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Z jednání Rady města Adamova
Na 15. schůzi Rady města Adamova ko-

nané dne 11. 5. 2015 byly vzaty na  vědo-
mí zápisy z  5. zasedání Sportovní komise, 
1. schůze Komise MHD a 2. jednání Komise 
sociální a výchovně vzdělávací.

Uzavřena byla rámcová kupní smlou-
va s  firmou ČEPRO, a.s. na  dodávku zboží 
a služeb prostřednictvím platebních karet 
EuroOil, především pak pohonných hmot. 
Tyto platební karty lze používat u  čerpa-
cích stanic: EuroOil, Benzina, Avanti, Shell 
a OMV. Při čerpání pohonných hmot se dle 
smlouvy poskytuje zákazníkovi sleva 0,35 
Kč/litr z  aktuální ceny pohonných hmot. 
Přechodem od  dřívějšího poskytovatele 
dojde k úspoře několik set korun měsíčně 
za paušální platby.

Dále byla ukončena dohodou smlouva 
o  nájmu bytu zvláštního určení v  Domě 
s pečovatelskou službou na ul. Komenské-
ho 1. Doporučení na uzavření nové nájem-
ní smlouvy bude radě města předloženo 
po aktualizaci žádostí o byt v DPS a zase-
dání pracovní skupiny, která sestaví pořadí 
žadatelů. 

Přidělen byl byt č. 65 s přijatou dlouho-
dobou zálohou na nájemné na ul. Komen-
ského 6 v  Adamově žadateli dle zápisu 
z  komise pro přidělování bytů s  přijatou 

dlouhodobou zálohou na nájemné ze dne 
6. 5. 2015.

Schválena byla vzorová smlouva o  vý-
půjčce vývěsních skříněk upravená do sou-
ladu s novým občanským zákoníkem.

Udělena byla výjimka na ukončení akce 
„Nohejbal s  posezením“ v  23 hod. Dále 
byla vyslovena podpora na akci nazvanou 
„Dětský den za účasti složek záchranného 
systému,“ kterou za  pořadatele zastupuje 
paní Bc.  Sandra Kejíková, konané dne 30. 
5. 2015. Obě akce se konají v lokalitě Skla-
ďák. Podpora spočívá v  poskytnutí věcné 

a technické pomoci v rozsahu zajištění služ-
by městské policie pro dohled nad veřej-
ným pořádkem v době konání akce a po ní, 
přípravy a  následného úklidu prostranství 
technickou skupinou vč. odvozu odpadků, 
propagace ve  Zpravodaji, na  webu města, 
na plakátovacích plochách a hlášení v měst-
ském rozhlase a mobilních WC.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Upozornění 

 •

 •

 •
 •
 •

Změna v jízdním 
řádu MHD Adamov
Oznamujeme, že s účinností od 30. 8. 
2015 dojde ke  změně v  jízdním řádu, 
a  to přidáním dvou nových ranních 
spojů:
 • Nový spoj: 4:26 h  z  Adamova III 

točny, v žel. st. 4:32 h, příjezd v 4:41 
h na Horku, točnu 

 • Nový spoj: 4:43 h z  Horky, točny, 
v  žel. zast. 4:49 h, příjezd v  4:58 h 
do Adamova III točny 

Komise MHD

Upozornění pro občany 
NEDOPLATKY, zvyšování 
a jejich vymáhání

Upozorňujeme občany města Adamova, 
že dne 30. 6. 2015 skončila splatnost míst-
ních poplatků za  komunální odpad a  psy. 
Ti, kteří dosud nesplnili svoji poplatkovou 
povinnost, se vystavují nebezpečí navýše-
ní poplatku za  nedodržení termínu splat-
nosti platebním výměrem nebo hromad-
ným předpisným seznamem s  možností 
jeho navýšení až na  trojnásobek. Bude-li 
tedy Váš nedoplatek činit 600,- Kč, může 
být Vaše poplatková povinnost navýšena 
až na  1800,- Kč. Z  tohoto důvodu doporu-
čujeme občanům, aby poplatek uhradili co 
možná nejdříve. 

Pokud nebude poplatek včetně příslušen-
ství (navýšení) uhrazen ani po tomto vymě-
ření a v něm uvedeném náhradním termínu, 
správce poplatku zahájí exekuční řízení. Ná-
klady řízení jdou k  tíži dlužníka, minimálně 
činí 500 Kč, ale mohou být vyšší v návaznos-
ti na výši nedoplatku, způsob a průběh exe-
kuce. 

Chcete-li řešit své nedoplatky žádostí 
o  odklad nebo splátky, je tento úkon spo-
jen se správním poplatkem ve výši 400,- Kč 
na  jednoho žadatele (poplatníka). Je nut-
né upozornit také na  to, že podání žádosti 
a  úhrada správního poplatku ještě nemusí 
znamenat vyhovění Vaší žádosti. 

Odbor ekonomický

Zprávy z matriky
V sobotu dne 6. června 2015 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
  4. 12. 2014 Johana Keprtová, Ronovská 2
 15. 1. 2015 Eliška Schimmerlová, 

Sadová 23 
 26. 2. 2015 Vojtěch Dorazil, Sadová 21
 11. 3. 2015 Lukáš Javora, Sadová 23
 16. 3. 2015 Samuel Slezák, Ronovská 4
 22. 3. 2015 Lucie Burešová, Družstevní 10
  8. 4. 2015 Zuzana Minaříková, 

Komenského 6
 20. 4. 2015 Gabriela Rudzanová, 

Petra Jilemnického 15

Blahopřejeme
  1. 6. 2015 Vladimír Čech, 88 roků, 

Komenského 25
  1. 6. 2015 Jaroslava Sehnalová,  

88 roků, Osvobození 25
  1. 6. 2015 Josef Hloušek, 80 roků, 

Komenského 9 
 13. 6. 2015 Jiřina Zahradníčková,  

87 roků, Komenského 23
 14. 6. 2015 Růžena Kmentová, 87 roků, 

Petra Jilemnického 19
 16. 6. 2015 Jana Prokopová,  

80 roků, Údolní 2
 19. 6. 2015 Miluška Nejezchlebová, 

82 roky, Komenského 1
 21. 6. 2015 Dagmar Lingerová,  

88 roků, Fibichova 25
 28. 6. 2015 Ing. Miloš Hladký  

85 roků, Údolní 1
 28. 6. 2015 Květoslava Nezvalová, 

81 rok, Blažkova 2

Úmrtí
 20. 5. 2015 Vladimír Čuma, roč. 1992,  

Plotní 7
 25. 5. 2015 Růžena Nejedlá, roč. 1933,  

Komenského 3
  7. 6. 2015 Alžběta Polášková, roč. 1916,  

Dvořákova 2 
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Provoz ordinací 
o prázdninách
NEORDINUJE SE V NÁSLEDUJÍCÍ DNY:

AZZA spol. s r. o., Adamov
 • MUDr. Martincová: 27. 7. - 7. 8.; 24. 8. ; 

8. - 28. 8.
 • MUDr. Škvařilová:  

3., 10. 7.; 20. 7. - 31. 7.; 17. 8. - 21. 8.
 • MUDr. Bernášková:  

7. 7. - l0. 7. ; 3. 8. - 14. 8.

INTERNÍ AMBULANCE
 • MUDr. Petra Vodáková:  

6. 7. - 17. 7.; 17. 8. - 21. 8.

ZUBNÍ ORDINACE
 • MUDr. Hana Chomátová:  

15. 6. – 20. 6.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
 • MUDr. Zuzana Kuchařová:  

6. 7. - 17. 7. ; 3. 8. - 14. 8.

DĚTSKÝ LÉKAŘ
 • MUDr. Lenka Košťálová:  

20. 7. - 31. 7.; 17. 8. - 28. 8.

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 červenec 2015
středa 1. 7. Stolní hry

čtvrtek 2. 7. Promítání filmu od 14:30 h
pátek 3. 7. Sportovní hry od 14:30 h
pondělí 6. 7. Státní svátek - zavřeno

úterý 7. 7. Posilovna zdarma od 10:00 h
Středa 8. 7. Tvořivá dílna

čtvrtek 9. 7. Promítání filmu od 14:30 h
pátek 10. 7. Sportovní hry od 14:30 h

úterý 14. 7. Posilovna zdarma od 10:00 h
středa 15. 7. Výlet do Boskovic (poznávání Boskovických 

památek)
čtvrtek 16. 7. Promítání filmu od 14:30 h

pátek 17. 7. Sportovní hry od 14:30 h
úterý 21. 7. Posilovna zdarma od 10:00 h

Středa 22. 7. Tvořivá dílna
čtvrtek 23. 7. Promítání filmu od 14:30 h

pátek 24. 7. Sportovní hry od 14:30 h
úterý 28. 7. Posilovna zdarma od 10:00 h

středa 29. 7. Stolní hry
čtvrtek 30. 7. Promítání filmu od 14:30 h

pátek 31. 7. Lesní procházka s návštěvou Nového hradu
Za hezkého počasí návštěva koupaliště 

Program na měsíc srpen 2015
úterý 4. 8. Posilovna zdarma od 10:00 h

středa 5. 8. Tvořivá dílna
čtvrtek 6. 8. Promítání filmu od 14:30 h

pátek 7. 8. Sportovní hry od 14:30 h
úterý 11. 8. Posilovna zdarma od 10:00 h
Středa 12. 8. Maškarní párty od 12:00 h

čtvrtek 13. 8. Promítání filmu od 14:30 h
pátek 14. 8. Sportovní hry od 14:30 h

úterý 18. 8. Posilovna zdarma od 10:00 h
středa 19. 8. Tvořivá dílna

čtvrtek 20. 8. Promítání filmu od 14:30 h
pátek 21. 8. Sportovní hry od 14:30 h

úterý 25. 8. Posilovna zdarma od 10:00 h
Středa 26. 8. Stolní hry

čtvrtek 27. 8. Promítání filmu od 14:30 h
pátek 28. 8. Diskotéka od 12:00 h – rozloučení s prázdninami

Za hezkého počasí návštěva koupaliště 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky. 

Veřejné fórum 2015
aneb CO CHCEME V ADAMOVĚ ZMĚNIT 
K LEPŠÍMU

Komise Projektu Zdravé město Adamov 
a  místní Agendy 21 uspořádá ve  čtvrtek 
dne 24. září 2015 v  17.00 hodin v  MKS 
Adamov veřejné fórum, na  kterém dosta-
nou občané ve skupinách možnost se vyjá-
dřit k těmto tématům z oblastí:
 • Správa věcí veřejných a  územní rozvoj  

+ doprava 
 • Životní prostředí + globální odpovědnost 
 • Místní ekonomika, podnikání + služby  

+ udržitelná spotřeba a výroba
 • Vzdělávání a výchova + volnočasové akti-

vity – zájmová činnost (kultura, sport, ob-
nova místních tradic)

 • Sociální oblast, zdravý životní styl, zdraví 
obyvatel

 • Stůl mladých
Na základě diskuze bude vytipováno 10 pro-
blémů, jejichž řešením by se měla městská 
samospráva v nejbližším období zabývat. 
Oficiální část programu fóra bude rozšířena 
o doprovodné aktivity. Pro účastníky je při-
praveno občerstvení. 

 Komise PZMA a MA21
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Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko -  2. pololetí  2015
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin

ervenec

4.7. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786
5.7. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055
6.7. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. stedisko 516 432 138
11.7. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428
12.7. MUDr. Neasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963
18.7. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289
19.7. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
25.7. MUDr. Chomátová Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606
26.7. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24   516 454 046

Srpen

1.8. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
2.8. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
8.8. MUDr. Kopáková Letovice, A. Krejího 1a 516 474 369
9.8. MUDr. Kraml Boskovice, Ržové nám. 16 733 644 499
15.8. MUDr. Kížová Knínice u Boskovic 516 452 808
16.8. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
22.8. MUDr. Kuerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460
23.8. MDDr. Kuerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460
29.8. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
30.8. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457

Záí

5.9. MDDr. Staková K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998
6.9. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456
12.9. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
13.9. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
19.9. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788
20.9. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155
26.9. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
27.9. MUDr. Padrová Šebetov, 117 516 465 452
28.9. MUDr. Paulíková erná Hora, Zdrav. stedisko 725 415 615

íjen

3.10. MUDr. Pernicová Boskovice, Ržové nám. 16 774 177 804
4.10. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
10.10. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvoáka 4 516 417 621
11.10. MDDr. Potek Blansko, Mahenova 13 516 419 538
17.10. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. stedisko 516 444 326
18.10. MUDr. Ševíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
24.10. MUDr. ehoek (ehoková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
25.10. MUDr. Kulhánková Ktiny, Zdrav. stedisko 516 414 291
28.10. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
31.10. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665

Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 2. pololetí 2015
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
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DEN BEZ TABÁKU 2015

Dne 26. 5. 2015 uspořádala Komise PZMA 
a  MA 21 ve  spolupráci s  MKM Adamov, ZŠ 
a MŠ Adamov a SZÚ Brno „Den bez tabáku“. 
Pro návštěvníky byla připravena přednáška 
pracovnic SZÚ Brno na téma Prevence rako-
viny prsu s praktickou ukázkou preventivní-
ho vyšetření a všem zájemcům bylo prove-
deno měření kysličníku uhelnatého v dechu 
s vyhodnocením. Pro menší děti byla připra-
vena výtvarná dílna a pro větší zábavný kvíz. 
Pro všechny návštěvníky bylo připraveno 
občerstvení a  malé dárky. V  prostoru MKM 
byly vystaveny obrázky dětí ze ZŠ a MŠ Ada-
mov, které byly všemi účastníky ohodno-
ceny. Ceny za nejlepší výkres si odnesli tito 
výherci: ¨
1. místo Grünwaldová Zuzana a  Valentová 
Lucie (3. A) 
2. místo Lunerová Lucie (4. A) 
3. místo Valouchová Nikola (2. A) 
4. místo Jüthnerová Barbora (3. A) 
5. místo Ševčíková Tea (5. B)

Jejich práce budou zařazeny do soutěže „Jak 
to udělat, aby lidé nekouřili?“, kterou vyhlásil 
Státní zdravotní ústav a mají tak šanci na dal-
ší ocenění. Všem ještě jednou gratulujeme.

Komise PZMA a MA21

Oblastní Charita blanskO  
a StřediSko vzájemné humanitární pomoci pořádá

kdy: 9. 9. 2015 (středa)
kde: adamov
od 15.00 do 15.30 hod. – před domem s pečovatelskou službou (horka)
od 15.35 do 16.05 hod. – na parkovišti u kostela (oÚ)
od 16.10 do 17.00 hod. – na autobusové zastávce na ptačině

co: uvítáme ošacení, obuv, hračky, kuchyňské nádobí a všechno, co je možné 
ještě použít

jak: věci prosím noste čisté, nepoškozené, v pytlích nebo krabicích. na místě 
bude přistavené auto s vozíkem

darované věci budou použity pro uživatele služeb oblastní charity blansko 
a sociálně potřebným občanům blanska a okolí. 
informace: anna baláková, mobil: 603 291 388

děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Změna obchodního 
jména svozové 
společnosti
oznamujeme, že jediným akcionářem 
společnosti van Gansewinkel a. s. se 
stala společnost AVE CZ odpadové hos-
podářství s. r. o. V důsledku změny ak-
cionáře byla společnost přejmenována 
na AVE komunální služby a.s. Na uza-
vřených smluvních vztazích se nic ne-
mění, termíny svozu odpadu zůstávají 
beze změn.

Odbor SMM
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Recyklace
Loni občané odevzdali k recyklaci 
288 televizí, 79 monitorů a 2481 kg 
drobného elektra. Naše obec recyklací 
elektrospotřebičů výrazně ulevila 
životnímu prostředí. 

Snaha obyvatel obce recyklovat staré 
a  nepoužívané elektrospotřebiče se již ně-
kolik let vyplácí. Naše obec obdržela certi-
fikát vypovídající nejen o  přínosech třídění 
televizí a  počítačových monitorů, ale také 
o velkém významu sběru drobných spotřebi-
čů, jako jsou mobilní telefony. Díky environ-
mentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektric-
ké energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké 
množství jsme snížili produkci skleníkových 
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. In-
formace vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která s  obcí dlouhodobě 
spolupracuje na  recyklaci vytříděných elek-
trozařízení.

Z  Certifikátu Environmentálního vyúč-
tování společnosti ASEKOL vyplývá, že ob-
čané naší obce v  loňském roce vytřídili 288 
televizí, 79 monitorů a 2481,35 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 116,68 MWh 
elektřiny, 5344,98 litrů ropy, 517,47 m3 vody 
a  4,74 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 26,25 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 101,30 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i  těch nej-
menších, má nezanedbatelný pozitivní do-
pad na životní prostředí. Když si uvědomíme, 
že recyklace běžných 100  televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domácnost 
až na  4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chor-
vatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kte-
ří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného od-
běru CRT televizorů, počítačových monitorů 
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a  zpracování až do  okamžiku finální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spo-
třebičů do nového produktu. Pro každou frak-
ci byly vyčísleny dopady na  životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány jako spo-
třeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a  produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla 
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Použité zářivky do popelnice nepatří 
Nefunkční zářivky a  výbojky nepatří 

do  kontejneru se směsným komunálním 
odpadem, protože z nich při rozbití mohou 
unikat nebezpečné látky. Občané města 
Adamova mohou bezplatně odkládat vyřa-
zené zářivky na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, 
s.r.o., Kolonie 302, v Adamově. Zpětný odběr 
všech použitých elektrozařízení zajišťují ko-
lektivní systémy EKOLAMP, Asekol a  Elek-
trowin, které k tomu opravňuje zápis do Se-
znamu výrobců elektrozařízení vedeného 
ministerstvem životního prostředí.

Kolektivní systémy smluvně zajišťují celý 
proces, to znamená od  vytvoření sítě sběr-
ných míst (s  využitím sběrných dvorů), až 
po  předání zpětně odebraných elektroza-
řízení firmám, které se specializují na  jejich 
ekologické zpracování a  recyklaci. Cílem je 
separovat elektrozařízení, jež obsahuje vyu-
žitelné či nebezpečné látky od ostatního od-
padu, který končí na skládkách nebo ve spa-
lovnách.

Zpětný odběr použitých výrobků jako 
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky 
a  další zařízení je financován jejich výrobci 
a  dovozci a  vztahuje se i  na  staré vyřazené 
elektrospotřebiče, za  které nebyl při jejich 
nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten 
se od  srpna 2005 uvádí při prodeji nových 

výrobků odděleně od  ceny. Systém zpět-
ného odběru a  ekologického zpracování 
elektroodpadu však nemůže fungovat bez 
aktivního a  vstřícného přístupu spotřebite-
lů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu ne-
funkční zářivku na místě k tomu určeném, to 
znamená v místě zpětného odběru nebo při 
nákupu nového výrobku přímo v prodejně, 
přispěje k ochraně životního prostředí.

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou 
Město Adamov uzavřelo s  kolektivním sys-
témem EKOLAMP, byly do  sběrného dvoru 
firmy GAMA J+P, s.r.o., umístěny speciální 
kovové kontejnery, do kterých mohou zdar-
ma odkládat použité světelné zdroje nejen 
občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elek-
trozařízení používají či shromažďují při své 
podnikatelské činnosti (prodejny, elektro-
montážní firmy, menší podniky, instituce 
apod.).

EKOLAMP obci přispívá na  náklady pro-
vozu sběrného místa a  plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím město 
ušetří část prostředků ze svého rozpočtu ur-
čených na  provoz systému nakládání s  ko-
munálním odpadem, které může investovat 
na nákup nádob na separovaný odpad a roz-
šířit tím sběrnou síť ve městě. 

Odbor správy majetku města 
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Odpady je vhodné  třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné, neboť 
smícháním se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný papír už není možné zpracovat). 

Bioodpad ukládejte do nádob bez plastových obalů (pytle, sáčky, tašky). 
 
PAPÍR 

 
Do modrých nádob můžete 
odhodit: 
 noviny, časopisy, reklamní letáky 
 kancelářský papír, knihy, sešity 
 krabice, lepenka, kartón 
 papírové obaly (např. sáčky) 

Prosíme, nevhazujte:  
× mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 

papír 
× uhlový a voskovaný papír 
× použité plenky a hygienické potřeby 

 

PLASTY 
 
Do žlutých nádob můžete 
odhodit:  
 PET láhve od nápojů – je třeba 

sešlápnout 
 kelímky, sáčky, fólie 
 výrobky a obaly z plastů 
 nápojové kartony, polystyrén 

Prosíme, nevhazujte:  
× novodurové trubky 
× fólie z bazénů, stavební plasty 
× obaly od nebezpečných látek (motorové 

oleje, chemikálie, barvy atd.) 

 

SKLO 
 
Do zelených/bílých nádob můžete 
odhodit: 
 láhve od nápojů 
 skleněné nádoby 
 skleněné střepy – tabulové sklo 

Prosíme, nevhazujte:  
× keramiku, porcelán 
× zrcadla 
× drátěné sklo a autosklo 

 

BIOODPAD 
 
Do hnědých nádob můžete 
odhodit: 
 zbytky ovoce, zeleniny, pečiva 
 slupky z brambor a citrusových 

plodů 
 vyluhované čajové sáčky, kávové 

sedliny 
 trávu, seno, slámu, listí, květiny  
 kousky větví stromů a keřů 
 biologicky rozložitelný odpad 

 

Prosíme, nevhazujte:  
× zbytky jídel, maso, kosti, vaječné 

skořápky, oleje a tuky 
× popel z briket a uhlí, kamení, smetky 

z chodníku a silnic 
× uhynulou zvěř, zvířecí exkrementy  
× plastové obaly, papír, textil, sklo atd.   

 

KOVY 
Kovové odpady odnášejte do sběren nebo na sběrný dvůr.ASTY 

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU 
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Konference vlastivědných 
kroužků v Adamově

V  sobotu 13. června se v  MKS Adamov 
konala 45. konference vlastivědných krouž-
ků Jihomoravského kraje. V  Adamově byla 
uspořádána při příležitosti jubilea 60 let 
od založení Historicko-vlastivědného krouž-
ku (HVK) v  Adamově. Této šedesátileté čin-
nosti byl věnován i jeden z referátů na kon-
ferenci. K výročí založení HVK se ještě ve dru-
hém pololetí roku ve  Zpravodaji vrátíme. 
Přítomné přivítal v Adamově starosta Bc. Ro-
man Pilát. Od  představitelů Muzejní a  vlas-
tivědné společnosti v Brně obdržel HVK pa-
mětní medaili (obr.). Referáty byly zaměřeny 
na tematiku Adamova a blízkého okolí např.: 
Vranovsko-křtinský areál Lichtenštejnů, Tu-
ristická kolonizace střední části Moravské-
ho krasu ve  světle epigrafických památek 
(podpisy osobností na stěnách v Býčí skále), 
Historie železářství střední části Moravského 
krasu, Dokumenty k  historii Adamovských 
strojíren ve fondu Moravského zemského ar-
chivu v Brně a  řada dalších přednášek. Od-
poledne si účastníci prohlédli výstavu k his-
torii Adamova nainstalovanou v malém sále 
MKS. Z konference vydá Muzejní a vlastivěd-

ná společnost sborník přednášek. Jsme rádi, 
že i  adamovský HVK přispěl k  rozvoji a  po-
pularizaci vlastivědné práce na jižní Moravě.

Jaroslav Budiš, předseda HVK v Adamově

Blahopřání

Dne 25. července t. r. oslaví 85. narozeniny 
naše maminka a babička, paní Věra Casková. 
Do dalších let jí pevné zdraví, štěstí a spoko-
jenost přejí dcery Alena a Věra s rodinami.

Významná výročí
Anna Šumberová – 90. narozeniny

Narodila se 6. července 1925 v Račicích u Vy-
škova. Měšťanskou a  poté i  hospodyňskou 
školu absolvovala ve Vyškově. V roce 1946 se 
provdala za  adamovského občana Ludvíka 
Šumberu ml., řezníka, uzenáře a  hostinské-
ho. V letech 1947 – 1954 se jim narodily po-
stupně tři děti – jeden syn a dvě dcery. 
Od  provdání pracovala paní Šumberová 
vždy s  manželem, napřed v  jejich řeznictví, 
později v  masně a  nakonec v  novém ob-
chodním domě v  moderní samoobsluze. 
Oba pracovali i  v  důchodu, měli svoji práci 
rádi a rozuměli jí. 
V  roce 1992 paní Šumberová ovdověla. 
V  současné době žije v  Domě s  pečovatel-
skou službou v  Adamově. K  významnému 
životnímu výročí jí přejí všechno nejlepší, 
dobré zdraví, hodně pohody a spokojenosti 
do dalších let přátelé, známí, rodina i bývalí 
zákazníci.

-MK- 

Slova pro 
povzbuzení

Prázdniny, čas dovolených. Jak jinak cha-
rakterizovat letní období, než synonymy 
odpočinku a  relaxace? Protože mě zajímá 
původ cizích slov, přejatých do češtiny, zku-
sil jsem se blíže podívat na slovo „relaxace,“ 
protože viditelně pochází z  latiny. K  poba-
vení jsem zjistil, že je příbuzné s  průjmem: 
„laxamentum“ je totiž „úleva“ a „laxativum“ 
podle toho „projímadlo,“ takže „re-laxati-
vum“ by podle toho měly být opakované … 
no, raději nechám podobných úvah. Naštěstí 

„relaxatio“ je obecným pojmem pro fyzické 
i duševní uvolnění. V tomto duchu, chceme-
-li v létě opravdu účinně relaxovat, měli by-
chom uvolnit svá napětí, která se v nás často 
hromadí, aby nedošlo k jejich výbuchu. Kdo 
přes rok přepíná tělo, měl by mu o dovole-
né ulevit a napnout naopak třeba mozkové 
závity. A kdo zase přepíná nervy, měl by vy-
pnout a zatížit naopak svalstvo. Takže napří-
klad: místo fyzické práce se dát do učení cizí-
ho jazyka a místo nervů u večerních zpráv si 
jít zaplavat. A na závěr upozornění odborní-
ků: alkohol a lenošení se za relaxaci nepova-
žují. Že by uvoňovaly příliš? 

Opravdový relax všem přeje Jiří Kaňa.



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 prázdniny – 
ČERVENEC A SRPEN jsme 
pro vás připravili... 

POZNAČTE SI DO DIÁŘŮ...
MKS připravuje pro novou divadelní sezonu 
řadu návštěv divadel a  koncertů. V  mnoha 
případech jsou vstupenky rezervovány pou-
ze krátkou dobu. Proto přinášíme přehled 
prozatím připravovaných zájezdů do  diva-
del již nyní. Vy tak máte možnost si vybrat 
zájezd z předstihem. Zde je nabídka:

 Î 11. září 2015 
Janáčkovo divadlo Brno
opera TOSCA

 Î 19. září 2015 
Boby centrum Brno 
muzikál DĚTI RÁJE

 Î 26. září 2015 
Městské divadlo Brno 
pohádkový muzikál SNĚHURKA 
A SEDM TRPASLÍKŮ

 Î 30. září 2015  
Divadlo Bolka Polívky Brno
CAVEMANN

 Î 10. října 2015  
DRFG aréna Brno
ALEXANDROVCI + H. 
VONDRÁČKOVÁ A M. NOSKOVÁ

 Î 17. října 2015  
Praha
muzikály MAMMA MIA, FANTOM 
OPERY, ADDAMS FAMILY, 
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI – 
novinka

 Î 28. října 2015Divadlo Reduta Brno
opereta BRATRÁNEK Z BATÁVIE

 Î 14. listopadu 2015 
Rondo Brno
lední revue MÁŠA A MEDVĚD

Nabídka bude průběžně doplňována a  ak-
tualizována po zveřejnění hracích plánu jed-
notlivých divadel. 

Informace:
 • o  uzavření knihovny MKS Adamov 

v době prázdnin 
 Oznamujeme čtenářům a  návštěvníkům 

knihovny MKS Adamov, že knihovna 
bude v  době letních prázdnin uzavře-
na v době od 1. července do 14. srpna 
2015 vč. z  důvodu čerpání řádné dovo-
lené a  provádění malířských a  natěrač-
ských prací. Děkujeme za pochopení. 

 • o nabídce pracovního místa v MKS Ada-
mov - knihovně

 MKS přijme pracovnía/pracovnici na mís-
to knihovníka/knihovnice. Nástup možný 
od  1. srpna t.r. nebo dle dohody. Práce 

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22 vyhlašuje soutěž  
pro fotografy amatéry „o nejzajímavější snímek z letošní dovolené“ nazvanou 

DOVOLENÁ 2015
Podmínky soutěže:

•	 v termínu do 10. září 2015 doručit 
do MKS 1-3 kusy fotografií označené 
jménem, adresou a věkem soutěžícího,

•	 fotografie může být doplněna názvem, 
místem pořízení popřípadě vtipným 
komentářem, 

•	 formát fotografií je libovolný. 

Fotografie budou vystaveny v druhé polovině září v MKS, kde také proběhne 
vyhodnocení soutěže. Pro výherce budou připraveny věcné ceny.
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PRÁZDNINOVÁ  
KULTURNÍ TERASA 
/terasa restaurace Větrník u MKS, Opletalova 22/

12. července 2015 16:00 hod.  
MALÁ MEDVĚDÍ POHÁDKA 
Účinkuje: Zdeněk Ševčík

20. července 2015 17:00 hod.  
VYSTOUPENÍ „KROUŽKU 
ZPÍVÁNÍ PRO RADOST“ PŘI MKS

7. srpna 2015 17:00 hod. 
POSEZENÍ U CIMBÁLU  
Účinkuje cimbálová muzika Majerán
Majerán - pochází z Blanska a do roku 2010 se jmenoval 
DRAHAN. Zahrají vám písničky z Moravy, Čech i Slovenska 
a na přání i rock nebo folk. 

11. srpna 2015  17:00 hod. 
„KÁVA O PÁTÉ S MICHALEM ISTENÍKEM – 
DRŽITELEM CENY THÁLIE 2014“
Kmenový herec Městského divadla Brno dostal Cenu Thálie 
v kategorii mužských činoherců za roli Čičikova v inscenaci 
Mrtvé duše svého domovského divadla – MDB.

16. srpna 2015 16:00 hod.  
MEDVÍDEK NA CESTÁCH 
Účinkuje: Zdeněk Ševčík

Za nepříznivého počasí se akce konají v sále MKS. Vstupné dobrovolné.

na  zkrácený pracovní úvazek – 5 hodin 
denně, vhodné i  pro absolventy střd-
ní knihovnické školy. Ostatní informace 
na č.t. 607 518 104. 

 • o nabídce práce v době prázdnin 
 MKS přijme dva brigádníky v  době let-

ních prázdnin na  provádění údržbář-
ských a úklidových prací. Bližší informace 
na č.t. 607 518 104.

PODĚKOVÁNÍ
S koncem školního roku 2014 – 2015 končí 
také kurzy, výstavy a  další aktivity pořáda-

né MKS Adamov, a s  tím spojená spoluprá-
ce s  lektory a  spolupracovníky, kteří kurzy 
vedli a  podíleli se na  aktivitách kulturního 
střediska. 

Děkuji proto jménem svým i  jménem ná-
vštěvníků kurzů za  spolupráci J. Šťastné, D. 
Hodaňové, M. Rejdové, M. Nešporové, P. Frň-
kové, J. Vespalcové J. Truhlářovi, J. Šmerdové, 
J. Budišovi, mž. Míšenským, členům HVK, vý-
borům klubů důchodců i všem ostatním po-
mocníkům za spolupráci a těším se v novém 
školním roce opět na viděnou.

Jitka Králíčková
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PRÁZDNINOVÉ CESTY ZA POZNÁNÍM 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

11. července 2015 zájezd: BAŤŮV KANÁL

22. července 2015 zájezd: do Planetária M. Koperníka v Brně
KOUZELNÝ ÚTES – KALUOKA‘HINA. 

15. srpna 2015 zájezd: DO TÁBORA A PELHŘIMOVA
bližší informace o trase na plakátech

20. srpna 2015 zájezd: ZVEME VÁS DO ZLÍNA

 ZVEME VÁS DO KINA 
nový český film Domácí péče s B. Polívkou  
a A. Mihulovou v hlavních rolích.

27. srpna 2015 zájezd: vlastivědný výlet po rozhlednách našeho 
regionu

28. srpna 2015 zájezd: letní scéna divadla Radost Brno – 
představení HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
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Vstupné dobrovolné 
určeno na 

LETNÍ KINO
V ADAMOVĚ
hřiště u ZŠ Ronovská
vždy od 21:30 hodin

  7. 7.  Fotograf
  8. 7.  Vejška
  9. 7.  Hodinový manžel
 10. 7. Tři bratři

Pořádá: Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22  
kontakt: mks@mks-adamov.cz, č.t. 607 518 104

 Občerstvení zajišťuje: Kavárna Limetka   

PIVO-LIMO
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Adamov ve Vídni 
Poděkování

Chtěli bychom tímto vyjádřit velký dík 
paní Jitce Králíčkové za  uspořádání zájez-
du do Vídně v rámci výstavy FANTASTISCHE 
WELTEN v  Umělecko-historickém muzeu 
ve Vídni v  sobotu 23. května 2015. Součás-
tí této výstavy z  díla Albrechta Altdorfe-
ra a dalších umělců 15. a 16. století se stala 
část Světelského oltáře z  kostela sv. Barbo-
ry v  Adamově, který byl zapůjčen pro tuto 
výstavu. Adamovský oltář se stal doslova 
„středobodem“ celé výstavy. Výstavou nás 
v  první části fundovaně provázel Jiří Kaňa, 
který byl jedním z iniciátorů zapůjčení části 
oltáře, a tím i jedinečného zviditelnění měs-
ta Adamova v rakouské metropoli. 

Druhou část prohlídky výstavy pod vede-
ním rakouského průvodce a  s  využitím au-
diotechniky nám skvěle tlumočila paní Práš-
ková, která celý zájezd doprovázela slovem. 

Jak jsme se však dozvěděli, cesta Světel-
ského oltáře do Vídně nebyla první, nedáv-
no před Vídní obdivovali toto nádherné dílo 
od ledna do února návštěvníci výstavy v Ko-
líně nad Rýnem.

I přes nepřízeň počasí jsme odjížděli z Víd-
ně plni dojmů. Rádi se zase někdy k zájezdu 
organizovaný MKS Adamov pod vedením Ji-
tky Králíčkové zúčastníme.

Spokojení účastníci zájezdu Alena 
a Václav Adamovi, Bedihošť

Zdeněk Svoboda  
– 85 let od narození

9. července si vzpomeneme nedožité 85. 
narozeniny adamovského občana Zdeňka 
Svobody. Nenarodil se sice v  Adamově, ale 

kového časopisu Směr. Jmenovaný se na-
rodil roku 1925 v  Rájci-Jestřebí, roku 1938 
se spolu s rodiči přestěhoval do Bílovic nad 
Svitavou. Po  ukončené měšťance a  pokra-
čovací škole se vyučil knihařem a  v  Druž-
stvu knihařů na  Staré ulici v  Brně pracoval 
až do  nástupu na  vojenskou službu. V  roce 
1949 se vrací z vojny a na podzim téhož roku 
si bere za manželku Boženu Šitovou. V pod-
nájmu žijí sice v  Řícmanicích, ale svůj život 

Významná výročí
prožil zde celý svůj život. Kromě svého tech-
nického povolání měl hluboký vztah ke kul-
tuře. Hodně ze svého volného času věnoval 
ochotnickému divadlu, knihovně, práci v Zá-
vodním klubu ROH a  jiné kulturní činnos-
ti ve  městě i  závodě. Věděl, že lidé v  každé 
době ke svému životu kulturu a dobré mezi-
lidské vztahy potřebují. 

Letos 27. února uplynulo 15 roků od jeho 
úmrtí. Hodně přátel a známých již nežije. Dě-
kujeme všem, kteří Zdeňka znali a v dobrém 
na něho s námi vzpomínají. 

Rodina Svobodova

Josef Pečenka  
– nedožité 90.  narozeniny

Dne 7. srpna 2015 si připomeneme ne-
dožité 90. narozeniny pana Josefa Pečenky, 
dlouholetého obyvatele Adamova a pracov-
níka Adamovských strojíren. Jeho jméno je 
nerozlučně spjato s  prací redaktora podni-
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Vzpomínka

Dne 11. 7. t. r. uplynou 3 roky od úmrtí paní 
Květoslavy Fialové

Dne 29. 7. t. r. uplyne 24 let od úmrtí pana 
Leopolda Fialy. Kdo jste je znali a měli rádi, 
věnujte jim s námi tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná celá rodina.


Dne 26. 6. 2015 by se dožil 80 let pan Bohu-
mír Gala. S  láskou vzpomíná manželka, syn 
a dcera s rodinou. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku. 



Dne 16. 7. t.r. uplyne 19 let co nás navždy 
opustila naše drahá maminka a babička paní 
Jaromíra Vaňková. Za tichou vzpomínku dě-
kují dcery s rodinami.



Dne 14. 9. 2015 tomu bude 5 let, co zemřel 
můj manžel Jan Baďura. Stále vzpomíná 
manželka, syn a dcera s rodinou.

šel pracovat do  Škodo vých závodů v  Plzni 
a  hned se zapojil do  aktivit Sokola. Zúčast-
ňoval se cvičení na nářadí i lehko atletických 
soutěží. V  roce 1931 obdržel vyznamená-
ní Přeborník závodů západočeského kra-
je a  je nositelem i  dalších obdobných vy-
znamenání. Zlomovým pro Oldři cha Pa-
čovského byl rok 1935, kdy byl přeložen 
do  Škodových závo dů v  Adamově. Prošel 
zde několi ka profesemi, naposledy pracoval 
jako vedoucí plánování v  odděle ní zásobo-
vání, odkud odešel do starobního důchodu.

Po příchodu do Adamova se ihned zapojil 
do práce v Sokole a brzy se stal náčelníkem 
sokol ské Jednoty. Jako cvičitel i organi zátor 
se zúčastnil obou Všesokolských sletů (1938 
a 1948). V roce 1939 se oženil s nadšenou So-
kolkou Vlastou Jeníkovou, která ved la doros-
tenky, žákyně a později ženy. Vychovali dva 
syny, Zdeňka a Miroslava.

V padesátých letech byl Sokol v Adamově 
rozpuštěn a  místo něj vznikl Spartak Ada-
mov. A protože Oldřich nemohl bez cvičení 
žít, zapojil se do  činnosti ve  Spartaku. Vedl 
oddíl žákyň ve sportovní gym nastice, jezdil 
s nimi po soutěžích a společně sbírali spor-
tovní úspěchy. Přišel rok 1990 a pan Pačov-
ský, byť už pětaosmdesátiletý, se s  velkou 
chutí pustil do  práce na  obnovení Sokola 
v Adamově. Prac ně dával dohromady bývalé 
členy a členky a snažil se zapojit co nej více 
mládeže. Jeho námaha přinesla ovoce - So-
kol v  Adamově byl opět založen a  Oldřich 
Pačov ský se stal jeho starostou. Ve svých de-
vadesáti letech se funk ce vzdal, ale až do své 
smrti zůstal čestným starostou. 

Oldřich Pačovský zemřel 23. úno ra 
2000. Manželka Vlasta Pačovská se naro-
dila 29. 9. 1917, zemřela 28. 5. 2008. Syn 
doc. MUDr. Zdeněk Pačovský se narodil 8. 9. 
1940, zemřel 10. 8. 2011. Druhý syn Ing. Mi-
roslav Pačovský se narodil 2. 3. 1946.

Oldřich Pačovský byl čestný, skromný 
a  oblíbený člověk. Po  celý život pracoval 
s mládeží a měl nejen na ni dobrý vliv. Pro-
to na něj vzpomínají Sokoli, spolu pracovníci, 
přátelé i známí.

MK

už spojují s  Adamovem a  Adastem. V  roce 
1953 se stěhují i  se svým prvorozeným sy-
nem na  Ptačinu, do  čtyřbytových „hartlů“. 
Josef Pečenka začíná svoji dlouholetou prá-
ci redaktora podnikového časopisu Směr. 
Tuto vykonává s krátkou přestávkou na po-
čátku šedesátých let až do  svého odchodu 
na  důchod v  roce 1985. Celé toto více než 
třicetileté období věnoval pozorování života 
města i závodu, a to jak po stránce profesní, 
tak i sportovní, zájmové a společenské. Pra-
videlně týden co týden chystal do tisku člán-
ky a  informace, dokumentující dění i  teh-
dejší dobu. Práce redaktora vyžadovala, aby 
byl u všeho, co hýbalo adamovským světem 
a  Josef Pečenka tak činil odpovědně a  rád. 
Práce pro něj byla opravdu velkou zálibou, 
a jak se tehdy říkalo koníčkem, dnešní výraz 
workoholik ještě nebyl znám. Dokumento-
vat jeho činorodost mohou dnes už jen za-
žloutlé stránky Směru uložené v  archivech, 
ale pro pamětníky zůstává vzpomínkou jeho 
aktivní pomoc ochotnickému divadlu, histo-
ricko-vlastivědnému kroužku při vydávání 
Sborníku, nechyběl na žádné vernisáži ve vý-
stavní síni. Ve společnosti přátel a kamarádů 
v  mladších letech nikdy nechyběl na  zájez-
dech „do neznáma“. Oblíbené byly jeho pro-
jevy při životních výročích spolupracovníků 
a přátel. Za ta dlouhá léta se stal osobou zná-
mou a i pro něj platilo ono novinářské zvo-
lání: „Josef, napiš to!“, které mu občas říkali 
spoluobčané, když se někde něco zajímavé-
ho událo. Josef Pečenka po odchodu do dů-
chodu vyměnil novinové stránky za  psací 
stůl ve  svém pokoji s  bohatou knihovnou 
za  zády a  také za  pohyblivé obrázky - jeho 
obrazovkou se stalo okno v  kuchyni, přes 
které sledoval život starší i mladé generace 
obyvatel Ptačiny. Ač měl sice celá léta spíš 
postavu těžkého atleta, duchem byl fandou 
sportovců a tak ještě několik let na odpočin-
ku byl zapisovatelem a vzdělavatelem v ada-
movském Sokole.

Před patnácti lety - v únoru 2000 se s ním 
v  obřadní síni blanenského krematoria na-
posledy rozloučila rodina, přátelé, obyvatelé 
Adamova i bývalí spolupracovníci.

Čest jeho památce.

Oldřich Pačovský  
-110 let od narození

Jméno Oldřicha Pačovského jsme si zvyk-
li spojovat se Sokolem. Již za I. republiky za-
stával funkci náčelníka, kterou vykonával 
(mimo dobu války) až do roku 1948.

Oldřich Pačovský se narodil 28. července 
1905 v Pardubicích, kde později absolvoval 
obchodní školu. Už od  dětství se aktivně 
věnoval cvičení v  Sokole. V  roce 1928 ode-



16

Ze školních tříd
ZŠ Ronovská 12, Adamov

Den dětí 
Stalo se již každoroční tradicí, že děti ze 

čtvrté třídy ZŠ Ronovská si pro své mladší 
spolužáky vždy 1. června připraví pohád-
kové dopoledne plné soutěží a her. V letoš-
ním roce nám vyšlo báječné počasí, a pro-
to si mohli čarodějnice, lesní žínky, čerti, 
strašidla i Shrek postavit své chýše, vytvořit 
bažinu či peklo na hřišti za školou a v při-
lehlém lesíku. Souběžně s  pohádkovými 
bytostmi si prostor pro plnění úkolů zabra-
lo i  několik třídních sportovců. Horolezec 
Marek dohlížel na  zdolávání lanové cesty 
poslepu, fotbalista Honza trénoval s účast-
níky správnou trefu na PET lahve zavěšené 
v brance a basketbalista Toník sčítal počet 
vhozených košů. Lesní strašidlo, Jan Hale-
kal, nehalekalo, ale učilo děti z  první, dru-
hé i třetí třídy střílet na terč. S čerticí Katkou 
zase museli všichni hádat předměty scho-
vané pod dekou, které peklo uchvátilo, ale 
zpět již nikdy nevrátilo. U dvou čarodějnic 
Bei a Naty bylo třeba přenést raráščí vajíčka 
na lžíci ze zakletého hnízda do toho správ-
ného a přitom je nerozbít. Babky bylinkář-
ky Šárka a  Krista dávaly dětem hádat růz-
né čarodějné kvítí. S lesními vílami Luckou 
a Klárou bylo třeba hmatem rozlišit přísady 
do  jejich lektvarů a s kouzelnicemi Verčou 
a  Jolčou poskládat tajemné flakonky plné 
rozličných vůní. Zdolat bažinu suchou no-
hou a  vyhnout se přitom Shrekovi pomá-
hal ninja Erik, zatímco pračlověčice Pavla 
konečně objevila a  zhotovila hrací kostku 
z  mamutího klu. Jen princezna Lenka vy-
myslela kouzlo na sedmimílové přibližová-
ní královského kočáru.

Všem dětem ze 4. A chci poděkovat za to, 
že se svých úkolů zhostily velmi zodpověd-
ně a  své mladší spolužáky pobavily vesele 
a příjemně.

Světlana Baborská

ZŠ Ronovská 12, Adamov

Den dětí na Ronovské
(pohledem Sabinky Hlouškové z 3. A)
Nad školou na hřišti se konal Dětský den.
Moc se mi tam líbilo, chodila jsem po růz-

ných atrakcích. Moje první atrakce bylo po-
znávání květin, potom jsem šla na  namo-
távání autíček na  provázku, byla jsem taky 
u čarodějnic „čuchat“ neznámé vůně. Nejvíc 
mě bavilo u horolezce. Musela jsem mít šá-
tek na očích, byla tam přivázaná lana kolem 

stromů, museli jsme se držet těchto lan a šli 
jsme.

Pak jsme si dali Fruko a tatranku a potom 
jsme šli do školy na oběd.

ZŠ Komenského 4, Adamov

Olympiáda 1. ročníků 
základních škol

Základní škola Velké Opatovice pořádala 
již XVII. Olympiádu dětí a mládeže pro žáky 

1. ročníků. Olympiáda se konala dne 20. 
května 2015 v areálu ZŠ. 

Po slavnostním nástupu a hymně se „prv-
ňáčci“ vrhli do boje o medaile. Soutěžilo cel-
kem 27 škol v disciplínách: hod kriketovým 

míčkem, běh na  50 m, skok z  místa a  běh 
na  400 m. Pokud někdo soutěžil ve  všech 
disciplínách, zařadil se do  čtyřboje. Kate-
gorie byly rozděleny na  dívčí a  chlapecké 
a v každé bylo zhruba 100 závodníků.

Naši žáci bojovali statečně, a to i s nepříz-
ní počasí. Sice jsme nedosáhli na medailová 
umístění, ale v  první desítce jsme se umís-
tili hned ve  čtyřech disciplínách. Flachsová 
Anetka - 5. místo v  hodu do  dálky. Trejtna-
rová Jana Marie – 6. místo v běhu na 400 m 
a  8. místo v  běhu na  50 m a  Krátký Tomáš  
– 7. místo v běhu na 400 m. 

V  celkovém pořadí škol jsme se umístili 
na 10. místě. 

Mgr. Lenka Dohová
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ZŠ Komenského 4, Adamov

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání– 
spolupráce žáků ZŠ Adamov a studentů Gymnázia Blansko

Pasování čtenářů 
s princeznou

Odpoledne dne 8. června t. r. byli žáci z 1. 
A a 16. června t. r. žáci z 1. B pasováni na čte-
náře. 

Do školy se přišli podívat rodiče, prarodi-
če i  sourozenci dětí. Největším překvapení 
pro děti bylo, že si přišla poslechnout jejich 

Od  druhého pololetí školního roku 
2013/2014 je naše škola jednou z pěti part-
nerských škol Gymnázia Blansko v  rámci 
projektu Podpora přírodovědného a  tech-
nického vzdělávání na středních školách Ji-
homoravského kraje.

Náplň spolupráce spočívá v návštěvě pro-
gramů, které pro žáky základních škol při-
pravili studenti gymnázia z  oblasti přírod-
ních věd. Ve  druhém pololetí tohoto škol-
ního roku jsme absolvovali s  žáky druhého 
stupně výukový program do fyziky v rozsa-
hu pěti vyučovacích hodin zaměřený na ro-
botiku a pájení jednoduchých spojů.

Druhou část projektu tvořila soutěž sklá-
dající se ze 4 korespondenčních kol a jedno-
ho finálového kola konaného přímo v  bu-
dově gymnázia. Pětičlenné družstvo vždy 
plnilo úkoly z biologie, chemie, fyziky a ze-

měpisu. Na vypracování úkolů měli žáci vždy 
měsíc. Jednotlivé úlohy z každého předmě-
tu byly teoretické i praktické. Některé úkoly 
prováděli žáci v laboratoři, jiné mohli udělat 
i  doma nebo museli vyrazit do  přírody. Fi-
nálové kolo pak obsahovalo jednu praktic-
kou úlohu z každého předmětu. Soutěž byla 
během trvání projektu realizována celkem 
třikrát. Pokaždé školu reprezentovalo jiné 
družstvo žáků druhého stupně.

Naši školu v  posledním soutěžním klání 
zastupovalo družstvo ve složení Kateřina Ja-
níčková, Marika Hajosová a Sabina Hajosová 
z 8. A třídy, Jitka Cyprová a Denis Havelka ze 
třídy 

7. A. V  celém průběhu soutěže se týmu 
dařilo a nakonec skončili na 4. místě. 

Na ukončení půlročního snažení bylo slav-
nostní vyhodnocení soutěže v kině. Součástí 

tohoto setkání byla zábavná soutěž skláda-
jící se ze tří kol. Zde naši žáci zazářili a za vy-
datného podporování spolužáků z hlediště, 
kteří je přijeli podpořit, vybojovali 1. místo.

Poděkování patří učitelům i  studentům 
gymnázia za  přípravu programů i  soutěže, 
ale také žákům družstva, kteří zodpovědně 
po dobu pěti měsíců plnili svoje úkoly a re-
prezentovali školu na  soutěži. Získané po-
znatky a zkušenosti pro ně budou jistě pří-
nosné.

 Mgr. Jana Horáčková

čtení i princezna. Děti měly připravený pro-
gram z básniček a písniček, které se naučily 
během 1. třídy. 

Obávaným a nejočekávanějším vrcholem 
odpoledne bylo ovšem samotné čtení. Žáci 
přicházeli po  jednom ke  stolu, aby každý 
samostatně přečetl kousek pohádky. I  přes 
trému, která určitě některé děti svazovala, to 
zvládly výborně.

A tak mohla princezna všechny děti slav-
nostně pasovat mečem na  Čtenáře 2015. 
Děti dostaly čtenářský diplom a od paní ře-
ditelky Jany Burianové slavnostní šerpy, kte-
ré jim budou tento den připomínat. Do ško-
ly zavítala i paní Jitka Králíčková z MKS, kte-
rá připravila pro děti jejich první průkazky 
do městské knihovny.

Poděkování patří také sponzorům a všem 
maminkám, které si připravily pro děti na zá-
věr „sladkou tečku“.

Na konci se všichni žáci rozloučili básnič-
kou ze Slabikáře.

Nejdřív slovo, potom větu,
mámo já to nepopletu.
Nejdřív větu, celé řádky,

táto dám to do pohádky.
Zvládnu přečíst každý list, 
mějte radost UMÍM ČÍST!

Soňa Karásková a Martina Belžíková
třídní učitelky 1. tříd
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ZŠ Komenského 4, Adamov

Projekt  
Malá maturita 2015

Projekt Malá maturita má na  naší škole 
více než desetiletou tradici a  je ojedinělým 
projektem mezi základními školami v regio-
nu. Jeho smyslem je závěrečné shrnutí a také 
prezentování základních znalostí a  doved-
ností žáků devátého ročníku v  českém ja-
zyce, matematice a  volitelném předmětu 
(letos to byl přírodopis, zeměpis, fyzika, che-
mie, občanská výchova, anglický jazyk nebo 
ruština). S  přípravou projektu začali žáci  
9. A v  průběhu druhého pololetí, vyučující 
však mnohem dříve. Bylo nezbytné vypra-
covat řadu tematických okruhů a  sestavit 
pro žáky stejný počet pracovních listů. Poté 
nastalo období ověřování znalostí a příprav 
na realizaci projektu. V této fázi si žáci záro-
veň zopakovali základní poznatky učiva dru-
hého stupně, což mohli využít v době konání 
přijímacích zkoušek na střední školy.

V  květnu žáci psali v  učebně výpočetní 
techniky „maturitní písemku“ – esej - tedy 
krátké zamyšlení na  předem zvolené téma 
(Co mi škola dala a vzala, Hobby naší doby, 
Život mýma očima, Co nám v  životě přiná-
ší největší radost a  útěchu, Střední škola 
– brána do  života). Postupně si žáci vytvá-
řeli portfolia vypracovaných maturitních 
okruhů a doplňovali poslední listy do svých 
kulturních deníků, které předkládali matu-
ritní komisi. Závěrečnou etapou projektu 
byla zkouška komunikativních dovedností 
v podobě ústní části malé maturity. Tu žáci 
trénovali s  časovým předstihem zejména 
v hodinách českého jazyka, aby si procvičili 
vyjadřovací schopnosti a zapracovali na od-

stranění nežádoucích projevů v nonverbální 
komunikaci. Určitě se mnohým bude něco 
z toho hodit za čtyři roky při „velké“ maturitě 
na střední škole.

V červnových dnech už zbývalo „jen“ pro-
dat před maturitní komisí vše, co se letošní 
deváťáci naučili. Nechybělo slavnostní zahá-
jení, zkouška štěstí při losování otázek, per-
né chvíle na „potítku“, radost nebo zklamá-
ní z  vlastního výkonu a  závěrečné předání 
„maturitního“ vysvědčení. K  slavnostnímu 
rázu tohoto projektu přispěla i  přítomnost 
představitelů našeho města pana starosty 
Bc. Romana Piláta a pana místostarosty Jiří-
ho Němce, kteří přišli žáky podpořit a  také 
ocenit jejich výkony.

 A  jak deváťáci u malé maturity dopadli? 
Je to jednoduché: všichni tuto závěrečnou 

zkoušku úspěšně složili a stanou se brzy hr-
dými absolventy Základní školy v Adamově.

D. Hodaňová

MŠ P. Jilemnického 1, Adamov

Týden dětské radosti v MŠ
Naše mateřská škola je barevná po  celý 

rok – máme spoustu barevných hraček, 
s barvičkami si každý den malujeme či kres-
líme.

Na  začátku června jsme jednu barvu 
upřednostnili. Uspořádali jsme pro děti tý-
den dětské radosti ve  znamení zelené „tra-
vičkové“ barvy. Byl to týden plný zábavy, kdy 
si děti oblékly po celou dobu zelená trička.

První den týdne jsme vyrazili do  pohád-
kového lesa, kde pro nás starší kamarádi 
ze ZŠ připravili spoustu her a  zábavy. Dru-
hý den jsme si procvičili všechny barvy, a to 
malováním na chodníku před MŠ, kde jsme 
ztvárnili zážitky z předešlého dne. Třetí den 
proběhla pod školní terasou pěvecká sou-
těž o nejlepšího zpěváčka v MŠ. Připomněli 
jsme si písničky, které jsme se naučili v prů-
běhu celého školního roku. Čtvrtý den pak 
byl sportovní. Soutěžili jsme v různých disci-
plínách, které prověřily naši sportovní zdat-
nost. Poslední den, kterým jsme završili tuto 
akci, byla náročná vycházka do okolního lesa 
s ekologickou náplní. Poznávali jsme stromy, 
rostlinky, drobné živočichy a  zaposlouchali 
se do zvuků lesa. Na závěr pro nás připravi-
ly paní kuchařky oběd ve stínu školní terasy.

„ Travičkový týden“se díky slunečné-
mu počasí skvěle vydařil a už teď se těšíme 
na další.

Kolektiv dětí a pracovnic MŠ Ptačina
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ZŠ Komenského 4, Adamov

Pohádkový les
Jako každý rok připravili i  letos žáci nej-

vyšších ročníků pro své malé kamarády 
ke Dni dětí Pohádkový les. Počasí bylo krás-
né a  ta trocha bláta nemohla děti z  mateř-
ských školek a prvního stupně základní ško-
ly odradit. Neohroženě se vydaly po skupin-
kách do  lesa, aby plnily úkoly, a od pohád-
kových postaviček si vysloužily za  odměnu 
bonbónky. Přivítala je Pipi Dlouhá punčo-
cha, počítaly u  Berušky a  Ferdy mravence, 
potkaly loupežníky, zazpívaly královně, há-
zely do kotlíku u čarodějnic. Z  luku si moh-
ly vystřelit u  indiánů a kovbojů, zatančily si 
s  vílami, chytily rybičku u  studánky za  po-
moci vodníků. Poznaly Sněhurku, Popelku 
a  Šípkovou Růženku, pohádky poznávaly 
u  Šmoulů, nelekly se ani trollů. Na  konci je 
čekalo občerstvení v podobě oplatku a pitíč-
ka. Děti byly spokojené a  dopoledne v  po-
hádkovém lese se jim moc líbilo.

ZŠ Komenského 4, Adamov

Květinový den
Ve  středu 13. května t. r. proběhl již tra-

dičně Květinový den. Devatenáctý ročník 
celonárodní veřejné sbírky podporuje i naše 
škola. Letos byla informační kampaň zamě-

PÉTANQUE ADAMOV
30. 5. 2015 Turnaj O Brněnskou 
kouli - XX. ročník - Ratišovice

Jubilejního dvacátého ročníku turnaje 
O Brněnskou kouli, který se letos konal v Ra-
tišovicích u  Znojma, se zúčastnili tři hráči 
našeho klubu. Jirka Němec a Pavel Král hrá-
li spolu s Jiřím Jagošem z Brna, Honza Char-
vát zase se spoluhráči Martinou Kříčkovou 
a Pavlem Pfefferem z Bílovic.

V základní části turnaje hraného ve skupi-
nách, ze kterých do  vyřazovací části postu-
povaly vždy jen první dva týmy, se našemu 
týmu Němec Král Jagoš podařilo skupinu 
vyhrát a postoupit z prvního místa. V osmi-
finále si pak poradili s  týmem vedeným R. 
Stokláskovou z Fňáky Brno 13:6 a postoupi-
li do čtvrtfinále, kde však nad jejich síly byl 
tým bývalé české reprezentantky a  vítězky 
turnaje z  předchozích ročníků Ivety Hájko-
vé ze Stolína u Náchoda. Po špatném začát-
ku - 1:12 se podařilo dotáhnout až na 10:12 
a byla i šance dohodit vítězné koule, ale ne-
povedlo se, tak se z vítězství radoval soupeř. 
Nakonec z toho bylo hezké celkové 6. místo.

Honzovi Charvátovi a  jeho týmu se v zá-
kladním turnaji příliš nedařilo a  skončili 
na nepostupovém třetím místě ve skupině. 
Všechno si však vynahradili v  doprovod-
ném turnaji „O  pohár Barona Trencka“, kde 
po třech kolech základní části obsadili čtvrté 
místo a  kvalifikovali se tak do  závěrečného 
KO4. V  semifinále hraného již za  soumraku 
dokázali porazit do  té doby suverénní tým 
Kulového Blesku Olomouc a  dostat se až 
do finále, kde pak zvítězili nad týmem M. Ba-
yera ze Slavkova u  Brna a  stali se tak vítězi 
celého turnaje. Gratulace! 

Hráči Fenyxu Adamov suverénně 
vedou své ligy Brněnského 
Petanque Poháru

Adamov má své zastoupení ve  dvou li-
gách Brněnského Petanque Poháru a  oba 
naše týmy suverénně vedou své soutěže. 

Ve druhé lize po osmi kolech vede suve-
rénně bez porážky s osmi výhrami tým Seni-
ors Adamov ve složení Jiří Němec, Jan Char-
vát, Jiří Charvát, Jiří Charvát st. a Jiří Hromek. 
V  dosavadních kolech nepoznali hořkost 

porážky a směřují zaslouženě do první ligy. 
V  hráčské statistice vede s  úctyhodnou bi-
lancí 15 výher a jedna prohra stále ještě ju-
nior Honza Charvát, druhý je pak Charvát Jiří 
s  bilancí 12 výher a  dvě prohry. Jiří Němec 
ve svých deseti zápasech ještě nenašel pře-
možitele.

Ve čtvrté lize si obdobně počíná nováček 
tým Fenyx Adamov B ve složení Handl Zde-
něk, Drahovzal Milan, Grégr Josef, Straková 
Jaruška a Matějka Milan. Ani tento tým ne-
našel v odehraných osmi kolech přemožitele 
a vede bez prohry tabulku čtvrté ligy. Ve sta-
tistice jednotlivců se opět mohou pochlubit 
úctyhodnou bilancí Handl Zdeněk - 15 výher 
a  jediná prohra nebo Milan Drahovzal - 14 
výher a dvě prohry. Jediná žena v týmu Ja-
ruška Straková ve svých dvou zápasech do-
sud neprohrála.

Gratulace hráčům a  poděkování za  pří-
kladnou reprezentaci adamovského pe-
tanque!

Král Pavel
prezident Fenyx Pétanque Adamov

řena na prevenci rakoviny reprodukčních or-
gánů, a to jak u žen, tak u mužů. Dobrovol-
níci ve žlutých tričkách nabízeli žlutý kvítek 

za minimální příspěvek 20 Kč. Zástupci z řad 
žáků devátého ročníku vybrali v našem měs-
tě celkem 5125 Kč. Výtěžek sbírky slouží Lize 
k podpoře těchto programů:
 • prevenci  nádorových onemocnění  a  vý-

chovu ke zdravému způsobu života,
 • zlepšení kvality života onkologických pa-

cientů,
 • podporu onkologického výzkumu a  pří-

strojového vybavení onkologických pra-
covišť. 
Všem, kteří přispěli, DĚKUJEME.

 Mgr. Lenka Dohová
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JUDO Adamov

Rádi bychom Vás informovali o aktivitách 
Judo klub Samuraj Adamov v měsíci květnu 
a červnu.

Tento čas jsme věnovali, především, pří-
pravě na  zdárné složení zkoušek, které bu-
dou probíhat na táboře v Karolíně. Také jsme 
se zaměřili na propagaci juda a činnosti na-
šeho klubu v Adamově a v Blansku.

22. a 23. května proběhl v parku blanen-
ského zámku Bambifest. Po  celou dobu 
mohli všichni návštěvníci festivalu vyzkou-
šet něco málo z toho, co musí naši malí ju-
disti ovládat. Učili jsme je, jak správně dělat 
kotoul, hvězdu a ti zdatnější si mohli vyzkou-
šet i chvaty seoinage a ogoši. Činnost naše-
ho sportovního klubu jsme představili i krát-
kou ukázkou tréningu na pódiu. 

30. května jsme se zúčastnili Dětského 
dne se záchrannými složkami, který pro-
běhl v  Adamově na  Sklaďáku. I  přes, zpo-
čátku, velkou nepřízeň počasí se tento den 
vydařil, a  když vysvitlo sluníčko, měli jsme 

možnost předvést umění juda v  plné krá-
se. Po skončení ukázky měli zájemci rovněž 
možnost vyzkoušet si prezentované cviky 
s velkou pomocí malých judistů, kteří ukáz-
ku předváděli.

Poslední tréningy byly zaměřeny tak tro-
chu prázdninově. 8. a 11. června v Adamově 
a 9. června v Blansku byly věnovány zábav-
ně sportovnímu soutěžení pro děti. Sou-
těžilo se v pěti disciplínách. 

První disciplínou byly sedy-lehy v  časo-
vém limitu 1 minuta. Celkově nejúspěšněj-
ším byl Filip Halata (50), dále Adam Svora 
a Kořalka (44) a Linda Wutková (40). Překva-
pením bylo výborné umístění teprve šestile-
tého Honzíka Musila (37).

Druhou disciplínou byl člunkový běh. 
V  této disciplíně byla celkově nejúspěšněj-
ší Linda Wutková (0,59), dále Adam Svora 
(1,00) a  Natálka Formánková (1,02). Čtvrté 
místo obsadil teprve pětiletý Matyáš Pro-
kop (1,06).

Třetí disciplínou byl šplh na laně či na tyči. 
Ve šplhu na laně byl celkově nejrychlejší Fi-
lip Halata (14,6), dále Linda Wutková (15,5) 
a  Natálka Formánková (28,2). Ve  šplhu 
na  tyči byla celkově nejrychlejší Agáta Ko-
nečná (9,8), dále Adam Svora (12,1) a Linda 
Wutková (13,4).

Čtvrtou disciplínou byly přeskoky přes 
švihadlo v  časovém limitu 1 minuta. Nej-
rychlejší byla Linda Wutková, Jakub Stloukal 
a  Agáta Konečna (79), dále Tereza Kubešo-
vá a  Filip Halata (74) a  David Kopecký (72). 
V rámci této aktivity velmi překvapil teprve 
5 letý Matyas Cavalaro (27).

Pátou disciplínou byly yaciky tj. počet je-
jich provedení za  1 minutu. Zde se nejlépe 
vedlo Filipu Halatovi (51), dále Matěji Kořal-
kovi (50) a  Lindě Wutkové, Agátě Konečné, 
Tereze Kubešové a Jakubovi Stloukalovi (47). 
Mezi nejmladšími judisty opět překvapil Ma-
tyáš Prokop (44!!!).

Je třeba dodat, že tyto výsledky pat-
ří celkově k  nejlepším. Avšak soutěžící byli 
z  různých věkových kategorií od  5 do  13 
let. Z toho důvodu není možno výkony nej-
mladších a  nejstarších soutěžících rovno-
cenně hodnotit. Celkové výsledky, rozděle-
né na věkové kategorie, naleznete na strán-
kách Judo klub Samuraj Adamov. 

Velmi děkujeme za  podporu manže-
lům Uhlířovým a  jejich prodejně potra-

Přestože se sportovní sezona blíží 
k prázdninovému konci, stihnul se za minulý 

měsíc náš adamovský judista Filip 
Nezval zúčastnit alespoň několika turnajů. 

Přestože se Filip posunul do nevýhodné 
vyšší váhové kategorie, ve které se pere 

se soupeři o 4-5 kg těžšími, vybojoval 
první místo na Judo Talent v Jihlavě, 

zlatou „placku“ na turnaji v Kroměříži 
a na turnaji v Hulíně pak obsadil druhé 
místo. Přejeme Filipovi hodně úspěchů 

při reprezentaci našeho města. 

Î
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Malí rybáři závodili na Svitavě - chytili devět kaprů
Dětské rybářské závody v  Adamově 

na Den dětí v minulosti několikrát pokazilo 
špatné počasí. Ať už déšť, zima, nebo kalná 
řeka. V  sobotu 30. května klaplo všechno 
na  jedničku. Nad splav do  řeky Svitavy na-
sadili adamovští rybáři před závody tři me-
tráky kaprů.

Na  ně se před osmou ráno vypravilo 
s pruty v doprovodu rodičů, dědečků a ba-
biček třicet dětí. Chlapců i  děvčat. „Závod 
jsme rozdělili na dvě dopolední kola. Děti si 
vylosovaly dvě místa. Jedno pro první a jiné 
pro druhé kolo, aby se to prostřídalo a kaž-
dý měl větší šanci na rybu. Závodní úsek byl 
od splavu až po místo, kterému se říká Kole-
no nebo U Oslíků,“ řekl za organizátory závo-
dů předseda místní organizace Moravského 
rybářského svazu Adamov Petr Kubíček.

Lovilo se na jeden prut a za centimetr chy-
cené ryby byl jeden bod. Kdo chytil kapra, 
mohl si jednoho nechat. Na  háček se nej-
častěji napichovala kukuřice, rohlík a  těs-
to. A  kapři brali hned zrána. V  prvním kole 

soupeře převálcoval Jan Mužík, který měl 
na  prutu několik kaprů. Někteří mu sice 
utekli, ale to mu v celkovém hodnocení neu-
blížilo. Ani to, že ve druhém kole zůstal jako 
většina rybářů bez záběru. Nakonec získal 
136 bodů a s přehledem vyhrál.

Zatímco v první kole se kapři lovili, ve dru-
hém už to bylo se záběry o  poznání slabší. 
Mnozí ze závodníků se proto zaměřili na lov 
menších rybek. Tato strategie dokonale vy-
šla například Kryštofu Královi. Osmiletý lo-
vec v  poslední půlhodince dostal na  těs-
to několik ouklejí a  ty ho katapultovaly až 
na celkové třetí místo se ziskem sedmdesáti 
bodů. „Kapra jsem sice nechytil, ale obhájil 
jsem třetí místo z  loňska. Jsem spokojený,“ 
hlásil po  závodě klučina. Radost mu udělal 
také naviják, který při vyhlášení dostal jako 
cenu. Na druhém místě skončil se sto jedna 
body Lukáš Neuman.

Z třiceti dětí ulovilo rybu jedenáct závod-
níků. Ale ani ostatní nepřišli zkrátka. V celko-
vém pořadí se mohli posunout díky hodům na terč se závažím na prutu. Cenu díky štěd-

rým sponzorům dostali všichni. Stejně jako 
limonády a špekáčky, které si děti opekly pří-
mo u  řeky. „Celkem se ulovilo devět kaprů, 
čtrnáct ouklejek, dva pstruzi duhoví a jeden 
tloušť. Drobnou cenu dostaly všechny děti. 
U táboráku se opekly špekáčky, počasí nám 
vyšlo, myslím, že všichni byli spokojení,“ řekl 
Kubíček, který zároveň poděkoval za pomoc 
městu Adamovu a sponzorům akce: Firmám 
TENZA cast, a.s., Cafe&Wine a ISAN. Adamo-
vští rybáři pořádají na stejném místě 29. srp-
na také rybářské závody pro dospělé. Me-
moriál Luboše Dáni. (MO MRS Adamov)

Dětské rybářské závody Adamov 
30. května 2015, řeka Svitava

1. místo Jan Mužík 136 b
2. místo Lukáš Neuman 101 b
3. místo Kryštof Král 70 b
Závodilo 30 dětí, 11 ulovilo rybu, kapr 

9 ks, ouklejka pruhovaná 14 ks, pstruh duho-
vý 2 ks, jelec tloušť 1 ks.

vin, kteří darovali sladké odměny malým 
soutěžícím.

Poslední předprázdninovou akcí, kte-
ré se Judo klub Samuraj Adamov zúčastnil, 
byl charitativní 24 hodinový štafetový běh 
You Dream We Run - Blansko 2015 (více 
na http://www.youdreamwerun.cz/blansko/ 
). Akce se konala ve  velmi horkém počasí 
a proto si nesmírně vážím účasti našich mla-
dých judistů. Úkolem akce bylo zaběhnout 
co nejvíce koleček na  blanenském stadio-
nu, která se promění ve finance na potřebné 

pomůcky či aktivity pro konkrétní lidi, kteří 
žijí s postižením. Z naší skupiny nejaktivnější 
malý sportovec s nejvíce odběhnutými koly 
byl nejmladší účastník Honzík Musil, který 
zdolal s  přehledem 16 kol (!!!) blanenského 
stadionu. Velmi aktivní byl dále také Lukáš 
Burian s 15 koly a Filip Halata, Linda Wutko-
vá a Jakub Stloukal s 12 koly.

Přejeme Vám krásné léto a  spousty hez-
kých zážitků. Těšíme se v září na shledanou. 

 Trenér Jiří Tyl.
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Den dětí – poděkování

Turistický oddíl 
Vycházka v červenci:

 Î sobota 4. 7. 2015
NAD DOLY - MLADĚJOV
délka vycházky 13 km
trasa: Hřebeč, tunel – Nad Doly – Strážný 
vrch – Veksl - Mladějov
odjezdy: tam- nádraží ČD Adamov 8.22 hod., 
Svitavy – bus 10.05 hod.
zpět: Mladějov ČD 15.22 (17.22) hod., Č. Tře-
bová R 15.48 (17.48) hod. 
Vede: Irča Antoszewska

Vycházky v srpnu: 
 Î sobota 1. 8. 2015

PŘES DVĚ ROZHLEDNY
délka vycházky 10 km
trasa: Čebín – Čebínka – Pecka – Zlobice – Sr-
pek - Kuřim
odjezdy: tam - ČD Adamov 7.39 hod., Brno - 
Židenice 8.30hod., 
zpět – Kuřim ČD 13.45 (14.45) hod., Brno – 
Židenice 15.04 (16.04) hod.
Vede: Irča Antoszewska

 Î Neděle 30. 8. 2015
SETKÁNÍ NA MACOŠE
délka vycházky 14 km
trasa: Blansko zast. – Obůrka – Nové Dvory – 
Blansek – Macocha – Pod Vilémovice
odjezdy: tam - nádraží ČD Adamov 8.22 hod. 
zpět – 16.00 nebo 18.00 hod.
Vede: Marta Opatřilová

Dne 30. 5. 2015 proběhl v Adamově Den 
dětí se záchrannými složkami. Akci před-
cházela celá řada příprav, hledání sponzo-
rů a zajištění všech pořádajících organizací. 
Ačkoli nám nepřálo počasí a polovinu akce 
propršelo, s odstupem času hodnotíme tuto 
akci jako povedenou. Zúčastnilo se více jak 
160 dětí. Pořadatelé si pro návštěvníky při-
pravili soutěžní disciplíny jako člunkový běh, 
skákání v  pytli, střelba na  branku, slalom 
s míčkem, poznávání ryb a  také hašení do-
mečku. Po splnění disciplín si děti mohly vy-
brat malý dárek a také každý dostal reflexní 
náramek. Děti také měly možnost zapojit se 
do tomboly. 

Akce se také zúčastnily všechny slož-
ky záchranného systému z  Brna a  Blanska. 
Zdravotnická záchranná služba z Brna si pro 
děti připravila ošetřovnu plyšáků a poskytla 
k  prohlédnutí sanitku. Policie ČR z  Blanska 
dětem předvedla plnou výstroj při zásazích 
a tiskový mluvčí dětem vytvářel jejich vlastní 
otisk prstu. Pro starší děti a rodiče byly k dis-
pozici opilecké brýle, které dokázaly navodit 
několik stupňů opilosti. Hasiči dětem před-

stavili své vozy a  připravili velmi úspěšnou 
lanovku. 

Z Brna za námi přijel i Kryštůfek záchranář, 
který představil malého plyšáka, jehož do-
stávají děti, které musí být ošetřeny posád-
kami ZZS. Besip nám zapůjčil opilecké brýle 
a daroval drobné reflexní předměty. Na akci 
jsme měli také možnost vidět skautský stan, 
který si pro děti připravili místní skauti a  ti 
si také připravili nesoutěžní disciplínu, po-
znávání rostlin. V  průběhu celé akce byly 
k dispozici dvě slečny, které malovaly dětem 
krásné obrázky na  tvář. Ve  stánku MKM si 
děti mohly namalovat svoje postřehy a  zá-
žitky.

Den dětí byl uspořádán kooperací míst-
ních organizací, mezi které patří ČSSD, klub 
Judo Samuraj, klub Pétanque FENYX, Morav-
ský rybářský svaz, Sokol a  Hasiči Adamov. 
Všem pořadatelům děkujeme za aktivní za-
pojení a  zajištění samotné akce. Poděková-
ní patří také dalšímu pořadateli a  to měs-
tu Adamov, který zajistil technické služby 
a propagaci. 

Poděkování patří Policii ČR, Zdravotnické 
záchranné službě, Kryštůfkovi záchranářovi, 
Besipu a MKM. 

Rády bychom poděkovaly našim spon-
zorům a to městu Adamov, firmám Nábytek 
Adamov – Ladislav Pozorský, Ada-Net – Ro-
man Pilát, Gama J+P, Adavak – Jiří Charvát, 
Reality Remax - Ing.  Karel Hynšt, Petru Fia-
lovi a Vladimíře Tkáčové, Soni a  Pavlovi Jir-
ků, stránkám adamovaokoli.cz a  jmenovitě 
Lukášovi Malému, kterému také děkujeme 
za  fotodokumentaci celého dne a  také po-
travinám Nova. Bohatou tombolu sponzo-
rovala firma Tenza Cast a.s., Cafe&Wine, klub 
Pétanque FENYX, Teresa Kejíková a  Zdeňka 
Krejčiříková. 

Dětský den 
na kurtech

Dne 7. 6. 2015 proběhl na tenisových kur-
tech Dětský den. Počasí se vydařilo a tak při-
šlo spoustu dětí i s rodiči.

Pro děti byly nachystané soutěže a  také 
dostaly odměny (sladkosti od  sponzora 
pana Uhlíře Víta), diplomy, medaile a snad si 
i  odnesly zážitky z  příjemného dne. Pro ro-
diče to bylo příjemné posezení a odpočinutí 
od  všedních starostí. Větší děti využily vol-
ných kurtů a mezi sebou zkoušely své teni-
sové zkušenosti. Na závěr proběhlo opékání 
špekáčků, které celou akci postupně ukon-
čilo. Poděkování patří Ferdinandu Šafárikovi 
za zajištění soutěží, panu Buříkovi za zajiště-
ní občerstvení.

Všem sponzorům, pořadatelům a  organi-
zátorům patří obrovské poděkování, bez kte-
rých by tato akce nemohla být realizována. 

Organizátorky akce Sandra 
Kejíková a Vladimíra Tkáčová
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INZERCE
 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových 

jader. Provádíme obkladačské, podla-
hářské, zednické práce. Více informací  
najdete na  www.ADAMOstav.cz nebo  
tel. č. 603 752 493.

 ♦ 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.ma-
liribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba 
hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Koupím les nad 1 ha, platba v hotovosti. 
Náklady na smlouvy, odhad atd. uhradím. 
Solidní jednání. Nabízím nejvyšší cenu, 
volejte 732 210 288.

 

Ing. Karel Hynšt – tel: 604 533 466 
realitní makléř pro Adamov a okolí 

 

 

 
 

 

Dlouhodobě vysoká úspěšnost 
prodejů nemovitostí. 

 

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-Komín, Pastviny 56 

 Rychlost, zkušenost, kvalita. 

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

 ♦ Hledám ke  koupi byt v  Adamově. Nej-
lépe Ptačina, není však podmínkou.  
Tel.: 774 193 566

 ♦ KOUPÍM GARÁŽ NA  PTAČINĚ, PROSÍM 
NABÍDNĚTE, DĚKUJI VÁM! Antonín Filip 
724771262, 725424055, 606475028, Ro-
novská 4, 679  04.Stačí prozvonit, zavo-
láme Vám zpět, pište nám SMS! Dohoda 
jistá!

 ♦ Hledáme k  pronájmu byt 2 + 1, v  Ada-
mově s  výtahem nebo přízemí, pro 

3 osoby na  dlouhodobý pronájem.  
Tel. 721 951 541

 ♦ SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DO-
HROMADY! SPLÁCEJTE MÉNĚ! DOSTA-
NETE OKAMŽITOU HOTOVOST NA ÚČET, 
ROVNĚŽ VÁM POŠLEME PENÍZE I  SLO-
ŽENKOU. NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽ-
BY V  OD  TESCO BRNO. Na  viděnou 
se moc těší Veronika Kratochvílová,  
tel. č. 724 771 262, 542 213 285.

 ♦ Hledám pronájem garáže na Horce. Infor-
mace na  pronájem se svým kontaktem 
můžete zanechat na jméno Plevačová Li-
buše na poště v Adamově I. Děkuji.

 ♦ Prodám garáž pod Ptačinou v  zátočině. 
Tel. č. 775 637 445.

 ♦ Pronajmu byt 2+1 na Ptačině - dlohodo-
bě.  Tel.: 776 594 132.

3. Sokolská akademie
10. května 2015 se k příležitosti Dne tance 

(29. 4.) konal již 3. ročník Sokolské akademie.
Hezkého odpoledne plného tance a  cvi-

čení se zúčastnily děti ze ZŠ a MŠ Adamov, 
sokolky ženy a taneční skupina Tropic. Ze Se-

branic přijela velká skupina dětí s aerobikem 
i se svými příznivci. Boskovice reprezentova-
la folklorní skupina Borověnka s živou kape-
lou. Z SK PROVO Brno se představily mažo-
retky. Mládež z  Jedovnic předvedla pleso-

vou letošní polonézu. V  patnácti vystoupe-
ních mohli diváci vidět ukázky společenské-
ho a  lidového tance, aerobiku, mažoretek, 
roztleskávaček, cvičení na  bossu. Přestávku 
vyplnili mladí nadějní a  úspěšní florbalisté 
a judisté.

Starosta Sokola, Miroslav Svědínek se po-
staral o technické zázemí celé akce. Taneční-
ci získali diplomy a mnoho sladkostí a dárků 
a to za přispění sponzorů - města Adamova, 
S  clubu Miroslava Svědínka, TJ Sokola Ada-
mov, Jiřího Vohradského a  Tomáše Ličky. 
Všem tímto děkujeme.

Na  tanečníky se přišlo podívat i  mnoho 
příznivců tance a  pohybu z  řad rodičů, ba-
biček, kamarádů a  známých. I  jim patří dík 
za skvělou atmosféru a pěkné odpoledne.

Nezbývá jen poděkovat účinkujícím a tě-
šit se na další setkání. Všem přeji krásné roz-
tančené léto. 

Za TJ Sokol Adamov 
Mgr. Kateřina Prudíková



Adamovský zpravodaj: Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází jedenkrát měsíčně v nákladu 2200 ks, bez-
platně 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: Grafex spol. s r. o., Kolonie 304, 679 04 Adamov. Vydáno dne 1. 7. 2015. Příští uzávěrka: 15. 8. 2015.

Tomáš Fabičovic

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Tel.: 607 762 168

 

18. - 19. 7. 2015 

  9 – 18 hodin 

 Vstupné: Děti do 3 let a senioři – zdarma 

                Děti – 50 Kč 

                Dospělí – 150 Kč 

Co tam? Trampolíny, sjezd z hradeb, lezení po

 hradbách, slacklainy nad nádvořím.. 

Co s sebou? Odvahu, kuráž a smysl pro pohodu 

Občerstvení: hradní pivo, limo, klobásy 

 

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ                

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní čísla techniků 
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk
a

Více jak 26% z Vás
již využívá aktivně IPTV !

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 30.8.2015 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
36 programů v ceně
83 programů celkem
TV Samsung, TV LG, STBox

PC, Notebook, Apple, Android

SMART TV
LG Netcast 3

schváleny k sledování

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

Televize je dostupná pro všechny klienty jako balíček služby internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV přímo v SMART TV Samsung, LG  OS Netcast (v budoucnu i SMART TV 
LG WebOS), na webu, v tabletech a zařízeních s Androidem a APPLE iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné v na google marketu či AppStore. Více než 80 televizních programů. 
Pozastavte si právě probíhající pořad, a to až na 120 minut, a  pak jej opět spusťte tam, kde jste přestali. EPG poskytuje přehled o právě probíhajících a náledujících televizních pořadech. 
Novinky na www.ada-net.cz. HD programy můžete sledovat na Smart TV a STBoxech - ČT1, ČT2, ČT Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza.

( 608887840

PC SERVIS
ADAMOV

Prodej počítačových sestav

Opravy počítačů a        
notebooků

Poradenství v oblasti IT

Garantovaná úspora 
3000 až 5000 KČ !

Zdeněk kufa
720 163 032

adaservis@email.cz

adaservis.webnode.cz

Dodávky počítačových 
sestav na zakázku

Super ceny 
a vysoká 
kvalita


