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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Oznamujeme občanům, že slavnostní ohňostroj k přivítání Nového roku se uskuteční 1. 1. 2014 
v 19 hodin na Alexandrově rozhledně. Z důvodu bezpečnosti žádáme občany, aby se v době 
konání ohňostroje nepohybovali v blízkosti rozhledny. V případě nepříznivého počasí proběhne 

ohňostroj v náhradním termínu, který bude včas oznámen.

Druhé adventní zastavení

Rozsvícení Vánočního stromu 28. 11. 2013

Vernisáž výstavy adamovských umělců
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Městský klub mládeže Adamov  
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz  

AKCE NA LEDEN 

pátek 10. 1. 2014
ODPOLEDNE PLNÉ HRANÍ DESKOVÝCH HER

Zveme všechny malé i velké na odpoledne strávené hraním deskových her. Využít můžete 
hry, které máme v klubu k dispozici nebo si přinést svoje vlastní, oblíbené nebo i ty, které jste 

našli pod vánočním stromečkem. Hrajeme si od15:00 hodin.

 čtvrtek 16. 1. 2014
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU

Pro všechny věkové kategorie. Od 16:00 hodin.

středa 29. 1. 2014
TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH

Pro všechny věkové kategorie. Start v 16:00 hodin







Vážení spoluobčané,

jen pár hodin zbývá do nástupu nového roku 
2014. Je před námi 365 dnů, které budou 
plné očekávání. Přejeme proto Vám i Vašim 
blízkým, aby byly naplněny úspěchy, 
spokojeností, štěstím a pevným zdravím.

To Vám do nadcházejícího roku přeje 

Kulturně informační komise, 
vedení města a zaměstnanci MěÚ Adamov.

PF 2014

8.12. Adventní zastavení MKS

8.12. - 17.12. Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS - společenské centrum

11.12. Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

15.12. Adventní zastavení MKS

20.12. Vánoční běh do schodů ZŠ a MŠ Adamov

20.12. Vánoční dílny ZŠ a MŠ Adamov

20.12. Vánoční besídky ZŠ a MŠ Adamov

22.12. Adventní zastavení MKS

24.12. Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

24.12. - 21:00 Půlnoční, chrámový sbor a lidové koledy Farnost Adamov

25.12. - 10:45 Vánoční bohoslužba, chrámový sbor a lidové koledy Farnost Adamov

1.1.2014 Novoroční výstup na Babí lom TJ SPARTAK - oddíl turistiky

1.1.2014 - 19:00 Novoroční ohňostroj Město Adamov

18.1.2014 Přebor Adamova v běhu na lyžích - 2. ročník TJ SPARTAK - oddíl OB

KALENDÁŘ AKCÍ
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 ROCE 2013
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
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013 a 2014

DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE V ROCE 2013 PODÍLELI NA AKCÍCH PRO NAŠE ADAMOVSKÉ OBČANY. BEZ VAŠEHO 
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova
Na 26. zasedání konaném dne 18. 11. 2013 
mimo jiné ZM:

vzalo na vědomí zápis z jednání Fi-
nančního výboru konaného dne 13. 11. 
2013,
schválilo odprodej části pozemku parc. 
č. 392/5 o výměře 10 m2 JUDr. Ladisla-
vovi Šťovíčkovi, Brno a Jaromíře Radi-
ové, Spešov a uložilo Radě města Ada-
mova projednat a schválit příslušnou 
smlouvu,
souhlasilo s realizací projektu s názvem 
„Komplexní rozvoj školství v Adamo-
vě“ s číslem projektu/žádosti o dotaci: 
CZ.1.11/3.3.00/36.01498, s přijetím do-
tace ve výši 5 159 903,- Kč z Regionál-
ního operačního programu Jihovýchod 
na tento projekt a zavázalo se zabezpe-
čit spolufinancování projektu dle pod-
mínek stanovených poskytovatelem 
dotace, 
schválilo Smlouvu o úvěru č. 0392126429 
s Českou spořitelnou, a.s. na poskytnutí 
dlouhodobého investičního úvěru k fi-
nancování projektu „Koncepce rozvoje 
a revitalizace veřejného osvětlení města 
Adamov – 2. etapa“,
schválilo Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 
21731/13/OKH, s výší dotace 152.000,- 
Kč, určenou na výstroj a výzbroj JSDH 
Adamov,
schválilo rozpočtové opatření č. 7/2013 
dle rozpisu,
schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o úvěru č. 11502/13/LCD ze dne 20. 9. 
2013 mezi Městem Adamov a Českou 
spořitelnou, a.s.

Z jednání Rady města Adamova
Na 71. schůzi konané dne 18. 11. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 29. zasedání ko-
mise PZMA a MA21,
vzala na vědomí zápis z 9. schůze Komi-
se pro MHD,
jmenovala na základě § 102 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů s účinností 
od 1. 12. 2013 členkami komise Projektu 
Zdravé město Adamov a místní Agendy 
21 Zlatuši Němcovou a Ing. Glenu Raue-
rovou,
schválila výroční zprávu o činnosti za 
rok 2012 příspěvkové organizace Měst-
ské kulturní středisko Adamov,























schválila Mandátní smlouvu č. K 00068 
na provedení a zajištění zjednoduše-
ného podlimitního zadávacího říze-
ní veřejné zakázky „K 00068 - Dodáv-
ka IT vybavení“ v rámci projektu č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01498 „Komplexní 
rozvoj školství v Adamově“ s Mgr. Ing. 
Ladislavem Kavříkem, Brno,
Adamova schválila Mandátní smlouvu 
č. D 001417 na dotační management 
projektu č. CZ.1.11/3.3.00/36.01498 
„Komplexní rozvoj školství v Adamově“ 
se společností RENARDS dotační, s.r.o. 
Brno,
vzala na vědomí žádost České pošty, 
s. p., Brno ze dne 5. 11. 2013 o udělení 
souhlasu s instalací žaluzií na poště Ada-
mov 3 a s instalací souhlasila,
schválila vzor dodatku na prodlouže-
ní smluv o nájmu bytu pro období od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a schválila 
prodloužení smluv o nájmu bytu na ul. 
Komenského 6 dle seznamu,
vzala na vědomí ROZHODNUTÍ O NÁ-
MITKÁCH ze dne 25. 10. 2013 a z to-
ho plynoucí zrušení zadávacího řízení 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) záko-
na č. 137/2006 Sb. ze dne 29. 10. 2013 
a rovněž ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
ze dne 31. 10. 2013,
schválila text Výzvy k podání nabídky 
a k prokázání splnění kvalifikace a Zadá-
vací dokumentace pro veřejnou zakáz-
ku na služby „Zajištění systému naklá-
dání s komunálním odpadem ve městě 
Adamově II“ zadávanou ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
schválila složení hodnotící komise 
na základě ustanovení § 74 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
pro otevírání obálek s nabídkami a ve 
smyslu ustanovení § 59 odst. 3 zákona 
posouzením kvalifikace uchazečů, kte-
ří podají nabídku na veřejnou zakázku 
na služby „Zajištění systému nakládá-
ní s komunálním odpadem ve městě 
Adamově II“ zadávanou ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
schválila změnu rozpisu rozpočtu 
č. 9/2013 dle rozpisu,
schválila položkové znění Rozpočtové-
ho opatření č. 7/2013 dle rozpisu,
vzala na vědomí Zprávu o posou-
zení a hodnocení nabídek ze dne 
15. 11. 2013 veřejné zakázky „Koncepce 
rozvoje a revitalizace veřejného osvětle-
ní města Adamova - 2. etapa“ - Program 
EFEKT 2013, 





















schválila nejvýhodnější nabídku veřejné 
zakázky „Koncepce rozvoje a revitaliza-
ce veřejného osvětlení města Adamo-
va - 2. etapa“ - Program EFEKT 2013 od 
firmy Energy Solution and Savings s.r.o., 
Olomouc a schválila Smlouvu o dílo 
s touto firmou,
schválila Plán inventarizace Města Ada-
mova pro r. 2013,
zřídila na základě § 102 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů Hlavní inven-
tarizační komisi pro provedení inventa-
rizace za rok 2013 a jmenovala předse-
dou této komise p. Jiřího Němce, členy 
komise p. Bc. Ditu Maškovu a RNDr. Kar-
la Truhláře.

Na 72. schůzi konané dne 4. 12. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 10. schůze likvi-
dační komise,
vzala na vědomí zápis z 33. zasedání 
Kulturně informační komise,
vzala na vědomí zápis ze 4. jednání ko-
mise pro udělování čestného občanství 
obce,
schválila záměr odprodeje části po-
zemku parc. č. 458/35 o výměře 174 m2, 
druh pozemku ostatní plocha v k. ú. 
a obci Adamov,
doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 571 o výměře 200 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v k. ú. a obci Adamov do 
majetku Města Adamova od České re-
publiky, zastoupené Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových,
schválila kupní smlouvu o prodeji po-
zemku č. 12/2013/PP  mezi prodáva-
jícím, Městem Adamov a kupujícím, 
JUDr. Ladislavem Šťovíčkem, Brno a Ja-
romírou Radiovou, Spešov,
vzala na vědomí přehled společenství 
zapojených do údržby zeleně a chod-
níků v okolí bytových domů na pozem-
cích ve vlastnictví města Adamov na rok 
2014,
schválila záměr pronájmu nemovitého 
majetku uvedeného v zápise - trasy ve-
dení vodovodu,
schválila „Právo založené smlouvou pro-
vést stavbu“ uzavřené s firmou AVUS 
REALITY s. r. o., Ponětovice na akci „Nové 
místo pro přecházení komunikace u Al-
berta v Adamově k. ú. Adamov“,
vzala na vědomí Zápis z poptávkového 
řízení ze dne 26. 11. 2013 na akci zpra-
cování projektové dokumentace „Opra-
va chodníků na starém hřbitově“,
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schválila nejvýhodnější nabídku na akci 
zpracování projektové dokumentace 
„Oprava chodníků na starém hřbitově“ 
od firmy Ing. Erik Volf, 678 01 Blansko 
a schválila Smlouvu o dílo s touto fir-
mou,
vzala na vědomí ukončení smlouvy 
o pronájmu sloupů veřejného osvětlení 
č. 01/2011/VO s firmou Midiboard s. r. o., 
Brno dohodou ke dni 31. 12. 2013,
vzala na vědomí návrh sl. Suré na změ-
nu zimní údržby komunikací, vzala na 
vědomí vyjádření odboru SMM k zimní 
údržbě komunikací a ponechala Naříze-
ní města Adamova č. 1/2010 v původ-
ním znění,
schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o vý-
půjčce č. 01/2011/SV ze dne 2. 8. 2011 
s Místní organizací Moravského rybář-
ského svazu, Adamov,
schválila prodloužení Smlouvy o nájmu 
bytu č. 10/2002/B na ul. Komenského 
6 a č. 01/2004/B na ul. Fibichova 45 pro 
období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
schválila Smlouvu o sběru, svozu a od-
straňování odpadu č. 130620532 se spo-
lečností SITA CZ a.s., Praha,
vzala na vědomí cenové nabídky na tisk 
Adamovského zpravodaje pro rok 2014 
a na základě výsledků poptávkového ří-















zení na tisk Adamovského zpravodaje 
pro rok 2014 schválila smlouvu o dílo 
s firmou MIKADAPRESS s.r.o, Adamov,
doporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací 
listině Základní školy a mateřské školy 
Adamov, příspěvkové organizace,
projednala a doporučila Zastupitelstvu 
města Adamova schválit Rozpočtové 
opatření č. 8/2013 dle rozpisu,
doporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova schválit zaktualizovaný rozpoč-
tový výhled města Adamova na r. 2014 
– 2016 dle přílohy,
doporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova schválit Rozpočtové provizorium 
na období leden-únor 2014 dle přílohy,
projednala návrh ředitelky ZŠ a MŠ Ada-
mov na rozvrh činnosti školní družiny ze 
dne 27. 11. 2013 a souhlasila s předlože-
ným rozvrhem činnosti školní družiny 
dle tohoto návrhu s platností ode dne 
4. 12. 2013,
schválila program 27. zasedání Zastupi-
telstva města Adamova s termínem ko-
nání v pondělí 16. 12. 2013 v 16:30 ho-
din na Městském úřadě v Adamově.

Na základě zápisů ze schůzí zastupitelstva 
a rady města zpracovala tajemnice  

PhDr. Vlasta Kubenová.













INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z listopadu 2013 
konkrétně:

Nebezpečný a nevhodný způsob zába-
vy si jako zpestření odpoledne vybrali čty-
ři mladíci, kteří házeli hlínu na okno byto-
vého domu. Strážníky přivolala šokovaná 
obyvatelka bytu a její syn. Na místě se po-
dařilo ztotožnit dva mladíky a zanedlouho 
vypátrat i zbývající dva. Jelikož se jednalo 
o osoby mladistvé, přivolali strážníci jejich 
zákonné zástupce, se kterými byla celá zá-
ležitost projednána a vyřešena domluvou.

Obsluha restauračního zařízení si vyžá-
dala součinnost strážníků při ztotožnění 
muže, který odmítal uhradit útratu. Když 
se strážníci dostavili na místo, muž útratu 
uhradil, avšak byl pod vlivem alkoholu ta-
kovým způsobem, že musel být odveden 
před restauraci, kde byl ošetřen přivolanou 
osádkou ZZS. Posádka vozidla ZZS nako-
nec muže převezla k celkovému vyšetření 
a hospitalizaci, jelikož vliv alkoholu nebyl 
jediným faktorem, který se podílel na jeho 
špatném zdravotním stavu.

Dalším důvodem výjezdu ZZS se sta-
la žena, kterou strážníci nalezli při běžné 







hlídkové činnosti, kdy si všimli batohu leží-
cího na zastávce MHD. Jaké bylo překvape-
ní, když strážníci zjistili, že k batohu ,,patří 
i nohy a vlastně celá žena!“. Ženu bylo zprvu 
těžké ztotožnit a nedařilo se to ani ve spo-
lupráci s OO PČR Blansko. Po nějaké době, 
když se na místo dostavil vůz ZZS, měla již 
žena jméno i svou historii, která kopírova-
la její stav. Byla celkově prochlazená a zřej-
mě do Adamova zavítala pěšky z Prahy - při 
teplotě blížící se nule. Vůz ZZS převezl ženu 
k celkovému vyšetření a hospitalizaci.

Vystrašená matka přivolala strážníky na 
svého syna, který se dobýval do jejího bytu, 
přes uzavřené dveře. V bytě sice měl trvalý 
pobyt, ale vzhledem k tomu, že své matce 
vyhrožoval mimo jiné ublížením na zdraví, 
bála se ho pustit dovnitř. K této obavě na-
hrával i fakt, že se léčil pro psychické one-
mocnění a zřejmě si neuvědomoval důsled-
ky svého jednání. Po příjezdu strážníků na 
místo se muž uklidnil a plně spolupracoval 
do doby, než byl převezen vozidlem ZZS 
k odbornému vyšetření.

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov



ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme
 9. 12. 2013 Božena Ambrožová, 75 roků, 

Komenského 3
 14. 12. 2013 Ludmila Šebáková, 81 rok, 

Tererova 7
 15. 12. 2013 Anna Hnátová, 80 roků,  

Pod Horkou 13
 19. 12. 2013 Marie Povalačová, 70 roků, 

Sadová 21
 23. 12. 2013 Štěpánka Fajmanová, 80 roků, 

Komenského 7
 26. 12. 2013 Eduard Boháček, 81 rok, 

Fibichova 36

Úmrtí
 22. 11. 2013 Miloslava Malinová, roč. 1941, 

Černá Hora 
 1. 12. 2013 Josef Oujeský, roč. 1928,  

Sadová 4

OZNÁMENÍ 
ÚŘADU PRÁCE

V období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 
budou úřední hodiny Úřadu práce ČR, 
kontaktního pracoviště Blansko, výjez-
dového pracoviště Adamov realizovány 
v těchto dnech:

 9. a 2�. ledna 201�
 6. a 20. února 201�
 6. a 20. března 201�
 10. a 2�. dubna 201�
 15. května 201�
 5. a 19. června 201�
od 8:00 hod. do 13:00 hod.  
(přestávka 11:00 – 11:30 hod.)

JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
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NOCLEHÁRNY, AZYLOVÉ DOMY
Noclehárna pro muže Blansko

Luční 10, Blansko, tel. 516 410 467  
• nocleharna.blansko@charita.cz

Noclehárna Armády Spásy
Mlýnská 25, Brno, tel. 543 212 530  
• reditel.cssjk@armadaspasy.cz

Azylový dům Mlýnská 
– pro jednotlivce

Mlýnská 25, Brno, tel. 543 212 530  
• reditel.cssjk@armadaspasy.cz

Azylový dům pro muže
Karlova 59 a 61, Brno – Maloměřice,  
tel. 545 213 442 • ad.brno@charita.cz

Azylový dům Staňkova 
– pro rodiny s dětmi

Staňkova 4, Brno, tel. 773 770 253  
• reditel.cssjk@armadaspasy.cz

Noclehárna pro lidi bez domova 
– služby pro muže a ženy

Bratislavská 58, Brno,  
tel. 545 210 416, ad.brno@charita.cz

Azylový dům pro lidi bez domova
Bratislavská 58, Brno,  
tel. 515 536 435 • ad.brno@charita.cz

AZYLOVÉ DOMY PRO MATKY 
S DĚTMI

Centrum “PRO“ Blansko 
– azylový dům pro matky s dětmi

Sladkovského 2b, Blansko, tel. 516 411 400  
• matka-dite.blansko@charita.cz

Lávka – azylový dům pro matky s dětmi
Petrovice 44,  
tel. 516 412 337 • adpetrovice@seznam.cz

Centrum „PRO“ Boskovice 
– azylový dům pro matky s dětmi

Dukelská 12b, Boskovice, tel. 516 411 966  
• matka-dite.boskovice@charita.cz

Azylový dům pro matky s dětmi 
Domov Sv. Markéty

Staňkova 47, Brno,  
tel. 549 122 962 • dsm.brno@charita.cz

PORADNY 
Charitní poradna – odborné sociální 
poradenství

U Lázní 1734, Boskovice, tel. 516 411 583  
• poradna.boskovice@charita.cz

Pedagogicko – psychologická 
poradna Blansko – poradenské centrum 
pro drogové a jiné závislosti



























SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Nad Čertovkou 17, Blansko, tel. 516 417 431, 
516 418 779 • poradna@pppblansko

Spondea
– krizové centrum pro děti a mládež, 

sociálně právní poradenství
Sýpka 25, Brno, 
tel. 541 213 732 • www.spondea.cz, 
krizové centrum, non-stop linka  
tel. 541 235 511 • krizovapomoc@spondea.cz

Triáda – poradenské centrum, o.s.
– pomoc všem, kteří se ocitli v obtížné život-
ní situaci, poradenství v oblasti finančního 
hospodaření a dluhové problematiky
Orlí 20, Brno, tel. 545 221 499, 542 211 619  
• op@triada-centrum.cz • www.triada-centrum.cz

Poradenské centrum Pasáž 
– komplexní pomoc pro lidi, kteří se dosta-

li do problémů s nelegálními drogami
Vídeňská 3, Brno,  
tel. 777 916 280 • pasaz@podaneruce.cz

Persefona – poradenství osobám 
ohroženým domácím násilím

Jiráskova 8, Brno, tel. 545 245 996, 737 834 345  
• poradna@persefona.cz  
• domacinasili@persefona.cz

CELSUZ 
– odborné sociální poradenství, služby 

pro cizince
tř. Kpt. Jaroše 9, Brno, tel. 538 700 950,  
739 389 111 • celsuz.dchbrno@charita.cz

Na počátku, o.s. 
– odborné sociální poradenství, azylový 

dům, dům na půl cesty – pro těhotné 
ženy v tísni, utajované pobyty

Soběšická 60, Brno,  
tel. 548 221 405 • info@napocatku.cz

TERÉNNÍ SLUŽBY, PROGRAMY
Víceúčelová drogová služba na 
Blanensku

Fügnerova 1, Blansko, tel. 605 839 039  
• terenbk@podaneruce.cz  
• www.podaneruce.cz

Okno Dokořán Blansko – terénní 
programy

 SPONA Blansko – terénní programy
Komenského 19, Blansko,  
tel. 516 417 351 • teren.blansko@charita.cz  
• spona.blansko@charita.cz

Skupina AA – PROMĚNA – anonymní 
alkoholici
Společenství lidí závislých na alkoholu



















Odbor sociálních a správních věcí MěÚ Adamov tímto poskytuje další kontakty na služby, které Vám mohou pomoci při řešení 
Vašich nepříznivých životních situací. V dnešním článku se zaměříme na služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, tedy 

zejména na podporu lidem bez domova nebo ohroženým touto situací. 

Komenského 19, Blansko,  
tel. 603 170 835, 603 781 471  
• aa.blansko@gmail.com

Rozkoš bez rizika, o.s. – terénní 
programy, poradenství

Vídeňská 10, Brno, tel. 545 578 565,  
722 938 044 • www.rozkosbezrizika

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
ČINNOST, SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE – pomohou Vám 
k rozvoji nebo udržení osobních 
a sociálních schopností a dovedností 
a podporují Vaše sociální začleňování 

Stará fabrika Blansko
Nízkoprahové denní centrum
Sociální rehabilitace

Sadová 2, Blansko, tel. 516 412 137  
• www.blansko.charita.cz  
• prace.blansko@charita.cz  
• dennicentrum.blansko@charita.cz

AGAPO, o.p.s – sociální rehabilitace
 – pomoc při hledání práce lidem se 

zdravotním postižením nebo sociálně 
znevýhodněným

Zelný trh 1, Brno, tel. 541 210 549, 545 213 204  
• info@agapo.cz

LINKY DŮVĚRY, KRIZOVÁ 
POMOC

Linka důvěry Blansko – NONSTOP - 
pomoc všem v nepříznivé situaci

tel. 516 410 668, 737 234 078  
• soslinka.blansko@charita.cz

Okno dokořán Blansko 
– krizová pomoc, pomoc lidem řešit pro-

blém, který nemohou řešit vlastními silami 
Magdala Blansko 

– krizová pomoc, pomoc obětem 
obchodování s lidmi, nucené prostituce, 
domácího násilí a osobám v krizi

Komenského 19, Blansko, tel. 516 417 351  
• krizovapomoc.blansko@charita.cz  
• magdala.blansko@charita.cz

Centrum „PRO“ Blansko 
– krizová pomoc, určená pro těhotné ženy 

a matky, vč. rodin s nezletilými dětmi
Sladkovského 2b, Blansko, tel. 516 411 400  
• kpcentrum.blansko@charita.cz

Bílý kruh bezpečí, o.s.
Slovinská 41, Brno-Královo Pole,  
tel. 541 218 122 • www.bkb.cz

DONA linka NONSTOP –
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pomoc osobám ohroženým domácím násilím, 
tel. 251 511 313

Modrá linka, o.s. – linka důvěry
Anenská 10, Brno, tel. 549 241 010,  
608 902 410 • help@modralinka.cz

Spondea – Intervenční centrum Brno 
– pro osoby ohrožené domácím násilím

Sýpka 25, Brno, tel. 544 501 121, 739 078 078
Kontaktní centrum Vídeňská, Brno 
– poradna pro uživatele drog

Vídeňská 3, Brno 639 00, tel. 543 249 343  
• kc.videnska@podaneruce.cz

Národní linka prevence AIDS 
– zelená linka bezplatná telefonická pomoc

tel. 800 144 444

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA
Stará fabrika Blansko

Sadová 2, Blansko, tel. 516 412 137  
• dennicentrum.blansko@charita.cz

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
PVC Blansko

Sadová 2, Blansko, tel. 516 410 621  
• nzdm.blansko@podaneruce.cz

Zlatá zastávka Adamov
Komenského 6, Adamov, tel. 515 531 152  
• z.zastavka.adamov@charita.cz

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Nemocnice Blansko

Sadová 33, Blansko,  
tel. 516 838 111 • www.nemobk.cz

















Zdravotní ústav se sídlem v Brně 
– pobočka Blansko Oddělení podpory 

zdraví
Mlýnská 2, Blansko,  
tel. 516 418 664 • blansko@zubrno.cz

Psychiatrická AT ordinace – pracuje 
s problémovými uživateli
(dospělými a dospívajícími od 15 let) návy-
kových látek a závislými na těchto látkách, 
kteří potřebují psychiatrickou pomoc

Hapalova 22, Brno, tel. 541 226 070  
• psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz

DALŠÍ SLUŽBY
PMS – Probační a mediační služba 
– pomáhá s řešením konfliktů vyvola-

ných trestnou činností včetně pomo-
ci obětem trestných činů a zajišťuje 
výkon alternativních trestů

Hybešova 457/5, Blansko, tel. 516 412 129, 
734 353 603 • blansko@pms.justice.cz  
• www.pmsr.cz

Centrum „PRO“ Blansko 
– Centrum cizincům, pomoc cizincům 

na jejich cestě k integraci formou 
poradenství a terénní práce

Sladkovského 2b, Blansko,tel. 516 411 400  
• centrumcizincum.blansko@charita.cz

Občanské sdružení Lotos Brno – pro 
osoby závislé na alkoholu

tel. 739 087 588 – terapeutická komunita 
tel. 739 060 350 – služby následné péče 
• www.lotos-brno.cz











Upozornění na 
změnu svozu 

odpadu!
Oznamujeme občanům, že 

dojde ke změně svozových 
dnů u směsného komunálního 
odpadu. Ve čtvrtek se bude odpad 
svážet naposledy 26. 12. 2013, 
poté se bude odpad svážet 
každé pondělí (30. 12. 2013, 
6. 1. 2014, 13. 1. 2014 atd.) Tato 
změna se týká měsíců leden 
a únor 2014 z důvodu změny 
svozové společnosti, kterou bude 
v těchto měsících SITA CZ a.s. 
Žádáme občany, aby přistavili 
své popelnice v den svozu ke 
komunikaci a řidiče žádáme 
o ohleduplnost při parkování 
svých vozidel. Od března 2014 
může dojít opět ke změnám, 
o kterých Vás budeme informovat. 
Děkujeme za pochopení.

Odbor správy majetku města

Adamovští hasiči
Adamovský hasičský 

sbor existuje již 133 let. 
Od svého vzniku prošel 
řadou změn. Součas-

ných 20 hasičů, spolu s technikou a vyba-
vením odpovídajícím moderním trendům, 
jsou připraveni řešit rozličné mimořádné 
události. Za 11 měsíců roku 2013 adamov-
ští hasiči vyjížděli k celkem 53 událostem, 
z nichž bylo 6 požárů, 12 dopravních nehod, 
10 tzv. otevření prostor z důvodu nebez-
pečí z prodlení a dalších 25 technických 
zásahů. Stoprocentně odvedená zásahová 
činnost se neobejde bez pravidelného ško-
lení a výcviku, údržbě vozidel, technických 
prostředků a budovy. Adamovští hasiči se 
během roku také podílí na řadě akcí pořá-
daných v našem městě. Ročně tak dohro-
mady odpracují v rámci dobrovolné činnos-
ti kolem 3500 hodin.

Nejen o zásahové činnosti bychom Vás 
rádi čtvrtletně informovali ve zpravodaji 
města Adamova.

Za adamovské hasiče přeje šťastný rok 2014
Ing. Petr Kupka, velitel JSDH Adamov
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Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu 
v rámci Státního programu na podporu úspor 

energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013. 
 

 
 
Tisková zpráva: 
"Koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Adamova - 2. etapa“ - Program EFEKT 2013 
 
Číslo rozhodnutí 122D14200 4010 
Aktivita programu B. 1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 
Plánovaná výše podpory a předpokládaná struktura financování 
Celkové výdaje na projekt:  Kč 1 124 219,-- 
Zdroje žadatele:   Kč     674 531,--  
Podpora z dotace:   Kč     449 688,-- 
 
Dne 2.10.2013 bylo Městu Adamov doručeno avízo o schválení projektu k financování pod registračním číslem 
122D14200 4010 a o poskytnutí dotace z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši 40%. Rada města 
Adamova na své 68. schůzi konané dne 9.10.2013 doporučila Zastupitelstvu města Adamova odsouhlasit 
realizaci projektu, přijetí dotace a záměr přijetí úvěru. Zastupitelstvo města Adamova přijalo na svém 25. 
zasedání dne 21.10.2013 odsouhlasilo realizaci projektu, přijetí dotace a způsob financování. V rámci 
výběrového řízení na dodavatele došlo ke snížení předpokládané ceny z původních 2 095 303,76 Kč 
na 1 124 219,00 Kč. 
 
Projekt realizuje výměnu celkem 201 ks (z toho k úpravě spínací doby 182 ks) silničních svítidel. Celkový 
instalovaný příkon navržených svítidel činí 17,20 kW. Předpokládaná úspora na el. energii a údržbě činí 340 
100,- Kč/ ročně. Předpokládaná návratnost činila původně 5,09 roku, vzhledem k výsledné ceně 
se předpokládá necelé 2,2 roku. Původní úvěrový rámec schválený zastupitelstvem 1,75 mil. Kč bude čerpán 
do výše cca 0,7 mil. Kč. Vzhledem k úrokově sazbě fixní 1,2% p.a. se odhadují náklady spojené s úvěrem na 
8 000-10 000 Kč ročně. 
Prostředky jinak placené energetické či dodavatelské firmě se přesouvají na úhradu úvěru (splácení z úspor) 
a následně po cca dvou letech jsou k dispozici zastupitelstvu v rozpočtu pro další investice v oblasti úspor 
VO. Pro přehlednost uvádíme graf předpokládaného rozložení jednotlivý nákladů a splátek v letech 2013-
2106. 
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Základní škola a mateřská škola Adamov 
příspěvková organizace

VÁŽENÍ RODIČE,

dovolujeme si Vás pozvat  
s Vašim dítětem 

K ZÁPISU DO I. ROČNÍKU 
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

který se koná:

15. ledna 2014 od 15:00 do 18:00 hodin  
v budově ZŠ Ronovská 12

16. ledna 2014 od 15:00 do 18:00 hodin 
v budově ZŠ Komenského 4

Zapsány budou děti narozené od 
1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, tedy děti, 
které do 31. 8. 2014 dosáhnou věku 
6 let.

Do prvního ročníku lze také za-
psat i děti, které se narodily v obdo-
bí od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 (tzv. 
předčasný nástup). Zákonní zástupci 
však musí  k žádosti doložit dopo-
ručení příslušného školského pora-
denského zařízení odborného léka-
ře nebo klinického psychologa.

K zápisu se musí dostavit i zákon-
ní zástupci, kteří chtějí pro své dítě 
žádat o odklad školní docházky. 
K žádosti musí zákonní zástupci do 
31. května 2014 doložit doporučení 
příslušného školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa.

Při dlouhodobé nemoci dítěte při-
jdou rodiče zapsat své dítě i bez něj.

V případě, že se v termínu zápi-
su nemohou dostavit, učiní tak po 
domluvě s vedením školy nejpozději 
do 15. února 2014.

Rodiče při zápisu předloží svůj 
občanský průkaz a rodný list dítěte, 
cizinci svůj cestovní pas s vyznače-
ným režimem pobytu. Pokud se jed-
ná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě 
svěřené do péče jiné osobě, je nutno 
předložit soudní rozhodnutí. 

V Adamově 9. 12. 2013
Mgr. Jana Burianová

ředitelka školy

Soutěž ve sběru plastů
Na měsíc listopad 2013 Komise projek-

tu Zdravé město Adamov a Místní agendy 
21 v rámci kampaně „Tříděním vydělává-
me“ uspořádala pro školu a školky naše-
ho města soutěž ve sběru plastů. Žáci naší 
školy a školek se do soutěže vrhli s vervou. 
Ze soutěže byly vyřazeny běžné Pet lahve, 
aby si žáci uvědomovali, že nejen plasto-
vé lahve patří do žlutého kontejneru. Pů-
vodní odhad naší komise, že by se celkem 
za měsíc mohlo shromáždit kolem 400 kg 
odpadu, byl překonán. Nashromáždilo se 
celkem 1794 kg. Bylo zapojeno 6 tříd v ka-
tegorii školka, 8 v kategorii 1. stupeň a 6 
v kategorii 2. stupeň. Nejlepším sběratelem 
za školku byla nakonec třída Motýlci z Hor-
ky, která nasbírala 265,48 kg. V kategorii 
1. stupeň vyhrála třída 3. B s výsledným 

počtem 145,49 kg (8,55 kg na žáka). V ka-
tegorii 2. stupeň se vítězem stala třída 6. 
A s počtem 31,13 kg (2,83 kg na žáka). Kaž-
dá třída byla odměněna finančním darem. 
Třídní učitel ho použil buď na nákup her, 
pomůcek pro žáky, či platbu za vstupné na 
školní akci. Celkem se rozdalo 18.000,- Kč. 
Po vyhodnocení výsledků proběhla závě-
rečná beseda žáků školy a členů Komise 
PZMA. Zde jsme předali šeky pro jednotli-
vé třídy a odpovídali na otázky týkající se: 
třídění odpadů ve městě; nakládání s od-
padem, který žáci třídili; či důležitosti třídě-
ní. Mnohé děti měly doma během soutěže 
svůj prostor pro shromažďování plastových 
obalů. Budeme doufat, že takto budou i na-
dále podporovat naši planetu. 

Komise PZMA a MA 21
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Dne 7.12.2013 se konal třetí ročník „Mikulášského běhu do vrchu
Adamovská Vlásenka 2013“. Pro účastníky byl připraven závod pod režií 
ředitele a současně předsedy komise PZMA Karla Truhláře, komentátora 
Tondy Věžníka a dalších členů klubu orientačního běhu, který byl plný 
kvalitních sportovních výkonů. Vyrazit do vrchu chtělo i tentokrát velkou 
odvahu a na start se postavily maminky s miminky i kočárky, malé děti, 

a mnoho dalších. Na úspěch v kategorii „umělecký dojem“ vsadili Mikuláš s čerty. Počet závodníků byl oproti předchozímu roku 
o něco nižší a to 56 závodníků. Jak hlavní komentátor podotknul, první ročník se mlha dala krájet, loni bylo krásně jasno a letos 
jsme si zažili sněhovou vánici. Tradice založená před dvěma roky bude pokračovat i nadále, shodli se účastníci při slavnostním 
vyhlášení v MKM. V rámci závodu byly podávány teplé nápoje zdarma. Bezpečný průjezd vozidel v okolí akce zabezpečili 
kluci z JSDH. Nechybělo ani ozvučení celé akce od Mirka Svědínka a Zdeňka Kufy. Po doběhu posledního závodníka proběhlo 
slavnostní vyhodnocení v prostorách MKM, jakmile pořadatelé spočítali konečné výsledky jednotlivých kategorií. Absolutním 
vítězem se časem 1:17 stal a putovní pohár starosty města získal Josef Siegel z Chocně. Zlepšil tak o jednu vteřinu svůj nejlepší 
výkon z loňského roku a vyrovnal dosavadní traťový rekord Jiří Kubaláka z roku 2011. Poděkování patří všem Vám závodníkům 
a divákům, kteří jste přišli. Jmenovitě pak hlavnímu pořadateli celé akce panu Karlu Truhlářovi, členům klubu orientačních 
běžců, členům JSDH, paní Volgemutové a panu Pernicovi z MKM, paní Moserové, panu Němcovi a všem zástupcům města 
Adamova. Celkem se na přípravě a samotném průběhu akce podílelo přibližně 30 organizátorů a celá příprava trvala tři 
týdny. Příští rok se s Vámi všemi těšíme na viděnou a věříme, že podpořit tuto akci přijde ještě více závodníků a diváků.

Foto: Jiří Hromek ml.
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Výsledky kategorie HDR

1. Cavalaro Matyas Adamov 3:08 min
2. Brandýský Martin Adamov 3:09 min
3. Skoumal Jáchym Adamov 3:18 min
4. Brat Nataniel Adamov 3:58 min
5. Odehnalová Tereza Adamov 4:07 min
6. Sabolová Elena Adamov 4:30 min
Výsledky kategorie H10
1. Odehnal Tomáš Adamov 1:56 min

Adamov 2:12 min
3. Kratochvíl Jan Adamov 2:43 min
4. Hloušek Martin Adamov FK 2:47 min
5. Orel Erik Adamov 3:24 min
Výsledky kategorie H14

Adamov 1:35 min
Adamov 2:05 min

Výsledky kategorie H17
1. Syne Adamov 1:35 min

Adamov 1:40 min
Výsledky kategorie M
1. Siegel Josef 1:17 min
2. Brat Kristian Adamov 1:25 min
3. Hylák Tomáš Adamov Freestyle 1:27 min
4. Kratochvíl Radim Adamov 1:28 min

Adamov 1:30 min
    Adamov 1:30 min
7. Smutný Milan Brno 1:34 min
8. Peterek Filip Adamov 1:42 min

Blansko - OB Spartak 1:43 min
Adamov 2:20 min

Výsledky kategorie MV
Adamov 1:46 min
Adamov 1:52 min

3. Tomášek Radoslav Adamov 1:53 min
Adamov 2:20 min
Adamov 2:34 min

2:44 min
7. Hanák - Adamov 3:17 min

3:20 min
VýsledkyÊkategorieÊD6

Adamov 3:49 min
Adamov 4:23 min

Výsledky kategorie D10
1. Kratochvílová Jitka Adamov 2:53 min
2. Brandýská Eliška Adamov 2:55 min
3. Grundwaldová Zuzana Adamov 3:30 min
Výsledky kategorie D14

ná Magda Blansko Atletika 2:08 min
2. Pilátová Stefanie Adamov 4:28 min
Výsledky kategorie D17

Adamov 2:09 min
2. Unzeitigová Beáta Adamov 4:39 min
Výsledky kategorie Z

Adamov 2:09 min
2. Brandýská Barbora Adamov 3:18 min
3. Smítalová Renata Adamov 3:19 min
4. Bosáková Michaela Adamov 3:20 min

Adamov 3:55 min
Výsledky kategorie ZV

1:59 min

Výsledky kategorie HDR 

1. Cavalaro Matyas Adamov 3:08 min 
2. Brandýský Martin Adamov 3:09 min 
3. Skoumal Jáchym Adamov 3:18 min 
4. Brat Nataniel Adamov 3:58 min 
5. Odehnalová Tereza Adamov 4:07 min 
6. Sabolová Elena Adamov 4:30 min 
Výsledky kategorie H10 
1. Odehnal Tomáš Adamov 1:56 min 
2. Konečný Vojtěch Adamov 2:12 min 
3. Kratochvíl Jan Adamov 2:43 min 
4. Hloušek Martin Adamov FK 2:47 min 
5. Orel Erik Adamov 3:24 min 
Výsledky kategorie H14 
1. Sedláček Vojtěch Adamov 1:35 min 
2. Flachs Vilém Adamov 2:05 min 
Výsledky kategorie H17 
1. Synek Ondřej Adamov 1:35 min 
2. Krčál Lukáš Adamov 1:40 min 
Výsledky kategorie M 
1. Siegel Josef Choceň AC 1:17 min 
2. Brat Kristian Adamov 1:25 min 
3. Hylák Tomáš Adamov Freestyle 1:27 min 
4. Kratochvíl Radim Adamov 1:28 min 
5. Pačovský Jan Adamov 1:30 min 
    Schmid Vladimír Adamov 1:30 min 
7. Smutný Milan Brno 1:34 min 
8. Peterek Filip Adamov 1:42 min 
9. Odehnal Luďa Blansko - OB Spartak 1:43 min 
10. Krátký Lukáš Adamov 2:20 min 
Výsledky kategorie MV 
1. Hromek Jiří Adamov 1:46 min 
2. Pačovský Martin Adamov 1:52 min 
3. Tomášek Radoslav Adamov 1:53 min 
4. Konečný Vojta Adamov 2:20 min 
5. Janků Radek Adamov 2:34 min 
6. Réda Martin Adamov Šipkový klub 2:44 min 
7. Hanák - Efa Jiří Adamov 3:17 min 
8. Kubík Pepa Ptačina Adamov 3:20 min 
Výsledky kategorie D6 
1. Svítilová Anna Adamov 3:49 min 
2. Adámková Romana Adamov 4:23 min 
Výsledky kategorie D10 
1. Kratochvílová Jitka Adamov 2:53 min 
2. Brandýská Eliška Adamov 2:55 min 
3. Grundwaldová Zuzana Adamov 3:30 min 
Výsledky kategorie D14 
1. Konečná Magda Blansko Atletika 2:08 min 
2. Pilátová Stefanie Adamov 4:28 min 
Výsledky kategorie D17 
1. Čížková Markéta Adamov 2:09 min 
2. Unzeitigová Beáta Adamov 4:39 min 
Výsledky kategorie Z 
1. Chalupová Romana Adamov 2:09 min 
2. Brandýská Barbora Adamov 3:18 min 
3. Smítalová Renata Adamov 3:19 min 
4. Bosáková Michaela Adamov 3:20 min 
5. Sedláková Markéta Adamov 3:55 min 
Výsledky kategorie ZV 
1. Hylákové Dana Vyškov 1:59 min 
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Momentky fotografa Petra Šedého z Adamovské vlásenky 2013Momentky fotografa Petra Šedého z Adamovské vlásenky 2013
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Do výstavní síně Společenského cent-
ra MKS, ul. Komenského 6, vás zveme na 
výstavu prací adamovského fotografa Ing. 
Radka Tejkala. Přehlídka tvorby bude za-
hájena slavnostní vernisáží v neděli 12. 
ledna 2014 v 15:00 hodin. Výstavu uvede 
Petr Vaněk z Pardubic a PhDr. Jaroslav Bu-
diš. Vernisáž bude provázet hudbou Peter 
Graham Trio. Výstavu můžete zhlédnout 
do 21. 1. 2014.

Co se můžeme dovědět o autorovi?
Rodák ze Žďáru nad Sázavou, vystu-

doval obor tiskových strojů na Technic-
ké univerzitě v Chemnitz, kde se zabýval 
reprodukčními technikami, kromě jiných 
i fotografií.

Zde uspořádal také svoji první samo-
statnou výstavu fotografií (Když Německo 
bylo krásné - 1974).

Další samostatnou výstavu měl v Lip-
sku (Asanace - 1975). V Česku vystavoval 
ve Žďáře nad Sázavou spolu se Svatosla-
vem Peckou (Dětské portréty - 1985), v Br-
ně v Domě pánů z Kunšťátu (Hudba a hu-
debníci - 2008) a v roce 2012 na Veselíčku 
u příležitosti 120. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů (výběr z fotografií).

Za nejlepšího fotografa považuje Jose-
fa Koudelku (původem z Boskovic) a filo-
sofa fotografie a reprodukce Viléma Flus-
sera (původem z Prahy).

Pozvánka na výstavu 
Žádné delikatesy 

Průřezová výstava fotografií Radka Tejkala
V současné době se kromě fotografo-

vání zabývá profesionálním překladatel-
stvím (němčina, angličtina, španělština, 
francouzština, sanskrt).

Jeho fotografie by měly být projevem 
solidní práce (málokdy se jedná o mo-
mentky, většinou jde o „vychozené“ fotky), 
bez příkras a grafických kudrlinek, podob-
ně jak si to představovala rakouská spiso-
vatelka Ingeborg Bachmannová v posled-
ní básni vydané za jejího života:

Žádné delikatesy

Nic už mě netěší.

Mám snad 
vyšperkovat metaforu 

květem mandloně? 
Ukřižovat syntaxi 
na světelný efekt? 

Kdo by si lámal hlavu 
věcmi tak malichernými –

Naučila jsem se chápat 
slovy, 

která tu jsou  
(pro nejnižší třídu)

Hlad 
               ostuda  
                             slzy  
a    
                tma.

Vystačím si s nečistými vzlyky, 
se zoufáním 

(a já zoufám ještě před zoufáním) 
na všechnu tu bídu, 

nemoci, výdaje na živobytí 
- nějak se s tím už vyrovnám.

Nezanedbávám psaní, 
nýbrž sebe samu. 

Ostatní si umí, 
bůhvíjak, 

pomoci slovy. 
Já si pomoct nedovedu.

Mám snad 
uvěznit myšlenku, 

zavřít ji do světlé cely vět? 
Oko a ucho nasytit  

sousty chutných slov? 
prozkoumat libido samohlásky, 

zjistit oblíbenost našich 
souhlásek?

Musím 
s ošlehanou hlavou, 

s písařskou křečí v ruce, 
pod tlakem tří set nocí 

proklát papír, 
vymést nastražené kusy slov, 

a tak zničit: já ty a on ona ono 
my vy? 

(Měla bych. Měl by někdo jiný.)
Můj podíl, nechť se vytratí.

(překlad Radek Tejkal)

Autor na vernisáži výstavy ve Veselíčku v roce 2012
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 6�9 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. 516 ��6 590 záznamník, 60� 51� 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. 516 ��6 �1�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
neděle 5. ledna 201�

GAJDOŠI BRNO 

Kostel svaté Barbory v Adamov 
začátek v 14:30 hodin

Dobrovolné vstupné je určeno 
na podporu Tříkrálové sbírky.

Pořádá:
MKS Adamov,  

kontakt - č.t. 607518104 

8. ledna 2014 
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“
DPS Adamov  v 9:00 hodin
Také v roce 2014 budeme navštěvovat 
klienty adamovského DPS s knížní nabíd-
kou a “společenským okénkem“. Akce se 
mohou zúčastnit i ostatní zájemci z řad 
seniorů.



LEDEN 2014 12. ledna 2014 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ RADKA 
TEJKALA
výst. síň MKS Adamov, Komenského 
otevřeno po – pá 1�:00 – 1�:00 h.,  
so zavřeno, ne 1�:�0 – 1�:00 h. 
Na první letošní vernisáž výstavy Vás zve-
me v neděli 12. ledna v 15 hodin.

13. ledna 2014
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
salonek MKS ve 1�:�0 hodin
Seniory zveme i v novém roce k zábavné-
mu soutěžnímu klání spojenému s tréno-
váním paměti. Vstup volný. 

16. ledna 2014
DOPOLEDNE S POHÁDKOU 
– „TETINY V KUCHYNI“
sál MKS       v 9:00 hodin
spol. centrum na Horce   v 11:00 hodin

Hosty prvního letošního pohádkového 
dopoledne budou Brněnské písničkové 
tetiny Matylda a Klotylda s pořadem, ve 
kterém se zpívá o jídle, vaření a všem, co 
k tomu patří. Na děti čekají pohádky Král 
zeleniny a O Koblížkovi, kterých se aktivně 
zúčastní i děti. 
Vstupné: �5 Kč







18. ledna 2014 
„DEN PRO SEBE V LÁZNÍCH 
LEDNICE“ 
zájezd

Zveme vás k návštěvě oblíbených lázní 
Lednice, kde vás čeká relaxace, aktivní 
odpočinek, lázeňské procedury, ale také 
chutný oběd a příjemné posezení s přáteli 
v místní kavárně.
V minulém čísle Zpravodaje byl chybně 
uveden termín konání akce – zájezd se 
koná v sobotu 1�. ledna (původně bylo 
uvedeno 17. 1. 2014).



bude účinkovat v rámci koncertu pořádaném Městským kulturním  
střediskem Adamov v sále MKS na Ptačině  
dne 10. ledna 201� od 1�:�0 hodin.

Rezervace vstupenek na tel. č. 607 518 104,  
na záznamníku na tel. č. 516 446 590 nebo prostřednictvím  

e-mailu na adrese mks@mks-adamov.cz.
Vstupné: 100 Kč

POHÁDKOVÝ 
KARNEVAL 
        s Tetinami

19. ledna 2014 
od 14:30 h

MKS Adamov
Opletalova 22

29. ledna 2014 
MLADÝ FRANKENSTEIN
autobusový zájezd do MDB
Mladý Frankenstein nabízí výbornou zá-
bavu. Vždyť potomek sic slavného, byť 
proklínaného vědce, mladý Frederick 
Frankenstein je děkanem na slavné univer-
zitě a se svým nechvalně známým dědeč-
kem nechce být jakkoli spojován. Je tedy 
opravdu nemile překvapen, když se dozví, 
že po něm zdědil hrad v Transylvánii. Série 
hororově komických situací se začíná ode-
hrávat ve chvíli, kdy se Frederick musí kvůli 
nově nabytému majetku do Transylvánie 
vydat. Setkává se tam s tajemným hrbáčem 
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Slavnost SLABIKÁŘE
V pátek 22. října t. r. jsme ve třídě 1. A ne-

měli jen tak obyčejný den. Tento den jsme si 
užili všelijakými čtenářskými úkoly. Za jejich 
splnění dostali všichni žáci klíče, které si lepili 
na svoji odemykací kartu. Prvním úkolem bylo 
najít psací a tiskací písmeno do dvojice, dalším 
například psaní slabik a slov na tabuli, či malo-
vání obrázku po vyslechnutí pohádky. Děti se 
velmi snažily a všechny klíče získaly. Následo-
valo slavnostní uzavření Živé abecedy a ode-
mknutí Slabikářů. Každý žák získal svůj Slabi-
kář a Odemykací list se svým jménem. Aniž by 
si děti uvědomily, kolik se toho ten den nauči-
ly, odcházely domů s radostným úsměvem na 
tváři a se svojí první opravdovou knihou. Už se 
společně těšíme, až na jaře budeme umět číst 
a proběhne Pasování na čtenáře.

Mgr. Lenka Dohová

Igorem, děsivou houslistkou Madam Blet-
cher i se snaživým inspektorem Kempem… 
Děj se zaplétá zvlášť poté, co ožije i „děsivé 
monstrum“, avšak díky parodickému nad-
hledu autorů vše končí smírem a smíchem. 
Přihlášky do 5. ledna 201�.

Předpokládaný termín 23. ledna 2014 
(může dojít ke změně – sledujte plakáty)

KÁVA O PÁTÉ S... 
dnes s herečkou  

LUCIÍ ZEDNÍČKOVOU
salonek MKS 17:00 hodin

Pozvání k setkání v Adamově přijala dnes 
už brněnská herečka Lucie Zedníčková, 
členka hereckého souboru Městského 

divadla Brno a můžete ji vidět v řadě před-
stavení této přední divadelní scény.

30. ledna 2014 
„PERU A BOLÍVIE V NÁRUČÍ 
PACHAMAMY“ - přednáška 
cestovatele Zdeňka SPÍŠKA
salonek MKS v 1�:�0 hodin
Víra zdejších lidí v bohyni Pachamamu 
jejíž jméno znamená v kečuánštině „Matka 

Země“ přežila i španělský útlak. Místní 
obyvatelé pro ni stále obětují jako před 
staletími Inkové sušená lamí embrya 
a listy koky. Během putování navštívíme 
legendami opředené Macchu Pichu, Isla 
de Sol místo zrození prvního Inky a inckou 

 laboratoř v Moray. Překonáme zasněžené 
vrcholky hor Condoriri, všudy přítomné 
lamy a u Chilských hranic obcházíme ma-
gickou sopku Sajama. Uvidíme nekonečné 
moře soli Salar de Ujuni, několik set let 
staré kaktusy na ostrově Isla del Pescado, 
plameňáky a na kole se projedeme přes 
nejsušší místo světa poušť Atacama.
Vstupné: �0 Kč

Připravované návštěvy 
brněnských divadel na únor 2014:

6. února činohra s Evou Holubovou v hlavní 
roli HVĚZDA
12. února balet BAJADÉRA
27. února muzikál v MDB POKREVNÍ BRATŘI

Můžete se těšit...
Na setkání s oblíbeným hercem Zdeňkem 
Junákem.
Pohybové kurzy kurzy organizované MKS 
Adamov: rozpis najdete na webových 
stránkách MKS www.mks-adamov.cz od  
6. ledna 2014. 
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Významná výročí 
Marie a Hubert Beránkovi 
90. nedožité narozeniny 

Marie Beránková se narodila 1. pro-
since 1923 v rodině továrního dělní-
ka v Černčíně. Rodina později bydlela 
v Nových Hvězdlicích a v Maloměřicích. 
Po absolvování obecné školy vystudo-
vala Marie obchodní školu v Brně a po 
ukončení studií nastoupila v srpnu 
1941 jako úřednice do ČSL Zbrojovky 
(TOS) Kuřim. Tam se seznámila s Huber-
tem Beránkem z Adamova, který tam 
v srpnu 1941 končil učební poměr jako 
zámečník. V dubnu 1948 se konala svat-
ba a manželé odcházejí do Adamova, 
kde bydleli u Hubertových rodičů na 
Kolonii. V tom roce se jim narodil syn 
Bořivoj a v roce 1950 dcera Marie.

Hubert Beránek se narodil 23. květ-
na 1923. Jak již uvedeno, vyučil se stroj-
ním zámečníkem. V roce 1943 nastoupil 
Hubert do adamovského závodu. Po 
absolvování základní vojenské služby 
v letech 1945 – 1947 pracoval převáž-
ně jako řidič nákladního auta pro ČSAD 
a Uhelné sklady. V mládí hrával fotbal – 
byl posilou adamovského mužstva.

Marie po mateřských dovolených na-
stoupila v roce 1955 do Adamovských 
strojíren v Adamově, kde pracovala na 
obchodním úseku, později jako účetní 
závodního klubu ROH. Pracovala pře-
vážně v odborech. Po mnoho let orga-
nizovala dětskou rekreaci na letním  tá-
boře ve Sněžném, kde také často vařila 

a vedla kuchyni.  Po dlouhá léta praco-
vala jako členka a později jako předsed-
kyně komise pro práci s dětmi při zá-
vodním výboru ROH v závodě. Byla také 
členkou a později předsedkyní koordi-
nační komise pro pionýrské tábory při 
Okresní odborové radě Blansko. 

Po odchodu do důchodu v roce 
1979 odcházejí manželé Beránkovi jako 
správci do Sněžného na Moravě, kde do 
roku 1986 pečují o chod letního tábora 
a rekreačního zařízení. Po prvních zdra-
votních problémech manžela se vrace-
jí do Adamova, zpět do přestavěného 
rodinného domku na Kolonii, kde bydlí 
též dcera Marie s rodinou. Zde manže-
lé Beránkovi tráví zasloužený odpoči-
nek, přerušený náhlým úmrtím manžela 
12. 5. 1997. Marie se dále věnuje spole-
čenské činnosti. Zemřela 24. prosince 
2004. Marie Beránková byla činná v řa-
dě různých společenských organizací 
v Adamově (ČSČK, SČSP, Svaz žen, Spar-
tak, Svazarm). Za svou práci ve funkcích 
v odborech získala řadu čestných uzná-
ní a ocenění, mimo jiné čestný bronzový 
a stříbrný odznak ROH.

Při příležitosti nedožitých 90. naroze-
nin manželů Beránkových si jistě na ně 
vzpomenou mimo rodiny i bývalí spolu-
pracovníci, přátelé a známí. Čest jejich 
památce!

MK

Vzpomínka
Dne 27. prosince si připomeneme 

první smutné výročí úmrtí paní Aničky 
Hofmannové. 

Vzpomínají a za Vaši vzpomínku děkují 
dcera a syn s rodinami, přátelé a známí.

Dne 11. ledna t. r. uplyne 30 roků od 
úmrtí pana Josefa Ambrože ml. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Matka a sestra s rodinou

Slova pro 
povzbuzení

Kocovina nebo-li vystřízlivění. Každý, kdo 
někdy přebral, ví o čem je řeč. Pro ty, kdo nikdy 
nepřebrali: jde o stav po bujarých oslavách, 
kdy se člověk nešetřil vůbec v ničem a mys-
lel si, že může všechno a dlouho a se všemi. 
Většinou druhý den pak přišel na to, že se ška-
redě spletl. A ví to i bez mravokárného kázá-
ní. Kovadlina v hlavě, žaludek v krku a další 
podobné příznaky mu to připomínají minimál-
ně jeden celý den. A až se trochu zaktivizuje 
mozek, tak se začnou probouzet bolesti duše, 
ze kterých se dělá neméně špatně: ostuda, roz-
bité vztahy, selhání, ztráta… Jsou lidé, kterým 
jedna kocovina stačí na celý život a už se nikdy 
do žádného dobrodružství, které by jí před-
cházelo, nehodlají pustit. Jsou však takoví, kte-
ří mají krátkou paměť (a nebo „hroznou chuť,“, 
jak říkává můj známý) a přes všechnu varující 
zkušenost jdou do věci znova a znova. Těm 
prvním stojí za to bez podmínek odpustit. Mají 
svou rodinu rádi a už se potrestali. Ty druhé už 
je potřeba léčit. Jejich nemocí však není odvá-
zanost, jak by se mohlo zdát, ale sobectví. Mys-
lí hlavně na sebe a blízcí jsou jim ukradení. 

Nový rok bývá pro mnohé synonymem po-
silvestrovské kocoviny. Proto přeju všem, kdo 
ji nezažili, ať se jí vyhýbají, těm, kdo ji zažili, ať 
si ji zapamatují a těm, kterým je to jedno, ať je 
jim špatně do doby, než změní názor. A všem 
společně: mějte rádi svoji rodinu!

Jiří Kaňa
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Školní kolo dějepisné olympiády 2013/2014
Dne 21. 11. 2013 se konalo na Základní ško-

le v Adamově školní kolo dějepisné olympiády.
Žáci jako obvykle pracovali v jediné katego-

rii určené pro 8. a 9. třídy. Čtyřicátý třetí ročník 
této soutěže nesl název Město v proměnách 
času, z čehož vyplývá, že tématem letošního 
ročníku soutěže byl vznik a rozvoj měst a jejich 
obyvatelé. Úkoly vypracovávali tři žáci z 9. roč-
níku a osm žáků z 8. ročníku. Zvítězila Tereza 
Fialová z 9. A s 31 body, která bude naši ško-
lu reprezentovat v okresním kole této soutěže, 
které se bude konat v Boskovicích v posledním 

lednovém týdnu 2014. Jejím náhradníkem je 
Michal Buš z 8. A, který získal na druhém místě 
29,5 bodu z možných 60.

Největším oříškem pro všechny byly úko-
ly týkající se poznání konkrétních měst, kte-
ré nikdo neurčil správně. Nejlépe se soutěžící 
vypořádali s úkolem zaměřeným na základní 
pojmy. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, pat-
ří poděkování. Terce budeme na konci ledna 
držet pěsti, aby se jí v Boskovicích dařilo.

Aleš Spurný

Lipka VII. A
Ve čtvrtek 7. 11. t. r. jsme jeli na výukový 

program Lipka v Brně. Téma výuky se jmenova-
lo Motýli. V 8:14 hod. jsme nasedli na vlak směr 
Brno. Vystoupili jsme na hlavním nádraží a už 
pro nás jela tramvaj číslo 1. Vystoupili jsme těsně 
u Lipky, což je ekologické vzdělávací středisko.

Poté, co jsme se v šatně přezuli, každý si měl 
vybrat jeden obrázek. Podle obrázků jsme se 
přesunuli do dvou týmů, tým Padouchů a tým 
Celníků. Hra spočívala v tom, že tým Padouchů 
měl přemýšlet jako doopravdický lupič, a tým 
Celníků se měl vcítit do kůže mužů a žen zákona. 
Dozvěděli jsme se různé informace, např. o pro-
blémech s drogami nebo zvířecími exkrementy.

K hlavnímu tématu Motýli jsme se dostali až 
za dlouhou chvíli. Nejdříve jsme si řekli něco vel-
mi zajímavého o motýlech, některé věci si pama-
tuji doteď. Pustili jsme si i prezentaci a obrázky 
motýlů. Někteří motýli byli vážně podivuhodní 
a překrásní. V rámci programu byla jak teorie, 
tak praxe. Plnili jsme různé úkoly, uvažovali jsme 
nad zapeklitými otázkami. Když program skon-
čil, měli jsme na hlavním nádraží rozchod na sva-
činu a nebo na malou procházku. Pak jsme jeli 
zpátky domů.

Výlet se mi velice líbil, protože jsme se jak 
pobavili, tak poučili i najedli ve FastFoodech. 

Eliška Smolíková

Svatomartinské dílny
Ve středu ráno 13. 11. 2013 vyrazily třídy 4. B 

a 5. B do Blanska. Čekalo nás dopoledne zamě-
řené ke svatomartinským oslavám spojené s náv-
štěvou kostela sv. Martina.

Po příjezdu do Blanska směřovaly naše kro-
ky do Galerie města Blanska na workshop, jehož 
tématem byl život sv. Martina a zvyky spojené 
s tímto svátkem. Nejdříve jsme si vyslechli příběh 
o sv. Martinu a potom následovala výroba lampi-
ček, rytířských helem, zdobení svíček nebo pod-
koviček z parafínu. Děti se do práce tak zabraly, 
že ani nepostřehly, jak ten 
čas rychle ubíhá. Byl tu ko-
nec a my jsme se vydali na 
cestu k blanenskému koste-
lu. Zde již čekal Mgr. Kaňa, 
který nás zavedl do kostela 
a vyprávěl nám nejen o jeho 
historii, ale i o jednotlivých 
místnostech a jejich význa-
mu. Následovala exkurze 
do kostelní věže, kde jsme 
po nově zrekonstruova-
ném schodišti vystoupili do 
zvonového patra. Náš zrak 
upoutal starobylý zvon ne-

soucí jméno Poledník s nápisem: „O rex gloriae 
veni in pace“ pocházející pravděpodobně ze 13. 
století, čímž patří mezi nejstarší na Moravě. Kro-
mě zvonu nás uchvátila i vyhlídka na celé město 
Blansko a jeho okolí.

Obohaceni o naše vlastní výrobky, nevšední 
dojmy a zážitky, jsme nasedli do vlaku směr Ada-
mov. Všichni jsme se shodli na tom, že celé do-
poledne se opravdu vydařilo a doufáme, že si ho 
příští rok budeme moci zopakovat. 

Mgr. Martina Burianová

Lipka Brno IX. A
Ve dne 1. 11. 2013 se naše třída vyda-

la do vzdělávacího střediska Lipka v Brně.
Celým dnem nás provázel lektor, který 

nám nejprve promítal obrázky chráně-
ných živočichů ve 3D. Potom nám přiděli-
li role, které jsme měli v průběhu našeho 
programu hrát. Tématem byla stavba OD 
Tesco. Role byly rozděleny na části pro 
stavbu centra i proti ní. Hra se týkala do-
padu stavby na životní prostředí. 

V jednom městě se měl postavit ob-
chodní dům Tesco vedle močálové oblas-
ti s chráněnými živočichy, jejichž obrázky 
jsme zhlédli na začátku programu. Měli 
jsme rozhodnout, jestli OD necháme po-
stavit, nebo jeho stavbu zamítneme. Bylo 
to zábavné: každý dostal svoji obálku, kde 
měl napsáno, co má dělat (kousek příbě-
hu a také nějaké peníze). Nejprve jsme se 
představili a řekli, co si o projektu stavby 
myslíme. Například starostka (Tereza Fi-
alová) byla pro, aby se stavba postavila, 
ale místostarosta (Martin Badal) byl proti 
stavbě. Pan učitel byl úředníkem stav. úřa-
du, Erik Kiškuš a Adriana Kubínová rozho-
dovali o případném negativním dopadu 
stavby na životní prostředí. Majitel Tesca 
(Marek Peterek) se pokoušel domluvit 
s obyvateli města, aby se mohlo konečně 
začít stavět. I když byli někteří lidé pod-
placeni, bylo pořád hodně těch, kteří byli 
proti. Slibovala se spousta věcí, např. že se 
jezírko přesune na konec města, nebo se 
udělá náhradní jezírko s cestičkou k ně-
mu a jiné návrhy. Majitel Tesca Peterek 
souhlasil s výstavbou nového jezírka a slí-
bil, že bude přispívat na jeho údržbu. Po-
dávaly se „články do novin“ a další články 
pro i proti schválení stavby. Po dlouhém 
smlouvání a projednávání se konalo shro-
máždění obyvatel na náměstí, kde se roz-
hodlo, že se Tesco nakonec postaví. Po-
staví se i přes to, že byla podána stížnost 
na policii kvůli podezření z korupce. Vše 
nakonec dopadlo dobře a Tesco se moh-
lo začít stavět. Pan přednášející nám řekl, 
že v reálu se Tesco nakonec v Opavě po-
stavilo, ovšem s menšími změnami plánu 
(zmenšilo svou plochu a byla postavena 
3 malá jezírka pro živočichy). 

Hra, kterou jsme hráli, byla zábavná 
a ne vždy snadná, jelikož nás dostávala 
do určité životní situace, na kterou nás 
měla připravit. Celý den jsme si velice uži-
li a odešli plní dojmů.

Adriana Kubínová, IX.A
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Zajímavá exkurze
Dne 2. prosince 2013 děti z 2. B třídy vyje-

ly vlakem do Brna. Doprovázela je kromě paní 
učitelky a paní vychovatelky ještě jedna ma-
minka, paní Tereza Polzer. Právě díky ní žáčci 
zažili krásné chvíle, které byly plné překvapení, 
poučení i zábavy. 

Naše společná cesta vedla na Lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity, kde jsme na 
katedře ošetřovatelství zažili úžasnou výu-
ku o našem těle. Prohlédli jsme si společně 
modely miminek, ale také medvídka, který 
měl v sobě uložené vnitřní orgány, které jsme 
si mohli všichni osahat. Zopakovali jsme si 
důležitá telefonní čísla, která nám nebo našim 
blízkým a dalším lidem v nouzi mohou zachrá-
nit život. Zkusili jsme si masáž srdce na figuríně 
a naučili jsme se, jak poskytnout umělé dýchá-
ní. Všichni jsme se moc snažili a za naši snahu 
jsme obdrželi diplomy a spoustu dárečků. Pro-
hlédli jsme si také, jak to na takové vysoké ško-
le chodí, řekli jsme si, kdo tam studuje a proč.

Po svačince nás pak čekalo ještě jedno vel-
ké překvapení. Záchranná služba JM kraje. Na 
vlastní oči jsme si prohlédli, jak to na „záchran-
ce“ chodí. Zažili jsme dva opravdové výjez-
dy sanitek k případům, kde naši noví přátelé 
zachraňovali lidské životy. Prohlédli jsme si 
sanitku uvnitř, ale také jsme pobesedovali se 
záchranáři, kteří nám ukázali některé praktické 
věci. Zahráli jsme si některé modelové situace 
a pozorovali, jak to záchranáři perfektně s lid-
mi, kteří potřebují pomoc, umí.

Plni zážitků jsme odjeli zpět do školy. Ješ-
tě dlouho jsme si o nových zážitcích povída-
li. Moc děkujeme paní Tereze Polzer za to, že 
nám celou exkurzi zprostředkovala a domluvi-
la. Bylo to moc fajn.

Žáci 2.B a paní učitelka Mgr. I. Martochová

Mateřská škola Petra Jilemnického 1, Adamov

Zakončení projektu Ameba Adamov Creation 2013



19

Den stromu na naší škole v roce 2013
Rok se sešel s rokem a my si dne 20. říj-

na t. r. opět připomenuli Den stromu. Žáci 
si vyslechli hlášení o historii oslav Dne stro-
mu i další informace o stromech jako tako-
vých. O délce jejich života, o tom, co nám 
stromy dávají a jaký mají pro nás význam.

Návštěva z Kanady
V pondělí 9. prosince t. r. přijela do školy na 

Ronovskou kanadská výtvarnice, fotografka 
a pedagožka Dominique Hurley.

Dominique zná Adamov velmi dobře, pro-
tože v roce 1992 zde několik měsíců bydlela 
a učila na brněnském gymnáziu angličtinu. 
Poněvadž v tomto školním roce studuje ve 
Vídni výtvarné umění, chtěla se vrátit na „mís-
to činu“ a navštívila stejně jako tenkrát naši 
malou školu na Ptačině.

Pro děti byla velkým překvapením. Ve 
všech ročnících navštívila hodiny angličtiny 
a tak děti mohly absolvovat lekce s rodilou 
mluvčí plné her, písniček i malování.

Dominique, thanks a lot.
Mgr. Soňa Karásková

našemu životnímu prostředí a zasadíme 
společně jeden strom v blízkosti školy. 

Výběru stromu pomohla náhoda. Jed-
na naše žačka, Nikolka z 2. B, našla před 
několika lety kaštan s klíčkem. Zasadila 
ho a vyrostl malý stromeček. Pěstovala ho 

meček k zasazení ke škole. A tak k nám při-
šel JÍROVEC.

Sázení stromu bylo pro žáky velkým 
zážitkem. Pro většinu z nich to bylo úplně 
poprvé, kdy se takové akce aktivně zúčast-
nili. O jírovci jsme si zjistili také spoustu 
informací, napsali jsme vlastní básničky, 
příběhy, přečetli informace z encyklope-
die i z čítanky. Vyrobili zvířátka z kaštanů, 
vytvořili vlastní stromy ve výtvarné výcho-
vě a pracovních činnostech. Pozadu ne-
zůstaly ani děti z mateřské školy v budo-
vě školy. I ty vytvořily nádherné obrázky 
a postavičky.

Žáci 1. stupně si svoje znalosti o stro-
mech mohli osvěžit také ve školním kvízu 
na chodbě školy. 

Projekt se vydařil, měl u dětí velký ohlas. 
Na zasazený stromeček se děti chodí pra-
videlně koukat a drží mu palce, aby se mu 
u školy líbilo ještě mnoho a mnoho let. 

Mgr. Ilona Martochová
V letošním školním roce jsme se rozhod-

li, že i my, žáci základní školy, pomůžeme 
v květináči, ale stromku se tam už teď moc 
nelíbilo. Rozhodla se tedy nabídnout stro-
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JUDO Samuraj Adamov 
Šampionát Moravy mláďat 2013

V sobotu 30. 11. 2013 jsme se vypravili do 
Uherského Hradiště, kde se konal vrcholný 
turnaj pro kategorii mláďat, něco jako pro 
žáky Pohár ČR. Konkurence byla značná, tur-
naje se zúčastnilo 360 závodníků nejen z ČR, 
ale i z Polska. Adamovským mláďatům se po-
dařilo zabojovat a úspěšně završit úspěšnou 
sezonu.

Šampionem Moravy za rok 201� se stali:
 Iva Kolářová, Filip Nezval
Iva Kolářová zúročila celoroční přípravu 

nádherným vítězstvím v tomto turnaji a po-
tvrdila tím svoji stoupající výkonnost v tomto 
sportu. Přejeme jí, aby se jí stejně dařilo i příš-
tí rok v kategorii mladších žákyň.

Filip Nezval předvedl další výborný výkon 
v sezoně a potvrzení své výkonnosti, a obhá-

jil tak titul Šampiona   
Moravy z minulého roku. 

2. místo: Veronika Slivoňová
Veronika ukázala velikou bojovnost a tou-

hu po vítězství. Bohužel na titul Šampiona 
nedosáhla po prohře ve finále s velmi dobře 
připravenou soupeřkou z Ostravy. Co nevy-
šlo letos, o to se pokusíme příští rok.

Velkou bojovnost a touhu po vítězství 
předvedli také Konečná Agáta a Krátký Jo-
sef. Na účast ve finálových bojích o medaile 
to však nestačilo.

Gratulujeme našim malým judistům 
a přejeme jim nejen spoustu dalších úspě-
chů, ale hlavně radosti z krásného sportu, 
kterým judo bezesporu je.

Děkujeme za spolupráci 
a podporu v roce 2013.
Přejeme klidné, pokojné vánoce 
a úspěšný rok 2014.

Fotbalový klub Adamov

Turistický oddíl
PLÁN VYCHÁZEK

1.1. 2014 – středa  
– NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM
Trasa: Adamov zast. ČD – Vranov – Babí lom 
a zpět. Délka 10 až 18 km.
Odchod: Adamov zastávka ČD 8:30 hod. 

18. 1. 2014 – sobota – KOŇSKÝ SPÁD 
Trasa: Skalní Mlýn – Macocha propast – Koň-
ský spád – Sloup. Délka 10 km.
Odjezd: Adamov ČD 7:21 hod.

Oddíl orientačního běhu 
TJ Spartak Adamov 

Běh na lyžích
Vzhledem k velmi příznivým terénním úpra-

vám v prostoru pod elektrovodem mezi Ada-
movem a Útěchovem hodlá oddíl orientačního 
běhu při TJ Spartak Adamov uspořádat již dru-
hý ročník otevřeného Přeboru města Adamova 
v běhu na lyžích. Závody se budou konat v so-
botu 18. 1. 2014, a to pro všechny věkové kate-
gorie. Tratě budou nachystány v délce od 200 m 
až do 8,0 km. Začátek prezentace bude od 10:00 
hod v prostoru bývalé lyžařské chaty „Pod dráty“. 
Start prvních závodníků odstartuje v 11:00 hod. 
Vítězové všech kategorií budou odměněni věc-
nými cenami. Občerstvení všeho druhu bude za-
jištěno, peníze a dobrou náladu s sebou.

A na závěr to nejdůležitější: Akce proběh-
ne jen v případě potřebné sněhové pokrýv-
ky. Průběžné informace o závodu, eventuelně 
jeho termínový posun či zrušení, najdete na 
www.adamov.cz.

Srdečně zveme všechny zájemce.
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Všichni hráči děkují divákům, kteří i v po-
kročilé době zápasu přišli fandit.

Dynamiters Blansko HK – TJ Spartak 
Adamov 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) 
Góly a asistence za Adamov: Kunc (Milfait)

Zápas začal ve vysokém tempu a to vydr-
želo až do konce. Mladíci z Blanska předváděli 
pěknou kombinační hru a Adamov zase zku-
šenosti a taktickou vyspělost. Šance ke vstře-
lení gólu byla na obou stranách. Neproměně-

ní tutovek může mrzet hlavně po šanci Milfa-
ita a Kiliána. Trestem za to, bylo vstřelení gólu 
soupeřem v závěru třetiny v oslabení. 

Druhá třetina byla vyrovnaná, jak na šan-
ce tak na skóre. Obě mužstva výborně bránili 
a hlavně na straně Adamova vynikal gólman 
Dobeš. Obrovskou příležitost měl Juřena po 
přihrávce před prázdnou branku od Kiliána. 

Do třetí třetiny nastoupil Adamov s cílem 
vyrovnat. Kolenáč jel sám, ale nedal. Knotek 
mířil nad rameno brankáře, ten reflexním zá-
krokem vytlačil nad branku. Pravidlo nedáš-
dostaneš se zase potvrdilo. Blansko zvýšilo 
v přesilovce na 2:0. V další přesilovce padl tře-

tí gól. Zápas byl i nadá-
le vyrovnaný. Kilián jel 
znovu sám po perfekt-
ní přihrávce Rychtec-
kého, ale bez gólového 
efektu. 

Jiskřičku naděje vy-
křesal Kunc, kterého 
překrásnou přihrávkou 
našel Milfait. Gól padl 
pozdě a soupeř si výhru 
již pohlídal.

za hokejový oddíl
Alois Lolo Kožený

TJ Rájec-Jestřebí – TJ Spartak Adamov 
2:3 SN (0:0, 1:2, 1:0) 
Góly a asistence za Adamov: Kunc (Herynek), 
Kolenáč (Milfait), SN Kolenáč

Mužstvo Adamova po nepřesvědčivém 
výkonu z posledního zápasu nastoupilo pro-
ti loňskému mistrovi v naprosto jiném složení. 
Trenér Adamova provedl v sestavě radikální 
řez a na výkonu to bylo citelně znát. 

První třetina se vyznačovala náporem do-
mácích, ale i výbornou taktickou hrou hokejis-
tů Adamova. V polovině třetiny se hra vyrov-
nala a skončila bez gólů.

Ve druhé třetině Adamov využili chyby 
v obraně domácích a ujal se dvoubrankové-
ho vedení. Chvilka nepozornosti a soupeř ve 
vlastním oslabení trestal. 

Do poslední třetiny domácí stáhli sestavu 
na dvě pětky, vytvořili si veliký tlak, ale Ada-
mov pokračoval v disciplinované, precizní 
a obětavé hře. V případě, že soupeř prorazil 
obranu, v brance stál bezchybný Dobeš. Sou-
peři se podařilo vyrovnat a základní hrací doba 
skončila remizou. Škoda že Bartoš neproměnil 
samostatný nájezd, když ujel soupeři chvilku 
před závěrečným hvizdem. 

Po třech samostatných nájezdech se neroz-
hodlo o výsledku, kde překrásným nájezdem 
potěšil oko diváka Milfait. Rozhodující byl až 
šestý nájezd, který proměnil Kolenáč.

Hráči Adamova předvedli po taktické strán-
ce bezchybný výkon.  

TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Březina  
5:2 (2:0, 1:1, 2:1) 
Góly a asistence za Adamov: Bartoš (Toufar), 
Kilián, Dvořák (Kilián), Kolenáč (Bureš), Milfait 
(Kolenáč)

Domácí hokejisté nastoupili proti soupeři, 
kterému mají co vracet. Taktickou hrou ovlád-

Hokejový oddíl TJ Spartak Adamov
li první třetinu a po dobrém výkonu a gólech 
Bartoše a Kiliána ji vyhráli 2:0.

Ve druhé třetině Dvořák nádherným gó-
lem zvýšil vedení na 3:0 a zdálo se, že o osudu 
zápasu je rozhodnuto. Ale opak byl pravdou. 
Místo klidu v řadách domácích hokejistů, za-
čal převládat chaos v obraně a nebýt Dobeše 
v brance, by výsledek za pár minut vypadal 
zcela jinak. V průběhu minuty zlikvidoval dva 
samostatné nájezdy, kde obrana zcela zaspa-
la a u třetího nájezdu zatáhl za záchrannou 
brzdu Rychtecký, kde rozhodčí odpískal faul 
a samostatný nájezd. Dobeš nájezd za záda 
nepustil. 

Hra se uklidnila, Milfait z vyložené šance 
nedal a z protiútoku Březina kontrovala.

Ve třetí třetině se podařilo hostům snížit 
na rozdíl jediného gólu. Trenér musel reago-
vat na situaci a stáhl obranu na dvě dvojice. 

Adamov začal mít více ze hry a kdo jiný než 
Kolenáč po nádherné přihrávce Bureše zvýšil 
vedení na 4:2. Od tohoto okamžiku bylo na 
ledě pánem mužstvo Adamova. Účet zápasu 
uzavřel Milfait překrásným gólem po přihráv-
ce Kolenáče.

Absolutorium zaslouží gólman Dobeš. 
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Šachový oddíl TJ Spartak Adamov
Brankovice - Krajský přebor 
mládeže (KPM) v Rapid šachu

V sobotu 23. listopadu 2013 byl prvním 
turnajem zahájen nový ročník KPM. Cel-
kem se ho zúčastnilo 138 mladých šachis-
tů. Adamovských účastníků bylo pět a vý-
sledkově se neztratili.

V sedmikolovém klání ve svých katego-
riích získali jedno první místo - Petra Ma-
sáková a dvakrát osmé místo - Olinka Dvo-
řáková a Filip Nezval. Dobrý turnaj odehrál 
šestiletý Vojta Schubert a ziskem 4 bodů 
v kategorii do devíti let obsadil 13. místo. 
Honzík Kratochvíl uhrál 3 body. Partie hrál 
pěkné, ale v několika z nich neprosadil svo-
ji lepší pozici, a to ho stálo lepší umístění.

1. Olinka Dvořáková  6b.

2. Martin Hloušek   5b.

3. Jan Kratochvíl  4b.

4. Víťa Sereda   3b.

5. Marek Dvořák  2,5b.

6. Filip Volgemut  2b.

7. Jakub Pilař  2b.

8. Antonín Matula  2b.

9. Dominika Madziová 1,5b.

Krajský přebor I. třídy
Áčko Adamova vyhrálo další dva svoje 

zápasy a společně s Lokomotivou Brno C 
je stoprocentní bez ztráty bodu na čele 

Okresní přebor Blansko
Po prohře v prvním kole se Béčko otře-

palo a v dalších zápasech podalo kom-
paktní výkon. S Lipovcem vysoko a Rudi-
cí bezpečně vyhrálo, při jediné prohrané 
partii v obou zápasech.

24. 11. 2013

TJ Spartak Adamov B - ŠK Garde 
Lipove E 7:1 
Body: 1 Jaroslav Šmehlík, Petr Bednář, Jiří 
Wiezner, Petr Ležák, Dušan Hloušek, Martin 
Heinz; 0,5 Petra Masáková, Zdenek Schneider.

8. 12. 2013

Rudice B – TJ Spartak Adamov B 2,5:5,5

Filip Nezval

Přebor škol v šachu – Základní 
kolo 1. - 5. třída

Pod patronací Komise mládeže Šacho-
vého svazu České republiky odstartoval 
další ročník Přeboru škol v šachu. Základní 
kolo žáků 1. - 5. tříd ZŠ Adamov proběhlo 
v pátek 6. prosince t. r. v MKS Adamov. 

Organizaci a šachový materiál zabez-
pečil Šachový oddíl TJ Spartak Adamov, 
propagace mezi dětmi proběhla na ško-
lách. Turnaje se zúčastnilo devět dětí. Prv-
ní tři místa obsadili zkušenější hráči, kteří 
jsou členy šachového kroužku oddílu při 
TJ Spartak a již druhým rokem objíždí kraj-
ské turnaje. Bodový rozdíl mezi zbytkem 
startovního pole je těsný a každá z ne-
kompromisně vedených partií měla důle-
žitost pro konečné umístění. 

tabulky s pětibodovým náskokem na tře-
tího. 

Ale body soupeři neodevzdávají lehce. 
Např. na první šachovnici v zápase se Zno-
jmem se hrálo od deseti hodin až do čtvrt 
na pět a partie končila po 144 tazích.

24. 11. 2013

TJ Spartak Adamov – ŠK Tetčice 6:2
Body: 1 Karel Kredl, Karel Švehla, Jiří Ma-
rek, Jan Píše, Ján Mižák; 0,5 Jiří Sekanina, 
Leoš Ševčík.

8. 12. 2013

TJ Spartak Adamov – SPgŠ + G Znojmo 
5:3

Body: 1 Karel Kredl, Jiří Marek, Jan Píše, 
Ján Mižák, Leoš Ševčík. 

Body: 1 Jaroslav Šmehlík, Jiří Wiezner, Petr 
Ležák, Josef Gruber; 0,5 Petr Bednář, Du-
šan Hloušek, Pavol Mikuš.

Základní soutěž Blansko
Dvakrát poprvé. Déčko utrpělo první 

porážku, Céčko dosáhlo prvního vítězství.
I přes porážku zůstává po třetím kole 

soutěže v čele Adamov D. Čelo tabulky je 
ale velmi vyrovnané. Čtyři první družstva 
jsou v rozmezí jednoho zápasového bodu. 

1. 12. 2013
TJ Spartak Adamov C - Vanovice 4:1
Body: 1 Pavel Masák, Petr Bednář, Petra 
Masáková, Zdenek Dvořák.

1. 12. 2013
Makkabi Boskovice C - TJ Spartak 
Adamov D 3:2
Body: 1 Zdenek Schneider, Josef Gruber.

Vojta Schubert
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INZERCE
Hledám ke koupi byt 1+1 nebo 2+1 
v Adamově. Tel.: 606 321 101.

Prodám byt 3+1 v Adamově na ulici 
Ronovská, 7. poschodí z osmi podlaží, 
84 m2, zařízený, balkon, volný ihned. 
Cena 1 490.000,- Kč, tel. č. 602 734 052.

SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY 
DOHROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! 
Dostanete na účet i HOTOVOST! 
Navštivte stánek OD TESCO FINANČNÍ 
SLUŽBY BRNO. Těšíme se na viděnou! 
S přátelským pozdravem Veronika 
Kratochvílová. Telefon 542 213 285, 
mobil 724 771 262. 

VÝBĚROVÝ SECOND HAND v Adamově 
vás zve na velký výprodej kojeneckého, 
dětského, dámského a pánského 
oblečení. Prodejnu najdete v budově 
nákupního domu v Adamově na 
Smetanově náměstí (vchod vedle 
pivnice). Prodejní doba: pondělí – pátek 
10:00 – 15:30 hodin.

Hledám pronájem garáže v Adamově, 
tel. č. 773 453 628.

Prodám byt v OV 2+1 na ulici 
Komenského v Adamově, cena 900.000,- 
Kč, tel. č. 730 596 758.

Pronajmu byt 1+1 na ulici Sadová, cena 
6700,- Kč/měs. vč. inkasa,   
tel. č. 736 525 833.















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
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 608 887 840

777 856 282 
721 253 592

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

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

Nabídka platí pro objednávky do 31.1.2014 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !
Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  11 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

ceny v . DPH

ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

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

• Laminované materiály • ABS hrany • Materiály  s vysokým leskem • Drátěný 
program • Výroba z masivu • Montáž dveří a zárubní • Veřejné prostory •

Kontakt: +420 737 887 049, +420 721 150 611

Výroba nábytku na míru 
ADAMOV


