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V
VÁS ZVE NA:

Adamovský
masopust
13. 2. 2015 od 16:00
MKM a hřiště Jilemnického

TÉMĚŘ,“TRADIČNÍHO“ ADAMOVSKÉHO MASOPUSTU SE MŮŽETE ZÚČASTNIT
V MASKÁCH A TAK MOŽNÁ…
...VYHRÁT CENY V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ ZAMASKOVÁNÍ
NEBO TAKÉ BEZ MASEK JAKO DIVÁCI, HRÁČI HER I KONZUMENTI.
PRŮVOD MASEK VYJDE Z MKM V 16:00,
PROJDE S VESELOU HUDBOU A S HRAVÝMI ZASTÁVKAMI PŘES PTAČINU NA
HŘIŠTĚ JILEMNICKÉHO, KDE BUDE JIŽ PŘIPRAVENÉ
VÝBORNÉ TEPLÉ I STUDENÉ, PEVNÉ I TEKOUCÍ OBČERSTVENÍ PRO KAŽDÉHO
(PRO ÚČASTNÍKY V MASKÁCH BUDE MALÉ OBČERSTVENÍ ZDARMA),
MASOPUSTNÍ REJ S HUDBOU, SOUTĚŽE PRO DĚTI, TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ ZUŠ A SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ S PŘEDÁNÍM CEN.
Start Adamovského TV - infokanálu se blíží
Město Adamov v nynějších dnech spouští nové webové stránky. Momentálně testujeme přidávání příspěvků na stránky vybranými organizacemi
včetně automatického napojení na vysílání infokanálu. Omlouváme se za menší zpoždění způsobené laděním nových webových stránek
a provázaností s televizním vysíláním. Stále jsou k dispozici na internetu videoreportáže z dění ve městě Adamově, aktuálně v měsíci prosinci.
Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Základní škola a mateřská škola Adamov,
příspěvková organizace

Vás zve na

XVI. školní ples
Ples se koná v pátek 13. února 2015
v prostorách MKS Adamov.
Začátek ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje
TOM – SAWYER BAND.

Tombola a občerstvení zajištěno.
Vstup jen ve společenském oděvu.

Leden

Novoroční výstup na Babí lom

TJ SPARTAK - oddíl turistiky

KALENDÁŘ
NAROK
ROK
2015
KALENDÁŘAKCÍ
AKCÍ NA
2015
Koňský spád - Macocha

TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Otevřený přebor města Adamova v běhu na lyžích

TJ SPARTAK - oddíl OB

I. Maškarní ples města Adamova

Město Adamov, MKS

Karneval
načiledě
na Sklaďáku (podle přírodních podmínek)
Název
akce
setkání

TJ Sokol Adamov
Pořadatel

5.2.

Přednáška Ing. Jaroslava Parmy - USA I. díl

MKS

6.2.

Kurz pro začínající včelaře

ZO ČSV Adamov

6.2. - 15:00

Vyrábíme masky z přinesených materiálů

MKM

6.2. - 16:00

Šipkový turnaj pro děti a mládež od 6 ti let

MKM

7.2.

Pod Mojetín

TJ SPARTAK - oddíl turistiky

8.2.

Vernisáž výstavy prací Jiřiny Zástěrové

MKS

13.2. - 20:00

Školní ples v MKS

ZŠ a MŠ Adamov

13.2. - 16:00

Adamovský masopust - rej masek a hodokvas na venkovním prostranství

MKM

16.2.

„Písně jsou jako ptáci“ K. M. Kučera - večer hudby a poezie

MKS

21.2.

Arboretum Řícmanice

TJ SPARTAK - oddíl turistiky

26.2.

Přednáška Ing. Jaroslava Parmy - USA II. díl

MKS

Taneční soutěž na tanečních podložkách pro všechny věkové kategorie

MKM

27.2.

Muzikálový koncert Roberta Jíchy a Jany Musilové za klavírního doprovodu Šárky Králové

MKS

6.3.

Datum

Únor

26.2. - 16:00

Březen

Duben

Exkurze do účelového zařízení ČSV Včelpo Obora

ZO ČSV Adamov

7.3. - 9:00

Halový turnaj ml. přípravek (O pohár města Adamova)

FK Adamov, PZMA a MA21

7.3. - 14:30

Halový turnaj st. přípravek (O putovní pohár starosty města) - XIII. ročník

FK Adamov

7.3.

Maršovský žleb

TJ SPARTAK - oddíl turistiky

7.3.

Karneval pro děti s Divadlem Koráb Brno

MKS

10.3.

Halový turnaj mladších a starších žáků v malé kopané - XIX. ročník

ZŠ a MŠ Adamov

14.3. - 9:00

Halový turnaj minipřípravek (O pohár předsedy FK Adamov)

FK Adamov

14.3. - 14:30

Halový turnaj ml. žáků (O pohár předsedy Komise PZMA&MA 21)

FK Adamov, PZMA a MA21

14.3.

Chlébské - bledule

TJ SPARTAK - oddíl turistiky

14.3.

V. Ples města Adamova

Město Adamov, MKS

18.3.

Setkání s poezií - oblastní přehlídka recitátorů

ZŠ a MŠ Adamov

19.3.

Přednáška horolezce Radka Jaroše - „Koruna Himaláje“

MKS

20.3.

Salonek dětských Adamovských umělců „pohádkový“ k 50. výročí Večerníčku

MKS, Město Adamov,
Adavak, s.r.o.

22.3.

VIII. ročník Běhu na Nový hrad

TJ SPARTAK - oddíl OB

24.3.

Den otevřených dveří - Komenského

ZŠ a MŠ Adamov

26.3.

Den otevřených dveří - Ronovská

ZŠ a MŠ Adamov

28.3.

Salon Adamovských fotografů

MKS

4.4.

VepřoCup - volejbalový turnaj mix pro starší ročníky

TJ Sokol Adamov

XI. ročník vybíjená - ml. žákyně, st. žákyně

ZŠ a MŠ Adamov

10.4.

Přednáška o ekologii a vlivu opylovatelů na tvorbu krajiny

ZO ČSV Adamov

25.4.

3. sokolská akademie

TJ Sokol Adamov

8.4. a 15.4.

KONTAKTY

Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 679 04
Brigáda „Za Adamov čistější“
Funkce
Jméno
Otvírání studánek - Konšelova studánka
Sekretariát
Chlupová
Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,Vratislava
grafika
Starosta
Bc.(sponzor
Romanutkání
Pilát, NOVA
MBA V. Uhlíř)
Fotbal - Muži - FK Adamov-Letovice
Místostarosta
Jiří Němec
Velikonoční Křetínka
Tajemnice
PhDr.
Bludičkový les aneb co se děje v lese
po Vlasta
setměníKubenová,
Mgr. Dobra Moserová, vedoucí
Odbor sociálních a správních
Turnajvěcí
mládeže pro veřejnost
Fotbal - Muži - FK Adamov-LysiceLenka
(sponzor
utkání Restaurace U baťáka)
Maláková
Matrika a evidence obyvatel
Správa majetku města Pálení čarodějnic na hřišti u ZŠ Ronovská
Ing. Radek Malý, vedoucí
Úklid Moravského
krasu
– určenéDana
trasy Hnátovičová
Péče o vzhled města, sportoviště
a veřejná
zeleň
Květen
9.5. hospodářství,
Amatérskýodpady,
turnaj veMHD
florbalu
Ing. Monika Hrubá
Bytové a nebytové
15.5.
Přednáška „Včelí produkty ve výživě
a jejich
vliv na zdraví“
Odbor ekonomický
Bc.lidí
Dita
Mašková,
vedoucí
Účetní
Hana Šebelová
Mzdová účetní
Marie Švábenská
Poplatky
Silvie Můčková
Pokladna, zpravodaj
Veronika Dudíková
Pavel Ševčík
Investice, staveb. dozor, ochr. přírody a krajiny
Stavební úřad
Blanka Obršliková
Pečovatelská služba
Pečovatelky
Městská policie
Strážník MP

Komise PZMA a MA21

Telefon
TJ SPARTAK - Mobil
oddíl turistiky
516 499
773 990 473
MKS620
516 499
620
773 634 342
FK Adamov
516 499
622 - 775
869
TJ SPARTAK
oddíl170
turistiky
516 499
723 010 631
ZŠ a623
MŠ Adamov
516 499  624
015
TJ SPARTAK - 602
oddíl788
st. tenisu
FK Adamov
516 499
633
773 990 472
MKM
516 499
626
773 990 468
ZŠ a635
MŠ Adamov,
516 499
724 CHKO
862 158
TJ Sokol
516 499
628 Adamov
773 990 470
ZO 631
ČSV Adamov
516 499
728 286 187
516 499 632
739 324 213
516 499 632
516 499 629
516 499 630
773 990 476
516 499 637
602 135 764
516 499 636
773 990 469
723 755 352
516 499 638
602 515 387


Oznámení Městského úřadu
Změna úředních hodin Městského úřadu – od 1. 2. 2015

Pondělí
Středa

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Provozní hodiny pokladny Městského úřadu – od 1. 2. 2015

Pondělí
Úterý
Středa

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00

Provozní hodiny podatelny Městského úřadu – od 1. 2. 2015

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 14:00
13:00 – 17:00
13:00 – 14:00

Prodej turistického materiálu na pokladně Městského úřadu – od 1. 2. 2015

V provozních hodinách pokladny, v ostatní dny na pokladně pouze prodej
turistického zboží
Pondělí
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 12:00
13:00 – 14:00
Středa
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00
13:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00

POPLATKOVÉ OBDOBÍ 2015
Zastupitelstvo města Adamova na svém 3. zasedání konaném dne 17. 12. 2014 schválilo
novou výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 600,- Kč za osobu. Tato sazba je
platná od 1. 1. 2015. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny.

Informace pro platbu v hotovosti na pokladně:
PLATBA ZA ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA RODINU ANI BYT, ALE ZA OSOBU.
Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA KTERÉ
CHCETE ÚHRADU PROVÉST. Úhradu je možné provádět za jednotlivé členy rodiny postupně,
nejpozději však do 30. 6. 2015.
NÁZEV POPLATKU SPLATNOST SAZBA POPLATKU
POPLATEK ZE PSŮ
za 1. psa za 2. a každého dalšího
psa téhož držitele
rodinný dům
30. 6. 2015 300,- Kč
450,- Kč
30. 6. 2015 150,- Kč
225,- Kč
30. 6. 2015 700,- Kč
1 000,- Kč
ostatní místa
30. 6. 2015 200,- Kč
300,- Kč
KOMUNÁLNÍ
30. 6. 2015 600,- Kč za poplatníka
ODPAD
stanoveného v OZV č. 2/2014
ZAHRÁDKY
31. 1. 2015 dle uzavřené smlouvy

POZNÁMKA
SS 1341002015

důchodce
důchodce
SS 1340002015
SS 10122131

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod. a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod., čtvrtek a pátek
ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo
poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz výše uvedené poplatky.
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: silvie.muckova@adamov.cz identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, za
které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA
ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.


ZPRÁVY Z MATRIKY
V sobotu dne 13. prosince 2014 proběhlo
na Městském úřadě vítání občánků. Do života
byly přivítány tyto děti:
11. 8. 2014 Eliška Pavlíčková,
Ronovská 2
16. 8. 2014 Filip Prokop,
Sadová 23
21. 8. 2014 Matyáš Jeřábek,
Komenského 5
29. 8. 2014 Štěpánka Procházková,
Komenského 6
13. 9. 2014 Matěj Karas,
Fibichova 17
25. 10. 2014 Julie Hájková,
Petra Jilemnického 29
3. 11. 2014 Tobiáš Chalmovský,
Komenského 15

Blahopřejeme
12. 1. 2015 Blažena Chrástová, 81 rok,
Komenského 1
13. 1. 2015 Jarmila Vrtělová, 80 roků,
Sadová 23
15. 1. 2015 Jaroslava Hladká, 84 roky,
Údolní 1
16. 1. 2015 Richard Papež, 91 rok,
Blažkova 6
21. 1. 2015 Milada Šenkýřová, 82 roky,
Opletalova 48
23. 1. 2015 Bedřich Hájek, 82 roky,
Tererova 4
24. 1. 2015 Drahomíra Nečasová, 82 roky,
Tererova 1
27. 1. 2015 Drahomíra Všianská, 87 roků,
Petra Jilemnického 12
27. 1. 2015 Marie Korabečná, 87 roků,
Komenského 21
29. 1. 2015 Ing. František Novák, 82 roky,
Komenského 21

Úmrtí
14. 12. 2014 Božena Radkovičová, roč. 1927,
Sadová 7
16. 12. 2014 Jan Pernica, roč. 1929,
Komenského 1
25. 12. 2014 Richard Beránek, roč. 1922,
Komenského 1
12. 1. 2015 Jaroslav Forejtník, roč. 1935,
Opletalova 38A
18. 1. 2015 Mgr. Eliška Nováková, roč. 1931,
Petra Jilemnického 4
18. 1. 2015 Jiří Šváb, roč. 1937,
Komenského 17

Z jednání Rady a Zastupitelstva města Adamova
Na 3. schůzi Rady města Adamova konané dne 8. 12. 2014 byly vzaty na vědomí zápisy ze 45. zasedání Kulturně informační komise
a z pracovní schůzky komise Projektu Zdravé
město Adamov a místní Agendy 21.
Vzhledem ke změnám v různých organizacích, ke kterým dochází z důvodů pohybu
pracovních sil a změnám v podnikatelské sféře, byl aktualizován Plán činnosti orgánů města Adamova, který se týká organizace činností
města při mimořádných událostech.
Byl jmenován předseda Komise sociální
a výchovně vzdělávací Miloš Volavý a členové Mgr. Dobra Moserová, Mgr. Jiří Papiž, Mgr.
Jana Burianová, Daniela Masáková, PhDr. Jarmila Kuchařová a Miloslava Rejdová.
Zřízena byla Komise pro přidělování bytů
s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné
ve složení Mgr. Dobra Moserová, Ing. Monika
Hrubá a Silvie Můčková.
Dále pak byl jmenován předseda Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní
Agendy 21 RNDr. Karel Truhlář a členové Mgr.
Dobra Moserová, Jiří Němec, Ing. Glena Rauerová, Zlatuše Němcová, Mgr. Lenka Dohová,
Ing. Vladimír Bílý a Lukáš Malý.
Z důvodu podjatosti ve věci projednání
vnitřního předpisu č. 9/2014 – Stanovení platu
a výroční zprávy ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, za školní rok 2013/2014 opustila jednání Mgr. Jana Burianová. Rada schválila
jak vnitřní předpis, tak výroční zprávu.
Z důvodu podjatosti ve věci projednávání dodatku č. 3 k Servisní smlouvě ze dne
31. 7. 2007 pan starosta předal řízení schůze
panu místostarostovi a opustil jednání. Obsahem dodatku je rozšíření předmětu smlouvy
o jeden bod, a to zajištění vyhrazeného zabezpečení datové trasy pro kamerový systém
Městské policie bez nároků na navýšení stávající ceny. Dodatek byl schválen.
Členům Rady města Adamova byl předložen aktuální přehled společenství, která přistoupila dle schválených „Pravidel pro údržbu
veřejné zeleně a chodníků v okolí bytových
domů na pozemcích ve vlastnictví města Adamov“ ke spolupráci v roce 2015. Proti roku
2014 (16 SVJ) dochází k následujícím změnám:
odstoupení – není zaznamenáno; zapojení do
projektu SVJ Družstevní 2-3, SVJ Neumannova
6, SVJ P. Jilemnického 23,25.
Byla schválena smlouva o zřízení věcného
břemene od fy E. ON Distribuce, a.s. týkající se
vedení pro garáže u Komenského 6.
Komise pro udělování čestných občanství
bude pracovat ve složení PhDr. Jaroslav Budiš,
Jiří Němec, RNDr. Karel Truhlář, Lenka Maláková, Jitka Králíčková a Lenka Vrožinová.
Projednány a schváleny byly smlouvy příkazní k projektu „Obnova biokoridoru na Ná-

městí práce a regenerace stráně nad ulicí Petra Jilemnického v Adamově“. Na provedení
technického dozoru s Ing. Zdeňkem Riznerem
a autorského dozoru s Ing. arch. Tomášem
Hlavsou.
Darovací smlouvou se společností E. ON
ČR, s.r.o. získalo město dvě kompozitní certifikované fotbalové branky, jejich hodnota by
činila asi 49.546,- Kč celkem (za 2 ks). S umístěním těchto branek se počítá na hřiště u ZŠ
Komenského.
Na 4. schůzi Rady města Adamova konané dne 17. 12. 2014 byl vzat na vědomí zápis
z 1. zasedání Sportovní komise.
Pořízeno bylo užitkové auto Volkswagen
Caddy pro pracovní skupinu výměnou za
původní auto značky Renault KANGOO (rok
výroby 1998) za 131.000,- Kč.
Schválením dodatku č. 1 ke smlouvě
o zajištění Městské hromadné dopravy v Adamově č. 01/2014/O ze dne 20. 12. 2013 došlo
ke stanovení prokazatelné ztráty pro rok 2015
ve výši 727 000 Kč (pro rok 2014 ztráta činila
729 165,18 Kč) a ke stanovení ceny dopravního výkonu ve výši 44,21 Kč za ujetý km bez
DPH (v r. 2014 cena dopravního výkonu činila
44,09 Kč). Tuto částku město Adamov doplácí
na provoz MHD.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na provádění služeb v oblasti odpadového hospodářství a provozování sběrového dvoru aktualizoval zejména cenu za uložení a dopravu na
kompostárnu Blansko, spalovnu Brno a cenu
za uložení směsného komunálního a objemného odpadu na skládce Bratčice z 1457 Kč/t
na 1555 Kč/t.
Na základě zveřejněného záměru pronájmu prostor v Domě služeb byla schválena
smlouva o nájmu s Ing. Petrem Krejčiříkem
za účelem zřízení ateliéru pro projektování
staveb.
K projektu výzvy IOP „Zavádění ITC v územní veřejné správě“ byla schválena smlouva na
zajištění zjednodušeného zadávacího řízení
se společností Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.
Rovněž byla schválena zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na dodávky
pod označením „V 00044 – dodávka IT“ pro
projekt „Konsolidace IT a nové služby města Adamov“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09578,
zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a dle Příručky pro
žadatele a příjemce pro oblast intervence 2.1.:
Zavádění ITC v územní veřejné správě.
Za členy dozorčí rady společnosti ADAVAK,
s.r.o. byli jmenováni Josef Novotný, Ing. Eva
Trčková, Ing. Petr Slavíček, Miloš Volavý
a Ladislav Pozorský.

Na 5. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 1. 2015 byl vzat na vědomí zápis
z 2. zasedání Sportovní komise a z 1. zasedání
Kulturně informační komise.
Dodatkem č. 2 smlouvy se společností
Energo Adamov, s.r.o. byly schváleny ceny el.
energie pro rok 2015.
Pronajaty byly na základě žádosti sloupy
veřejného osvětlení za účelem umístění propagačních reklamních panelů společnosti
TENZA cast, a.s.
Byla udělena výjimka prodloužení doby
ukončení veřejné produkce „2. maškarní ples
města Adamova“ do 03:00 hodin.
Rada města Adamova dále jmenovala členy Školské rady ZŠ a MŠ Adamov za zřizovatele. Školská rada má toto složení: 9 členů, z toho
3 členové za veřejnost (rodiče), 3 členové za
zřizovatele, 3 členové za příspěvkovou organizaci. Zřizovatele budou zastupovat Jiří Němec,
Ing. Petr Kupka a Bc. Roman Pilát, MBA.
Na 3. jednání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 17. 12. 2014 byl vzat na
vědomí z 1. jednání Finančního výboru konaného dne 15. 12. 2014 zápis z jednání Kontrolního výboru č. 1/2014 konaného dne 8. 12.
2014.
Jako odpovědný politik Projektu Zdravé
město Adamov a místní Agendy 21 ve volebním období 2014 – 2018 byl schválen RNDr.
Karel Truhlář a jako koordinátorka Projektu
Zdravé město Adamov a místní Agendy 21
Mgr. Dobra Moserová.
Bylo schváleno zřízení služebnosti (dříve věcné břemeno) na části pozemku parc.
č. 403/2 s Povodím Moravy s. p. ve prospěch
města Adamova. Jde o umístění opravené lávky přes řeku u a-centra.
Schválen byl rovněž odprodej pozemku
p. č. 252/33 v k. ú. Adamov paní Mgr. Veronice Práškové, Mgr. Janě Burianové a Ladislavu
Burianovi dle geometrického plánu a znaleckého posudku. Mgr. Jana Burianová pro
svou podjatost v tomto projednávaném bodě
nehlasovala.
O prodej budovy Adamov č. p. 99 na
pozemku parc. č. st. 80/1, vč. garáže, příslušenství a pozemků parc. č. st. 80/1 a 62/1 v k. ú.
Adamov se ucházel na základě zveřejněného
záměru jediný zájemce a to pan Jiří Vaněrka.
Odprodej byl odsouhlasen za předpokladu,
že nabyvatel bude poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí.
Dalším rozhodnutím byla snížena výše sazby poplatku za odpady z 650,- Kč na 600,- Kč
na jednoho poplatníka v roce 2015. Po dokončení projektu BRKO (deponie, vozidlo, hnědé
kontejnery) se předpokládá další snížení pro
rok 2016.
à


Přijata byla dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH Adamov ve výši 41.378,- Kč.
Dotace může být použita na věcné vybavení,
na výdaje spojené s odbornou přípravou hasičů a výdaje na uskutečněný zásah JSDH mimo
její územní obvod.
Odsouhlasena byla realizace projektu„Konsolidace IT a nové služby města Adamov“, kdy
na základě žádosti ze dne 27. 6. 2014 o dotaci reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09578 z operačního programu Integrovaný operační program,
prioritní osa: Zavádění ICT v územní veřejné
správě – Cíl Konvergence, oblast podpory:
Zavádění ICT v územní veřejné správě, na projekt „Konsolidace IT a nové služby města Adamov“ bylo Městu Adamovu doručeno oznámení o dotační podpoře. Celkové předpokládané náklady (způsobilé) nezbytné k zajištění
projektu budou představovat částku cca 3 mil.
Kč. Dotace činí 85%, tj. cca 2,5 mil. Kč.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV
Vybrané události z prosince 2014 konkrétně:
 Porušení vyhlášky města Adamova č.
4/2012 přišla strážníkům ohlásit žena, která
byla při venčení svého čtyřnohého přítele obtěžována jiným psem, který neměl náhubek
ani vodítko. Strážníci celou událost prověřili,
dohledali osobu podezřelou z přestupkového jednání a celou záležitost vyřešili uložením
blokové pokuty.
 Ke schylující se rvačce mezi několika osobami přivolal strážníky host restaurace na ul.
Nádražní, který vyhrocenou situaci sledoval.
Strážníci na místě prověřili totožnost osob,
které se zde nacházely, požádali je o podání
vysvětlení a situaci svou přítomností uklidnili. Strážníci poté z místa odešli, ale restauraci
kontrolovali až do pozdních nočních hodin.

 Možné týrání psa oznámila strážníkům všímavá žena na ul. Mírová, kde byl na zahrádce
přivázaný pejsek. Strážníci kontaktovali majitele, který jim sdělil, že pejska na místo umístil jen po dobu stěhování a v dalších dnech se
i s ním přestěhuje do nového domova, což
učinil. Po celou dobu pejska venčil, krmil a poskytoval mu potřebnou péči.
 Zřejmě z důvodu zajištění vánočního občerstvení se dne 23. 12. 2014 uchýlil ke krádeži
potravin mladý muž, kterého při této činnosti
spatřily všímavé zaměstnankyně obchodního
domu v Adamově. Strážnici byli na místě takřka ihned a muži za jeho jednání uložili blokovou pokutu.
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Zastavování spěšných vlaků v žel. zastávce Adamov
V novém železničním jízdním řádu platném
od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015 došlo ke změnám v zastavování některých spěšných vlaků,
a to nově v železniční zastávce Adamov. Jedná
se o tři spěšné vlaky s odjezdem z žel. zastávky Adamov: Sp 1971 v 5.56 h., Sp 1973 v 6.57
h. a Sp 1975 v 7.56 h. Železniční jízdní řád
2014/2015 byl zpracován společností KORDIS
JMK, a.s. po projednání návrhu mezi Správou
železniční dopravní cesty, s. o., Českými drahami, a.s. a Jihomoravským krajem. K návrhu
železničního jízdního řádu zaslalo Město Adamov v září 2014 na Jihomoravský kraj a KORDIS
JMK, a.s. své připomínky. Snahou bylo ponechat zastavování ranních spěšných vlaků v že-

lezniční stanici Adamov a zkrátit omezení jízdy
vlaků 15 minutové sítě, které dle návrhu nepojedou od 15. 6. do 31. 8. Bohužel připomínky
města nebyly Jihomoravským krajem akceptovány s následujícím zdůvodněním:
„Zastavení Sp 1971, 1973 a 1975 na zastávce Adamov zastávka je vynuceno předpokládanou rozsáhlou výlukovou činností v úsecích
Brno-Židenice – Brno-Maloměřice a Modřice
– Brno-Horní Heršpice v roce 2015: do jízdního řádu 2014/2015 je zapracováno prodloužení jízdních dob v uzlu Brno o 2 minuty. Následkem toho nevycházejí ve stanici Adamov
peronní intervaly (zajišťující bezpečnost cestujících). Prapříčinou je chybějící (polo)peroni-

zace ve stanici Adamov – nerealizovaná v rámci stavby koridoru koncem 90. let. Je reálný
předpoklad, že jízdním řádem 2015/2016 se
zastavování ranních Sp vrátí do stanice Adamov. Rozšířené omezení jízdy vlaků 15 minutové sítě nejede 15. 6. – 31. 8. je vynuceno
předpokládanou rozsáhlou výlukovou činností
v úseku Brno-Židenice – Brno-Maloměřice: 11
týdenní úplná výluka 15. 6. – 31. 8. 2015. V jízdním řádu 2015/2016 se omezení jízdy vlaků 15
minutové sítě vrátí k současnému stavu.“
Vlivem těchto skutečností došlo k úpravám
jízdního řádu MHD Adamov, které se pokouší
zmírnit negativní dopady na cestující.

Regiontour 2015 Termíny uzávěrek do ZPRAVODAJE rok 2015
Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2015 v Brně prezentovalo město Adamov své
propagační materiály pod hlavičkou Moravský kras a okolí jako součást expozice Jihomoravského kraje (viz snímek). V popředí paní
Hejčová, vedoucí informační kanceláře Blanka
v Blansku, která byla garantem tohoto stánku.



NÁZEV
Lednové vydání
Únorové vydání
Březnové vydání
Dubnové vydání
Květnové vydání
Červnové vydání
Červencové + srpnové vydání
Zářijové vydání
Říjnové vydání
Listopadové vydání
Prosincové vydání
Lednové vydání 2016

ČÍSLO

UZÁVĚRKA DO

1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7 + 8/2015
9/2015
10/2015
11/2015
12/2015
1/2016

8. 12. 2014
15. 1. 2015
15. 2. 2015
15. 3. 2015
15. 4. 2015
15. 5. 2015
15. 6. 2015
16. 8. 2015
15. 9. 2015
15. 10. 2015
15. 11. 2015
8. 12. 2015

Správa majetku města – informuje
Dne 12. 1. 2015 byly zahájeny práce na
letošní první významnější investiční akci města
s názvem „Obnova biokoridoru na Náměstí práce a regenerace stráně nad ulicí Petra Jilemnického v Adamově“. Z názvu akce je zřejmé, že stavební, sadovnické a zahradnické práce budou
probíhat ve dvou samostatných lokalitách.
Akce je spolufinancovaná z Operačního programu životní prostředí s využitím prostředků
vyčleněných na zlepšování stavu přírody a krajiny v oblasti podpory regenerace urbanizované
krajiny. Vítězem výběrového řízení na provedení
prací se stala společnost GREEN PROJECT s.r.o.
Úpravy stráně nad ulicí Petra Jilemnického
budou spočívat v pročištění stávajících porostů (zdravotní probírka), provedení zdravotního řezu vybraných dřevin, redukci náletového
podrostu. Většina odstraněné dřevní hmoty
bude využita ve formě štěpky na úpravu povrchu místního terénu. V této souvislosti upozorňujeme občany uvedené lokality na zvýšenou
prašnost a hluk v okolí jejich bytových domů.
Dbejte, prosím, při průchodu lokalitou zvýšené opatrnosti po dobu provádění kácení dřevin

a štěpkování dřevní hmoty. Současně prosíme
o pochopení pro krátkodobá narušení pohody
bydlení vlivem zvýšeného hluku.
Na náměstí Práce bude v rámci letošní I.
etapy prací odstraněn původní nevyhovující
podklad (betonová dlažba a silniční panely),
půdní povrch bude po úpravě oset travní směsí a bude provedena výsadba vzrostlých dřevin.
Ochranná opěrná zeď podél koryta řeky Svitavy bude opatřena novou korunou a moderním zábradlím. V této souvislosti upozorňujeme na částečné omezení při parkování vozidel na náměstí s tím, že po přechodnou dobu
bude možno parkovat na živičné manipulační
a odstavné ploše na ulici Mírová vedle budovy bývalého ředitelství fy ADAST, a.s. Náhradní
parkovací plocha bude se souhlasem vlastníků
dotčených pozemků v příštích dnech osazena přechodným dopravním značením poté, co
odbor SMM vyřídí příslušná správní povolení.
Všechny práce v obou lokalitách by měly být
dokončeny v průběhu měsíce června.
Ing. Radek Malý
Správa majetku města

Poděkování
Oblastní charita Blansko tímto děkuje
všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou na Tříkrálovou sbírku 2015 v Adamově
a zároveň všem lidem, kteří se nějakým způsobem na realizaci sbírky podíleli.
Vybrané finanční prostředky budou využity na podporu těchto projektů:
 Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí
v náhlé, nečekané krizové situaci.

 Pomáháme zdravotně postiženým žít
v přirozeném sociálním prostředí.
 Podpora dobrovolnického centra.
 Vzájemná humanitární pomoc jako
východisko z nouze.
 Každé dítě má právo na radostné prázdniny, každé dítě má právo na úsměv.
Celkem bylo v Adamově v rámci letošní
sbírky vybráno 13.783,- Kč a 1 euro.
Ještě jednou všem děkujeme.

Ochrana životního
prostředí recyklací
nefunkčních zářivek
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé
lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč
vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace
nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné
důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše
zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční
zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře
firmy GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302 v provozní hodiny: PO, ST,
PÁ od 10:00 do 18:00 hod. mimo státem uznané svátky nebo v obchodě při nákupu nových
výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží
do specializovaných recyklačních firem, v nichž
jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol.
Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro
zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu
nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMP se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké
množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Box na baterie pro
Vaše domácnosti
Oznamujeme, že na pokladně MÚ Adamov je zdarma k vyzvednutí papírový box, do
něhož mohou občané ve svých domácnostech vhazovat použité baterie. Baterie nepatří do odpadkových košů, proto doporučujeme baterie z naplněného boxu vysypat např.
do červených kontejnerů na elektro u Domu
služeb a DPS a opětovně použít pro další sběr.
Počet boxů je omezený.


Téměř před dvěma roky byla spuštěna
kampaň „Tříděním vyděláváme“, která byla zacílena na zvýšení podílu tříděného odpadu.
Jako vyhodnotitelný indikátor bylo použito
pořadí města v soutěži srovnatelně početných
municipalit Jihomoravského kraje, kterou pořádá společnost EKO-KOM. Hned v prvním
článku jsme uvedli, že se naše město v roce
2012 nacházelo až na začátku druhé poloviny tabulky soutěže. Po rozboru situace jsme
si vytknuli cíl, kterým bylo dosažení pomezí
první a druhé třetiny tabulky, což při 73 hodnocených městech a obcích je zhruba 24. místo. Jakou pozici obsazovalo město v minulých
třech letech, a které municipality si vedly v naší kategorii nejlépe, ukazuje následující tabul-

ka, jež byla sestavena z údajů dostupných na
www.tridime-jihomoravsky.cz/soutez-my-tridime-nejlepe-193.htm:
Z tabulky je vidět, že pozice města v soutěži se zlepšila, stanovený cíl však splněn nebyl.
V roce 2014 nebylo bohužel na stránkách
soutěže zveřejňováno průběžné hodnocení
po čtvrtletích, jako tomu bylo v předchozích
létech. Proto nebylo loni možné o tom informovat naše občany, jak jsme si původně
předsevzali. Dílčí čtvrtletní hodnocení byla
uvedena až ve vydání celkových celoročních
výsledků. V případě našeho města byl jejich
příspěvek poměrně vyrovnaný, jak to dokládá
jejich procentuální vyjádření: 4. Q 2013 – 23,7
%, 1. Q 2014 – 26,3 %, 2. Q 2014 – 25,2 %, 3. Q
2014 – 24,8 %. Také ve srovnání s předchozími
roky nebylo rozepisováno, jak se určitý druh
tříděného odpadu podílel na zisku bodů. Nás
především zajímalo, jak se projeví v přidělených bodech 1,8 t plastového odpadu, který
během listopadu 2013 nasbírali žáci adamov-

Pořadí
1. místo

2012
Čejkovice – 1 373 b.

2013
Střelice – 1 652 b.

2014
Mikulov – 1 783 b.

2. místo
3. místo
24. místo
Adamov

Střelice – 1 005 b.
Prušánky – 993 b.
687 bodů
40. místo – 570 b.

Čejkovice – 1 587 b.
Mikulov – 1 564 b.
1023 bodů
32. místo – 940 b.

Čejkovice – 1 706 b.
Střelice – 1 574 b.
1107 bodů
30. místo – 1 037 b.

Tisková zpráva:
Komplexní rozvoj školství v Adamově
Registrační číslo projektu:

CZ.1.11/3.3.00/36.01498

V rámci projektu došlo k dokončení další části, a to
vybavení dětských hřišť v mateřských školách na ulici
Jilemnického a Komenského.



ských škol. To
jsme se v důsledku snížené
informovanosti
nedověděli, faktem však je, že
podle uvedených údajů jsme
nejlépe ve městě v posledním
soutěžním období třídili odpad až v 1. čtvrtletí
roku 2014.
Tento článek je posledním se zaměřením
na tuto kampaň. K problematice zlepšení třídění odpadů bylo zveřejněno během roku
2013 celkem 8 článků. K nim měly v loňském
roce přibýt 4 články, které měly především přinášet zprávy o tom, jak si město vede v průběžném hodnocení soutěže. Bohužel k tomu
z výše uvedených objektivních důvodů nemohlo dojít a vyšly tak pouze dva.
Komise pozitivně hodnotí nárůst podílu
tříděného odpadu, jak to plyne ze zlepšování pořadí města v soutěži municipalit. Velice
si váží úsilí těch občanů, kteří komunální odpad třídí a děkuje jim za to. Od letošního roku
se možnost třídění rozšíří i na biologický odpad, o čemž budou občané ještě detailně informováni.
Komise PZMA a MA21

Městský klub
mládeže Adamov
Družstevní 1, 67904 Adamov
Tel.: 773 990 530, 773 990 499;
Email: mkm@adamov.cz;
Internet: www.adamov.cz

AKCE NA ÚNOR

Pátek 6. 2. 2015

VYRÁBÍME MASKY

Z přinesených materiálů (látek, plstí, mašlí,
knoflíků) si vyrobíme originální masky na
karneval nebo blížící se Masopust.
Tvoříme od 15:00 hodin.


Přehled přijatých dotací z rozpočtu
Jihomoravského kraje v roce 2014
Dotace na projekt „Jarní zvířecí pohrávání ve zdravém duchu
aneb jíme i očima“ (určená pro Základní školu a mateřskou školu Adamov, p.o.)
Výše podpory
Kč 45.000,Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 23. 4. 2014 na 29. zasedání.
Dotace na projekt „Organizace akcí Komise PZMA a MA 21“
Výše podpory
Kč 20.000,Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 18. 6. 2014 na 30. zasedání.
Dotace na úhradu ztráty z žákovského jízdného
Výše podpory
Kč 110.000,Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 24. 9. 2014 na 32. zasedání.
Dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH Adamov
Výše podpory
Kč 41.378,Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo města Adamova dne 17. 12. 2013 na 3. zasedání.

Pátek 13. 2. 2015

ADAMOVSKÝ MASOPUST

Od 16:00 hodin průvod masek od MKM,
poté hry a soutěže na hřišti Jilemnického.
Více informací se dozvíte z plakátů.


Úterý 17. 2. 2015

ŠIPKOVÝ TURNAJ

Pro děti a mládež od 6ti let. Na vítěze čekají
sladké odměny. Od 16:00 hodin.


Čtvrtek 26. 2. 2015

TANEČNÍ SOUTĚŽ

Soutěžit budeme na tanečních podložkách.
Pro všechny věkové kategorie. Nejlepší
tanečníci si odnesou drobnou odměnu.
Start v 16:00 hodin.

Certifikát o účasti
města Adamov
Město Adamov obdrželo certifikát o účasti
na překonání rekordu v počtu balónků vypuštěných v jeden okamžik v rámci akce Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi 12. 12. 2014.
Celkem bylo vypuštěno 103 738 balónků ze
415 míst ve všech krajích ČR. Pořadatelé děkují za spolupráci a těší se na další účast našeho
města v příštím ročníku.

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 únor 2015

pondělí 2. 2.
úterý 3. 2.
čtvrtek 5. 2.
pátek 6. 2.
pondělí 9. 2.
úterý 10. 2.

Stolní hry
Posilovna zdarma od 15:00 h
Promítání filmu
Taneční kroužek pro mladší děvčata
Stolní hry
SCRAPBOOK (výtvarná koláž z fotek, nutné donést
vlastní fotku, může být např. jako dárek na Valentýna)
čtvrtek 12. 2. Promítání filmu
pátek 13. 2.
Taneční kroužek pro mladší děvčata
pondělí 16. 2. Stolní hry
úterý 17. 2.
Přednáška, beseda na téma Zdravý životní styl s paní
Mgr. Ivanou Crhákovou
čtvrtek 19. 2. Promítání filmu
pátek 20. 2.
Taneční kroužek pro mladší děvčata
pondělí 23.
2. Stolní hry
úterý 24. 2.
Posilovna zdarma od 15:00 h
čtvrtek 26. 2. Promítání filmu
pátek 27. 2.
Taneční kroužek pro mladší děvčata
V průběhu měsíce proběhne zájezd do kina do Blanska.
Info: Změna cílové skupiny!!!
Nyní mohou zařízení Zlatá zastávka Adamov navštěvovat děti, mládež
a mladí dospělí ve věku od 7 do 26 let.
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.



Pozvánka na výstavu

Jitka Zástěrová – Malované kameny, pastely a šperky
Ve Společenském centru MKS v Adamově připravil na únor
Historicko-vlastivědný kroužek výstavu brněnské výtvarnice Jitky Zástěrové. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 8. února v 15
hodin. Výstavu uvede Markéta Zástěrová a PhDr. Jaroslav Budiš.
Markéta Zástěrová vystoupí i v hudební části vernisáže. Výstava potrvá do 17. února a můžete ji navštívit ve dnech pondělí
- pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

Autorka již v Adamově vystavovala a ke své současné výstavě napsala:
„Již od dětství jsem cítila velkou lásku k přírodě a vnímala její
zázraky. Zároveň mě přitahovalo lidské tělo svou variabilitou,
něžností, jemností a různými odstíny. Proto se mu věnuji čím dál
více, a čím méně je dokonalé, tím více mě láká jej ztvárnit. Patří
mezi ně i stáří, které je tak opomíjeno. Obrazy se snažím malovat
co nejpestřejšími barvami, s trochou poezie, lásky a humoru. Svými díly chci milovníkům umění přinášet potěšení a optimismus.
Do své tvorby poslední léta vnáším i variabilitu, kterou vidím
ve svých kamenech. Je to další materiál, který mě přitahuje a přináší mnoho možností. Při jejich malování, už vidím, jakou bude
mít kámen konečnou podobu.
Doufám, že moje výtvory budou pro návštěvníky pohlazením
po duši a budou se u nich bavit. Snad jim přinese potěšení i pár
šperků, které mají výstavu zpestřit.“
Autorčino vyznání je i pozvánkou pro všechny zájemce o její
tvorbu.
10

Městské kulturní středisko Adamov

Opletalova 22, 679 04  Adamov
MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. 516 446 590 záznamník,                                 
www.facebook.com/MKSAdamov
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS – knihovna, č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

Na ÚNOR 2015 jsme pro vás připravili...


3. února 2015

„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ...“

Salonek MKS Adamov ve 14:30 hodin.
vstup volný
Další hravé a soutěžní odpoledne pro seniory.


4. února 2015

„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“

Společenská místnost DPS Adamov v 9:00
hodin. Za obyvateli DPS v Adamově zavítáme
s nábídkou knih a společenským okénkem.
Zváni jsou i ostatní zájemci z řad seniorů.



6. února 2015

„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“
– LOUTKOHRANÍ

Sál MKS Adamov v 9:45 hodin.
Vstupné 35 Kč
Také v novém roce pokračujeme v přípravě
akcí určených pro nejmenší návštěvníky. Na
děti bude opět každý měsíc čekat pohádka
uváděná v dopoledních hodinách – určená
pro mateřské školy a rodiče s dětmi a víkendové pohádkové odpoledne, které budeme

střídat s návštěvou divadelních představení
v brněnských divadlech.
Herečky Marcela Renátová (známá jako Písničková tetina) a Kateřina Rakovčíková (z divadla
Paravánek) zavítají za dětmi s představením
Loutkohraní.



7. února 2015

SOBOTNÍ SETKÁNÍ
S POHÁDKOU...“ MUZIKANTSKÁ POHÁDKA

Sál MKS Adamov v 16:00 hodin.
Vstupné 35 Kč
Herečky Jana Sattlerová a Dáša Nečasová z Divadla Úsměv zahrají dětem známou veselou
hudební pohádku o hodné čarodějnici a rozverných myškách. Děti se naučí poznat noty
a jednoduché hudební nástroje.

19. února 2015
zájezd – Mahenovo divadlo Brno, baletní muzikál


„EDITH – VRABČÁK
Z PŘEDMĚSTÍ“

Začátek představení v 19:00 hodin.
Cena zájezdu 365 Kč
Spojením tance, zpěvu a slova vznikl jakýsi „taneční muzikál“. Inscenace mapuje v několika
11

epizodách život slavné francouzské šansoniérky a snaží se přiblížit divákovi fenomén jménem Piaf: život na ulici - pod střechou Paříže,
první profesní úspěchy, první zamilování, ale
i milostné prohry a pády na dno života, problémy s alkoholem a drogami, návrat na scénu... Velkou zásluhu na úspěchu tohoto představení měl, mimo choreografii a režii Libora
Vaculíka, i znamenitý výkon Radky Fišarové.

MKS Adamov,
Historicko-vlastivědný kroužek
pořádá ve dnech
8. 2. – 17. 2. 2015 výstavu:

Jitka Zástěrová
MALOVANÉ KAMENY, PASTELY
A ŠPERKY
Vernisáž se uskuteční
ve Společenském centru MKS,
Komenského 6
8. února 2015 v 15:00 hodin
Otevřeno pondělí - pátek
od 14:00 do 17:00 hodin,
neděle od 14:30 do 17:00 hodin

23. února 2015
zájezd – Městské divadlo Brno, činohra
– příběh legendární vily


„SKLENĚNÝ POKOJ“

Začátek představení v 19:00 hodin.
Cena zájezdu: 370/265 Kč

Příběh představuje osudy Liesel a Viktora
Landauerových, kterým slavný architekt postaví moderní vilu s ohromným skleněným
pokojem. Vila vejde do dějin architektury
jako „vila Tugendhat“. Autor se však zaobírá
mistrovským způsobem i odvěkým lidským
tématem o hledání štěstí. Zdá se, že k němu dvěma bohatým manželům obdařeným
zdravými dětmi nic neschází, ale jak to v životě bývá, není tomu tak. Jejich osobní život se
stává hlavním hrdinou v onom „skleněném
pokoji“, fenoménu světové architektury, kolem nějž procházejí evropské dějiny od třicátých až do devadesátých let. „…skleněný
prostor se stával Skleněným snem, snem, který
se hodil k atmosféře nového státu, v němž žili,
státu, kde nebylo podstatné, kdo je Čech, kdo je
Němec a kdo Žid, kde vládla demokracie a kde
věda a umění společně usilovaly o to, aby přinesly štěstí všem…“ Mawerův román bude
uveden na jevišti Činoherní scény v Brně ve
světové premiéře. Autorem divadelní adaptace a režisérem v jedné osobě bude Stanislav Moša.
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Folková formace Karel & My
v pořadu Písně jsou jako ptáci
Skladby s texty adamovského zpívajícího básníka
Karla Miroslava Kučery a Josefa Řičánka provázené
výňatky z poezie dalších autorů.
Účinkují:
K. M. Kučera – hudba, zpěv, mluvené slovo, kytara,
Jan Papež – klávesy, Jiří Svěrák – basová kytara,
Adéla Šašinková – kytara, Pavel Šašinka – bicí nástroje,
Pořádá:
Městské kulturní středisko Adamov
v pondělí 16. února 2015 v 17.30 hodin
Vstupné 30,- Kč

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME...

28. února 2015
zájezd do planetária Brno
na nový pohádkový příběh

SE ZVÍŘÁTKY O VESMÍRU
Začátek pořadu: ve 14 hodin.
Ostatní informace při přihlášení.

Karneval pro děti

7. března 2015

Představení Vysavač v Divadle Bolka Polívky (divadlo jednoho
herce) s Bohumilem Kleplem

25. března 2015

Taneční hrátky s Janem Onderem, Danou Batulkovou (vítězný
pár taneční soutěže StarDance) a Lucií Hunčárovou
Dopoledne s pohádkou „Pohádková školka s Kamarády“

26. března 2015

Zájezd do Divadla Husa na provázku Brno na představení
Babička s Jiřím Pechou v hlavní roli

30. března 2015

Cestopisná přednáška Radka Jaroše – Koruna Himaláje

19. března 2015

Salonek dětských adamovských umělců – tentokrát
„pohádkový“ k 50. výročí Večerníčku

20. března 2015

Salon adamovských fotografů

28. března 2015

Zájezd na VG představení Johnny Blue – muzikál

27. března 2015

Slova pro povzbuzení
Když jsem v minulém čísle všem přál do
nového roku mír a pokoj, netušil jsem, že
však už po několika dnech zažijeme „Francii“... Neočekávaný atentát na francouzské
karikaturisty probudil jednak nevídanou
solidaritu v odporu proti terorismu. Zároveň
však rozvířil velkou mezinárodní debatu nejen o islámu, ale vůbec o smyslu náboženství. Strach z krutosti teroristů, zaštiťujících
se právě náboženstvím, je hroznější o to
víc, že člověk od náboženství běžně čeká
spíš útěchu a posilu v dobrém, než ohrožení na životě. Podobáme se pokusnému

zvířeti, kterému s nabízeným žrádlem dávali zároveň elektrošok. Zvíře bylo zmatené: Vidělo žrádlo – zdroj požitku a štěstí, ale
zároveň při dotyku pocítilo nesnesitelnou
bolest. Bylo prý nejdřív agresivní a později
stále více apatické. Nedivím se, že je dnes
mnoho lidí, a nejen věřících, zmateno, podobně jak ten pokusný pes. Obecně se od
náboženství přece čeká povzbuzení, odpuštění, orientace v životě… a místo toho
přijde bolestný šok. Není zde prostor k rozvíjení dalších úvah, jednu bych však přesto
uvedl. Zapomněli jsme totiž, že podobně

jako „náboženství“ u nás mnohem dřív zkolaboval „člověk“. V dětství je toto slovo plné
útěchy, bezpečí a štěstí. Později však, jakmile přijdou rány od druhých, jsme zmatení a stáváme se agresivními, postupně pak
apatickými, bez zájmu o druhé. Lidé ztrácí
v našich očích hodnotu a přestane nám na
nich záležet. Změnit se dokážeme teprve
tenkrát, když pocítíme z jejich strany závan
něčeho opravdu „člověčího“, dobro místo
útoku. S oním náboženstvím teroristů je to
ale podobné…
Jiří Kaňa

Zemřel Richard Beránek

– čestný občan města Adamova

Richard Beránek se narodil 9. června 1922
v Adamově, zde vychodil i školu a v Brně se vyučil obchodním příručím u firmy Tyl. Za války

byl totálně nasazen v Německu až do r. 1943,
a pak musel nastoupit do adamovského závodu. Po válce se uplatnil ve Včelařském družstvu v Brně a v roce 1961 přešel do Adamovských strojíren, kde pracoval až do odchodu
do důchodu. Z manželství má jednoho syna.
Jeho život je úzce spjat s kulturním děním
v Adamově i v okrese Blansko. V šedesátých letech se jako technik aktivně podílel na činnosti adamovského ochotnického divadla, jako
violista hrával v symfonickém orchestru města
Blanska a byl členem adamovského kvarteta.
Je zakládajícím a dlouholetým členem Historicko-vlastivědného kroužku v Adamově. Podílel se na jeho badatelské činnosti a zejména
na přípravách oblíbených výstav. Vedl pečlivě

archiv tohoto kroužku i bývalého divadelního
souboru, o čemž svědčí čtyři části výstavy „80
let adamovského divadla“, která se uskutečnila v letech 1987 a 1988 v MKS za značného zájmu adamovských občanů.
Za jeho celoživotní obětavou práci na poli
kultury a vlastivědy v Adamově mu bylo při
příležitosti oslav 50. výročí povýšení Adamova na město uděleno čestné občanství města
Adamova.
Richard Beránek zemřel 25. prosince 2014.
Poslední poctu mu vzdala rodina, přátelé a známí v obřadní síni krematoria v Brně.
V paměti nám zůstane jako upřímný, veselý
a přátelský spoluobčan a kamarád. Čest jeho
památce.
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Významné výročí

Karel Marek – 15. výročí úmrtí

Karel Marek se narodil 10. dubna 1918 v Kostelci nad Orlicí. Rodina Markova zde bydlela
v domku, který sousedil s domem diplomatického pracovníka Josefa Körbela (později Korbela). Byl to otec Madeleine Albrightové, bývalé
ministryně zahraničí USA. Když byl Korbel v Jugoslávii jako velvyslanec pro Jugoslávii a Albánii
v letech 1945 - 1948, vzal si do Jugoslávie i svého souseda a přítele Josefa Marka, který tam
pracoval ve funkci tiskového tajemníka a kulturního atašé velvyslanectví. Byl také kmotrem
syna Korbelových, malého Johna. Po návratu
z Jugoslávie v roce 1948 odešel Josef Marek do
Prahy, kde působil jako středoškolský profesor
i v důchodu. Zemřel v roce 1999 v 93 letech.
Karel Marek se po absolvování měšťanské
školy vyučil strojním zámečníkem, a potom

absolvoval Průmyslovou školu strojní v Hradci
Králové. Jeho o 12 let starší bratr Josef působil
před válkou na Slovensku jako středoškolský
profesor, a po vzniku Slovenského štátu v roce 1939 Slovensko opustil a usadil se v Brně,
kde během války učil na strojní průmyslovce.
Tak se také stalo, že se v té době Karel Marek
dostal do Adamova. Stal se technickým pracovníkem závodu Škoda Adamov, kde pracoval
v konstrukci. Po válce se zapojil do kulturního,
společenského a politického života. Byl členem
závodní rady, od roku 1950 vedoucím osobního oddělení a nakonec v letech 1965 - 1969
byl vedoucím kanceláře ředitele podniku. K výrazné změně v životě Karla Marka došlo v roce
1969, kdy byl kooptován na MěNV v Adamově.
Karel Marek byl předsedou MěNV v letech 1970
– 1980. V době jeho působení došlo k významnému rozvoji města, a proto si adamovští občané jeho působení stále připomínají.
V době, kdy byl v čele města, bylo vybudováno Městské kulturní středisko s restaurací,
bytové domy na ulici Petra Jilemnického, nový
hřbitov – I. etapa, prodejna potravin v Adamově III, nové obvodní zdravotní středisko v Adamově I. Významnou akcí, která proměnila část
města, byly konečné úpravy Smetanova náměstí a náměstí Práce včetně překrytí Křtinského potoka. Tyto úpravy probíhaly ve spolupráci

s Adamovskými strojírnami a přispěly k tomu,
že Adamov změnil svůj vesnický ráz. Mezi další významné akce patří přístavba nové ZDŠ na
Horce, výstavba prodejny potravin a dokončení
tří panelových výškových domů na ulici Sadové. V Adamově I vyrostla nová pošta, byla vybudována přístavba MěNV a s výraznou pomocí občanů byl dotažen kabel na Alexandrovku,
aby mohl být zřízen televizní převaděč. Občané nynější ulice Osvobození se dočkali dlouho
požadované plynofikace poslední části ulice
a v ulici Pod Dřínovou se objevilo nové veřejné osvětlení. Městské byty se rozrostly o novou
bytovou jednotku v Adamově III.
Manželka Karla Marka, Zdeňka, byla dlouholetou pracovnicí Adamovských strojíren (zemřela 30. 3. 1996). Jejich syn prof. JUDr. Karel
Marek, CSc, dlouhá léta působil na právnické
fakultě MU v Brně, za dlouholetou vědeckou
a pedagogickou činnost byl v roce 2011 jmenován profesorem.
Karel Marek zemřel 4. 1. 2000. V době svého
působení v Adamově byl oblíben mezi občany
pro svou vstřícnost a ochotu řešit jakékoliv jejich problémy. Získal si zde řadu přátel a ti na
něj s úctou vzpomínají. Jeho podíl na zvelebení
města nebude nikdy zapomenut.
MK

Zemřela Mgr. Eliška Nováková
– čestná občanka města Adamova

Narodila se 28. února 1931 v Lipči na bývalé Podkarpatské Rusi. Její otec zde sloužil jako
velitel četnické stanice. V roce 1932 přibyl do
rodiny bratr Zdeněk. Po vzniku protektorátu
v Čechách a na Moravě, vzniku samostatného
Slovenského státu a zabrání Podkarpatské Rusi
Maďarskem v březnu 1939 se musela rodina
z Lipče vystěhovat. Útočiště hledali v Blansku,
kde bydlela babička a teta (matčina matka a sestra), kde také nějaký čas bydleli. Po krátkém
čase dostal otec místo velitele četnické stanice v Ostrově u Macochy, kam se rodina odstěhovala a prožila tam celou válku. V Ostrově
navštěvovali s bratrem obecnou školu a pak
měšťanskou školu v Blansku. V roce 1945 byl
otec na vlastní žádost přeložen do Adamova na
četnickou stanici, a tak se rodina Rybářova přestěhovala do Adamova.
V roce 1946 začala Eliška studovat na gymnáziu v Brně, maturovala však v roce 1950 na
gymnáziu v Blansku, nově zřízeném v roce 1949
z tehdejší obchodní školy. Poté se přihlásila ke
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studiu na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - obor čeština a tělesná výchova.
Vzhledem k tomu, že v té době byl nedostatek
učitelů, potřeboval odbor školství na okrese
Blansko, aby nastoupila ihned na místo učitelky. Vyučovala tedy dva roky v Habrůvce, tři roky
v Jedovnicích a od roku 1955 v Adamově, kde
učila až do odchodu do důchodu v roce 1987.
Vysokou školu vystudovala dálkově.
V roce 1954 se vdala za Jiřího Nováka a narodil se jim syn Petr. Manžel pracoval v adamovském závodě jako technický úředník. Eliška od
mládí ráda cvičila - jako žákyňka před válkou,
po válce jako dorostenka v TJ Sokol Adamov.
V roce 1948 cvičila jako dorostenka na XI. všesokolském sletu v Praze. Po zrušení Sokola cvičila v oddíle ZRTV (základní a rekreační tělesná
výchova), kde vedla ženy. Nacvičila s nimi spartakiádní sestavy a také sama cvičila na všech
spartakiádách. V roce 1991 se podílela spolu
s Oldřichem Pačovským a Miloslavem Kopeckým na obnovení TJ Sokol v Adamově. S Milo-

slavem
Kopeck ý m
vedla
c vičení
seniorů
- Věrnou
gardu. S touto složkou nacvičila sletovou sestavu. Cvičila na sokolských sletech v letech 1994,
2000 a 2006. Za dlouholetou práci v Sokole dostala v roce 2006 od české obce sokolské bronzovou medaili. Od města Adamova obdržela
v březnu 2008 čestné uznání a k 90. výročí vzniku ČSR čestné občanství za celoživotní práci
v oblasti školství a sportu. Jejím velkým přáním
bylo, aby si s Věrnou gardou zacvičila na 15.
všesokolském sletu v Praze, a to se také splnilo.
V září 2013 Věrná garda ukončila činnost.
Mgr. Eliška Nováková zemřela po krátké nemoci 18. ledna 2015. Zůstane v paměti svých
blízkých, stovek žáků i cvičenců, které po celý
život učila nebo vedla. Čest její památce.

Judo Adamov informuje

Na počátku nového roku 2015 bychom vás
rádi informovali o tom, co v uplynulém roce
podnikali adamovští judisté a judistky.
Od září 2014 došlo k úpravě času a místa tréninků. Rozšířila se možnost výuky juda.
Nyní se setkáváme v ZŠ Ronovská (v pondělí a ve čtvrtek od 13:30 do 15:00) a v ZŠ Komenského (v pondělí a ve čtvrtek od 16:30
do 18:00). Kromě těchto časů se někteří ze
zapálených adamovských sportovců účastní,
za podpory svého trenéra, pátečních tréninků v Blansku.
V podzimní části sezóny jsme se zúčastnili
několika turnajů.
Nejvýznamnějším bodem tohoto období byla naše účast na mezinárodním turnaji
JUDO CAP Brno, který se konal ve dnech 21.
– 22. září 2014. Všichni sportovci byli úžasní,
nicméně největším úspěchem tohoto turnaje bylo 1. místo a zlatá medaile Elen Rodové.
Tohoto turnaje se dále zúčastnili Iva Kolářová, Agáta Konečná a Štěpán Kašparec. Těmto
účastníkům se však, i přes velkou snahu, nepodařilo probojovat do boje o medaile. Získali
však cenné zkušenosti pro další sezónu.
Druhým významným turnajem bylo Mistrovství ČR starších žáků, které proběhlo
18. října 2014 v Ostravě. Na tomto turnaji reprezentovala naše město a oddíl Elen Rodová.
I přes velkou snahu se jí nepodařilo zopakovat
úspěch z kvalifikace. V I. kole prohrála s vítězkou její váhové kategorie a v závěru bojů prohrála v golden score souboj o 3. místo. Pátá
příčka v celkovém umístění je však velmi hodnotným úspěchem.
Dne 29. listopadu 2014 jsme se zúčastnili
Turnaje přípravek v Brně na Vodové. Tohoto
turnaje se zúčastnilo 6 bojovníků adamovského oddílu. Nejúspěšnějším bojovníkem byl
Filip Halata, jemuž velmi prospěla jeho sna-

ha a svědomitá aktivní příprava nejen v rámci adamovských, ale i blanenských tréninků.
Všechny svoje soupeře porazil před vypršením časového limitu a byl tudíž jednoznačným vítězem své kategorie. Dalším úspěchem
tohoto turnaje bylo pěkné 2. místo Lindy Wutkové. Celkové vítězství v její kategorii jí uniklo
pouze díky smolnému zakopnutí a pádu na
žíněnku, kdy soupeřka využila této chvilkové
slabosti a z nasazeného držení ji už nepustila. Třetí místo na tomto turnaji vybojovala
v rámci své kategorie Lea Kučerová. Tohoto
turnaje se dále zúčastnili Tobiáš Šmíd, Martin
Kučera a Nicolas Nezval. Vzhledem k tomu, že
se v případě těchto tří závodníků jedná o nováčky, byla pro ně již samotná účast na turnaji cennou zkušeností. Během zápasů ve svých
kategoriích ukázali, že se nebojí zkušenějších
bojovníků, ukázali jim svou statečnost a pře-

svědčili se, že jsou schopni na těchto turnajích
důstojně obstát a v budoucnu vítězit.
Dne 16. prosince 2014 jsme se vypravili
na Vánoční turnaj do Blanska. Tento turnaj
pořádá společně blanenský a adamovský oddíl, jako první seznámení s atmosférou závodů
pro začínající judisty. Turnaje se zúčastnilo 11
adamovských judistů. Nejlépe si vedli Hédlová Nela, Slivoňová Veronika, Tylová Hana
a Filip Halata. Všichni jmenovaní vybojovali
1. místo ve svých váhových kategoriích. Těsně pod stupínkem nejvyšším, tedy 2. místo,
vybojovali Formánková Natálie, Prausová
Terezie a Šmíd Tobiáš. 3. místo na stupních
vítězů obsadila Antoňů Nela, Wutková Linda, Svora Adam a Kubalák Jiří. Zkušenější
adamovští judisté se podíleli na organizaci
a rozhodování zápasů. Na časomíře získávala
zkušenosti Iva Kolářová a do rozhodování zápasů se zapojila Elen Rodová.
Ve čtvrtek 18. prosince jsme v rámci posledního předvánočního tréninku pořádali
sportovní odpoledne v tělocvičně ZŠ Komenského. Děti tak mohly změřit své síly ve
šplhu na laně, skákání přes švihadlo, v člunkovém běhu, v disciplíně sedy – lehy a yaciky. Během vyhodnocování sportovního odpoledne
byla pro děti připravena opičí dráha, na které si mohly vyzkoušet, jak se dělá výmyk, ručkování na žebříku, a také kotoul plavmo přes
švédskou bednu. Vzhledem ke skutečnosti, že
závodníci byli zastoupeni ve věku od 4 do 12
roků, nebylo možné rovnocenně srovnávat jejich výkony. Z tohoto důvodu byli vítězi všichni, kteří se tohoto sportovního odpoledne zúčastnili a po zásluze získali sladkou odměnu.
Trenér Judo klub Samuraj Adamov – Tyl Jiří
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TJ Spartak Adamov Oddíl stolních tenistů
Začal nový rok 2015, do kterého bychom
chtěli ještě jednou všem popřát hodně štěstí
a pevné zdraví.
Dne 20. 12. 2014 proběhl v naší herně na
ulici Družstevní turnaj mládeže a dospělých.
Celkem se turnaje zúčastnilo 11 dětí ve věku
od 5 do 13 let. Nejmladší účastník byl Filip
Zukal (5 let), který hrál velmi dobře. Konečné
pořadí bylo následující:
1. Zukal Aleš (Blansko)
2. Bavlnka Luboš (Adamov)
3. Flachs Vilém (Adamov)
4. Prudík Adam (Adamov)
5. Přikryl Vojta (Blansko)
6. Běluša Ondřej (Blansko)
7. Poláček Tomáš (Adamov)
8. Janoušek Václav (Adamov)
9. Bavlnka Jirka (Adamov)
10. Křenek David (Adamov)
11. Zukal Filip (Vysočany)
V odpoledních hodinách proběhl turnaj
dospělých, kterého se zúčastnilo 17 hráčů.
Hrálo se systémem na 4 skupiny a následně
pavouk na dvě prohry. Pořadí 6 nejlepších
bylo následující:
1. Farkaš Michal
2. Beneš Zbyněk
3. Všianský Martin
5. Hubert Zbyněk
6. David Lukáš

Nejlépe umístěné ženy v turnaji byly:
1. Pisaříková Martina
2. Cavallaro Radka
3. Tkačková Vlaďka
Chtěl bych také poděkovat všem účastníkům za skvěle předvedené sportovní výkony
a dobrou náladu.
Dne 4. 1. 2015 se ve Vysočanech uskutečnil Okresní bodovací turnaj mládeže. Celkem
na turnaji bylo přes 64 dětí. Za Adamov se zúčastnili Luboš a Jirka Bavlnkovi. Tento turnaj
poprvé proběhl formou takzvaných divizí, kdy
jsou jednotliví hráči zařazováni podle svého
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Hokejový oddíl

TJ Spartak Adamov

umístění na okresním žebříčku. Luboš Bavlnka byl nasazen v 5. divizi a skončil na výborném 3. místě z celkového počtu 8 hráčů v divizi. Jirkovi se bohužel dařilo trochu méně, byl
nasazen do 7. divize a nepodařilo se mu v ní
zabodovat. Na
další turnaj tak
pravděpodobně
půjde do 8. divize. Další bodovací turnaj mládeže
bude dne 24. 1.
2015 ve Křetíně.
Přihlášeni na turnaj musí být nejpozději do 20. 1.
2015.
Více informaci o dění v oddíle se dozvíte na našich www
stránkách pinec.ada-net.cz.
Za oddíl stolního tenisu tělovýchovné jednoty Spartak Adamov
Bc. Jan Ostrý

HC Lysice – TJ Spartak Adamov 2:5
(1:2, 0:1, 1:2)
Góly a asistence za Adamov: Kolenáč 2x (Milfait, Gistr), Stehlík (Toufar), Kilián (Toufar),
Knotek (Kolenáč).
Adamov vstoupil do zápasu aktivně. Napadal, bruslil, ale první gól vsítil soupeř. Z tlaku
a herní převahy dokázal do konce třetiny otočit vývoj zápasu. Vše začal Kolenáč po ideálním pasu Milfaita. Soupeř se snažil znepříjemnit zápas drobnými háčky, sekáním ale rozhodčí nereagovali. Hráči Adamova to řešili po
svém, opláceli a lavice trestů se začala plnit.
Ve druhé třetině Adamov přidal branku Kiliánem a hra se uklidnila. Z množství šancí nevyužil již žádnou. A to před brankářem domácích stál sám Kolenáč, Milfait, Toufar a další…
V úvodu třetí části uklidnil adamovské hráče Knotek. Následně se soupeř nadechl k náporu a snížil na 2 : 4. Kdo jiný než Kolenáč vzal
průběh zápasu na sebe. Po střílené přihrávce
Gistra zvýšil na 2:5 a bylo hotovo. Soupeř se
na odpor již nezmohl, pouze se snažil vyvolat
šarvátky. Na Knotka předvedl hráč Lysic nevybíravý zákrok na hlavu, za co si vysloužil trest
5+do konce utkání.
TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Černá Hora
7:5 (2:1, 2:3, 3:1)
Góly a asistence za Adamov: Kolenáč 3x (Kunc,
Milfait, samostatná akce), Stehlík 2x (Toufar,
Kilián), Toufar (Kilián), Knotek (Dvořák).
Adamov zahájil tlakem, ale vedení se ujal
soupeř. Množství neproměněných šancí muselo domácí mrzet. Ne a ne se dostat do tempa, i když po herní stránce měl Adamov navrch. Konečně ve druhé polovině třetiny se
skóre otočilo.

à

Začátek druhé třetiny pokračoval ze strany Adamova v dobrém tempu a skóre narůstalo. Za zmínku stojí dvě překrásné přihrávky
Kiliána adresované spoluhráčům do prázdné
branky. Za stavu 4:1 nastal pro domácí zlom.
Za nesportovní chování „vyfasoval“ Mihok desetiminutový osobní trest. Rozpadla se kompaktnost tří pětek a na výkonu to bylo znát.
Soupeř do konce třetiny srovnal na 4:4.
Po návratu Mihoka z trestné lavice se nemohli hráči Adamova dostat do tempa. Bylo
nutné něco změnit. Trenér zredukoval sestavu
a výsledek se dostavil. Výkonu to jednoznačně pomohlo a po gólech Kolenáče, Knotka
a znovu Kolenáče nastal obrat. Zvlášť poslední branka Kolenáče byla ukázkou dravosti, kde
po vhazování ujel všem hostujícím hráčům
a zvyšoval na 7:4. Soupeř ještě kosmeticky
upravil, ale na víc již neměl sil.
TJ Spartak Adamov – TJ Šerkovice 3:5
(1:2, 1:2, 1:1)
Góly a asistence za Adamov: Bureš (Dostál),
Kilián (Novotný), Milfait (Juřena)
Oba soupeři se ze začátku oťukávali a nepouštěli se navzájem do šancí. Hrálo se ve
svižném tempu.
Adamov převzal iniciativu a byl v tlaku.
Z tlaku dokázal vsítit pouze jeden gól a mnoho neproměněných šancí. Po vstřelení gólu
hráči Adamova přestali hrát svou hru. Soupeř
toho využil a po taktické chybě Toufara, kde
nepokryl protihráče a skóroval, převzal iniciativu soupeř a všude byl o krok v předu. Do
minuty soupeř přidal ještě jeden.
V úvodu třetiny vyrovnal Kilián po překrásné přihrávce Novotného. Hra se vyrovnala
a šance měly obě mužstva. Brankáři, to byla
konečná pro útočníky. Soupeř si zanedlouho
vzal vedení zpět po obrovské chybě obránce,
který vyhazoval puk z obranného pásma přímo na modrou čáru obránci. Ten nabídkou nepohrdl a nekompromisně zavěsil.
V době, kdy se již hráči chystali do kabin,
Adamov inkasoval znovu. A to v čase 19:50 po
prohraném buly v našem obranném pásmu.
Třetí třetina byla kopií té druhé. Milfait snížil. A znova chyba v zadních řadách, špatné
vyhození puku 30 vteřin po vstřeleném gólu
soupeř znovu odskočil o dvě branky.
Adamov měl k dispozici dvě TS (trestná
střílení), ale ani jedno neproměnil. Za předvedený výkon by si výhru nezasloužil. Hráči
si „vysloužili“ 22 dvouminutových trestů a za
zbytečné „řeči“ ještě desetiminutový osobní
trest. Oslabení se podařilo hráčům ubránit,
a to i dvakrát 5 proti 3, ale síly pak viditelně
chyběly.
Za hokejový oddíl
Bc. Alois Kožený

Šachový oddíl TJ Spartak Adamov
ZŠ+MŠ Adamov obhájila prvenství v kategorii 1. – 5. třída.
Okresní kolo Přeboru škol v šachu – Blanensko, Jedovnice 17. 12. 2014.
Potřetí v řadě zvítězilo družstvo adamovské školy v Okresním kole Přeboru škol. Spolu se ZŠ+MŠ Kunštát postoupilo do Krajského
kola v Břeclavi 27. ledna 2015. Do boje o dvě
postupová místa nastoupilo 7 škol Blanenska.
Vítězství adamovských šachistů bylo suverénní. Olga Dvořáková, Filip Nezval a Jan Kratochvíl vyhráli všechny své partie. Nemocného
Martina Hlouška letos v Okresním kole úspěšně zastoupil Víťa Sereda. A bývalý spoluhráč
z minulých ročníků Filip Volgemut byl soupeřem v družstvu školy ZŠ TGM Blansko. Oba
v celém turnaji neuspěli jen v jedné partii.
1. ZŠ+MŠ Adamov
6-0-0
23
18
Olga Dvořáková 6/6; Filip Nezval 6/6; Jan Kratochvíl 6/6; Vít Sereda 5/6
2. ZŠ+MŠ Kunštát
3-1-2
15,5
10
Lukáš Sýs 4/6; Jakub Havel 3,5/6; Petr Kříž 4/6;
Petr Votřel 4/6
3. ZŠ+MŠ Lipovec
3-2-1
15
11
Viktor Petržela 2/6; Karolína Zouharová 2/6;
Huslen Jargalsaikhan 5/6; Tomáš Piňos 6/6
4. ZŠ+MŠ Rájec – Jestřebí
2-2-2
12
8
Vojtěch Radosta 3/6; Vendula Bosáková 3/6;
Lukáš Souček 3/6; Petr Schořík 3/6

5. ZŠ TGM Blansko
1-3-2
10,5
7
Alice Habinová 5/6; Filip Volgemut 5/6; Simon
Škrtel 0,5/6; Patrik Babajan 0/6
6. ZŠ Jedovnice A
1-1-4
5
4
Dan Veselý 1/6; Ondřej Abrahám 1/6; Pavel
Ondráček 2/6; Max Dvořák 1/6
6. ZŠ Jedovnice B
0-0-6
3
0
Šimon Hrivík 0/6; Lukáš Přikryl 0,5/6; Denis
Zouhar 0,5/6; Michal Vávra 2/6
V dalších kolech soutěží družstev se nezadařilo Áčku v Lipovci a prohrálo 3:5. I přes tuto
porážku je po pátém kole stále na čtvrtém
místě. Béčko porazilo Jevíčko 5:3 a vyšvihlo
se na druhé místo. Ale pořadí tabulky je zkresleno neúplným počtem odehraných zápasů
vlivem lichého počtu družstev v Okresním
přeboru.
Céčko získalo své první 4 body a posunulo se také na čtvrté místo. Zvítězilo se Sokolem Knínice 3,5:1,5 a remizovalo s Lipovcem E
2,5:2,5. O body v Lipovci se postarali jen nejmladší. Filip Nezval s Vítkem Seredou partie
vyhráli a Petra Masáková získala důležitou
půlku.
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Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom Vám představili
akci BENEFIČNÍ KOMETA FEST 2015, jejíž výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu Kometa.
Nově vznikající Nadační fond Kometa se
v počátcích své činnosti soustředí především
na podporu a rozvoj vzdělávacích center pro
děti s poruchami autistického spektra. Prostředky nezbytné pro svoji činnost a rozvoj
chce Nadační fond Kometa postupně získávat
v rámci pořádaných sportovních, společenských a jiných setkání. Jednou z takto připravovaných akcí je i benefiční hudební festival.
Pantone
660c

ADAMOVSKÝ SURVIVAL
Třída Ronovských druháků se nezalekla
zimy a vypravila se 11. prosince 2014 za dobrodružstvím do zdejších lesů. Pod vedením pracovnice ŠLP Křtiny, paní Ing. Zuzany Hubené,
jsme se naučili pohybovat lesními stezkami.
Velmi důležité bylo zjištění, jak se orientovat
podle znaků přírody. Hledali jsme pobytová znamení zvířat, zajímavosti na rostlinách
a některé druhy hub. Celou výpravu provázelo několik her. Velice se nám líbila hra - Hod

vánočním stromkem nebo simulace naháňky
divočáků. Ukázali jsme si, jak funguje lesní telefon. U zříceniny na Ronově jsme se snažili poskládat obrázek původní stavby již zříceného
hradu. Celá výprava byla zakončena opékáním
špekáčků, což jsme po čtyřhodinovém putování po lesních stezkách velice ocenili. Zjistili
jsme, že učit se dá dobře také v přírodě a nevadí nám ani mrazivé počasí. Děkujeme Školnímu lesnímu podniku za pěkný program.
Mgr. Lenka Dohová, 2. A

INZERCE
 ADAMOstav – rekonstrukce bytových
jader. Provádíme obkladačské, podlahářské, zednické práce. Více informací
najdete na www.ADAMOstav.cz nebo
tel. č. 603 752 493.
 Koupím garáž na Ptačině. Bližší informace
na tel. č. 604 465 465.
 Nabízím pravidelný úklid domácností.
Další informace na tel. č. 605 785 492.
 Prodám zánovní šatní skříň – zn.
DOMBAS z IKEA prodejny – včetně pěti
polic a jedné šatní tyče, rozměry: 140x51,
v. 181 cm. Barva tmavě hnědá. Původní
cena 1790,- Kč, nyní 700,- Kč.
Bližší informace na tel. č. 721 780 351.
 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!
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 Pronajmu zařízený byt 2+1 v Adamově
na ulici Komenského č. 316. Nájem je
10 000,- Kč vč. inkasa. Byt je k okamžitému
nastěhování. Bližší informace na tel.
č. 776 843 708.
 AEROBIK OD ÚNORA.
Každé úterý od 19.00 – 20.00 hod. ZŠ
Ronovská. Každý čtvrtek od 18.30 – 19.30
hod. ZŠ Komenského. Cena 40,- Kč.
Těší se na Vás Aneta.
 SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY
DOHROMADY! DOSTANETE OKAMŽITOU
HOTOVOST NA ÚČET. ROVNĚŽ VÁM
POŠLEME PENÍZE I SLOŽENKOU. Při
řádném splácení VÁM VRÁTÍME ½ úroků
zpět! NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY
OD Tesco Brno. Na viděnou se těší!
Veronika Kratochvílová.
Telefon: 542213285, 724771262.
 Podlahářství Gregor – pokládka a lepení
koberců a PVC, montáž plovoucích
podlah
dřevěných,
korkových

Pantone
288c

Pantone
Black 6c

KOMETA FEST 2015
Kometa na den svatého Valentýna, tedy
v sobotu 14. února 2015, pořádá v hale Rondo první ročník benefičního hudebního festivalu KOMETA FEST 2015. Těšit se můžete
na exkluzivní vystoupení Richarda Müllera,
kapely Škwor, Vypsaná Fixa, Xindl X, Jaroslava Uhlíře, Dark Gamballe nebo Děda Mládek
Illegal Band.
Jako doprovodný program na vás čeká:
Na stojáka, autogramiáda prvního týmu
Komety, dětská diskotéka, soutěže pro děti
a další.
KOMETA FEST začíná ve 12 hodin a zhruba do 17. hodiny je program věnován hlavně
dětem. Na děti čeká mini-diskotéka, vystoupení Jaroslava Uhlíře, různé soutěže a zábava. V odpoledních hodinách kontinuálně navážeme rockovými skupinami a hlavní hvězdou večera bude slovenský zpěvák Richard
Müller.
KOMETA GROUP, a.s.
a laminátových aj. Nabízíme kvalitní
podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320,
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.
 Prodám zahrádku o výměře 532 m2
na Horce naproti internátu. Studna,
krbové posezení. 		
Bližší informace na tel. č. 776 122 098.
 Nabízím k prodeji dvoupatrovou zděnou
garáž. Nemovitost se nachází v Adamově
na Ptačině a je v dobrém technickém
stavu. V případě zájmu kontaktujte
tel. č. 604 708 749.
 Prodám garáž a pozemek na stavbu
garáže na Horce u internátu. Možno
i jednotlivě. Tel. 728 358 391.
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Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov
ÚNOR 2015
ODBOR TURISTIKY KČT TJ SPARTAK ADAMOV
zve členy odboru
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci

ÚNOR 2015
ODBOR TURISTIKY KČT TJ SPARTAK ADAMOV
zve členy odboru
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci

POD MOJETÍN

ARBORETUM ŘÍCMANICE

Vycházka se uskuteční v sobotu 7. 2. 2015

PROCHÁZKA MEZI JEHLIČNANY Z CELÉHO SVĚTA

Délka vycházky 12 km

Vycházka se uskuteční v sobotu 21. 2. 2015

Trasa: Boskovice – Doubrava – Chlum – sv. Anna – Šebetov
Tam: odjezd ČD Adamov 8.21
Zpět: bus Šebetov 13.31 (15.29) do Boskovic/Skalice
Jízdenky: Boskovice zpáteční (5 zón, 6 zón)
Vycházku vede: Irča Antoszewska
Vážení přátelé,
výstup na Babí lom dne 1. 1. 2015
se vydařil. Šlo se dobře, neklouzalo
to, sněhu tak akorát, cesty byly už
ušlapané a počasí taky přálo. Kdo nešel, může jen litovat.
Ve Vranově jsme se zašli podívat
do kostela a na jesličky. Naše cesta
od Vranova na Babí lom a zpět byla
zaznamenána na kameru. U jelínka je
otevřeno malé občerstvení, kterého
jsme využili na svařáček – výborný.
Zpáteční cestu domů šli někteří směrem na Útěchov. Celkem se výstupu
zúčastnilo 20 členů. Vycházku vedla
paní Marta Opatřilová.
Výstup na Babí lom

Délka vycházky 10 km
Trasa: Babice zast. – procházka arboretem – Bílovice nad Svit.
Trasa se nachází na mapě KČT č. 86 Okolí Brna Moravský kras
Odjezd: ČD Adamov 8.39 hod. – Babice nad Svit. zast. 8.42 hod.
Návrat: Zpět – Bílovice 14.12 hod., 15.12 hod.
Vycházku vede: Marie Tejkalová
Vycházka dne 10. 1. 2015 vedla z Rájce přes rozhlednu, Jedli, okolo
chaty Nepustilka, pomníčku zálesáka a lomu do Dolní Lhoty. Měřila 12
km, účast 9 členů. Vycházku vedla vedoucí Irča Antoszewska.

Vycházka pro 9 členů začala v Rájci

Na rozcestí U jelínka

Spešovská rozhledna

Ve vranovském kostele jsme navštívili také jesličky

U pomníčku zálesáka a jeho psa
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Prodejci jsou připraveni
od vás odebírat malé elektrospotřebiče přímo
na prodejnách bez nutnosti nákupu
nových spotřebičů.

U všech
zodpovědných
prodejců!
Platí zejména pro velké obchodní řetězce.

ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz
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Hledáme pro náš výrobní závod Baumüller s.r.o. ve Skalici nad Svitavou kolegy na pozice

Směnový mistr obrobny

Konstruktér elektromotorů

Náplň pracovní činnosti:
● Vedení a rozvoj podřízených pracovníků
(15 až 20 pracovníků) ve směnném provozu
● Zajištění výroby produktů dle výrobního plánu
● Optimalizace procesů na svěřeném úseku
● Aktivní účast na projektech v rámci koncernu
Baumüller
● Spolupráce a koordinace toku výrobků ve
spolupráci s ostatními úseky výroby
● Rozvoj oddělení s cílem připravit podmínky pro
budoucí intenzivní rozšiřování závodu

Náplň pracovní činnosti:
● Konstrukce částí elektromotorů ve spolupráci
s mateřským závodem v Německu
● Návrhy a realizace nových řešení při výrobě
elektromotorů
● Návrh, realizace a přezkoumávání procesů v rámci
výroby elektromotorů
● Účast na projektech v rámci výroby motorů na
koncernové úrovni

Požadujeme:
● Minimálně SŠ vzdělání
● Prokazatelná manažerská praxe
● Ochota učit se novým věcem
● Velmi dobré organizační schopnosti
● Znalost německého jazyka výhodou
● Chuť pracovat intenzivně na rozvoji firmy

DĚLNÍKY DO OBROBNY
Obráběč CNC
● Obsluha CNC (číslicově řízených) strojů a základní
programování CNC
● Seřizování obráběcích strojů
● Základní znalost programování
CNC (FANUC, HAAS, SIEMENS)
Obráběč (konvenční stroje)
● Práce na konvenčních strojích
(soustruh, fréza, vrtačka)
Brusič pro BK na konvenční brusky (na kulato)
Svářeč
● Sváření metodou TIG a CO2
● Platný svářečský průkaz podmínkou
Požadujeme
● Znalost výkresové dokumentace
● Vyučen ve strojírenském oboru nebo praxe
v daném oboru
● Znalost používání základních měřidel
● 3směnný provoz
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Požadujeme:
● Vysokoškolské vzdělání technického směru
● (Fakulta strojní) – nejlépe obor konstrukce strojů
a zařízení
● Dobrá znalost práce na PC (MS-Office) + Znalost
konstrukčního software Solidworks
● Dobrá znalost němčiny (nutná komunikace
s centrálou v Německu)
● Schopnost prosadit se, schopnost plánování
a organizační schopnosti
● Velmi dobré koordinační a organizační schopnosti

DĚLNÍKY DO ELEKTROVÝROBY
● Vsypávání vinutí, zapojení, svorkování, lepení

magnetů, impregnování

● Vyučen v oboru elektro výhodou

Nabízíme:
● Možnost pracovat v nadnárodní společnosti
s dlouholetou tradicí s možností profesního růstu
● 5 týdnů dovolené
● Mzdové ohodnocení odpovídající pracovnímu
výkonu a zastávané pozici
● Závodní stravování
● Kurzy němčiny + další odborné vzdělávání.
Vzbudili jsme Váš zájem? Pak nám prosím zašlete svůj strukturovaný životopis v českém jazyce na
níže uvedený kontakt:
Baumüller s.r.o.
Personální oddělení
Skalice nad Svitavou 72, 67901
Mail: personal@baumueller.cz

BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
LED žárovka STAR Classic A

Baterie Titania Neon

výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů,
životnost cca 15 000 hod.,
náhrada 60 W žárovky

449,- !
od

Regál Smarty
4 police,
138 x 70 x 30 cm,
pozink, nosnost
police 50 kg
při rovnoměrném
zatížení

š 75 x v 206 x h 48 cm,
provedení: MDF,
dvířka bílý lak
ve vysokém lesku,
vč. umyvadla,
zrcadlo se dvěmi
halogenovými světly,
vypínačem a zásuvkou,
bez baterie

449,umyv. s výpustí

189,- !
Koupelnový
nábytek Carla 75

umyvadlová

599,sprchová

599,vanová

639,Bílé lakované
interiérové
dveře
šířka:
60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé
plné

725,2/3 sklo – čirá kůra

od 1.350,-

3.990,- !

289,- !

725,- !
od

ŠIROKÝ VÝBĚR
DALŠÍCH PRIMULÍ

6 mm

20,- !
kg

Prvosenka
Primula acaulis
 kv. 9 cm, mix barev

13,- !

Značková stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí
schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost,
vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

98,- !
m2

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm,
dekor: buk, bal. 3,234 m2,
uvedené foto je pouze ilustrační

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3İBrno, Strážní 7İwww.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
15-01 Adamov 160x230 CMYK.indd 1

14.01.15 11:09
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PC SERVIS

Ing. Karel Hynšt
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ADAMOV
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Då.ý
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VHVWDYQD]DNi]NX

tel: 604 533 466
realitní makléř ve Vašem sousedství

2SUDY\SRþtWDþĤD
QRWHERRNĤ
3RUDGHQVWYtYREODVWL,7

Dlouhodobě vysoká
úspěšnost prodejů
nemovitostí.

Super ceny
a vysoká
kvalita

Oceňuji nemovitosti
z hlediska tržní
hodnoty a pro dědictví.
e-mail: karel.hynst@re-max.cz

Stálá poptávka po bydlení
v Adamově:
byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou
kancelář:
RE/MAX Atraktiv Plus, Brno, Palackého 158

Rychlost, zkušenost, kvalita.

1(20(=(1»,17(51(79$'$029÷
& 0;0ª6Cå/ö5ª%Č<#-é &
ADA-NET interPGV\ąÊ\GPÊ
#&#0'6VGNGHQP\ąÊ\GPÊ
#&#0'6RTQFčEJQFEG

<&#R/#CåO-éO÷U
<&#4/#
/DKVU za -éO÷U

5RPDQ3LO¿W

0CDÊFMCRNCVÊRTQQDLGFP¾XM[FQCRąKW\CXąGPÊMQPVTCMVWPCO÷UÊEč%GP[LUQWU&2* !
ADA-NET START

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

/0E

/0E /0E





6PøVËFĎ

PøVËFĎ

PøVËFĎ



za

360,-

za

360,-

za

360,-

ADA-NET TV
RTQITCOčXEGP÷
 prQITCOčEGNMGO
TV SaOUWPI68.)56$QZ
2%0QVGDQQM#RRNG#PFTQKF



ZZZDGDQHWF]

&

ADA-NET TELEFON

.ê

od

Xé&2*

OBJEDNÁVKY


6HUYLVQtÿtVODWHFKQLNŢ
-DQ2VWUë
0DUHN6ORXN
D

9tFHMDN]9iV
MLæY\XætYiDNWLYQĚ,379

6GNGXK\GLGFQUVWRP¾RTQXwGEJP[MNKGPV[LCMQDCNÊéGMUNWåD[KPVGTPGVWC68RQDG\RNCVPÆTGIKUVTCEK5NGFWLVG68RąÊOQX5/#46685COUWPI XPGLDNKåwÊFQD÷K5/#4668.)
CPQX÷LwÊ PCYGDWXVCDNGVGEJC\CąÊ\GPÊEJU#PFTQKFGOC#22.'K15UOQDKNPÊCRNKMCEÊUNGFQXCPKVXE\FQUVWRPÆXPCIQQINGOCTMGVWéK#RR5VQTG8ÊEGPGåVGNGXK\PÊEJRTQITCOč
2Q\CUVCXVGUKRT¾X÷RTQDÊJCLÊEÊRQąCFCVQCåPCOKPWVCRCMLGLQR÷VURWUċVGVCOMFGLUVGRąGUVCNK'2)RQUM[VWLGRąGJNGFQRT¾X÷RTQDÊJCLÊEÊEJCP¾NGFWLÊEÊEJVGNGXK\PÊEJRQąCFGEJ
0QX÷ OčåGVG UNGFQXCV MCP¾N -+0158ö6 *& RTQITCO[ OčåGVG UNGFQXCV PC 5OCTV 68 C 56$QZGEJ  è6 è6 è6 5RQTV 0QXC 2TKOC 2TKOC %QQN /CTMK\C



Adamovský zpravodaj: Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází jedenkrát měsíčně v nákladu 2200 ks,
bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve složení: PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, PhDr. V. Kubenová,
R. Kolář, J. Králíčková, K. Vašíček, V. Dudíková, Silvie Můčková. Odpovědná pracovnice V. Dudíková. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se
nevracejí. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Veronika Dudíková, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, email
veronika.dudikova@adamov.cz, tel. 516 499 630, mobil 773 990 476. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud není uvedeno jinak.
Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Tisk: MIKADAPRESS s. r. o., Kolonie 448, 679 04 Adamov. Vydáno dne 1. 2. 2015. Příští uzávěrka: 15. 2. 2015.

