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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Sokolovna

(slavnostně otevřena 31. května 1925). 
Za ní stojí Měšťanská škola (ul. Osvobození).
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Vaši zastupitelé
Antonín Karásek, Sdružení nezávislých kandidátů

Důležité upozornění 
pro rodiče

V posledních týdnech byly zazname-
nány případy nalezení injekčních stří-
kaček v dětském pískovišti na ulici Ne-
umannova. Žádáme Vás, aby ste dbali 
opatrnosti a řádně zkontrolovali písko-
viště před vstupem a v případě naleze-
ní injekčních stříkaček vyrozuměli Měst-
skou policii nebo Policii ČR. Pokud mož-
no vysvětlete dětem, jak se mají zacho-
vat při nalezení injekční stříkačky. Dále 
bedlivě sledujte kdo se pohybuje kolem 
tohoto hřiště a poznatky předejte stráž-
níkům MP.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme:
1. 5.  Jaroslava Kachlíková, 

92 roky, Osvobození 4
1. 5.  Anna Svobodová, 

87 roků, Družstevní 3
8. 5.  Pavel Vopalecký, 

70 roků, Sadová 25
15. 5.  Věra Tomanová, 

86 roků, Pod Horkou 10
16. 5.  Alice Švehlová, 

89 roků, Sadová 10

Úmrtí
3. 5.  Anna Michalíková,  

roč. 1935, Komenského 5
6. 5.  Marcela Doskočilová,  

roč. 1932, Sadová 21

Provoz koupaliště Adamov v sezóně 2008
Provozovatel:  ADAVAK, s.r.o., Nádražní 455, Adamov, IČ 25583484
Zodpovědný vedoucí: Ing. Pavel Reinberger
Zahájení provozní sezóny 2008: 20.6.2008
Ukončení provozní sezóny 2008:   8.9.2008

Otevírací doba:
v případě příznivých klimatických podmínek je otevřeno každý den pondělí až neděle: 
9,00 hodin – do 21,00 hodin.

Cena vstupného:
Celodenní vstupné dospělí 35,- Kč
Celodenní vstupné mládež do 18 let a důchodci 20,- Kč
Celodenní vstupné pro matku s kočárkem a s dětmi do 6 let 20,- Kč
Jednotné odpolední vstupné od 15,00 do 19,30 hodin 15,- Kč
V době kondičního plavání od 19,00 hodin do 21,00 hodin vstup zdarma

V letošní sezóně bude návštěvníkům k dispozici provoz občerstvení, dětské brouzdaliště, dět-
ský koutek, hřiště na nohejbal a volejbal a nově bude instalován betonový stůl na stolní 
tenis.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA NÁVŠTĚVU KOUPALIŠTĚ A PŘEJEME VÁM MNOHO 
SLUNEČNÝCH DNŮ

 ADAVAK, s.r.o.

S jakými představami jste šel do voleb?
Na kandidátku jsem se dostal na „posled-

ní chvíli“, po několika diskuzích s přáteli ze 
Sdružení nezávislých kandidátů. Na kandi-
daturu ve volbách jsem do té doby vůbec 
nepomýšlel a ani jsem nečekal, že bych byl 
zvolen. Nicméně, o práci zastupitelstva jsem 
určitou představu měl, často jsem se účastnil 
veřejných zasedání. Tam mi ze všeho nejvíc 
vadila celková kultura politické práce na naší 
- komunální úrovni, kde by mělo být hlavní 
prioritou vše, co je dobré pro město a méně 
pak „politikaření“. Dále jsem chtěl, pokud 
bych byl zvolen, působit v zastupitelstvu tak 
trochu za Adast – strojírny, kolem kterých 
celé město vyrostlo. Dobré vztahy nemusí 
být vždy jen o penězích. Výsledek voleb mě 
překvapil a nedovolil jsem si složit hned po 
volbách svůj mandát, přestože se to možná 
ode mě čekalo. Asi by to rozladilo ty voliče, 
kteří mi dali své preferenční hlasy.

Co je Vaší současnou prioritou v práci 
pro Adamov?

Mojí hlavní prioritou bylo a je zůstat sku-
tečně nezávislým a věci ve městě ovlivňovat 
bez nutnosti ohlížet se doprava nebo dole-
va. V našem zastupitelstvu také není na prv-
ní pohled zřejmé, na kterou stranu je jedno 
nebo druhé. Zastupuji, společně s dalšími, 
město ve společnosti ZTA a tak je další pri-
oritou i to, aby město dokázalo správně vy-
užít svých 52 %. Město má v zásobování tep-
lem velké investice, které bude splácet déle 
než jedno volební období. Jsou to ale inves-
tice do oblasti, která se týká života občanů 
ve městě a má také zájmy občanů chránit. 
Do budoucna může také městu přinést zis-
ky nebo ztráty. ZTA by se mělo více starat 

o dobré vztahy se svými zákazníky – tedy 
nejen o ty velké, ale o všechny. Podle mého 
názoru musí být prioritou každého zastupi-
tele, nejen jak se na fungování města dívají 
občané, ale také, aby vedení města v násle-
dujícím volebním období převzalo město 
v co nejlepším stavu.

Další prioritou je podpora rodin s dětmi 
a možností vyžití dětí. V plánech města bylo 
víceúčelové hřiště na Ptačině a tak doufám, 
že se podaří takový projekt zrealizovat.

Co byste rád uskutečnil do konce voleb-
ního období?

Do konce volebního období jsou dva 
roky. Do té doby je nutné dořešit vztah měs-
ta k ZTA. Městem nemyslím jen městský 
úřad. Zda u toho budu, přesně nevím. Naše 
rodina se bude pravděpodobně stěhovat do 
Blanska a to by znamenalo přenechat práci 
v zastupitelstvu místním.

A co dlouhodobé plány?
Dlouhodobé plány mám, ale ty nesouvisí 

s prací v zastupitelstvu. Pokud zůstanu v za-
stupitelstvu do konce volebního období, za-
čnu dlouhodobější plány dělat až před vol-
bami. Do té doby se jistě hodně změní a pri-
ority budou vypadat jinak.

Chtěl byste ještě něco sdělit?
Snad jen to, aby se zastupitelům do kon-

ce volebního období dařilo naplňovat to, 
co si předsevzali ve volebních programech 
a přes občasné názorové neshody se společ-
ně soustředit na řešení problémů města.
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Aktuální informace
ze svodky událostí Městské policie Adamov

Pozvánka na vlastivědné 
exkurze do Moravského krasu

I na letošní rok ZO ČSOP Ponikva připra-
vila sobotní vlastivědné vycházky pro oby-
vatele a návštěvníky Moravského krasu. 
Tato aktivita je financována z Evropského 
sociálního fondu v rámci projektu „Síť infor-
mačních a vzdělávacích center v CHKO ČR“. 
Moravský kras, nejstarší chráněná krajinná 
oblast na Moravě, může zvídavým návštěv-
níkům mnoho nabídnout. Proto přijměte 
naše pozvání a pojďte spolu s renomovaný-
mi lektory objevovat malá i velká tajemství 
našeho krasu.
7. června - Hornictví v okolí Rudice

Přijďte poznat historické způsoby získá-
vání železné rudy. Asi pětikilometrovou vy-
cházkou vás provede Antonín Chaloupka. 
Sraz: u točny autobusu v Rudici v 9.15 hod.
14. června - Botanická vycházka k Býčí 
skále

Víte, co všechno kvete a roste kolem nás? 
To Vám poví Karin Hustáková. Sejdeme se 
v Adamově u zastávky ČD v 8.45 hodin. Vy-
cházce předchází výklad ke Světelskému oltáři 
v kostele sv. Barbory.
21. června - Vodní živočichové krasu - 
Bystřec

Voda je základní prostředí pro život řady 
organizmů. Lektorem bude Miroslav Kova-
řík a sejdeme se u Jedovnického kina v 9.15 
hodin.
28. června - Medobraní ve Vilémovicích

Novinka - Navštívíme včelařskou hob-
by farmu v době vytáčení medu. Lektorem 
bude Jiří Zigal. Sraz u autobusové zastávky 
ve Vilémovicích a 9.15 hodin.

(rere)

1. května byly k pomníku Rudoarmějce slavnostně položeny věnce.

Vybrané události z dubna 2008 a května 
2008 konkrétně:

* Při výkonu pochůzkové činnosti v ran-
ních hodinách bylo strážníkům telefonicky 
oznámeno, že dva muži vynášejí z areálu fir-
my OSZ nerezový plech. Strážníci se dostavi-
li na místo v areálu OSZ, odkud byly nerezo-
vé plechy odnášeny. Strážníci se šli podívat 
směrem kam muži nerezové tabule odnáše-
li. Při spatření strážníků se muži dali na útěk, 
který však pro jednoho z dvojice dlouho ne-
trval. Jeden z mužů byl strážníky po krátké 
honičce dopaden a byl předán hlídce OO 
PČR Blansko. Druhý muž se dostavil v odpo-
ledních hodinách pro osobní vozidlo, které 
měl zaparkované v blízkosti areálu OSZ, ale 
strážníci v muži poznali druhého ze dvojice. 
Tento muž byl následně předán hlídce OO 
PČR Blansko.

* V odpoledních hodinách strážníci MP 
Adamov prováděli hlídkovou činnost na les-
ní cestě z ulice Opletalova směrem k ČOV 
Adamov. Strážníci u závory na lesní cestě 
zjistili stojící vozidlo, jehož řidič se snažil zá-
mek závory odemknout kladivem. Řidiči se 
vjetí na tuto lesní cestu poněkud prodražilo, 
protože se dopustil dvou přestupků. Jelikož 
vozidlo bylo vyšší než povoluje výška, která 
je uvedena na svislé dopravní značce umís-
těné před tunelem, musel řidič s vozidlem 
absolvovat cestu po lesní cestě ještě jednou 
směrem k ulici Opletalova. Před vjezdem na 
ulici Opletalova asi 50 m zůstalo vozidlo na 
lesní cestě stát, a tak byl na pomoc přivolán 

SDH Adamov, aby vozidlo pomocí hasičské-
ho vozidla vytáhl.

* V odpoledních hodinách strážníci pro-
váděli kontrolu dětského hřiště na ulici Ko-
menského. Při provedené kontrole strážní-
ci uviděli dva chlapce jak ,,tancují“ po stole 
na ping pong. Chlapci byli upozorněni, že 
k těmto účelům stůl není určen. Strážníci 
vyrozuměli rodiče chlapců. Vzniklá škoda na 
speciálním nátěru bude opravena a rodiči 
chlapců uhrazena.

Vážení občané, nenavštěvujte dět-
ská hřiště se svými domácími maz-
líčky, dětská hřiště jsou určena pro 
děti, NE pro domácí mazlíčky (jedná 
se o psy)!
Přehled přestupků na úseku dopravy od 
15. 4. 2008 do 15. 5. 2008:
Zákaz stání B 29 - na ulici Sadová - 4x
Stání v křižovatce - na ulici Sadová - 1x
Stání na chodníku, kde to není dovoleno 
- na ulici P. Jilemnického – 1x
Neoprávněný zábor veřejného prostranství 
– na ulici Neumanova – 1x
 - na ulici Družstevní – 1x
Zákaz vjezdu všech vozidel B 1 
- nám. U Kostela – 5x
- lesní cesta Svitavská (ŠLP Křtiny) – 3x
- lesní cesta z ul. Opletalova k ČOV - 4x

Celkem bylo projednáno v blokovém ří-
zení 20 dopravních přestupků.

 Jaroslav Kolčava 
strážník MP Adamov
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Informace o vyhodnocení úspor 
po rekonstrukci soustavy CZT

Použité zářivky do popelnice nepatří

Výsadba aleje kaštanů v katastru města Ada-
mova na mýtině před Ptačinou podél silnice 
z Útěchova. Akce byla koordinována se ŠLP 
Křtiny jako vlastníkem pozemku a odborným 
poradcem. Tuto výsadbu i další následnou 
péči o jedenáct stromků Jírovce maďala zašti-
ťuje sdružení hráčů pétanque FENYX Adamov 
pod vedením pánů Mrliny a Henka.

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do 
kontejneru se směsným komunálním odpa-
dem, protože z nich mohou při rozbití unikat 
nebezpečné látky. Občané města Adamova 
mohou bezplatně odkládat vyřazené zářiv-
ky na sběrný dvůr firmy GAMA J+P s.r.o., Ko-
lonie 302, v Adamově. Zpětný odběr všech 
použitých elektrozařízení zajišťují kolektiv-
ní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, 
které k tomu opravňuje zápis do Seznamu 
výrobců elektrozařízení vedeného minister-
stvem životního prostředí.

Kolektivní systémy již třetím rokem 
smluvně zajišťují celý proces, to znamená 
od vytvoření sítě sběrných míst (s využi-
tím sběrných dvorů), až po předání zpětně 
odebraných elektrozařízení firmám, které se 
specializují na jejich ekologické zpracování 
a recyklaci. Cílem je separovat elektrozaří-
zení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné 
látky od ostatního odpadu, který končí na 
skládkách nebo ve spalovnách.

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

se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových 
výrobků odděleně od ceny. Systém zpět-
ného odběru a ekologického zpracování 
elektroodpadu však nemůže fungovat bez 
aktivního a vstřícného přístupu spotřebite-
lů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu ne-
funkční zářivku na místě k tomu určeném, to 
znamená v místě zpětného odběru nebo při 
nákupu nového výrobku přímo v prodejně, 
přispěje k ochranně životního prostředí.

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou 
město Adamov uzavřelo s kolektivním sys-
témem EKOLAMP, byly do sběrného dvoru 
GAMA J+P s.r.o. umístěny speciální kovové 
kontejnery, do kterých mohou zdarma od-
kládat použité světelné zdroje nejen obča-
né, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektroza-
řízení používají či shromažďují při své podni-
katelské činnosti (prodejny, elektromontážní 
firmy, menší podniky, instituce apod.).

EKOLAMP obci přispívá na náklady pro-
vozu sběrného místa a plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím město 
Adamov ušetří část prostředků ze svého roz-
počtu určených na provoz systému nakládá-
ní s komunálním odpadem, které může in-
vestovat do nádob na separovaný odpad.

Odbor správa majetku města

Byli jsme požádáni společenstvím 
vlastníků Neumannova 437/2 o vyhod-
nocení úspor, které přinesla rekonstruk-
ce soustavy CZT a o zdůvodnění rozdíl-
né ceny GJ kalkulované a uvedené na 
vyúčtování předloženém správcem ob-
jektu.

Vyhodnocení úspor
Z předložených údajů mohu konsta-

tovat následující:
V roce 2006 zaplatila posuzovaná 

bytová jednotka za teplo pro vytápě-
ní a ohřev TUV částku 27.391 Kč. V roce 
2007 zaplatila posuzovaná bytová jed-
notka za teplo pro vytápění a ohřev TUV 
částku 22.212 Kč. Úspora v roce 2007 
oproti roku 2006 činí 5.179 Kč. Je tento 
výsledek reálný nebo je ovlivněn jinými 
skutečnostmi, jako je například teplejší 
zima? Jak se do výsledné platby promít-
ne změna ceny plynu?

Pro reálnost čísel musíme doplnit 
výpočet o níže uvedené skutečnosti:

Nárůst průměrné ceny zemního ply-
nu oproti roku 2006 činí cca 10 %.

Spotřeba tepla v roce 2007 byla 
o 12 % nižší než v roce 2006 díky příhod-
nějším klimatickým podmínkám (pře-
počteno z průměrné venkovní teploty 
v letech 2006 a 2007 denostupňovou 
metodou).

Pro srovnání tedy musíme zohlednit 
oba výše uvedené faktory a zaplacenou 
částku za rok 2006 vynásobit 10 % (ná-
růst ceny zemního plynu) a zaplacenou 
částku za rok 2007 vynásobit 12 % (pří-
hodnější klimatické podmínky). Po pro-
vedení těchto nenáročných matematic-
kých operací se tedy dostaneme k čís-
lům, která jdou srovnat.

Porovnáváme tedy:
přepočtenou platbu za rok 2006 na 

bytovou jednotku – 30.130 Kč
přepočtenou platbu za rok 2007 na 

bytovou jednotku – 24.877 Kč
Reálný rozdíl plateb je tedy 5.252 

Kč. Pro celé společenství vlastníků toto 
znamená reálný rozdíl zaplacené částky 
194.850 Kč.

Rozdíl v průměrné ceně GJ uvedené 
ve vyúčtovací kalkulaci a na faktuře

Rozdílná cena 1 GJ je způsobena tep-
lejší zimou. Fixní částka, která charakte-
rizuje nasmlouvaný potřebný příkon ob-
jektu (ve smlouvě je vztažená na odběr 

objektu v GJ při výpočtových podmín-
kách), činí ve vašem případě 1390 GJ. 
Skutečný odběr v roce 2007 (poslední 2 
zimy poměrně teplé) činil 1203 GJ.

Každý rok tedy zaplatíte 164,23*1390 
= 228 279 Kč bez DPH (239.693 Kč vč. 
DPH). Tuto částku platíte v případě příz-
nivých i nepříznivých klimatických pod-
mínek.

Proměnná složka ve vyúčtování činí 
294,33 Kč bez DPH (309, 05 Kč vč. DPH) 
a je účtována dle skutečné spotřeby.

Výsledná cena GJ je pro Vás v roce 
2007 - 508,33 Kč vč. DPH (484,12 bez 
DPH) místo 481,48 Kč vč DPH (458,56 
bez DPH) uvedených ve vyúčtovací 
kalkulaci, ale v případě chladnější zimy 
bude rozdíl zase ve prospěch odběra-
tele.

Tento způsob účtování vychází ze zá-
sad kalkulace ceny tepla stanovenými 
platnými předpisy pro stanovování cen 
v teplárenství.

Závěrem můžeme tedy bez jakého-
koliv srovnávání jednotkových cen GJ 

konstatovat, že rekonstrukce CZT při-
nesla v rámci hodnoceného bytu úspo-
ru 5.252 Kč ročně, v rámci celého spo-
lečenství vlastníků Neumannova 437/2 
byla úspora 194.850 Kč.

Ing. Martin Polák,  
jednatel ZTA s.r.o
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Na červen připravujeme:
Výstavu dřevěných her, hraček a byto- •
vých doplňků pro děti. Probíhat bude 
v době od 2. do 8. června 2008 v salon-
ku MKS Adamov. Otevřena bude denně 
od 14 do 17 hodin, v jiném čase po do-
mluvě na č.t. 516 446 590.
3. června a 10. června •  v době od 14 do 
15 hodin – další lekci kurzu trénování pa-
měti.
Oslavu MDD pro nejmenší • ... Termín 
akce: sobota 7. června 2008. Děti spo-
lu s rodiči pozve MKS k návštěvě divadla 
Reduta v Brně, kde je pro děti připravena 
pohádka Kvak a Žbluňk. K cestě do Brna 
využijeme historického vlaku, který v ten-
to den bude jezdit na trati Brno Blansko, 
zpět je zajištěna autobusová doprava. 
Bližší informace na plakátech.
10. června •  v době od 14 do 15 hodin dal-
ší lekce kurzu trénování paměti,
Poslední Pohádkové dopoledne v tomto  •
školním roce se uskuteční ve středu 11. 
června od 9.45 hodin. V. Schilder a O. 
Marková za dětmi přijedou s pohádkami 
skrytými pod názvem Brémští muzikanti.
Do Městského divadla v Brně pozveme  •
zájemce ve čtvrtek 12. června. Připrave-
na je opereta Mamzelle Nitouche. Odjezd 
autobusu je v 18.30 hodin od ZŠ Komen-
ského a 18.40 hodin z Ptačiny.

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

Další kurz, který bude probíhat až do 24. červ-
na, připravilo MKS pro všechny, kdo mají pro-
blémy s pamětí a uvědomují si, že paměť je tře-
ba trénovat. Na fotografii Michaela Nešporo-
vá, lektorka kurzu.

Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22 
č.t. 516 446 590, 607 518 104 
e-mail: mks-adamov@quick.cz 
zajistilo pro děti všech věkových kategorií 
v rámci oslav MDD jízdenky na jízdu 
historickým vlakem  na trati Brno - 
Blansko a zpět.  Děti mají jízdenky 
od MKS zdarma, ostatní za 80 Kč. 
Jízdenky si můžete odebrat v MKS od pon-
dělí 26. května 2008. 

Fotografie účastníků zájezdu do Zwettlu - 24. 5. 2008. 
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Červnové Nedělní setkání s pohádkou se  •
uskuteční 15. června v 16 hodin. Ostatní 
informace najdete na plakátech.
Zveme vás do Společenského centra na  •
ulici Komenského na výstavu obrazů Sta-
nislava Havlíka s názvem Příběhy kvě-
tin a jiné malování do čtverce. Zahájena 
bude slavnostní vernisáží v neděli 15. 
června v 16 hodin.
V úterý 17. června t.r. se vypravíme na  •
další výlet našim regionem. Průvodcem 
nám tentokrát bude pan Jozef Jančo. Při-
hlášky do 10. června 2008. Bližší informa-
ce na plakátech.
17. června pokračování kurzu trénování  •
paměti – v době od 14 do 15 hodin v MKS.
24. června závěrečné setkání návštěvníků  •
kurzu trénování paměti v době od 14 do 
15 hodin v MKS.
25. června 2008 •  návštěvu brněnského 
planetária - pořadu Ve stínu světla (po-
řad o podivuhodných přírodních úkazech 
- zatmění Slunce a Měsíce). Dle možnosti 
pozorování večerní oblohy. Informace na 
plakátech, přihlášky do 17. června 2008.
V sobotu 28. června 2008 zájezd do Pra- •
hy spojený s návštěvou divadla. Doprava 
vlakem.
Poslední setkání – NEZUK v tomto škol- •
ním roce – 29. června 2008 v 16 hodin 
v salonku MKS.

Nové knihy, které najdete 
v MKS - knihovně:
Našim nejmenším:

Havel,J.: Kdo má smysl pro nesmysl
Lindgrenová,A.: Já ještě nechci jít spát
Žáček,J.: Pohádkový tobogán
Zinnerová,M.: Čtyři uši na mezi
Nejkrásnější pohádky o psech

Pro ženy jsme nakoupili:
Tomiak,K.: Ve stínu touhy
Howard,L.: V zajetí času
Roberts,N.: Zakletá země
Kalogridis,J.: Úsměv Mony Lisy
Clark,M.: Kdo tě zná

Detektivní romány:
Franck,K.: Černý oheň
Patterson,J.: Stopy v písku
Patterson,J.: Pátý jezdec
Heron,E.: Nemocnice
Dreyer,E.: Anděl smrti

Dopravní 
okénko

Předprodej jízdenek:  24. června 
2008 v době od 14 do 16 hodin v MKS 
Adamov. 

O svých cestách za poznáním vyprávěla účastníkům besedy Alena Žákovská

Generální zkoušku vystřídalo v neděli 11. května Hudební pohlazení pro maminky - koncert Věry 
Bakalové, Františka Kratochvíla a Jiřího Novotného.

V rámci vlastivědných výletů jsme navštívili kartografické muzeum ve Velkých Opatovicích. Jeho 
návštěvu doporučujeme všem!
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BOB A … ŠTAFLÍK A … MOTÝL 
EMANUEL A … PEJSEK A ...

KDO KE KOMU 
PATŘÍ...

MKS připravilo pro děti literárně – zá-
bavnou soutěž. Úkolem soutěžících je:

navštívit v týdnu od  • 2. do 6. června 
v půjčovní době adamovskou knihov-
nu,
od paní knihovnice si vzít soutěžní  •
kupon, do kterého vám budou zazna-
menány výsledky soutěže,
kupon vyplnit, •
z tajemného vaku si v časovém limitu 1  •
minuty budete vytahovat názvy pohád-
kových bytostí, pohádek apod. a vašim 
úkolem bude říct druhou (popřípadě 
třetí) postavu, která k vylosované by-
tosti patří.
Vítěz soutěže, který utvoří za minutu  •
nejvíce dvojic, obdrží volnou jízdenku 
na projížďku historickým vlakem. Proto 
je nutné úplně vyplnit soutěžní kupon, 
abychom mohli vítěze včas kontaktovat.
VČELKA MÁJA A … SMOLÍČEK 

A … DLOUHÝ, … A BYSTROZRAKÝ

STOP OBEZITĚ BRNO
Mendlovo nám. 17, 603 00 Brno 
e - mail: STOBBrno@seznam.cz 
tel.: 5 43 21 28 50, 603 46 92 92

Pozor!STOP ! 
 Kurz HUBNUTÍ

Přímo ve vašem bydlišti 
ADAMOV 

Městské kulturní středisko Ptačina, Opletalova 22

ZAHÁJENÍ 8. 7. 2008

Kurz „Hubneme v pohodě“.

Podrobnější informace a přihlášky 
na tel. číslech: 5 43 21 28 50 

 603 46 92 92

Městské kulturní středisko Adamov pořádá ve dnech

2. - 8. června 2008 
VÝSTAVU
dřevěných hraček 
dřevěných her 
dřevěných doplňků
firmy

Výstavu můžete navštívit v uvedených dnech 
vždy od 14 do 17 hodin, v jiném čase po 
domluvě na č.t. 516 446 590.
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Plán činnosti odb. turistiky 
na červen 2008

14. 6. 2008 ZA ŠAMOTOVÝM PLÁTKEM
Velké Opatovice, dle propozic pořadatele, 
odj. z Adamova 6.23 h.

21.6. 2008 MIKULOV, SV. KOPEČEK 
podzemní památky
odj. Adamov zast. 7.40 h.

Fotografie z výstavy Flora Olomou Nedělní setkání s pohádkou patřilo 18. května Evě Lesákové s její pohád-
ce O Smolíčkovi.

Brněnské umělce vystřídali v rámci Pohádkového dopoledne umělci z Andělské Hory, kteří dětem 
přivezli pohádku Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla.

Gold station art - překvapení 
ze Zlaté Zastávky

Mladí lidé navštěvující denní nízkopra-
hové centrum Zlatá Zastávka Vás srdeč-
ně zvou na výstavu svých prací. Výtvar-
né artefakty vznikly během celoročního 
programu Tvořivé pátky, který vedla ada-
movská výtvarnice Olga Hořavová. Slav-
nostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 26. 
6. 2008 v 15.00 hodin ve Společenském 
centru MKS na Horce /bývalý internát/. Ve 
čtvrtek 26. 6. bude výstava zpřístupněna 
pro školy od 9. hodin. Výstava potrvá do 4. 
7. 2008 a bude zpřístupněna denně od 13 
do 17 hodin. Výstavu zahájí vedoucí pro-
gramu výtvarnice Olga Hořavová a zahra-
je „Sam“, pracovník centra Zlatá Zastávka. 
Zajímá-li Vás, jak a čím také žije adamov-
ská mládež, neváhejte a přijďte.
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Oslava Dne matek
Tradičně, tak jako každým rokem, jsme 

6.5.2008 v naší mateřské škole na ulici Ko-
menského přivítali společně s dětmi ma-
minky, babičky, abychom je potěšili při pří-
ležitosti oslavy Dne matek. Pozvání do ma-
teřské školy neodmítli ani tatínci, dědečkové 
a ostatní příbuzní. Děti se na tento den ve-
lice těšily a pečlivě se na něj připravovaly. 
Své maminky potěšily pěknými básničkami, 
písničkami, nechyběl ani taneček. Ti, kteří se 
učí hrát na zobcovou flétnu, zahráli své ma-
mince písničku. Nástěnky v šatnách zdobily 
zdařilé portréty maminek. Děti vlastnoručně 
připravily přáníčko a darovaly mamince ky-
tičku. Tímto chtěly děti a paní učitelky ales-
poň trochu maminkám poděkovat za to, jak 
se o ně starají, za jejich lásku a obětavost.

 Učitelky MŠ Komenského

Slova pro povzbuzení
Vulgární slova jsou slova neslušná – tak 

si to aspoň pamatujeme. Původně však „vul-
gární“ znamená lidový, tedy hojně rozšíře-
ný, obecný. A proto kdysi odborníci nazvali 
obecnými například chocholouše, ale také 
vlaštovku a nebo slavíka. I když… za čas asi 
bude trapné říkat takto tvorům, kteří vymíra-
jí. Přitom by jim stačily k „zobecnění“ pouhé 
dvě věci: obživa a hnízdo. Zdá se ale, že po-
dobný osud čeká i pojmenování „člověk ro-
zumného“, homo sapiens. Také tento název 
pro někoho, kdo stále méně rozumí sobě 
i přírodě, bude časem znít divně. Možná se 
bude muset i pozměnit. Přitom by stačily 
k jeho záchraně jen dvě věci: porozumění 
a přátelství.

Zdraví J. Kaňa

Oslavu Svátku maminek v MKS zpříjemnily svým vystoupením děti ze ZUŠ Adamov. O druhou půl-
ku příjemného odpoledne se postaral Václav Kovářík.

Fotografie z výstavy fotografií Petra Masaryka
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Žili mezi námi
Vladimír Sobol - nedožité 
70. narozeniny 

Narodil se 16. června 1938 v Blansku, 
kde vychodil obecnou a měšťanskou školu. 

Poté se vyučil 
strojním zámeč-
níkem na uči-
lišti v Josefo-
vě a nastoupil 
do adamov-
ského závodu, 
kde pracoval 
až do odcho-
du do důchodu. 

Pamětníci - bývalí pracovníci závodu - si ho 

Vzpomínka
Dne 20. června uplynou již dva smutné 

roky od doby, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná a nezapomenutelná manželka, 
maminka a babička paní Hana Voráčová. 
Děkujeme všem, kteří ji s námi věnují tichou 
vzpomínku. Manžel s rodinou.

Dne 30. června by se dožila 80 let paní 
Květoslava Buchtová. Kdo jste ji měli rádi, 
vzpomeňte s námi. S láskou v srdci dcera 
Blanka Fleischlingerová s manželem a vnuk 
Filip.V neděli 15. června v 16.00 hodin bude ve 

Společenském centru v Adamově zahájena 
výstava obrazů brněnského umělce Stani-
slava Havlíka. Výstavu uvede Stanislav Hav-
lík a Jaroslav Budiš, součástí bude rovněž 
oblíbený hudební program. Výstavu mů-
žete shlédnout do 24. června od 13.00 do 
17.00 hodin. Mgr. Stanislav Havlík se naro-- 
dil roku 1939 v malé obci Obora, odkud se 
rodina přestěhovala do Bořitova. První váž-
nější pokusy o výtvarnou tvorbu přišly na 
blanenském gymnáziu. Po jeho absolvová-
ní se vydal studovat učitelství kreslení na 
Univerzitu Palackého v Olomouci. V roce 
1960 nastoupil jako profesor kreslení na 
umístěnku v Hlučíně. Na základní škole, pak 
gymnáziu a nakonec základní umělecké 
škole působil 40 let, posledních 20 let jako 
ředitel ZUŠ Hlučín. Ve volném čase (hlavně 
o prázdninách na chalupě v Beskydech) re-
alizoval touhu po vlastním výtvarném vyjá-
dření v kresbě, grafice a hlavně olejomalbě. 

Po odchodu do důchodu se v roce 2000 vra-
cí do rodného kraje a intenzívně se věnuje 
malování. Během čtyř desetiletí si Stanislav 
Havlík vytvořil vlastní ojedinělou kombino-
vanou techniku, ve které prorůstá rytá kres-
ba s plochami lazurových odstínů střídmé 
barevnosti. Námětově se především v kra-
jinomalbě posouvá ke stylizovanému sym-
bolickému detailu jako charakteristickému, 
poetickému vyjádření atmosférické nálady 
či stavby krajiny. Jak už název výstavy na-
povídá, s oblibou vytváří díla ve čtvercovém 
formátu. Na výstavě představí rovněž tvorbu 
tématicky zaměřenou na květiny.

PhDr. Jaroslav Budiš

pamatují zejména jako pracovníka v kni-
hárně, tiskárně a jako reprodukčního foto-
grafa. Vladimír byl solidní a poctivý pracov-
ník. Věnoval se rovněž fotografování života 
v závodě, ve městě i jinde. Na svém praco-
višti (v tiskárně Adamovských strojíren) se 
podílel na přípravě tisku brožur a publika-
cí vydávaných závodem, ale v mnoha pří-
padech také připravených Historicko-vlas-
tivědným kroužkem, závodní knihovnou 
apod. V závodě se seznámil se svojí ženou 
Jiřinou, se kterou vychovali tři děti. V Ada-
mově bydleli od 60. let minulého století. 
Vladimír byl dobrý kamarád s přátelským 
jednáním. Nepředvídaně zemřel na srdeční 
infarkt dne 19. října 1999 v 61 letech. Jeho 
manželka zemřela zanedlouho po něm. Děti 
bydlí mimo Adamov. 

Čest jeho památce.

Pozvánka na výstavu
Příbéhy květin a jiné malování do čtverce
Výstava obrazů Stanislava Havlíka
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IV. ročník okresního turnaje ve vybíjené

Zleva nahoře: Petra Vojtová, Adéla Šnoblová, Michaela Filoušová, Kamila Prokopová, Michaela 
Doležalová, Marie Krésová. Zleva dole: Veronika Straková, Klára Potůčková, Lucie Čížková, Denisa 
Veselá, Zuzana Palová, Tereza Klímová

Vítězky starších žákyň – družstvo ZŠ Křtiny.

Adamovští judisté se v letošním roce pro-
zatím zúčastnili čtyř turnajů přípravek v Brně, 
ze kterých si Elen Rodová přivezla třikrát dru-
hé a jednou první místo. Na dubnovém tur-
naji si první místo vybojoval také Šimon For-
mánek, druhé místo Vlastibor Vošahlík a třetí 
místo Sedláčková Hana. Turnajů přípravek se 
dále zúčastňovali Šmak Martin a Havelka De-
nis. 15. března se v Brně v Hale SKKP konala 
kvalifikace na přebory MČR mladších žáků. 
Tento turnaj byl zároveň přeborem JMK, 
kde Patrik Bychler obsadil první místo a Pa-
vel Šmak druhé ve svých kategoriích. Také to 

byl turnaj spojených oblastí jižní Moravy, kde 
Patrik obsadil druhé a Pavel páté místo. Pře-
bory České republiky mladších žáků se kona-
ly v Mohelnici 12. dubna, kdy se ani Patriko-
vi ani Pavlovi příliš nedařilo. Dne 29. března 
se konala velká cena Blanska. Elen Rodová 
a Martin Šmak obsadili druhá místa a Hanka 
Sedláčková skončila třetí. Daněk Leoš a Voj-
ta Tyl se pravidelně zúčastňují turnajů GP 
dorostenců, kdy 2. února Leoš obsadil velmi 
dobré páté místo. Páté místo vybojoval také 
26. dubna na MVC Vídně.

Trenér

Judo Adamov informuje

Dne 30.4.2008 se konal již čtvrtý ročník 
okresního turnaje ve vybíjené dívek. Byly vy-
hlášeny dvě soutěžní kategorie: mladší žáky-
ně 6. a 7. tříd a starší žákyně 8. a 9. tříd. V ka-
tegorii mladších žákyň se dívky z adamov-
ské školy utkaly se soupeřkami ze základ-
ních škol Erbenova v Blansku, v Boskovicích 
- ul. 9.května, v Olešnici, ve Křtinách a v Rájci 
-Jestřebí. Našim dívkám se podařilo zvítězit. 
Na svém kontě neměly ani jednu prohru. 
Na druhém místě se umístily Křtiny a na 3. 
místě Olešnice. Ve starší kategorii naše dívky 
bojovaly s Černou Horou, Rájcem - Jestřebí, 
Křtinami a Blanskem - Erbenova. V této kate-
gorii se našim dívkám nevedlo a skončily na 
krásném posledním místě. První místo obsa-
dila škola Křtiny, 2. místo Blansko - Erbenova 
a na 3. místě skončila Černá Hora. Dívky byly 
za svůj výkon odměněny diplomy a poháry 
a všechny si odnesly sladkou odměnu. Chce-
me poděkovat našim adamovským děvča-
tům za snahu a především mladším žákyním 
za jejich prvenství.

 Marie Klepárníková, Edita Kuběnová 

Mladší žákyně
1. Adamov
2. Křtiny
3. Olešnice
4. Rájec Jestřebí
5. Boskovice 9.května
6. Blansko - Erbenova

Starší žákyně
1. Křtiny
2. Blansko - Erbenova
3. Černá Hora
4. Boskovice
5. Adamov
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Nábor do mládežnických družstev

1. Republiková GRAND PRIX 
v Olomouci 18. - 20. 4. 2008

Š AC HY
Petra Masáková 4. na MČR

Martin Handl získal KM
Ve dvou soutěžích v letošní sezóně se ša-

chisté adamovského oddílu zúčastnili Mis-
trovství České republiky.

Nejmladší člen oddílu Petra Masáková zís-
kala ve své kategorii D8 4. místo. V soutěžích 
čtyřčlenných družstev v bleskovém šachu se 
naše družstvo vítězstvím v přeboru Jihomo-
ravského Šachového svazu kvalifikovalo na 
MČR. Na vlastním šampionátu pak v kon-
kurenci nejlepších hráčů republiky skončilo 
na 18. místě. V obou turnajích se vystřídala 
sestava Karel Švehla, Pavel Masák, Martin 
Handl, Daneš Polách a Pavel Loubal.

V mistrovských soutěžích družstev „A“ 
tým v Krajském přeboru II. třídy vybojoval 
2. místo, když šanci na vítězství ztratil až 
v předposledním kole ve vzájemném soubo-
ji o první místo s vítěznou Kuřimí. Další dvě 
oddílová družstva, „B“ a „C“, odvedla v okres-
ním přeboru a v základní soutěží Blanenska 
solidní výkony a obsadila 4. místa.

Nejlepším hráčem ze všech družstev 
v Krajském přeboru se stal člen adamov-
ského oddílu Martin Handl. Svým výkonem 
splnil normu pro udělení výkonnostní třídy 
Kandidát mistra. Stal se tak třetím nositelem 
tohoto titulu v adamovském šachovém od-
dílu po Karlu Švehlovi a Pavlu Masákovi.

V mistrovských soutěžích jednotlivců 
výrazného úspěchu dosáhli členové našeho 
oddílu na okresním přeboru v bleskové hře 
kde obsadili první tři místa v pořadí 1. Martin 
Handl, 2. Daneš Polách a 3. Pavel Loubal.

PB

Hráči ŠK Adamov po úspěchu na poháru 
družstev o sobě dali zase vědět i v soutěži 
jednotlivců a dvojic na 1. RGP v letošním 
roce. V pátek 18. 4. turnaj začínal soutěží 
mixů, kterého se zúčastnilo celkem 106 smí-
šených párů z celé republiky. Vítězem se stal 
Martin Réda z DC HORNETS ADAMOV spo-
lu s Blankou Vojtkovou z DC KOLEČKO CATS. 
V sobotu 19. 4. se hrál turnaj TOP24 za účasti 
24 nejlepších hráčů České republiky.V tomto 
turnaji měl Adamov tři želízka v ohni. Martin 
Réda – 5. místo, Aleš Mrva a Jaromír Bednařík 
17. místo. Republiková GRAND PRIX jednot-
livců odstartovala za účasti 299 hráčů. Turnaj 

končí kolem půlnoci a Aleš Mrva prohrává až 
ve finále s Schneiderem z Ostravy – pěkné 2. 
místo. V soutěži dvojic, které se zúčastnilo 
131 dvojic, obsadili Aleš Mrva a Martin Réda 
9. místo. Při výše uvedené účasti nejlepších 
hráčů z celé České, ale i Slovenské republi-
ky dosáhli adamovští hráči velice dobrých 
výsledků. Navíc máme trojici hráčů – Mrva, 
Réda, Bednařík v nominaci 32 hráčů, kteří si 
to rozdají o čtyři místa v české reprezentaci, 
která bude hrát na ME v Itálii.

  Ing. Milan Dudík,  
předseda ŠK Adamov

Zraky všech fotbalových fandů budou 
za několik dní upřeny na fotbalové stadiony 
v Rakousku a Švýcarsku, kde proběhne ME 
2008. V tuto chvíli na domácích fotbalových 
trávnících budou probíhat závěrečné boje 
v okresních, krajských a divizních soutěžích. 
Mnohé kluby však již hledí dopředu a spřá-
dají plány na nový soutěžní ročník 2008/2009 
nebo alespoň na jeho podzimní část.

FK Adamov tímto oznamuje nábor do 
fotbalové přípravky. Jedná se budoucí hráče 
narozené 1. 1. 1998 a mladší. Nábor se usku-
teční na fotbalovém hřišti v pondělních ter-
mínech 2.6. a 9.6.2008 vždy od 16.00 hodin. 
Další termíny náborů budou uskutečněny 
až v měsíci srpnu 2008, a to vždy v pondě-
lí a středu od 18.8.2008. Čas zahájení pří-
pravných tréninků nově budovaného kádru 
bude upřesněn.

Stejně jako do družstva přípravky, tak i do 
týmu dívčí kopané přijmeme holky, slečny 
i dospělé zájemkyně o tento sport. Z iniciati-
vy žákyň ZŠ Adamov v průběhu měsíce dub-
na vzniklo družstvo dívčí kopané. Do jejich 
řad rádi přijmeme další adeptky kopané, 
stejně jako členy realizačního týmu (vedoucí 
družstva a trenér) z řad rodičů či příbuzných 
mladých fotbalistek.

Bližší informace o družstvu příprav-
ky Vám poskytne pan Leoš Hloušek (tel. 
603 872 985) nebo se s dotazy na činnost 
fotbalového klubu obracejte na adresu 
fk.adamov@seznam.cz.

S přáním krásného léta plného nezapo-
menutelných zážitků

VV FK Adamov
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McDonald´s Cup 
Jedovnice 25. 4. 2008

Od slabšího začátku po 
deklasování soupeře.

Oblastní kolo soutěže jsme nezačali šťast-
ně. Po hře plné nepřesností a hledání nejop-
timálnější sestavy jsme prohráli s domácí-
mi 1:5. Do dalšího zápasu jsme nastoupili 
v pozměněné sestavě a plně se soustředili 
na hru. Útočníci Libor Vintr a Dominik Fla-
chs potvrdili, že patří k fotbalovým nadě-
jím. Srovnatelné výkony podávali i záložníci 
Aleš Dudík, Radek Vybíral a Jaroslav Kalina. 
V téměř neprostupné obraně zářila Simona 
Rytířová a fotbalový objev Vlastimil Mužík. 
Dobrý výkon podal i přes zdravotní oslabení 
Lukáš Krčál. Do hry zasáhli také Petr Fejfárek 
a Lukáš Fiala. Jistotou byl Aleš Halva v bran-
ce. Hráčské a trenérské zkušenosti při vede-
ní zápasů uplatnil Zdeněk Handl z lavičky. 
Odhodlání a zlepšenou formu potvrdili naši 
hráči proti Sloupu, který jsme porazili 3:1. 
Žáci Rájce už vůbec nestačili na naši kombi-
nační hru a odešli poraženi 6:1. Zápasy v této 
věkové kategorii ( 4. a 5. třída) potvrdily vel-
ké předpoklady hráčů, ale také nevyrovna-
nost jejich výkonů. Střelci branek: Libor Vintr 
6, Dominik Flachs 2, Jaroslav Kalina 1, Radek 
Vybíral 1. Chtěl bych upřímně poděkovat ve-
dení FK Adamov za spolupráci při organizač-
ním a materiálním zajištění školních soutěží 
a trenérům za přípravu žáků.

Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov

Coca-Cola Cup – Lipůvka 24. 4 .2008

ELKO s.r.o.
Autoškola

Blansko, Pražská 5 
oznamuje, že v případě zá-
jmu ze strany občanů měs-

ta Adamova zajistí kurz 
autoškoly (skupiny A,B) 

přímo v Adamově. Zájemci 
si mohou volat o bližší in-

formace na č.t. 737 381 086 
p. Jevický.

Po dvou vydařených zápasech nám stači-
la remíza k postupu do dalšího kola celostát-
ní soutěže. Po úvodní remíze 2:2 se ZŠ Sloup 
jsme porazili 1:0 našeho tradičního soupeře 
ZŠ Erbenova Blansko. V rozhodujícím utká-
ní se přiklonilo sportovní štěstí k ZŠ Lipův-
ka. Vyrovnaný zápas rozhodla jediná bran-
ka hráče 1.FC Brno, který navštěvuje školu 
v Lipůvce.

Jednotlivé zápasy celého turnaje byly 
velice vyrovnané a mnohdy rozhodovalo 
jen štěstí nebo nepřesné výroky rozhodčích. 
Pro starší žáky jsou tyto turnaje opravdo-
vou prověrkou fyzické kondice a psychické 
odolnosti. Zápasy se hrají ve velkém tempu 

s minimálním odpočinkem. Školní družstva 
jsou výkonnostně silnější než ta, která hra-
jí oficiální soutěže ( školy reprezentují hráči 
z několika oddílů).

Firmě, která zajišťuje soutěž, posíláme 
výtku – zajistěte, resp. zaplaťte rozhod-
čí ČMFS. Tak významná celostátní soutěž si 
„profesionální“ rozhodčí zaslouží.

Sestava ZŠ a MŠ Adamov: Vlastimil Češ-
ka, Jakub Flachs, Matěj Lukáš, Roman Pospí-
šil, Ondřej Krátký, Milan Valný, Radek Melich, 
Svatoslav Krésa, Patrik Schimmerle, Marek 
Hycl, Radek Mikulášek, David Musil.

Antonín KašpárekAdatisk Adamov přijme 
pracovníka k obsluze 

řezačky papíru.
Tel.: 777 193 737
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Mokré 
vysvědčení 

Ve školním vzdělávací programu naší 
školy v Adamově je zařazeno i 40 lekcí pla-
veckého výcviku. Velice se osvědčilo, že děti 
absolvují tyto lekce v mladším školním věku 
- ve 2. a 3. ročníku. Lekce plavání probíhají 
celkem ve 4 etapách - vždy dvakrát po 10 
hodinách v každém školním roce. Plavec-
ký výcvik děti neplatí, rodiče se finančně 
podílejí jen na dopravném. Děti se na pla-
vání většinou velice těší. I ty, které přicháze-
jí do bazénu se strachem z vody, se během 
pravidelných lekcí osmělí a postupně jejich 
strach mizí. Je radost vidět dítě, které před 
časem reagovalo takřka pláčem na stříka-
jící vodu, jak se najednou potápí pod vodu 
pro míčky a puky. Výcvik vedou lektorky 
a lektoři plavání a probíhá zároveň za dozo-
ru pedagogických pracovníků. Pro výuku je 
používáno mnoho tradičních i netradičních 
pomůcek - plavací desky, plastová „křidélka“, 
„žížaly“, skluzavky, plovoucí koberce, různé 
druhy míčků, branky apod. Není tedy divu, 
že dětem se takové hodiny plavání velmi líbí. 
Protože letošní plavecký výcvik právě skon-
čil, tak už všechny děti, které plavou, dostaly 
své Mokré vysvědčení. Podle počtu uplava-
ných metrů se na něm objevil obrázek želvy, 
kapra, štiky nebo delfína.

Mgr. Soňa Karásková

Projekt ZOO
Po zdařilém projektovém vyučování v 6. 

ročníku adamovské školy na téma Cestov-
ní kancelář si žáci prosadili vytvoření další-
ho projektu. Domluvili jsme se, že projekt 
bude tentokrát zpracován ve výuce zeměpi-
su. Jelikož jsme v té době probírali přírodní 
pásy na Zemi, rozhodli jsme se vyhlásit pro-
jekt s názvem ZOO. Žáci měli za úkol vymys-
let název zoologické zahrady, kterou poté 
museli umístit do jakéhokoli místa na světě. 
Dále vytvořili plánek ZOO a ceník nabíze-
ných služeb (vstupné, občerstvení, prodej 
upomínkových předmětů). Hlavním úko-
lem bylo vybrat a následně zjistit informa-
ce o zvířatech z celého světa. Museli nalézt 
jejich fotografie a základní údaje o jejich 
životě. Nejobsáhlejší práci měli Dominik 
Neuman a Petr Svoboda z 6.A třídy, kteří 
odevzdali velmi rozsáhlé dílo v počtu 180 
stran. Ale i ostatní práce byly velmi zdaři-
lé. Žáci se opravdu snažili a vytvořili krásné 
zoologické zahrady a je jenom škoda, že je 
můžeme navštívit pouze na stránkách jejich 
projektů.

Marie Klepárníková

Autorizovaný servis 
a prodej výrobků 
STIHL, VIKING

Nákup na splátky
Na místě zaplatíte 

jen 1/10 z ceny 
zboží

Po - Pá: 6.30 - 15.00 hodin
Školní lesní podnik Křtiny
Autodílny Adamov, Nádražní 374
679 04 Adamov
tel.: 516 446 112
e-mail: autodilny@slpkrtiny.cz
www.slpkrtiny.cz/auto
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PODLAHY
Slezák

plovoucí dřevěné 
linolea

broušení parket
prodej, montáž

Poradenství, 
zaměření zdarma!

V detailech poznáte kvalitu.

Tel. 724 738 924

Bezpečnost osob 
a lesa

V dnešní době chce každý žít v klidném 
prostředí, a to nejlépe u lesa, kde může v kli-
du užívat odpočinku a kochat se svěží zele-
ní. Vlivem těchto požitků zaznamenáváme 
velký tlak rozšiřujících se obcí na umístění 
nemovitosti co nejblíže lesu. Když je baráček 
postaven, zjistí se po čase, že porostní pláš-
tě lesa začínají zasahovat do zahrad anebo 
strom doroste, chudák, do takové výšky, že 
může ohrozit nemovitost. Vzhledem k těm-
to skutečnostem začíná majitel nemovitosti 
telefonovat vlastníku lesa a požaduje odká-
cení stromu nebo celého porostního pláš-
tě z důvodu zastínění zahrádky nebo jeho 
vlastní bezpečnosti. Rázem jde romantika 
stranou a les začíná zavazet. Musíme ovšem 
připomenout, že les zde byl první a má tudíž 
plné morální právo žádat tento prostor, pro-
tože porostní pláště chrání stabilitu jeho 
vnitřního porostu. Samozřejmě, že bezpeč-
nost lidí nebo nemovitosti jsou na prvním 
místě, a tudíž musí ustoupit les. Vlastník 
musí velmi trpělivě snášet útoky žadatelů, 
když se dozvědí, že požadovanou vlastní 
bezpečnost si musí zajistit sami na vlastní 
náklady. Vlastník lesa zde má na své straně 
zákon o lesích č. 289/1995 Sb, kde § 22 říká, 
že vlastníci a investoři jsou povinni provést 
na svůj náklad nezbytná opatření, kterými 
si svůj majetek musí zabezpečit. Je třeba si 
uvědomit, že majitelé nemovitostí nemohou 
chtít po vlastníku lesa, aby na své náklady 
řešil jejich problémy, které nezavinil. Samo-
zřejmě by měl poradit odbornou radou, jak 
tyto problémy co necitlivěji řešit a hledat 
kompromis tak, aby vztahy sousedů byly co 
nejkorektnější.

Ing. Ivo Březina, ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně

INZERCE

Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku?  �
Využijte program při pracovním zařazení. 
Až 27 oborů. Tel. 511511011.

Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Prona- �
jměte auto, dům, plot či pozemek pro re-
klamní účely! Tel. 511511588.

Hledám ke koupi pozemek na uložení  �
finančních prostředků v okolí Adamova. 
Tel.: 542213207-8, mobil: 725541414.

Zhubněte zdravě, bez diet a navždy.  �
Poradenství ZDARMA. www.hubni.eu 
tel:776085308

Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příle- �
žitost na PC - www.pracezdomu.com.

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

Koupím byt 1-2+1 v Adamově.Tel.:  �
773 179 549.

Prodám přízemní garáž v dvojpodlažní  �
řadě na Horce, proti bývalému internátu. 
Tel. 733 666 769.

Pronajmu byt 1+1 na Ptačině. Informa- �
ce na tel 605 445 459.

Prodám garáž na ulici Plotní. Tel.  �
724 494 424.

Prodám slunný nově rekonstruovaný  �
byt se zařízením 2+1 v OV, cihlová zástav-
ba, etážové topení, II. patro včetně zděné 
garáže u domu. Tel. 606 104 368.

Prodám nebo pronajmu zařízenou  �
garáž na ulici Plotní. Tel. 777 016 419.

Darujeme za odvoz starší tmavší obý- �
vací pokoj (sekretář, knihovna, skříň) 
a světlejší ložnici. Vše pěkné a v dobrém 
stavu. Tel: 733 507 071 po 18. hodině.

PRODEJ BYTU  
V OV V ADAMOVĚ

V zastoupení majitele prodáváme 
byt v OV 2+1 cihla o vel. cca 61 m2, 

vlastní topení, po rekonstrukci 
(nové parkety, plovoucí podlahy, 
nová koupelna, nová elektřina). 

Nutno vidět!
Byt je ve velmi klidné části města – 

volný k 1.7.2008. 
MOŽNOST  HYPOTÉKY.

Cena nemovitosti: Kč 1 580 000  
(provize RK dohodou)

vl.luňáčková *rk REAL2000
Mobil: 603 564 118  

tel./fax: 541 212 890 
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