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ADAMOVSKÝ 
ZPRAVODAJ

Snímky z výletu do Židlochovic a na rozhlednu u Bratčic.

Prázdninový výlet do Žďáru nad Sázavou a jeho okolí.

Město Adamov získalo v červenci licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kterou byla schválena programová podoba infokanálu TV 
Adamov. Momentálně probíhají práce spojené s přípravou infokanálu do testovacího provozu. Na úvodní video se můžete podívat na 
www.youtube.com po zadání „TV Adamov promo 2014“. Byla zahájena spolupráce s tvůrci videoreportáží, o které bude infokanál obohacen.
Tato videa budou prozatím ukládána do nového Youtube kanálu města Adamova. K jeho odebírání se můžete přihlásit na http://www.
youtube.com/channels, do pole Vyhledat kanály zadejte „Město Adamov“. Případně přes odkaz, který v září umístíme na hlavní stránku města.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Start Adamovského TV - infokanálu se blíží



KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014

23.7 III. prázdninový výlet – Zámek Židlochovice MKS

26.7. Pasecká skála TJ SPARTAK - oddíl turistiky

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

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

23.8. IV. prázdninový výlet  - Kolín MKS

23.8. Babylon rozhledna TJ SPARTAK - oddíl turistiky

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

Srpen 30.8. Zpívánky na hale aneb konec prázdnin TJ Sokol Adamov

Září 1.9. Den s Planetou her MKS, spol. Planeta her

4.9. Minidiskotéka s Míšou MKS

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

5.9. Fotbal - Muži - FK Adamov-Staří páni-FK Adamov-Babice n. Sv. FK Adamov

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

6.9. Adamov Florbal Cup - 6. ročník mužského turnaje FBC Sokol Adamov

7.9. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Drnovice (sponzor utkání Slunečnice Z. Němcová) FK Adamov

10.9. Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

13.9. Poznávací zájezd do družebního města Zwettl v severním Rakousku MKS

14.9. - 16.9. Výstava kronik města Adamova, farnosti a MKS MKS

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

20.9. Travičná rozhledna TJ SPARTAK - oddíl turistiky

21.9. - 16:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Bořitov B
(sponzor utkání Roman Pilát - starosta města) FK Adamov

23.9. Vítání nových prvňáčků ve školních lavících
MKS, SPOZ při MěÚ Ada-
mov, BESIP - Autoškola Per-
nica

26.9. Evropský den jazyků ZŠ a MŠ Adamov

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

27.9. Zájezd do Vinohradského divadla v Praze - představení „Ideální manžel“ + vysílá-
ní rozhlasového pořadu „Tobogán“ MKS

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

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

4.10. Florbalový turnaj - žáci Sokol Adamov

4.10. Zájezd do Prahy na muzikály „Horečka sobotní noci“ a „Fantom opery“ MKS

5.10. - 15:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Vranová (sponzor utkání Jiří Němec - předseda VV FK 
Adamov) FK Adamov

7.10. Světelský podzim v Ad mově - koncert Javory MKS

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

10.10. Adamovská drakiáda - hřiště ZŠ Ronovská MKM

10.10. Mutěnice TJ SPARTAK - oddíl turistiky

10.10. Rudické propadání TJ SPARTAK - oddíl turistiky

10.10. Turnaj o tenisového přeborníka Spartaku Adamov TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

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

19.10. - 15:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Skalice (sponzor utkání Potraviny Brněnka, Vít Uhlíř) FK Adamov

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

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Turnaj o tenisového přeborníka Spartaku Adamov TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
Datum Název akce či setkání Pořadatel

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

 organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.
Červeně zvýrazněné akce budou na základě žádostí organizací, klubů, spolků a jednotlivců pořádány

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

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
pomalu nám končí prázdninové období, období dovolených, výletů a mnoha dalších aktivit. Věřím, že jste zasloužené volno proží-

vali v klidu, zdraví, spokojenosti a načerpali síly pro nadcházející měsíce letošního roku. Předškoláci míří do mateřských školek, školáci 
zasednou opět do školních lavic, někteří z nich poprvé. Všem přeji mnoho úspěchů a krásných chvil strávených při získávání znalostí 
a dovedností. Pro předškoláky v MŠ Jilemnického byla dokončena úprava spodní a boční zdi, opět s motivy maleb, které sami vytvo-
řili. Nová hřiště do obou školek se bohužel do konce prázdnin nepodařilo zrealizovat. Stále nám probíhají výběrová řízení. Rozloučení 
s prázdninami pro děti připravuje MKM v rámci dětského (pod)večera na hřišti nad školou Ronovská na pátek 5. 9. 2014. 

Nám ostatním začíná další období roku – končící léto – začínající období spojené s očekáváním babího léta a pestrobarevného pod-
zimu. Dne 6. 9. 2014 Miloslava Peterková pro občany připravuje Festival hudby Open Air v Adamově – Adamovské i mimoadamovské 
kapely v rámci výročí oslav 50 let povýšení Adamova na město. Stejně tak MKS pro Vás připravuje na 13. 9. 2014 poznávací zájezd do 
družebního města Zwettl v severním Rakousku spojený s prohlídkou kláštera a města za účasti rakouských představitelů s českým prů-
vodcem. Od 14. 9. 2 014 bude probíhat výstava kronik města Adamova, farnosti a MKS.

Pomalu nám končí i větší investice na Horce, byl již otevřen přístup od domu Sadová 23, 25, 27 k základní škole a stejně tak bude 
otevřena lávka výtahu Sadová po skončení prázdnin. Do doby osazení barevného fasádního systému (předpoklad do 15. 9. 2014) bude 
průchod po lávce zajištěn a je nutné dodržovat vymezené trasy. Opravu částečně komplikovalo opakované deštivé počasí. Čeká nás 
ještě oprava opěrně zdi od Farinky k odbočce na ul. Lesní. Do závěrečné fáze s blíží i stavba prostranství u kostela sv. Barbory. Věřím, 
že nové prostředí vynahradí notnou dávku trpělivosti, kterou museli věnovat obyvatelé obcházející toto území jinými trasami. Od prv-
ního týdne v září odstartují práce na montáži nasvícení Alexandrovy rozhledny. Plnění úkolů starosty a místostarosty Vám přineseme 
v následujícím zpravodaji.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova
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Vyjádření velitele Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů k šíření informací o prověřovacím cvičení

Vážení občané, 
v pondělí 9. 6. 2014 proběhlo v Adamově 

v areálu firmy GAMA J+P, s.r.o. tzv. prověřovací 
cvičení Jednotek požární ochrany. Prověřovací 
cvičení (dále jen „PC“) jsou spolu s taktickými 
cvičeními jednou ze základních částí odbor-
né přípravy Jednotek požární ochrany (dále 
jen „PO“), která je nezbytná pro to, aby hasiči 
kvalitně a kvalifikovaně mohli pomáhat obča-
nům v těžkých situacích. Tato cvičení nejsou 
organizována jen tak ledabyle, ale jsou předem 
schválena a dohodnuta se všemi dotčenými 
subjekty. Samozřejmě, že příprava a provedení 
těchto cvičení jsou zakotveny v legislativě Čes-
ké republiky (zmiňme např. Zákon o požární 
ochraně nebo Vyhlášku o organizaci a činnos-
ti Jednotek PO) a také v Interních aktech řízení 
Generálního ředitele HZS ČR. 

K samotnému cvičení v Adamově Vám 
občanům tímto sděluji následující fakta, ni-
koliv smyšlené polopravdy a nesmysly, které 
můžeme slyšet i z úst člena zastupitelstva. 

Cvičení bylo mířeno na prověření Jednotek 
PO – Adamov a HZS ČR Požární stanice Blan-
sko. Proto bylo organizováno a schváleno jak 
velitelem JSDH Adamov, tak vedením HZS ČR 
– Územní odbor Blansko. O záměru cvičení bylo 
mimo jiné informováno i vedení města Adamo-
va vč. pracoviště investic, stavebního dozoru 
a ochrany přírody a krajiny při MěÚ Adamov. 
Cílem cvičení bylo prověřit: 

dojezdové časy jednotek na místo události 
jejich činnost při zdolání požáru v otevře-
ném prostoru 
komunikace na místě a s operačním stře-
diskem 
rozhořívání a možnosti zapálení dřevěné-
ho objektu vč. rychlosti šíření požáru 
použití věcných prostředků PO (dýchací 
přístroje, ochranné prostředky, termoka-
mera, …) 

Cvičení předcházela příprava, v níž byl vyti-
pován objekt vhodný k praktickému provedení 
cvičení s co možná nejreálnějším průběhem. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o PC, bylo nut-
né jeho plánování udržet tzv. pod pokličkou, 
aby činnost hasičů nebyla předem připravo-
vána. Nicméně s firmou GAMA, na jejímž po-
zemku a objektu PC proběhlo, bylo dohodnu-
to a dokumentací bylo doloženo, že prostor je 
připraven a případné nebezpečné látky, nebo 
látky produkující při požáru nebezpečné zplo-
diny jsou odstraněny a předány k ekologické 
likvidaci. 

–
–

–

–

–

Před samotným zapálením objektu bylo 
informováno Krajské operační a informační 
středisko HZS Jmk (KOPIS) a jeho prostřednic-
tvím také společnost SŽDC s.o., která provozuje 
a spravuje železniční cestu. To také mimo jiné 
z důvodu, aby strojvedoucí byli o akci informo-
váni. V žádném případě tak vlivem PC nemoh-
lo dojít a také nedošlo k omezení provozu na 
železnici (jak zmínil Doc. Rybář na zasedání za-
stupitelstva) a už vůbec ne k finančním ztrátám 
jakéhokoliv subjektu. 

Před samotným zapálením objektu byla na 
místě přítomna hasičská cisterna i s obsluhou, 
její úkol byl do doby příjezdu první jednot-
ky hlídat a mít pod kontrolou samotný požár 
i dům v sousedství (patřící rovněž firmě GAMA) 
a zkrápět nehořlavé části objektu. 

Objekt byl zapálen, očekávali jsme také re-
akci občanů na požár a jejich telefonáty na lin-
ku 150 nebo 112, což se však nestalo. Do pří-
jezdu 1. jednotky byl požár „regulován“ a sou-
sední objekt chráněn jedním aktivním vodním 
proudem a druhým vodním proudem v záloze. 

Následně se dostavily jednotky z Adamova 
a Blanska a požár cíleně vedenou taktikou li-
kvidovali. Po celou dobu zásahu byli hasiči na 
prvních útočných proudech vybaveni dýcha-
cím přístrojem, avšak po celou dobu zásahu jej 
nemuseli použít, protože nebyli ohroženi zplo-
dinami. Z uvedeného, mimo jiné, také plyne, že 
zplodinami nebylo ohroženo ani okolí místa PC 
(tedy civilní obyvatelé v okolí), jednak díky kli-
matickým podmínkám a také díky pálení čisté 
dřevité hmoty na otevřeném prostoru. 

Prověřovací cvičení jako takové ukázalo sku-
tečný stav v prověřovaných cílech a vyplynuly 
z něj závěry, které jednoznačně povedou ke 

zkvalitnění hasičských služeb pro občany měs-
ta Adamova. 

Adamovští hasiči jsou zřízeni především pro 
ochranu životů a zdraví obyvatel Adamova, 
naše činnosti v žádném případě nesměřují k je-
jich ohrožení. Z úst Doc. Rybáře na veřejném 
zasedání Zastupitelstva města dne 9. 7. 2014 
zaznělo cituji: „A v tomto uzavřeném údolí 
a vzhledem ke klimatickým podmínkám, které 
tady byly dlouhodobě, tzn. vysoké teploty, tak 
samozřejmě vlákna zde poletovala 14 dnů a by-
la vyloženě absence deště.“. Na základě tohoto 
tvrzení vznesl pan PhDr. Budiš dotaz, kdo měřil 
přítomnost vláken azbestu a jaký je výsledek 
měření. Bylo mu odpovězeno z úst Doc. Rybáře 
cituji: „že neřekl, že se vyskytovala, ale že vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám, jaké byly, se 
tam vyskytovat mohla. Ta vlákna spláchnou až 
srážky, které nebyly.“. 

Vážení občané, toto naprosto nepodlo-
žené tvrzení hraničí s poplašnou zprávou 
a nezakládá se na pravdě. Místo cvičení, jak 
již bylo uvedeno, bylo od samého začátku zkrá-
pěno vodou. Se zbytky eternitové krytiny ne-
bylo mechanicky manipulováno, nacházely se 
pouze na části objektu, která nebyla předmě-
tem cvičení a nebyly ani tepelně degradovány. 
Tato fakta potvrzují i závěry České inspekce ži-
votního prostředí, která prováděla kontrolu na 
základě podnětu. 

Vážení občané, v případě jakýchkoliv dota-
zů na výše popsané téma nebo téma související 
s adamovskými hasiči se neváhejte obrátit na 
velitele JSDH Adamov. 

Ing. Petr Kupka 
Jednotka SDH Adamov  

velitel jednotky

Poděkování za spolupráci
Děkujeme paní Ing. Gleně Rauerové za spolupráci při zpracování grafického návrhu 

opravy venkovního pláště objektu Městského kulturního střediska v Adamově a za fyzic-
kou pomoc při výsadbě venkovních rostlin v prostoru před hlavním vstupem do budovy.

   Odbor SMM
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Z jednání Rady města Adamova
Na 86. schůzi Rady města Adamova ko-

nané dne 9. 6. 2014 byl vzat na vědomí zápis 
z 39. zasedání Kulturně informační komise, 
zápis z 34. zasedání komise Projektu Zdravé 
město Adamov a místní Agendy 21 a zápis 
z 6. jednání komise pro udělování čestného 
občanství obce.

V návaznosti na souhlasné usnesení za-
stupitelstva města v pokračování projektu 
s názvem „Systém likvidace biologicky roz-
ložitelného komunálního odpadu ve městě 
Adamov“ byly schváleny smlouvy na dotační 
management a realizaci výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací a movitých věcí. 
Oznámení o získání dotace pro město Ada-
mov je uveřejněno na webových stránkách 
Operačního programu Životní prostředí.

Schválena byla Smlouva o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu od firmy 
RWE GasNet. Věcné břemeno spočívá v rekon-
strukci plynového potrubí v lokalitě Horka - II. 
etapa.

Byla udělena výjimka paní Miloslavě Pe-
terkové na prodloužení doby ukončení ve-
řejné produkce „Open air - letní noc“, která 
se bude konat v sobotu 5. 7. 2014 na Ptačině 
– hřiště ZŠ ul. Ronovská v souladu s vyhláškou 
č. 4/2012 o udržování a čistoty pořádku ve 
městě Adamově s tím, že konec této akce je 
povolen do 02:00 hodin.

Stejně jako v loňském roce se město Ada-
mov, jako spolupořadatel akce nazvané „Open 
air - letní noc“, kterou pořádá skupina nadšen-
ců zastoupená paní Miloslavou Peterkovou 
dne 5. 7. 2014 v Adamově na hřišti Ronovská, 
bude spolupodílet zajištěním přípravy a ná-
sledného úklidu prostranství po akci a mobil-
ních WC TOITOI v počtu 4 ks. Výdaje na účin-
kující si hradí hlavní pořadatel (nikoliv město), 
tak jak je tomu zvykem po celou dobu od roku 
2010.

V návaznosti na souhlasné usnesení zastu-
pitelstva města v pokračování projektu s ná-
zvem „Obnova biokoridoru na Náměstí práce 
a regenerace stráně nad ulicí Petra Jilemnic-
kého v Adamově“ byly schváleny smlouvy na 
dotační management a realizaci výběrového 
řízení na služby s doplňkovými stavebními 
pracemi a dodávkami – vybudování a revita-
lizace parkově upravených ploch. Oznámení 
o získání dotace pro město Adamov je uve-
řejněno na webových stránkách Operačního 
programu Životní prostředí.

Prodloužena byla Nájemní smlouva na část 
střechy Komenského 6 pro umístění anténní-

ho držáku telekomunikačního zařízení společ-
nosti T-Mobile Czech Republic.

Se společností REVENGE, a.s. byl schválen 
dodatek ke smlouvě na posílení sběru oděvů, 
obuvi a textilu v obci o jeden kontejner. Umís-
tění třetího kontejneru bude v lokalitě Horka 
u DPS na ul. Komenského vedle kontejnerů na 
tříděný odpad.

Byla rovněž odsouhlasena Smlouva o ná-
jmu části nemovitosti pro reklamní účely se 
společností Pivovary Lobkowicz, a.s. Jde o re-
klamní plochy na fasádě budovy MKS.

Předložen a schválen byl návštěvní řád 
koupaliště pro rok 2014. Otevření se předpo-
kládá na 27. 6. 2014.

Vzata na vědomí byla Zpráva o posouzení 
a hodnocení nabídek a schválena nejvýhod-
nější nabídka na dodávku s názvem K 00081 
– „Dodávka hracích prvků II.“ projektu č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01498 od společnosti DŘE-
VOARTIKL, spol. s r.o. a na dodávku s názvem 
K 00068 – „Dodávka IT vybavení II.“ projektu č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01498 od Jitky Sigmundo-
vé. Nyní bude probíhat kontrola výběrového 
řízení ze strany poskytovatele dotace.

*pozn. RM č. 87 byla zveřejněna v čísle  
7-8/2014

Na 88. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 26. 6. 2014 byl schválen návrh 
smlouvy o dílo na opravu spojovací komuni-
kace v Adamově I mezi objektem ZŠ Komen-
ského 4 a bytovým domem Sadová 23,25,27 
a návrh smlouvy o dílo na opravu chodníku 
pod bytovým domem Komenského, II. etapa 
se společností GAMA J+P, s.r.o.

Schválena byla rovněž smlouva o krátko-
dobém pronájmu pozemku fotbalového hřiš-
tě s občanským sdružením Slovan Brno.

Na jednání byla předložena výzva k podání 
nabídek k výběru dodavatele stavebních prací 
na opravu opěrné stěny Sadová včetně povr-
chové úpravy.

Vzat na vědomí byl zápis z 40. zasedání 
Kulturně informační komise a ekonomickým 
odborem předložené rozpisy rozpočtu.

Byl schválen program 31. zasedání Zastu-
pitelstva města Adamova, které se konalo 
9. července 2014.

Na 89. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 7. 7. 2014 byly schváleny smlouvy 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu od fy RWE GasNet, s.r.o. (rekonstrukce 
plynového potrubí v lokalitě Horka - III. etapa 
a Horka - IV. etapa). Projednána byla smlouva 
o zřízení služebnosti (ul. Jilemnického a Ko-
menského) a smlouva o právu provést stavbu 

včetně smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti (trasa ul. Osvobození) od firmy 
ABLE agency, s.r.o. (sítě elektronických komu-
nikací) bez přítomnosti starosty, který z důvo-
du podjatosti ve věci opustil jednání u těchto 
bodů.

Schválena byla výzva k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na vybavení uče-
ben II. zadávanou ve zjednodušeném pod-
limitním řízení a dle zákona č. 137/2006 Sb., 
a to v souvislosti s projektem „Komplexní roz-
voj školství v Adamově“.

Po projednání byl schválen návrh Příkazní 
smlouvy na provedení výběrového řízení ve-
řejné zakázky malého rozsahu s názvem „Re-
konstrukce veřejného osvětlení města Ada-
mov – 3. etapa“ se společností Steska, Kavřík, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Schválena byla smlouva o právu provést 
stavbu – právo stavby s firmou REALFORUS 
a.s. pro provedení stavby přípojky elektroNN 
na pozemku vlastníka.

Na vědomí byla vzata změna rozpisu roz-
počtu č. 8/2014.

Na 90. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 6. 8. 2014 bylo vzato na vědomí se-
stavené pořadí žadatelů o byt v Domě s pečo-
vatelskou službou na ulici Komenského 1, Ada-
mov a schválena smlouva o nájmu bytu v DPS.

Na základě vyhodnocení veřejné zakázky 
byl schválen návrh smlouvy o dílo se společ-
ností Buildcon, s.r.o., na realizaci stavebních 
prácí s názvem „Oprava opěrné stěny Sadová“.

Vzata na vědomí byla zadávací dokumen-
tace s názvem „Biologicko rozložitelný komu-
nální odpad - stavba mezideponie“ pro výběr 
dodavatele stavebních prací a uloženo mís-
tostarostovi zajistit zaslání zadávací dokumen-
tace na Státní fond životního prostředí ČR ke 
schválení.

Schválen byl návrh Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o vzájemné propagaci ze dne 9. září 2013 
uzavřené mezi Kometa GROUP, a.s. a městem 
Adamov. Tato smlouva navazuje na obdobnou 
spolupráci z předchozích let a šlo o úpravu dél-
ky a trvání smlouvy do 31. 8. 2015.

Byly uděleny výjimky prodloužení doby 
ukončení veřejné produkce pro tyto akce:

Festival hudby „Open air“, konané dne 
6. 9. 2014 v Adamově konané v rámci oslav 
výročí (adamovské i mimoadamovské ka-
pely) do 02:00 hodin.
Restaurace pod Horkou, konané dne 
16. 8. 2014 v Adamově v prostorách letní 
zahrádky restaurace Pod Horkou do 02:00 
hodin. 

a)

b)

ZPRÁVY Z RADNICE
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Restaurace „NA JEVIŠTI“, konané dne 
8. 8. 2014 v Adamově v prostorách restau-
race do 04:00 hodin. 
Odsouhlasen byl návrh kupní smlouvy 

s C SYSTEM CZ a.s., Brno na dodávku vybavení 
školní dílny v rámci řízení „K 00080 – vybavení 
učeben II.“ projektu č. CZ.1.11/3.3.00/36.01498 
„Komplexní rozvoj školství v Adamově“.

Schválena byla výzva k podání nabídek 
včetně zadávací dokumentace k podlimitní ve-
řejné zakázce na služby s názvem „Obnova bio-
koridoru na Náměstí práce a regenerace stráně 
nad ulicí Petra Jilemnického v Adamově“, dále 
pak výzva k podání nabídky na podlimitní ve-
řejnou zakázku pod označením K 00068 – „Do-
dávka IT vybavení III.“. Obě zakázky jsou zadá-
vané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, v platném znění.

Rovněž byla schválena výzva k podání na-
bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávky pod označením V 00006 – „Koncepce 
rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení měs-
ta Adamova – 3. etapa“ zadávanou v řízení dle 
vnitřního předpisu města Adamova č. 1/2014 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a při-
měřeně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, v platném znění.

Z důvodu podjatosti ve věci pan starosta 
následně předal řízení schůze panu místosta-
rostovi a opustil jednání. Nebyl schválen návrh 
smlouvy o zřízení služebnosti (ul. Fibichova) 
s fy ABLE agency, s.r.o. Po projednání bodu se 
vrátil na jednání pan starosta a opět převzal ří-
zení schůze.

Byl schválen záměr prodeje pozemku (za-
hrádky pod Garážemi Sadová) a uloženo od-
boru SMM zajistit zveřejnění záměru prodeje 
pozemku na úřední desce města.

Rada souhlasila se zapojením Základní 
školy a mateřské školy Adamov, příspěvko-
vé organizace do realizace projektu „Moje 
první firma“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0012 
a projektu „Digitálně a interaktivně“, reg. č. 
CZ.1.07/1.3.00/51.0030, v obou případech ja-
kožto partnera s finančním příspěvkem.

Na závěr byly na vědomí vzaty změny rozpi-
su rozpočtu č. 9–11/2014.

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova

Na 30. jednání Zastupitelstva města Ada-
mova konaného 18. 6. 2014 byl vzat na vědomí 
zápis z 26. jednání Finančního výboru ze dne 
16. 6. 2014, stejně jako zápis z jednání Kontrol-
ního výboru č. 17/2014 ze dne 4. 6. 2014.

Byl stanoven počet členů Zastupitelstva 
města Adamova pro volební období 2014 až 
2018 ve výši 15 členů.

c) Zastupitelé zvolili na základě žádosti Okres-
ního soudu v Blansku paní Bc. Libuši Špačko-
vou a Mgr. Dobru Moserovou do funkce pří-
sedící Okresního soudu v Blansku pro volební 
období 2014 až 2018.

Schválen byl Dodatek č. 1 Pravidel pro udě-
lování čestného občanství města Adamova 
a uvedení pana Jiřího Janáse – in memoriam 
a paní Marie Pernicové do Síně slávy.

V souvislosti s konáním voleb do Evropské-
ho parlamentu přijalo zastupitelstvo neinves-

tiční dotaci 107.000,- Kč na zajištění výdajů. 
Dále pak i smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje ve výši 20.000,- 
Kč, na projekt „Organizace akcí Komise PZ-
MA&MA21 stejně jako závěrečný účet Města 
Adamova za rok 2013 včetně zprávy o výsled-
ku přezkoumání hospodaření Města Adamova 
za rok 2013 a účetní závěrky Města Adamova 
za rok 2013. 

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

OBYVATELSTVO ADAMOVA
U příležitosti 50. výročí povýšení obce Adamov na město Vám pro zajímavost uvádíme počty 

obyvatel, počty narozených dětí, počty zemřelých občanů, obyvatelstvo podle pohlaví a rodin-
ného stavu, obyvatelstvo podle věku, počet sňatků a počet rozvodů v Adamově zveřejněných 
Českým statistickým úřadem.

Počet obyvatel, počet 
narozených dětí a počet 
zemřelých občanů

Stav 
k 31.12.

Počet 
obyvatel Narození Zemřelí

1971 3847 67 28

1976 4682 104 39

1981 5102 59 28

1986 5341 66 38

1991 5079 67 29

1996 5229 44 36

2001 4963 38 35

2006 4859 48 51

2011 4602 60 49

2012 4583 53 38

201� 4591 62 40

Obyvatelstvo  
podle pohlaví a rodinného stavu

Období:  
26. 3. 2011 Celkem Muži Ženy

Obyvatelstvo  
celkem 4591 2242 2349

z toho rodinný stav:

svobodní,  
svobodné 1725 955 770

ženatí, vdané 1942 973 969

rozvedení,  
rozvedené 603 257 346

ovdovělí,  
ovdovělé 321 57 264

Obyvatelstvo  
podle věku

Období:  
26. 3. 2011 Celkem Muži Ženy

Obyvatelstvo 
celkem

4591 2242 2349

z toho:

   0–1� let 611 299 312

1�–19 let 240 121 119

20–29 let 615 305 310

�0–�9 let 811 432 379

�0–�9 let 592 321 271

�0–�9 let 615 285 330

60–6� let 331 164 167

6�–69 let 238 103 135

70–79 let 371 157 214

80 a více let 167 55 112 

Sňatečnost a rozvodovost
Stav  

k 31.12. Sňatky Rozvody

1991 41 17 

1996 22 17

2001 21 16

2006 27 14

2011 15 16

2012 16 10

201� 16 10
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme
 5. 7. 2014 Marta Štrajtová, 80 roků,  

Petra Jilemnického 12
 9. 7. 2014 Anna Bláhová, 85 roků,  

Petra Jilemnického 4
 11. 7. 2014 Ing. Mgr. Miroslav Ševčík,  

85 roků, Neumannova 2
 11. 7. 2014 Olga Rozsypalová, 75 roků,  

Sadová 25
 13. 7. 2014 Mgr. Alena Ambrožová, 81 rok, 

Opletalova 38 B
 14. 7. 2014 Milan Dostál, 81 rok, Sadová 20
 17. 7. 2014 Mgr. Bohumír Hloušek, 83 roky, 

Fibichova 4 
 23. 7. 2014 Mgr. Eva Pařilová, 70 roků, 

Osvobození 13
 25. 7. 2014 Věra Casková, 84 roky, Opletalova 28
 25. 7. 2014 Ing. Karel Švehla, 70 roků, Sadová 10
 30. 7. 2014 Věra Dvořáková, 75 roků, Sadová 20
 31. 7. 2014 Růžena Tůnová, 81 rok,  

Petra Jilemnického 4
 8. 8. 2014 Ing. Zdeněk Rybář, 82 roky, 

Komenského 5
 9. 8. 2014 Helena Perestová, 88 roků, 

Komenského 1
 13. 8. 2014 Jaromír Kolář, 83 roky, Fibichova 31
 16. 8. 2014 František Hanák, 93 roky,  

Hybešova 24
 23. 8. 2014 Marie Procházková, 84 roky, 

Komenského 1
 28. 8. 2014 Eduard Kokrda, 70 roků,  

Dvořákova 6

Blahopřejeme k sňatku
 9. 8. 2014 diamantová svatba manželů 

Slavomíra a Boženy Mikešových 
– Penzion „U Kamenného kola“

 9. 8. 2014 Martin Hanák – Lenka Chorabíková 
– sňatek MěÚ Adamov

Úmrtí
 17. 6. 2014 Marie Osičková, roč. 1929,  

Dvořákova 1
 17. 6. 2014 František Vašíček, roč. 1945,  

Petra Jilemnického 21
 22. 6. 2014 Marie Cigánková, roč. 1933, 

Opletalova 26
 23. 6. 2014 Stanislav Jílek, roč. 1939, Sadová 21 
 28. 6. 2014 Josef Badal, roč. 1946, Zahradní 1
 6. 7. 2014 Leopold Kalus, roč. 1929,  

Petra Jilemnického 25
 27. 7. 2014 Bohumila Gruberová, roč. 1923, 

Znojmo

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z června 2014 konkrétně:
Krádež zboží v OD Albert přivodila muži 

z Adamova větší nepříjemnosti, než je ulože-
ní blokové pokuty. Při projednávání samotné 
krádeže totiž strážníci zjistili, že muž je zároveň 
osobou hledanou PČR, a proto byl po projed-
nání přestupku proti majetku předán přivolané 
hlídce OO PČR Blansko. 

O nepříjemné zpestření výkonu činnosti 
zdravotní záchranné služby, která byla přivo-
lána k ošetření muže na ul. Mírová, se postaral 
,,nahuláč,“ který pobíhal kolem sanitního vozu 
a po vozidle házel kameny. Posádka vozu infor-
movala strážníky, kteří vytipovali možného hříš-
níka a vydali se k jeho domu. O tom, že se jedná 
o onoho ,,nahuláče“ nebylo pochyb, jelikož byl 
spatřen bez oblečení přímo před domem. Spí-
še než zásah policie potřeboval muž lékařskou 
pomoc, a proto byla na místo přivolána společ-
ně s PČR i ZZS, která muže převezla k hospitali-
zaci na psychiatrickou léčebnu v Brně.

Ke smutnému případu přivolali strážníky 
příslušníci OO PČR Blansko na hotel Pod Hor-
kou, kde došlo k úmrtí v hotelovém pokoji. 
Strážníci přispěli svou osobní znalostí prostředí 
a byli přítomni při provedených úkonech i za-
pečetění bytu.

Hned tři dopravní nehody za měsíc se ode-
hrály ve městě Adamově nebo v jeho těsné 
blízkosti. První nehodou byl pád cyklisty, zřej-
mě bez cizího zavinění, v úseku mezi Adamo-
vem a Bílovicemi nad Svitavou. Cyklista utrpěl 
zranění v oblasti hlavy, kvůli kterému byl převe-
zen k ošetření. Další nehodou byl střet osobní-
ho vozidla se zvěří, konkrétně se srnou, která na 
místě uhynula. Nehoda se stala při cestě z Ada-
mova na Útěchov. Poslední nehoda se stala 
na ul. Komenského a byla, řekněme, kuriózní. 
Vozidlo, které jeho majitel opravoval na k to-
mu určeném nájezdu, nekontrolovatelně sje-
lo a poškodilo rozvaděč elektřiny i nedalekou 
garáž. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. 
U všech dopravních nehod strážníci v případě 
potřeby usměrňovali provoz a prováděli další 
úkony s tím spojené do doby, než se na místo 
dostavila hlídka PČR Blansko. 

Jinou možnost, než udělení blokové poku-
ty, nedali strážníkům mladíci, kteří i přes upo-
zornění konzumovali alkohol na místě, kde je 
konzumace alkoholu zakázána vyhláškou měs-
ta č. 3/2010, o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství. Doufejme 
jen, že je od dalšího porušování vyhlášky města 
tato pokuta odradí. 

Vybrané události z července 2014 konkrétně:
K rušení nočního klidu vyjížděli strážníci na 

ul. P. Jilemnického, kde si obyvatelé bytového 
domu nedělali hlavu s pokročilou večerní ho-













dinou a užívali si hlasité hudby. Strážníci nejpr-
ve hlučnou skupinku upozornili na jejich proti-
právní jednání, a když se na stejné místo museli 
vrátit opakovaně, byla věc vyřešena uložením 
blokové pokuty. 

Událost, která zaměstnala strážníky, hasiče, 
zdravotní záchrannou službu i policii se ode-
hrála na ul. Sadová. Muž se zde vydal na ná-
vštěvu za svou známou. Když zazvonil u bytu, 
otevřely mu osamocené nezletilé děti, kterým 
se vzápětí zavřely vchodové dveře. Strážníci 
kontaktovali HZS k jejich otevření. Při násled-
né kontrole bytu bylo na balkoně nalezeno dítě 
v kočárku, které si převzala do péče přivolaná 
zdravotní záchranná služba z důvodu možné 
dehydratace. Matka dětí musela své jednání 
vysvětlovat hlídce PČR, které byla celá věc na 
místě předána.

Při noční službě byli strážníci informování 
dozorčí službou OO PČR Blansko, že v objektu 
tzv. Samara ( bývalý areál firmy OSZ) došlo ke 
spuštění zabezpečovacího zařízení s detekcí 
pohybu. Strážníci se ihned dostavili na místo, 
kde provedli kontrolu objektu a jeho zajištění. 
Po příjezdu hlídek OO PCŘ Blansko společně 
celý objekt obstoupili, aby pachatelé nemohli 
z objektu uprchnout a vyčkali na příjezd poli-
cejního psovoda. Při použití policejního psa 
se jeden z pachatelů pokusil objekt opustit 
a utéct, v čemž mu zabránil strážník MP Ada-
mov společně s příslušníkem OO PČR Blansko. 
Druhý z pachatelů se snažil vyzrát na policej-
ního psa tak, že se schoval do úkrytu v areálu. 
Tato lest mu nebyla nic platná, vycvičený po-
licejní pes ho vyhledal a jeho polohu sdělil pří-
slušníkovi policie, který muže omezil na osobní 
svobodě. Oba muži jsou nyní podezřelí ze spá-
chání trestného činu krádeže.

Při běžné hlídkové činnosti se strážník roz-
hodl zkontrolovat místo pobytu mladého 
muže, který byl osobou hledanou PČR z důvo-
du útěku z léčebného zařízení. Jaké bylo pře-
kvapení, když se v domě při zazvonění ozvaly 
hlasy, které napovídaly, že se mladík nachází 
uvnitř. Strážníkovi stačilo mladíka slovně uklid-
nit a vyzvat ho, aby zůstal na místě do příjezdu 
hlídky OO PČR, které byl předán.

K agresivní a vulgární ženě urážející hosty 
a personál restaurace byli přivoláni strážníci při 
jedné ze svých nočních služeb. Když se dostavi-
li na místo, žena byla zjevně pod vlivem alkoho-
lu a svým jednáním se snažila vymoci natočení 
dalšího piva údajně v čistší sklenici. Strážníci 
ženě další konzumaci alkoholu, vzhledem k je-
jímu stavu, rozmluvili a dohlédli na její bezpeč-
ný odchod z restaurace. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov
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Rekonstrukce obřadní síně  
Městského úřadu Adamov – hotovo

Plánovaná rekonstrukce obřadní síně pro-
běhla během několika týdnů na konci června 
a v měsíci červenci, jak bylo avizováno v mi-
nulém Zpravodaji. 

Bylo zcela odstraněno původní vybave-
ní, proběhly stavebního úpravy, dílčí opra-
va elektroinstalace, položena nová podlaha, 
nová výmalba, zakoupen nový nábytek, pro-
vedena výměna dveří a okna zastíní japon-
ské posuvné stěny. Dominantou místnosti 
i nadále zůstává krásný skleněný lustr, který 
v rekonstruovaném prostředí nádherně vy-
nikne. 

Věříme, že se občanům Adamova bude 
nová obřadní síň líbit a doufáme, že těm, kte-
ří zde budou prožívat slavnostní okamžiky 
svého života, nové krásné prostředí přispěje 
k radosti z těchto chvil.

Pracovníci Městského úřadu srdečně dě-
kují za spolupráci všem, kteří se podíleli na 
rekonstrukci.

Pro ilustraci srovnání současné podoby 
s minulostí.



8

Jak třídit odpad
Každý z nás vyhodí za rok v průměru 150-

200 kg odpadů, které z velké části skončí na 
skládkách komunálního odpadu. Pokud však 
odpady třídíme již doma a následně je uklá-
dáme do barevných kontejnerů, umožníme 
tak recyklaci více než třetiny tohoto množství 
odpadů. Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg 
papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.

V Adamově se nachází čtyři 
druhy barevných kontejnerů na 
tříděný odpad:

Modrý kontejner – sběr papíru
patří sem noviny, časopisy, kancelářský 
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, lepen-
ka, kartón, papírové obaly, rozložené kra-
bice v menších kusech
nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový a voskovaný pa-
pír, použité plenky a hygienické potřeby

Žlutý kontejner – sběr plastů 
a nápojových kartonů

patří sem sešlápnuté PET lahve od nápojů, 
plastové kelímky, sáčky, fólie, plastové taš-
ky, prázdné obaly od šamponů, kosmetiky 
a čistících prostředků, polystyrén, vyplách-
nuté a zmáčknuté nápojové kartony - kra-
bice od džusů, vína, mléka 

nepatří sem bakelit, guma, PVC, linoleum, 
pneumatiky, novodurové trubky, plastové 
obaly od chemikálií, olejů a barev

Zelený/b í l ý  kontejner – sběr 
skla (barevné a bílé zvlášť)

patří sem vymyté skleněné láhve od ná-
pojů, skleněné nádoby, zavařovací skleni-
ce, tabulové sklo
nepatří sem keramika, porcelán, autosk-
lo, drátěné sklo a zrcadla

Odpady lze členit na:
Využitelné – odpady, které je možné dále 
zpracovat (recyklovat):

papír, plast, sklo - pro ukládání těchto od-
padů jsou v Adamově rozmístěny barevné 
kontejnery
kovy, bioodpad – lze ukládat ve sběrném 
dvoře 

Objemné – odpady, které nelze vzhledem 
k jejich velikosti odložit do popelnice:

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, 
stavební odpad atd. 
k ukládání těchto odpadů slouží sběrný 
dvůr a vyhlášený jarní svoz velkoobjemo-
vého odpadu


–

–



–

–



–

–



–

–



–

–

Nebezpečné – odpady, které mají nebez-
pečné vlastnosti a nesmí se vyhazovat do 
popelnic a kontejnerů:

léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galva-
nické články (baterky), chladničky, mraz-
ničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi 
znečištěné atd. 
k ukládání těchto odpadů slouží sběrný 
dvůr a vyhlášený mobilní svoz nebezpeč-
ného odpadu

Ostatní – odpady, které zůstanou po vy-
třídění všeho, co je možné dále využít:

znečištěné a mastné obaly od potravin, 
voskovaný papír, porcelán, vychladlý po-
pel, zbytky potravin atd. 
jde o druh odpadu, který patří do popelnic 
a kontejnerů na směsný komunální odpad 



–

–



–

–

Sběrný dvůr provozuje firma GAMA J+P 
s.r.o., Kolonie 302, Adamov v provozní době:

PO, ST, PÁ 10:00 – 18:00 hod. mimo státem 
uznané svátky.

Sběrný dvůr je zároveň místem zpětného 
odběru kompletních použitých elektrozaříze-
ní. Patří sem velké a malé domácí spotřebiče 
(např. chladničky, elektrické sporáky, televi-
zory, pračky, mikrovlnné trouby, vysavače, 
žehličky), zařízení informačních technologií 
a telekomunikační zařízení (např. počítače, 
klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, tele-
fony), spotřebitelská zařízení (např. rádia, vi-
deokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 
přehrávače), elektrické nářadí a nástroje, tru-
bicové a úsporné zářivky a výbojky, hračky, 
vybavení pro volný čas a sport.

Děkujeme, že třídíte odpady. Chráníte tak životní prostředí!

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCI
Městský úřad Adamov

odbor sociálních a správních věcí
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov

Mgr. Dobra Moserová
tel. 516 499 624

mob. 602 788 015
e-mail: social@adamov.cz

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
VYHLEDÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÝCH  

ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  

A JEJICH ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
POMOC PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ  

DÁVEK POMOCI V HMOTNÉ NOUZI  
A PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

DISTRIBUCE EUROKLÍČŮ 
POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ OPRÁVNĚNÝCH 

PRÁV A ZÁJMŮ
EMPATIE, DISKRÉTNOST  
A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
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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 2014. 
 

 
 
Tisková zpráva: 
"Koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení města Adamova - 3. etapa“ - Program EFEKT 2014 
 
Číslo rozhodnutí 122D14200 4207 
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 1 625 814,-- 
Zdroje žadatele:   Kč     975 814,--  
Podpora z dotace:   Kč     650 000,-- 
 
Dne 24.6.2014 bylo Městu Adamov doručeno avízo o schválení projektu k financování pod registračním číslem 
122D14200 4207 a o poskytnutí dotace z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši 40 %. Zastupitelstvo 
města Adamova na svém 31. zasedání dne 9.7.2014 odsouhlasilo realizaci projektu, přijetí dotace a způsob 
financování. 
  
Projekt realizuje výměnu celkem 208 ks (z toho k úpravě spínací doby 105 ks) svítidel. Celkový instalovaný 
příkon navržených svítidel činí 18,26 kW. Tentokrát půjde spíše o světla parková narozdíl od minulého roku, 
kde se až na výjimky projekt týkal velkých silničních světel. Předpokládaná úspora na el. energii a údržbě činí 
340 948,- Kč/ ročně. Předpokládaná reálná návratnost činí 3,74 roku. Tímto se dokončí kompletní výměna 
osvětlení v rámci tří etap. Navazovat bude kompletní rozfázování větví, kde k tomu ještě nedošlo. Dále pak 
snížení příkonů rozvaděčů a v neposlední řadě opravy 3-4 míst páteřního vedení, kde kabel pod zemí nemá 
funkční všechny fáze. 
 
Prostředky jinak placené energetické či dodavatelské firmě se přesouvají opětovně na úhradu úvěru 
(splácení z úspor) a v budoucnu mohou být využity na jiné investice směřující ke zlepšení vzhledu města či 
zlepšení kvality života v našem městě. Pro přehlednost uvádíme graf předpokládaného rozložení jednotlivých 
nákladů a splátek v letech 2013-2019. 
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Princ Wolfgang
Princi Wolfgangu z Lichtenštejna, velvy-

slanci Lichtenštejnského knížectví v Ber-
nu, byla předána kniha ADAMOV. Stalo se 
tak na semináři ve Wilfersdorfu. Téma se-
mináře bylo „Knížata z Lichtenštejna jako 
mecenáši“. O Adamov se Lichtenštejnové 
významně zasloužili, a to jak v oblasti že-
lezářství a strojírenství, tak v oblasti živo-
ta obce. Kníže Alois II. nechal v Adamově 
postavit kostel, školu, faru a hřbitov s kap-
lí a márnicí. Neocenitelným jeho darem je 
Světelský oltář, nyní Národní kulturní pa-
mátka ČR.

Pozvánka na výstavu 
Jan M. Krejčí – Zadumané obrazy

Městské kulturní středisko – Historicko-
vlastivědný kroužek představí ve výstavní síni 
Společenského centra MKS práce Jana M. Krej-
čího z Mohelna. Slavnostní vernisáž se usku-
teční v neděli 14. září v 15:00 hodin. Výsta-
vu uvede PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební části 
vystoupí Komorní pěvecký amsámbl Heleny 
Halířové-Supové. Výstavu můžete navštívit 

do 23. září, a to v pondělí - pátek od 14:00 do 
17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

Jan M. Krejčí z Mohelna patří ke střední ge-
neraci výtvarníků – krajinářů. Na svých obra-
zech zachycuje krajinu mohelnské hadcové 
stepi ve všech ročních obdobích, ale objevuje 
i scenérie jiných míst naší vlasti. Nespokojuje 
se však s pouhým popisem krajiny, ale umě-
lecky postihuje její výtvarné hodnoty, jejího 
ducha a vytváří v obraze krajiny tajuplnou, až 
pohádkovou atmosféru. V jednom rozhovo-
ru autor uvedl: „To, co vidím, je pouze jedna 
část. Krajina na mě musí zapůsobit jiným způ-
sobem. Když maluju krajinu, tak tam ráno za-
sednu a až do večera vnímám, jak se to mění. 
A to, co je podstatné, se snažím zachytit. Na 
první pohled se může zdát, že tam děj není. 

Ale on tam je. Je v tom, že se vše na chvíli za-
staví a působí. Umožňuje to, aby se divák na 
chvíli stal součástí toho okamžiku.“

Dalším oblíbeným námětem obrazů Jana 
M. Krejčího jsou 
kytice květin, ale 
výtvarník je znám 
i svými knižními ilu-

stracemi, zátišími a portréty. Autor tvoří svá 
díla především v technice pastelu, tempery 
a kresby. 

JB
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 0�  Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �16 ��6 �90 záznamník, 607 �18 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 
MKS – knihovna, č.t. �16 ��6 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

1. září 2014 od 9:00 do 17:00 hodin v sále MKS Adamov
akce nazvaná DEN S PLANETOU HER

na kterou zveme kluky a holky spolu s rodiči, 
ale i dospělé, kteří si chtějí spolu hrát. Zástupci 
týmu firmy „Planeta her“ za vámi přivezou třicít-
ku her, které jsou určeny pro děti i dospělé, kte-
ré si zde můžete zahrát, vyzkoušet, seznámit se 
s nimi, popřípadě si je i zakoupit. 
Čekají na vás také TOP HRY – hry nejžádanější, 
nejzajímavější, nejnovější a nejprodávanější... 

Tak neváhejte a přijďte si hrát. Vstup volný.              www.planetaher.cz

4. září 2014 od 16:30 hodin v sále MKS
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU...

Programy s Míšou – kamarádkou malých i vět-
ších dětí jsou sestaveny z bloků tanečních pís-
niček a soutěží. U písniček se děti rozhýbou, za-
cvičí si a naučí se zpívat část písničky. U soutěží 
si mohou změřit síly, rychlost, dovednost, ale 
hlavně se pobaví. Každé dítě, je aktivně zapoje-
no a nikdo se nenudí. Ve společných pořadech 
pro děti a rodiče, jsou přizváni k tanci a soutě-
žím všichni.

Vstupné: �0 Kč, rezervace vstupenek prostřednictvím e-mailu  
mks@mks-adamov.cz

13. září 2014
autobusový zájezd do rakouského ZWETTLU

Návštěva KLÁŠTERA VE ZWETTLU – SVĚTEL-
SKÉHO KLÁŠTERA, který je dodnes fungujícícm 
mužským cisterciánským klášterem, který se na-
chází poblíž stejnojmenného města., a prohlíd-
ka MĚSTA ZWETTL.
Bližší informace při přihlášení.   

Přihlášky na č.t. 607�1810� nebo na e-mailu mks@mks-adamov.cz.

11. září 2014 v 18 hodin v salonku MKS Adamov 
přednáška na téma ETIKETA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ 
– společenská etiketa, etiketa stolování, etiketa 
v písemném styku, společenské nehody a jejich 
zvládání

Lektor: Radim Martynek – lektor Akademie nevšedního vzdělává-
ní, s.r.o. Přijďte s humorem řešit vážné situace, ve kterých se můžete 
ocitnout ve společnosti, v zaměstnání, prostě v životě. 
Vstupné: �� Kč

14.–16. září 2014 salonek MKS Adamov 
VÝSTAVA KRONIK MĚSTA ADAMOVA

V roce, kdy si připomínáme 50. výročí povýšení Adamova na město, 
chceme vám – jeho obyvatelům, umožnit nahlédnout do historie měs-

ta prostřednictvím kronik, které kronikáři měs-
ta postupně sepisují od roku 1922. Originály 
jsou uloženy tak, jak ukládá zákon, v okresním 
archivu v Blansku. K dispozici však máme digi-
talizované kroniky (na CD nebo DVD nosičích) 
od roku 1922 do roku 1999. V uvedených dnech 
máte možnost si digitální záznamy kronik pro-
hlédnout, najít si v nich data a zprávy, které vás 











zajímají. K nahlédnutí budou také kopie kronik naší farnosti a záznamy 
mapující činnost MKS Adamov.
Těšíme se na Vaši návštěvu v uvedených dnech vždy v době 13:30 do 
17:30 h.

14.–23. září 2014 Společenské centrum MKS Adamov, 
Komenského 6
VÝSTAVA – JAN M. KREJČÍ „Zadumané obrazy“

Vernisáž výstavy se uskuteční 14. září 2014 v 15:00 hodin.
Otevřeno:  pondělí – pátek od 14:00 do 17:00 hodin,
  neděle od 14:30 do 17:00 hodin

17. září 2014 Zájezd MKS – KD III
BARTOŠICE – KUNÍN – HYNČICE – VRAŽNÉ – NOVÝ JIČÍN

Odjezd: v 6:00 hodin z Ptačiny /od obchodů/.   
Cena zájezdu: 170 Kč pro členy KD, 220 Kč pro ostatní.

23. září 2014 v 16:30 h. v sále MKS Adamov
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH

Společně s firmou BESIP a MP Adamov se nau-
číte správně přecházet silnici při cestě do školy, 
prožijete hodinu ve společnosti „písničkových 
tetin“ Matyldy a Klotyldy při tancování, hrách 
a soutěžích pro vás i vaše rodiče. Tradičně pro 
vás máme připraven dárek... 

Akci pro vás připravilo: Městské kulturní středisko Adamov ve spoluprá-
ci s firmou BESIP, Městskou policií Adamov a SPOZ při MÚ Adamov

24. září 2014 Zájezd MKS – KD I: 
ZÁMEK KOSTELEC N. O., ZÁMEK DOUDLEBY 
A MUZEUM ŘEMESEL LETOHRAD

Odjezd: v 6:30 hodin z Horky /od školy/.   
Cena zájezdu: 200 Kč pro členy KD, 2�0 Kč pro ostatní.

25. září 2014 v 9:45 hodin sál MKS Adamov, Opletalova 22
DOPOLEDNE S POHÁDKOU ve školním roce 2014–2015 
Divadlo Koráb Brno: KOCOUR V BOTÁCH

Vstupné: �� Kč
Další představení:
30. října 2014  
Brněnské písničkové tetiny POVÍDÁNÍ O PODZIMU

25. září 2014 V 17:45 hodin 
Série podzimních cestopisných přednášek MILANA 
ŠŤOURAČE, tentokrát: KRYM, UKRAJINA

Vstupné: �� Kč
Připravujeme: 23. října 2014 v 17:45 hodin FILIPÍNY
  27. listopadu 2014 v 17:45 hodin BĚLORUSKO, RUSKO

26. září 2014 zájezd do Divadla Radost Brno na 10 h 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Režie a hudba: Vlastimil Peška
Zveme maminky s dětmi na veřejnou generálku představení (proto ve 
všední den, dopoledne)...
Hamižný a lakotný Trautenberk, Hanče, Kuba a Hajnej, kteří mu slou-
ží a vládce hor Krakonoš jsou hlavnímu postavami nejoblíbenějších 
Večerníčků. Jejich nové příhody s kouzelnou píšťalou, s lovem na Kra-
konošova jelena a s čarovnými dudami uvidíte tentokrát v jevištním 
zpracování.
Cena zájezdu: 100 Kč Přihlášky: do 10. září 201�
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27. září 2014 – sobota 
„Za kulturou do PRAHY...“ – ZÁJEZD DO 
VINOHRADSKÉHO DIVADLA NA PŘEDSTAVENÍ 
„IDEÁLNÍ MANŽEL“ A DIVADLA U HASIČŮ NA 
VYSÍLÁNÍ POŘADU „TOBOGÁN“

Divadlo U Hasičů Praha od 11:00 hodin Tobogán – pořad vysílaný pra-
videlně vždy v sobotu od 11 h. na rozhlasové stanici ČR 2. Moderátor 
Aleš Cibulka si zve do pořadu známé osobnosti.
Vinohradské divadlo od 1�:00 hodin představení IDEÁLNÍ MANŽEL /O. 
Wilde/. Hrají: J. Dvořák, H. Maciuchová, J. Šťastný, S. Postlerová, Z. Ada-
movská, J. Kepka ad.



4. října 2014 – PRAHA podruhé
– tentokrát za muzikály...

Doprava:
vlakem x mikrobusem

(zvolí si účastníci zájezdu)

HOREČKA SOBOTNÍ NOCI Divadlo Kalich Praha 
Začátek ve 1�:�0 hodin Cena zájezdu: 1.100 Kč

Na konci 70. let proměnil svět v jeden velký taneční parket, o dvacet 
let později se stal divadelní senzací. Taková je stručná historie muziká-
lového fenoménu s názvem Horečka sobotní noci. Letos, tedy 15 let od 
premiéry na newyorské Broadwayi, se legendární americký muzikál se 
slavnými písněmi skupiny Bee Gees konečně dostane do Prahy.

FANTOM OPERY Divadlo GoJa Music Hall Praha 
Začátek ve 1�:00 hodin Cena zájezdu: 1.000 Kč

Fantom opery je muzikál z roku 1986. Jde o adaptaci stejnojmen-
ného románu francouzského spisovatele Gastona Lerouxe, jenž po-
prvé vyšel v roce 1909. Světová premiéra muzikálu proběhla 27. září 
1986 v Her Majesty’s Theatre v Londýně, kde se uvádí dodnes. Jedná se 
o druhý nejdéle uváděný muzikál na světě, hned po světové jedničce 
Bídníci. Dva roky po světové premiéře se muzikál uvedl na Broadwayi, 
kde ho taktéž diváci mohou vidět i dnes a drží prvenství v nejdéle v ku-
se uváděném titulu Broadwaye.

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22
KURZY, KLUBY A ROUŽKY ve školním roce 2014/2015

KLUB DŮCHODCŮ I
středa od 14:00 

do 17:00 h
Společenské 
centrum MKS

zdarma celoročně

KLUB DŮCHODCŮ III
pondělí od 14:00 

do 17:00 h
MKS Adamov zdarma celoročně

KROUŽEK ZPÍVÁNÍ PRO RADOST                                              Jiří Burget
úterý Od  8:30 

do 11:00 h
MKS Adamov zdarma celoročně

KURZ JÓGY                                                                          Miloslava Rejdová
pondělí od 17:30 

do 18:30 h
MKS Adamov 420 Kč 09–12/2014

CVIČENÍ PRO ÚLEVU                                                      Dagmar Hodaňová
středa od 17:00 

do 18:00 h
MKS Adamov 400 Kč 10 lekcí

KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ                                                          Pavla Frňková
pondělí od 17:15 

do 18:30 h
MKS Adamov 450 Kč 10 lekcí

PÁTEČNÍ CVIČENÍ S HELENOU                                 Helena Strachoňová
pátek od 18:00 

do 20:00 h
MKS Adamov á 100 Kč 12/09,  

7/11, 5/12
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI                                       Michaela Nešporová
čtvrtek od 16:00 

do 17:00 h
MKS Adamov 180 Kč 09, 16, 23, 

30/10, 06/11
KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU                                                 Jiřina Vespalcová
úterý od 16:00 

do 17:30 h
MKS Adamov 250 Kč 23, 30/09,  

07, 14, 21/10
KURZ ANGLIČTINY                                                          PhDr. Julie Šťastná
středa od 17:00 

do 18:15 h
od 18:15 
do 19:30 h

MKS Adamov 2.500 Kč celoročně

KURZ NĚMČINY                                                      Mgr. Martina Grešáková
úterý od 17:00 

do 18:15 h
od 18:15 
do 19:30 h

MKS Adamov 2.500 Kč celoročně

Přihlášky: do 10. září 2014 v MKS Adamov, prostřednictvím  
e-mailu mks@mks-adamov.cz a na tel.č. 607 518 104

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22

NABÍDKA ZÁJEZDŮ NA KONCERTY,  
DO BRNĚNSKÝCH DIVADEL ATP.
Objednávky: na č.t. 516 446 590 záznamník, 607 518 104 
e-mail mks@mks-adamov.cz

15. září 2014  Zájezd do Divadla na Orlí na operetu
ZVONOKOSY 

v podání studentů posl. ročníku Divadelní fakulty JAMU 
Brno (Jiří Daniel, Katarína Mikulová, Markéta Pešková ad.).  
Cena zájezdu 1�0 Kč.

29. října 2014 MDB v 18 h
DUCH

Legendární příběh o neomezené síle lásky je známý ze slavného fil-
mového zpracování. Muzikálová verze zachovává původní syžet, který 
umně kombinuje milostný příběh s komediálními a dramatickými prv-
ky. Zároveň posouvá hranice inscenování používáním moderních tech-
nologií, které na jevišti umožní prolínání skutečného a nadpozemské-
ho světa. Na Hudební scéně Městského divadla budou v české premié-
ře k vidění opravdová divadelní kouzla a iluze, s kterými se u nás diváci 
zatím neměli možnost setkat. Inscenace bude uvedena v režii Stanisla-
va Moši. V hlavních rolích: Světlana Janotová/Ivana Odehnalová, Aleš 
Slanina/Dušan Vitázek, Robert Jícha, Ladislav Kolář, Milan Němec, Zde-
na Herfortová, Markéta Sedláčková, Jan Apolenář a další.
Cena zájezdu: 600 Kč dospělí, ��0 Kč studenti, senioři
Přihlášky: do 10. 9. 201�

9. listopadu 2014 Divadlo Bolka Polívky Brno            v 19 h
HOVORY O ŠTĚSTÍ MEZI ČTYŘMA OČIMA 
situační komedie o lásce a sexu 

I mladí a krásní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a roz-
mazlená čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěs-
tí. Přijďte jim fandit! Režie: Patrik Hartl Hrají: Kryštof Hádek / Michal Sla-
ný, Jana Stryková / Jitka Schneiderová, Marika Šoposká, Roman Štabr-
ňák, Filip Blažek, Barbora Šuláková / Alžběta Krejčiříková 

12. listopadu 2014 Kajot aréna Brno v 19 h.
KAREL GOTT TOUR 2014

Nejúspěšnější český zpěvák všech dob Karel Gott se vydává na jeho 
letošní turné po Čechách, Moravě a Slovensku. Přijďte si s Karlem Got-
tem znovu dát zpátky film jeho života. Zazpívá vám nejen písně, které 
jste si v průběhu jeho pětapadesátileté pěvecké kariéry nejvíce oblíbili, 
ale i hity světové popové klasiky z alb Dotek lásky a Láska je nádhera. 
V rámci koncertu zazní i několik písní z jeho nového alba, chystaného 
na letošní září. Karla Gotta na koncertě, který bude obsahovat i nejedno 
překvapení, doprovodí Boom!Band Jiřího Dvořáka + vokalisté Dasha, 
Taťána Roskovcová a Jiří Březík.
Cena zájezdu: 1.000 Kč Přihlášky: do 1�. září 201� 
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Pátek 5. 9. 2014
DĚTSKÝ PODVEČER na hřišti za ZŠ Ronovská - PŘIVÍTÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU.

Od 16:30 hodin bude připraven program v podobě soutěží a her pro děti. Se svým 
programem vystoupí také skupina  JUDO Adamov.

Čtvrtek 11. 9. 2014
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU

Pro všechny věkové kategorie, soutěžíme o drobné odměny. Od 16:30 hodin.

Středa 17. 9. 2014
KNOFLÍKOVÉ TVOŘENÍ

Budete potřebovat různé druhy knoflíků a pak už stačí jen přijít v 16:00 hodin tvořit společně 
s námi.

Pátek 26. 9. 2014
ŠIPKOVÝ TURNAJ

Pro děti a mládež. Pro nejlepší hráče bude připravena sladká odměna. Start v 16:30 hodin.







Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, 6790� Adamov 
Tel.: 77� 990 ��0, 77� 990 �99; Email: mkm@adamov.cz; Internet: www.adamov.cz 
Otevírací doba: Po:  1�.00 – 19.00 hodin, Út – Pá: 9.00 – 12.00, 1�.00 – 19.00 hodin

Poděkování 
jubilantů

Dne 24. června 2014 se konalo v MKS 
Adamov III. setkání jubilantů, kteří dovr-
šili ve druhém čtvrtletí letošního roku 
své kulaté výročí narozenin.

Přítomné jubilanty přivítala ředitel-
ka MKS a současná předsedkyně Sboru 
pro občanské záležitosti při MěÚ v Ada-
mově paní Jitka Králíčková. Představila 
též přítomným pozvané představitele 
našeho města – starostu Bc. Romana 
Piláta MBA, místostarostu Jiřího Němce 
a faráře místního kostela sv. Barbory Ji-
řího Kaňu.

Setkání následně zpestřily svým pěk-
ným vystoupením – zpěvy, recitacemi 
a tanečky děti ze 4. třídy ZŠ Ronovská 
pod vedením paní učitelky Mgr. Soni 
Karáskové.

Od zástupců MěÚ jsme dostali infor-
mace o současných akcích, souvisejí-
cích zejména s budováním a úpravami 
města Adamova (U kostela) i o plánech 
o budoucí vizi městského centra – ná-
městí Práce, vč. úprav sportovních are-
álů.

Pan farář poutavým výkladem sezná-
mil přítomné s historií vzácné kulturní 
památky v místním kostele – Světel-
ském oltáři (včetně promítání). Setká-
ní se nám velice líbilo a jsme vděčni za 
veškeré informace, včetně Světelského 
oltáře.

Proto touto cestou děkujeme výše 
uvedeným představitelům města i panu 
faráři za jejich informace a zvláště děku-
jeme paní Jitce Králíčkové, která s or-
ganizací tohoto setkání měla jistě dost 
práce. Děkujeme též za vkusné občerst-
vení a obsluhu, o které se vzorně staraly 
členky Sboru pro občanské záležitosti. 
Kvitujeme hlavně i tu skutečnost, že ne-
chyběl ani přípitek představitelů města 
a pana faráře se všemi jubilanty.

Poděkování patří též dětem ze 4. tří-
dy ZŠ Ronovská pod vedením paní uči-
telky Mgr. Soni Karáskové za jejich pěk-
né vystoupení.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě 
tohoto setkání podíleli.

Za účastníky setkání: Ing. Mirosla-
va Kejíková, Milada Bendová, Lubomír 
Benda, Josefa Marešová, Květa Nezvalo-
vá, Marie Zelíková. 
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Studánka „U Aničky“ („Pod Doubskou“)
Pokračujeme-li od studánky „U srnce“ při-

bližně 700 m po cestě značené žlutou turis-
tickou značkou ve směru na Máchův pomník, 
ocitneme se v místě, kde z této cesty odboču-
je několik stezek. Turisticky značenou cestu 
je třeba opustit a vydat se po té stezce, která 
z ní odbočuje kolmo a míří do Josefovského 
údolí. V současné době je odbočení vyznače-
no dvěma dřevěnými popsanými ukazateli. 
Jdeme-li po mírně svažité přímé stezce, do-
razíme asi po 140 m ke studánce. Studánka 
zde existuje již od roku 1940, ale byla dlouho 
veřejnosti neznámá, protože její zpřístupně-
ní stezkou proběhlo teprve v nedávných le-
tech. Také její současný název, který je vyryt 
do kamenné desky, je poměrně nový. Dříve 
byla tato studánka označována obecnějším 
názvem „Pod Doubskou“. K posezení jsou 
u ní momentálně zřízeny dvě lavičky.

Studánka se nachází na konci údolíčka 
v nadmořské výšce 437 m, GPS souřadnice 
jsou 49° 18‘ 53,5“ N, 16° 39‘ 48“ E. Vydat-
nost zdroje vody koncem června roku 2014 
činila 0,35 l/min. Z rozboru z ní vytékají-
cí vody, který byl proveden v červenci roku 

2014, plyne, že voda není vhodná k pití z dů-
vodu nadlimitního výskytu bakterií, přítom-
nost chemických látek normě vyhovuje.

Cesta z Adamova po žluté turistické znač-
ce k této studánce trvá asi 70 minut.

„Tužka v rukou Michaely Bočkové“ 
byl název prázdninové výstavy, kterou za-

hájilo Městské kulturní středisko v Adamově 
v pátek 8. srpna slavnostní vernisáží. Jedná se 
o výstavu trošku netradiční... Nejen z důvodu 
termínu, kdy se koná, (v průběhu prázdnino-
vých měsíců jsou výstavní síně povětšinou 
uzavřeny), ale především z důvodu, že tato 
výstava představuje opravdu velice mladou 
výtvarnici, sedmnáctiletou Michaelu Bočko-
vou z Adamova, studentku druhého ročníku 
Střední školy umění a designu, stylu a módy 
v Brně na Husově ulici, oboru ilustrátor, třídy 
akademického malíře Pavla Dvorského. 

Výstava byla připravena u příležitosti 50. 
výročí povýšení Adamova na město, kdy chce-
me veřejnosti představit jednu z jeho mladých 
a nadaných obyvatelek. 

Michaelu na výstavu  doprovázela kromě 
maminky, která je jejím velkým vzorem, řada 
rodinných příslušníků, přátel a kamarádů. I je 
zajímalo vše kolem Míšina koníčka, 
který by se za pár let měl stát jejím 
vysněným povoláním. Po zaháje-
ní výstavy ředitelkou kulturního 
střediska Jitkou Králíčkovou se slo-
va ujala Anna Bočková, maminka 
mladé výtvarnice. Ta zavzpomínala 
na úplně první Míšiny začátky, při-
pomenula léta, kdy Míša navště-
vovala základní uměleckou školu 
a nezapomněla zmínit ani dobu 

současnou, kdy Míša může za podpory její, ale 
především skvělých učitelů na střední škole 
jít cestou, kterou si vysnila. Vernisáž doplni-
la hrou několika sklad na harmoniku a kyta-
ru Helena Fojtová z Blanska, která je Míšinou 
sestřenicí. Práce, které mohli návštěvníci ver-
nisáže vidět ve výstavní síni, jim Michaela při-
blížila, vysvětlila jednotlivé používané tech-
niky a zmínila se o tom, čemu se věnuje ve 
výtvarné práci nejraději. Na závěr si nechala 
poděkování - poděkování za podporu na ces-
tě za splněním jejího snu, které patřilo hlavně 
mamince Anně Bočkové, ale i babičce Marce-
le Bočkové. Závěr vernisáže patřil příjemnému 
posezení u kávy se všemi návštěvníky vernisá-
že i rodinnými přáteli. Věříme, že tato výstava 
byla první z mnoha, které Michaelu v životě 
čekají. Přejeme jí hodně úspěchů v osobním 
i pracovním životě. 

Jitka Králíčková ředitelka MKS Adamov

KNIŽNÍCH 
NOVINEK  
které najdete 

v knihovně MKS Adamov...

Napětí
Cole, M.: Gang
Palmer, M.: Poslední chirurg
Nesbo, J.: Červenka
Clark, M. H.: Každý něco skrývá
Vondruška, V.: Ještě že nejsem kat

Pro ženy
Keleová, T.: Lék na smutek
Boyd, H.: Čtvrtky v parku
Harasimová, M.: Sametová kůže
Váňová, M. : Babí léto
Janečková, K.: Deník Gréty Kaiserové

POZOR – ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY 
V KNIHOVNĚ MKS ADAMOV
Od září t.r. rozšiřujeme půjčovní dobu 
v knihovně MKS Adamov o pátek. Knihovnu 
můžete navštívit čtyři dny v týdnu v těchto 
hodinách:
pondělí od 13 do 18 hod.
úterý zavřeno
středa od 13 do 16 hod.
čtvrtek od 13 do 18 hod.
pátek od 10 do 17 hodin  
Těšíme se na stávající i nové čtenáře a ná-
vštěvníky.
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Studánka „U srnce“

Když lesní cesta Doubská přestává stou-
pat, ostře se stáčí východním směrem a obe-
píná palouk. Poblíž místa ohybu cesty je na 
palouku situována studánka „U srnce“. Od 
studánky „Bažantí“ je po cestě vzdálena 1,6 
km a po vystoupání zhruba 190 m z Josefov-
ského údolí je to místo vhodné pro odpoči-
nek. K tomuto účelu jsou do okolí studánky 
umístěny čtyři lavičky.

Studánka byla vybudována v roce 1937 
a v souladu s jejím názvem je na ní vyobra-
zen srnec.  Autorem kresby je K. Wagner. Nad 
obrazem je vyryto heslo prof. Antonína Dyka 

„Co stvořil Bůh, to cti a ochraňuj!“,  pod obra-
zem je nápis „Zbudováno Léta Páně 1937“.

Dokud ze studánky vytékala voda, byla 
zadržována v přilehlém minirybníčku, ve kte-
rém rostly vodní rostliny a nacházely se v něm 
prý i rybky. V současné době jsou v místě, kde 
se rybníček nacházel, patrné stopy po nedáv-
ném bagrování a okolí studánky není příliš 
udržováno. Na nynější nepřítomnost vody 
ve studánce má jistě svůj vliv i skutečnost, že 
nad studánkou není výraznější svah.

Na palouku v okolí studánky se nacháze-
jí nepravidelně rozmístěné stromy, některé 

z nich nejsou domácího původu. Ve vzdále-
nosti asi 60 m od studánky zhruba ve stejné 
nadmořské výšce pod borovicí narazíme na 
půlmetru vysoký kámen, který tam byl před 
několika roky zasazen.  Na kameni je zhoto-
ven citát „Knihy jsou pro lidi tím čím perutě 
ptákům“ od Johna Ruskina (1819 až 1900, 
anglický básník, pedagog a umělecký kritik).  

Cesta z Adamova ke studánce „U Srnce“ 
trvá asi hodinu. Studánka se nachází v nad-
mořské výšce 445 m, její GPS souřadnice jsou 
49° 18‘ 43,5“ N, 16° 39‘ 31,5“ E.

Vydatnost zdroje vody je nulová (počátek 
června 2014).

SOUTĚŽ !!!
Na obrázku je studánka bez jejích charakteristických rysů, 

které se váží k jejímu názvu. Byla postavena poměrně nedáv-
no a právě rok zhotovení je soutěžní otázkou tohoto kola. 
Odpovědi posílejte na webovou adresu adamovskestudan-
ky@seznam.cz  nebo na adresu Městský úřad Adamov, odbor 
sociálních a správních věcí, Pod Horkou 101/2, 679 04 Ada-
mov v termínu nejpozději do �0. 9. 201�. 

Na otázku z minulého čísla, že se jedná o studánku „U Anič-
ky“, správně odpovědělo všech 14  zúčastněných. Z nich byla 
vylosována tato pětice: Alena Neumanová, Klára Burešová, 
Jaroslav Koleček, Jiřina Šléglová a Romana Haluzová. 

Každý z nich obdrží jako dárek termohrnek s logem této 
kampaně. 

Komise PZMA&MA 21 
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Slavnostní předávání čestného občanství
Ve čtvrtek dne 19. června 2014 v 17.00 ho-

din se konalo v Městském kulturním středisku 
v Adamov III, v rámci oslav 50. výročí povýšení 
obce Adamov na město, slavnostní předávání 
čestného občanství města Adamova a předá-
vání pamětních listů.

Zastupitelstvo města Adamova na svém 29. 
zasedání konaném dne 23. dubna 2014 schvá-
lilo udělení čestného občanství města Adamo-
va panu Jindřichu Svobodovi, panu doc. MgA. 
Jaroslavu Šťastnému, Ph.D. a panu Richardu 
Beránkovi. 

Pan Jindřich Svoboda se slavnostního pře-
dávání čestného občanství z pracovních důvo-
dů nemohl zúčastnit. Ocenění za něj převzal 
pan RNDr. Karel Truhlář.

Pan doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. se slav-
nostního předávání čestného občanství také 
z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. Oceně-
ní za něj převzala jeho maminka paní Jindřiška 
Pokorná a dcera paní Apolena Procházková.  

Pan Richard Beránek se bohužel slavnostní-
ho předávání čestného občanství ze zdravot-
ních důvodů nemohl zúčastnit. Pan starosta Bc. 
Roman Pilát, MBA a manželé Budišovi navštívili 
pana Beránka v Domově pro seniory ve Vrano-
vicích a předali mu ocenění a dary.  

Při tomto slavnostním večeru bylo předáno 
40 pamětních listů, jako poděkování za oběta-
vou práci pro naše město. Pamětní list převzali 
z rukou starosty pana Bc. Romana Piláta, MBA 
a z rukou místostarosty pana Jiřího Němce tito 
ocenění občané: 
PhDr. Jaroslav Budiš
Zdeňka Dudíková
Ing. Milan Dudík
RNDr. Karel Truhlář
Mgr. Jana Burianová
Mgr. Jaroslava Šmerdová
Mgr. Květoslava Žáčková
PaedDr. Dalimila Hodaňová
Antonín Kašpárek
Mgr. Jiří Kratochvíl
Filip Nezval
Petra Masáková
Olga Dvořáková
Jiří Skoumal
Petr Kos
Dušan Hloušek
Radek Trunda
Roman Toušek
Radek Minařík
Lenka Vrožinová
Věra Peříková
Květa Svobodová
Jiří Burget
Oldřich Wágner
Václav Gryc
Marie Kostelecká
František Novák
Hana Marková

Anežka Machulová
Anna Hedejová
PhDr. Jarmila Kuchařová
Ing. Petr Kupka
Pavel Jurnečka
Ing. Jan Sotolář
Leoš Novák
Vladimír Gregor
Zdenek Stloukal
Helena Janásová
Alois Neckař
Miloslava Rejdová

Zastupitelstvo Města Adamova na svém 30. 
zasedání konaném dne 18. června 2014 schvá-
lilo uvedení do Síně slávy města Adamova pana 
Jiřího Janáse – in memoriam a paní Marie Per-
nicové, která dne 31. 1. 2014 oslavila 100. na-
rozeniny.

Za zesnulého pana Jiřího Janáse převzala 
dary a ocenění jeho manželka paní Helena Ja-
násová.

Paní Marie Pernicová se slavnostního večera 
ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. Pan 
starosta Bc. Roman Pilát, MBA osobně navštívil 
paní Pernicovou v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Adamově, kde paní Pernicová v současné 
době bydlí a předal jí ocenění a dary. 
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Poděkování pana 
Richarda Beránka

Pro pana Richarda Beránka byl 10. červe-
nec dnem svátečním. V domě pro seniory ve 
Vranovicích ho navštívil starosta Adamova 
Bc. Roman Pilát MBA, aby mu předal Čestné 
občanství města Adamova, které mu udělilo 
zastupitelstvo města při příležitosti oslav 50. 
výročí povýšení Adamova na město. Spolu 
s listinou předal pan starosta i kytici, dárkový 
balíček a publikaci ADAMOV. Předání se zú-
častnila i kronikářka města Adamova PhDr. 
Jarmila Budišová a PhDr. Jaroslav Budiš. Pan 
Beránek, který krátce předtím oslavil 92. na-
rozeniny, v dobré náladě zavzpomínal na 
Adamov, kde prožil celý dosavadní život. Za-
jímal se také o dění ve městě i o úpravy, které 
právě probíhají u kostela a na Horce. Závě-
rem poděkoval pan Beránek zastupitelstvu 
města za udělení a panu starostovi za pře-
dání tohoto nejvýznamnějšího ocenění a po-
žádal nás o vyřízení pozdravů všem známým 
v Adamově. Což tímto činíme. Panu Berán-
kovi jsme při odchodu popřáli pevné zdraví 
a dobrou náladu do dalších dnů.

Jarmila a Jaroslav Budišovi

Děkujeme za 
ocenění naší 

činnosti
Byl úplně obyčejný čtvrtek 19. června 

2014, ale pro mnohé občany našeho měs-
ta  byl dnem slavnostním. V Městském kul-
turním středisku se uskutečnilo slavnostní 
předávání Čestných občanství, Pamětních 
listů města Adamova a uvedení do Síně slá-
vy města Adamova. Občané převzali oceně-
ní z rukou pana starosty Bc. Romana Piláta, 
MBA a místostarosty pana Jiřího Němce, a to  
za dlouholetou činnost pro město v oblasti 
kultury, sportu, školství  a dalších oblastech. 
Tato společenská akce se uskutečnila v rámci 
oslav 50. výročí povýšení Adamova na město.  
Jejím příjemným zpestřením bylo vystoupe-
ní žáků Základní a mateřské školy Adamov. 

Součástí slavnostního předávání byl 
i křest knihy ADAMOV za přítomnosti jejího 
autora PhDr. Jaroslava Budiše. 

Dovolte mi poděkovat  představitelům 
města za ocenění naší práce ve prospěch 
Adamova. 

Za oceněné Lenka Vrožinová.

Významná výročí 
Mgr. Václav Stuchlý – 100. výročí narození

Dalším z řady pedagogů, na které se 
v Adamově nezapomíná, je Mgr. Václav 
Stuchlý. Narodil se 28. září 1914 v Košatce 
nad Odrou (dnes Stará Ves 2) v okrese Frý-
dek-Místek. Po získání středoškolského vzdě-
lání nastoupil v roce 1929 na učitelský ústav 
v Příboře, kde v roce 1933 získal kvalifikaci 
pro I. stupeň základních škol. I v průběhu 
své pedagogické praxe si doplňoval vzdělání 
dalším studiem. V roce 1940 vykonal zkouš-
ku způsobilosti pro II. stupeň základních škol 
z matematiky a přírodní vědy. V té době už 
rok působil v Adamově na obecné škole, 
poté působil jako odborný učitel na měš-
ťance až do roku 1945. Učil přírodopis, pří-
rodozpyt a hudební výchovu. Velmi rád hrál 
na housle a hudbě se věnoval i mimo školu. 
Se svými žáky nacvičoval před Vánocemi ko-
ledy, které pak zpívali v kostele. Zasloužil se 
o to, že za války, v roce 1943, byla v adamov-
ském kostele s chrámovým sborem uvedena 
Rybova Česká mše vánoční, kterou dirigoval. 
Při svém působení v Adamově si získal Vác-
lav Stuchlý řadu přátel. Po osvobození v roce 
1945 se vrátil na Ostravsko, oženil se a vycho-
val dva syny. V letech 1953 – 1958 působil na 
Pedagogickém gymnáziu v Ostravě. Studi-
em při zaměstnání si doplnil vysokoškolské 
vzdělání v oboru matematika a hudební vý-
chova. Ze střední školy přešel jako hudební 
pedagog na katedru hudební výchovy Peda-
gogické fakulty v Ostravě.

V oblasti hudby má Václav Stuchlý zásluhy 
i na poli sběratelském. Ve svém rodném kraji 
se stal sběratelem lidových písní. Výsledkem 
jeho 45-leté sběratelské práce je bohatá sbír-

ka čítající 12 svazků, jež obsahuje 2927 pís-
ňových a instrumentálních zápisů. Sbírka je 
uložena v archivu Ústavu etnografie a folk-
loristiky v Brně. Významná je i jeho činnost 
publikační a ediční. Za svou práci byl oceněn 
řadou vyznamenání a čestných uznání.

Do Adamova se Václav Stuchlý vracel na 
setkání svých bývalých žáků. Poprvé to bylo 
v roce 1969 (setkání ročníku 1930), další ná-
sledovala v letech 1979, 1984 a 1989. Svým 
hudebním vystoupením se podílel i na osla-
vě 50. výročí adamovské školy v roce 1976.

Naposledy Mgr. Václav Stuchlý navštívil 
Adamov v roce 1995. Během této doby byl 
přijat starostou města Adamova Mgr. Ja-
nem Hlavatým a místostarostkou Mgr. Ol-
gou Krausovou. Zúčastnil se také hudebního 
vystoupení spolu s Mgr. Julií Drápelovou na 
koncertu pořádaném k nedožitým 80. naro-
zeninám bývalého adamovského učitele Ja-
roslava Pokorného. Po skončení kulturního 
programu následovalo setkání všech přítom-
ných. Další den navštívil s některými bývalý-
mi žáky historické památky v Josefově, mu-
zeum keramiky v Olomučanech a muzeum 
výrobků z litiny na okraji Blanska. Večer téhož 
dne zahrál Mgr. Stuchlý v kostele sv. Barbory 
na housle, tak jako kdysi před více jak 50 lety. 
Dne 19.5.1995 se s námi a s Adamovem roz-
loučil již naposledy. Vyprovázeli jsme ho na 
nádraží. Loučení bylo smutné, nostalgické, 
tak jako každé loučení. Měli jsme tušení, že 
už se s ním vidíme naposledy. Byl to dobrý 
učitel s dobrým přístupem k lidem i ke svým 
žákům. Měli jsme ho rádi - vždyť nám zane-
chal svou přítomností a svými hudebními vý-
kony tolik dojmů, na které se nedá zapome-
nout. Slíbili jsme si, že budeme my na něho 
a on na nás vzpomínat.

Za 5 let, dne 23. prosince 2000, po půl 
roce, následoval svého přítele a bývalého ko-
legu na adamovské škole odborného učitele 
Antonína Kotulána tam, odkud není návratu. 
Jeho smrt možná ovlivnila předčasná smrt 
jeho mladšího syna.

Při příležitosti 30. výročí povýšení Adamo-
va na město obdržel Mgr. Václav Stuchlý čest-
né uznání za kulturní činnost.

Jeho bývalí žáci a všichni, kteří se s ním se-
tkali, stále na něj s láskou vzpomínají.

Připomeňme si ještě, že na letošní rok při-
padá 95. výročí narození odb. uč. Antonína 
Kotulána (4. 10. 2014) a 105. výročí narození 
odb. uč. Jana Pivody (22. 12. 2014).

Miroslava Kejíková a Anna Bláhová
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VZPOMÍNKA
Dne 11. srpna 2014 jsme vzpomenuli 
35. výročí, kdy nás náhle opustil manžel, 
tatínek pan Jan Voškeruša. 
Děkujeme všem, kdo spolu s námi mu věnují 
tichou vzpomínku.

S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Dne 12. srpna 2014 uplynul rok od úmrtí naší 
maminky paní Márie Krystyny Červené, která 
zemřela ve věku 54 let.

Vzpomíná syn a dcera s rodinami.

Dne 8. září 2014 tomu bude 5 let, kdy nás 
opustil náš manžel, tatínek a dědeček pan 
František Řezáč.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka,  
syn Karel a dcera Petra s rodinou.

Dne 12. září 2014 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana Jaroslava Slavíka. 

Stále vzpomíná celá rodina.  

Dne 21. září 2014 uplyne 10 let od úmrtí 
pana Antonína Kubíčka. Stále vzpomínáme 
a nezapomeneme.

Dcera Monika, vnuk Roman, Martin 
a vnučka Kateřina.

Dne 17. září 2014 uplyne 30 roků od úmrtí 
pana Emanuela Hudce, adamovského rodáka, 
který žil se svojí rodinou v Adamově, Plotní uli-
ce. Celý život od vyučení až po odchod do dů-
chodu pracoval v Adamovských strojírnách.
Dne 26. května 2014 uplynulo 35 roků od 
úmrtí paní Anežky Hudcové, jeho manželky, 
která od roku 1925 žila v Adamově a pracova-
la až do odchodu do důchodu rovněž v Ada-
movských strojírnách.

S láskou a vděčností vzpomínají děti 
Jaroslav, Emílie a Jana s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat všem přáte-
lům a známým, kteří se přišli rozloučit s mým 
manželem panem Josefem Badalem.
Také děkuji Jednotce sboru dobrovolných ha-
sičů města Adamova za rychlý příjezd a profe-
sionální přístup. 

Danuše Badalová 

Děkujeme všem občanům, kteří se dne 
13. června 2014 zúčastnili posledního rozlou-
čení s dlouholetou občankou Adamova paní 
Ludmilou Kalábovou v místním kostele sv. Bar-
bory, která zemřela náhle dne 9. června 2014.
Poděkování patří též faráři Jiřímu Kaňovi 
a všem jeho pomocníkům i všem členkám 
chrámového sboru, které se svým překrásným 
zpěvem loučily s jednou ze svých členek, za 
důstojný smuteční obřad.
Děkujeme i ostatním přítomným, kteří se na 
této části pohřbu podíleli, a také za projeve-
nou soustrast a květinové dary. Po smutečním 
obřadu v Adamově byly tělesné pozůstatky 
paní Ludmily Kalábové převezeny do Zbraslavi 
u Brna, kde byly uloženy do rodinného hrobu 
Kalábových.

Miroslav Kaláb, syn s rodinou, Kotvrdovice.

Slova pro 
povzbuzení

Známe to snad všichni: Prázdniny neprázd-
niny, některá práce prostě nepočká. A jedna 
taková se v našem městě musí stihnout ještě 
do podzimu: jsou to úpravy okolí kostela, kte-
rým se musí věnovat i v době dovolených. Pře-
sto jsem v této souvislosti zažil něco, co by člo-
věk čekal spíš od dovolené, než od pracovních 
povinností. Bylo to, když jednou Josefovským 
údolím řídil kolega a já jsem nemusel cestou 
sledovat zatáčky, cyklisty nebo protijedoucí 
auta. Místo toho jsem se mohl v klidu rozhlí-
žet a nestačil jsem žasnout, kolika zajímavých 
stromů, roklinek, potůčků a skalek kolem silni-
ce jsem si dosud nevšiml. Měl jsem prostě zá-
žitek, a to jsem nemusel cestovat nikam světa 
kraj. Stačilo se jen podívat kolem sebe z jiné-
ho úhlu. Něco podobného jsem kdysi poprvé 
zažil při splouvání divoké řeky – i z malé lodi, 
proplétající se mezi vysokými břehy, vypadá 
svět úplně jinak. Nemusíme však na sedadlo 
spolujezdce nebo na loď. Ono kolikrát stačí 
nejet po městě (ať už po našem nebo jiném 
známém) autem, ale projít je pěšky a dívat se 
kolem jinak než očima motoristy. A když už 
to někdy vyzkoušíme, pak se můžeme jen tak 
potichu podívat z jiného úhlu i na své blízké. 
Možná i na nich objevíme něco, kolem čeho 
roky chodíme a nikdy jsme si toho nevšimli.

Jiří Kaňa
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Připojujeme se k poděkování společnosti Lékaři bez hranic.
Jitka Králíčková, MKS Adamov

Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@charita.cz

Program na měsíc září 2014
pondělí 1. 9. Hřiště (míčové hry)

úterý 2. 9. Posilovna zdarma od 1�:00 h
středa �. 9. Vyrábění košíků a svíček

čtvrtek �. 9. Promítání filmu
pátek �. 9. Výroba draků

pondělí 8. 9. Hřiště (míčové hry)
úterý 9. 9. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 10. 9. Vyrábění košíků a svíček
čtvrtek 11. 9. Promítání filmu

pátek 12. 9. Výroba draků
pondělí 1�. 9. Hřiště (míčové hry)

úterý 16. 9. Posilovna zdarma od 1�:00 h
středa 17. 9. Vyrábění košíků a svíček

čtvrtek 18. 9. Promítání filmu
pátek 19. 9. Drakiáda

pondělí 22. 9. Hřiště (míčové hry)
úterý 2�. 9. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 2�. 9. Vyrábění košíků a svíček
čtvrtek 2�. 9. Promítání filmu

pondělí 29. 9. Hřiště (míčové hry)
úterý �0. 9. Posilovna zdarma od 1�:00 h 

Krásné podzimní dny přejí zaměstnanci Zlaté zastávky. 

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

PROJEKT 
ECOCHEESE

Použité baterie a akumulátory, nespráv-
ně vyhazované s komunálním odpadem, mo-
hou vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se 
z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké 
kovy, které mohou znečistit půdu, spodní i po-
vrchové vody. 

Správným tříděním baterií napomáháme 
k jejich recyklaci, tj. k opětovnému použití. Čím 
více vybitých baterií se do recyklačního proce-
su dostane, tím méně přírodních zdrojů je nut-
no vytěžit k výrobě nových. 

Všechny prodejny, které v rámci svého sorti-
mentu prodávají přenosné baterie, jsou dle zá-
kona o odpadech povinny od vás baterie zdar-
ma přijmout, a to bez ohledu na jejich značku, 
velikost či množství.  Zákazník přitom nemusí 
kupovat nové baterie. Použité baterie a aku-
mulátory lze vrátit téměř ve všech hypermarke-
tech, supermarketech, hobby centrech a elek-
troprodejnách.

A jak se i vy můžete aktivně a snadno zapojit 
do sběru a recyklace baterií, aniž byste muse-
li každou vybitou baterii odnášet do sběrného 
místa? Začněte třídit baterie v rámci své do-
mácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou kra-
bičku ECOCHEESE v moderním designu, která 
je unikátním projektem společnosti Ecobat. Na 
výběr je několik barevných variant (růžová, ze-
lená, modrá a světle modrá). Objednat si ji mů-
žete zdarma na www.ecocheese.cz, případně 
si ji jednoduše vyzvedněte na MěÚ Adamov 
u odboru správy majetku, U Kostela 1. 

Do sběrného boxu můžete ukládat knoflíko-
vé a tužkové baterie, velké a malé monočlánky, 
akumulátory z mobilních telefonů, notebooků 
nebo ručního nářadí. Baterie by měly být ne-
porušené, vybité a suché. Speciální bateriové 
články s drátěnými kontakty je třeba předem 
zaizolovat.

Nashromážděné baterie pak můžete bez-
platně uložit na jednom z následujících sběr-
ných míst: box MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 
(vestibul), venkovní červené kontejnery na 
ul. Komenského 1 a Družstevní 1, sběrný dvůr 
GAMA J+P s.r.o., Kolonie 302, provozovna Al-
bert (a.centrum) a ostatní prodejny baterií. Bliž-
ší informace o projektu a seznam všech regis-
trovaných sběrných míst po celé ČR naleznete 
na www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz. 
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Ohlédnutí za florbalovou sezónou
Další sezóna je za námi a nyní nastal čas, aby-

chom se za ní ohlédli. Jak se nám vlastně dařilo? 
Splnili jsme vytyčené předsezónní cíle? 

Začnu s kategorií mužů. Po minulé sezóně 
zakončené v prostředních patrech tabulky jsme 
byli nabití optimismem. Bohužel přišlo opět ně-
kolik odchodů a změn v sestavě. Sezónou jsme 
se výsledkově protrápili i přes to, že herní projev 
nebyl špatný a mnohdy byla z naší strany vidět 
pohlednější hra, než ze strany soupeře.  Vzhle-
dem ke špatné koncovce nám několik utkání 
uteklo do slova „mezi prsty“. Na štěstí vzpama-
tování v podobě několika výher v druhé půli 
sezóny nám pomohlo opustit sestupové vody, 
a tím ligu udržet. Naše setrvání v soutěži bylo 
v našich rukách, a tak se hrálo do poslední mi-
nuty. Ze všech odehraných utkání stojí nejvíce 
za zmínku právě to poslední, které bylo přímým 
soubojem o udržení soutěže. Ve zmiňovaném 
utkání proti nám stáli brněnští Buldoci, kterým 
stačila remíza, zatímco my museli vyhrát. Po 
třech nedůslednostech přišlo vystřízlivění v po-
době tříbrankového manka. V tu chvíli přišel 
zlom a od vstřelení první branky jsme byli lep-
ším týmem a utkání jsme nakonec otočili na ko-
nečných 5:3. Na výhře měli podíl všichni hráči, 
v čele s výborně chytajícím Markem Nejedlým. 
Věřím, že to pro nás bude dostatečným pouče-
ním do budoucna, aby se tato situace neopako-
vala. Jak tedy mužskou sezónu zhodnotit? Když 
nám teklo do bot, ukázali jsme sílu kolektivu 
a že na to máme. Na druhou stranu hrdí na sebe 
být, za celkové 10. místo z třinácti týmů, nemů-
žeme. Máme před sebou hodně práce.

Sestava: Kocman J., Lukáš L., Knotek T., Zou-
har J., Novotný T., Moser D., Chalupa P., Vašina 
M., Žlůva B., Odehnal L., Baďura T., Krátký P., Žit-
ník V., Pitek J., Nejedlý M., Novotný M., Martišek 
T., Lukáš M., Buchta P., Sehnal D.

A jak se dařilo dorostu? V posledním článku 
jsem zmiňoval zastoupení mládežnických týmů 
v orelské i sokolské soutěži. Nyní k výsledkům 
a hodnocením. Dorostenci vstoupili do orelské 
soutěže rozpačitě a na bodové zisky čekali šest 
dlouhých utkání. Po sérii porážek se klukům po-

dařilo sebrat body dominantní Kuřimi, Žďáru 
a dokonce i prvním Boskovicím, což opět potvr-
dilo vyrovnanost soutěže. Konečné páté místo 
tedy není žádnou ostudou vzhledem k tomu, že 
některá utkání skončila nejtěsnějším možným 
rozdílem. 

Mimo orelskou soutěž kluci bojovali i v sou-
těži sokolské. Zde podávali přesvědčivé a domi-
nantní výkony, které vedly až do Moravského 
finále do Brna a následnému postupu na repub-
likové finále do Prahy. Celkově tedy kluci své 
působení završili krásným 4. místem na repub-
likovém finále. Určitě jste si všimli výsledkových 
rozdílů mezi soutě-
žemi. Na orelské se 
kluci poměrně dost 
trápili, zatímco so-
kolskou soutěž hráli 
přesvědčivě a kon-
centrovaně. Bavili 
se hrou. Cílem do 
další sezóny bude 
zhodnotit získané 
zkušenosti v ligo-
vém prostředí.  Mezi 
jednotlivci se nejví-
ce prosadili Samuel 
Svoboda a Jakub Kulhánek, kteří v rámci regio-
nálních kol obsadili první dvě místa v hráčských 
statistikách. V součtu tedy byla sezóna pro do-
rostence dokonce nad očekávání úspěšná. Teď 
se jen připravit na další sezónu a od září opět 
bojovat o body.

Sestava: André D., Antoňů T., Dufková E., Fi-
lip J., Krčál L., Kuchař D., Machula R., Svoboda S, 
Kulhánek J., Synek O., Glos R., Dušek P.

Průřez kategoriemi završím krátkým shrnu-
tím o mladších žácích, kterým naváži na člá-
nek z minulého zpravodaje. Žáci rovněž jako 
dorostenci hájili naše barvy ve dvou soutěžích. 
V orelské lize si počínali velice slušně i přes ne-
milosrdný los, který jim hned z kraje soutěžního 
losu nadělil samé silné soupeře. Kluci podávali 
stabilní výkony. Soutěž byla po celou sezónu ve-
lice vyrovnaná a o tři postupová místa na finá-

lový turnaj nakonec 
bojovali čtyři celky. 
Černý Petr nakonec 
zůstal na naší straně 
a tak se hráči moh-
li plně soustředit na 
souběžně probíhají-
cí sokolskou soutěž. 
Zatím každý rok byl 
v rámci této soutěže 
velmi úspěšným a le-
tošní rok nebyl vý-
jimkou. Po postupu 
na finále naši hráči 

opět vyloupili medailové pozice, a to hned ve 
dvou kategoriích. Starší vybojovali skvělé třetí 
místo a mladší druhé místo. Zvláštního oceně-
ní dosáhli i jednotlivci v rámci kanadského bo-
dování. Matyáš Polzer a Ondřej Kos byli vyhod-
noceni jako dva nejproduktivnější hráči turnaje 
a Anna Kobylková byla vyhodnocena jako dru-
há nejlepší brankářka.

Letos naše barvy hájili: Bagin L., Bavlnka L., 
Bavlnka J., Crha A., Doha P., Havlíček F., Kobyl-
ková A., Kos O., Křenek D., Lukáš M., Nezval F., 
Poláček T., Polzer M., Prudík A., Sereda V., Štefan 
D., Unčík M., Žitník D., Žlůva L., Polzer T.

Za celou sezónu chci poděkovat všem trené-
rům. Jmenovitě: Bohumilu Žlůvovi, Jiřímu Pitko-
vi, Tomášovi Knotkovi a Vlastimilu Dufkovi. Vaše 
práce není snadná.

Dále chci poděkovat všem pomocníkům, 
kteří se podíleli na pořádání akcí: Evě Kalinové, 
Renatě Vespalcové, Lucii Petrové, Dominiku Mo-
serovi, Lukáši Krčálovi, Dušanu André, Daniele 
Šíblové, Dominice Pernicové, Lukáši Hlouškovi, 
Ondrovi Synkovi i Pavlovi a Martinovi Krátkým 
za skvělou spolupráci. 

V neposlední řadě patří poděkování panu 
Ladislavu Pozorskému OVV ČSSD za zapůjčení 
skákacího hradu pro děti. 

Na závěr patří velké poděkování našim 
sponzorům. Firmám Realman, Ada-Net, Plasma-
metal, TT-Servis Brno, Trika-jinak, Nábytek Pidra 
– Černý – Pozorský a panu Miroslavu Svědínko-
vi. Velice si vážíme vaší podpory!

Za celý florbal, Lubomír Lukáš
Předseda oddílu, FBC Sokol Adamov

www.florbaladamov.cz

Turnaj amatérů 31. 5. 2014 Dětský den 1. 6. 2014

Turnaj žáků 7. 6. 2014 
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TURISTICKÝ ODDÍL  
TJ SPARTAK ADAMOV

Vážení přátelé turistiky, 

sobotní vycházka na Paseckou skálu (dne 26/7/14)  byla, díky pěknému počasí, vydařená. 
Účastníků akce bylo celkem 12 a trasa měřila 17 km. 

  Zdravím všechny členy KČT a zvu Vás na další vycházku.
IA

PLÁN VYCHÁZEK
20. 9. 2014 – sobota  

STRÁŽNICE – TRAVIČNÁ   

(délka 8 km nebo 15 km)

Odjezd: 

Adamov nádr. ČD 6:39 hod., (Sp 6:57 hod.), 

Brno Sp 7:35 hod. přes Veselí n/M.

Trasa: 

Strážnice – Tvarožná Lhota – Travičná 

rozhledna – Radějov (Strážnice).  

Ukončení činnosti 
oddílu Cyklistiky

TJ Spartak Adamov oznamuje ukon-
čení činnosti oddílu Cyklistiky a vše-
stranného rozvoje ke dni 1. 7. 201� 
z personálních důvodů.

Za TJ Spartak Adamov 
místopředseda pověřen předsednictvím

Bc. Alois Lolo Kožený 

Uvítání účastníků vycházky

Z vycházky k prameni Svitavy
Na vyhlídce

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

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

včetně dodávky materiálu.

Tel. 724 738 924
www.podlahyslezak.cz

Již tradičně úspěšná sezóna šipkařů 2013/2014
Obě Adamovská družstva zakončila sezónu 

2013/2014. DC HORNETS pod vedením Zdeň-
ky Dudíkové reprezentovali Martin Réda, Aleš 
Mrva, Jaromír Bednařík, Ivo Tretera, Tomáš 
Antl, Lukáš Daněk, Stanislav Kořínek, Vladimír 
Navrátil a Jan Kleveta. DC HURRICANE pod ve-
dením Milana Dudíka st. reprezentovali Mar-
tin Šeba, Miroslav Dobrovolný, Antonín Kišner, 

Milan Dudík ml., Jaromír Pořízek, Roman Mi-
keš, Lukáš Zbojek a Martina Čapková.

Ligovou sezónu DC HORNETS zakončil 
vítězstvím v Jihomoravské EXTRALIZE a DC 
HURRICANE jako nováček EXTRALIGY obsadil 
pěkné sedmé místo. První dva týmy se kvali-
fikovaly na MČR, které se konalo ve Valdicích 
u Jičína. Zde se lépe dařilo druhému z EXTRA-

LIGY DC MUSTANG Brno, který obhajoval loň-
ský titul a skončil na třetím místě. Naši kluci 
obhajovali loňské druhé místo, ale po postu-
pu ze skupiny do play off bohužel prohráli se 
Vsetínskými štikami a obsadili konečné devá-
té místo.

Po sedmi letech se tým DC HORNETS zú-
častnil také Mistrovství Evropy v Chorvatské 

Poreči. Zde se celý tý-
den konala celá řada 
turnajů jednotlivců, 
dvojic, mixů, triplmixů 
a družstev. Vše vrcho-
lilo soutěží reprezen-
tačních družstev mužů 
a žen. V týmu žen ČR 
hrála naše hráčka Mar-
tina Čapková a podíle-
la se na obhajobě loň-
ského vítězství našich 
žen a je Mistryní Evro-
py. Muži ČR neobhájili 
a skončili třetí. Tým DC 

HORNETS startoval v kategorii A EuroCupů, 
kterého se zúčastnily týmy z nejvyšších soutě-
ží 25 zemí a celkem jich bylo 47. Na začátku 
byly týmy rozlosovány do skupin po čtyřech 
nebo po třech týmech. Z každé skupiny po-
stupovaly do play off první dva týmy. My jsme 
měli ve skupině Rakouský a Belgický tým. Prv-
ní zápas jsme se trápili s Rakouským týmem, 
ale nakonec jsme zvítězili 3:2. Po té jsme stej-
ný poměrem prohráli s Belgií, ale postupovali 
jsme z druhého místa do play off, které se hrá-
lo na dvě porážky. Do prvního kola jsme do-
stali Rakouský tým, se kterým bohužel prohrá-
váme 0:3 a jdeme do levé strany pavouka. Zde 
hrajeme s českým týmem Grenenla team, kte-
rý je uměle poskládaný z hráčů české špičky. 
Po úvodním vedení 2:0 prohráváme čtyřhru 

a hrají se dva singly. Za nás nastupuje Martin 
Réda a Aleš Mrva. Aleš vyhrává 2:0, a tím vítě-
zíme celkovým skore 3:1 a postupujeme. Teď 
nás čeká Chorvatský tým z Brezna. Po skvělém 
výkonu, kdy vyhrávají Martin Šeba a Jaromír 
Bednařík úvodní singly, se daří i ve čtyřhře 
a Šeba s Bednaříkem a Mrva s Rédou také vítě-
zí a vyhráváme zápas 3:0. Ovšem dalším naším 
soupeřem je loňský vítěz TOI TOI DIXI Bratisla-
va, který je složen z Českých a Slovenských re-
prezentantů. Naši kluci sehráli jeden ze svých 
nejlepších zápasů a statečně drželi s favori-
ty krok. Bohužel se od nás odvrátilo štěstí na 
dublech a prohráváme 3:0. Po sedmi letech, 
když jsme skončili na 17. místě, obsazujeme 
letos 13. příčku mezi Evropskými kluby. I tak 
je to úspěch.

Na závěr bych chtěl všem hráčům a reali-
začnímu týmu poděkovat za vzornou repre-
zentaci klubu a města v rámci kraje, republiky 
a hlavně Evropy. Adamov se může pyšnit i Mi-
strem Evropy. Je jím s reprezentačním druž-
stvem ČR Martina Čapková. Mnoho zdaru do 
příští ligové sezóny 2014/2015.

Ing. Milan Dudík
předseda ŠK Adamov
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CENOVĚ VÝHODNÉ  
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme  

cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

ks

2,70 !

BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných 
provedeních, šedá barva skladem

Zahradní obrubník
šedý, 100 x 20 x 5 cm,  
systém pero-drážka

od

39,--
Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, šedá, vibrolisovaná, vysoká 
pevnost a otěruvzdornost, odolná proti rozm-
razovacím látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

31,- !

SOUČINITEL TEPELNÉ  
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách od 10 do 140 mm

ks od

8,- !

Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace,  
λ

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm

KE KAŽDÉMU BALENÍ 
PIVO ZDRAMA

m2 od 

50,50 !

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do 30. 9. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz

14-04 Adamov 160x230 CMYK.indd   1 14.08.14   16:15
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 608 887 840

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

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

Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2014 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !

ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo v SMART TV Samsung(v nejbli �í dob  i SMART TV LG) a na webu 
bez nutnosti instalace aplikací, v tabletech a za ízeních s Androidem a nov  i s APPLE  iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné na google marketu. Více ne  40 televizních program . 
Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 120 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.
HD programy m ete sledovat na Smart TV a STBoxech - T1, T2, T Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza. Pokud Vám nefungují, tak nás prosím kontaktujte.

INZERCE
MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, oken, 
rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. 
Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. 
Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

ADAMOstav – rekonstrukce bytových jader. Provádíme 
obkladačské, podlahářské, zednické práce. Více informací 
najdete na www.ADAMOstav.cz nebo tel. č. 603 752 493.

SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHROMADY – SPLÁCEJTE 
MÉNĚ! DOSTANETE NAVÍC I HOTOVOST NA ÚČET! NAVŠTIVTE 
STÁNEK V OD TESCO FINANČNÍ SLUŽBY BRNO. Těšíme se na 
viděnou! Veronika Kratochvílová, mobil 724 771 262.

Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC, montáž 
plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320,  
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

Prodám elektroměr jednofázový 230 V, max. 40 A, jednosazbový. 
Typ EJ 904A. Volat můžete na tel. č. 732 910 167.

Prodám řadovou zděnou garáž na ulici P. Jilemnického. El. 
energie 230 V, volná ihned, cena dohodou. Tel. č. 737 784 278.

Prodáme cihlový byt v OV 3+1, 73 m2 na ulici Komenského 
v Adamově. Nabízíme také možnost dokoupit k bytu zahrádku 
ve vzdálenosti 200 m od bytu. Tel. č. 608 022 674.















Jak na cenu tepla?
  SVJ doplnilo tepelnou soustavu 
objektu o alternativní zdroj tepla.

Cena tepelné energie  
za rok 2013:

Adavak s.r.o. – 61�,- Kč/ GJ

tepelná čerpadla – ���,- Kč/GJ 

  (cena uvedena včetně započítání 

investice)

SVJ spotřebuje ročně cca 2.000 GJ.

Soňa Bychlerová 
mobil: 776 003 698

www.svsadova232527adamov.cz






