
BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Nádraží v Adamově na počátku 20. století

jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského údolí 
a dalších částí Moravského Švýcarska, jak se v té době Moravský kras nazýval. V neděli zde výletníci nastupovali na zpáteční cestu. Nádra-

ží samozřejmě využívali i pracovníci strojíren a občané Adamova.
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ZPRÁVY Z MATRIKY

Blahopřejeme:
1. 2.   Jarmila Volfová, 83 roky, 

Opletalova 32

2. 2.  Milada Pospíšilová, 80 roků, Tererova 6

2. 2.  Anna Kurfürstová, 75 roků, 
Petra Jilemnického 13

2. 2.  Antonín Hurta, 70 roků, 
Komenského 13

7. 2.  Vlasta Valentová, 86 roků, Hybešova 1

7. 2.  Rudolf Pecher, 70 roků, Komenského 9

8. 2.  Milada Trávníčková, 85 
roků, Pod Horkou 15

9. 2.  Jiřina Šupková, 84 roky, Sadová 17

11. 2.  Marie Beranová, 91 rok, 
Pod Horkou 12

17. 2.  Marie Cigánková, 75 
roků, Opletalova 26

18. 2.  Zdeněk Šenk, 80 roků, Plotní 6

26. 2.  Ing. Jiří Sedlák, 80 roků, Sadová 27

26. 2.  Marie Vacková, 80 roků, 
Petra Jilemnického 16

27. 2.  Františka Saulichová, 81 
rok, Komenského 21

Úmrtí
22. 1.  Marie Musilová, roč.  1925, Sadová 20

Upozornění
Upozorňujeme občany, že od 1. 3. 2008 

dochází na Městském úřadu v Adamově ke 
změně úředních hodin pro veřejnost. Ke 
změně dochází vzhledem ke skutečnosti, že 
stanovené středeční hodiny do 18 hodin ne-
byly občany dostatečně využívány a z eko-
nomického hlediska byly posouzeny jako 
nehospodárné. Městský úřad bude mít tedy 
k výše uvedenému od 1. 3. 2008 úřední ho-
diny pro veřejnost opět stanoveny následov-
ně: pondělí a středa od 8.00 – 12.00 hod. 
a od 12.30 – 17.00 hod.

Dále jsou nově rozšířeny pro veřejnost 
úřední hodiny na pokladně MěÚ následov-
ně:

Pondělí 
8.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 17.00 hod.

Úterý 
8.00 – 11.00 hod.

Středa 
8.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek 
8.00 – 11.00 hod.

Pátek 
8.00 – 11.00 hod.

Rozpočet na rok 2008 (v Kč)

PŘÍJMY: ................................................................. 71 912 700

A. Vlastní příjmy (třída 1,2,3) ................................................ 67 955 500

Třída 1 - Daňové příjmy ...................................................................................... 40 858 400
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti ..............................................................................7 238 000
1112 daň z příjmů FO ze SVČ ....................................................................................................2 500 000
1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ........................................................................ 313 000
1121 daň z příjmů PO ..................................................................................................................9 830 000
1122 daň z příjmů PO za obce ...................................................................................................................0
1211 daň z přidané hodnoty .................................................................................................. 15 956 000
1334 odvody za odnětí zemědělské půdy
1332 poplatky za znečišťování ovzduší ......................................................................................... 5 000
1335 poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa ........................................................................ 5 000
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu .............................................................2 385 000
1339 poplatky za znečišť. životního prostředí
1341 poplatek ze psů ...................................................................................................................... 134 100
1343 poplatek za užívání veřejn. prostranství ....................................................................... 180 000
1344 poplatek ze vstupného ............................................................................................................ 1 300
1345 poplatek z ubytovací kapacity .......................................................................................... 250 000
1346 poplatek za povolení k vjezdu
1347 poplatky za provozov. výh. hrací přístroj ...................................................................... 386 000
1351 odvod z výtěžku provozování loterií ............................................................................................0
1361 správní poplatky .................................................................................................................... 695 000
1511 daň z nemovitostí.................................................................................................................. 980 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy .................................................................................. 10 252 100

Třída 3 - Kapitálové příjmy ................................................................................. 16 845 000
2460 splátky půjček od obyvatelstva ........................................................................................ 862 200
§ 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav. .............................................................................23 000
§ 2141 Vnitřní obchod ..........................................................................................................................43 000
§2143 Cestovní ruch .......................................................................................................................... 145 000
§ 3113 Základní školy ......................................................................................................................... 904 300
§ 3341 Rozhlas a televize ....................................................................................................................... 6 000
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ....................................................................................34 000
§ 3612 Bytové hospodářství ...................................................................................................... 13 350 000
§ 3613 Nebytové hospodářství ....................................................................................................6 280 000
§ 3632 Pohřebnictví ...............................................................................................................................16 000
§ 3634 Lokální zásobování teplem .............................................................................................4 808 600
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. .......................................................................... 231 000
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů ..............................................................57 000
§ 3769 Ostatní správa v ochraně živ. prostředí ............................................................................25 000
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení ..............................................60 000
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ......................................................................................... 120 000
§ 6171 Činnost místní správy .............................................................................................................32 000
§ 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací ........................................................................... 100 000

B. Přijaté dotace (třída 4) ........................................................ 3 957 200
4111 neinv. přij. dotace z všeob.pokl.spr. SR
4112 neinv. přij. dotace ze SR v rámci SDV ...........................................................................2 157 200
4116 ost. neinvestiční přijaté dotace ze SR ..........................................................................1 800 000
4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů
4129 ost. neinv. přij. dotace od rozp. úz. úr.
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Nová znělka
Město Adamov vyhlašuje soutěž pro 

všechny amatérské i profesionální hudeb-
níky, kteří mají chuť a zájem změnit znělku 
adamovského městského rozhlasu. Úkolem 
je sestavení dvou krátkých znělek: zněl-
ky zpráv a oznámení a znělky smutečního 
oznámení. Délka hudební produkce, stále 
plynule se opakující, musí trvat cca 30 se-
kund. Soutěžní příspěvky posílejte na CD 
spolu s kontakty a informacemi o sobě na 
adresu: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 
2, 679 04 Adamov v zalepené obálce s nad-
pisem „Znělka rozhlasu“. Termín pro předlo-
žení návrhů je stanoven do 31. 3. 2008. Při-
hlášené znělky budou vysílány městským 
rozhlasem a umístěny na webu města ano-
nymně. O vítězi rozhodnou občané hlasová-
ním. S vítězem soutěže uzavře městský úřad 
smlouvu, jejíž součástí bude prohlášení au-
tora v návaznosti na autorská práva. Vítěze 
odměníme. Zaslané materiály budou ucha-
zečům vráceny.

Termíny svatebních 
obřadů na rok 2008

Rada města Adamova na svém 38. zase-
dání dne 14.2.2008 schválila následující ter-
míny svatebních obřadů na rok 2008:

Březen  Srpen
8.3.2008  2.8.2008
15.3.2008  23.8.2008

Duben  Září
19.4.2008  6.9.2008
26.4.2008  13.9.2008

Květen  Říjen
24.5.2008  11.10.2008
31.5.2008  18.10.2008

Červen  Listopad
14.6.2008  1.11.2008
21.6.2008  29.11.2008

Červenec  Prosinec
19.7.2008  6.12.2008
26.7.2008  13.12.2008

Současně Rada města Adamova schválila 
obřadní síň Městského úřadu Adamov jako 
úředně určenou místnost pro konání svateb-
ních obřadů.

Na základě žádosti snoubenců může ma-
trika povolit uzavření manželství na kterém-
koliv vhodném místě ve svém správním ob-
vodu. Za vydání povolení uzavřít manželství 
mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně 
určenou místnost je vybírán správní popla-
tek 1.000,- Kč dle platného zákona o správ-
ních poplatcích.

4134 převody z rozpočtových účtů
4211 inv. přijaté dotace z všeob.pokl.spr. SR
4213 inv. přijaté dotace ze státních fondů
4216 ostatní investiční přijaté dotace ze SR

FINANCOVÁNÍ:
8115 změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ ........................................................................5 230 000
8116 aktiv. krátkodob. operace řízení likvidity
8123 dlouhodobé přijaté půjčky
8124 uhrazené splátky dlouhod. přijat.půjček ................................................................. -6 535 700
8224 uhrazené splátky dlouhod. přijat.půjček .....................................................................-814 100
8228 aktiv.dlouhodob. operace řízení likv. - V
8901 oper. z pen.účtů organ. bez char. P a V

VÝDAJE: ........................................................................69 792 900
§1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství .................................... 5 000
§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat .......................................................................................................10 000
§ 2143 Cestovní ruch .......................................................................................................................3 475 000
§ 2212 Silnice .....................................................................................................................................5 933 000
§ 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací ......................................................................3 347 500
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ....................................................................................2 110 000
§ 2310 Pitná voda ...................................................................................................................................30 000
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod ................................................................................. 275 000
§ 3113 Základní školy ................................................................................................................... 10 148 000
§ 3319  Ost. záležitosti kultury ......................................................................................................2 142 500
§ 3341 Rozhlas a televize .................................................................................................................. 150 000
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků .................................................................. 136 900
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.(SPOZ)..................................72 000
§ 3412 Péče o sportoviště v majetku obce ..............................................................................2 348 800
§ 3541 Prevence před drogami, alk., nikot. a j. .......................................................................5 432 000
§ 3612 Bytové hospodářství .........................................................................................................2 015 200
§ 3613 Nebytové hospodářství ....................................................................................................1 478 500
§ 3631 Veřejné osvětlení ................................................................................................................1 405 000
§ 3632 Pohřebnictví ............................................................................................................................ 253 500
§ 3634 Lokální zásobování teplem ................................................................................................ 473 300
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. .......................................................................1 718 000
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ................................................................................ 300 000
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ................................................................................3 988 700
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ...........................................................................1 503 000
§ 4171 Příspěvek na živobytí ........................................................................................................1 180 000
§ 4172 Doplatek na bydlení ............................................................................................................. 400 000
§ 4173 Mimořádná okamžitá pomoc ........................................................................................... 188 000
§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky ...........................................................................................20 000
§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu .......................................................................12 000
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení ........................................1 337 000
§ 5212 Ochrana obyvatelstva .............................................................................................................17 000
§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení ...................................................................................... 100 000
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ......................................................................................2 549 000
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ..............................................................................1 640 300
§ 6112 Zastupitelstva obcí ............................................................................................................1 805 800
§ 6171 Činnost místní správy .......................................................................................................9 897 100
§ 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací .................................................................................. 936 500
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ....................................................................................96 000
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let ................................................................................... 132 600
§ 6409 Ostatní činnost j.n. ................................................................................................................ 730 700
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Usnesení z 16. zasedání ZM Adamov Obnova dřevin
Vážení občané, navazuji na článek ve zpra-

vodaji z května 2006, konkrétněji na lokalitu 
na pozemku parc.č. 515/13, tj. zalesněný svah 
mezi ulicí Družstevní a ul. P. Jilemnického. Na 
tuto plochu byla zpracována pěstební studie, 
která řeší zajištění stability svahu proti erozi 
nevhodnou výsadbou dřevin, které svojí bio-
logickou a protierozní funkcí porostu již ne-
plní. V loňském roce byl dle studie proveden 
první krok, tj. odstranění jehličnanů, vyjma 
dvou kusů modřínu na patě svahu. Tím do-
šlo k prosvětlení lokality a vytvoření bylinné-
ho a keřovitého podrostu, který byl doplněn 
navrženými dřevinami ze studie. Tento krok se 
víceméně zdařil, ale plně nezabránil neukáz-
něným občanům zkracovat si cestu a mladist-
vým, kteří zde provádějí různé činnosti. V le-
tošním roce by měl být proveden další krok, tj. 
odstranění břízy bělokoré, která svým vzrůs-
tem ohrožuje přilehlé nemovitosti a v nepo-
slední řadě se jedná o alergen. Opětovně tato 
plocha bude osázena navrženými dřevinami 
a podrost se rozšíří. Tím se opětovně stíží pří-
stup do této lokality a svah se postupně sta-
bilizuje. Takto byl již upraven svah pod byto-
vými domy Družstevní 10 a 11, kde se již ně-
kolik let objevuje chráněná rostlina Vemeníku 
dvoulistého. Dalšími kroky dle studie jsou vý-
chovné prořezávky stávajících listnatých dře-
vin s vytvořením bylinného podrostu a oprava 
prefabrikovaného chodníku na koruně svahu. 
Tento článek je zaměřen pouze na konkrétní 
lokalitu v části města Adamov – Ptačina. Ob-
dobné práce, z výše uvedených důvodů, jsou 
prováděny i v ostatních částech města.

Pavel Ševčík, odbor MSÚ

Zastupitelstvo města Adamova schvalu-
je přípravu projektu „Městský klub mláde-
že“ v rámci Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Jihovýchod, v celkové výši 
Kč 5.432.000,00. Zastupitelstvo města Ada-
mova se zavazuje zabezpečit spolufinanco-
vání projektu dle podmínek stanovených 
poskytovatelem dotace a zároveň se za-
vazuje zabezpečit hladké financování celé 
akce tak, aby nedošlo k ohrožení její reali-
zace.

Zastupitelstvo města Adamova schváli-
lo přípravu projektu „Alexandrova rozhled-
na“ v rámci Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
v celkové výši Kč 3.369.040,00. Zastupitel-
stvo města Adamova se zavazuje zabezpe-
čit spolufinancování projektu dle podmínek 
stanovených poskytovatelem dotace a zá-
roveň se zavazuje zabezpečit hladké finan-
cování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení 
její realizace.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo 
Dodatek č. 1 Pravidel pro prodej bytových 
jednotek v majetku Města Adamova ze dne 
22. 3. 2007.

Zastupitelstvo města Adamova schválilo 
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Adamova na rok 2008.

Zastupitelstvo města Adamova bere na 
vědomí stanovisko pana JUDr. Vlastimila 
Špačka ze dne 18. 1. 2008 ke stávající situ-
aci a sporu se společností F-line, s.r.o., Pra-
ha a ukládá tajemnici MěÚ Adamov zajis-

tit neprodlené zaslání faktury na částku 
Kč 411.400,00 společnosti F-line, s.r.o., Praha 
z titulu způsobené škody, resp. bezdůvod-
ného obohacení.

Zastupitelstvo města Adamova schváli-
lo prodej pozemku parc. č. 136/1 o výměře 
636 m2, druh pozemku zahrada v k.ú. a obci 
Adamov žadateli panu Ludˇku Pokornému 
za celkovou cenu 19.080,- Kč a ukládá Radě 
města Adamova projednat a schválit pří-
slušnou smlouvu plynoucí z tohoto bodu 
jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města Adamova schvá-
lilo prodej pozemku parc. č. 542/8 druhu 
pozemku ostatní plocha v k.ú. a obci Ada-
mov o výměře 284 m2, který vznikl oddě-
lením z pozemku parc. č. 542/1 druhu po-
zemku ostatní plocha v k.ú. a obci Adamov 
podle geometrického plánu pro rozděle-
ní pozemku číslo plánu 536-10394/2007, 
který vyhotovila GB-geodézie, spol. s r.o., 
Smetanova 3, 678 01 Blansko, ověřil úřed-
ně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Ja-
roslav Švec dne 1. 11. 2007, č. 968/2007 
a souhlas katastrálního úřadu potvrdil 
Ing. Jaromír Dvorský dne 20. 11. 2007, č. 
596/2007 za cenu 100,- Kč/m2 panu Leošovi 
Hlouškovi za celkovou cenu 28 400,- Kč.

Zastupitelstvo města Adamova ukládá 
Radě města Adamova projednat a schválit 
příslušnou smlouvu plynoucí z tohoto bodu 
jednání zastupitelstva.

Rozpočet města Adamova na rok 2008 je 
součástí zpravodaje.

Vážení občané Adamova,
na úvod mého článku mi dovolte zmínit 

se nejprve o vyúčtování vodného a stočné-
ho za kalendářní rok 2007. Vyúčtování roku 
2007 se týkalo 343 odběratelů s uzavřenými 
smlouvami. Reklamovány byly 3 odečty, a to 
z důvodu provedení odečtů na začátku mě-
síce prosince. Všechny reklamace byly z naší 
strany kladně vyřízeny.

Fakturační odečty roku 2007 byly ovliv-
něny jak změnami legislativy (změna výše 
sazby DPH), tak nemocností zaměstnanců 
divize – vodovody a kanalizace a množstvím 
odečtů. Z těchto důvodů jsme se rozhodli 
začít odečítat fakturační vodoměry o 14 dnů 
dříve než obvykle. Pro další fakturační ob-
dobí, tj. i pro rok 2008 chci zvolit následující 
postup, který má zajistit zesynchronizování 
odečtu fakturačního (patního) vodoměru 
a bytových vodoměrů v bytových domech.

V dostatečném předstihu před vlastním 
dnem odečtu budou po domech a SVJ roz-
neseny do schránek nebo předány výboru 

formuláře pro samoodečet v bytech (tento 
způsob již proběhl při odečtech bytových 
vodoměrů v roce 2007). V uvedeném dnu 
bude proveden i odečet fakturačního (patní-
ho) vodoměru a vybrány vyplněné formulá-
ře v domech. V rodinných domech bude pro-
veden fakturační odečet v co nejkratším ter-
mínu před Vánocemi. Pokud bude odběratel 
chtít provést odečet fakturačního vodoměru 
k 31. 12. daného roku sám, musí tento ode-
čet oznámit (písemně nebo e-mailem) spo-
lečnosti ADAVAK, s.r.o. nejpozději do pátého 
pracovního dne následujícího roku.

Tento postup fakturačních odečtů na 
konci roku se nedotkne kontrolních odečtů, 
které provádíme v průběhu roku.

V další části tohoto článku bych vás rád 
seznámil s organizační změnou, kterou jsem 
provedl s platností od 1. 2. 2008. Od tohoto 
data se Ing. Pavel Reinberger stal vedoucím 
divize – vodovody a kanalizace. Dosavadní 
vedoucí paní Anna Němcová bude mít na 
starosti výrobu a distribuci pitné vody, a to 

jak po stránce technické, tak i legislativní. 
Pracovní zařazení ostatních zaměstnanců 
této divize zůstává beze změn. V divizi – 
správa a údržba nemovitostí zůstávají pan 
Pavel Horáček jako referent bytového fondu 
a pan Antonín Kocman jako referent neby-
tového fondu. S touto organizační změnou 
je spojena i změna telefonních čísel. Kance-
lář společnosti ADAVAK, s.r.o. 516 446 405 
nebo 516 447 811

Nové klapky:
Divize – správa a údržba nemovitostí

Pavel Horáček   kl. 21
Antonín Kocman  kl. 25

Divize – vodovody a kanalizace
Ing. Pavel Reinberger  kl. 23
Anna Němcová  kl. 33
Petr Burian  kl. 33
Ostatní tel. klapky zůstávají beze změn.
Všechna telefonní čísla najdete na www.

adavak.cz
Bc. Jiří Charvát, jednatel společnosti
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Finanční úřad Blansko 
zajistil mimořádně úřední hodiny v Adamově pro výběr daňových přiznání 

daní z příjmů za rok 2007, a to v zasedací místnosti Městského úřadu ve dnech 
17. a 19. března 2008 v době od 8.00 – 12.00 hod. a od 12.30 do 17.00 hod.

Rozšířené úřední hodiny na finančním úřadu v Blansku
den datum podatelna oddělení DPFO pokladna

pondělí 10.+17.3. 8,00 – 17,00 8,00-12,00 13,00-17,00

úterý 11.+18.3. 8,00 – 11,00 11,30-15,00 X

středa 12.+19.3. 8,00 – 17,00 8,00-12,00 13,00-17,00

čtvrtek 13.+20.3. 8,00 – 11,00 11,30-15,00 X

pátek 14.+21.3. 8,00 – 11,00 11,30-13,30 X

pondělí 24.3. svátek – zavřeno X

úterý 25.3. 8,00 – 18,00 8,00-12,00 13,00-17,00

středa 26.3. 8,00 – 18,00 8,00-12,00 13,00-17,00

čtvrtek 27.3. 8,00 – 18,00 8,00-12,00 13,00-17,00

pátek 28.3. 8,00 – 18,00 8,00-12,00 13,00-17,00

sobota 29.3. 8,00 – 12,00 8,00-12,00

pondělí 31.3. 8,00 – 18,00 8,00-12,00 13,00-17,00

Informace o změnách ve zdravotnictví

Poděkování za podporu
Také z letošního karnevalu, který pořáda-

lo MKS Adamov 10. února, si odnášely děti 
více než 150 různých výher a odměn. Děku-
jeme proto i touto cestou všem, kdo karne-
val podpořili. Poděkování patří:

panu Zdeňku Šmahelovi, Janu Koubko-
vi, M. Havířovi a V. Hýskovi, Aleši Pernico-
vi, Bc. Romanu Pilátovi, paní Věře Hédlové, 
Ince Zezulové, Zdeňce Krejčiříkové a Terese 
Kejíkové, firmě Kordis Brno, vedení divadla 
Radost v Brně a VZP – pobočce Blansko.

Poděkování patří i členům klubů dů-
chodců při MKS, Jiřímu Kaňovi a kolektivu 
pracovnic MŠ na Horce.

Dětský výherce, který si omylem z kar-
nevalu odnesl pouze obal od své výhry, se 
o ni může přihlásit v MKS. Jedná se o dětský 
deštník.

Jitka Králíčková,  ředitelka MKS Adamov

Hledá se fotokronikář
Město Adamov hledá fotokronikáře, 

nejlépe s vlastním digitálním fotoapará-
tem, samostatná práce, aktivní přístup. 

Bližší informace u tajemnice MěÚ Ada-
mov paní Špačkové, t.č. 516 499 625.

Tomu, že si na některou péči musí-
me připlácet, se říká spoluúčast. Nej-
větší spoluúčast se týká léků. Spoluú-
čast je dána rozdílem mezi cenou léku 
v lékárně a úhradou od pojišťovny. 
Další spoluúčast je u zdravotnických 
prostředků, kdy jen část z nich hradí 
pojišťovny plně a další část nehradí 
vůbec. Platí zde zásada, že pojiště-
nec má nárok na takový zdravotnický 
prostředek, který je nejlevnější z těch, 
které mu pomohou.

Neplatí se za:
- preventivní prohlídky /1x za dva 

roky/
- diagnostické a laboratorní vyšetře-

ní /EKG, rentgen, měření tlaku, od-
běry moči, krve, ultrazvuk apod./

- terapie a nácvik /psycholog, lo-
goped, rehabilitace/

- telefonická konzultace
- dárcovství krve
- zdravotnické pomůcky /poplatek 

za recept v případě ortézy, berle, 
inkontinenčních plen apod./

- dialýza /připojení na umělou ledvi-
nu/

- plně hrazené výkony a léky /vše, co 
si platíme plně sami – např. anti-
koncepce, vakcíny proti encefaliti-
dě, potvrzení na řidičák apod./

- jednodenní péče v nemocnici  
/menší operace, kdy zde pacient 
nepřespí/
Neplatí se rovněž za odvoz sanit-

kou, peníze za nemocnici a pohoto-
vost lze zaplatit později, stačí např. 
podepsat dlužní úpis.

Platí se:
- 30,--Kč za klinické vyšetření u prak-

tického lékaře, dětského lékaře, 
gynekologa, ambulantního speci-
alisty, klinického psychologa a lo-
gopeda. Podmínkou je, že vás lékař 
vyšetřuje

- 30,--Kč za ambulanci v nemocnici 
v pracovní den /7.00 – 17.00 ho-
din/, po páté hodině je to již poho-
tovost a zde se vybírá 90,--Kč

- 30,--Kč za návštěvu praktika nebo 
pediatra doma nebo v zařízení so-
ciálních služeb /domov důchodců/

- 30,--Kč za výdej léku na předpis – 
za každou položku na receptu – na 
jednom receptu mohou být maxi-

málně dvě položky, tedy dva různé 
léky

- 60,--Kč za den pobytu v nemocnici, 
lázních, léčebně, dětské ozdravov-
ně, rehabilitačním centru, v psychi-
atrické léčebně. První a poslední 
den /příjem a odchod/ v nemocni-
ci se považuje za jeden den.

- 60,--Kč za den pobytu v nemocni-
ci nebo lázních při doprovodu pa-
cienta /i dítěte, i za novorozence 
v inkubátoru/

- 90,--Kč pohotovost o víkendech 
a po 17. hodině ve všední den, když 
si vás v nemocnici nechají, naúčtují 
vám jen 60,--Kč za den pobytu, vy-
šetření je bezplatné

- 90,--Kč za návštěvu cizího /u které-
ho nejste registrováni/ zubního lé-
kaře v kteroukoli dobu.
Pojištěnec platí pokaždé, ale od 

chvíle, kdy dosáhne limitu 5.000,--Kč, 
mu jeho pojišťovna v daném roce po-
platky vrací. Do limitu se však neza-
počítávají všechny poplatky a doplat-
ky za léky. Zákon dává pojištěnci prá-
vo si vyžádat při každé platbě doklad 
o poplatcích a doplatcích kvůli vlastní 
kontrole.
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VAŠI ZASTUPITELÉ
Vážení čtenáři Adamovského zpravodaje, v tomto čísle zahajujeme předsta-
vování zastupitelů města Adamova zvolených v komunálních volbách pro 
období 2006 – 2010. Položíme jim otázky, které si ovšem mohou přizpůso-
bit podle svého zaměření, aby mohli co nejlépe představit sebe, své názory 
a svou práci. Bylo rozhodnuto, že akci zahájí předseda kulturně informační 
komise PhDr. Jaroslav Budiš. 
 Kulturně informační komise

Harmonogram mobilního 
svozu nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 5. dubna 2008 bude ve 
městě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad 
je odpad, který obsahuje nebezpečné vlastnosti, jež mohou ohrozit životní prostředí 
a zdraví lidí. Jedná se například o léky, zářivky, výbojky, akumulátory, baterky, mono-
články, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky 
na ochranu rostlin, znečištěné textilie, nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, čistících 
prostředků.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy a je nutné 
vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště.

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze vozidla ve stanoveném čase a místě dle ná-
sledujícího časového harmonogramu:

Sobota 5. dubna 2008
1. stanoviště: ul. Sadová - horní parkoviště nad hřištěm   9.00 – 9.30 hod
2. stanoviště: ul. Komenského - parkoviště pod hřištěm  9.35 – 10.05 hod
3. stanoviště: u bývalé MŠ U Kostela 10.10 – 10.40 hod
4. stanoviště: ul. Mírová - u hřiště  10.45 – 11.15 hod
5. stanoviště: ul. Fibichova - u garáží   11.30 – 12.00 hod
6. stanoviště: ul. Neumannova 2 - parkoviště   12.05 – 12.35 hod
7. stanoviště: ul. Družstevní – uprostřed parkoviště  12.40 – 13.10 hod
8. stanoviště: ul. Dvořákova - u vjezdu do ulice   13.15 – 13.45 hod
9. stanoviště: ul. P. Jilemnického – uprostřed parkoviště  13.50 – 14.10 hod

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpa-
dů je třeba tento odpad odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P s. r. o., Kolonie 302, kde je 
otevřeno každý pracovní den od 7.00 – 8.00 hod. Baterie a monočlánky je také možné odložit 
v elektroprodejnách a léky s prošlou lhůtou spotřeby v lékárnách.

Odbor majetkový a stavební úřad

PhDr. Jaroslav Budiš 
Volba pro město

S jakými představami jste šel do voleb?

V minulém volebním období jsem již 
v zastupitelstvu pracoval, byl jsem pově-
řen vedením kulturně informační komise. 
V případě zvolení jsem si přál pokračovat 
v započaté práci – vydávání Adamovského 
zpravodaje a další propagaci města. A pro-
tože mám zájem o kulturu, chtěl jsem se 
snažit prosazovat v rámci možností její další 
rozvoj ve městě.

Co je Vaší současnou prioritou v práci 
pro Adamov?

Především neustále zkvalitňovat a zlep-
šovat Adamovský zpravodaj – poskytovat 
informace důležité pro občany, informo-
vat o dění ve městě a předávávat informa-
ce z radnice. Neméně důležité jsou rovněž 
informace o chystaných akcích na další ob-
dobí.

Další významnou oblastí naší činnosti 
je propagace města. Už v minulém období 
jsme vydali plán města a okolí, informační 
listy Zveme vás do Adamova vč. jazykových 
mutací a slohu materiálů o Adamovu, kde 
jsou stručně představeny: historie, příroda, 
památky, kultura, školství, sport vč. informa-
ce o možnostech stravování a ubytování.

V Adamově citelně chyběly nové po-
hlednice města, zvláště v souvislosti se zvý-

šeným zájmem o Světelský oltář. Oltář láká 
do města návštěvníky a zájem o Adamov 
stále roste. I zde se podílíme na propaga-
ci . Vydali jsme sadu 14 druhů nových po-
hlednic. Všechny propagační materiály jsou 
také k dispozici na informačních střediscích 
v Blansku, Brně a jinde. Občané si je mohou 
zakoupit na Městském úřadě v pokladně 
a v MKS.

Co byste rád uskutečnil do konce voleb-
ního období?

Rád bych ještě zdokonaloval Adamov-
ský zpravodaj. Bylo by dobré, kdyby se mohl 
zvýšit rozsah zpravodaje, aby bylo možno 

ve větším rozsahu dokumentovat současné 
dění ve městě. Také barevná obálka by mu 
určitě slušela. Pro stále větší zájem o Svě-
telský oltář by bylo vhodné vydat brožuru 
o tomto oltáři a také slohu pohlednic. Jsou 
to materiály, o které je mezi návštěvníky zá-
jem.

A co dlouhodobé plány?

I takové plány bych měl. Patří sem vydání 
publikace o Adamovu. Příprava by však byla 
velmi náročná a vyžadovala by práci týmu 
lidí, kteří by připravovali jednotlivé kapitoly. 
Klade to značné nároky na odbornost, zpra-
cování a shánění materiálů. A zanedbatelné 
nebude také sehnání peněz na vydání pu-
blikace. Pokud by měl někdo zájem o spo-
lupráci, prosím, aby se přihlásil, abychom 
o něm věděli, pokud by se akce zahájila.

Chtěl byste ještě něco sdělit?

Vzhledem k tomu, že další zkvalitňová-
ní Adamovského zpravodaje se nedá dě-
lat bez zpětné vazby od občanů, rád bych 
požádal o návrhy a podněty, připomínky, 
prostě vzájemnou komunikaci. Těším se na 
spolupráci.
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Aktuální informace ze svodky událostí 
Městské policie ADAMOV

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 25. března 2008 do 2. dubna 2008 bu-
dou ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpa-
du. Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, který svou velikostí nelze odložit 
do popelnice nebo kontejneru. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matra-
ce), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, kočárky, pneumatiky, nefunkční 
sporáky a pračky. Ukládání objemného odpadu do přistavených kontejnerů je určeno pou-
ze pro občany města Adamova. Jakmile dojde k naplnění kontejnerů na určeném mís-
tě, budou svozovou společností odvezeny a tím bude svoz velkoobjemového odpadu 
v tomto místě ukončen. Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný 
odpad, směsný komunální odpad, stavební suť a dále papír, plasty a sklo, pro které jsou urče-
ny kontejnery na tříděný odpad. Je zakázáno odkládat velkoobjemový odpad mimo přista-
vené kontejnery, a to před jejich přistavením na určené stanoviště, po jejich přistavení a po 
jejich odvozu z určeného stanoviště. Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude 
posuzováno jako vytváření černé skládky pod pokutou 1 000 Kč. Žádáme občany, aby odpad 
ukládali do přistavených kontejnerů ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového 
harmonogramu:

Úterý 25. března 2008 v 16.00 hod
1. stanoviště: ul. Sadová – horní parkoviště nad hřištěm (3 kontejnery)

Středa 26. března 2008 v 16.00 hod
1. stanoviště: ul. Ronovská – dolní parkoviště (2 kontejnery)
2. stanoviště: ul. Dvořákova – u křižovatky (1 kontejner)

Čtvrtek 27. března 2008 v 16.00 hod
1. stanoviště: ul. Komenského – parkoviště pod hřištěm (2 kontejnery)
2. stanoviště: u bývalé MŠ U Kostela (1 kontejner)

Pondělí 31. března 2008 v 16.00 hod
1. stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště (2 kontejnery)
2. stanoviště: ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner)

Úterý 1. dubna 2008 v 16.00 hod
1. stanoviště: ulice Plotní – u vjezdu ke garážím (1 kontejner)
2. stanoviště: ul. Mírová – u hřiště (2 kontejnery)

Středa 2. dubna 2008 v 16.00 hod
1. stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště (3 kontejnery)
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení kontejnerů je třeba tento od-

pad odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P s. r. o., Kolonie 302, kde je otevřeno každý pracov-
ní den od 7.00 – 18.00 hod.

Vybrané události z ledna 2008 a února 
2008 konkrétně:

*Při výkonu pochůzkové činnosti ve ve-
černích hodinách na ulici Komenského stráž-
níci zjistili ,,v parčíku“ skupinku mladistvých. 
V této skupince se nacházel i jeden mladík, 
který užíval tabákové výrobky. Tento mladík 
byl strážníky odveden domů, kde byl předán 
i s cigaretami rodičům. Mladíkovi byla ulože-
na bloková pokuta.

*Při pochůzkové činnosti ve večerních 
hodinách zaslechli strážníci z jednoho bytu 
v panelovém domě na ulici P. Jilemnického 
hlasitou hudbu. Svým jednáním se nájemníci 
bytu, ze kterého zněla hlasitá hudba, dopus-

tili přestupku proti veřejnému pořádku. Za 
toto ,,večerní vyhrávání“ je čekala od strážní-
ků odměna v podobě blokové pokuty.

*Při pochůzkové činnosti v ranních hodi-
nách byl na ulici Komenského spatřen vol-
ně pobíhající pes rasy Foxteriér. Tento pes 
byl strážníky odchycen a umístěn do kot-
ce u služebny MP. V odpoledních hodinách 
strážníky kontaktoval majitel tohoto psa. 
Majitel psa se dopustil přestupku, a to tím, 
že porušil obecně závaznou vyhlášku města. 
Při vyzvednutí psa byla majiteli uložena blo-
ková pokuta.

*V pozdních nočních hodinách při hlíd-
kové činnosti na Smetanově nám. strážníci 

spatřili na parkovišti vedle osobního vozi-
dla ležícího mladíka. Strážníci se pokoušeli 
mladíka probudit, ale to se jim nepodařilo. 
Mladíka probudil až doktor RZS, který zkon-
troloval jeho zdravotní stav. Poté byl mladík 
převezen domů, kde byl předán mamince 
do domácí péče.

Přehled přestupků na úseku dopravy od 
15. 1. 2008 do 15. 2. 2008
Zákaz stání B 29 - na ulici Sadová - 3x
Stání v křižovatce - na ulici Sadová - 1x

- na ulici Neumannova – 1x
Stání na chodníku, kde to není dovoleno 

- na ulici Komenského – 1x
- na ulici Mírová – 1x

Neoprávněný zábor veřejného prostranství 
– na ulici Sadová – 1x
- na ulici Družstevní – 1x
- na ulici P.Jilemnického – 3x

Zákaz vjezdu všech vozidel B 1 
- nám. U Kostela – 3x
- lesní cesta Svitavská (ŠLP Křtiny) – 2x

B 2 - na ulici Plotní – 1x
Celkem bylo projednáno v blokovém ří-

zení 18 dopravních přestupků.
Jaroslav Kolčava 

strážník MP Adamov

Školní kolo zeměpisné 
olympiády 2007/2008

Ve dnech 12. a 13. 2. 2008 proběhlo na 
Základní škole v Adamově školní kolo země-
pisné olympiády, které se zúčastnil rekordní 
počet žáků za poslední roky. Ve třech kate-
goriích soutěžilo celkem 38 žáků druhého 
stupně. Nejvíce účastníků pracovalo v kate-
gorii A (6.třídy), kde konkurence sedmnácti 
žáků přinesla vyrovnané klání. Tuto kategorii 
vyhrál Dominik Neuman ze 6.A, který získal 
33 bodů z možných čtyřiceti šesti. V katego-
rii B (7.ročník) soutěžilo 10 žáků, nejlepší byla 
Anna Konečná ze 7.A. Kategorii C (8. a 9. tří-
dy) vyhrál Jakub Jeřábek z 8.B. Vítězové jed-
notlivých kategorií budou školu reprezento-
vat v okresním kole, které se uskuteční 19. 
března v Boskovicích.
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Ordinace praktických a odborných lékařů v Adamově
Adresa:
U kostela 4

MUDr. Zuzana Kuchařová,
lékařka pro dospělé
telefon.: 516446292

MUDr. Lenka Košťálová,
lékařka pro děti
telefon: 516446208
mimo ordinační hodiny telefon
Boskovice 516491346
Brno 532231111

Pondělí 7.00 - 12.00  7.30 - 11.00 pro nemocné
Úterý 7.00 - 12.00

12.00 - 15.00 pouze pro pracující
8.00 - 11.00 poradna pro zdravé děti
12.00 - 15.00 pro nemocné

Středa 7.00 - 12.00  7.30 - 11.00 pro nemocné
Čtvrtek 7.00 - 12.00  7.30 - 11.00 pro nemocné

12.00 - 13.00 poradna pro zdravé děti
Pátek 7.00 - 12.00  7.30 - 11.00 pro nemocné

Adresa: Sme-
tanovo nám. 
11/3

MUDr. Josef Lhotský, 
gynekologie
telefon.: 516410090

MUDr. Miroslav 
Dobiášek, orto-
pedie
telefon.:
721253921

MUDr. Jaroslav Hloušek,
ultrazvuková diagnostika
telefon: 605788668
úterý až pátek ordinace v Bos-
kovicích,tel. 516 452 083

Pharm.Dr.Vlasta Daňko-
vá, lékárna LADA s.r.o., 
Smetanovo nám. 327/4
telefon: 516446855

Pondělí 7.30 - 14.00 - 8.00 - 12.30  7.00 - 12.00
12.45 - 16.00

Úterý - -  7.00 - 12.00
12.45 - 16.00

Středa 7.30 - 14.30 - -  7.00 - 12.00
12.45 - 16.00

Čtvrtek - - -  7.00 - 12.00
12.45 - 16.00

Pátek 7.30 - 14.00 7.00 - 14.00 -  7.00 - 12.00
12.45 - 15.30

Adresa: AZZA 
s.r.o. Smetano-
vo nám. 11/3

MUDr. Josef Kosek, 
interna
telefon: 516446207

MUDr. Zdenka 
Škvařilová, lékařka 
pro dospělé
telefon: 516446315

MUDr. Alžběta Martincová, 
lékařka pro dospělé
telefon: 516446612

MUDr. Alena Bernášková, 
lékařka pro dospělé
telefon: 516446463

Pondělí 7.00 - 13.00 7.00 - 12.00 7.00 - 15.00 7.00 - 12.00
Úterý 7.00 - 13.00 7.00 - 12.00

13.30 - 14.30
7.00 - 12.00 7.00 - 12.00

Středa 7.00 - 13.00 7.00 - 12.00 7.00 - 12.00 7.00 - 12.00
14.00 - 15.00

Čtvrtek - 7.00 - 12.00 7.00 - 12.00 7.00 - 12.00
Pátek 7.00 - 13.00 7.00 - 12.00 7.00 - 12.00 7.00 - 12.00

Ordinace zubních lékařů v Adamově
Adresa:
Smetanovo 
nám. 327/4

MUDr. Jan Well
telefon:
516447605

MUDr. Hana Levová
telefon: 516447606

MUDr. Eva Tomaštíková
telefon:
516446398

MUDr. Břetislav Hošák 
a MUDr. Kateřina Hošáková, 
U kostela 4
telefon: 516446428

Pondělí 7.00 – 16.00 6.30 – 14.15 8.00 – 14.30 7.00 – 12.00
Úterý 7.00 – 12.00 6.30 – 12.30 8.00 – 13.30 7.00 – 12.00
Středa 7.00 – 12.00 6.30 – 12.30  11.30 – 17.00 7.00 – 15.00
Čtvrtek 7.00 – 16.00 2.30 – 18.30  8.00 – 14.30 7.00 – 15.00
Pátek 7.00 – 11.30 6.30 – 12.30  8.00 – 13.00 7.00 – 12.00
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MĚSTO  
ADAMOV
Člen Národní sítě Zdravých měst ČR (členství od 2007)
Politik Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
RNDr. Karel Truhlář, Plotní 15, 679 04 Adamov 
tel: 608 931 235, e-mail: karel.truhlar@centrum.cz

Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Marie Neumanová, Městský úřad, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
tel: 516 499 627, e-mail: sekretariat@adamov.cz

Ledová Praha 2008

Dopravní  
okénko
Termín předprodeje jízdenek a vyři-
zování průkazek:  25.3. 2008 od 14 do 
17 hodin v MKS Adamov.

Navazujeme a jdeme dál ...
Vážená spoluobčanko, vážený spoluobčane, srdečně Vás zvu na

II. Fórum Zdravého města Adamova,
které se uskuteční

v úterý 18. března 2008 od 17.00 h v hlavním sále 
Městského kulturního střediska

s těmito hlavními body programu:
•  seznámení s výsledky anketního průzkumu
•  skupinové projednání realizace námětů předložených v oblastech Životní prostředí, 

Společenský život, Rozvoj města, Služby
•  společná diskuse nad návrhy realizací námětů za účasti zástupců odborů MěÚ, před-

sedů komisí Rady města Adamova a pozvaných zástupců institucí, jež působí v katas-
tru města
Prodiskutované podněty občanů budou použity k vypracování první verze návrhu 

Plánu zdraví a kvality života města Adamova. Bližší informace o akci Vám ochotně podá 
RNDr. Karel Truhlář, Plotní 15, karel.truhlar@centrum.cz, mobil 608 931 235.

Na začátku programu fóra vystoupí žáci ZUŠ. Předpokládaná doba trvání fóra je mezi 
2,5 až 3 hodinami, proto je pro jeho účastníky zajištěno malé občerstvení.

Přijďte a zapojte se do konkrétnějšího promýšlení Vámi navržených námětů na zlep-
šení života ve městě.

Jiří Němec, starosta

Občanské sdružení TUKAn Adamov zor-
ganizovalo již čtvrtý (tedy tradiční) zájezd na 
akci Ledová Praha. Tato akce pořádaná dět-
skou organizací Pionýr se koná pravidelně 
první únorový víkend. Během tohoto víkendu 
se do hlavního města sjedou tisíce dětí z celé 
republiky a za velmi výhodných finančních 
podmínek mohou navštívit pražská muzea 
a památky. Náš program jsme sestavili tak, 
abychom zhlédli co největší množství „loka-
lit“. Některé jsme pro velký úspěch zopakova-
li z loňska, jiné byly letos premiérové. Samo-
zřejmostí je vždy procházka po centru Prahy 
a prohlídka Staroměstského náměstí s orlo-
jem, Karlova mostu, Pražského hradu a dal-
ších pražských zajímavostí. Naše výprava číta-
la 28 dětí i dospělých (z toho 21 z Adamova). 
Ubytování jsme měli od pořadatelů zajištěno 
v ZŠ Kořenského v Praze-Smíchov. Pro děti 
bylo příjemnou změnou, že ve škole nemusí 
jen sedět a učit se, ale dá se v ní i spát.

Letošní ročník se jednoznačně vydařil 
a přesto, že tento víkend byl vyčerpávající, 
nové a pozitivní zážitky nás zcela pohltily.

Navštívená místa:
- expozice České národní banky (podzemní 

trezory)
- Muzeum voskových figurín
- filmové představení v trojrozměrném kině 

IMAX
- Muzeum Policie (včetně ukázek výcviku zá-

sahové jednotky)
- Pražský hrad (Zlatá ulička, chrám sv. Víta, ...)
- Muzeum hraček
- televizní věž na Žižkově
- Mořský svět

Fotografie a více informací o této akci 
a další informace o sdružení TUKAn a jeho 
činnosti můžete zhlédnout na internetových 
stránkách www.tukani.ic.cz

Za TUKAn  Stanislav Tůma
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Rádi bychom vás pozvali...
6. března 2008 
od 17 hodin do MKS na akci „KÁVA 
O PÁTÉ S...“ - hostem setkání bude 
spisovatelka románů pro ženy Simona 
Monyová.

8. března 2008 
v odpoledních hodinách k návštěvě 
Místodržitelského paláce v Brně, kde 
bude probíhat výstava nazvaná KAMELIE 
A ALFONS MUCHA.
V letošním roce se kamélie ze sbírky 
zámeckého zahradnictví v Rájci Jestřebí 
představí v secesních aranžmá společně 
s plakáty A. Muchy. K návštěvě výstavy 
volíme sobotní odpoledne, kdy bude 
výstava doplněna od 14 hodin přednáškou 
Jana Dvořáka na téma Kamelie a od 15 hodin 
budou pánové Kopecký a Rabušic hovořit na 
téma Aranžování květin nejen v historickém 
prostředí. Přihlášky: do 4. března 2008.

10. března 2008 
od 18 hodin do sálu MKS Adamov na 
setkání s oblíbeným zpěvákem JAKUBEM 
SMOLÍKEM v rámci akce nazvané 
„VEČER PÍSNIČEK A POVÍDÁNÍ JAKUBA 
SMOLÍKA..

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov, 516 446 590, 607 518 104, mks-adamov@quick.cz 
knihovna: 516 446 817, knihovna_adamov@cbox.cz 

názvem RANDEZ - VOUS S OPERETOU. 
Cena zájezdu je 275 (plná cena) a 155 Kč 
(pro studenty a důchodce). Začátek 
představení je v 19.30 hodin.

14. března 2008 v 16.30 hodin
do Společenského centra na Komenského 
ulici na VERNISÁŽ VÝSTAVY „SALONEK 
DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ“ 
spojenou s vyhodnocením výtvarné 
soutěže. (bližší informace k akci samostatně)

23. března 2008
v 16.30 hodin do salonku MKS Adamov na 
VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU. 
Tentokrát za dětmi přijede Kateřina 
Rakovčíková s pohádkou O PALEČKOVI. 
(Opět vyčkáme se začátkem do příjezdu 
autobusu z Adamova I.)

25. března 2008
v 17.30 hodin na přednášku Mgr. Aleše 
Spurného. Vyprávění, které je vždy 

doplněno promítáním diapozitivů, se bude 
týkat ARMÉNIE.

27. března 2008 
od 17.30 hodin do sálu MKS na koncert 
nazvaný „ADAMOVSKÉ JARO“ ve kterém 
se představí Vít Mareček (klavír, zpěv) 
a jeho hosté. Na programu jsou skladby 
J.S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta, F. 
Chopina ad.

27. března 2008
autobusový VLASTIVĚDNÝ VÝLET spojený 
s návštěvou zámku v Lysicích, kde bude 
probíhat výstava nazvaná „Jaro na zámku“. 
Podrobnosti na plakátech.

28. března - 4. dubna 2008 
VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ – tříd uč. A. Baisové. Bližší 
informace na plakátech.

30. března 2008 
v 16.30 hod. na Nedělní zastavení u kávy 
- NEZUK. 

Na duben připravujeme: 
zájezd na nové představení MDB Jánošík, 
aneb na skle malované.

SALONEK DĚTSKÝCH 
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ 2008

Městské kulturní středisko Adamov ve spolupráci s firmou  
Adavak, s .r. o. Adamov a Městem Adamov pořádá

III. ročník výstavy 
SALONEK DĚTSKÝCH  

ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ
Také v letošním roce je vlastní výstava dětských 

prací rozdělena do těchto kategorií
* předškolního věku  I.. kategorie
* děti mladšího školního věku  II. kategorie 1. - 5. třída
* děti staršího školního věku  III. kategorie 6. - 9. třída
* ZUŠ v Adamově   IV. kategorie.
* Dobrý nápad  V. kategorie
* Společná práce  VI. kategorie
Popřípadě udělí zvláštní cenu poroty.

Vlastní vernisáž se uskuteční 
v pátek 14. března 2008 v 16.30 hodin  

ve Společenském centru na Komenského ulici.

Výstava potrvá do 21. března 2008 včetně a bude otevřena denně v době  
od 13 do 17 hodin. V dopoledních hodinách si návštěvu 

výstavy můžete domluvit v MKS – na č.t. 516 46 590.

Za organizátory soutěže a výstavy
Jitka Králíčková, ředitelka MKS Adamov

Předprodej a rezervace vstupenek v MKS 
nebo na č.t. 516 446 590 a 607 518 104.

11. března 2008 
v 17.30 hodin na další přednášku 
o cestování. Přednáší: Mgr. Aleš Spurný, 
téma GRUZIE.

12. března 2008
v 9 hodin na Pohádkové dopoledne, kdy 
za dětmi přijede herečka divadla Radost 
Kateřina Rakovčíková se ŠPALÍČKEM 
POHÁDEK.

12. března 2008
k návštěvě Městského divadla Brno, kde je 
pro milovníky operet připraven výběr ze 
slavných a známých operetních melodií pod 
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Břišní tance podruhé...
V polovině února byl v MKS zahájen po-

kračovací kurz břišních tanců pod vedením 
lektorky A. Němcové.

Pokud byste chtěli břišní tance vyzkoušet 
v kurzu pro začátečníky nebo jste zmeškali 
termín pro přihlášení do kurzu pokračovací-
ho, ozvěte se do MKS. Určitě společně najde-
me vyhovující řešení.

Kurz výpočetní 
techniky

MKS oznamuje, že v případě dostatečné-
ho počtu zájemců (min. 7) bude v II. polo-
vině měsíce března zahájen kurz výpočetní 
techniky. Návštěvníci kurzu se seznámí se 
základy práce na počítači, s internetem a  
e-mailovou poštou. Zájemci se mohou hlásit 
v MKS Adamov do 10. března t.r.

Nové knihy
Pro stávající i nové návštěvníky MKS – 

městské knihovny máme připraveny nové 
knihy. Z nabídky vybíráme:

Z naučné literatury:
Votýpka, V.: Paradoxy české šlechty
Štursa, J.: 101 našich nej kopců a hor
Rohál, R.: Jana Brejchová
Dosud neobjevené poklady faraonů
Flanderková, P.: Objektiv z USA
Tajemství smrti manželek Karla IV.

Děti potěší:
Kocour Mikeš představuje Josefa Ladu
Březinová, I.: Holky na vodítku
Svěrák, Z. - Uhlíř, K.: Mám v hlavě myš Lenku
Smetanová, J.: Pohádky z Kampy

Knihy světových autorů:
Obermeier, S.: Můj císař, můj pán
Márai, S.: Noc před rozvodem
McEwan, I.: Na Chesilské pláži
Johnstonová, J.: Stíny na kůži

Slova pro povzbuzení
Při obřadu křtu věnuje obvykle mamin-

ka svému dítěti bílý šátek jako symbol úcty 
a tatínek zapálí svíčku jako symbol bezpečí. 
Navíc mívám ve zvyku pozvat všechny pří-
tomné děti blíž, aby mohly celý tento zají-
mavý děj pozorovat na vlastní oči. Není divu, 
že mnohé z nich už jeho průběh dobře zna-
jí. Nedávno jsem se jich proto zeptal: „Co dá 
teď po křtu maminka malému miminku?“ 
A jeden pětiletý klučina mě převezl pros-
tou odpovědí: „Mléko!“ Proti tomu se neda-
lo protestovat. Šlo jen dodat, že to asi bude 
až doma…

Jeho odpověď mi ale nedala pokoj. Řekl 
jsem si: Jak by asi dopadla fiktivní anketa 
mezi dospělými a malými dětmi o tom, co je 
pro nás v současné době nejdůležitější? My 
bychom možná zdůraznili hlavně přídavky, 
splacení půjček, zaměstnání, radar, oteplo-
vání a nevím co ještě. A děti? Ty by možná 
vyzvedly mámu s tátou, kamarády ze školky 
a kočku u babičky. Dost možná, že bychom 
se jim za tuto naivitu zasmáli. Ale co když 
mají skutečně pravdu?

Jiří Kaňa

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
Původně patřil měsíc březen knihám. Dnes, ačkoliv patří internetu, přichází pracov-

nice knihovny s několika nabídkami, které připravily pro obyvatele města i návštěvníky 
knihovny.

1. Internet - výhoda pro znevýhodněné
(celorepubliková akce, která má za cíl umožnit ženám na MD, nezaměstna-
ným, seniorům apod. základní seznámení s možnostmi internetu a jeho vy-

užitím při řešení problémů za odborné pomoci pracovnic knihovny)
březen 2008 Internet k tomuto účelu – zdarma.

2. V březnu bez sankcí
Čtenáři, kteří mají delší dobu vypůjčené knihy, je mohou během měsí-

ce března vrátit bez úhrady poplatku za jejich pozdní vrácení.
březen 2008 Prominutí sankčních poplatků.

3. Anketa
Během měsíce března proběhne v adamovské knihovně anketa mezi čte-
náři na téma „Moje nejoblíbenější kniha“. Bližší informace vám sdělí pra-

covnice knihovny. Výsledky ankety zveřejníme v dubnovém Zpravodaji.
březen 2008 Anketa pro čtenáře

4.Výstavka knih počítačové literatury
z fondu knihovny bude připravena rovněž na měsíc březen.

březen 2008 Výstavka knih
Knihovnice rády přivítají v adamovské knihovně dal-

ší zájemce o literaturu z řad dětí i dospělých.

Velikonční týden v kostele 
svaté Barbory v Adamově

KVĚTNÁ NEDĚLE 16.3.2008
MŠE SVATÁ V 9 HODIN. (Svěcení kočiček)

ZELENÝ ČTVRTEK 20.3.2008
BOHOSLUŽBA NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VE-
ČEŘE PÁNĚ V 18 HODIN.

VELKÝ PÁTEK 21.3.2008 
BOHOSLUŽBA NA PAMÁTKU SMRTI JEŽÍŠE 
V 18 HODIN.

BÍLÁ SOBOTA 22.3.2008 
VELIKONOČNÍ OBŘADY VE 20 H.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ 23.3.2008
SLAVNOSTNÍ VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA 
V 9 HODIN. (Zpívá chrámový sbor.)

Poděkování
Ve veřejné internetové soutěži o nej-

lépe restaurovanou památku Jihomo-
ravského kraje za rok 2007 se náš Světel-
ský oltář umístil na čtvrtém místě. Prv-
ním třem památkám sice nějací tajemní 
hackeři „přidělili“ tisíce virtuálních bodů, 
takže soutěž poněkud ztratila na objek-
tivnosti, ale není to zas až takový důvod 

k smutku. Mnohem důležitější je, že jsme 
si mohli všichni uvědomit, jak významnou 
památku v našem městě máme a že jsme 
za ni, od školáků po dospělé, čestně za-
bojovali. Jeden odborník, když spatřil náš 
Světelský oltář, pronesl: „Tak toto by byla 
ozdoba pařížského Louvru…“ 

Co dodat? Díky všem!
Jiří Kaňa, farář od sv. Barbory

ODBOR TURISTIKY

TJ SPARTAK ADAMOV připravil na měsíc 
březen 2008 tyto vycházky:

08.03.2008 – SO– Kralice, muzeum Bib-
le Kralická –Náměšť nad Oslavou (zámek) 
8 km (Adamov 6.40 – Brno 7.02, 7.34 – Krali-
ce n. Oslavou 8.35)

24.03.2008 – PO – Velikonoční vycház-
ka, Ostrov – Holštejn – Šošůvka – Sloup 
8 km (Adamov 7.28 – Blansko 7.34, bus. 7.40 
- Ostrov u rybníka 8.00)
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Masopust v mateřské škole
Masopust, fašank nebo karneval je jed-

ním z nejveselejších svátků v roce. A karne-
val mají děti moc rády. V naší školičce proto 
každým rokem držíme tradici masopustního 
radování.

I tentokrát si děti připravily masky, které 
pak předvedly při masopustním reji. Různo-
rodost masek příjemně překvapila. Nejhezčí 
masky byly odměněny milými drobnostmi. 
Všichni jsme prožili netradiční dopoledne 
plné tance, her a soutěží.

Zanedlouho nás čeká další tradiční akce 
školky – vynášení Moreny. Už se všichni těší-
me, jak se rozloučíme se zimou.

Za kolektiv MŠ Jilemnického 1 H. Marková

Den mateřského jazyka na naší škole

„U medvídků v 1. třídě“ se rozdávalo vysvědčení
Poslední lednový den byl naplněn oče-

káváním, těšením a patřičnou nervozitou. 
Kde? Přece u nás v 1. B na ZŠ a MŠ v Ada-
mově. Osmnáct žáčků , 8 chlapců a 10 dívek, 
očekávalo své první opravdové vysvědčení 
v životě.

Od září všichni udělali opravdový kus 
úspěšné práce, naučili se spoustu nových 
věcí a zvykli si, jak to ve škole chodí, jaká pra-
vidla se musí dodržovat. V přivykání na ško-
lu a v učení jim pomáhá plyšový medvídek 
Chytrolínek, který je denně ve škole provází 
a pomáhá jim osvojovat si nové dovednos-
ti a znalosti formou hry. Vždyť tento způsob 
je také smyslem a naplněním našeho školní-

ho vzdělávacího programu „ Hrou k vědění“, 
podle kterého se ve třídě učíme. Každý den 
začínáme společně třídní říkankou: 

„ My jsme velká medvíďata,
zvládnem školu na totata,

číst, psát a počítat,
ve třídě si budem hrát.“

Při ní se protáhneme a přivítáme další 
nový úspěšný školní den.

Chytrolínek byl také podepsaný, samo-
zřejmě i paní učitelka, pod osobním do-
pisem tvaru hlavy medvídka, který kromě 
vysvědčení s osmi jedničkami každé dítě 
dostalo. Tento dopis by měl být pro každé 
dítě pochvalou a zároveň motivací pro prá-
ci v dalším pololetí a zároveň poděkováním 
pro rodiče, kteří se školou výborně spolu-
pracují.

Pololetní vysvědčení je za námi a čeká 
nás další půlrok pilné práce. Ať je stejně 
úspěšná jako dosud.

Bc. Ilona Martochová

POHLED Z OKNA
Zajímá vás, jak vnímají naše město devá-

ťáci? Jak vidí svět za okny svého pokoje, když 
mají dobrou náladu a v opačné situaci? Pře-
čtěte si následující ukázku, která je součástí 
projektu třídy 9.A v hodině českého jazyka 
a týká se slohového útvaru zvaného popis. 
A pak se třeba na chvilu podívejte z okna 
i vy.

(Dalimila Hodaňová)


Když hezký je den, 

z okna se rád dívám.
I když město malinké,

různé lidi vídám.
Ale víc mě zajímá

ta naše krajina.
Husté lesy, sluneční svit,

čerstvý vzduch, co více chtít.
Paneláků a aut si nevšímám,

protože přírodu já radši mám!


Někdy se den pokazí,
jak od nějaké nákazy.

Šedobledý den, já si říkám:
To je snad sen.

Slyším hluk z ulice,
Děti křičí velice.

Auta troubí, alarm houká,
Každý na to jenom kouká.
Vlak mi jede pod nohama,

Dnes to není vůbec žádné panorama.
(Čeněk Baborský)

21. leden je v kalendáři zařazen jako Den 
mateřského jazyka. I v letošním roce jsme si 
k této příležitosti zahráli BINGO, pomocí kte-
rého si žáci mohli ověřit svoje znalosti z čes-
kého jazyka. Každý ročník měl připravenou 
svoji hru podle toho, co je v daném ročníku 
probíráno.

Jedno Bingo = jeden řádek, sloupec či úh-
lopříčka celý správně. Nejvyšší počet BING je 
10 a ten lze získat jenom bezchybným vypl-
něním všech čtverečků. Což se letos podaři-
lo jenom třem žákům, k čemuž jim my češti-
náři upřímně gratulujeme.

Z výsledkové listiny by bylo možno sou-
dit, že česky umí jen žáci 1.B a 7.A a jen ně-

které zatoulané ovečky z jiných tříd. Ostatní 
zřejmě češtinu ve svém životě a povolání ne-
budou potřebovat, protože seznam žáků se 
ziskem 0 Bing je ostudně dlouhý a tudíž ne-
uveřejnitelný.

Výsledky soutěže:
1. místo 10 Bing
Boček 1.B, E. Svoboda 7.A, F. Rozsypal 7.A

2. místo 8 Bing:
Janíčková 1.B

3. místo7 Bing
Šmídová 1.B, Grydil 1.B, Z.Šmerek 1.B, 
A.Dudík 1.B, L.Ševčíková5.B, B.Filoušová 3.B, 
J. Charvát 7.A, T. Foldová 7.A
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Žili mezi námi
Václav Kaláb - nedožité 80. narozeniny

MUDr. Arnošt Martinec st. – 110. výročí narození

Odešel Čestný občan Adamova

Miloslav Kopecký, bývalý starosta Sokola 
v Adamově - nedožité 80. narozeniny

Miloslav Kopecký se narodil 11. ledna 1928 
v Nýřanech, kde žil s rodiči do svých šesti let. V roce 
1934 byl jeho otec přeložen ze Škodových závo-
dů v Plzni do adamovského závodu. V Adamově 
vychodil Míla obecnou a měšťanskou školu, poté 
se učil dva roky soustružníkem v místním závodě. 
V roce 1948 po absolvování Vyšší průmyslové ško-
ly strojnické v Brně nastoupil do tehdejších Škodo-
vých závodů v Adamově jako konstruktér. Brzy se 
vypracoval na samostatného mechanika. Pozdě-
ji pracoval v útvaru TOV - jeho oborem bylo tep-
lo, voda, vzduch. Až po čtyřicítce studoval tříletý 
energetický institut. Několik roků před důchodem 
byl pověřen funkcí hlavního energetika závodu.

Miloslav Kopecký svůj život, mimo rodinu a za-
městnání, věnoval Sokolu a sportu. Již od malička 
vynikal ve cvičení v Sokole. Jak vyrůstal, provozo-
val postupně více sportů jako tenis, hokej, kopa-
nou, házenou, odbíjenou, lehkou atletiku a spor-
tovní gymnastiku. Jeho cvičitelem sportovní gym-
nastiky byl Jan Švanda, jeho pozdější tchán. Poz-
ději se oba stali trenéry mladých gymnastů. Tělo-
výchově věnoval Míla každou volnou chvilku. Jako 
výborný gymnasta působil v adamovské akroba-
tické trojce, naposledy ve složení Švanda, Kopec-
ký a Fiala, která byla známa po celém okrese a čás-
tečně i v kraji. V roce 1951 se oženil se Zdenkou 
Švandovou. Vychovali spolu syna a dceru, kteří se 
také věnovali sportovní činnosti i cvičení v tělový-
chovné jednotě.

Po roce 1989 se s Oldřichem Pačovským za-
sloužil Míla o znovuobnovení Sokola v Adamově. 
Jako náčelník nacvičil prostná Věrné gardy na XII. 
Všesokolský slet v Praze, který se konal v roce 1994 
a jehož se také zúčastnil. V tomtéž roce převzal po 
Oldřichu Pačovském funkci starosty Sokola a vyko-
nával ji až do svého vážného onemocnění v roce 
1999. Největší zásluhu měl spolu se svojí manžel-
kou na sepsání Almanachu k 90. výročí založení 
Sokola v Adamově v roce 1996. V roce 2004 u příle-
žitosti 40. výročí povýšení Adamova na město dne 
28. října mu bylo uděleno Čestné občanství města 
Adamova za celoživotní zásluhy ve sportovní a tě-
lovýchovné činnosti v Adamově.

Miloslav Kopecký zemřel po zhoršení své vážné 
a dlouhodobé nemoci dne 12. prosince 2007. Jeho 
sportovní a tělovýchovná činnost v Adamově ne-
bude nikdy zapomenuta. Jeho krédem bylo heslo 
Miroslava Tyrše: „Naše věc není pro strany, ale pro 
národ veškerý“. Čest jeho památce.

Narodil se 28. února 1928 ve Zbraslavi u Brna. 
Od mládí byl vycho váván jako křesťan. To mu bylo 
později na závadu, když se rozmýšlel, co bude v ži-
votě dělat. V Brně vystudoval gymnázium, poté 
chtěl studovat na lesního inženýra. Na to mohl 
zapomenout. Vystudoval tedy v Brně strojní prů-
myslovku a nastoupil do První brněnské strojírny. 
Od roku 1959 nastoupil do Adamovských strojíren 
v Adamově. Pracoval především v útvaru TPV, od-
kud také odešel do důchodu v roce 1988. Hodně 
práce obětoval ve prospěch místního kostela sv. 

Barbory. Řadu let dělal kostelníka. Když v roce 
1995 náhle onemocněl poslední adamovský farář 
p. Arnošt Korec, sloužil v kostele Bohoslužbu slo-
va. Tehdy si na housle zahrál v kostele po 50 letech 
bývalý adamovský učitel Mgr. Václav Stuchlý (kvě-
ten 1995). Adamovský kostel si zamiloval a hodně 
času věnoval jeho udržová ní a zvelebení. Škoda, 
že se nedočkal restaurování Světelského oltáře.

Po přestěhování na ulici Osvobození v roce 
1985, byl navržen při volbách na poslance MěNV. 
Tuto funkci vykonával ve spolupráci s občanským 
výborem č. 3 až do jeho zrušení v roce 1990. Pra-
coval vždy obětavě a pomáhal všem, kdo jeho po-
moci potřebovali. Byl mezi občany oblíben a jako 
poslanec pro své občany hodně vykonal. Jeho prá-
ce ve prospěch Adamova i občanů nebude zapo-
menuta. Pan Václav Kaláb zemřel po kratší vážné 
nemoci 26. prosince 2001. Při jeho nedožitém ju-
bileu vzpomínají kromě rodiny všichni věřící, kte-
ří navštěvují kostel, bývalí členově OV č. 3, bývalí 
spolu pracovníci, přátelé a známí.

Čest jeho památce.

V letošním roce – 6. března – uplyne 110 let od 
narození bývalého adamovského obvodního a zá-
vodního lékaře MUDr. Arnošta Martince st. Narodil 
se v roce 1898 ve Velkém Poříčí u Náchoda – dnes 
Hronov 2. Jeho rodiče měli hospodářství. Jako bu-
doucí medik narukoval ke konci I. světové války 
do vojenského lazaretu. Lékařská studia zahájil na 
Univerzitě Karlově v Praze, dokončil je však na lé-
kařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde 
v roce 1923 promoval. Poté nastoupil jako sekun-
dární lékař do Zemské nemocnice v Brně. Zde se 
seznámil se svou budoucí ženou Bertou, dcerou 
tehdejšího adamovského lékaře MUDr. Ignáce 
Grydila. Po svatbě v roce 1926 nastoupil jako ob-
vodní a závodní lékař do Adamova. Tehdejší ob-
vod zahrnoval také Babice nad Svitavou, Útěchov, 
Vranov a polovinu Olomučan včetně osady Jose-
fov. Své pacienty objížděl na motocyklu, později 
žlutou aerovkou s plátěnou střechou.

MUDr. Arnošt Martinec pracoval podle potřeby 
bez ohledu na denní a noční dobu. Začínal ordino-
vat ve své soukromé ordinaci (v rodinné vile pod 
kostelem) v 7 hodin ráno, přijímal místní pacien-
ty, objížděl nemocné, především děti. Od deseti 

do dvanácti hodin ordinoval v závodní ordinaci. 
Odpoledne objížděl pacienty v okolních obcích 
a poté ordinoval ve své ordinaci v Adamově jako 
jediný zubař pro Adamov a okolí. Aby pacienti 
nemuseli zajíždět do nemocnice, provedl i menší 
operace, např. prstů.

Tak tomu bylo až do 50. let, kdy do Adamova 
nastoupil další závodní lékař MUDr. Josef Jelínek 
a jako obvodní lékař MUDr. Jiří Hřib. Do důchodu 
odešel v prosinci 1963, zemřel 19. dubna 1976.

V roce 1928 stál MUDr. Martinec u zrodu míst-
ní skupiny Čs. červeného kříže a byl jejím dlouho-
letým předsedou. Po válce byl spoluzakladatelem 
a místopředsedou závodní skupiny ČSČK. Pracoval 
i na poli osvěty, přednášel, psal odborné články, 
lektoroval odborné knihy. Byl členem týmu, kte-
rý pod vedením Emila Hejla st. vydal knihu Mistr 
a bezpečnost při práci (vyšla celkem asi ve dva-
nácti vydáních, včetně rumunského). S učitelkou 
Růženou Jilemnickou, ženou spisovatele Petra Ji-
lemnického, zavedl v Adamově zdravotní péči pro 
školní mládež.

Velkou pomocnici ve své náročné práci měl 
MUDr. Arnošt Martinec ve své ženě Bertě, která 
pracovala jako zdravotní sestra. Mezi adamovský-
mi občany byla oblíbená pro svou obětavost a las-
kavý přístup k pacientům, uznávali ji jako „polovič-
ního doktora“. Narodila se 19. října 1904, zemřela 
14. února 1985.

Obětavá práce MUDr. Arnošta Martince byla 
oceněna čestný titulem „Zasloužilý lékař“, který 
mu na návrh vlády propůjčil v roce 1963 prezident 
republiky. Přesto, že se oficiálně nestal Čestným 
občanem Adamova, má trvalou památku v srdcích 
adamovských občanů, bývalých pacientů, kteří na 
něj vděčně vzpomínají.
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Vzpomínka
Jestliže kdy dva byli jedním,  

pak my jsme určitě byli.  
Tvoji lásku nemohu ničím oplatit.

Dne 2. března uplynuly dva roky od ná-
hlého odchodu mého drahého manžela 
Josefa Šustáčka. Stále vzpomíná manželka 
Hana.

Členové Kulturně informační komise se 
tímto omlouvají pozůstalým za vzniklé tiskové 
chyby v únorovém zpravodaji, kdy bylo chyb-
ně otištěno jméno ve vzpomínce na Ladislava 
Friedla. Ve vzpomínce na Karla Kocourka bylo 
vynecháno první smutné výročí. Přijměte, pro-
sím, naši omluvu.

Halový fotbal 2008
Ve dnech 11. 2. až 13. 2. se konal každo-

roční halový turnaj pořádaný ZŠ a MŠ Ada-
mov, na kterém se sešlo dohromady 12 
škol okresu Blansko. Mezi těmito školami 
bylo i družstvo ZŠ a MŠ Adamov, které se 
bohužel nedostalo do finále. 

Do naší brány se postavil Vlastimil Češ-
ka, do obrany Radek Melich, do útoku Ja-
kub Flachs a Ondřej Krátký. Do finále se 
dostaly pouze čtyři školy.

Tyto školy si mezi sebou změřily síly 
a nejlépe obstála škola z Lipůvky s celko-
vým počtem 6 bodů.

Za touto školou se umístila škola s pěti 
body ZŠ Rájec – Jestřebí .

S dvěma body se pak na třetím místě 
umístila škola Erbenova, která na třetím 
místě skončila jen kvůli lepšímu skóre.

Za školou Erbenova se umístilo gym-
názium Blansko, také se dvěma body. Ví-
tězný tým postupuje do krajského kola 
soutěže

Umístění Družstvo Body
1. Lipůvka 6
2. Rájec - Jestřebí 5
3. Erbenova Blansko 2
4. Gymnázium Blansko 2

Vlastimil Češka a Jiří Charvát

RE/MAX Center
Ing. Karel Hynšt

Vám nabízí komplexní realitní služby
na profesionální úrovni

Zprostredkujeme pro Vás prodej, pronájem nebo koupi nemovitosti

Vždy se nejprve orientujeme na zjištení Vašich potreb a
následne pak na jejich maximální uspokojení

Neváhejte a kontaktujte mne ješte dnes:

e-mail: karel.hynst@remax-czech.cz

mobilní tel.: 604 533 466

Prijďte k nám do kanceláre v Brne nebo se
podívejte na naše webové stránky

www.remax-czech.cz

Na setkání s Vámi se teší
Ing. Karel Hynšt

Váš realitní maklér

Adresa:               IBC
Centrum
Príkop 6, budova B
602 00 Brno
tel.: 545 213 984
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Rok se sešel s rokem, a tak se opět 
v sobotu 26.1.2008 ve sportovní hale 
Sokola Adamov konal tradiční Dětský 
sportovní den – halový turnaj přípra-
vek v kopané O putovní pohár staros-
ty města Adamova.

K letošnímu sedmému ročníku tur-
naje se v sobotu ráno do sportovní 
haly sjelo přes šedesát fotbalistů, tedy 
celkem pět družstev nejmladších hrá-
čů kopané. Byla to družstva MKZ Rá-
jec - Jestřebí, Slovan Brno, SK Tuřany, 
Sokol Rudice a domácí FK Adamov.

Po oficiálním zahájení turnaje, na 
kterém všechna družstva, trenéry 
a rodiče hráčů přivítal starosta města 
pan Jiří Němec, se již rozpoutaly nelí-
tostné boje v duchu fair play o celko-
vé vítězství v turnaji.

Turnaj se hrál systémem každý 
s každým. V zahajovacím utkání zví-
tězil domácí tým nad SK Tuřany v po-
měru 1:0. V dalších utkáních naši nej-
mladší fotbalisté nejprve remizovali 
s Rájcem 0:0, poté jen těsně prohráli 
se Slovanem Brno 0:1 a v posledním 
utkání si výhrou nad Rudicí 2:0 zajistili 
konečné druhé místo v turnaji.

Letošní ročník turnaje oproti před-
chozím byl velmi vyrovnaný a padlo 
také méně branek, jak je vidět v ko-

nečné tabulce turnaje. Vítězem sed-
mého ročníku halového turnaje O pu-
tovní pohár starosty města Adamova 
se stal tým Slovanu Brno. Domácí FK 
Adamov zásluhou menšího počtu ob-
držených branek obsadil druhé místo 
a odnesl si stříbrný pohár.

Při slavnostním ukončení turnaje 
byly vyhlášeny individuální ceny, je-
jichž pořadí určilo hlasování trenérů 
všech zúčastněných družstev.

Nejlepším hráčem celého turnaje 
se stal Libor Vintr z FK Adamov.

Nejlepším brankářem turnaje byl 
zvolen Ondřej Synek z FK Adamov.

Nejlepším střelcem turnaje se stal 
se čtyřmi vstřelenými brankami To-
máš Magda ze Sokola Rudice.

Byli také vyhlášeni tři nejlepší hrá-
či z každého týmu. Za FK Adamov to 
byli Radek Vybíral, Ondřej Synek a Li-
bor Vintr.

Poděkování za uspořádání turnaje 
patří pořadatelům, jimiž byli trenéři 
a hráči družstva žáků FK Adamov ( Fi-
lip Němec, Martin Buřík, Dušan Hlou-
šek, Zdeněk Buřík ml.), kteří plnili úlo-
hu „výpočetního střediska“ a obsluho-
vali časomíru. Dále starostovi města 
panu Němcovi, který spolu s panem 
Buříkem starším řídil jednotlivá utká-
ní jako rozhodčí.

Největší dík však patří sponzorům 
(městu Adamov a FK Adamov, dále 16 
drobným sponzorům - firmám z Ada-
mova a okolí), kteří se podíleli na ce-
nách pro hráče a neváhali svoje pro-
středky vložit na rozvoj a podporu 
mládežnického sportu.

Velmi děkujeme a těšíme se spo-
lu s ostatními mladými fotbalisty na 
příští ročník tohoto populárního tur-
naje.

Zdeněk Buřík

KONEČNÁ TABULKA TURNAJE

Poř. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Slovan Brno 4 3 0 1 4 : 2 9
2. FK Adamov 4 2 1 1 3 : 1 7
3. MKZ Rájec - Jestřebí 4 2 1 1 3 : 2 7
4. SK Tuřany 4 1 0 3 3 : 5 3
5. Sokol Rudice 4 1 0 3 4 : 7 3

PŘEHLED UTKÁNÍ

Utkání Výsledek Branky
Adamov - Tuřany 1 : 0 Vybíral
Slovan - Rudice 2 : 1 Němeček, Jelínek - Magda
Rájec - Adamov 0 : 0
Tuřany - Slovan 0 : 1 Němeček
Rudice - Rájec 2 : 0 Magda 2
Adamov - Slovan 0 : 1 Pavlištík
Tuřany - Rudice 3 : 1 Medek 2, Mužík - Magda
Rájec - Slovan 1 : 0 Lippiello
Adamov - Rudice 0 : 1 Vintr 2
Tuřany - Rájec 0 : 2 Kunc 2

Halový turnaj přípravek v kopané „O putovní 
pohár starosty města Adamova“

FK Adamov družstvo přípravky druhé místo v sedmém ročníku turnaje O pohár starosty města 
Adamova
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. připravuje 
Kulturně informační komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Z. Němcová, M. Peterková, L. Vrožinová, J. Králíčková, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát, 

Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. odpovědný pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 
516 499 625, e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si 

vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí. 
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK Čr e 14730. Tisk: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

INZERCE
Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Vyu- �

žijte program při pracovním zařazení. Až 27 
oborů. Tel. 511511011.

Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajmě- �
te auto, dům, plot či pozemek pro reklamní 
účely! Tel. 511511588.

Nabízím vedení účetnictví, daňové evi- �
dence, společné zdanění, mzdy, vyúčtová-
ní společenství vlastníků. Tel. 723 482 985, 
jrud@cbox.cz

Hledám byt 2-3+1 v Adamově. Tel.  �
605 903 800.

Čalounictví Šebek, Sadová 17 – veške- �
ré čalounické práce, přijedu i k vám! Tel. 
603 886 562, 732 974 006.

Hledám podnájem 1+1 v Adamově. Tel.  �
723 518 876.

Pronajmu zařízenou garáž na ulici Plotní.  �
Tel. 777 016 419.

Provádíme práce klempířské, pokrývač- �
ské, tesařské, zednické, natěračské. Stře-
chy – půdní vestavby. SDP Švéda s.r.o., tel. 
602 766 714.

Koupím byt 2+1 v Adamově. Tel.  �
606 750 346.

Koupím byt 2-3+1 v Adamově. Tel.  �
776 500 159.

Prodám garáž na Horce naproti bývalé- �
mu internátu. Tel. 603 718 483.

Nabízím pronájem zahrádek různých ve- �
likostí v Brně - Slatině, v dosahu MHD. Cena 
8 Kč za m2 a rok. Tel. 605 817 692.

Hledám pronájem garáže na ul. Plotní  �
nebo Olšičky. Tel. 607 629 276.


