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Slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH

Adamovský kostel sv. Barbory navštívil Mikuláš Hodová mše svatá s poděkováním Bohu za úrodu

Česko zpívá koledy 2015 v Adamově Adventní zastavení v Adamově
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Datum Čas Akce Pořadatel
18.12.2015 14:00 Farmářské trhy Kristýna Kučerová

20.12.2015 16:00 Hokej muži: TJ Spartak Adamov - Dynamiters Blansko HK TJ Spartak Adamov - oddíl 
ledního hokeje

20.12.2015 17:30 Čtyři ADVENTNÍ a jedno SVÁTEČNÍ zastavení MKS Adamov
21.12.2015 15:00 Tvoříme ze slaného těsta Městský klub mládeže
23.12.2015 14:00 Výroba svícnů Městský klub mládeže
24.12.2015 21:00 Vánoční bohoslužby - Půlnoční mše svatá Římskokatolická farnost Adamov
25.12.2015 10:45 Vánoční bohoslužby - Hod Boží vánoční Římskokatolická farnost Adamov
26.12.2015 10:45 Vánoční bohoslužby - Svátek Sv.Štěpána Římskokatolická farnost Adamov
27.12.2015 10:45 Vánoční bohoslužby - Svátek Sv. Rodiny Římskokatolická farnost Adamov
3.1.2016 17:45 Novoroční ohňostroj Město Adamov
6.1.2016 17:30 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - KOUZLO OPERY, OPERETY A MUZIKÁLU MKS Adamov
9.1.2016 16:00 Víkendové setkání s pohádkou: POHÁDKA Z KUCHYNĚ MKS Adamov
10.1.2016 15:00 Výstava fotografií JANA DVOŘÁKA: MINI&TOUR MKS Adamov
11.1.2016 17:45 Přednáška DAVIDA PLISKY - ESTONSKO MKS Adamov
13.1.2016 „TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“ MKS Adamov

14.1.2016 17:45 Přednáška PROF. MUDR. HANY MATĚJOVSKÉ KUBEŠOVÉ, CSC - „TRÁVÍCÍ TRAKT 
VE VYŠŠÍM VĚKU“ MKS Adamov

18.1.2016 14:30 Soutěžní odpoledne pro seniory: „KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ MKS Adamov
20.1.2016 17:00 Beseda s redaktory ČR Brno MKS Adamov

Funkce Jméno Telefon Mobil
Sekretariát Vratislava Chlupová 516 499 620 773 990 473
Starosta Bc. Roman Pilát, MBA 516 499 620 773 634 342
Místostarosta Jiří Němec 516 499 622 775 170 869
Tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová 516 499 623 723 010 631
Odbor sociálních a správních věcí Mgr. Dobra Moserová, vedoucí 516 499 624 602 788 015
Matrika a evidence obyvatel Lenka Maláková 516 499 633 773 990 472
Správa majetku města Ing. Radek Malý, vedoucí 516 499 626 773 990 468
Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň Dana Hnátovičová 516 499 635 724 862 158
Bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD Ing. Monika Hrubá 516 499 628 773 990 470
Investice, staveb. dozor, ochr. přírody a krajiny Pavel Ševčík 516 499 636 736 529 718
Správa GISu, správa archívu, propagace, zpravodaj Ing. Dagmar Petláková 516 499 636 602 135 764
Odbor ekonomický Bc. Dita Mašková, vedoucí 516 499 631 728 286 187
Účetní Hana Šebelová 516 499 632 739 324 213
Mzdová účetní Marie Švábenská 516 499 632
Poplatky Silvie Můčková 516 499 629
Pokladna Veronika Dudíková 516 499 630 773 990 476
Stavební úřad Blanka Obršliková 516 499 637 773 990 469
Pečovatelská služba pečovatelky 723 755 352
Městská policie strážník MP 516 499 638 602 515 387

KONTAKTY 
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 679 04

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
Oznamujeme občanům, že slavnostní ohňostroj k přivítání Nového roku se uskuteční 3.1.2016 v 17:45 hodin 
z ulice Ronovská (přechod k základní škole). Z důvodu bezpečnosti žádáme občany, aby se v době konání 
ohňostroje nepohybovali v blízkosti tohoto místa. Ohňostroj je vhodné sledovat od Domu služeb, z horní 
ulice Opletalova mezi domy č. 30 a č. 32, okolí hřiště Jilemnického. Občané z Horky mohou využít spoje 
MHD s odjezdem z Horky v 17:10 a příjezdem na Ptačinu v 17:25. Zpět jede autobus MHD v 18:10. V případě 
nepříznivého počasí proběhne ohňostroj v náhradním termínu, který bude včas oznámen.
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Z Rady města Adamova
Na  28. schůzi Rady města Adamova 

konané dne 11. 11. 2015 byl předložen zápis 
ze  7. schůze likvidační komise konané dne 
30. 10. 2015. Rada města Adamova vzala ten-
to zápis na vědomí.

Z  důvodu posílení odboru sociálních 
a správních věcí o jednoho pracovníka, svě-
řuje Rada města Adamova s  účinností od   
1. 1. 2016 pravomoc rozhodovat o správních 
deliktech dle § 58, odst. 4, zákona o obcích 
(č. 128/2000 Sb.) vedoucí odboru sociálních 
a správních věcí. 

Ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Adamov Mgr.  Janě Burianové bylo uděleno 
kladné stanovisko k  zapojení školy do  pro-
jektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v SO ORP Blansko.

Rada města Adamova schválila výpověď 
pojistné smlouvy na pojištění majetku měs-
ta. Na pojištění majetku města včetně pojiš-
tění zastupitelů a pečovatelské služby bude 
uzavřena nová smlouva dle výsledku po-
ptávkového řízení. 

V  souvislosti s  právními kroky souvisejí-
cími s  realizací akce „Obnova biokoridoru 
na  Náměstí Práce a  regenerace stráně nad 
ulicí Petra Jilemnického v Adamově“ schváli-
la Rada města Adamova Smlouvu o poskyto-
vání právních služeb s JUDr. Michalem Skou-
malem.

Na  opravu plochy na  Náměstí Práce byla 
jako nejvýhodnější nabídka vybrána nabíd-
ka firmy Jakub Havel, 679 03 Olomučany 357.

V souladu s principy hospodárnosti, účel-
nosti a efektivnosti při nakládání s obecním 
majetkem, schválila Rada města Adamova 
postupné zvyšování nájemného v  nájem-
ních bytech v bytovém domě na adrese Ko-
menského 322/6, 679 04 Adamov a v dalších 
bytech v  majetku města Adamova s  tím, že 
nájemné v  těchto bytech bude nadále zvy-

Příspěvky do zpravodaje
Od  ledna 2016 dochází ke  změně e-

-mailové adresy pro zasílání příspěvků 
do zpravodaje. Nová adresa je dagmar.
petlakova@adamov.cz 

šováno tak, aby výše nájemného ve  všech 
nájemních bytech v majetku města Adamo-
va odpovídala v  co nejkratším termínu výši 
nájemného, která je v městě Adamově u ob-
dobných bytů za obdobných smluvních pod-
mínek obvyklá.

Na základě vyhodnocení veřejné zakázky 
na tisk Adamovského zpravodaje byla s nej-
výhodnější nabídkou vybrána firma GRAFEX, 
spol. s r.o., Kolonie 304, 679 04 Adamov.

Z jednání Zastupitelstva
Na  8. jednání Zastupitelstva města 

Adamova, konaném dne 23. 9. 2015, byly 
vzaty na vědomí zápisy ze 7. jednání Finanč-
ního výboru konaného dne 9. 11. 2015 a  ze  
4. jednání Kontrolního výboru konaného 
dne 19. 10. 2015. 

Zastupitelstvo města Adamova vzalo 
na  vědomí Rozhodnutí o  poskytnutí dota-
ce identifikační číslo EDS 114D244005033 
na  akci „FZŠ Město Adamov, okr. Blansko – 
cisternová automobilová stříkačka“ vč. pod-
mínek čerpání prostředků státního rozpoč-
tu určených na  financování uvedené akce. 
Účast na  slavnostním předání nové auto-
mobilové stříkačky pro JSDH dne 5. 12. 2015 
u Domu služeb v Adamově přislíbil hejtman 
Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. 

Dále Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
č. 028854/15/OSV na poskytování sociálních 
služeb schválené dne 29. 4. 2015. Tímto do-
datkem se výše dotace mění z  263.500,- Kč 
na 299.400,- Kč. 

Na jednání Zastupitelstva města byla rov-
něž schválena Smlouva o zastavení pohledá-
vek z  pojistných smluv uzavřená mezi Čes-
kou spořitelnou a.s. a Městem Adamovem. 

Na základě avíza z KrÚ JMK obsahující in-
formaci o uvolnění neinvestiční dotace z Mi-

nisterstva školství, mládeže a  tělovýchovy 
v  rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, bylo schváleno 
přijetí dotace z  MŠMT ve  výši 288.517,- Kč, 
a to na základě Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace č. 1071/57/7.1.1/2015, na projekt „Rozvoj 
učitelů a žáků ZŠ a MŠ Adamov“.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Zprávy z matriky
V sobotu dne 5. prosince 2015 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
 27. 6. Jiří Jílek, Ronovská 2
 8. 9. Eduard Haška, Sadová 23
 15. 9. Adam Chladil, Petra Jilemnického 21
 23. 9. Lukáš Kupka, Opletalova 38 A
 24. 9. Jan Šlechta, Fibichova 32
 29. 9. Ema Fránková, Ronovská 6

Blahopřejeme
 5. 11. Mgr. Jiří Ambrož, 86 roků,  

Opletalova 38 B
 1. 12. Ing. Pavel Liška, 75 roků, Družstevní 10
 12. 12. Jarmila Hnátovičová, 82 roky, 

Opletalova 32
 13. 12. Ladislav Horák, 80 roků, 

Komenského 21
 14. 12. Ludmila Šebáková, 83 roky,  

Tererova 7
 14. 12. Milada Kolodziejská, 75 roků, 

Komenského 3
 15. 12. Anna Hnátová, 82 roky, Pod Horkou 13
 19. 12. František Pisk, 88 roků, Komenského 19
 20. 12. Stanislava Surá, 70 roků,  

Petra Jilemnického 20
 23. 12. Štěpánka Fajmanová, 82 roky, 

Komenského 7
 23. 12. Bohumila Skoumalová, 70 roků, 

Komenského 25
 25. 12. Zdenka Koudelková, 75 roků, 

Družstevní 7
 26. 12. Ladislav Holoubek, 70 roků, Mírová 6
 28. 12. Vlastimil Fejfar, 80 roků,  

Petra Jilemnického 13

Blahopřejeme k sňatku
 5. 12. Jan Antoš – Jolana Holubová, sňatek 

MěÚ Adamov

Úmrtí
 24. 11. Anna Vaňková, roč. 1941, 

Komenského 1
 25. 11. Josefa Marešová, roč. 1934, 

Osvobození 13 
 30. 11. Květoslava Pisková, roč. 1934, 

Komenského 19

Volné místo
Město Adamov přijme do  pracovního po-
měru pracovníka na tuto pracovní pozici:
Pracovník technické skupiny odboru sprá-
vy majetku města - dělník čištění města
Jedná se o  pracovní poměr na  dobu urči-
tou v délce 1 rok. V případě osvědčení se je 
možné prodloužení smlouvy na  dobu ne-
určitou. Jedná se o plný pracovní úvazek. 
Požadavky pro přijetí: 
Výhodou je ŘP sk. B, případně i C
Doporučený požadavek: Bydliště v  Ada-
mově (vzhledem k občasné potřebě rychlé 
dostupnosti pro mimořádné případy a  dr-
žení pohotovosti na odklízení sněhu a zim-
ní posyp) 
Platové zařazení: od 12.570,- Kč + příplat-
ky za  držení pohotovosti v  zimních měsí-
cích a další příplatky

Termín nástupu: dle dohody
Další požadavky: dobrý zdravotní stav, 
způsobilost k  fyzické práci ve  venkovním 
prostředí, manuální zručnost, spolehlivost, 
schopnost přizpůsobit pracovní dobu po-
třebám zaměstnavatele
Písemné žádosti se základními údaji 
o uchazeči včetně sdělení o naplnění uve-
dených požadavků a kontaktu na uchaze-
če (telefon nebo e-mail) je možno zaslat 
na  podatelnu Městského úřadu Adamov 
nebo e-mailem na  adresu: tajemnik@
adamov.cz . Případně je možné přihlásit 
se i  osobně u  tajemnice či vedoucího od-
boru správy majetku města. Bližší infor-
mace podá tajemnice MěÚ PhDr.  Kube-
nová, tel. 516  499  623, mobil 723  010  631 
nebo vedoucí odboru SMM Ing.  Malý, tel. 
516 499 626, mobil 773 990 468.
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Zdravé mesto Adamov
Adamovská vlásenka

Mikulášský běh do vrchu

Dne 5.12.2015 se konal pátý ročník „Mikulášského běhu do vrchu Adamovská 
Vlásenka 2015“. Běhu se zúčastnilo 86 běžců, což je nejvyšší počet od založení 
této tradice. Jako nejmladší byl oceněn Josef Siegel, jako nejstarší Přemysl 
Vespalec. Za umělecký dojem získali ocenění nejlepšího „Chaloupka na kuřích 
nohách“, dále pak „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „Mikuláš“ a „Rakouský alpinista“ .

Nejvíce obsazená byla kategorie mužů a rodičů s dětmi, což je velmi potěšující. Do 
příštího roku se předpokládá rozdělení kategorie mužů pro opakovaně největší 
účast závodníků v této kategorii. Nejlepší čas ze všech zaběhl a nový putovní 
pohár si odnesl Ondřej Synek. Překonal zároveň dosud platný rekord tratě.

Počasí přálo a diváci povzbuzovali jednotlivé závodníky po celé trati. Běhu 
možná také prospěla změna času startu na dopolední hodinu spojená s 
podáváním guláše z polní kuchyně našich hasičů. Každý účastník obdržel 
plastový náramek s logem vlásenky a rovněž perníkového mikuláše, který 
tradičně nachystala firma LUNA Adamov. V MKM byl pro děti uvařený teplý čaj a 
pracovníci se postarali o doprovodný program, než došlo k samotnému vyhlášení. 
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Zdravé mesto Adamov
Adamovská vlásenka

Mikulášský běh do vrchu

Na organizaci se podílelo Město Adamov,  Komise PZMA a MA21, oddíl orientačního běhu Spartak 
Adamov, oddíl turistů Spartak Adamov, MKM Adamov a JSDH Adamov. Všem patří velké poděkování.

Kompletní fotogalerii najdete na www.adamov.cz.
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Ze svodky událostí MP Adamov

POPLATKOVÉ OBDOBÍ 2016
Zastupitelstvo města Adamova na svém 9. 
zasedání konaném dne 15. 12. 2015 schvá-

lilo výši sazby poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

Vybrané události z listopadu 2015 
konkrétně:

Obavu o  život svého kamaráda, který 
se měl prostřednictvím sociální sítě zmínit 
o sebevraždě, vyjádřil muž volající na linku 
158. Jelikož se jednalo o  obyvatele města 
Adamova, vyrazili strážníci ihned do  místa 
jeho bydliště, kde se jim podařilo zjistit, že 
by se měl zdržovat se svojí přítelkyní na ul. 
Pod Horkou. Na  uvedené ulici se již stráž-
níci potkali i  s  přivolanou hlídkou OO PČŘ 
Blansko a  společně provedli další pátrání 
po  osobě, kdy ze získaných informací vy-
plynulo, že by se muž mohl nacházet uvnitř 
bytu. Byt byl otevřen za pomoci JSDH Ada-
mov, ale nikdo uvnitř nebyl. Hledaný muž 
se po nějaké době dostavil na služebnu MP 
Adamov a netušil, co se stalo. Strážníci mu 
podali potřebné informace a pro jistotu při-
volali ZZS ke zhodnocení jeho zdravotního 
stavu. Když se potvrdilo, že muž zřejmě jen 
nedomyslel vážnost svých slov, vysvětlili 
mu strážníci, že není rozumné tyto výroky 
zveřejňovat na  sociální sítě. Nakonec buď-
me rádi, že se nikomu nic nestalo a jednalo 
se pouze o planý poplach. 

Na  základě telefonátů pohoršených ob-
čanů zjistil strážník u  kostela sv. Barbory 
v Adamově muže, který pod vlivem alkoho-
lu nekontroloval své chování, vzbuzoval ve-
řejné pohoršení a obtěžoval všechny kolem 
svými vulgárními výroky. Strážník nejdříve 
muže vyzval, aby svého jednání zanechal 
a  odešel do  svého bydliště. Když tyto sna-
hy o nápravu nepomohly, byl muž převezen 
na protialkoholní záchytnou stanici Brno – 
Černovice, kde se mohl ze svého stavu pro-
brat a přemýšlet o svém chování. 

Při hlídkové činnosti kontrolovali strážní-
ci prostor kolem garáží na ul. Plotní, jelikož 
měli informace, že by zde mohlo docházet 
k výrobě omamných nebo psychotropních 
látek tzv. drog. Podezření se potvrdilo, když 
strážníci v jedné z garáží spatřili dvě osoby, 
které se skláněly nad plynovým vařičem 
a kolem nich se nacházely potřeby nápadně 
podobné potřebám k  výrobě drog. Celou 
tuto situaci podtrhoval i zápach chemikálií 
linoucí se okolím garáže. Strážníci oba muže 
omezili na osobní svobodě, jako osoby při-
stižené při spáchání TČ, a na místo přivola-
li hlídku OO PČR Blansko, která si celou věc 
převzala k  dalšímu šetření. V  době vyčká-
vání na  hlídku OO PČR Blansko se k  místu 
dostavil ještě další mladík z Adamova, kte-
rý ,,čirou náhodou“ kolem procházel, a  tak 
ho strážníci ,,požádali“ aby vyčkal na místě 

do  příjezdu hlídky OO PCŘ Blansko. Jistě 
bude mít také co vysvětlovat. 

Chtělo by se říci shoda náhod, která do-
pomohla k  tomu, aby strážníci odhalili ne-
legálního migranta, který neměl patřičné 
doklady k  pobytu v  ČR. Na  začátku stráž-
níci přijali oznámení, že v  restauraci na  ul. 
Hradní napadá druh svoji družku nožem. 
Když se strážníci dostavili na místo, ujasni-
li si, že žádná z osob nemá u sebe bodnou 
zbraň a tedy další jednání bylo o to jedno-
dušší. Dále bylo zjištěno, že došlo k nesho-
dám mezi družkou a druhem. Družka měla 
zájem pouze na tom, aby mohla bezpečně 
opustit Adamov a  muž ji již neobtěžoval. 
Jednalo by se o řekněme běžný případ, kdy-
by strážníci prověřováním totožnosti druha 
nezjistili, že o  něm vlastně neví vůbec nic. 
Druh neměl u  sebe žádné platné doklady 
totožnosti ani cestovní povolení apod. Jed-
nalo se o  muže ruské národnosti. Výsled-
kem všeho tedy bylo to, že družka mohla 
bezpečně, za  dohledu strážníků, opustit 
Adamov a  druh byl také bezpečně, za  do-
hledu strážníků, převezen na služebnu OO 
PČR Blansko, kde byl předán ke zjištění to-
tožnosti a provedení dalších úkonů v kom-
petenci cizinecké policie. 

V  měsíci listopadu strážníci dále řešili 
spadlý strom přes komunikaci, ke kterému 
přivolali HZS a  vyčkali do  jeho odstranění. 
Rušení nočního klidu, kdy postačovalo do-
mluvit muži, který si pouštěl ve svém bytě 
hlasitou hudbu i  přes pokročilou noční 
hodinu a odchytli a převezli do útulku pro 
opuštěná a  toulavá zvířata jednoho psa, 
který se volně pohyboval po  městě Ada-
mově. 

UPOZORNĚNÍ
Na základě výsledků ankety FÓRUM 2015, 

je aktuálně nejvíce vnímaným problémem 
účinnější postih majitelů psů při venčení 
a  s  tím spojeným znečišťováním veřejné-
ho prostranství. Z těchto důvodů bude při-
stoupeno k přísnějšímu postihování venče-
ní psů v rozporu s vyhláškou města Adamo-
va. Nerespektování vyhlášky města Adamo-
va č. 4/2012 bude postihováno uložením 
blokové pokuty. Ve zkratce jen uvedu časté 
omyly osob doprovázejících psa:
 • Držet vodítko nebo náhubek v  ruce při 
venčení psa není to stejné, jako použít vo-
dítko nebo náhubek.
 • Okamžitě odstranit znečištění způsobe-
né psem není to stejné, jako dojít si domů 
nebo na konec ulice pro sáček. 
 • Evidenční známka položená doma 
v šuplíku není to stejné, jako když je při-
pevněná na obojku či postroji. 
 • Vyhláška nezohledňuje, zda je pejsek 
malý/velký, hodný/zlý, či neumí chodit 
na vodítku nebo nesnáší náhubek. Každý 
pejsek musí být venčen v  souladu s  vy-
hláškou města Adamova, jinak se jeho pá-
níček dopouští přestupkového jednání. 

Nedávejte strážníkům možnost pokazit 
Vám den tím, že Vám budou muset udě-
lit blokovou pokutu. 

Na závěr mi dovolte popřát Vám 
krásné prožití svátků vánočních, 
mnoho splněných přání a dárků 
pod stromečkem a hlavně zdraví 

a sílu do Nového roku 2016.

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Název poplatku Splatnost Sazba poplatku Poznámka

POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého další-
ho psa téhož držitele SS 1341002016

rodinný dům
30.6.2016 300,- Kč 450,- Kč
30.6.2016 150,-Kč 225,- Kč důchodce

ostatní místa
30.6.2016 700,- Kč  1 000,- Kč
30.6.2016 200,- Kč 300,- Kč důchodce

KOMUNÁLNÍ ODPAD 30.6.2016 600,- Kč za poplatníka 
stanoveného v OZV č. 4/2015 SS 1340002016

ZAHRÁDKY 31.1.2016 dle uzavřené smlouvy SS 10122131
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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 leden 2016
úterý 5. 1. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 6. 1. Stolní hry
čtvrtek 7. 1. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 8. 1. Vědomostní odpoledne od 16:00 h
úterý 12. 1. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 13. 1. Tvořivá dílna 
čtvrtek 14. 1. Promítání filmu od 15:30 h 

pátek 15. 1. Posezení a pokec na různá témata
úterý 19. 1. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 20. 1. Stolní hry
čtvrtek 21. 1. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 22. 1. Vědomostní odpoledne od 16:00 h
úterý 26. 1. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 27. 1. Tvořivá dílna
čtvrtek 28. 1. Promítání filmu od 15:30 h

Pátek 29. 1. Posezení a pokec na různá témata 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky a přejeme 
šťastný vstup do Nového roku

využívání a odstraňování komunálních od-
padů, a  to 600,- Kč za  osobu. Tato sazba 
je platná od 1. 1. 2016. Ostatní výše sazeb 
poplatků zůstávají nezměněny. Úhrady 
v  hotovosti na  pokladně budou možné 
od 18. 1. 2016.

Informace pro platbu v hotovosti 
na pokladně:
Platba za odpad se neprovádí hromadně 
za  rodinu ani byt, ale za  osobu. Z  toho-
to důvodu je nutné nahlásit na  poklad-
ně všechny osoby, za které chcete úhra-
du provést. Úhradu je možné provádět 
za  jednotlivé členy rodiny postupně, nej-
později však do 30. 6. 2016.

Poplatky je možné uhradit v  hotovos-
ti na  pokladně Městského úřadu Adamov 
v  úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 
– 17:00 hod. a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 
hod., čtvrtek a  pátek ZAVŘENO, složen-
kou nebo převodem na účet města č. 19-
1360055309/0800, VS = rodné číslo po-
platníka (slouží k identifikaci poplatní-
ka), SS = viz výše uvedené poplatky.
Při platbě za  více poplatníků jedním 
příkazem oznamte správci poplatku 
na  jeho e-mailovou adresu: silvie.mucko-
va@adamov.cz identifikační údaje (jmé-
no, příjmení, RČ) poplatníků, za které je 
platba provedena! Přesné udávání varia-
bilních a specifických symbolů je nezbytné 
pro identifikaci zaslaných plateb. V  opač-
ném případě budou evidovány na účtu ne-
jasných plateb.

MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

AKCE na LEDEN
Středa 6. 1. 2016
HRAVÉ ODPOLEDNE
Zveme všechny děti spolu s  rodiči do  pro-
stor MKM, kde budou připraveny deskové 
hry a k nim uvařený čaj. Hrajeme si od 16:00 
hodin.

Úterý 12. 1. 2016
TURNAJ V KULEČNÍKU
Turnaj je určen pro děti a mládež od 12 let. 
Start v 16:00 hodin.

uhynutí jednoho z  posledních nosorožců 
bílých. Pochybuju, že by tyto události ně-
kdo předvídal. Nevybral jsem je však náho-
dou. Ano, jsou to všechno negativní zprá-
vy: smutné, tragické, zneklidňující. A v této 
souvislosti mě napadá, proč máme sklon 
při hodnocení čehokoli, nejen uplynulého 
roku, vnímat spíše to, co se nepodařilo, co 
bolí, z čeho jde strach? Copak se událo jen 
to? Nežijí kolem nás stovky nenápadných 
hrdinů, ze kterých nejde strach, ale radost? 
Nepotkáváme denně lidi, kteří nám nejen 
že neublíží, ale i  pomohou (třeba s  kočár-
kem do vlaku)? Ano, to všechno ano, jen my 
si to nějak pořád nedokážeme uvědomovat 
a pořád dáváme přednost tomu negativní-
mu. Jednou jsem zoufale namítl jednomu 
takovému: Copak se nenarodilo sto tisíc 
dětí, nových životů? Není to síla? Odpově-
děl: Ano, jistě, ale polovina z nich nesezda-
ným párům… Co na to říct na začátku no-
vého roku? Nebojme se ho, jen o trochu víc 
otevřme oči a přivřeme uši.

Jiří Kaňa

Úterý 19.1. 2016
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Pro všechny věkové kategorie. V prostorách 
MKM od 16:00 hodin.

Středa 27. 1. 2016
PETANQUE
Turnaj pro děti a mládež. Soutěžíme o slad-
ké odměny. Začátek v 16:00 hodin.

Slova  
pro povzbuzení
Bylo by určitě zajímavé zaznamenat ně-

kdy všechna novoroční přání a předsevzetí 
a srovnat je na konci roku s tím, co se všech-
no splnilo a co ne. Na začátku roku 2015 asi 
nikdo netušil, co všechno se na  svět a  ze-
jména naši Evropu přivalí: nevídaná tro-
pická vedra, nekonečné zástupy uprchlíků, 
nárůst atentátů, suspendace Blattera nebo 
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Výsledky soutěže 
„Pyšníme se 

svým okolím“
Soutěž Pyšníme se svým okolím, jejíž 4. 

ročník se uskutečnil dne 24. 11. 2015 v 17.00 
hodin v  prostorách Městského úřadu Ada-
mov, zná svého vítěze: stalo se jím zcela 
bezkonkurenčně společenství vlastníků 
Družstevní 6, 7 s 65 body, za ním se umístila 
Družstevní 10 a 11 s 54 body a poté P. Jilem-
nického 11 a 13 se 40 body . Na dalších třech 
oceněných místech se s  počtem bodů 34 
umístilo SVJ P. Jilemnického 6, 8, s 27 body 
P. Jilemnického 19, 21 a s 22 body P. Jilem-
nického 15, 17. 

Na organizaci soutěže se podílela Komi-
se PZMA a MA21 pod vedením pana Jiřího 
Němce, který pro všechny přítomné připra-
vil věcné odměny. 

V roce 2015 se k údržbě okolí svých byto-
vých domů zapojilo celkem 19 SVJ.

Hodnotila nejenom komise, ale i  celý 
odbor Správy majetku města Městského 
úřadu Adamov, složený z  úředníků tohoto 
odboru, ale hlavně z těch, kteří se na údrž-
bě veřejné zeleně podílejí nejvíce, tedy pra-
covníků technické skupiny.

Na  slavnostním vyhodnocení soutěže 
poděkovali přítomní zástupci města i komi-
se všem zástupcům SVJ za dosavadní spo-
lupráci a jejich zájem o okolí jejich bydliště. 
Setkání poté pokračovalo diskuzní formou 
k problémům, se kterými se jednotlivá SVJ 
potýkají nebo co je ve městě zajímá.

Bližší informace jsou zveřejněny na 
webových stránkách www.adamov.cz 
v sekci Zdravé město.
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Leden
1.1. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788
2.1. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786
3.1. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055

9.1. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 516 488 454

10.1. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic 516 452 808

16.1. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice 
Boskovice 516 491 263

17.1. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 
429 516 472 460

23.1. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 
429 516 472 460

24.1. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291

30.1. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 516 488 457

31.1. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové 
náměstí 2345/12 516 453 997

Únor

6.2. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 516 488 456

7.2. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 
197 516 471 210

13.2. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 
24 516 454 046

14.2. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 
468/2 516 474 488

20.2. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, 
Rodkovského 2 607 812 963

21.2. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice 
Boskovice 516 491 263

27.2. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452

28.2. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. 
středisko 725 415 615

Březen

5.3. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové 
nám. 16 774 177 804

6.3. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
12.3. MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621
13.3. MDDr. Potůček Blansko, Mahenova 13 516 419 538

19.3. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 516 488 453

20.3. MUDr. Řehořek 
(MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 516 488 453

25.3. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. 
středisko 516 444 326

26.3. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203

27.3. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. 
Míru 492 516 477 319

28.3. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665

Duben
2.4. MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8 516 453 998

3.4. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. 
středisko 516 442 726

9.4. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 
1222/15 605 184 479

10.4. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386

16.4. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 516 488 454

17.4. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. 
středisko 608 220 806

23.4. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 
429 516 472 227

24.4. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404

30.4. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800

Květen

1.5. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo 
nám. 327 516 446 398

7.5. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 516 488 454

8.5. MUDr. Well Adamov, Smetanovo 
nám. 327 516 447 605

14.5. MUDr. Zouharová Poliklinika Blansko, 
Sadová 33 516 488 450

15.5. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313

21.5. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo 
náměstí 18 516 474 018

22.5. MUDr. Beranová Blansko, Gellhornova 9 735 056 656

28.5. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

29.5. MUDr. Bočková 
Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

Červen

4.6. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310

5.6. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové 
nám. 16 774 710 550

11.6. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788

12.6. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786

18.6. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055

19.6. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138

25.6. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428

26.6. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemoc-
nice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu za-
jišťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, 
nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

Zubní pohotovost - služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
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Adast Systems, a.s. 
679 04 Adamov, č.p. 496 
Česká republika 
 
T(+420) 516 519 201 
F(+420) 516 519 102 
sales@adastsystems.cz 
Komerční banka, a.s. 
ú.č. 107-9851410287/0100 
 

IČ 46995919 
DIČ CZ46995919 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně 
oddíl B, vložka  963 

 

CNG = nejekonomičtější a nejekologičtější palivo! 
 

 

 

 
 

 
 
NOVÁ PLNÍCÍ STANICE   

- areál ADAST - ADAMOV  
 
 
 
Vážení,  
 
chtěli bychom Vás informovat, že jsme pro zajištění plnění našeho závazku  
na snižování CO₂ v ovzduší a ochrany životního prostředí v září otevřeli 
bezobslužnou plnící stanici CNG v našem areálu Adast, č.p. 496, 679 04 
Adamov. 
Tato moderní samoobslužná plnící stanice je vybavená dvěma koncovkami  
pro plnění jak osobních, tak i dodávkových vozidel (koncovka NGV I, NGV II).  
CNG zde naplní řidiči autobusů i nákladních vozidel a placení bude pomocí 
platebního terminálu, který akceptuje všechny bankovní karty,  
tj. MastecCard, MastecCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay, 
JCB, Diners Club a Discover. Rovněž je možné platit zákaznickými 
plynárenskými kartami (Pražská plynárenská, a.s., E.ON Energie, a.s.,  
RWE Plynoprojekt, s.r.o., Bonett Gas Investment, a.s., Vítkovice Doprava, a.s.). 
Vjezd do areálu budete moci otevírat v době od 6:00 – 16:00 hod pomocí 
mobilního telefonu. V době od 16:00 – 6:00 hod lze otevřít vjezd pomocí 
plynárenských karet.  
Jakékoliv dotazy a požadavky ohledně plnící stanice, lokálních karet a dalších 
informací směřujte na pana Hadaščoka, tel.: +420 737 217 714,  
email: hadascok@adastsystems.cz.  

 
Jako druhou novinku pro Vás máme v rámci zkvalitňování služeb pro motoristy 
ve městě Adamov noční bezobslužný provoz na ČS EuroOil, na ulici Nádražní, 
s možností platby rovněž všemi bankovními kartami a kartou EuroOil. 
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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 leden jsem pro 
Vás připravili

 Î 6. ledna 2016
sál MKS Adamov – Ptačina, začátek 
v 17:30 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
bližší informace na samostatném plakátě

 Î 9. ledna 2016
sál MKS Adamov – Ptačina, začátek 
v 16:00 hodin
VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ S POHÁDKOU: 
POHÁDKA Z KUCHYNĚ
Účinkuje: Divadlo Kolárka Blansko
Jak název napovídá, zavítáme v rámci setká-
ní s pohádkou do kuchyně. Po představení 
je pro děti připravena „tvořivá dílnička“.
Vstupné: 35 Kč

 Î 10. - 19. ledna 2016
výstavní síň MKS Adamov – Horka
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA 
DVOŘÁKA: MINI&TOUR  
Vernisáž výstavy se koná v neděli 10. 1. 
2016 v 15:00 hodin.
Lednová výstava návštěvníkům představí 
nadějného mladého fotografa, Jana Dvo-
řáka. Pro návštěvníky bude cestou - výpra-
vou  k  miniaturnímu světu zachycenému 
na vystavených fotografiích. 
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 11. ledna 2016
salonek MKS Adamov – Ptačina, začátek 
v 17:45 hodin
PŘEDNÁŠKA DAVIDA PLISKY 
NA TÉMA: ESTONSKO 
První přednáška cestovatele z našeho měs-
ta Davida Plisky nás zavede do  Estonska. 
Budeme mít šanci nejen poznat toto zemi 
z  pohledu cestovatele, ale také jako zemi 
mnoha kulturních a  přírodních památek. 
Připravena bude také ochutnávka tradiční-
ho estonského dezertu. 
Vstupné: 35 Kč

 Î 13. ledna 2016
Společenská místnost DPS Adamov, 
Komenského ul. č. 1, zač. v 9:00 h.
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“ 
Také v  novém roce připravujeme návště-
vy klientů DPS v Adamově s nabídkou knih 

z  naší knihovny a  společnským okénkem. 
Zváni jsou i ostatní zájemci z řad seniorů. 
Vstup volný. 

 Î 14. ledna 2016
salonek MKS Adamov – Ptačina, začátek 
v 17:45 hodin
PŘEDNÁŠKA PROF. MUDR. HANY 
MATĚJOVSKÉ KUBEŠOVÉ, 
CSC NA TÉMA „TRÁVÍCÍ 
TRAKT VE VYŠŠÍM VĚKU
První přednáška z medicinské oblasti bude za-
měřena na  trávící soustavu u  osob staršího 
věku. Ta zajišťuje příjem potravy, její mecha-
nické a chemické zpracování, vstřebání živin, 
vyloučení nestrávených a  nestravitelných 
zbytků.Cílem trávení je získání živin z potravy.
Vstupné: 35 Kč

V programu účinkují:
sopranistka Karolína Žmolíková
klavíristka doc JAMU Šárka Králová
rakouský barytonista Martinno Hammerle-Bortolotti
Vstupné – dobrovolný příspěvek na Tříkrálovou sbírku
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 Î 18. ledna 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 prožít 
aktivně jedno lednové odpoledne. Patro-
nem akce je majitelka lékárny Lada v  Ada-
mově, paní Vlasta Daňková.
Vstup volný.

 Î 20. ledna 2016
salonek MKS Adamov – Ptačina, začátek 
v 17:00 hodin
BESEDA S REDAKTORY ČR BRNO 
JAROMÍREM OSTRÝM, JOSEFEM 
VESELÝM A JIŘÍM KOKMOTOSEM
Při druhé návštěvě pracovníků ČR Brno v na-
šem městě si nebudeme povídat o jednotli-
vých pořadech, ale o rozhlase jako takovém. 
Co předchází stisknutí knoflíku na radiopři-
jímači u vás doma, kde máte naladěnu sta-
nici ČR Brno? Přijďte a všechno se dozvíte. 
Vstupné: dobrovolné

   TANEČNÍ KURZYTANEČNÍ KURZY
                       s Jiřím a Alenou Míšenskými                       s Jiřím a Alenou Míšenskými

      Přichází čas dlouhých zimních večerů a  my s nabídkou, jak je můžete   
     využít... Co třeba oprášit svoje taneční znalosti, nebo si splnit sen a  
     naučit se tančit?

    MKS pro vás připravuje kurz tanečních s Alenou a Jiřím Míšenskými.  
    Čeká vás  5 + 1 lekce, vždy v pátek ve večerních hodinách v MKS Adamov.
    
    Přihlášky a bližší informace do konce prosince 2015 na tel.607518104.

 Î 28. ledna 2016
sál MKS Adamov – Ptačina, začátek v 9:30 
hodin – pro MŠ Komenského a veřejnost, 
v 10:40 hodin pro MŠ Jilemnického 
a veřejnost
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: 
O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI
Účinkuje: Kateřina Rakovčíková – Divadlo 
Paravánek
Anděl Vendelín chce utéct do pekla a kama-
rádit se  s  čerty. Je nutno ho  přesvědčit, 
že peklo pro andílky není to pravé – a třeba 
mu zahrát pohádku O chytrém ševci a hlou-
pém čertovi (na  motivy B.  Němcové), 
aby poznal, že je lepší být čisťounkým zpě-
vavým andílkem než  špinavým a  hloupým 
čertem.

Vstupné: 35 Kč 

 Î 28. ledna 2016
salonek MKS Adamov – Ptačina, začátek 
v 18:00 hodin
VEČER PRO SEBE SE 
SPISOVATELKOU BLANKOU 
HOŠKOVOU
Hostem setkání: Blanka Hošková z Brna, 
autorka řady románů pro ženy
Píšu každý den několik hodin. Někdy to jde 
a  dře. Málokdy. To potom raději beru kni-
hu a čtu si, neb i  to je součást „mé práce“. 
Protože pokud se kniha špatně píše, tak se 
i špatně čte. Někdy do jde samo. Většinou. 
To se mi potom roztancují prsty po kláves-
nici a když vystřihnou docela slušný kousek, 
dovolím jim přestávku. (únor 2015)“

Přijměte pozvání na setkání s autorkou kní-
žek, které přečtete jedním dechem, ve kte-
rých se najde mnohá z nás a které vás pře-
svědčí, že máme všechny vlastně stejné sta-
rosti i radosti.
Akce je spojena s autorským čtením i nabíd-
kou knih. 
Vstupné: 35 Kč

 Î 29. ledna 2016 zájezd 
Městské divadlo Brno: 
muzikál TITANIC 
V hlavních rolích: Jiří Mach, Zdeněk 
Junák, Stano Slovák, Petr Štěpán, Andrea 
Zelová, Markéta Sedláčková, Zdena 
Herfortová a další 
Příběh divadelní verze známé události tvo-
ří vedle zaštiťujícího tématu údajně nepo-
topitelné lodi osudy skutečných lidí – po-
sádky, cestujících, reálných i  smyšlených 
postav. Setkáváme se tedy s  kapitánem E. 
J. Smithem, lodním konstruktérem Thoma-
sem Andrewsem, hlídkujícím Frederickem 
Fleetem či telegrafistou Haroldem Bridem, 
jejichž reálné životy jsou zde provázány 
s  vyprávěním o  běžných pasažérech, mezi 
nimiž jsou zástupci všech tříd – tři mladé 
Irky toužící v  Americe najít své štěstí, ob-
chodníci, kteří se chtějí dostat mezi spole-
čenskou smetánku, a konečně i oni výstřed-
ní milionáři, kteří si nemohou takovou udá-
lost, jako je vyplutí největší lodi na  světě, 
nechat ujít. Mozaika těchto drobných lid-
ských osudů tvoří celkový obraz silného pří-
běhu, který si vždy při vzpomenutí na zkázu 
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Titanicu připomínáme. Muzikál uvede MDB 
v české premiéře!
Předpokládaná cena zájezdu: 630 Kč, stu-
denti, senioři 400 Kč
Začátek představení: v 18 hodin

 

 Î 31. ledna 2016 zájezd 
Divadlo Bolka Polívky Brno 
FILUMENA MARTURANO
Autor: Eduardo De Filippo 
Režie: Zdeněk Kaloč 
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, 
Čestmír Gebouský, Jaroslava Tvrzníková, 
Anna Fialová, František Skopal, Jan Ťou-
palík, Michal Čeliš, Zdeněk Hruška, Václav 
Legner 
Délka představení: 130 min + přestávka 
Manželství po italsku s dojetím a komikou. 
Co všechno musí podstoupit prostá žena, 
aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro 
své syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou 
přece děti!
Cena zájezdu: 490 Kč

Připravujeme na únor: 
12. 2. 2016
Je třeba zabít Sekala – 
v hlavní roli Igor Bareš

Výstava
V rámci lednové výstavy se vám 
představí fotograf Jan Dvořák...
Tadičně jsou lednové výstavy pořádané 
MKS – HVK věnovány adamovským foto-

v sále Městského kulturního střediska Adamov, Opletalova 22Vstup v maskách nebo společenském oděvu.Hudba: BřeťasoundPředprodej vstupenek od 2. ledna 2016 v MKS Adamov 
(rezervace na tel. 607 518 104 nebo na mks@mks-adamov.cz)Vstupenky jsou slosovatelné.Občerstvení zajištěno.

Třetí maškarní ples města Adamova23. ledna 2016začátek ve 20:00 hodin

vstupné 
100 Kč

Pořadatel: Městské kulturní středisko AdamovOpletalova 22, 67904 Adamovtel: 607 518 104, zázn.: 516 446 590web: www.mks-adamov.czemail: mks@mks-adamov.cz

grafům. Nejinak tomu bude v  lednu 2016, 
kdy výstavní síň Společenského centra 
MKS Adamov na Horce zaplní v době od 10. 
do  19. ledna 2016 fotografie Jana Dvořáka 
v rámci výstavy nazvané: MINI&TOUR

Několik slov autora fotografií:
Jan Dvořák – „Rodinný a svatební fotograf“ 
První seznámení s fotoaparátem u mě pro-
běhlo již ve  velmi útlém věku. Tehdy jsem 
s  fotoaparátem Zenit a  objektivem Helios 
(digitál ještě nebyl) fotil brněnský Auto-
salon. Film nikdy nikdo nevyvolal. K  foto-
grafování jsem se vracel průběžně od roku 
2004. Před třemi lety jsem se začal aktivně 
věnovat rodinné a svatební fotografii a vy-
pracoval jsem se do  pozice, že jím oprav-
du jsem. Fotím rodiny prakticky od  jejich 
seznámení, přes svatbu, křtiny až po  foto-

grafování celých rodin. V období, než jsem 
se začal rodinnému fotografování věnovat 
“naplno”, jsem měl tříleté období, kdy jsem 
se našel ve fotografiích miniaturního světa. 
Jedny z mých prvních fotografií vznikly ob-
jektivem, který jsem měl v době, kdy jsem 
byl ještě dítě. Macro svět mi učaroval tím, 
že ho může vidět úplně kdokoliv, ale ne ka-
ždý ho dokáže najít. Přestože je všude ko-
lem nás, tak ti, co o něm neví, si nejspíše ani 
neuvědomují, že jsou jeho součástí. O tom 
také bude moje lednová výstava. 
Vernisáž výstavy se koná v neděli 10. ledna 
2016 v  15 hodin ve  Společenském centru 
MKS Adamov na Komenského ul. č. 6. 
Výstava je přístupná v  pracovních dnech 
v době od 14 do 17 hodin, v neděli od 14:30 
do 17 hodin.
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Není mezi námi...
Otto Haluza (1931 – 2015)

V  polovině listopadu jsme se rozlouči-
li v blanenské smuteční síni s dlouholetým 
adamovským občanem panem Ottem Ha-
luzou.

Vzpomínka

Dne 4. ledna vzpomeneme druhé výro-
čí úmrtí pana Josefa Trundy. Vzpomeňte 
s námi.

Manželka a synové


„V našich srdcích jsi stále s námi“
Dne 5. ledna to bude 8 let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná manželka, mamin-
ka a babička, paní Miluše Papižová. Všichni, 
kdo jste ji znali a  měli rádi, věnujte tichou 
vzpomínku.

Manžel Miroslav, dcera Soňa 
a syn Jiří s rodinami

Dne 19. ledna uplyne rok od náhlého úmr-
tí milovaného manžela, tatínka a  dědečka, 
pana Jiřího Švába. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

S láskou vzpomíná manželka, 
dcera a syn s rodinami



Dne 28. ledna vzpomeneme nedožité 70. 
narozeniny pana Josefa Badala. 

Vzpomíná manželka  
Dana s rodinou

„Osud nevrací co vzal, jen bolest v srdci 
a v očích slzy zanechal“

Dne 11. ledna tomu bude 14 let, co nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a strýc, pan František Šedý. 

S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, dcera Ivana 

a syn Radek s rodinami


Dne 18. ledna si připomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí pana Oldřicha Casky. Děku-
jeme všem, kdo mu spolu s námi věnují ti-
chou vzpomínku.

Manželka a dcery  
s rodinami

Narodil se 20. května roku 1931. Své mlá-
dí prožil na rodném Valašsku v Novém Hro-
zenkově a Velkých Karlovicích. Do Adamo-
va se přistěhoval v  roce 1965, mezitím ně-
jaký čas pobýval v  Novém Boru a  Blansku. 
Po  příchodu do  Adamova byl zaměstnán 
jen v  místním závodě ADASTu – zpočátku 
u  vlečkové dopravy, později byl pracovní-
kem neutralizační stanice provozu 20.

V našem městě se nejprve zapojil do čin-
nosti oddílu stolního tenisu TJ Spartaku 
Adamov jako hráč. Začátkem 70. let tento 
oddíl několik let vedl jako jeho předseda. 
Kladl důraz na  soustavnou a  svědomitou 
práci s  mládeží, pro kterou zorganizoval 
a  odřídil mnoho turnajů. Do  konce 70. let 
působil v oddílu jako trenér, než ze zdravot-
ních důvodů své sportovní působení v něm 
ukončil.

Následně se sportovně angažoval pře-
vážně v  odborovém hnutí. Jako člen tělo-
výchovné komise závodního výboru ROH 
zajišťoval nejen pořádání sportovních akcí 
na úrovni místního strojírenského podniku, 
ale také často vedl družstva na  soutěžích 

okresní i krajské úrovně. V případě stolního 
tenisu pak odboráře ADASTu též reprezen-
toval. Známé je také jeho masérské působe-
ní u fotbalistů.

O  činnosti oddílu stolního tenisu a  poz-
ději o dění v odborářském sportu psal pří-
spěvky do závodních novin Směr. Podílel se 
také významně na  distribuci jejich výtisků 
mezi zaměstnance závodu i občany města.

V  první polovině 80. let byl poslancem 
městského národního výboru. Spolu s  ob-
čanskými výbory v místě svého bydliště or-
ganizoval sportovní a zábavné akce na hři-
šti na  Mírové ulici. Byly to především tur-
naje v nohejbalu, dále pak různé karnevaly 
na ledě, soutěže pro děti apod.

Pan Otta Haluza byl velkým propagáto-
rem stolního tenisu a  sportu vůbec. Mezi 
jeho záliby patřilo též rybaření a  motori-
smus. Hodně svého volného času věno-
val práci pro lidi, zejména pak pro mládež. 
A takových mezi námi není nikdy dost. Jistě 
mnoho nejen adamovských občanů bude 
na něho vždy s úctou a v dobrém vzpomínat.

–dtk–
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Významná výročí
Marie Pernicová  
– 102. narozeniny

Před dvěma léty jsme poprvé přímo 
v  Adamově oslavili 100. výročí narození 
naší občanky. Byla jí paní Marie Pernicová. 
Větší povídání o  jejím životě jsme při této 
příležitosti uveřejnili v Adamovském zpra-
vodaji v  únoru 2014. Abychom se neopa-
kovali, doplníme jen několik údajů. Paní 
Marie Pernicová se narodila 31. ledna 1914. 
V  Adamově žila od  roku 1959 na  ulici Pod 
Horkou. V únoru roku 2013 se přestěhova-
la do Domu s pečovatelskou službou na ul. 
Komenského. Zde také oslavila své 100. na-
rozeniny. Po  zhoršení zdravotního stavu 
(v listopadu 2014) se přestěhovala do Seni-
or centra v  Blansku, kde v  současné době 
žije.

Ze školních tříd
ZŠ Komenského 4

Exkurze za historií 
Brna 5.A a 5.B

Dne 25. listopadu se konala exkur-
ze po  historickém centru Brna. Abychom 
si naše objevy lépe zapamatovali, ihned 
na  začátku jsme dostali otázky, které jsme 
v průběhu celého dne vyplňovali.

Společně s  žáky pátých tříd jsme zača-
li poznávání historie na  Zelném trhu, kde 
jsme se dozvěděli o  jeho vzniku a  také 
o vzniku jeho dominanty, kašny Parnas. Dal-
ším naším bodem byl kostel svatého Petra 
a  Pavla, nazývaný Petrov. Ten jsme si pro-

hlédli i  ve  vnitřních prostorách. Dozvěděli 
jsme se, že věže jsou vysoké 84 metrů a v ja-
kém slohu je Petrov postaven.

Náš další cíl byl hrad Špilberk. Kromě 
krásného výhledu jsme zjistili, že na  Špil-
berku sídlila Blanka z Valois, první žena Kar-
la IV., dále že Špilberk se stal centrem Řím-
ské říše za vlády markraběte Jošta, který byl 
zvolen vládcem Římské říše. Také již víme, 
že za vlády Josefa II. zde byl vytvořen nej-
těžší žalář, který byl zmírněn Leopoldem 
a ve kterém si odpykával trest lotr Babinský.

Pověsti o Brně jsme si připomněli na naší 
další zastávce – Staré Brněnské radnici. Za-
končení proběhlo na  Moravském náměstí, 
kde jsme stáli s údivem pod novou sochou 
Jošta na koni, kostel sv. Jakuba, kde jsme se 
zdrželi hledáním Nehamby a  skončili jsme 

Paní Pernicová (vpravo) ve věku 101 let s paní Kejíkovou 

K významnému jubileu 102 let přejí hod-
ně zdraví, pohody a spokojenosti v novém 
působišti bývalí spolupracovníci, členové 

Klubu důchodců v Adamově I, přátelé a zná-
mí, ale i řada občanů Adamova.

MK

na  náměstí Svobody, kde jsme si ukázali 
a vysvětlili, co znamená brněnský orloj.

Pevně věříme, že všichni dostaneme jed-
ničku, protože exkurze se nám moc líbila, 
a tak doplnění otázek nakonec nebylo žád-
ným problémem.

Jiří Kratochvíl, Marie Klepárníková

ZŠ Komenského 4

Slavnost slabikáře
„Za  devatero horami a  za  devatero řeka-

mi na  jednom velikém kopci stál červenožlu-
tý hrad.....“. 

Tak začínala pohádka, která odstartovala 
12. listopadu 2015 na naší škole projekt spo-
lupráce 1.A a 9.A – Slavnost Slabikáře.
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Společně s rodiči si děti vyslechly příběh, 
ve kterém zlý kouzelník začaroval moudré-
mu králi jeho nejmilejší knihu - Slabikář. Jen 
ti odvážní, kteří prokáží na strastiplné cestě 
dostatek odvahy a znalostí písmenek, slabik 
a  slov, mohou získat klíče – zlatý, stříbrný 
a dřevěný, které odemknou zakletou kom-
natu a tím kouzlo zruší.

Můžu konstatovat, že v  1.A máme samé 
odvážné děti. Všechny se rozhodly úkoly 
splnit a začarovaný slabikář vysvobodit. Ta-
juplnou atmosféru na chodbách doplňova-
ly svíčky a  tma za  oknem. Bílé šlápoty nás 
naváděly správným směrem. Asi po hodině 
se všem dětem podařilo klíče získat a ode-
vzdat je princezně Simoně.

Za  výborné znalosti a  odvahu je prin-
cezna s  paní zástupkyní ředitele ocenily. 
Všichni darem získali knihu nejvzácnější - 
svůj vlastní slabikář. Nechyběl pamětní list 
a královská hostina - sladkosti, šampaňské, 
ovoce, chlebíčky a další dobrůtky a dárečky, 
o které se postarali rodiče dětí z 1.A.

Vše se podařilo, děti byly nadšené a já bych 
chtěla moc poděkovat všem, kteří se podíleli 
na tom, aby vše dopadlo na jedničku. 

Mgr. Ilona Martochová, třídní učitelka 1.A

ZŠ Komenského 4

Návštěva knihovny
Ve  středu 2. prosince se žáci speciál-

ní a  přípravné třídy vypravili na  návštěvu 
do  knihovny v  Rájci - Jestřebí. Počasí nám 
nepřálo a  na  vlak jsme vyrazili v  dešti, ale 
to nás neodradilo. Milé paní knihovnice nás 
přivítaly teplým čajem a úsměvem.

Pro žáky si paní knihovnice připravila 
krásné povídání o  adventním čase, který 
dětem přiblížila vyprávěním pohádek, pří-
běhů, obrázky v knihách, ale i otestováním 
jejich smyslů ochutnávkou křížal, či přičich-
nutím k různým druhům vánočního koření. 
Už se nemůžeme dočkat Štědrého dne.

Návštěva byla velmi příjemná a moc za ni 
děkujeme.

Mgr. Jana Piňosová

ZŠ Komenského 4

Okrskové kolo ve florbalu
V úterý 1. 12. 2015 se v Blansku v hale TJ 

ČKD uskutečnilo okrskové kolo ve  florbale 
starších žáků, které bylo kvalifikací do kola 
okresního. Pro malý počet sportovců v této 
věkové kategorii bylo družstvo naší ško-
ly doplněno o vybrané mladší žáky. Po vý-
borném taktickém výkonu naši žáci okrs-
kové kolo vyhráli a stejně jako loni postou-
pili do okresního kola, které se bude konat 
v pátek 11. 12. 2015 opět v Blansku.

Ve skupině jsme porazili ZŠ Křtiny 2:1 a re-
mizovali se ZŠ Olešnice 1:1, v semifinále jsme 

přehráli boskovickou ZŠ 9.května 8:1 a v okr-
skovém finále zvítězili nad gymnáziem z Ráj-
ce-Jestřebí 5:1. Osm branek našeho družstva 
vstřelil Lubomír Bavlnka, pět jich dal Adam 
Prudík a tři přidal David Křenek. Nejen těm-
to úspěšným zakončovatelům akcí, ale ce-
lému družstvu včetně výborného brankáře 
Dalibora Chrásciny, který ve všech utkáních 
nedostal více jak jednu branku, patří podě-
kování za vzornou reprezentaci školy.

Sestava ZŠ Adamov: 
Dalibor Chráscina, David Kopřiva, Filip 

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

ZŠ Komenského 4

Ovoce do škol – citronek
Ve  středu 18. listopadu se přímo v  bu-

dově naší školy na ulici Komenského usku-
tečnila odborná přednáška o  tom, jak je 
důležité jíst každý den ovoce a  zeleninu. 
Na  návštěvu přijel veselý maskot Citronek 
i  se svojí kamarádkou Esterkou a  společně 
seznamovali žáky prvního stupně s  množ-
stvím prospěšných látek a  vitamínů, které 

obsahuje např. cibule, česnek, jahoda, mr-
kev, hroznové víno, jablko, meloun či citron. 

Program byl veden formou dialogu, kdy 
žáci odpovídali na  různé otázky. Za  správ-
né odpovědi pak od  Esterky získávali zdra-
vé odměny, pastelky nebo záložky. Některé 
otázky byly jednodušší a u některých museli 
více přemýšlet, ale vždy se jim podařilo od-
povědět správně. Dokonce proběhla i  sou-
těž, kdy vylosovaní žáci bojovali o co nejpo-
vedenější grimasu po ochutnávce citronu.

Celý program byl zakončen společným 
fotografováním Citronka s jednotlivými tří-
dami.

Program se žákům velmi líbil, což potvr-
dil i veliký aplaus, který se po skončení po-
řadu ozýval celou školou.

Mgr. Martina Burianová
MŠ Ptačina

Adventní čas v mateřské 
škole na Ptačině

Rok se s rokem sešel a už tu zase máme 
advent. Naše děti ze třídy Kuřátek se pocho-
pitelně nemůžou dočkat, až přijde Ježíšek 
a jako vždycky věří, že se jim splní jejich nej-
tajnější přání. Abychom si navodili tu správ-
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Děkujeme za spolupráci  
a podporu v roce 201 5.  

 

Přejeme klidné,   
pokojné vánoce  

a úspěšný rok 201 6.  
 

Fotbalový klub Adamov 

                                        

 

   
 

Šipky
Adamovští šipkaři  
dovezli tituly z MČR
Na  MČR jednotlivců a  dvojic, které se ten-
tokrát konalo v Hostinném od 13. do 15. 11. 
2015, se začínalo turnajem mixů, kterého se 
zúčastnilo celkem 99 mixů. Z našich se nej-
lépe umístili Martin Šeba s Lenkou Horskou 
na  9. místě, Martin Réda s  Blankou Vojtko-
vou a  Lukáš Daněk s  Marcelou Jurtíkovou 
na  13. místě, Aleš Mrva s  Martinou Čapko-
vou na  33. místě. Dále se hrál turnaj v  501 
double in za  účasti 111 hráčů, kde Tomáš 
Antl obsadil 13. místo, Stanislav Kořínek 25. 
místo a Jiří Ondráček 33. místo. V criketu žen 
hrálo 66 hráček a Martina Čapková skončila 
9. V criketu mužů hrálo 160 hráčů a z našich 
obsadil Aleš Mrva 13. místo.
V  sobotu 14. 11. 2015 se hrál turnaj mužů 
501 double out za účasti 374 hráčů. Z našich 

nou předvánoční atmosféru, rozhodli jsme 
se, že si vyrobíme adventní věnec, který 
bude velmi originální a čistě v režii dětí. 

Vystřižený věnec z papíru si děti omota-
ly zeleným krepovým papírem, vybarvily si 
podle své fantazie ozdoby, které jim paní 

učitelky vystříhaly a pomohly nalepit. Místo 
opravdových svíček si děti vyrobily svíčky 
z papíru, které jsou bezpečné, protože jsou 
jenom „jako“. Dále nám na věnečku přistá-
lo pár sněhových vloček, protože na sníh se 
děti těší stejně jako na Vánoce.

Společnou práci jsme si užili v  poho-
dové atmosféře, která nám doufám vydr-
ží i do následujícího roku a všem ostatním 
přejeme s dětmi totéž. Pohodový adventní 
čas, zdraví a aspoň jedno splněné přání. 

Za třídu Kuřátek paní učitelky
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byl nejlepší Lukáš Daněk na 17. místě, Aleš 
Mrva na 33. místě a Tomáš Antl na 49. místě. 
Největšího úspěchu však dosáhla Martina 
Čapková, která ze 118 žen dovezla mistrov-
ský titul. V turnaji 501 singl out, který hrálo 
106 hráčů, obsadil Antonín Kišner 33. místo.
V  neděli 15. 11. 2015 se hrál turnaj dvojic 
za účasti 142 dvojic a Aleš Mrva s Martinem 
Rédou obsadili 25. místo, Tomáš Antl s Bed-
řichem Konečným a Milan Dudík ml. s Marti-
nem Šebou skončili 33. V turnaji dvojic žen, 
kde hrálo 47 párů, obsadila Martina Čapko-
vá se Šárkou Ščudlovou krásné 5. místo.
Adamovští šipkaři tak opět dokázali, že pa-
tří mezi republikovou elitu. Závěrem bych 
chtěl všem hráčům opět poděkovat za  vý-
borné výkony a vzornou reprezentaci měs-
ta a klubu. Více na www.sipky.org

Hokej
HC Blansko – TJ Spartak Adamov 
10:3 (5:1, 3:0, 2:2) 

Branky a asistence za Adamov: Toufar 
(Klíma), Klíma (Dostál), Bureš (Klíma)

Tento výsledek ani výkon není potřeba 
nijak zvlášť komentovat. První dvě střídání 
a bylo 2:0. Dokonce v 5. minutě a 18. vteřině 
bylo již 4:0 a bylo po zápase.

Hráči Adamova předvedli nejhorší výkon 
za  posledních x let. Vytvářeli jednu chybu 
za  druhou, nebruslili, neobsazovali si hrá-
če… 

Hráči i publikum před zápasem uctili mi-
nutou ticha památku obětí teroristických 
útoků ve Francii.

TJ Spartak Adamov  
– HC Lysice 6:1 (2:0, 0:0, 4:1) 

Branky a  asistence za  Adamov: Kilián 
2x (Kunc, Rychtecký), Milfait 2x (Kunc, Bu-
reš), Klíma (Kilián), Mihok (Klíma)

Domácí mužstvo nastoupilo pou-
ze na  dvě obranné dvojice a  dva centry. 
I  v  tomto počtu dalo mužstvo najevo, že 
půjde za každou cenu za vítězstvím po mi-
nulém fiasku. Velice se od  úvodního buly 
snažil zejména Milfait, který při nepřítom-

Vánoční turnaj v šipkách  
pro mládež

Dne 3. 12. 2015 se uskutečnil v Šipkovém 
klubu Mikulášský turnaj pro mládež. Pro 
nejlepší byly připraveny věcné ceny a  po-
háry, ale sladkou odměnu dostal každý. Le-
tošního turnaje se zúčastnilo 23 hráčů. Pro 
všechny bylo připravené občerstvení zdar-
ma a  na  závěr se pro všechny zúčastněné 
losovala bohatá tombola.

1. Kos Ondra, 2. Bavlnka Luboš, 3. Pilař Ma-
těj, 4. Prudík Adam, 5. Pilař Jakub, 6. Čápová 
Kristýna, 7. Koláčková, 8. Plaček, 9. Hloušek 
Martin, 10. Valouchová, 11. Sereda, 12. Čáp 
Filip, 13. Matoušek, 14. Flachs Vilém, 15. Buč-
ková, 16. Křenek, 17. Doha, 18. Pecherová, 
19. Kleveta, 20. Dvorský, 21. Peša, 22. Volge-
mut, 23. Boucník.

nosti kapitána převzal kapitánské céčko. 
Jeho výkon strhl i  ostatní. Vedení se Ada-
mov ujal po gólu Kiliána a nahrávce Kunce. 
Zanedlouho se trefil štírek Klíma, který ros-
te zápas od zápasu po překrásné přihrávce 
Kiliána. Tito dva si sedli, perfektně si rozumí 
a je radost se na jejich hru dívat. První třeti-
na skončila 2:0.

Tradičně horší druhá třetina začala ple-
jádou vyloučených z naší strany. Nejednalo 
se o úmyslné fauly, ale běžné zákroky. A tak 
Adamov hrál ve  druhé části hry 12 minut 
v oslabení. Tady nás podržel brankář Dobeš 
a  obětavost bránících hráčů, kteří si sáhli 
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na samé dno sil. Mužstvo Adamova se ubrá-
nilo a třetina skončila bez branek.

Po  odpočinku domácí vlétli na  soupeře 
a Mihok zvýšil po nádherné přihrávce Klímy. 
Následně se dvakrát trefil Milfait po  pěk-
ných pasech Kunce a Bureše. Adamov zvol-
nil tempo a soupeř překonal Dobeše a vsí-
til čestný úspěch. Třešničku na dort posadil 
nejlepší hráč zápasu Kilián a  zvýšil na  ko-
nečných 6:1 po přihrávce Rychteckého.

Kvalitní zápas ze strany všech hráčů Ada-
mova, který předvedli obětavý výkon s vy-
sokým nasazením, kde vynikly individuality 
jako Kilián, Milfait, Klíma, Kunc ... 

TJ Sokol Březina – TJ Spartak 
Adamov 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) 

Branky a  asistence za  Adamov: Kilián 
2x (Klíma 2x), Klíma (Kilián)

Od  úvodního vhazování se hrál zá-
pas ve  vysokém tempu, opatrně v  obraně 
a  s  důsledným bráněním středního pás-
ma. Do  vedení šel Adamov po  gólu Kiliá-
na. Po nedůsledném pokrytí hráče Březiny 
ve  středním pásmu a  chybě obránce sou-
peř srovnal. Zanedlouho šla Březina do ve-
dení. Do  konce třetiny měl Adamov šance 
na srovnání, ale i z vyložené Klíma nedal.

Ve druhé části hry měl soupeř mírnou pře-
vahu, ale podařilo se mu zvýšit vedení o je-
den gól. Adamov neproměnil tři tutovky. Mil-
fait ujel všem, jel sám na gólmana, ale nedal. 
Další šanci by měl Mihok, ale před prázdnou 
branku mu včas neposlal puk Kubíček. V další 
šanci se ocitl Bureš po přihrávce Kubíčka, ale 
nedal. Tři klíčové situace druhé třetiny.

Hráči Adamova se nevzdali a ihned od za-
čátku poslední třetiny si vytvořili tlak. Po mi-
nutě a půl vstřelil gól znovu Kilián po asis-
tenci Klímy. Adamov byl jednoznačně lep-
ším mužstvem a  vyrovnání viselo na  vlás-
ku. Milfait fantasticky projel mezi obránci 
soupeře a jen těsně minul. Zanedlouho ujel 
Milfait s Juřenou, Milfait na sebe natáhl brá-
nícího hráče a naservíroval puk před odkry-
tou branku Juřenovi, ten ale trestuhodně 
zahodil. Následně se zbavil obránce Tou-
far, jel sám na brankáře domácích a znovu 
nedal. Obrat nastal v  polovině třetiny, kdy 
Thoř v útočném pásmu zahákoval soupeře 
a  vyfasoval dvouminutový trest. V  oslabe-
ní Adamov inkasoval. Následně po  chybě 
Kubíčka, který puk pouze posunul k červe-
né čáře a neodpálil ho, soupeř zvyšoval již 
na  5:2. Hráči Adamova se nevzdávali a  za-
čali hrát vabank. Nevyplatilo se a inkasovali 
na 6:2. Hra se uklidnila a ve hře v oslabení 
ujel Kilián s  Klímou. Posledně jmenovaný 
kosmeticky upravil výsledek.

Výsledek neodpovídá průběhu zápasu, 
ale hokej se nehraje na  šance, ale na  góly. 
Na šance by jednoznačně zvítězil Adamov. 

Vedení hokejového oddílu z Březiny po-
jalo soutěž prestižně a angažovalo 8 hráčů 
z juniorky Komety a jednoho hráče z Tech-
niky Brno. S  tímto mužstvem by si dobře 
vedli i v soutěži Krajského přeboru. 

TJ Spartak Adamov – TJ Šerkovice  
5:13 (2:4, 0:5, 3:4) 

Branky a asistence za Adamov: Toufar 
3x (Kilián, Klíma, Knotek), Klíma (Kilián), Kili-
án (bez asistence)

Od úvodních minut bylo jasné, kdo bude 
pánem na  ledě. Hosté lépe bruslili, kombi-
novali, stříleli… 

První třetina v podání Adamova byla ješ-
tě dobrá, ale druhá část hry byla jedna velká 
katastrofa. Soupeř zvolnil tempo, ale i tak to 
na hráče Adamova stačilo.

Vyrovnanou partii hrál pouze náš druhý 
útok, který vsítil všech pět gólů. 

za hokejový oddíl 
Bc. Alois Kožený

ODBOR TURISTIKY KČT TJ SPARTAK ADAMOV
zve členy odboru a všechny příznivce pobytu v přírodě 

na turistickou akci

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM
Vycházka se uskuteční v pátek 1.1.2016

Délka vycházky 18 km
Trasa: Adamov – Vranov – Babí lom a zpět

Tam: sraz ČD Adamov zast. 8.30 hod.
Vycházku vede: Marta Opatřilová

Včelaři
Senát parlamentu ČR hostil 
včelaře

Pod záštitou a  za  osobní přítomností 
místopředsedy Senátu parlamentu ČR, 
Ing. Zdeňka Škromacha proběhlo v pátek 
20. listopadu 2015 setkání osob a  organi-
zací, které se aktivně věnují práci s  včelař-
skou mládeží, či propagaci včelařství mezi 
mladými lidmi. Přítomni byli zástupci mi-
nisterstva zemědělství, ministerstva škol-
ství, Mgr.  Jiří Diensbier, poslanci, senátoři, 
europoslanci, zástupci pražského magis-
trátu, SZIF a  zástupci celé řady organiza-
cí, institucí, ale i  jednotlivci zabývající se 
propagací a  výchovně vzdělávací činností 
v oblasti včelařství. Role včelařství je v ob-
lasti opylovací činnosti nezastupitelná a její 
podíl na produkci potravin a zachování bio-
diverzity květeny a bylinného podrostu les-
ních porostů je nezpochybnitelný. Má-li být 
zachován udržitelný rozvoj v krajině, je ne-
myslitelný bez zachování populace opylo-
vatelů, kde význačnou roli mají především 
včely. Výchova mladé generace právě v této 
oblasti je významnou investicí do budouc-
nosti. Tuto skutečnost si uvědomují význač-
né instituce, nejen na úrovní EU, ale i  jeho 
jednotlivých členských zemí. Cílem tohoto 
setkání bylo ocenit přínos výchovně vzdělá-
vacích institucí, škol, ale i jednotlivců v této 
oblasti. Mezi oceněnými jednotlivci byl 
i  občan našeho města, předseda ZO ČSV 

Adamov a vedoucí včelařského kroužku při 
ZO ČSV Adamov a ZŠ Bílovice nad Svitavou 
doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., který součas-
ně spolupracuje i s Komisí pro práci s mlá-
deží při Republikovém výboru ČSV. Ceny 
oceněným předával místopředseda Se-
nátu parlamentu ČR, Ing.  Zdeněk Škro-
mach (vpravo) a  zástupce ministerstva 
zemědělství, náměstek pro lesní hospo-
dářství Mgr. Patrik Mlynář (vlevo). Čestné 
uznání bylo uděleno za  aktivní, mimo-
řádnou, dlouholetou a  záslužnou práci 
v  oblasti výchovy, propagace a  pomoci 
včelařské mládeži. 

Výbor ZO ČSV Adamov
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Šachy
Petra Masáková vyhrála  
turnaj „O Brankovického krále“

Turnajem „O  Brankovického krále“ byl 
zahájen další seriál šesti turnajů Krajské-
ho přeboru mládeže v  rapidšachu. Celkem 
145 mladých šachistů se zúčastnilo 18.roč-
níku tohoto turnaje. V  úvodu byli vyhláše-
ní krajští přeborníci loňského seriálu. Mezi 
nimi byla adamovská děvčata, Olga Dvořá-
ková v kategorii D12 a Petra Masáková v ka-
tegorii D14.

Turnaj se hrál ve dvou kategoriích, mladší 
do 12-let, starší do 16-let, chlapci a děvčata 
společně. Mladší kategorie měla 104 účast-
níků, starší 41 účastníků. Adamovská výpra-
va se zúčastnila v  rekordním počtu deseti 
šachistů.

V  kategorii do  16-let odehrála úspěšný 
turnaj Petra Masáková. Sedmikolovým tur-
najem prošla bez porážky a stala se celko-
vým vítězem.

V  kategorii mladších Olga Dvořáková, 
Filip Nezval a  Martin Hloušek vybojova-
li 5 bodů ze sedmi možných. Olga a  Filip 
se v  průběhu celého turnaje pohybovali 
na  předních šachovnicích mezi nejlepšími 
hráči kategorie. Olga s  dvěma porážkami 

skončila na 12.místě a Filip jen s jednou pro-
hranou partií na  15.místě. Dobrým finišem 
v posledních kolech turnaje se Martin pro-
bojoval na 17. místo.

Další již zkušenější hráči odehráli solidní 
turnaj. Vítek Sereda získal 4,5 bodu a Marek 
Dvořák tři body.

Na  svém prvním turnaji se neztratili ani 
naši šachoví nováčci a  dokázali získat prv-
ní vítězné partie. Tři body uhráli Matyáš Pol-
zer a Martin Mikula, dva body Tomáš Polzer. 
Nejtěžší nováčkovskou úlohu měl Erik Orel. 
Se šachy začíná, ale věkově spadal do starší 
kategorie, kde jsou hráči, kteří hrají šachy už 
několik let. Přesto v průběhu turnaje neztrá-
cel svůj optimismus a i on se dočkal svého 
prvního turnajového bodu. 

Přebor škol Základní kolo, 
Adamov - 1.Marek Dvořák

„Základní kolo přeboru škol“ proběh-
lo v  pátek 20.listopadu v  MKS na  Ptačině. 
Turnaje se zúčastnilo 11 chlapců. Vítězem 
se stal Marek Dvořák, druhé místo obsadil 
Matyáš Polzer a třetí skončil Martin Mikula.

Do  družstva, které bude reprezentovat 
adamovskou školu v Okresním kole byli no-
minováni:

1. Filip Nezval, 2. Honza Kratochvíl, 3. Ma-
tyáš Polzer, 4. Marek Dvořák, 5. Martin Miku-
la, 6. Tomáš Polzer. 

Soutěže družstev
Až v  celkově desátém zápase soutě-

ží družstev utrpělo jedno z  adamovských 
mužstev porážku. Céčko nestačilo na  loň-
ského vítěze Základní soutěže Blansko, tým 
Rovečné B. Áčko si „vyšláplo“ na  favorita 

Lokomotivu Brno a  remizovalo s  Veselím, 
Béčko po nerozhodném zápase s Lipovcem 
přesvědčivě vyhrálo v Boskovicích.

Áčko je po  4.kole na  třetím místě. Béč-
ko se po 3.kole dělí o první místo s Rudicí. 
Céčku po  třech zápasech patří třetí příčka 
tabulky.

Krajský přebor I.třídy 
ŠK Lokomotiva Brno - TJ Spartak 
Adamov 3:5
1 Martin Handl, Karel Kredl, Karel Švehla; 
0,5 Jiří Sekanina, Pavel Masák, Jiří Marek, 
Ján Mižák.

TJ Spartak Adamov - ŠK Veselí nad 
Moravou 4:4
1 Karel Kredl, Karel Švehla, Pavel Masák; 0,5 
Jiří Sekanina, Martin Handl.

Okresní přebor Blansko 
TJ Spartak Adamov B - ŠK Garde Lipovec 
4:4
1 Petr Bednář, Petr Ležák, Olga Dvořáková; 
0,5 David Tichý, Radek Trmač.

Makkabi Boskovice B - TJ Spartak 
Adamov B 2,5:5,5
1 Jiří Wiezner, Zdenek Dvořák, Ležák Petr, 
Olga Dvořáková; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Ra-
dek Trmač, Pavol Mikuš.

Základní soutěž Blansko 
TJ Spartak Adamov C - ŠK Jevíčko B 
3,5:1,5
1 Filip Nezval, Martin Hloušek; 0,5 Petra Ma-
sáková, Pavol Mikuš, Vítek Sereda.

TJ Sokol Rovečné - TJ Spartak Adamov 
C 3,5:1,5
1 Filip Nezval; 0,5 Pavol Mikuš.

pb

Účastníci Základního kola přeboru škol: Erik Orel, Standa Straka, Vítek 
Sereda, Tom Krátký, Martin Hloušek, Martin Mikula, Matyáš Polzer, 

Marek Dvořák, Sam Jonáš, Marek Matoušek, Tomáš Polzer.

Olga Dvořáková, Krajský 
přeborník v rapidšachu 2015

Petra Masáková, Krajský 
přeborník v rapidšachu 2015



Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Masivní borovicové 
interiérové dveře 
Orkan
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, bez povrchové 

úpravy, kování a zárubní

Eco plné     

1.490,-
prosklené    

1.890,-
Rámová zárubeň

1.050,-

od

1.490,-

m2

469,-

 8 mm
 stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let 
proti oděru

bílé

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm

bílé, akát 1.890,-    
bílý dub 1.990,-

plné, bílé  
898,-
plné, akát nebo bílý dub 

1.290,-
prosklené, bílé 

1.790,-
prosklené, akát nebo bílý dub 

2.190,-

Interiérové dveře 
s oblou hranou
šířka: 60-90 cm, levé/ pravé, 
bez kování a zárubní

bílý dub

akát

3D EFEKT

Obložková zárubeň 
pro šířku zdi: 10 nebo 
15 cm, ořech

1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře 
foliované
šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, 
bez kování a zárubní, 
dekor: ořech

ořech

ETTA

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace 
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

m2

598,-

 10 mm
 stupeň zatížení 32

 7 mm
 stupeň zatížení 31

m2

298,-

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku zdi: 

9-11 cm nebo 15-17 cm 

1.990,-   

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let proti oděru

2/3 ETTA 5

plné L2
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www.karelhynst.cz 604 533 466

Šťastný
Nový rok,

mnoho pohody,
lásky a zdraví

vám všem přeje

Karel Hynšt, realitní makléř

INZERCE
 ♦ 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.

 ♦ Koupím garáž na ulici Opletalova, tel. č. 724 536 176.
 ♦ Prodám nová kuchyňská kamna se sporákem zn. FIKO 60.2, 

cena dohodou a  3 skládací zánovní cyklistická kola. Tel. č. 
736 156 089. 

 ♦ Koupím pro syna staré hračky ITES, např. tank, pásák a  jiné 
hračky na baterie nebo na klíček. Tel. č. 605 435 987, e-mail: 
gsx600r@seznam.cz. 

 ♦ Upozornění – informuji obyvatele, že některé autobusové 
zastávky ve městě Adamov nejsou provedeny podle normy 
ČSN 73 6425-1: Navrhování zastávek z května 2007. Je k na-
hlédnutí na  internetu. Projektant ji prostě ignoroval a  MÚ 
nyní nedostatky opravovat nebude. Nespokojený občan Jan 
Bezchleba.

 ♦ Nabízím k  dlouhodobému pronájmu nebytové prostory 
na ulici Opletalova 25 o celkové ploše cca 50 m2. Termín od  
1. 1. 2016, tel. č. 777 041 491.

 ♦ Firma ADASPED s.r.o. přijme řidiče skupiny C, případně 
CE  pro vnitrostátní i  mezinárodní přepravu. Nabízíme zají-

   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 31.1.2016  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

mavou a stálou práci na hlavní pracovní poměr, odpovídající 
platové ohodnocení, příspěvek na penzijní pojištění, solidní 
jednání. Kontakt 774 183 580, adasped@seznam.cz

 ♦ Prodám automatickou pračku ZANUSSI, TL800ADV, s horním 
plněním na 5 kg prádla, málo používaná a plně funkční. Cena 
2000,- Kč, tel. č. 777 642 760.


