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Vás zve na

ADAMOVSKÝ MASOPUST
v pátek 5. 2. 2016

Sraz (v maskách) před MKM v 15:30 hodin.
Projdeme se s hudbou a zpěvem ulicemi Adamova.
Poté se vrátíme zpět do klubu dětí a mládeže, kde 

budou připraveny hry a soutěže. 
Akci nám zpestří vystoupení dětí z tanečního 

oboru ZUŠ Adamov.
Občerstvení zajištěno.



2

Základní škola a mateřská škola Adamov,
příspěvková organizace

Vás zve na

XVII. školní ples
Ples se koná v sobotu 20. února 2016 

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.
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Termíny uzávěrek do Zpravodaje rok 2016
NÁZEV ČÍSLO UZAVĚRKA DO
Lednové vydání 01/2016 10.12.2015 do 10 hod.
Únorové vydání 02/2016 15.1.2016
Březnové vydání 03/2016 15.2.2016
Dubnové vydání 04/2016 15.3.2016
Květnové vydání 05/2016 15.4.2016
Červnové vydání 06/2016 16.5.2016
Červencové a srpnové vydání 07+08/2016 15.6.2016
Zářijové vydání 09/2016 15.8.2016
Říjnové vydání 10/2016 15.9.2016
Listopadové vydání 11/2016 17.10.2016
Prosincové vydání 12/2016 12.12.2016

3. maškarní ples města Adamova. Foto: Lukáš Malý.

Kalendář akcí
Datum Čas Akce Pořadatel
1.2.2016 17:30 Film: Lída Baarová - zájezd do blanenského kina MKS Adamov
3.2.2016 19:00 „BEST OF BROADWAY“ MKS Adamov
4.2.2016 09:45 Dopoledne s pohádkou - „KUBŮV BOLAVÝ ZOUBEK“ MKS Adamov
4.2.2016 17:00 Káva se Zdeňkem CHLOPČÍKEM a Ilonou OSTROU MKS Adamov
5.2.2016 15:30 Adamovský masopust Městský klub mládeže
9.2.2016 16:00 Turnaj v badmintonu Městský klub mládeže
10.2.2016 17:30 Koncert Pavlíny Jíšové a Adély Jonášové MKS Adamov
11.2.2016 17:45 Přednáška: NA SKOK DO TURECKÉHO VNITROZEMÍ MKS Adamov
12.2.2016 19:00 Zájezd do Mahenova divadla Brno: JE TŘEBA ZABÍT SEKALA MKS Adamov
17.2.2016 09:00 „TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“ MKS Adamov
17.2.2016 14:00 Pletení výrobku z novinových ruliček Městský klub mládeže
18.2.2016 17:30 „HRNEČKU PAŘ“ - večer s autorkou románů a fejetonů EVOU TALPOVOU MKS Adamov
23.2.2016 VÝSTAVA prací výtvarnic Lenky Kamínkové a Daniely Mikuláškové MKS Adamov
25.2.2016 Pozvání k návštěvě firmy EDEN EUROPE, S.R.O. ADAMOV MKS Adamov
25.2.2016 16:00 Výroba krmítek pro ptáčky Městský klub mládeže
25.2.2016 17:45 Přednáška: STŘEDOMOŘÍ - Milan ŠTOURAČ MKS Adamov
26.2.2016 19:00 Zájezd do Janáčkova divadla Brno: PREVIEW KONCERT MKS Adamov
27.2.2016 Výlet za „TOULAVOU KAMEROU“ MKS Adamov
28.2.2016 10:00 Zájezd do Divadla Radost Brno: SLŮNĚ.. MKS Adamov
29.2.2016 14:30 Soutěžní odpoledne pro seniory: „KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ MKS Adamov
11.3.2016 ŠESTÝ PLES MĚSTA ADAMOVA MKS Adamov
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Z radnice
Z Rady města Adamova

Na 29. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 23. 11. 2015 byl předložen zápis 
z 8. zasedání komise Projektu Zdravé město 
Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 
2. 11. 2015. Rada města Adamova vzala ten-
to zápis na vědomí.

Za účelem provádění dotačního manage-
mentu v době udržitelnosti dotačního pro-
jektu „Revitalizace přístupové komunikace 
ke  kulturní památce – kostelu sv. Barbory 
v Adamově“ byla uzavřena Příkazní smlou-
va na  zpracování monitorovacích zpráv, se 
společností RENARDS dotační, s.r.o.

Radou města Adamova byl schválen Do-
datek ke  smlouvě o  sdružených službách 
dodávky elektřiny pro produkty řady Small 
business – dodatek č. 5 Smlouvy uzavřené 
s firmou E.ON Energie, a.s. 

Dále byl schválen záměr odprodeje po-
zemku parc.č. 548/53 o výměře 26 m², druh 
pozemku ostatní plocha v  k.ú. a  obci Ada-
mov, při ulici Opletalova.

Na  poskytování právních služeb byl 
schválen Dodatek č. 3 Smlouvy o  posky-
tování právních služeb s  platností od  1. 1. 
2016.

Z důvodu uvolnění bytu zvláštního urče-
ní v  Domě s  pečovatelskou službou na  ul. 
Komenského 1 ke  dni 30. 11. 2015, byla 
v souladu s Pravidly pro poskytování nájmů 
bytů v Domě s pečovatelskou službou v ma-
jetku měst provedena aktualizace žádostí 
o byt v DPS. Pracovní skupinou bylo na za-
sedání konaném dne 10. 11. 2015 určeno po-
řadí žadatelů. Rada města vzala pořadí ža-
datelů o byt v DPS na vědomí a doporučila 
uzavřít nájemní smlouvu podle nových vzo-
rů nájemních smluv na byty zvláštního ur-
čení se žadatelkou na 1. místě v sestaveném 
pořadí a  v  případě odmítnutí přiděleného 
bytu uzavřít nájemní smlouvu s  náhradní-
kem dalším v pořadí.

Rada města Adamova schválila Plán in-
ventur Města Adamova pro rok 2015 a vza-
la na vědomí zápis z 2. schůze Komise MHD 
konané dne 11. 11. 2015.

Rada města Adamova schválila výpověď 
současných pojistných smluv k  zákonné-
mu pojištění vozidel ve  vlastnictví Města 
Adamova. Na  pojištění vozidel ve  vlastnic-
tví Města Adamova bude uzavřena nová 
smlouva, podle které budou vozidla pojiš-
těna hromadně, dle výsledku poptávkové-
ho řízení. 

Na 30. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 7. 12. 2015 byly předloženy zápi-
sy z 8. schůze likvidační komise konané dne 

23. 11. 2015 a z 11. zasedání Kulturně infor-
mační komise konaného dne 19. 11. 2015. 
Rada města Adamova vzala tyto zápisy 
na vědomí. 

Rada města Adamova vzala na  vědomí 
předložený aktuální přehled společenství 
vlastníků jednotek, která přistoupila dle 
schválených „Pravidel pro údržbu veřejné 
zeleně a  chodníků v  okolí bytových domů 
na  pozemcích ve  vlastnictví města Ada-
mov“ ke spolupráci v roce 2016. 

Se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura byla uzavřena smlouva o bu-
doucí smlouvě o  zřízení služebnosti pro 
účely zřízení podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě sdělova-
cím optickým kabelem ze stávajícího na-
pojení (za objektem bývalého obchodního 
domu) do  objektu Komenského 6. Zřizo-
vané komunikační vedení posílí a  zkvalitní 
stávající technologické zařízení na  střeše 
objektu Komenského 6. 

Radou města Adamova byl schválen 
Dodatek č. 2 k  nájemní smlouvě č. 4/2006 
uzavřené s  Mendelovou univerzitou Brno 
na  pronájem pozemků dotčených stavbou 
vodovodu v  ulicích Kolonie a  Krátká. Do-
datkem č. 2 se nájemní smlouva prodlužuje 
do konce roku 2020. 

Se společností E.ON Distribuce a.s. byla 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na umístění kabelo-
vého vedení NN na pozemcích parc.č. 451/2 
a 435/5 (ulice Kolonie) k zajištění odběrného 
místa elektrické energie budovaného v rám-
ci stavby „Adamov – úprava DS, Sabol“.

Rada města Adamova udělila v  souladu 
s vyhláškou č. 4/2012 o udržování a čistoty 
pořádku ve  městě Adamově výjimku pro 
pořádání akcí „3. Maškarní ples Města Ada-
mova“, konaný dne 23. 1. 2016 a „6. Spole-
čenský ples města Adamova“ konaný dne 
11. 3. 2016, týkající se doby ukončení veřej-
né produkce hudby s  tím, že konec těchto 
akcí je povolen do 03:00 hodin. 

Na  užívání uvolněného bytu zvláštního 
určení č. 24 v  Domě s  pečovatelskou služ-
bou na ul. Komenského 1 byla s žadatelkou, 
která se umístila na 1. místě v pořadí žadate-
lů sestaveném pracovní skupinou, uzavřena 
Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č. 
13/2015/B. 

V  Domě s  pečovatelskou službou na  ul. 
Komenského 1, bude ke  dni 31. 12. 2015 
dohodou ukončena smlouva o nájmu bytu 
zvláštního určení. Doporučení na  uzavře-
ní nové nájemní smlouvy bude radě měs-
ta předloženo po  aktualizaci žádostí o  byt 
v DPS a zasedání pracovní skupiny, která se-
staví pořadí žadatelů.

Rada města Adamova schválila vzor 
Smlouvy o  nájmu bytu zvláštního určení 
na  dobu neurčitou pro nově pronajímané 
byty v Domě s pečovatelskou službou na ul. 
Komenského 1 v Adamově, do které je za-
komponováno postupné navyšování ná-
jemného v následujících letech. 

Dále byl schválen aktualizovaný Domov-
ní řád bytového domu Komenského 6, kte-
rý je v  souladu s  novým občanským záko-
níkem. 

Na dobu 6 měsíců byla prodloužena ná-
jemní smlouva na užívání bytu č. 53 v byto-
vém domě Komenského 6. 

Na  základě výpovědi Smlouvy o  zabez-
pečení, svozu, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů pro Město Adamov 
od  společnosti AVE komunální služby a.s. 
ke  dni 30. 6. 2016 bylo vypsáno výběrové 
řízení na veřejnou zakázku na služby „Svoz 
komunálního odpadu pro město Adamov“. 
Rada města Adamova schválila zadávací 
podmínky pro tuto veřejnou zakázku a slo-
žení hodnotící komise. 

Rada města Adamova schválila Dodatek 
č. 4 ke smlouvě o zajištění Městské hromad-
né dopravy v Adamově č. 01/2014/O se spo-
lečností ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 
678  20 Blansko, která je provozovatelem 
MHD v Adamově.

Na základě žádosti města Adamova byla 
městu udělena výjimka z  cenové politi-
ky České spořitelny, a.s. k účtům, které má 
město zřízené u  tohoto peněžního ústavu. 
Dle předložené výjimky z  cenové politiky 
ČS, a.s. budou v období od 1.1.2016 do 31. 
12. 2017 poskytovány peněžní služby za niž-
ší paušální cenu.

Rada města Adamova schválila Dodatek 
č. 6 ke smlouvě č. 502205 O dodávce vody 
z veřejného vodovodu a odvádění vod ve-
řejnou kanalizací s  firmou ADAVAK s.r.o., 
jehož předmětem je doplnění odběrného 
místa pro sklad nářadí na  ulici Ronovská 
v  Adamově a  úprava množství srážkové 
vody odváděné do kanalizace na ČOV Ada-
mov.

Rada města Adamova schválila Doda-
tek k  licenční smlouvě č. 92056 uzavřené 
se společností TRIADA, spol. s r.o. na užívá-
ní modulů ERMS v rámci programu MUNIS, 
a to na dobu neurčitou s tím, že od 31.8.2015 
je poskytnutí této licence na dobu 60 mě-
síců zdarma. Aktualizace modulů ERMS je 
po tuto dobu hrazena z projektu „Konsoli-
dace IT a nové služby města Adamov“.

Na závěr schválila Rada města Adamova 
program 9. zasedání Zastupitelstva města 
Adamova.

Na  31. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 15. 12. 2015 vzala Rada města 
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na  vědomí předložený zápis z  9. zasedá-
ní komise Projektu Zdravé město Adamov 
a  místní Agendy 21 konaného dne 30. 11. 
2015, na kterém byly projednány návrhy ga-
rantů odpovídajících za  způsoby řešení 10 
TOP problémů vzešlých z Fóra 2015. 

Byl schválen Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 
2013/031 o  sdružených službách dodávky 
elektřiny pro potřeby veřejného osvětlení 
ze dne 19. 3. 2013 uzavřené se společností 
Energo Adamov, s.r.o. 

V  souladu se zněním čl. 5 Pravidel pro 
hospodaření s  byty v  majetku Města Ada-
mova bylo schváleno pořadí žadatelů 
o  pronájem uvolněného bytu č. 49 na  ul. 
Komenského 6 sestavené pověřenou pra-
covní skupinou dne 10. 12. 2015. Zároveň 
byla schválena smlouva o nájmu bytu s ža-
datelem umístěným na  1. místě v  sestave-
ném pořadí.

Rada města Adamova schválila žádost 
dvou nájemníků o výměnu bytů v bytovém 
domě na ulici Komenského 6. 

Dále Rada města schválila Dohodu 
o  ukončení smlouvy ze dne 5. 9. 2002 se 
společností P-D Refractories CZ a.s. - od-
stranění odpadu na skládce Březinka a uza-
vřela Smlouvu o odstranění odpadů se spo-
lečností P-D Refractories CZ a.s. - odstra-
nění odpadu na  skládce Březinka, která je 
v souladu s novým občanským zákoníkem, 
s účinností od 1. 1. 2016.

Se společností E.ON Distribuce a.s. byla 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na  umístění kabe-
lového vedení NN, realizovaného v  rámci 
stavby „Adamov – obnova NN, Komenské-
ho“ na pozemku parc.č. 215/3 v k.ú.Adamov, 
který je v majetku města.

V souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro po-
skytování nájmu bytů v Domě s pečovatel-
skou službou vzala Rada města na vědomí 
pořadí žadatelů o byt v Domě s pečovatel-
skou službou, sestavené pověřenou pra-
covní skupinou dne 15. 12. 2015 a schválila 
Smlouvy o  nájmu bytu zvláštního určení 
na užívání dvou uvolněných bytů. 

Na 32. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 21. 12. 2015 a dne 31. 12. 2015 byly 
schváleny dodatky č. 1 ke smlouvám se spo-
lečností RENARDS dotační, s.r.o. na  zpra-
cování a  podání žádostí do  OPŽP o  dotaci 
na zateplení budov MěÚ Adamov Pod Hor-
kou a U Kostela.

Rada města Adamova provedla rozpoč-
tové opatření č. 7/2015. 

Na základě poptávkového řízení na pojiš-
tění majetku města a  odpovědnosti, a  po-
ptávkového řízení na  skupinové flotilové 
pojištění vozového byly schváleny nejvý-
hodnější nabídky od pojišťovny Česká pod-
nikatelská pojišťovna a.s. 

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova

Na  9. jednání Zastupitelstva města 
Adamova, konaném dne 15. 12. 2015, byly 
vzaty na vědomí zápisy z 8. jednání Finanč-
ního výboru konaného dne 14. 12. 2015 
a z 5. jednání Kontrolního výboru konaného 
dne 30. 11. 2015. 

Zastupitelstvo města Adamova schválilo 
Obecně závaznou vyhlášku města Adamo-
va č. 4/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, jejíž vydání bylo vyvoláno 
změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 
6/2015 a  rozpočtové provizorium na  ob-
dobí 1 – 2/2016 do doby schválení rozpoč-
tu na  rok 2016. Na  období od  16. 12. 2015 
do 31. 12. 2015 pověřilo Zastupitelstvo měs-
ta Adamova Radu města Adamova prová-
děním rozpočtových opatření. 

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 4. 1. 2016  Libuše Matulová, 75 roků, 

Plotní 12
 7. 1. 2016 Leopold Pilař, 80 roků, 

Tererova 1
 13. 1. 2016 Jarmila Vrtělová, 81 rok, 

Sadová 23
 15. 1. 2016 Jaroslava Hladká, 85 roků, 

Údolní 1
 16. 1. 2016 Richard Papež, 92 roky, 

Blažkova 6
 17. 1. 2016 Václav Straka, 70 roků, 

Bezručova 1
 17. 1. 2016 Jiří Klíma, 70 roků, Sadová 16
 20. 1. 2016 František Nejezchleb, 70 roků, 

Bezručova 4
 21. 1. 2016 Milada Šenkýřová, 83 roky, 

Opletalova 48
 22. 1. 2016 Libuše Moserová, 75 roků, 

Komenského 19
 22. 1. 2016 Marie Rerychová, 82 roky, 

Neumannova 4
 23. 1. 2016 Bedřich Hájek, 83 roky, 

Tererova 4
 24. 1. 2016 Drahomíra Nečasová, 83 roky, 

Tererova 1
 25. 1. 2016 Zdenka Gimunová, 80 roků, 

Petra Jilemnického 4
 27. 1. 2016 Drahomíra Všianská, 88 roků, 

Petra Jilemnického 12

 27. 1. 2016 František Alex, 82 roky,  
Petra Jilemnického 27

 29. 1. 2016 Ing. František Novák, 83 roky, 
Komenského 21

 29. 1. 2016 Františka Kuchařová, 75 roků, 
Komenského 1

Úmrtí
 22. 12. 2015 Ladislav Bárta, roč. 1943, 

Sadová 21
 25. 12. 2015 Blažena Chrástová, roč. 1934, 

Komenského 1 
 29. 12. 2015 Marta Zemánková, roč. 1944, 

Sadová 23
 2. 1. 2016 Miloš Kuchař, roč. 1946, 

Dvořákova 3

Termíny svatebních obřadů 
na rok 2016
Rada města Adamova na svém 33. zasedání 
dne 18. 1. 2016 schválila následující termíny 
svatebních obřadů na rok 2016:
Leden  23. 1. 
Únor 20. 2. 
Březen  12. 3., 19. 3. 
Duben 9. 4., 23. 4. 
Květen 7. 5. 
Červen 11. 6., 25. 6. 
Červenec 30. 7. 
Srpen 13. 8., 27. 8. 
Září 24. 9., 10. 9. 
Říjen 22. 10. 
Listopad 5. 11., 12. 11. 
Prosinec 3. 12., 10. 12. 
Současně Rada města Adamova schválila 
obřadní síň Městského úřadu Adamov jako 
úředně určenou místnost pro konání sva-
tebních obřadů.
Na základě žádosti snoubenců může matri-
ka povolit uzavření manželství na  kterém-
koliv vhodném místě ve  svém správním 
obvodu. Za  vydání povolení uzavřít man-
želství mimo stanovenou dobu nebo mimo 
úředně určenou místnost je vybírán správ-
ní poplatek Kč 1.000,- dle platného zákona 
o správních poplatcích.

Úřední den Finančního úřadu 
Blansko v Adamově
Ve  spolupráci s  Finančním úřadem 
v  Blansku se na  základě dlouhodo-
bého zájmu uskuteční úřední den 
v  Adamově, aby i  v  letošním roce 
mohli poplatníci využít možnost 
konzultací s  pracovnicemi FÚ před 
termínem podání daňových přiznání.
Tento úřední den FÚ se uskuteční 
v pondělí 14. 3. 2016 v době 8:00–12:00 
a 13:00–17:00 v  zasedací místnosti 
Městského úřadu Adamov.
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SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCI
Městský úřad Adamov, odbor sociálních a správních věcí

Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
Mgr. Dobra Moserová - vedoucí odboru, Mgr. Simona Tichá, sociální pracovník

tel. 516 499 625, mob. 605 206 656, e-mail: simona.ticha@adamov.cz

NABÍZÍME
•	 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
•	 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O RIZICÍCH SPOJENÝCH SE 

SOUČASNÝM ZPŮSOBEM ŽIVOTA 
•	 EMOCIONÁLNÍ A PSYCHOLOGICKOU PODPORU A POROZUMĚNÍ 

PŘI ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
•	 INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Poděkování
Oblastní charita Blansko děkuje všem lidem, 
kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou 
v rámci Tříkrálové sbírky, a zároveň chce po-
děkovat všem lidem, kteří se nějakým způ-
sobem podíleli na realizaci Tříkrálové sbírky 
2016 v  Adamově. Záměrem sbírky vybra-
ných finančních prostředků je jejich využití 
na podporu těchto vybraných projektů:
•• podpora prorodinných aktivit
•• pomoc nemocným zvláště v Domácí hos-
picové péči
•• podpora preventivních aktivit dětí a mlá-
deže
•• koordinace dobrovolníků
•• podpora komunitního centra v Doubravi-
ci nad Svitavou
•• podpora lidí v nečekané krizové situaci

Celkem bylo v  Adamově letos vybráno 
14 189,- Kč. 
Ještě jednou všem děkujeme.
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Euroklíč 
v Jihomoravském kraji

Národní rada osob se zdravotním posti-
žením ČR i  nadále realizuje projekt Euro-
klíč v Jihomoravském kraji. Upozorňujeme, 
že držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabeti-
ci, stomici a  onkologičtí pacienti mohou 
na  distribučním místě, kterým je pro ada-
movské občany Městský úřad Adamov, 
Pod Horkou 101/2, 679  04 Adamov, 
odbor sociálních a  správních věcí, tel. 
516  499  625, simona.ticha@adamov.cz, 
získat zdarma euroklíč do eurozámků veřej-
ně přístupných budov. 

K  získání euroklíče stačí předložení ob-
čanského průkazu a  průkazu TP, ZTP či 
ZTP/P nebo prohlášení o  tom, že žadatel 
patří do některé cílové skupiny. 

Linka 
pomoci
Linka pomoci 
obětem 
kriminality 
a domácího násilí 
má číslo 116 006
Pracuje nonstop, 
je bezplatná a  po-
skytuje diskrétně odborné rady. 
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, 
a  to bez ohledu na  to, zda trestný čin byl 
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti 
různých forem násilí včetně násilí domácí-
ho. Pomoc na lince je určena i obětem ne-
dbalostních trestných činů, např. doprav-
ních nehod. Linka poskytuje okamžitou 
pomoc, rady a  informace ženám, mužům 
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém po-
dezření, že jsou obětí některé z  forem do-
mácího násilí, ať už fyzického, psychického, 
ekonomického, či sociálního, stalkingu, ne-

bezpečných výhružek a  podobného trest-
ního jednání. 
Na  linku 116  006 mohou volat pozůsta-
lí po  obětech úmyslných i  nedbalostních 
trestných činů, kterým linka zprostředkuje 
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kru-
hu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní 
služby. Linka poskytuje pomoc také svěd-
kům trestných činů, kteří byli událostí trau-
matizováni, potřebují psychickou podporu 
a informace o svých právech a ochraně. 
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnu-
je výraznou pozornost prevenci kriminality 
a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odů-
vodněně obávají, že se mohou stát obětí 
trestného činu a svou situaci potřebují kon-
zultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizo-
ván díky finanční podpoře Nadace Open 
Society Fund Praha a  programu Dejme  
(že)nám šanci, který je financován z  Nor-
ských fondů.
Více informací naleznete na  webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz .

 

Hasiči z Adamova a uplynulý rok 2015
49, dvakrát 3 a 1,5. To může vypadat jako 

nic neříkající čísla, ale opak je pravdou. Po-
mocí těchto čísel lze jednoduše vyjádřit ale-
spoň zlomek činností, které adamovské ha-
siče v průběhu roku 2015 doprovázely. 

Když je hasičům vyhlášen poplach, mů-
žete si toho jednoduše všimnout. Po  ulici, 
lesem nebo po  silnici utíká udýchaný člo-
věk, na sobě má to, co ve spěchu doma po-
sbíral, a  jediné, co vyhlíží, je auto, které by 
ho kousek svezlo. Po chvíli uslyšíte zvuk ma-
jáků a  je jasné, že hasiči mají zásah. V roce 
2015 takhle hasiči pelášili celkem 49krát. Ne 
vždy bylo možné je zaregistrovat, hasiči vy-
jíždějí i v noci, kdy ostatní spí, loni v devíti 
případech. Celkový počet zásahů není nijak 
ohromujícím číslem. V přepočtu to vychází 
skoro jeden výjezd na týden v roce, což ale 

ve  vztahu k  hasičům z  okolních obcí patří 
k  nadprůměrným výsledkům. Faktem ale 
je, že jsme v Adamově zvyklí i na vyšší čís-
la kolem šedesátky. Máme zřejmě dobrou 
prevenci… Hasiči už dávno nevyjíždějí jen 
k požárům. Ty byly loni pouze tři a nijak zá-
važné. K závažnějším událostem patřily do-
pravní nehody. Ze šesti případů patřily mezi 
ty vážnější vozidlo v Křtinském potoce u Ka-
menného kola, dodávka na  boku v  první 
zatáčce na Josefov se třemi pasažéry a ka-
mion na  střeše u  Šebrova, kde zůstal řidič 
zaklíněný v  kabině. Dvakrát jsme u  zásahu 
spolupracovali s  vrtulníkem Zdravotnické 
záchranné služby – jednou po  pádu muže 
z žebříku, podruhé po pádu horolezce z Kr-
kavčí skály. S policisty jsme hledali po lesích 
nezvěstného staršího muže nebo posky-
tovali předlékařskou pomoc ženě po pádu 
z  okna. Celkem 7krát jsme prováděli život 
zachraňující úkony pomocí automatické-
ho externího defibrilátoru (AED). Ne vše ale 
bylo tak vážné. Mezi kuriozity patří např. vy-
proštění káněte z plotu.

Z  průřezu zásahovou činností je patrné, 
že se adamovští hasiči nezřídka dostáva-
jí ke  složitějším zásahům. Právě to je dob-
rým předpokladem k  přihlášení do  ankety 
Dobrovolní hasiči roku, kterou po  každý 
rok vyhlašuje odborná porota z celé repub-
liky. Loňský rok jsme soutěžili se zásahem 

vyproštění zaklíněného řidiče z  kamionu 
převráceného na střechu. V regionu Jih Mo-
ravy jsme se dostali do  elitní pětky, což je 
vzhledem k počtu hasičských jednotek ob-
rovský úspěch. Hlasováním veřejnosti jsme 
se posunuli na konečnou třetí příčku. Děku-
jeme ještě jednou všem, kteří nám fandili. 
Televizní přenos vyhlášení ankety je možno 
zhlédnout v archivu České televize. Druhou 
trojku jsme vybojovali v adamovské soutě-
ži v  hasičské dovednosti Memoriál Josefa 
Drbala, kterou každoročně pořádáme. Tře-
tí místo proto, aby se přece bylo kam zlep-
šovat…

Zlepšujeme nejen úroveň dovedností 
na  soutěžích, ale také znalosti členů jed-
notky formou nejrůznějších školení. V roce 
2015 se nám podařilo ještě jedno význam-
né vylepšení, a to vozového parku adamo-
vské jednotky. V garáži se ustájila nová pr-
vovýjezdová Scania, která nahradí dřívější 
vozidlo MAN. Právě 1,5 měsíce je její aktu-
ální stáří. Pořízena byla za  podpory České 
kanceláře pojistitelů, Jihomoravského kraje 
a  Města Adamova. Daří se nám tak udržo-
vat úroveň členů jednotky i  jejího technic-
kého vybavení na  vysoké soudobé úrovni. 
Do dneška má už Scania za sebou tři ostré 
akce, takže v  adamovské garáži rozhodně 
není na odpočinku.

To byl jen zlomek toho, co přinesl uplynu-
lý rok, o tom ostatním třeba příště. 

Za JSDH Adamov Ing. Jan Sotolář
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Ukončení 
oprav odstavné 
a manipulační plochy 
na náměstí Práce

K 31. 12. 2015 byla dokončena oprava 
odstavné a manipulační plochy na ná-
městí Práce prováděná v  rámci pro-
jektu „Obnova biokoridoru na náměstí 
Práce“. Od 11. 1. 2015 je možné tuto plo-
chu využívat k parkování osobních vo-
zidel. Žádáme řidiče o ohleduplnost při 
parkování a dodržování kolmého stání 
zaparkovaných vozidel tak, aby byla 
odstavná plocha maximálně využita. 

Dotace
Přehled přijatých dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v roce 2015
Dotace na projekt „Zdravé kvarteto“ 
(určená pro Základní školu a mateřskou 
školu Adamov, p. o.)
Výše podpory 50.000,- Kč 
Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Adamova dne 24. 6. 2015 na svém 6. za-
sedání.

Dotace na pořízení nového hasičského 
auta CAS
Výše podpory 1.000.000,- Kč
Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Adamova dne 24. 6. 2015 na svém 6. za-
sedání.

Dotace na službu s názvem 
„Pečovatelská služba města Adamova“ 
Výše podpory 299.400,- Kč
Přijetí dotace schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Adamova dne 29. 4. 2015 
na svém 5. zasedání, její navý-
šení na  uvedenou sumu dne 
11. 11 .2015 na  svém 8. zase-
dání.

Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

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

Program na měsíc únor 2016
úterý 2.2. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 3.2. Stolní hry
čtvrtek 4.2. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 5.2. Masopustní karneval od 16:00 h 
úterý 9.2. Posilovna zdarma od 14:00 h 

středa 10.2. Tvořivá dílna – výroba přáníček na Valentýna 
od 15:30 h 

čtvrtek 11.2. Promítání filmu od 15:30 h 
pátek 12.2. Filmový valentýnský maraton 
úterý 16.2. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 17.2. Stolní hry
čtvrtek 18.2. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 19.2. Vědomostní odpoledne od 16:00 h
úterý 23.2. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 24.2. Tvořivá dílna – výroba svíček od 15:00 
čtvrtek 25.2. Promítání filmu od 15:30 h

Pátek 26.2. Posezení a pokec na různá témata
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

AKCE na ÚNOR
Pátek 5. 2. 2016
ADAMOVSKÝ MASOPUST
V 15:30 hodin vyjde průvod masek od MKM. 
Projdeme se s  hudbou a  zpěvem ulicemi 
Adamova, poté se vrátíme, tentokráte opět 
do klubu dětí a mládeže, kde budou připra-
veny hry a soutěže. Akci nám zpestří vystou-
pení dětí z  tanečního oboru ZUŠ Adamov. 
Občerstvení zajištěno.

Úterý 9. 2. 2016
TURNAJ V BADMINTONU
Turnaj je určen pro děti a  mládež. Start 
v 16:00 hodin.

Středa 17. 2. 2016
PLETENÍ VÝROBKŮ Z NOVINOVÝCH 
RULIČEK
K  výrobě budete potřebovat noviny, špej-
le, bezbarvý lak, lepidlo a  kolíčky. Začátek 
ve 14:00 hodin.

zlomeninou… V jedné obci na blanensku se 
ocitl starý muž bez péče, pečovatelky Cha-
rity mu šly pomoct, i když se zjistilo, že žije 
v  blechách… Charita také provozuje staci-
onáře pro postižené v Boskovicích a na faře 
v Doubravici, v Blansku vede sklad čistého 
šatstva, které sbírá od  dobrodinců každou 
první středu v měsíci a nabízí je pak přede-
vším maminkám s  dětmi. A  je mnoho dal-
šího, čím slouží druhým, o čem jako zdraví 
a  zajištění ani nevíme. Proto mě zamrzela 
zpráva, v  níž ji jakési nacionalistické hnutí 
obvinilo, že chce sbírku rozdat uprchlíkům. 
Rozdat určitě ne. Ale je připravená nabíd-
nout jídlo, šaty, první pomoc komukoli, bez 
rozdílu, je-li potřebný. Za nás.

Jiří Kaňa

Bohoslužby  
v kostele sv.Barbory

Bohoslužby v kostele sv. Barbory se po Vá-
nocích opět vrátily do pravidelného pořadu. 
Aktuálně je najdete vždy na stránkách www.
farnostblansko.cz v sekci „Ohlášky“.

Na  Popeleční středu 10. 2. začíná křes-
ťanská „Postní doba“. Ten den si mají lidé 
dobré vůle odříct nadbytečné jídlo a ušet-
řené prostředky darovat Charitě pro hlado-
vějící. Při bohoslužbě v 16 hod přítomní ob-
drží od kněze na čelo křížek popelem jako 
symbol křehkosti života a ochoty k jeho ná-
pravě.

Čtvrtek 25. 2. 2016
VÝROBA KRMÍTEK PRO PTÁČKY
S  sebou si přineste: plastovou láhev, 2 va-
řečky, skleněnou zavařovací sklenici, různé 
zbytky látek. Vyrábíme od 16:00 hodin.

Pátek 26. 2. 2016
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Pro všechny věkové kategorie. Začátek 
v 16:00 hodin.

Slova pro 
povzbuzení

V prvních dnech nového roku probíhala 
v  naší republice Tříkrálová sbírka, určená 
na  služby Charity ČR. Vybírali ji po  obcích 
tříkráloví koledníci do  zapečetěných po-
kladniček. Charitu zřizuje Katolická církev 
a  díky tomu tvoří součást celosvětové sítě 
Caritas internationalis. V našem okrese pů-
sobí Oblastní Charita, která se snaží pomá-
hat potřebným jak pravidelně, tak v  náhlé 
nouzi. Její pomoc se však neřídí vyznáním 
potřebných lidí, ale jen jejich situací a  její-
mi možnostmi: Nedávno jsem mluvil s  ro-
dinou, která si u Charity půjčila polohovací 
postel pro nemocnou babičku… Před lety 
v  Adamově srazilo auto školačku a  rodina 
měla už zaplacenou dovolenou, ale díky 
Charitě se nám podařilo sehnat dětský in-
validní vozík a dovolená se tak zvládla i  se 

MMĚĚSSTTSSKKÝÝ KKLLUUBB MMLLÁÁDDEEŽŽEE AADDAAMMOOVV
Družstevní•1,•Adamov

www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TURNAJ 
VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU 

 
 
 
 

 
 
 
       KDY ?     :  v pátek 26.2. 2016 

KDE?      :  v prostorách MKM 
V KOLIK?  :  od 16:00 hodin 

 
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ 

KATEGORIE 
 
 

MĚSTSKÝ KLUB MLÁDEŽE ADAMOV
Družstevní•1,•Adamov

www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

TURNAJ
v BADMINTONU

v úterý 9.2.2016
od 16:00 hodin

Pro všechny věkové kategorie. 
Soutěžíme o drobné ceny.
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Pozvánka 
na výstavu

Krajina se mění pohledem 
- Lenka Kamínková 
a Daniela Mikulášková

Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás 
zve do  Společenského centra na  výstavu 
prací výtvarnic Lenky Kamínkové a Daniely 
Mikuláškové. Vernisáž se uskuteční v nedě-
li 14. února 2016 v  15:00 hodin. Výstavu 
uvede PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební čás-
ti vystoupí Blanka Lau – housle a František 
Kratochvíl - klavír. K  návštěvě jste zváni 
od 14. 2. do 23. 2. 2016, a to v pondělí - pá-
tek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 
– 17:00 hodin.

Lenka Kamínková vystudovala Střední 
školu uměleckých řemesel v Brně, obor mal-
ba u akad. malíře Petra Veselého a Vysokou 
školu výtvarných umění v  Bratislavě, obor 
malba u doc.  Ivana Csudaie. Během studia 
také absolvovala stáž na  Akademii sztuk 
pienknych v  Poznani (Polsko). V  současné 
době se věnuje vlastní tvorbě a vedení vý-
tvarných kurzů pro děti i dospělé v ateliéru. 
Vystavovala na řadě samostatných i společ-
ných výstav. Její tvorbu provází neustále 

gie a výtvarná výchova. Diplomovou práci 
na téma Nádoba v krajině dělala u ak. malíře 
doc. Jiřího Krtičky. Při studijním pobytu v Iz-
raeli se zaměřila na hebrejštinu. Magisterské 
studium absolvovala na Fakultě výtvarných 
umění Vysokého učení technického v Brně, 
ateliér environmentu (ak. malíř Vladimír 
Merta). Účastnila se také řady společných 
i samostatných výstav a projektů. Její obra-
zy jsou vyšívané a malované, kombinuje lin-
ku a plochu a vytváří prostory a fragmenty, 
často krajiny. 

téma krajiny a  její přesahy. Série vystave-
ných obrazů vznikala na  základě inspirace 
krajinou okolo jejího domu v  oblasti Dol-
ních Kounic. Upoutal ji především rytmus 
střídajících se pásů polí a  zoraných řádků 
na polích. Sleduje měnící se barevnost, tva-
ry... Zdánlivě jednoduchá krajina je pokaž-
dé úplně jiná, proměňuje se, žije i v autorči-
ných obrazech... 

Daniela Mikulášková vystudovala Filo-
zofickou a Pedagogickou fakultu Univerzity 
Palackého v  Olomouci, obory česká filolo-

Na únor jsem pro 
Vás připravili

 Î 1. února 2016
zájezd – Kino Blansko, začátek v 17:30 
hodin
„LÍDA BAAROVÁ“ 
Nový český film režiséra Filipa Renče s T. 
Pauhofovou v  titulní roli. Film zachycuje 
osudy prvorepublikové filmové hvězdy Lídy 
Baarové v  předválečném období od  roku 
1936, ale i  na  konci 2. světové války. Ved-
le České republiky se natáčel také v Polsku 
a Německu. Producentům filmu se podařilo 
získat hvězdné mezinárodní obsazení.
Cena zájezdu: 100 Kč
Bližší informace při příhlášení.
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Na únor jsem pro 
Vás připravili

 Î 1. února 2016
zájezd – Kino Blansko, začátek v 17:30 
hodin
„LÍDA BAAROVÁ“ 
Nový český film režiséra Filipa Renče s T. 
Pauhofovou v  titulní roli. Film zachycuje 
osudy prvorepublikové filmové hvězdy Lídy 
Baarové v  předválečném období od  roku 
1936, ale i  na  konci 2. světové války. Ved-
le České republiky se natáčel také v Polsku 
a Německu. Producentům filmu se podařilo 
získat hvězdné mezinárodní obsazení.
Cena zájezdu: 100 Kč
Bližší informace při příhlášení.

 Î 3. února 2016
zájezd – DRFG Aréna Brno, začátek 
v 19:00 hodin
“BEST OF BROADWAY”

Česká filharmonie pod vedením americké-
ho dirigenta Keitha Lockharta uvede v úno-
ru 2016 čtyři mimořádné koncerty BEST OF 
BROADWAY. Ve  výpravné podívané zazní 
nejslavnější muzikálové melodie světových 
autorů. Skladby oceněné mnoha cenami 
zazpívají špičkoví sólisté z  broadwayských 
a londýnských divadel: Louise Dearman (so-

prán), Marin Mazzie (mezzosoprán), Jason 
Danieley (tenor) a Rodney Earl Clarke (bass). 
Program tvoří výběr nejznámějších a  nej-
významnějších skladeb světové pokladnice 
muzikálů – od West Side Story přes Bídníky, 
Cats a Fantoma opery až po Chicago, Hello, 
Dolly!, Evitu, A Chorus Line, Wicked a Mam-
ma Mia!.
Cena zájezdu: 600 Kč

 Î 4. února 2016
sál MKS Adamov, začátek v 8:30 h. (MŠ 
Jilemnického), v 9:45 h. (MŠ Komenského)
KUBŮV BOLAVÝ ZOUBEK
Účinkuje: Divadlo Úsměv Praha
Jedna z  výchovných pohádek Divadla 
Úsměv o Zdravěnce a Kubíkovi. Legračním 
podáním ukáže dětem, že chodit k zubaři je 

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

Káva se Zdeňkem Chlopčíkem a Ilonou Ostrou
Zdeněk Chlopčík 

•	 tanečník,	porotce	taneční	soutěže	StarDance,	
	 majitel	Taneční	školy	Chlopčík.

Ilona Ostrá
•	 návrhářka	firmy	HELLER	DANCE	&	FASHION,	
	 která	oblékala	tanečníky	soutěže.

Pořadatel: 
Městské	kulturní	středisko	Adamov,	Opletalova	22,	67904	Adamov
Tel:	607	518	104,	zázn.:	516	446	590

www.mks-adamov.cz	 e-mail:	mks@mks-adamov.cz

4. února 2016 
v 17 hodin 
v Městském kulturním středisku 
Adamov, Opletalova 22

Vstupné 50,- Kč

V rámci akce proběhne soutěž  
o „nejzajímavější otázku 
na hosty setkání“.
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důležité a zcela normální. Celou pohádkou 
děti provází hloupoučká vrána, která pople-
te co může.
Vstupné: 35 Kč

 Î 11. února 2016
salonek MKS Adamov, začátek v 17:45 h.
NA SKOK DO TURECKÉHO 
VNITROZEMÍ 
Přednáška Marty Antonínové. 
Další cestu za  poznáním absolvovala 
a o svoje zážitký z ní se s vámi podělí Marta 

Antonínová v  rámci přednášky, kterou pro 
vás připravuje. Povídání bude doplněno 
promítáním fotografií. 
Vstupné: 35 Kč 

 Î 12. února 2016
zájezd – Mahenovo divadlo Brno, začátek 
představení v 19.00 h.
JE TŘEBA ZABÍT SEKALA 
V titulní roli Igor Bareš, člen divadelního 
souboru ND Praha.
Divadelní adaptace sugestivního filmového 
scénáře Jiřího Křižana.
Rok 1943. Moravská vesnice žije za  protekto-
rátu na  horké půdě strachu. Právě sem při-
chází kovář a  evangelík Jura Baran. Věří, že 
zde nalezne bezpečný azyl. Důvěru domácích, 
převážně katolických starousedlíků, si však 
nezíská. Navíc statkáři v  obci řeší naléhavý 
problém. Sekal, nemanželský syn z  jednoho 
gruntu, člověk, kterého komunita kvůli jeho 
původu sama vyloučila, terorizuje celou obec, 
využívá divokou politickou situaci a udává ge-

stapu ostatní statkáře, aby se snadno dostal 
k jejich majetku. Krutá protektorátní moc mu 
dává křídla a nikdo ze ctihodných a vážených 
mužů neví, kdo z  nich bude dalším na  řadě. 
Vesnická rada statkářů se rozhodne, že exis-
tuje jediné řešení: je třeba zabít Sekala! Dřív 
než on zabije ostatní. Ale kdo se této nevděčné 
a nebezpečné úlohy ujme?
Cena zájezdu: 490 Kč – dosp. osoba, 360 Kč – 
senioři, 270 Kč – studenti 

Městské kulturní středisko Adamov 
Firma Eden Europe, s.r.o. Adamov – hlavní partner akce
Firma Adavak, s.r.o. Adamov 
Město Adamov 
Farnost Adamov 

vyhlašují další ročník výtvarné soutěže pro děti /kolektivy i jednotlivce/ všech věkových 
kategorií

SALONEK SALONEK dětských adamovských dětských adamovských 
výtvarníkůvýtvarníků 
Příprava soutěžních prací: do 11. 3. 2016
Svoz prací určených k výstavě:            15. 3. 2016
Vyhodnocení soutěže:      16. 3. 2016
Vernisáž výstavy spojená s vyhlášením vítězů
soutěže:      18. 3. 2016

Výstava bude probíhat ve dnech:
   18. - 25. a dále 29. - 31. března 2016

Soutěžní kategorie:Soutěžní kategorie:
I. I. Předškolní věk  II. II. Mladší školní věk III. III. Starší školní věk
IV. IV. ZUŠ Adamov   V.  V.  Společná práce  VI. VI. Dobrý nápad   
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 Î 14. - 23. února 2016
výstavní síň MKS Adamov – Horka, 
Komenského 6
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNIC 
LENKY KAMÍNKOVÉ 
A DANIELY MIKULÁŠKOVÉ 
Únorová výstava jejím návštěvníkům před-
staví dvě brněnské výtvarnice. Vernisáž 
výstavy se koná v  neděli 14. února 2016 
v  15:00 hodin. V  kulturním programu vy-
stoupí Blanka Lau /housle/ a František Kra-
tochvíl /klavír/. 
Výstava je otevřena: v  pracovních dnech 
v  době od  14:00 do  17:00 hodin, v  neděli 
pak od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 17. února 2016
Společenská místnost DPS Adamov, 
Komenského ul. č. 1, zač. v 9:00 h.
“TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...” 
Knihy a časopisy, které najdete v knihovně 
MKS Adamov, a  společenské okénko – to 
vše představíme účastníkům pravidelného 
setkání, kterými mohou být kromě klientů 
DPS Adamov i ostatní zájemci z řad seniorů.
Vstup volný. 

 Î 18. února 2016
salonek MKS Adamov, Ptačina, začátek 
v 17:30 hodin 
„HRNEČKU, PAŘ!“
Hostem setkání bude a ukázky fejetonů 
a úryvky z románů vám přečte jejich au-
torka - Eva Talpová.
Eva Talpová se narodila Brně, kde také žije 
a pracuje. Původně pracovala jako knihkup-

kyně, poté vystudovala bohemistiku a  učí 
na  střední škole český jazyk a  literaturu. 
Publikovala v časopisech a sbornících, spo-
lupracuje s  deníkem Rovnost, kam přispí-
vá hlavně fejetony. Svou tvorbu představi-
la také v rozhlase a v řadě autorských čtení 
(např. na literárním festivalu Měsíc autorské-
ho čtení v Brně). Je členkou Obce spisovatelů. 
Vstupné dobrovolné. 

 Î 25. února 2016
exkurze 
NA NÁVŠTĚVĚ VE FIRMĚ „EDEN 
EUROPE S.R.O.“ 
Pro vás všechny, koho zajímá co se dnes 
děje v  areálu bývalých Adamovských stro-
jíren, máme pozvání k návštěvě jedné firmy, 
která působí v  Adamově. Čeká vás návště-
va výrobních prostor, setkání s představiteli 
vedení firmy a  samozřejmě spousta infor-
mací o této firmě, která svoje výrobky vyvá-
ží do celého světa.
Akce se koná v dopoledních hodinách, bliž-
ší informace vám sdělíme při přihlášení /tel. 
607 518 104/. Přihlášky do 19. února 2016.

 Î 25. února 2016
salonek MKS Adamov, začátek v 17:45 
hodin 
STŘEDOMOŘÍ: CAPRI, SARDINIE, 
SICÍLIE, CENTRÁLNÍ ITÁLIE, 
MONAKO, MALTA A TUNISKO 
Cestovatelská přednáška Milana Štourače. 
Středomoří nabízí kouzelné ostrovy, krás-
né pláže, hory, soutěsky i  bohatou historii 
v  podobě památek prehistorických, antic-
kých a  středověkých. Od  všeho trochu si 
ukážeme z uvedených ostrovů a zemí. Set-
kání bude tradičně doplněno o tématickou 
výstavku a možnost zakoupení knih cesto-
vatele Milana Štourače. 
Vstupné: 35 Kč 

 Î 26. února 2016
zájezd - Janáčkovo divadlo Brno, začátek 
v 19:00 hodin
PREVIEW KONCERT 

Jaká hudební překvapení vás čekají 
na  operní scéně Národního divadla Brno 
v nové sezoně 2016/2017 se máte možnost 
dozvědět v rámci koncertu, jehož konkrétní 
program je opravdu zatím tajemstvím. 
Sólisté: Pavla Vykopalová, Jana Hrochová, 
Jiří Sulženko, Jan Šťáva a další, Sbor a orche-
str Janáčkovy opery.
Cena zájezdu: 250 Kč (dospělí), 190 Kč (se-
nioři), 150 Kč (děti, studenti) 
Přihlášky: do 10. 2. 2016 na tel. 607 518 104, 
nebo e-mailu mks@mks-adamov.cz 

 Î 27.února 2016
vlastivědný výlet 
VÝLET ZA „TOULAVOU KAMEROU“
Toulavá kamera je televizní pořad, který vysí-
lá Česká televize. Pořad provází diváka po růz-
ných koutech České republiky a  poznává tak 
zajímavé historické památky, důležitá místa, 
rodná místa slavných osobností apod.

A vy máte možnost být při natáčení jedno-
ho z  dílů tohoto oblíbeného reportážního 
pořadu a setkat se s  jedním s tvůrců pořa-
du - Bc. Romanem Šulcem. Natáčet se bude 
v našem regionu. 
Bližší informace při přihlášení. 
Cena zájezdu: 40 Kč – příspěvek na dopravu

 Î 28.února 2016
zájezd – Divadlo Radost Brno, začátek 
v 10:00 hodin
SLŮNĚ – ANEB PROČ MAJÍ 
SLONI DLOUHÉ CHOBOTY
Když ještě měli sloni místo chobotu nos jako 
bambuli, narodilo se v  džungli malé slůně. 
Bylo velmi zvědavé, a proto bylo všude a hlav-
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ně pořád slyšet jeho „proč“? Neustálé otázky 
potomků jsou mnohdy velmi vysilující – každý 
rodič o tom určitě ví svoje. Naše malé slůně se 
nakonec vydá na cesty džunglí, setkává se s ži-
rafou, opicí, pštrosem, papouškem, hrochem, 
lvem, zebrou, či krokodýlem. A  toto poslední 
setkání zapříčiní proměnu nosu z  bambule 
v chobot. Jak se to stane, to už opravdu pro-
zradit nemůžeme. Přijďte se podívat! Nejlépe 
s dětmi, které ještě nechodí, nebo teprve zača-
ly chodit do školy a jejichž nejčastěji užívaným 
slovem je – „proč“…
Přijměte pozvání spolu s  dětmi k  návštěvě 
brněnského divadla Radost. 
Délka představení je 1 h. 10 min. Termín pro 
přihlášení je do 15. 2. 2016.
Cena zájezdu: 150 Kč 

 Î 29. února 2016
salonek MKS Adamov – Ptačina, začátek 
v 14:30 hodin
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY: „KDO SI HRAJE – 
NEZLOBÍ“ 
Příjďte si spolu s námi hrát, soutěžit a pro-
žít aktivně únorové odpoledne. Patronem 
akce je firma EDEN EUROPE s.r.o. Adamov.  
Vstup volný.

PODĚKOVÁNÍ 
V  závěru loňského roku pořádalo MKS již 
tradiční adventní a sváteční zastavení. Poté, 
co se role patronů ujali členové Rady a Za-
stupitelstva města Adamova, majitelé ma-
lých firem, které působí v Adamově, i ochot-
ní jednotlivci z  řad našich spoluobčanů, 
jsem o patronát nad pěticí setkání požádala 
vedení firem, které působí v bývalém areálu 
ADASTu Adamov. 
Všichni se role patronů zhostili s velkým na-
sazením a  zájmem. Každé setkání tak bylo 
něčím zajímavé a přínosné. V úvodu jednot-
livých zastavení se každá firma lidem před-
stavila a připomenula, v kterých prostorách 
provozuje svoji výrobní činnost. Také díky 
tomu dnes víme, kde jednotlivé firmy na-
jdeme a jaký je jejich výrobní program.
Ráda bych proto poděkovala dětem a jejich 
učitelkám za krásný kulturní program, který 
jednotlivá setkání doprovázel, zástupcům 
firem za  spolupráci a  věřím v  její pokračo-
vání.

Naše „děkujeme“ patří:
•• dětem a  učitelkám z  MŠ Jilemnického 
a firmě Expono Steelforce, a.s.,
•• dětem a  učitelkám z  MŠ Komenského 
a firmě Adast Systems, a.s.,

•• dětem a Mgr. Lence Dohové ze ZŠ Ronov-
ská a firmě Eden Europe, s.r.o., 

•• dětem a  Mgr.  Heleně Ličkové ze ZŠ Ko-
menského a firmě Tenza cast, a.s.

•• Brněnským vánočním trubačům a  firmě 
Romex, s.r.o. 

Nabídka kurzů – 
volnočasových aktivit 
MKS Adamov
JÓGA
pondělí od 17:30 do 18:30 h.
Lektorka: Miloslava Rejdová
Jóga znamená obnovení spojení individu-
álního Já s  universálním Bytím. Sanskrtský 
výraz jóga, odvozený od  slovního kořenu 
judž, má mnoho různých významů, z nichž 
nejužívanější jsou: připoutat, spojit, sjedno-
tit nebo ovládnout.
Začínáme: 15. 2. 2016, 10 lekcí
Kurzovné: 400 Kč

BŘIŠNÍ TANCE
Lektorka: Pavla Frňková
Při břišním - orientálním tanci se střídá ně-
kolik základních figur, které se pak různě 
kombinují. V tanci na sebe plynně navazu-
jí. Celkový vzhled tance se může u různých 
stylů dosti lišit. Jednou je spíše vlnivý a po-
malý, jindy rychlý a třesavý. Je při něm velmi 
významná osobnost tanečnice, jež se v tan-
ci odráží. Důležitý je také výraz a  mimika, 
která tanci dodává na svěžesti, energičnosti 
a je jeho nedílnou součástí.
Termín zahájení bude upřesněn.

Fotografie z letošního Tříkrálového 
koncertu. Foto: Lukáš Malý
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Bartkové. Narodila se 28. února 1936 v Niv-
nici. Vystudovala Filosofickou fakultu Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Ma-
sarykovy univerzity) v Brně. V roce 1959 na-
stoupila do  Adamovských strojíren v  Ada-
mově jako pracovnice závodní knihovny. 
Postupně pracovala na  dalších místech – 
jako tajemnice závodního klubu AS a redak-
torka závodního časopisu Směr.

V roce 1967 se provdala za Miroslava Ko-
nečného, technického úředníka Adamov-
ských strojíren, který se rovněž věnoval 
kulturní činnosti v závodním klubu. Justina 
odešla v roce 1976 do Brna na Městské kul-
turní středisko, kde pracovala jako vedoucí 
zájmové umělecké činnosti v oblasti ochot-
nického divadla. Naposledy pracovala jako 
vedoucí mezinárodního festivalu pro ama-
térský film (Brněnská šestnáctka) až do od-
chodu do důchodu v roce 1993.

Justina od  mládí ráda zpívala, byla jed-
ním ze zakladatelů pěveckého kroužku Ol-
šava v Uherském Brodě, na studiích v Brně 
vystupovala se Slováckým kroužkem. 
V  Adamově zpívala ve  sborech, pracova-
la v  divadelním a  Historicko-vlastivědném 
kroužku při závodním klubu, často vystu-
povala i sólově nebo s paní Vancovou v kul-
turních programech i při vernisážích výstav. 
Byla rovněž členkou kulturní komise při 
MěNV v  Adamově a  redaktorkou městské-
ho zpravodaje.

V  roce 1994 u  příležitosti 30. výročí po-
výšení Adamova na město obdržela čestné 
uznání za dlouholetou kulturní činnost. Ne-
vyléčitelná nemoc předčasně ukončila její 
plodný život. Zemřela 8. července 1997.

Justina Konečná byla všestrannou kultur-
ní pracovnicí. Plně se této činnosti věnovala 
i  s  podporou manžela. Svou prací přispěla 
k  povznesení kultury v  Adamově, její pří-
nos nebude zapomenut. Vzpomíná rodina, 
přátelé a známí, ale i mnoho adamovských 
občanů.

MK

Vzpomínka

Dne 13. února tomu bude již 10 roků, co 
opět vzpomeneme smutného úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky, paní Anne-
liese Pařízkové.
Za  tichou vzpomínku s  námi, všem přáte-
lům a známým děkujeme.

Syn a dcera s rodinami.



Dne 20. února si připomeneme první smut-
né výročí úmrtí pana Vlastimila Češky. 
Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali. 

Manželka a syn Vlastimil.


Dne 21. února vzpomínáme první smutné 
výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky, 
prababičky, paní Marty Vackové. 

Stále vzpomíná zarmoucená rodina. 


Dne 24. února uplyne 10 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička, paní Růžena Plchová. 
Kdo ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají dcery 
Zdena a Jana s rodinami. 

Významná výročí
Justina Konečná – nedožité 
osmdesáté narozeniny

Koncem února si připomeneme nedožité 
80. narozeniny bývalé adamovské kulturní 
pracovnice paní Justiny Konečné, rozené 

PILATES
pondělí od 17:30 do 18:30 h.
Lektorka: Lucie Pavlíčková
Chcete se cítit lépe? Zlepšit si své držení 
těla? Zbavit se bolesti kloubů a  zad? Přijď-
te si zacvičit pilates pod odborným vede-
ním zkušené fyzioterapeutky - sportovní-
ho nadšence tělem i  duší zajímajícího se 
o zdravý životní styl a  sebevzdělávání. Bu-
dete se cítit silnější, pružnější a vitálnější. 
Začínáme: 15. 2. 2016 
1. lekce ukázková + 9 lekcí
Kurzovné: 400 Kč

CVIČENÍ PRO ÚLEVU
středa od 17:30 do 18:30 h.
Lektorka: Dagmar Hodaňová
Cílem cvičení pro úlevu je pomoci vám 
od  bolesti, úleva a  protažení těla, ukázka 
cvičení, které můžete praktikovat doma, 
ukázka používání jednoduchých pomůcek 
vhodných pro cvičení.
Termín zahájení bude upřesněn. 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
středa od 10:30 do 12:00 h.
Lektorka: Míša Nešporová 
Mozek je nutné trénovat v  každém věku. 
Trénink činnost mozku podporuje a zlepšu-
je. Navíc pomáhá proti stresu a podporuje 
relaxaci.
Začínáme: 10. 2. 2016

Aby mohly být jednotlivé kurzy zaháje-
ny, je nutné zaslat Vaši přihlášku na  te-
lefon 607 518 104 nebo na e-mail mks@
mks-adamov.cz. 
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Ing. Jaroslav Hudec 
- 80. narozeniny

Narodil se 15. února 1936 v Adamově jako 
první ze tří dětí Emanuela a Anežky Hudco-
vých. Po  ukončení národní a  střední školy 
nastoupil do učení v tehdejších Škodových 
závodech, n.p. Adamov v  oboru provozní 
elektrikář. Po ukončení prvního roku učeb-

ního oboru odešel do Břeclavi na průmyslo-
vou školu elektro, odkud po dokončení prv-
ního ročníku pře stoupil na Vyšší průmyslo-
vou školu elektrotechnickou v Brně, kterou 
ukončil ma turitou v roce 1956. Po maturitě 
nastoupil v adamovském závodě do útvaru 
výstavba a obsluha výroby jako projektant 
elektro. Po  absolvování základní vojenské 
služby v letech 1956 -1958 se vrá til do závo-
du do  stejného útvaru. V  roce 1969 přešel 
na generální ředitelství Závodů všeobecné-
ho stro jírenství v  Brně, kde zastával funkci 
vedoucího oddělení energetiky a  vodní-
ho hospodářství do roku 1977. V roce 1973 
ukončil studia na VUT Brno, obor energeti-
ka. V roce 1977 nastoupil do firmy Geotest, 
n.p. Brno, kde zastával funkci ředitele strojí-
renského závodu v Uhřínově na okrese Žďár 
nad Sázavou a od roku 1981 ředitele podni-
ku v Brně. V roce 1990 odešel do Hradce Krá-
lové do státního podniku a později akciové 
společnosti Českomoravský průmysl kame-
ne, kde pracoval zpočát ku jako prokurista 
a  později jako generální ředitel až do  od-
chodu do důchodu v roce 2007.

Slávek Hudec, jak se mu v Adamově říká, 
pochází ze známé adamovské rodiny, která 
patřila mezi starousedlíky. Její příslušníci 

byli v mi nulosti činní společensky i veřejně, 
nejvíce v kultuře. Mimo členství v obecním 
zastupitelstvu a později v národním výboru 
to byla zejména obětavá činnost v  ochot-
nickém divadle ve  20. a  30. letech minulé-
ho století. Nejvýše se z  rodiny vypracoval 
bratranec Slávka Zdeněk Kroupa, který se 
stal známým operním pěvcem (v ro ce 1994 
mu bylo uděleno čestné občanství města 
Adamova). Slávek se v mládí věnoval spor-
tu, a  to házené a  volejbalu jako hráč i  tre-
nér. Je ženatý, má jednoho syna z prvního 
manželství. Jeho současná manželka pra-
covala dříve v adamovském závodě jako zá-
vodní fotografka. Nyní již řadu let žijí man-
želé Hudcovi v  Brně. Slávek často dojíždí 
do Adamova, kde se stará o zahradu po ro-
dičích. Zajímá se o dění v Adamově, navště-
vuje adamovské výstavy. Každoročně svolá-
vá setkání bývalých spolužáků z  měšťanky 
do Adamova.

K jeho významnému jubileu mu přejí bý-
valí spolužáci, bývalí spolupracovníci, přá-
telé a  známí, včetně rodiny a  příbuzných, 
všechno nej lepší, hodně zdraví a  spokoje-
nosti do dalších let.

MK

Ze školních tříd 
ZŠ Komenského

Okresní kolo ve florbalu
V  pátek 11. 12. 2015 se v  Blansku v  hale 

TJ ČKD uskutečnilo okresní kolo ve  florba-
lu starších žáků. Pro malý počet sportovců 
v  této věkové kategorii bylo družstvo naší 
školy doplněno o vybrané mladší žáky. Na-
šim žákům se na  rozdíl od  loňského roku 
dařilo lépe a vybojovali pěkné 3.místo. Do-
konce nás jediná branka v utkání mezi na-
šimi soupeři dělila od vítězství v celém tur-
naji, kdy Kunštát v  souboji s  boskovickým 
gymnáziem dával vítěznou branku na  6:5 
v  poslední minutě zápasu (remíza v  tomto 
zápase by nás s ohledem na další výsledky 
totiž katapultovala na první místo). Vítězem 
se nakonec stala právě ZŠ Kunštát, a to díky 
poslednímu gólu turnaje, jenž vstřelili naši 
žáci blanenské škole 2 minuty před koncem 
zápasu a  připravili právě ji o  vítězství. Tak 
vyrovnané byly zápasy čtyř nejlepších týmů 
okresu Blansko.

Jak to tedy vypadalo z našeho pohledu? 
V  prvním zápase jsme sice prohráli se ZŠ 
Kunštát 2:10. Hoši to však po  vysoké pro-
hře nevzdali a  v  dalších zápasech vybojo-
vali vítězství s  boskovickým gymnáziem 
3:2 a  s  blanenskou ZŠ Erbenova 5:4. Šest 

branek našeho družstva vstřelil Lubomír 
Bavlnka a  čtyři Adam Prudík. Nejen těmto 
úspěšným zakončovatelům akcí, ale celé-
mu družstvu patří poděkování za  vzornou 
reprezentaci školy a  bojovnost po  prvním 
nevydařeném utkání.

Sestava ZŠ Adamov: 
Dalibor Chráscina, David Kopřiva, Denis 

Havelka, Vilém Flachs, Lubomír Bavlnka, Da-
vid Křenek, Tomáš Poláček, Adam Prudík, 
Lukáš Pernica, Petr Doha

Mgr. Aleš Spurný

ZŠ Komenského

Planetárium 4.B a 5.A
Ráno 17. 12. jsme jeli vlakem do  plane-

tária a  hvězdárny v  Brně. Program začínal  
v  8.30, jmenoval se Zázračné planety. Nej-
dříve jsme si zopakovali souhvězdí a dozvě-
děli jsme se, že Malý Vůz a Velký Vůz nejsou 
souhvězdí. Dostávali jsme tam různé otáz-
ky a na křeslech jsme mohli sedět bez bot, 
jak jsme chtěli. Během ukázky noční oblo-
hy se sálem často ozývalo obdivné aaaaa-
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ach. Program nás poučil o  planetách naší 
sluneční soustavy. Prošli jsme se po Venuši, 
Marsu, Jupiteru, podívali na kometu a také 
na porodnici hvězd. Až jsme vyšli z planetá-
ria, tak jsme jeli tramvají na Náměstí Svobo-
dy na Vánoční trhy. Poté jsme zavítali do Mc 
Donaldu či KFC. Tam jsme si nakoupili hro-
madu věcí jako oběd. Vyšli jsme ven a jed-
li jsme oběd („hambáče“). Na  nakoupení 
dárků jsme měli trhy, ale na trhách to bylo 
drahé, tak jsme šli do TESCA. V TESCU jsme 
byli asi hodinu a  půl a  na  nakoupení dár-
ků to bylo dost. Odjeli jsme vlakem zpátky 
do Adamova. Cestou vlakem jsme ještě do-
jídali jídlo, co jsme si koupili.

Jan Reichl, Jan Kratochvíl 5.A

Vesmír
Jan Reichl (5.A)

8 planet ve vesmíru je,
něco je ale rozděluje.

První čtyři planety jsou pevné,
ale žít se dá jen na Zemi.

Druhá polovina je plynná,
zajděte si na to do kina.

Sluneční soustava ovšem existuje,
těch 8 planet právě tu je,

a to všechno ve vesmíru je,

všechno to tam poletuje.
Vše sledují různé sondy,

a my si klidně jíme čoko-fondy.
Všechny planety obíhají kolem Slunce,

koupíme si do akvárka pulce.
Merkur, Venuše Země, Mars,

to jsem z toho na dranc.
Jupiter, Saturn, Uran a Neptun ještě,

k němu se dostaneme těžce.
Pluto se kdysi také počítalo,

ale už ne,
někomu totiž nestačilo.

ZŠ Ronovská

FIT SVAČINA
Společnost Laktea, o.p.s., realizátor pro-

gramů Ovoce do škol a Školní mléko v rámci 
ČR, která zajišťuje našim žákům na prvním 
stupni zdarma ovocné balíčky, vypsala pod-
zimní soutěž Fit svačina. Pravidla byla jed-
noduchá. Ve  školním kroužku, klubu nebo 
vyučování uvařit recept na zdravé jídlo, kte-
ré se dá nosit do školy jako svačina. Do sou-
těže bylo potřeba dodat recept s fotografie-
mi a popis naší práce. Účastnili se jí žáci dru-
hého stupně, kteří se přihlásili do školního 
kola zdravého vaření. Vyhodnocení soutěže 
proběhlo těsně před Vánoci. Účastnilo se 

kolem 200 školních skupin. Výhru si odnes-
lo pouze prvních deset škol. Naše škola se 
umístila na 5. místě, z čehož jsme měli ob-
rovskou radost. Výhra pro školu je velká. Zís-
kali jsme šek na 10 000,- pro školu, pomůcky 
na vaření od společnosti Tescoma v hodno-
tě 5 000,- Kč a sadu her od Sparkys, a to vše 
za recept na pomazánku z pečené červené 
řepy a bulgur se zakysanou smetanou. Nut-
no tedy dodat, že má smysl vařit zdravě. 

Mgr. Lenka Dohová

ZŠ Ronovská 

Lyžařský výcvik 
S  radostným úsměvem se ve  středu  

6. ledna sešli u autobusu žáci prvního stup-
ně z Ronovské a naložili svoje lyže a batohy. 
Čekala nás třídenní výuka lyžování ve Skia-
reálu Olešnice na Moravě. Počasí nám přá-
lo, sníh byl skoro zázrak a  ke  štěstí nám 
chybělo pouze spuštění jednoho vleku. 
Po  příjezdu se všichni rozdělili do  barev-
ných družstev a vypuklo lyžování. Dětí jelo 
44 a z toho 12 se na lyže postavilo poprvé. 
Po  příjezdu se lyžaři hned vrhli na  kopec. 
Tito žáci si osvěžili znalosti z  let minulých 
a  pracovali na  zlepšení toho, co umí. Našli 
se mezi nimi i výborní sjezdaři, kteří doká-
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žou ostatním spolužákům poradit. Velký 
kus práce za  sebou mají opět i  ti nejmen-
ší. První den se snažili lyže obout, postavit 
se, rozjet a  zastavit. Druhý den už zvládali 
všichni jízdu na malém kopečku a dětském 
vleku. A ten třetí den zkusili jízdu na velkém 
kopci. Všichni zaslouží velkou pochvalu. 
Děkuji instruktorům a  rodičům za  pomoc. 
S nimi celá akce proběhla hladce. Těšíme se 
opět za rok… 

Mgr. Lenka Dohová

MŠ Komenského 

Ještě malé ohlédnutí 
za prožitými svátky…

Koncem listopadu už nastal adventní čas, 
a to je doba, kdy děti cítí kouzlo blížících se 
„Vánoc“. V naší mateřské škole jsme se s dět-
mi zapojili do všech vánočních příprav.

Vyzdobili jsme si třídy, šatny a  také si 
děti mohly každý den najít malé překva-
pení. Odpočítávaly si v  adventním ka-
lendáři, kolik dní ještě zbývá do  Vánoc. 
Na začátku prosince se děti již učily básničky 
a písničky „ o čertech a Mikuláši“. Díky dobré 
spolupráci se základní školou navštívil naši 
mateřskou školu Mikuláš, anděl a  tento-
krát i čert. Malý balíček dostal samozřejmě 
kaž dý, protože při pohledu na čerta se po-
lepší, aspoň na  chvíli, i  ten největší rošťák. 
Ale než k  nám přišel Mikuláš, děti stih-
ly zhlédnout v  MŠ i  divadelní představení 
s  názvem „Slyšte, slyšte…“. A  to se už při-
blížila druhá „adventní neděle“, kdy naši 
předškoláčci vystoupili u MKS se svými ko-
ledami, básničkami a vánočními písničkami. 
Za  týden je čekalo další vystoupení na  vá-
nočních trzích ve městě.

Společně jsme v  mateřské škole ozdo-
bili vánoční stromeček a  začali se pilně 
připravovat na  vánoční besídku, na  kte-
rou děti pozvaly především rodiče, ale 
nechyběli ani babičky a  dědečkové. Děti 
si pro ně vyrobily přáníčka a  připravi-
ly malé dárečky. S  paní učitelkou napek-

ly pro naše hosty cukroví. Snaha dětí byla 
odměněna velkým potleskem a  malá 
„zaškobrtnutí“ byla dětem odpuštěna. 
Všichni jsme si popřáli krásné Vánoce 
a hodně štěstí v novém roce 2016.

Jaroslava Trávníčková 
MŠ Komenského 6 Adamov
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Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov
Vážení přátelé,
Již tradičně se adamovští turisté zúčast-

nili Novoročního výstupu na Babí lom, který 
se uskutečnil 1. 1. 2016.

Marta nás přišla vyprovodit na zastávku.
Odvážní jedinci vyrazili za mírného sně-

žení, někteří vyjeli auty na Vranov.
Tonda se zúčastnil jako pořadatel, prodá-

val odznak Novoroční čtyřlístek.

Novoroční čtyřlístek

V Klubu českých turistů vznikla nová tradi-
ce. V roce 2004 se poprvé uskutečnila série 
novoročních pochodů, zapojených do akce 
Novoroční čtyřlístek. 

Čtyři novoroční dobré skutky
Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré 
české přísloví
•• Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou 
pohodlnost a udělej něco pro sebe.

•• Pozvi někoho ze svého okolí – udělej ra-
dost někomu ze svých bližních tím, že jej 
vezmeš s sebou.
•• Poznej kus přírody – projdi maličký kou-
sek vlasti a poznej ho vlastními smysly.
•• Přispěj potřebným – částkou od  20 Kč 
výše na konto, vyhlášené KČT na podpo-
ru aktivit pro zdravotně handicapované 
spoluobčany. Získané prostředky budou 
využity na  vyznačení turistické trasy pro 
vozíčkáře.
•• Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš 
v  cíli výletu odznak Novoroční čtyřlís-
tek.

Marie Tejkalová

Pozvánky
Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov zve 
členy odboru a  všechny příznivce pobytu 
v přírodě na:

ARBORETUM ŘÍCMANICE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROCHÁZKA MEZI JEHLIČNANY Z  CELÉHO 
SVĚTA
Vycházka se uskuteční v sobotu 20. 2. 2016
Délka vycházky 10 km
Trasa: Babice zast. - procházka arboretem - 
Bílovice nad Svit.
Trasa se nachází na  mapě KČT č. 86 Okolí 
Brna Moravský kras

Prohlédli jsme si novou chatu pod Babím lomem a domek na stromě, také jsme 
navštívili kostel ve Vranově a jesličky. Vycházka se vydařila, ušli jsme 18 km.

Odjezd: ČD Adamov 8.39 hod. – Babice nad 
Svitavou zast. 8.42 hod.
Návrat: Bílovice12.10 hod., dále každou ho-
dinu
Vycházku vede: Marie Tejkalová

BÍLOVICE nad SVITAVOU 
- OBŘANY a zpět
Trasa vede po  nově upravené cestě podél 
Svitavy
Vycházka se uskuteční v sobotu 27. 2. 2016
Délka vycházky 5/10 km
Trasa: Bílovice nad Svitavou - Obřany a zpět
Odjezd: ČD Adamov 9.37 hod. – Bílovice 
nad Svit. 10.47 hod.
Vycházku vede: Magda Kratochvílová
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TJ Spartak Adamov – HOKEJOVÝ ODDÍL
Tatran Hrušky – TJ Spartak Adamov 
6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Branky a asistence za Adamov: Kilián 
(Klíma)

Zápas se hrál na  ZS Úvoz v  Brně. První 
gól Adamov inkasoval po hrubé chybě cen-
tra, kde zůstal mezi kruhy úplně volný hráč 
soupeře a  ten nezaváhal. Do konce třetiny 
soupeř přidal ještě jeden gól. Soupeř lépe 
kombinoval.

Třetí gól Adamov inkasoval po dlouhém 
čtyřminutovém oslabení. Soupeř hrál na-
dále s přehledem, lepším bruslením a kom-
binací. Veliký problém pro hráče Adamova 
byla přesná a  rychlá kombinace s  nahráv-
kami do  druhé i  třetí vlny. V  této části hry 
měl Adamov čtyři vyložené gólové šance, 
ale bez využití. Naopak soupeř na  co sáhl, 
to mu vyšlo. 

V poslední části hry se hra uklidnila. Hrá-
či Adamova se snažili korigovat výsledek, 
vytvořili si tlak, ale branka soupeře byla za-
kletá. 

TJ Spartak Adamov – Dynamitres 
Blansko HK 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Domácí nastoupili proti mužstvu, které 
ještě nepoznalo hořkost porážky. Hráči Dy-
namiters v tomto trendu chtěli pokračovat 
a  od  začátku zápasu si vytvořili tlak 
a herní převahu. Na jejich hře je patrné, že 
pravidelně trénují s A mužstvem, které hraje 
vyšší soutěž a některé hráče má na střídavé 
starty. Po vstřelení gólu se hra vyrovnala. 

Adamov znova nevyužil 3-4 vyložené pří-
ležitosti a zápas mohl vypadat jinak. Promě-
ňování šancí je největší slabinou adamov-
ských hráčů.

TJ Sokol Černá Hora – TJ Spartak 
Adamov 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Branky a asistence za Adamov: Kunc 
(Klíma), Milfait (bez asistence), Dostál 
(Klíma)

Hráči Adamova nastoupili k zápasu s vě-
domím, že potřebují získat tři body. Jejich 
soupeř má v tabulce o čtyři body víc. 

Hned po  úvodním vhazování při napa-
dání zachytil puk Thoř, posunul ho k Milfai-
tovi, ten Anschlagovi, ale ten z první bohu-
žel o pár centimetrů minul branku soupeře. 
Adamov byl jednoznačně lepším mužstvem 
a vypracovával si šance. Po tlaku přišel ko-
nečně gól. V  naší obranné třetině si vzal 
na  hokejku kotouč Klíma a  nabral takovou 
rychlost, že projel celým kluzištěm jako nůž 
máslem. Nahrál před prázdnou branku, kde 
dobruslil Kunc a  ten se nemýlil. Tímto vý-
sledkem skončila první třetina, a to s řadou 

Vánoční Kapřík
Volejbalisté Ostrova opět první

Adamov – Na  volejbalovém turnaji smí-
šených družstev Vánoční Kapřík se v sobo-
tu 5. prosince opakovala historie. Dvanáctý 
ročník totiž stejně jako loni vyhrál ve spor-
tovní hale v Adamově tým Ostrova. Na pa-
lubovku za  něj nastoupili hráči z  různých 
koutů Blanenska a  Brna. Ve  finále se stře-
tl s  Olešnicí a  vyhrál až po  tuhém boji 2:1 
na sety. Ostrov finálovým vítězstvím potvr-
dil pozici nejúspěšnějšího týmu v  historii 
tohoto turnaje. Třetí místo obsadil Motýlův 

Rájec. Čtvrté bylo brněnské družstvo Div-
nej styl. Domácí Volejbal Adamov skončil 
na osmém místě. Na závěr turnaje se konal 
tradiční výlov živých ryb z  bazénu u  haly. 
V chladné vodě dominovali hráči Olešnice, 
kteří si domů odvezli první cenu, bezmála 
dvacetikilového sumce. Na ostatní otužilce 
čekali kapři, amuři, tolstolobici a čtyřkilová 
štika. Pořadatelé z oddílu Volejbal Adamov 
děkují za podporu sponzorům akce.

Vánoční Kapřík 2015: 1. Ostrov, 2. Olešni-
ce, 3. Motýlův Rájec, 4. Divnej styl, 5. Smaj-
líci, 6. ASK Blansko, 7. Tuleni, 8. Volejbal 
Adamov, 9. Rudice, 10. Protlač to, 11. Bylo, 
je a bude
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ŠACHY
Soutěže družstev

První kolo soutěží v  roce 2016 adamov-
ská družstva zvládla vítězně. Áčko i  Béčko 
své soupeře, Vinohrady respektive Roveč-
né, vysoko porazili bez prohrané partie. 
Céčko zásluhou mládežníků těsně zvítězilo 
nad Boskovicemi.

Áčko je po  pátém kole třetí s  jednobo-
dovým odstupem na  čelo tabulky. Béčko 
po čtvrtém kole momentálně vede tabulku. 
Céčko, také po  čtyřech zápasech, se posu-
nulo na druhou příčku soutěže.

Krajský přebor I.třídy 
ŠK Vinohrady Brno - TJ Spartak Adamov 
1,5:6,5
1 Martin Handl, Karel Švehla, Jiří Marek, 
Leoš Ševčík, Jan Píše; 0,5 Jiří Sekanina, Karel 
Kredl, Pavel Masák. 

Okresní přebor Blansko 
TJ Spartak Adamov B - TJ Sokol Rovečné 
7,5:0,5
1 David Tichý, Jaroslav Šmehlík, Radek Tr-
mač, Jiří Wiezner, Petr Bednář, Petr Ležák, 
Olga Dvořáková; 0,5 Zdenek Dvořák.

Základní soutěž Blansko 
TJ Spartak Adamov C - Makkabi 
Boskovice C 3:2
1 Petra Masáková, Vítek Sereda, Martin 
Hloušek; 

Přebor škol 2015-16,  
Okresní kolo,  
1. ZŠ a MŠ Adamov

Okresní kolo „Přeboru škol“ uspořádal  
10. prosince 2015 opět Sokol Jedovnice a ře-
ditel turnaje Josef Plch.

V  sestavě „ZŠ a  MŠ Adamov“ pro nový 
ročník soutěže „Přeboru škol v šachu“ pro-
běhla generační obměna. Z kolektivu, který 
se dva roky po sobě probojoval až na MČR 
škol, zůstali Filip Nezval a Honza Kratochvíl. 

Letos se k nim přidali tři noví hráči - Matyáš 
Polzer, Martin Mikula a Marek Dvořák.

I toto nové družstvo ziskem 22 bodů z 24 
možných obhájilo vítězství v Okresním kole 
a  postoupilo do  Krajského kola v  Břeclavi. 
Stejný letos zůstal i  druhý postupující ZŠ 

a  MŠ Kunštát. Ale již s  menším bodovým 
odstupem od Adamova než loni. 

1. ZŠ+MŠ Adamov 6-0-0 22 18
Filip Nezval 6/6; Jan Kratochvíl 6/6; Matyáš 
Polzer 4/5; Marek Dvořák 4/4; Martin Miku-
la 2/3;

2. ZŠ+MŠ Kunštát 4-1-1 18,5 13
Tomáš Votřel 4/6; Petr Votřel 5/6; Jakub Ha-
vel 3,5/6; Petr Kříž 4/4; Ondřej Havel 2/2

3. ZŠ+MŠ Lipovec 4-0-2 15,5 12
Huslen Jargalsaikhan 4/6; Viktor Petržela 
3/6; Karolína Zouharová 4,5/6; Natálie Ja-
kubcová 4/6

Vánoční turnaj 
Břeclav 2015 
38. ročník Vánočního turnaje dětí do 15 let, 
hraný jako druhý díl série jihomoravského 
Krajského přeboru mládeže v  rapid šachu, 
přilákal do sálu břeclavského Domu školství 
142 hráčů do 15 let.

Martin Mikula, Matyáš Polzer, Marek 
Dvořák, Honza Kratochvíl, Filip Nezval.

Prostředí hracího sálu v Břeclavi se 142 účastníky.

nevyužitých šancí. Veliké šance měl ještě 
Bureš, Mihok, Kubíček, ale bohužel bez gó-
lového efektu.

Po  přestávce soupeř zrychlil a  úvodních 
pět minut druhé části hry nepustil Adamov 
z pásma. Soupeř měl velký tlak, ale mužstvo 
podržel Dobeš. V  našem oslabení vypíchl 
Milfait puk obránci a ujel. Tento hráč se mýlí 
málokdy a samostatný nájezd proměnil. Hra 

se vyrovnala s  šancemi na  obou stranách, 
ale ani jedno mužstvo nevyužilo.

V poslední části hry soupeř změnil takti-
ku a tlačil se víc do útoku a tím vznikal pro-
stor v obranném pásmu soupeře. Zde Klíma 
vybojoval puk, nahrál ho Dostálovi a  ten 
táhlou střelou dopravil puk za  záda bran-
káře domácích. Hráče Adamova tento vý-
sledek uklidnil a soupeř začal hrát vabank. 
Čtyři minuty před koncem hráči Adamova 

netrefili prázdnou branku a soupeř z protiú-
toku snížil náhodným gólem. Soupeř si vzal 
oddechový čas a  všechny sily vrhl do  úto-
ku. Podařilo se mu snížit na rozdíl jednoho 
gólu, ale to bylo všechno. Nepomohlo ani 
odvolání brankáře a tak Adamov slavil.

Velice dobrý výkon podal třetí útok v čele 
s Burešem. Z obranných řad vynikl Herynek. 

za hokejový oddíl TJ Spartak Adamov  
Bc. Alois Kožený 
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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. Ada-
mov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

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

•♦ Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 na ulici P. Jilemnického na Ptači-
ně, dům je po  revitalizaci, 4. patro, zasklená lodžie, kuchyň vy-
bavena, ostatní pokoje prázdné. Mobil 723 971 822, pevná linka 
515 540 332.

•♦ SPLÁCEJTE MÉNĚ! SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHRO-
MADY! DOSTANETE OKAMŽITOU HOTOVOST NA ÚČET, ZA ŘÁD-
NÉ SPLÁCENÍ VÁM VRÁTÍME ČÁST ÚROKŮ ZPĚT. VYUŽIJTE ROV-
NĚŽ SPLÁTKOVÉHO PRODEJE V  NAŠEM OD  TESCO BRNO, elek-
tro ve  2.patře. NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY. Na  viděnou se 
moc těší! PF2016. Veronika Kratochvílová. Telefon: 724 771 262, 
542 213 285

•♦ Prodám 4 pokojový zděný byt na  ul. Komenského, 1. podlaží, 
rozloha 104 m2, možno ihned k nastěhování, informace na tel. č. 
606 544 531.

•♦ RYCHLE a  BEZPEČNĚ zařídím PRODEJ BYTU. 739  300  431. Byty 
1+1, 2+1, 3+1. Lokalita Adamov a okolí

•♦ Prodám pianino Foerster, kvalitní, vzhledově pěkné, leštěný 
ořech. Hezký zvuk. Nutné naladit. Cena 18 000,- Kč. Bližší infor-
mace: mob.+420 605 258 592 nebo +420 734 680 002.

•♦ Pronajmu garáž na ulici Osvobození, naproti Bílé labuti. Není na-
pojena na el.proud. Cena 500,- Kč. Tel. 605 470 243

•♦ AEROBIK – Hubneme do plavek Adamov III, ZŠ Ronovská v tě-
locvičně, vchod zezadu. Cena 60,- Kč. Těším se na Vás, Aneta.

V  kategorii mladších žáků startovalo 87 
účastníků a v kategorii starší žáci 55.

V  kategorii starších žáků skončila Petra 
Masáková s  výsledkem 5 bodů ze 7 mož-
ných na 7. místě. V kategorii mladších žáků 
Olga Dvořáková s 6/7 obsadila skvělé druhé 
místo. Obě adamovská děvčata byla nejlep-
šími dívkami ve svých kategoriích.

Nejúspěšnější adamovští chlapci do-
sáhli výborného umístění mezi mladšími 
žáky. Sedmý Filip Nezval s 5/7 a 19. Martin 
Hloušek s 4,5/7. Magické 4 body ze 7 poprvé 
vybojoval Marek Dvořák. 

Průběžné pořadí KP 
po dvou odehraných 
turnajích:

V  kategorii H10 je klasifikováno 33 hrá-
čů. Pořadí adamovských šachistů: 10. Marek 
Dvořák 77 b., 14. Martin Mikula 64 b., 16. To-
máš Polzer 54 b.

V kategorii H12 mezi 45 hráči má Adamov 
v  první patnáctce tři chlapce. Filip Nezval 
sdílí 4. místo s 89 b., 8. je Martin Hloušek s 83 b. 
a 14. Vítek Sereda s 67 b.

V kat. D12 soupeří 11 hráček, Olga Dvořá-
ková s 99 b. je na prvním místě. 

Fota vítězů se slovy pořadatele Vánočního turnaje. „V rámci jižní Moravy 
pobrali prakticky všechny medaile chlapci a dívky z Lokomotivy, Durasu, 

Kuřimi a Adamova. Ti své konkurenty doslova převálcovali“..



NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

CENOVÉ  
ZVÝHODNĚNÍ  

–15 % NA MÍCHACÍ  
CENTRUM  

Na našem zařízení 
Vám namícháme:
• emaily
• fasádní barvy
• interiérové disperzní 
 barvy
• vinylové barvy
• lazury syntetické
• lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky

a speciality jako:
• obarvené omítky
• silikátové fasádní barvy
• silikonové fasádní barvy
• strukturální barvy s dřevěnými  
 vlákny

SPEKTOMETR 
BAREV

31,20/ kg

 
Jubilejní bílá barva 10 l
barva vhodná  na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná, 
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

10 l 

469,- !
38,20/ kg

 
Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma
13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná  
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

13,5 l 

759,- ! včetně

35%  
ZDARMA!

27,50/ kg

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná

20 kg 

549,- !
Kvalitní 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

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

kg

22,- !

Míchací centrum Rádi Vám namícháme 
barvu Vašich snů.

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz

BRNO

adamov.indd   1 12.01.16   11:09
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PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ 

PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ 

NEVĚSTA NA KLÍČ ( půjčení šatů, účes, líčení, nehty, dovoz a odvoz nevěsty na salon a zpět) 

MODELÁŽ NEHTŮ 

SVATEBNÍ/SPOLEČENSKÉ LÍČENÍ 

SVATEBNÍ/SPOLEČENSKÉ ÚČESY 

 

 

BOSKOVICE  

RŮŽOVÉ NÁMĚSTÍ 5 

www.laqueen.cz 

FB: La Queen 

Tel: 733 177 873 

Váš realitní makléř 
pro tuto oblast

Záruka kvality

Servis na klíč

Bezpečí prodeje

Ing. Bc. Lucie Hladká
                    739 300 431

                    lucie.hladka@re-max.cz

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 29.2.2016 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TV
45 programů v ceně (8x HD)

83 programů celkem (17x HD)

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, žádné závazky, sledujete jen dobu, kterou si objednáte !!!

Kde je možné naladit?
PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+

Set-top box a televize:
Samsung Smart TV 2012 až 2015
 LG NetCast 2012 a 2013, WebOS

Panasonic VIERA

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO Programy takto označené
je možné sledovat kdekoliv v ČR.

GO EN

GO

GO

GO

EN GO

GO

CZ CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

HD

HD

HD

HD

HDCZ

CZ CZ

EN

EN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN


