo snížit a neu-
věřitelné dvě vteřiny před koncem utkání 
vstřelil Josef Zouhar vyrovnávací branku. Sou-
boj týmů pod hlavičkou Sokola, tedy TJ Sokol 
Lanžhot – TJ Sokol Adamov nakonec 4:4.

Oba turnaje se z pohledu Adamova dají 
považovat za vydařený. Hráči předváděli na 
pohled dobrý florbal, soupeře přehrávali, ale 
kaňkou je chabé proměňování šancí a několi-
krát také malý důraz v osobních soubojích. Ale 
sokolíci si díky stálému přísunu bodů drží střed 
tabulky a věřme, že další turnaje přinesou další 
body a sezóna bude zakončená tak, jak si na 
jejím počátku předsevzali – tedy v klidném 
středu tabulky.

V uplynulých dnech se činily také ada-
movské děti. V neděli 10. 3. t. r. se účastnily 
posledního turnaje regionální soutěže ve flo-
rbalu mladších žáků v sokolské hale v Brně na 
Kounicově. Kromě týmu Adamova se účastnily 
týmy Brno Komín, Brno Židenice, Brno A, Brno 
B, Syrovice, Znojmo a Vídeň. Odehrála se cel-
kem čtyři kola soutěže. Malí adamovští florba-
listé jimi prošli se střídavými úspěchy a celkově 
nakonec obsadili krásné třetí místo. Odměnou 
byl krásný pohár a take cenné zkušenosti do 
dalšího florbalového působení. Za náš sokol-
ský tým hráli: Kobylková, Bagin, Bavlnka, Crha, 
Doha, Kos, Křenek, Prudík, Poláček a Žitník. 
Hráč Bavlnka se stal i druhým nejlepším střel-
cem celé soutěže.    
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Na Nový hrad opět rekordně
V neděli 17. března t. r. uspořádal oddíl orientačního běhu při TJ 

Spartak Adamov již 6. ročník Běhu na Nový hrad. Slunečné, ale větr-
né počasí přilákalo do Adamova rekordní počet běžců, na trať hlavní-
ho závodu o délce 8,4 km nastoupilo neuvěřitelných 127 běžců všech 
věkových kategorií. Tato rekordní účast je dílem jednak stoupající oblí-
benosti našeho běhu a také pravidelným termínem v pevné termínov-
ce Okresní běžecké ligy okresu Blansko. Druhý rekord adamovského 
závodu padl přímo na trati, kdy celkový vítěz závodu Lukáš Olejníček 
z Newline teamu zaběhl trať poprvé pod 30 minut a časem 29:40 min, 
překonal dosavadní traťový rekord závodníka Kohuta, který měl hod-
notu 30:01 min. Letos podruhé se běželo i na poloviční trati – 4 km, kde 
však startovalo jen 7 žáků a žákyň.

JUDO – J. K. Samuraj Adamov
A d a m o v š t í 

judisté se během 
prvních tří měsí-
ců letošního roku 
zúčastnili několika 
turnajů, na kterých 

nováčci sbírali zkušenosti, a pokročilejší se 
snažili bojovat o přední příčky umístění.

V lednu na turnaji přípravek v Brně vybo-
jovala Veronika Slivoňová velmi pěkné 
druhé místo. Iva Kolářová v České Třebové 
obsadila třetí místo a na turnaji ve Veselí 
nad Moravou vybojovala místo druhé.

Dne 9. 3. t. r. jsme vyrazili opět na turnaj 
přípravek do Brna, a to už v trošku větším 
počtu. Veronika Slivoňová dvěma velmi 

pěknými zápasy vybojovala první místo. 
Druhé místo ve své kategorii získala Janička 
Trejtnarová a třetí místo vybojovali Iva Kolá-
řová, Adam Špatinka a Jan Trejtnar. Že se 

soupeřů nebojí a do budoucna budou bojo-
vat o přední umístění, ukázali také Kamila 
Chemčuková, Marek Chemčuk a Jiří Ševčík.

Z výsledků:
Poloviční trať – 4 km
Mladší žákyně 1. Suchá Lenka – BK Team 19:40 min.
Starší žákyně 1. Konečná Magda – ASK Blansko 26:26 min
Mladší žáci 1. Hloušek Jakub – Ptačina Adamov 33:36 min
Starší žáci 1. Klinkovský Jiří – ASK Blansko 34:43 min
Hlavní závod:
Junioři 1. Konečný Petr – AC Okrouhlá 35:23 min.
Muži 1. Olejníček Lukáš – Newline team 29:40 min.
 2. Pukl Rostislav – VSK Univerzita Brno 30:59 min.
 3. Horák Ondřej – Šternberk 31:11 min.
Muži nad 40 let 1. Dvořáček Jiří – Petrovice 33:14 min.
 2. Grün Gustav – AC Okrouhlá 33:43 min.
 3. Dvořák Jaromír – ASK TT Blansko 35:53 min.
Muži nad 50 let 1. Nožka Jiří – Dynosport Ivančice 34:51 min.
 2. Zouhar Libor – Adidas Brno 35:37 min.
 3. Hájek Ivoš – Doubravice 36:28 min.
Muži nad 60 let 1. Brtník Jiří – Babice n.S. 39:12 min.
 2. Jirásek Vladimír – Prdlavka Modřice 40:48 min.
 3. Stránik Aleš – Blansko 41:02 min.
Ženy 1. Barešová Milada – Kunštát 35:40 min.
 2. Martikánová Alice – Horolezci FM 41:31 min.
 3. Tesařová Markéta – Boskovice 42:20 min.
Ženy nad 40 let 1. Grünová Ivana – AC Okrouhlá 45:37 min.
 2. Dvořáková Eva – Prostějov 45:59 min.
 3. Krejčiříková Kateřina – Svatá Kateřina 47:38 min.

Foto z archivu
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INZERCE
Prodám garáž v Adamově na Horce u bývalého internátu, cena doho-
dou. Tel. č. 733 777 965.
Koupím BYT 2+1 a větší, ne přízemí a poslední patro. Seriozní jedná-
ní. Tel. č. 775 667 214.
Pronajmu dlouhodobě garáž na ulici Komenského naproti bývalému 
internátu. Tel. č. 732 835 735 nebo 606 433 714.
MALBY – NÁTĚRY bytů, schodišť, sklepů, nátěry radiátorů, dveří. Veš-
keré malířské a natěračské práce, tel. č. 607 762 168, e-mail tomasfa-
bicovic@seznam.cz .
LETNÍ TÁBOR – I letos pořádáme tábor v Kralicích nad Oslavou, ten-
tokrát v duchu tématu HOBIT: neočekávaná cesta. Tábor proběhne 
v termínu od 13.7. – 27. 7. 2013, cena 3800,- Kč, více informací nalez-
nete na www.skautiadamov.webnode.cz nebo na tel. č. 776 366 585.
Pronajmu garáž na Ptačině, tel. č. 604 465 465.
Hledáme pronájem garáže na Horce naproti bývalému internátu. 
Nabídky volejte na tel. č. 776 275 149 nebo pište na e-mail: benede-
lova@seznam.cz .
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!
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! 
Dostanete na účet i HOTOVOST! Navštivte stánek OD TESCO FINANČ-
NÍ SLUŽBY BRNO. Těšíme se na viděnou! S přátelským pozdravem 
Veronika Kratochvílová. Telefon 542 213 285, mobil 724 771 262.
Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC, montáž plovou-
cích podlah dřevěných, korkových a laminátových aj. Nabízíme kvalitní 
podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, email zdenekcrom@seznam.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

Můžeme Vám poskytnout:
Peníze na účet nebo v hotovosti

Uzavření smlouvy u Vás doma
Bez směnek či jiných záruk

Jsme na českém trhu již od roku 1997.

TELEFON: 606 627 723
Volat můžete kdykoliv včetně víkendů.
Půjčku lze splatit předčasně se slevou.

Obhájili jsme 1. místo v Indexu etického 
úvěrování od organizace Člověk v tísni!





POTŘEBUJETE NÁHLE PENÍZE?
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !
BRNO

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

ZDARMA!
platnost kupónu do 30. 4. 2013

STAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINY

Vždy dostatečné množství pro Vás skladem

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

O ÁVKY

 608 887 840

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

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

Nabídka platí pro objednávky do 30.4.2013 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !
Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  11 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

ceny v . DPH

Rychlosti stejné pro download i upload, ádné limity, ádná FUP.
ZA ÍNÁME S INTERNETEM JINDE NE  OSTATNÍ ! REÁLNÉ RYCHLOSTI !
Neskrýváme p ed Vámi ceny, které se stanou cenami platnými po �AKCI� ! U nás se Vám nem e stát, 

e platíte danou rychlost a ve skute nosti je rychlost i 5x men�í ne  zaplacená.

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

V ADAMOV  PODPORUJEME
FK Adamov

V trník Adamov - malá kopaná

Tenisový klub Adamov

�ipkový klub Adamov

Sokol Adamov - florbalový klub

Sokol Adamov - volejbalový klub

Sokol Adamov - klub judo

Akce:

M sto Adamov

MKS Adamov

Z� Adamov

MKM Adamov


