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Zásobování teplem Adamov, s.r.o.  
snižuje cenu tepla

Zprávy z matriky
V sobotu dne 4.4.2009 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
27.10.2008 Vít Cinkl, Družstevní 7
5.11.2008  Marek Janoušek, Sadová 23
6.11.2008  Nicol Juřenová, Petra 

Jilemnického 17
16.11.2008 Jana Pilátová, Blažkova 3
19.11.2008 Matyáš Janda, Petra 

Jilemnického 19
23.11.2008 Štěpán Pindryč, Petra 

Jilemnického 11
3.12.2008 David Buriánek, Sadová 20
9.12.2008 Natálie Sabolová, Fibichova 5
17. 1.2009 Jan Papiž, Ronovská 2
20. 1.2009 Jakub Tomašák, Zahradní 5
21. 1.2009 Matyáš Kadlec, Petra 

Jilemnického 16 

Blahopřejeme
1.4. Božena Čípková, 82 roky,  

Petra Jilemnického 4
3.4. Zdenka Hovorková, 83 roky,  

Komenského 3
3.4. Jan Pernica, 80 roků,  

Komenského 1
14.4. Marie Ševčíková, 84 roky,  

Komenského 1
15.4. Ing. Miroslava Kejíková, 80 roků,  

Osvobození 27
20.4. Jiřina Kozohorská, 84 roky, 

Pod Horkou 10
21.4. Ludmila Hubatková, 75 roků,  

Pod Horkou 6
22.4. Marie Bezděková, 85 roků,  

Opletalova 30
22.4. Jarmila Augustová, 81 rok,  

Bezručova 12
23.4. Věra Peříková, 70 roků,  

Komenského 15
24.4. Jiří Blažek, 85 roků,  

Petra Jilemnického 6
24.4. Helena Zdražílková, 84 roky,  

Tererova 4
28.4. Růžena Bambušková, 83 roky, 

Dvořákova 5
28.4. Zdeněk Tomášek, 70 roků,  

Komenského 19 

Úmrtí
14.3. Jarmila Korytářová,  

roč. 1931, Opletalova 38 B
19.3. Miroslav Helán,  

roč. 1928, Sadová 23
19.3. Miroslava Straková,  

roč. 1963, Komenského 8
21.3. Josef Steffan,  

roč. 1934, Plotní 1

Městská policie Adamov  
informuje majitele psů

Vážení občané, 
společnost Zásobování teplem 

Adamov, s.r.o. (dále jen ZTA) snižuje 
od 1. května 2009 cenu tepla dodáva-
ného bytovým domům, připojených 
na centrální zdroj tepla. Cena za 1 GJ se 
snižuje o 9,3%, což představuje sníže-
ní v absolutní částce o 45,06 Kč na je-
den GJ. Toto snížení je dáno především 
novou predikcí ceny zemního plynu 
pro velkoodběratele – společnost ZTA 
a dalšími změnami prováděnými ve 
společnosti. 

Další novinkou je přechod na jed-
nosložkovou cenu tepla účtovanou 
formou záloh rozložených do rovno-
měrných částek po celý kalendářní rok. 
Toto řešení odbourá rozdílné ceny GJ 
a obtížné nasmlouvání pravděpodob-
ného množství spotřeby tepla pro by-
tové domy.

Výše uvedená nová jednosložková 
cena tepla a způsob záloh byly spo-
lu s ostatními podněty a připomínka-
mi od výborů jednotlivých společen-
ství vlastníků bytových jednotek (dále 

jen SVJ) zapracovány do nových smluv 
na dodávku tepelné energie. Tyto 
nové smlouvy vycházejí z doporučené 
smlouvy Energetického regulačního 
úřadu.

Dále připravujeme obměnu stávají-
cích webových stránek společnosti, na 
kterých se objeví sekce pro přihlášené, 
kde členové výborů jednotlivých SVJ 
najdou např. aktuální odečty spotřeby 
tepla, korespondenci určenou pro je-
jich SVJ a další informace. 

Na závěr bych vás rád informoval 
o uzavřené smlouvě se společností REA 
Kladno, s.r.o.. Tato společnost připravu-
je pro ZTA orientační návrh zdroje pro 
spalování biomasy v Adamově. Sou-
částí tohoto návrhu bude kromě jiné-
ho i kalkulace, návratnost, stanovení 
reálné mezní palivové základny nebo 
posouzení možnosti umístění kogene-
rační jednotky. S důležitými závěry vás 
seznámíme prostřednictvím Zpravoda-
je města a webových stránek společ-
nosti ZTA. 

Bc. Jiří Charvát, ředitel společnosti

Množící se případy nerespektování 
obecně závazné vyhlášky města Adamova 
č. 1/2004 o udržování čistoty a pořádku ve 
městě Adamově mne vede ke zveřejnění již 
dříve platných zásad a omezení při venčení 
a pohybu psů na území města Adamova.

Již ze zmíněné vyhlášky vyplývá, že ven-
čení a pohyb psů na veřejných prostran-
stvích či zařízeních obce sloužících potře-
bám veřejnosti v majetku obce je možné 
pouze s použitím vodítka, jehož délka 
umožní ovladatelnost psa, bez vodítka 
pouze s náhubkem. 

Osoba venčící psa je povinna mít psa 
pod neustálým dohledem, a to zejména 
proto, aby pes svými výkaly neznečistil ve-
řejné prostranství bez povšimnutí majitele, 
který by toto znečištění ihned uklidil. Povin-
nost okamžitého odstranění znečištění způ-
sobené psem (pokud to povaha znečištění 
dovoluje) je pro osobu doprovázející psa 
také zakotvena ve výše zmíněné vyhlášce. 
Jistě mi dáte za pravdu, že není nic příjem-
ného odstraňovat psí výkaly v lepším přípa-

dě z obuvi, v tom horším z rukou nebo šatů 
hrajících si dětí.

Strážníci MP Adamov se zaměřují na 
kontrolu nerespektování obecně závazné 
vyhlášky města Adamova č. 1/2004, avšak 
pokud osoba doprovázející psa spatří 
strážníky, kteří jsou v uniformách dobře vi-
ditelní, znečištění po svém psím mazlíčkovi 
uklidí. Proto pokud budete svědky jednání, 
které je v rozporu s vyhláškou města Ada-
mova, obraťte se na strážníky MP Adamov, 
kteří provinilce patřičně potrestají. V tom-
to případě mohou strážníci na místě uložit 
blokovou pokutu do výše 1000 Kč a pokud 
je přestupek postoupen správnímu orgá-
nu pro projednávání přestupků MÚ Ada-
mov, pak hrozí provinilci pokuta až do výše 
30 000 Kč.

Na závěr bych chtěl vyzvat případné pro-
vinilce, aby využívali speciální koše na tento 
druh odpadu, kterými je město Adamov dle 
mého názoru hojně osazeno. 

Bc. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov 
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Vaši zastupitelé 
Bc. Roman Pilát – SNK

S jakými představami jste šel do voleb?
Jako občan Adamova jsem již několik 

předchozích let pracoval v kontrolním vý-
boru města Adamova. Práce v tomto výbo-
ru a účast na jednáních zastupitelstva mě 
vedla opětovně k rozhodnutí vstoupit na 
kandidátku a v případě zvolení do zastupi-
telstva se podílet na práci pro chod a rozvoj 
města. Naše sdružení získalo ve volbách dva 
mandáty, a proto jsem do samotného za-
stupitelstva nastoupil jako první náhradník 
po Antonínu Karáskovi, který se odstěhoval 
z našeho města.

Co je Vaší současnou prioritou v práci 
pro Adamov?

Priorit je více, nicméně jako hlavní pri-
oritu vidím ochranu investice v tepelném 
hospodářství města Adamova. Jsme jedno 
z mála měst, které drží svoje tepelné a vod-
ní hospodářství „ve svých rukách“. Prosazu-
ji požadavek na aktivní spolupráci a maxi-
mální komunikaci dodavatele s odběrateli. 

Nebudu zacházet do otázek výhodnosti či 
nevýhodnosti jednotlivých způsobů vytá-
pění, jen mě trochu mrzí, že dodnes si obě 
strany nebyly schopné korektně sednout 
nad čísly, která by takovou výhodnost či 
nevýhodnost prokázala. Nic není jen černé 
nebo bílé. Z nedostatku a různorodosti in-
formací plynou někdy zavádějící závěry, a to 
oběma směry. Vrátím-li se do historie, záslu-
hou minulých vedení města proběhla vel-
ká investice do vodního hospodářství. Tuto 
investici považuji za efektivní vzhledem 
k podmínkám financování v dané době 
(80% dotace státu) a dnes již prokázaným 
úsporám na provozu čistírny odpadních 
vod.. Město nemusí nyní řešit problém fi-
nancování čistíren odpadních vod tak jako 
mnoho měst dnes. A i přes tuto investici je 
držena cena vody na úrovni, která se jen těž-
ko v okolí najde. Město se nyní může sou-
středit na realizace projektů posunujících 
město dále. Jsou to především projekty re-
vitalizací okolí panelových domů, výstav-
by sportovních areálu, výstavby areálů pro 
malé občánky našeho města, opravy měst-
ského majetku a mnoho dalších projektů, 
které nyní probíhají zásluhou stávajícího ve-
dení města. 

Co byste rád uskutečnil do konce voleb-
ního období?

V návaznosti na předchozí bod věřím, že 
i přes očekávaný a těžko předvídatelný po-
kles příjmů se podaří většinu plánovaných 
projektů dořešit v tomto volebním období 
do konce. Momentálně jsou díky stávajícímu 
vedení přiznány další dvě dotace na městský 
klub a sportovní areál na ulici Petra Jilemnic-
kého, který by navíc mimo sportu měl slou-
žit také jako odpočinkový areál pro rodiny 
s dětmi. Dodavatelé jsou vybráni, přípravné 
práce probíhají. Jako každý člen zastupitel-

stva si často musím klást otázku, které pro-
jekty dále prosazovat. Při analýzách ekono-
miky, přínosů a rizik jednotlivých projektů 
musí být někdy zohledněn více ekonomický 
faktor, někdy naopak faktor komunální. 

A co dlouhodobé plány?
Dlouhodobé plány z pohledu města či 

z pohledu osobního života mám samozřej-
mě asi stejně jako každý z nás. Rozhodová-
ní o těchto plánech není možné shrnout 
v tomto článku. Vyzvednout musím přede-
vším trpělivost celé mé rodiny s dětmi, a to 
s ohledem na časové vytížení jak v působe-
ní městském, tak působení v oblasti pod-
nikatelských aktivit. Z pohledu městského 
nechci předjímat rozhodnutí o kandida-
tuře do dalšího zastupitelstva, ale pravdě-
podobně se o to pokusím a bude záležet 
pouze na samotných voličích, kteří přijdou 
k volbám.

Chtěl byste ještě něco sdělit? 
Dlouhodobě působím jako předseda 

školské rady, podporuji rozvoj školy a chci 
vyzdvihnout práci jak vedení školy, tak všech 
jejich zaměstnanců. Právě proběhla kontro-
la České školní inspekce, jejímž předmětem 
bylo zjišťování a hodnocení podmínek, prů-
běhu a výsledků vzdělávání poskytované-
ho mateřskou a základní školou podle pří-
slušných školních vzdělávacích programů. 
Výsledky budou dostupné na webových 
stránkách školy a podle posledních mých in-
formací i v některé části tohoto Zpravodaje. 
Proto poděkování z mé strany patří opako-
vaně všem zaměstnancům mateřské a zá-
kladní školy za vykonávanou práci. Přeji jim 
hodně dalšího elánu a úspěchu v jejich další 
práci s našimi dětmi.

Na závěr článku přeji všem občanům 
města mnoho pracovních i osobních úspě-
chů v dalším životě. 

Vynášení Moreny Otvírání Ptačí studánky,.

Jak děti z MŠ 
vítají jaro
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Zprávy z radnice 
Z jednání Rady města 

Adamova
Na 68. schůzi konané dne 30.3.2009 
mimo jiné RM:

Schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o zajiš- •
tění sběru, svozu a likvidace směsného 
komunálního, objemného, nebezpečné-
ho a tříděného odpadu se společností 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., na 
základě kterého dochází k navýšení cen 
za svoz papíru a plastu. Důvodem navy-
šování cen je vliv hospodářské krize v od-
větví odpadového hospodářství, který 
vedl k propadu výkupních cen za tříděný 
odpad.
Vzala na vědomí rozhodnutí o zrušení  •
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava 
veřejného osvětlení nový hřbitov“. Ve-
řejné osvětlení v Adamově bude řešeno 
vypsáním výběrového řízení na celkovou 
opravu a rekonstrukci.
Schválila na základě výsledku proběhlé- •
ho výběrového řízení Smlouvu o dílo s fir-
mou Mitrenga – stavby, spol. s r. o, Brno 
na akci „Oprava mostní konstrukce u MŠ 
Jilemnického a lávky pro pěší ADA 206 
u nádraží ČD“. 
Schválila •  na základě výsledku proběhlé-
ho výběrového řízení Smlouvu o dílo s fir-
mou GAMA J + P , s. r. o , Adamov na akci 
„Novostavba garáží MěÚ Adamov“.
Schválila Smlouvu o výpůjčce se  •
Společenstvím vlastníků P. Jilem-
nického 18, 20 Adamov. Jedná  
 se o pozemky ležící na ulici P. Jilemnické-
ho v okolí domu č. p. 18 a 20, záměr vý-
půjčky byl řádně vyvěšen na úřední des-
ce v souladu se zákonem o obcích.
Schválila Smlouvu o dílo s firmou AKZ  •
Stavby spol. s r.o., Ořechov na vybudo-
vání bezbariérového přístupu do odpo-
činkové zóny na ulici Komenského a na 
dokončení opravy chodníku na ulici Ne-
umannova.
Schválila na základě výsledku proběhlé- •
ho výběrového řízení Smlouvu o dílo na 
realizaci stavebních činností v rámci pro-
jektu „Konverze výměníkové stanice na 
Městský klub mládeže v Adamově“ s fir-
mou VRBA, s.r.o., Blansko. 
Schválila na základě výsledku proběh- •
lého výběrového řízení Smlouvu o dílo 
s firmou GAMA J + P, s. r. o., Adamov na 
opravu přístupových komunikací a vodo-
vodní přípojky - jedná se o komunikaci na 
Smetanově náměstí.

Schválila Smlouvu o poskytování služeb  •
s firmou AZ SERVICE, a.s. se sídlem Brno 
na odtahování vozidel tvořících překážky 
silničního provozu při blokových čiště-
ních ve městě Adamov.
Schválila pronájmy tří částí pozemků v lo- •
kalitě „ u tenisových kurtů“ a „louky pod 
Adamovem“ za účelem využití těchto po-
zemků na zahrádky- záměr pronájmů byl 
řádně vyvěšen na úřední desce.
Schválila smlouvu o zřízení věcného bře- •
mene na rozvody STL vedoucích po po-
zemcích v lokalitě Ptačina s oprávněným 
JMP Net, s.r.o.

Na 69. schůzi konané dne 20.4.2009 
mimo jiné RM:

Na základě písemné žádosti pana Ladi- •
slava Hájoše o odkoupení pozemku pod 
rekonstruovanou udírnou o ploše cca 
2x2 m nacházející se pod ulicí Údolní, 
neschválila záměr odprodeje části toho-
to pozemku (parc.č. 535/1 v k.ú. a obci 
Adamov) a neschválila ani vydání do-
datečného souhlasu pro stavbu udírny, 
která se na pozemku nachází.
Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  •
na opravu mostní konstrukce u MŠ Ji-
lemnického, kterým se posunuje na zá-
kladě požadavku vedení MŠ a souhlas-
ného stanoviska zhotovitele termín rea-
lizace přístupové lávky do MŠ na dobu 
od 7.7.2009 do 30.8.2009.
Schválila na základě proběhlého výbě- •
rového řízení Smlouvu o dílo na „Mo-
dernizaci sportovního areálu na ulici Pe-
tra Jilemnického v Adamově“ se společ-
ností REKO, a.s., tř. kpt. Jaroše 26, Brno. 
Zahájení prací a předání staveniště 
proběhne již 4.5.2009. Proto upozor-
ňujeme, že v důsledku zahájení těch-
to stavebních prací nebude po dobu 
rekonstrukce možný pohyb dětí na 
tomto prostranství. Za toto nepříjem-
né omezení se omlouváme, ale pev-
ně věříme, že nové hřiště dětem toto 
omezení následně vynahradí. Dokon-
čení prací proběhne se začátkem let-
ních prázdnin.
Projednala žádost Společenství vlast- •
níků P. Jilemnického 18 a 20, Adamov 
a nedala souhlas s vybudováním oplo-
cení pozemku užívaného dle Smlou-
vy o výpůjčce č. 01/2009/SV, která byla 
schválena na 68. RM.
Schválila Dohodu o spolupráci při za- •
bezpečování místních záležitostí veřej-
ného pořádku s PČR- Krajské ředitelství 
policie, sídlo Bezručova 31, 678 01 Blan-
sko. 
Vzala na vědomí žádost Policie ČR o vý- •
půjčku k nepravidelnému používání slu-

žebny MP Adamov a uložila v souladu se 
zákonem o obcích zveřejnit záměr pro-
nájmu na úřední desce.
Schválila poskytnutí finančního daru ve  •
výši 6.000 Kč Moravskému rybářskému 
svazu, o.s., místní organizaci Adamov, 
na nákup věcných cen a úhradu nákla-
dů spojených se zajištěním oslavy MDD 
v Adamově, která se bude konat v sobo-
tu 30.5.2009. 
schválila Dohodu o ukončení nájemní  •
smlouvy o dočasném užívání pozemku, 
zahrádky na části pozemku parc. č. 422 
v k.ú. a obci Adamov (jedná se o zahrád-
ku v lokalitě „Louka pod Adamovem) ke 
dni 31.12.2009 a uložila odboru SMM 
zveřejnit záměr nového pronájmu na 
úřední desce.
Schválila Dodatek č. 6 ke smlouvě o za- •
jištění sběru, svozu a likvidace směs-
ného komunálního, objemného, ne-
bezpečného a tříděného odpadu 
č. S/200515/31300061/08 se společnos-
tí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. Do-
datkem č. 6 dojde při stávajícím rozsa-
hu smlouvy ke snížení výdajů na odpad 
z důvodu novelizace zákona o DPH, kte-
rou dochází u likvidace směsného ko-
munálního odpadu a objemného od-
padu ke snížení DPH ze stávajících 19 % 
na 9 %. 
Schválila pronájmy dvou částí pozem- •
ků, a to v lokalitách „U hotelu Pod Hor-
kou“ a „ul. Komenského – za garážemi“ 
za účelem využití těchto pozemků na za-
hrádky - záměr pronájmů byl řádně vy-
věšen na úřední desce.
Schválila text výzvy k podání nabídky  •
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Autobusové čekárny “ a ukládá odbo-
ru SMM zaslat výzvu vybraným 5 firmám 
a složení komise pro otevírání obálek 
a hodnotící komisi pro vyhodnocení ve-
řejné zakázky malého rozsahu dle zák. č. 
137/2006 Sb., v platném znění, na akci 
„Autobusové čekárny“- jedná se o insta-
laci a montáž 9 ks autobusových čekáren 
v Adamově.

Zastupitelstvo města Adamova na 
svém 24. zasedání konaném dne 
26.3.2009 mimo jiné:

Na základě žádosti •  společnosti KORDIS 
JMK, s r.o. a doporučení komise MHD 
schválilo úpravy Tarifu IDS JMK od 1.4.
Schválilo odprodej objektu č.p. 8 – býva- •
lé pekárny na Smetanově nám. a pozem-
ku na kterém se objekt nachází, za cenu 
1.250.000 Kč.



5

Alexandrova 
rozhledna znovu 

otevřena
Zveme vás na slavnostní otevření zrekon-

struované Alexandrovy rozhledny, které pro-
běhne v sobotu 16. května 2009 v 10 hodin 
za účasti představitelů města Adamov. Účast 
přislíbili také hejtman JmK Mgr. Michal Ha-
šek a člen Rady JmK Mgr. Ivo Polák. 

Oslavy MDD
Moravský rybářský svaz MO Adamov 

a Město Adamov zastoupené Komisí sociál-
ní a výchovně vzdělávací, ZŠ a MŠ Adamov 
a dalšími složkami Města Adamova bude 
pořádat v sobotu 30. 5. 2009 oslavu Me-
zinárodního dne dětí. Proběhne nejprve 
v dopoledních hodinách jako rybářské závo-
dy pro děti a v odpoledních hodinách bude 
program pokračovat na Sklaďáku v Adamo-
vě I na Horce. Bližší informace budou zveřej-
něny na plakátech. 

Vzalo na vědomí přehled financování  •
Alexandrovy rozhledny.
Neschválilo prominutí ani zmírnění  •
smluvní pokuty dle uzavřené smlouvy 
o dílo na akci „Alexandrova rozhledna 
u Adamova“ zhotoviteli, firmě EKOSTAV 
LÍŠEŇ, s.r.o.
Schválilo Smlouvy o poskytnutí dotace  •
z rozpočtu Města Adamova mezi Měs-
tem Adamov a TJ Sokol Adamov, TJ Spar-
tak Adamov, FK Adamov, Šipkovým klu-
bem Adamov a Sdružením hráčů Pétan-
que klub FÉNYX .
Schválilo přijetí neinvestiční účelo- •
vé dotace ze státního rozpočtu ve výši 
328.369 Kč, na úhradu výdajů spojených 
s výkonem přenesené působnosti obce 
v roce 2009.
Schválilo rozpočtové opatření č. 1/2009,  •
kterým zařadilo výše uvedenou přijatou 
dotaci do účetnictví Města Adamov.
Vzalo na vědomí přehled výdajů projektu  •
„Konverze výměníkové stanice na Měst-
ský klub mládeže v Adamově“ a schválilo 
záměr přijetí investičního překlenovací-
ho úvěru na financování této akce ve výši 
přiznané dotace, tj. ve výši 4.845.138 Kč 
a uložilo radě města vypsat výběrové ří-
zení na financující ústav.
Vzalo na vědomí přehled předběžných  •
výdajů projektu „Modernizace sportov-
ního areálu na ulici Petra Jilemnického“ 
a schválilo záměr přijetí investičního 
překlenovacího úvěru na financování 
této akce ve výši přiznané dotace, tj. ve 
výši 11.649.030 Kč a uložilo radě měs-
ta vypsat výběrové řízení na financující 
ústav.
Schválilo poskytnutí investiční dotace ve  •
výši 1.447.300,- Kč společnosti ADAVAK, 
s.r.o., Nádražní 455, Adamov na pokry-
tí nákladů spojených s provedením akcí 
„Výměna oken a úprava parapetů“ a „Kli-
matizace velkého sálu“ u objektu MKS.
Schválilo přijetí neinvestiční účelové do- •
tace z kapitoly 313 – MPSV státního roz-
počtu ve výši 105.000 Kč na podporu po-
skytování sociálních služeb v r. 2009.
Schválilo rozpočtové opatření č. 2/2009,  •
kterým rozdělilo např. výtěžek z výher-
ních hracích přístrojů ve výši 204 300 Kč, 
zakomponovalo do rozpočtu města pře-
platek vzniklý vyúčtováním tepla a ply-
nu za r. 2008 ve výši 130 500 Kč a další 
změny v rozpočtu.
Schválilo Pravidla pro poskytování dota- •
cí z rozpočtu města Adamova na provoz 
koupaliště Adamově I – Horka, na zákla-
dě kterých bude město Adamov dotovat 
provoz tohoto koupaliště.

Schválilo odkoupení části pozemku o vý- •
měře 291 m2, od Českých drah za cenu 
40 000 Kč za účelem zřízení čekárny MHD 
se zálivem pro odbočení autobusové do-
pravy s celkovou úpravou povrchu pro 
důstojný nástup občanů do prostředků 
MHD a zajištění přechodu silnice II/374 
u budovy nádraží ČD v Adamově.
Neschválilo prodej části pozemku parc.č.  •
PK 245/1 o výměře 87 m2 v lokalitě plo-
chy zásobovaní obchodního centra z ul. 
Komenského, o který požádala firma 
CERHEN, s.r.o.
Uložilo radě města vypsat výběrové ří- •
zení na přenesenou správu veřejného 
osvětlení dle zákona č. 137/2006 Sb. – 
Zadávání veřejných zakázek. Součástí 
podmínek výběrového řízení musí být 
mj. předložení komplexní ekonomické 
analýzy nákladů, úspor a předpokládané 
návratnosti. Nabídky budou předloženy 
na některém z dalších jednání zastupi-
telstva města. Zastupitelstvo města Ada-
mova si vyhradilo právo dalšího rozho-
dování v této věci dle § 84 odst. 4 zákona 
o obcích (obecní zřízení).
Ustanovilo počet zástupců pro zastupo- •
vání společníka Města Adamov na val-
ných hromadách společnosti ZTA Ada-
mov, s.r.o.ve výši čtyř zastupitelů města 
Adamova a zvolilo následující zastupite-
le: Ing. Jaroslav Bernášek, Miroslav Čuma, 
Jiří Němec, Bc. Roman Pilát.
V souladu s § 84, odst. 2, písm.m., zákona  •
č. 128/2000 Sb., odvolalo z funkce člena 
Rady města Adamova pana Doc. Ing. Ru-
dolfa Rybáře, CSc a zvolilo novým čle-
nem Rady města Adamova pana Bc. Ro-
mana Piláta.

Z další činnosti :
V současné době probíhá ve městě opra- •
va přístupové komunikace pro pěší mezi 
bytovým domem č.p. 406 a 346 na ul. 
Opletalova.
Dokončuje se rekonstrukce chodníku na  •
ul. Neumannova.
Probíhá úprava terénu s úklidem kolem  •
Alexandrovy rozhledny.
Dokončují se úpravy soklu u pomníku  •
T.G.M..
Připravuje se úprava přístupového chod- •
níku pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace na plochu pod mo-
noblokem „Hradčan“ ( bývalé hřiště) s ter-
mínem dokončení 27.5.2009.
Na přelomu měsíce března - dubna bylo  •
provedeno blokové čištění komunikací. 
Zároveň probíhalo čištění chodníků od 
zimního posypu.

Byla částečně provedena náhradní vý- •
sadba zeleně, která byla městu Adamov 
nařízena v rozhodnutí o povolení kácení 
stromů. S další výsadbou je ještě počítá-
no v průběhu roku.
V týdnu od 30.3. do 4.4. byl proveden svoz  •
velkoobjemového odpadu ve městě.
V sobotu 4.4. byl proveden svoz nebez- •
pečného odpadu.
V 16. týdnu byla provedena oprava elek- •
troinstalace výtahu na Sadové ulici.

Zpracovala  
Bc. Libuše Špačková, , tajemnice

ADAMOV

Náš tisk - Váš zisk
PC příprava veškerých tiskovin •
Tisk od vizitky po katalog •
Knihařské zpracování •

e-mail: adatisk@adatisk.cz
tel./fax: 516 446 770
mobil: 777 193 737
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Návštěva Jezírka  
třídy 4. A a 3 . A

Minulý týden jsme s naší třídou navští-
vili již po několikáté ekologické centrum 
Jezírko. 

Po našem příjezdu nás přivítal průvod-
ce a zavedl do místnosti. Tam nám vyprá-
věl zajímavé věci o praotci Čechovi, o ma-
sožravých zvířatech apod. 

Potom jsme se posilnili svačinou a vy-
pravili se ven. Venku jsme ve dvojicích po-
zorovali obrázky na vzdálených stromech. 
Vždy jeden pozoroval dalekohledem 
a druhý zapisoval, co jsme viděli. 

Pak jsme se vydali stopovat zvířata 
v lese podle toho, co po sobě v lese za-
nechala. Byl to třeba jejich trus, okousané 
šišky nebo jejich nory. 

Tato návštěva se mi líbila, protože jsem 
se naučil něco nového a zajímavého o pří-
rodě. 

Pavel Augusta 4. A

Beseda s Marcelou Marboe

Závěry České školní inspekce
Ve dnech 17 . - 19. února 2009 proběhla na Základní škole a mateřské škole Adamov in-

spekce s cílem zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytova-
ného mateřskou a základní školou.

Vybrané události z března 2009 
konkrétně:

V ranních hodinách bylo strážníkům  •
telefonicky oznámeno, že se u ZŠ Ro-
novská volně pohybuje pes rasy kříže-
nec. Strážníci psa převezli na služebnu 
MP Adamov, kde bylo zjištěno (dle psí 
známky), že majitelem psa je obyvatel 
města Adamova. Majitel psa byl stráž-
níky zkontaktován a jelikož se dopus-
til přestupku dle § 46 odst. 2 zákona 
č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění 
pozdějších předpisů, byla mu uložena 
bloková pokuta a poté předán pes. 
V odpoledních hodinách asistovali  •
strážníci na ul. Údolní při ošetření zra-
něného muže, který byl zjevně pod 
vlivem alkoholu a bylo podezření, že 
by mohl napadnout lékaře. Muž si stě-
žoval na bolest hrudníku, a proto byl 
převezen sanitním vozem do nemoc-
nice Blansko. Pro vyloučení možného 
napadení lékaře byl převozu přítomen 
strážník MP Adamov.
Ve večerních hodinách bylo stráž- •
níkům telefonicky oznámeno, že 
na ul. Opletalova se nachází žena, kte-
rá leží v odvodňovacím kanálu vedle 
silnice. Strážníci se dostavili na místo, 
kde spatřili spící ženu zjevně pod vli-
vem alkoholu. Jelikož bylo zjištěno, že 
žena má trvalý pobyt na území města 
Adamova a bydlí v bytě s rodiči, dopro-
vodili strážníci ženu do bytu a předali 
ji do péče rodičů, čímž ženu ušetřili 
převozu na protialkoholní záchytnou 
stanici. 
Ve večerních hodinách byli strážníci  •
přivoláni do bytu na ul. Komenského 6, 
kde mělo dojít ke krádeži peněz mezi 
rodinnými příslušníky. Strážníci celou 
věc prošetřili, sepsali zápisy o podá-
ní vysvětlení a podezření ze spáchání 
přestupku proti majetku dle § 50 odst. 
1 písm. a) zákona č. 200/90 Sb., o pře-
stupcích ve znění pozdějších předpisů, 
bylo oznámeno správnímu orgánu pro 
projednávání přestupků MÚ Adamov. 
V nočních hodinách bylo při hlídkové  •
činnosti na lesní cestě Svitavská zjiště-
no, že přes tuto cestu leží spadlý strom. 
Jelikož je cesta využívána vozy RZS, byl 
o celé věci telefonicky informován ve-
litel JSDH Ing. Petr Kupka, který zajistil 
odstranění spadlého stromu. 
V odpoledních hodinách byli strážníci  •
telefonicky požádáni operátorkou FDA 

Blansko o prověření prostoru pošty na 
ul. U Kostela 2, ve které došlo k aktiva-
ci tísňového hlásiče. Strážnici se ihned 
dostavili na místo, kde zjistili, že tísňo-
vý hlásič byl omylem aktivován pra-
covnicí pošty. O ,,planém poplachu“ 
byla zpět vyrozuměna operátorka FDA 
a dozorčí OO PČR Blansko
V dopoledních hodinách byl na ul. Te- •
rerova spatřen pes rasy kříženec, který 
nebyl na vodítku ani neměl nasazený 
koš. Majitel tohoto psa porušil vyhláš-
ku města Adamova a tím se dopus-
til přestupku dle § 46 odst. 2 zákona 
č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění 
pozdějších předpisů. Šetřením na mís-
tě byla zjištěna majitelka psa, které 
byla uložena bloková pokuta.

Bc. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov

Z inspekční zprávy vyplývá následující 
celkové hodnocení školy:

Škola poskytuje předškolní a základní 
vzdělávání v souladu se zásadami a cíli sta-
novenými školským zákonem a s rozhodnu-
tím o zařazení do rejstříku škol a školských 
zařízení. Respektuje právní předpisy souvi-
sející s poskytováním vzdělávání a školských 
služeb všem dětem a žákům systematicky 
vytváří rovné podmínky přístupu ke vzdě-
lání. 

Finanční prostředky, které byly škole při-
děleny ze státního rozpočtu, jsou využívány 
v souladu s účelem, na který byly poskytnu-
ty, slouží ke zlepšování materiálních i perso-
nálních podmínek vzdělávání.

Škola vytváří vhodné předpoklady 
pro zdravý vývoj dětí a žáků, zajišťuje jejich 
bezpečnost a má vytvořený funkční systém 
předcházení sociálně patologickým jevům. 
Pedagogickému sboru se daří vytvářet pří-
znivé a podnětné klima vzájemné podpory 
a tolerance podporující vzdělávání. 

Oba realizované ŠVP PV jsou v částečném 
souladu s RVP PV, kvalitně zpracovaný ŠVP 
ZV je v plném souladu se zásadami RVP ZV. 
Vzdělávací nabídka školy i uplatňované me-
tody a formy práce vytvářejí vhodné pod-
mínky pro cílené formování klíčových kom-
petencí, rozvoj osobnosti dětí a žáků i zvyšo-
vání funkční gramotnosti.

Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy

V městském kulturním středisku jsme se 
sešli na besedě s paní Marcelou Marboe.

Na začátku se nás ptala, jestli máme 
doma zvířátka a jaká. Největší radost jí udě-
lal asi Kubík Pačovský, který má doma dva 
kocourky - zrzounky a podle této kočičky se 
jmenuje i její kniha , o které nám vyprávěla 
a pak nám z ní i četla.

Vyprávěla nám, jak kniha vznikla. Nejsou 
v ní jen její vlastní příběhy, ale i příhody ji-

ných lidí, které někde slyšela. Hlavním hrdi-
nou je kocour Zrzoun, který má za kamará-
da pejska. Paní spisovatelka nám představila 
i autorku obrázků v její knize. Je to její dcera 
Helga Hrabincová. 

Když už nám paní spisovatelka dočetla 
ukázku ze své knihy, kdo chtěl, tak měl mož-
nost si tuto knížku objednat a nechat si po-
depsat kartičku s obrázkem knihy. 

 Martin Fiala 4. A
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Pozvánka na 
výstavu

Marie Hladná, Yvona 
Nováková – obrazy

V neděli 17. května v 16.00 hodin bude 
ve Společenském centru v Adamově, Ko-
menského 6, zahájena výstava obrazů br-
něnských výtvarnic Marie Hladné a Yvony 
Novákové. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav 
Budiš. V hudební části vernisáže vystoupí 
pěvkyně Helena Jankovská s klavírním do-
provodem Gabriely Vorbové. Výstavu mů-
žete zhlédnout do 26. května od 13.00 do 
17.00 hodin. 

Marie Hladná (1937) je absolventkou 
Průmyslové školy textilní, obor textilní tvor-
ba. Malbu a kresbu zde studovala u prof. Kar-
la Jílka a Emanuela Hrbka. Jako výtvarnice 
pak pracovala řadu let v reklamě a propa-
gaci. Volné tvorbě se věnuje od roku 2000. 
Maluje převážně technikou olejomalby a pa-
stelu. Námětově se opírá zásadně o svou fan-
tazii. Inspirací je jí příroda a lidé. Jejich příbě-
hům, tragickým i komickým, ráda naslouchá 
a potom je vmalovává do svých obrazů nebo 
obléká do povídek či básniček. Nikdo a nic 
jí není všední. Stále jde cestou poznávání 
a objevování nových možností. Její motto 
zní: „Malování je pro mne způsob, jak přiznat 
barvu“. Ve výsledku však chce být poslem 
dobrých zpráv.

Vystavuje samostatně i ve skupinách 
např.: Rodinná škola Vesna v Brně, Gale-
rie na Orlí, Brno Malá Královopolská gale-
rie, Janáčkovo divadlo Brno, Besední Dům 
Brno, Zámek ve Slavkově u Brna, Zemanova 
Kavárna Brno a jiné. Samab Brno a týdeník 
NOS vydal její literární prvotinu pro děti Kdo 
mě budí ze snů. Dále ilustrovala knížku Saši 
Sandras „Don a jeho lidé“. 

Výtvarnice Yvona Nováková se narodi-
la v Brně v roce 1949. Je absolventkou Br-
něnské UMPRUM, obor propagační grafika. 
I když ji to táhlo ke scénografii a ke kostým-
nímu výtvarnictví, věnovala se profesionál-
ně užité grafice a designu. Svá nesplněná 
přání promítá do stylu své volné tvorby. Její 
rozmarný svět pitorestkních postav vypoví-
dá o světě s humornou nadsázkou. Zvláš-
tě pak ženy, reflektující jádro svého údělu, 
vždy nad věcí, fatální, tajemné, na nás často 
hledí s pobaveným pohledem. Yvona Nová-
ková je aktivní členkou Uměleckého sdru-
žení PARNAS, kde se zúčastňuje společných 
výstav. Samostatné výstavy: 

V aktovce je veselo - výstava návrhů oba-
lů na sešity a bloky

 Vánoce na krku
Kde jsi byl, když jsem umývala nádobí?

Žena jako vděčná inspirace - výstava žánro-
vých obrázků

 Na nic se mě neptejte - výstava pitores-
tkních postaviček
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Adamovské kulturní středisko 
oslavilo 35. narozeniny

Pokud se vám číslovka v úvodu toho-
to malého vzpomínání nějak nezdá, věřte 
tomu, že je správná. Přesně 20. dubna 1974, 
jak vypovídají záznamy v kronikách kultur-
ního střediska, byl slavnostně otevřen nový 
kulturní dům, kde přízemní prostory byly 
pronajaty Restauracím a jídelnám Blansko.

Do provozu byly uvedeny 4 menší míst-
nosti – klubovny a hlavní sál. Toto zařízení 
bylo takto druhým ve městě, kde se pořáda-
ly kulturní a společenské akce různého cha-
rakteru. 

V začátcích bylo Městské kulturní stře-
disko v Adamově rozpočtovou organiza-
cí Města Adamova. Do roku 1989 byly, jak 
dokládají kroniky, v MKS pořádány v hoj-
né míře politicko-společenské akce, např. 
schůze, konference, ale také soutěžní akce 
pro děti a mládež. Dnes už skoro pamětníci 
rádi vzpomínají na taneční kurzy, pořádané 
v Adamově, na řadu plesů, které každoroč-
ně pořádaly spolky a organizace fungující 
ve městě. Z pracovníků, kteří se o kulturní 
život ve městě zasloužili, zmíním dlouhole-
tou vedoucí Miladu Strakovou, následně Evu 
Hlouškovou, ve funkcích referenta se zde vy-
střídaly paní Mertová, Michalíková a posled-
ní paní Střelcová. 

Z vlastních vzpomínek mohu o historii 
MKS mluvit od cca roku 1991, kdy jsem sem 
nastoupila a v roce 1993 se stala vedoucí 
MKS. Pokračovala jsem v začaté práci svých 
předchůdkyň, podle zájmu a požadavků 
nabídku rozšiřovala, odměňovala a doplňo-
vala. 

Z rozhodnutí Městského zastupitelstva 
vznikla k 1. 1. 1999 příspěvková organizace 
Města Adamova – Městské kulturní středisko 
Adamov. V rámci této změny byly pod MKS 
postupně zařazeny i ostatní, kulturním živo-
tem se zaobírající subjekty ve městě – kino, 
kluby důchodců v Adamově I a III, knihovna 
a Historicko vlastivědný kroužek, který po 
zániku Závodního klubu ROH Adastu Ada-
mov potřeboval najít „střechu nad hlavou“, 
aby mohl pokračovat ve své záslužné práci. 

O dva roky později bylo rozhodnuto 
o zrušení kina. Důvodem byly zničené pro-
story způsobené povodněmi a následný od-
prodej budovy kina jeho vlastníkem. Ostatní 
složky jsou i nadále součástí naší organizace. 
Pokud jde o kmenové pracovníky, zaměst-

ZPRÁVY Z MKS ADAMOV 
MKS tel.: 607 518 104, 516 446 590, mks@mks-adamov.cz 
Knihovna tel.: 516 446 817, knihovna@mks-adamov.cz 
www.mks-adamov.cz

nává dnes MKS tři TH pracovníky (ředitelka, 
2 knihovnice) a uklízečku. Ostatní práce jsou 
prováděny na základě dohod o pracovní čin-
nosti (vedoucí kurzů angličtiny, jógy, úklid 
SC) a dohod o provedení práce (výlep plaká-
tů, přednášky, dozor výstav ve SC aj.). 

Při těchto změnách došlo i k dalším pro-
nájmům budov, které jsou ve vlastnictví 
Města Adamov, k zabezpečení činnosti MKS. 
MKS tak využívá mimo prostor v budově 
na Opletalově ulici i prostory pro knihovnu 
v Domě služeb a prostory ve Společenském 
centru na Komenského ulici pro výstavní 
činnost, práci KD v Adamově I apod.To by 
bylo ve stručnosti vše k provozním záleži-
tostem MKS.

Pokud jde o vlastní činnost MKS, vychá-
zíme při tvorbě plánu práce všech jeho slo-
žek z účelu, pro jaké bylo MKS zřízeno, což 
je uvedeno ve zřizovací listině. Naší snahou 
je zajišťovat kulturní život pro všechny vě-
kové kategorie, v souladu se zřizovací lis-
tinou a v neposlední řadě na základě zá-
jmu a požadavků obyvatel města. I tak nás 
v mnoha případech „brzdí“ právě naše, ke 
kultuře využívané prostory a finanční poža-
davky agentur i jednotlivců na vystoupení. 
Zapomenout nesmíme ani na to, že každá 
akce je tvořena z přímých nákladů – ceny 
a druhotných nákladů, které s tou kterou 
akcí souvisí, například poplatky Ochranné-
mu svazu autorskému, DILII, náklady spoje-
né s propagací aj.

Přesto se snažíme, aby si v naší nabídce 
vybrali všichni, kdo kulturu k životu potře-
bují. V nabídce nechybí proto přednášky, 
besedy, setkání se zajímavými lidmi, výsta-
vy, výlety a zájezdy, návštěvy divadel, akce 
pro děti v podobě pohádkových pořadů, 
opět zájezdů a výletů apod. V knihovně je 
naší snahou pravidelný nákup knih, zajiš-
tění dostatečného množství a rozsahu pe-
riodik, vytvoření příjemných podmínek pro 
četbu (čítárna) a práci na počítačích. Kluby 
důchodců nabízí účelné využití seniorům ve 
městě nejen pravidelnými setkáními, která 
se konají v Adamově I i III, ale i řadou dalších 
akcí. Jmenovat můžeme zájezdy, vycházky, 
besedy ad,

Historicko vlastivědný kroužek je znám 
mezi veřejností řadou zajímavých výstav, je-
jichž pořádání patří dnes mezi hlavní náplň 
činnosti jeho členů. V této složce nám nejví-
ce chybí „mladá ruka“, která je potřebná při 
instalaci i likvidaci výstav. Proto jestli se za-

jímáte o historii nejen Adamova, ale celého 
regionu, budete v HVK při MKS vítáni.

Bývá zvykem oslavenci něco přát – neji-
nak je tomu u našeho dnešního oslavence 
– u Městského kulturního střediska v Ada-
mově. 

Přála bych mu (a vlastně i sobě), aby dále 
mohl všem, kdo mají kulturu rádi, nabízet 
příjemně prožité chvíle při kulturních akcích 
a aby svou nabídkou oslovil a uspokojil co 
největší počet obyvatel města. 

Na úplný závěr si dovolím poděkovat – 
poděkovat, všem, kteří mi pomáhali a vě-
řím, že i nadále pomáhat budou při zabez-
pečování kulturního života ve městě. Jsou to 
moji přátelé a známí, jsou to členové výborů 
klubů důchodců, jsou to kolegové – zaměst-
nanci MKS, členové HVK, ale i řádka adamov-
ských podnikatelů, vždy ochotná mi pomoci 
materiálně či finančně. Zmínit však musím 
tentokrát i svoji rodinu, protože bez jejich 
pochopení a pomoci by se mi moje práce 
vykonávala mnohem obtížněji.

Poslední dík patří nejen současným, ale 
i všem dřívějším zastupitelům a představite-
lům vedení našeho města. Děkujeme jim za 
podporu a budeme se snažit, aby i adamov-
ská kultura napomáhala tomu, aby se lidem 
ve městě dobře žilo, aby se sem rádi vraceli 
a věděli, že jsme tady pro ně.

Jitka Králíčková

Připravujeme na květen:
Adamov  SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI  Î
35. VÝROČÍ VZNIKU MKS ADAMOV  
5. května 2009 od 13 hodin vMKS

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE  Î
– tentokrát s Kateřinou 
RAKOVČÍKOVOU a její pohádkou 
O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI  
7. května 2009 v 9.45 hodin v sále MKS

ZÁJEZD DO DIVADLA ŠANSONU  Î
V BRNĚ NA KONCERT JARKA 
NOHAVICI 
8. května 2009, odjezd autobusu 
v 17.30 hod. z Adamova I od školy 
a v 17.45 hod. z Adamova III 

SPOLEČNÁ OSLAVA SVÁTKU MATEK,  Î
v kulturním programu vystoupí 
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národopisný soubor Valášek Brno  
14. května 2009 od 14.30 hodin 
v MKS Adamov

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO DIVADLA  Î
RADOST NA PŘEDSTAVENÍ PRO 
NEJMENŠÍ DĚTI NAZVANÉ MLSNÝ 
DRAK A ČARYMŮRA SPOJENÝ 
S PROHLÍDKOU DIVADLA V RÁMCI 
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
17. května 2009 odjezd v 15.30 
hodin – prohlídka divadla od 16 
hod., představení od 17 hod. (akce 
se koná v rámci Nedělního setkání 
s pohádkou)

Vernisáž výstavy  Î MARIE HLADNÉ 
a YVONY NOVÁKOVÉ - Obrazy 
17. května 2009 v 16 hodin ve SC na 
Komenského ul.

NORDIC WALKING  Î
moderní způsob podpory zdraví  
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA 
„NORDIC WALKING MŮŽE SLOUŽIT 
A POMÁHAT I VÁM“  
19. května 2009 v 17.45 hodin v MKS

NÁVŠTĚVA PŘÁTEL Z BRATISLAVY  Î
21. května 2009 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – tentokrát  Î
ze své oblíbené knížky z dětství 
adamovským dětem čte herečka 
JANA PAULOVÁ 
26. května 2009 od 16 hodin v MKS

„NA CESTÁCH S JANOU PAULOVOU  Î
A PAVLEM ZEDNÍČKEM“ - setkání 
s oblíbenými herci  
26. května 2009 od 17.30 hodin 
v sále MKS  /vstupenky v prodeji od 
4. května 2009/

VLASTIVĚDNÝ VÝLET –  Î
ALEXANDROVKA S ING. JIŘÍM 
TRUHLÁŘEM 
27. května 2009, odjezd autobusu 

v 9.10 hod. z Adamova III a 9.30 hod. 
z Adamova I 

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO DIVADLA  Î
ŠANSONU V BRNĚ na koncert 
ONDŘEJE HAVELKY. Bližší informace 
na plakátech. 
30. května 2009 

VÝLET DO PRAHY SPOJENÝ  Î
S NÁVŠTĚVOU MUZIKÁLŮ DRACULA 
A CARMEN 
31. května 2009 

Připomínáme, že informace najdete i na 
našich www stránkách: mks-adamov.cz.

Pozvánka do divadla
4. 6. 2009 Mahenovo divadlo Brno - předsta-

vení LAKOMEC
16.6.2009 G-studio Brno – Muzikálová noc 

Roberta Jíchy a jeho hostů (Hana Holišo-
vá, Dasha a další) 

18. 6. 2009 divadlo Radost Brno - představe-
ní JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ

20. 6. 2009 Zámecký venkovní areál v Rájci - 
Jestřebí - KONCERT BRATŘÍ EBENŮ

21. 6. 2009 tečka za divadelní sezonou - MDB 
muzikál EVITA

SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY POŘÁDANÁ 
U PŘÍLEŽITOSTI 45. VÝROČÍ POVÝŠENÍ 

ADAMOVA NA MĚSTO

 
ADAMOV – JAK JEJ MOŽNÁ NEZNÁTE
Úkolem soutěžících je doručit do konce května t.r. do 
MKS 1 – 3 fotografie, na kterých je zachycen Adamov 

(velikost fotografií min. 15 x 18 cm)

Fotografie: 
- označte jménem, příjmením a adresou soutěžícího,
- budou vystaveny v červnu t. r. v MKS Adamov
Tři vylosovaní účastníci soutěže obdrží za účast v soutěži 
2 vstupenky na červnové setkání s herečkou Danou 
Morávkovou a klavíristou Petrem Maláskem v Adamově. 
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Město Adamov, Technické mu-
zeum v Brně, Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR – Správa 
CHKO Moravský kras, Správa 

jeskyní České republiky – Sprá-
va jeskyní Moravského krasu, 
Mendelova zemědělská a les-
nická univerzita – Školní lesní 
podnik Křtiny, Česká speleolo-
gická společnost – ZO Býčí ská-
la, Křtinské údolí, Archaia Brno 

o.p.s., Hornicko-historický spolek 
Planá a Základní článek Hnutí 
Brontosaurus Modrý kámen

Vás srdečně zvou na 9. ročník

SETKÁNÍ VE 
STŘEDNÍ ČÁSTI 
MORAVSKÉHO 

KRASU
pořádané z iniciativy Federace 
EUROPARC u příležitosti Mezi-
národního dne muzeí a Evrop-

ského dne parků, které se koná 
v sobotu 9. května 2009.

Doprava mezi Adamovem, Sta-
rou hutí v Josefově a Býčí skálou

bude zajištěna historickým au-
tobusem ze sbírek Technického 

muzea v Brně.
Autobus bude jezdit od 8:30 

hod z Adamova – zastávky k Býčí 
skále a zpět v hodinových inter-
valech. K jeskyni Výpustek poje-
de autobus z Adamova v 10:30, 

12:30 a 15:30 hod.
Poslední odjezd z Výpustku do 
Adamova je v 16:00 hod, z Jose-

fova v 17:00 hod.

Blahopřání
Dne 5. 5. 2009 se dožívá významného ži-

votního jubilea 70. let pan Ivan Moser. Hod-
ně zdraví, elánu a spokojenosti mu přeje celá 
rodina.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem členům výborů KD v Adamově I i II, ale 
i všem spoluobčanům, kteří pomohli při sbě-
ru starého papíru.

Zda budeme ve sběrových akcích pokra-
čovat, vám sdělíme v příštím vydání Zpravo-
daje na základě výsledků dubnové sběrové 
akce.

Jitka Králíčková, MKS Adamov

Slova pro povzbuzení
Opravená Alexandrovka pomalu začíná 

nabízet pohled do barevných dálek. Podí-
vat se na svět z výšky, vidět co nejdál. Tuto 
touhu má v sobě asi každý. V těchto dnech 
si ji tedy můžeme splnit. Nevím proč, ale na-
jednou jsem si teď vybavil nápis na jednom 
alpském vrcholu: „Snadněji uvidíš hory v dál-
ce, než člověka vedle sebe.“ Ten, kdo tuto 
moudrost pronesl, věděl o životě své a mně 
připadá, že je dnes důležitá víc, než kdy jin-
dy. Až tedy budeme stoupat na kopec, zkus-
me si vzpomenout, jestli někdo nečeká, až se 
ho zeptáme „Jak se máš?“ a budeme to mys-
let doopravdy a on nám bude moci bez obav 
svěřit své starosti. Odměnou nám bude, že 
pak z rozhledny spatříme určitě něco víc, než 
ostatní.

Jiří Kaňa

Kostel svaté Barbory v Adamově mlčí už přes 150 let. Stejnou dobu je v něm Světelský 
oltář Nanebevzetí Panny Marie, který mlčí už 485 let. V pátek 29. května 2009 je nechá-
me promluvit…

NOC KOSTELŮ

V MKS – knihovně najdete 
tyto i jiné nové knihy:
Knihy českých autorů
Kopta, J.: Hlídač č. 47
Poledňáková, M: Líbáš jako Bůh
Janouchová, K.: Horká stopa
Zmeškal, T.: Milostný dopis klínovým pís-
mem

Detektivky 
McBain, E.: Vraždy pod stromeček
Christie, A.: Poirotova pátrání
Gulik, van R.: Strašidelný klášter
Harrisová, L.: Vražda o Velikonocích

Pro děti
Bořek stavitel 2008
Disney, W.: Popelka
Marboe, M.: Zrzoun

Naučná literatura
Bylinky pro děti a maminky
Audy, M.: Brány do ztraceného světa
Vadné držení těla
Umění břišního tance
Langová, D.: Poslové jara

Dopravní 
okénko
Předprodej jízdenek na měsíc červen 
a vyřizování průkazek: 26. května 
2009 v době od 14 do 16 hodin

Před 5 lety se v Rakousku uchytil nápad, 
otevřít kostely ke kulturním a duchovním 
programům dlouho do noci a vznikla tak 
Lange Nacht der Kirchen . Letos se při této pří-
ležitosti otevřou brány kostelů v celém Brně 
a v některých dalších městech – mezi něž se 
zařadil i Adamov s kostelem svaté Barbory 
a Světelským oltářem.

Program bude mít dvě části: podvečerní 
a noční.

„OKOLOKOSTELA“
16.00 - 19.00 hodin před kostelem
Veselé soutěžení pro děti a mládež
Ochutnávka pravé etiopské kávy + mož-

nost zakoupit výrobky žáků ZŠ Adamov 
a tím podpořit stavbu školy v Etiopii v rámci 
skautské akce „Postavme školu v Africe“

17.00 hodin za kostelem
Workshop „ZAKOSTELEM“ v rytmu afric-

kých bubnů

NOC KOSTELŮ
19.00-19.05 hodin - zvony s sebou
Noc kostelů zahájíme zvoněním zvonů 

z věže a zvoněním zvonků a zvonečků ma-
lých i velkých návštěvníků na náměstí pod 
věží (zvonečky si vezměte s sebou) 

19.00 - 20.00 hodin - voni hrajou * vlaš-
tovky letí * návštěvníci leží

Vystoupí skupina Vonihrajó… pro děti 
a školáky je připraveno házení speciálních 
vlaštovek a nakonec velmi zvláštní prohlíd-
ka kostela… 

20.00 - 21.00 hodin - voni zas hrajou * 
adamovští čtou

S dalším blokem vystoupí Vonihrajó... 
a zaposloucháme se do večerního čtení... 

21.00 - 22.00 hodin - varhany pod svíc-
nem * prohlídka načerno

Na varhany při svíčkách zahraje odborný 
asistent na JAMU v Brně MgA. Jaroslav Šťast-
ný, Ph.D a (skoro) potmě zůstaneme i při 
prohlídce Světelského oltáře 

22.00 – 23.00 hodin - co se nosí * 
church art

Co a proč se nosí v kostele? … světelné 
fresky, projekce a prostě church art

23.00 – 23.30 hodin - voni dohrajou
Skupina Vonihrajó dohraje do rozjezdu 

vlaků
Podrobnosti o dalších programech lze 

najít na www.nockostelu.cz
Záštitu nad Nocí kostelů převzali Mons. 

Vojtěch Cikrle, biskup brněnský a Mgr. Mi-
chal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.
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Žijí mezi námi 
Ing. Josef Ondráček -  

80. narozeniny

V Babicích se narodil manželům Ondráč-
kovým 25.5.1929 syn Pepek - později ještě 
dvě dcery. Tatínek pracoval celý život v Ada-
movských strojírnách jako zámečník - údrž-
bář, maminka se starala o domácnost a rodi-
nu včetně staré babičky - sezónně pracova-
la jako lesní dělnice a pomocnice u sedláků. 
Obecnou školu Pepek vychodil v Babicích. 
Již od dětství chodil do Sokola a do koste-
la, po válce vstoupil do Junáka, kde se stal 
posledním vedoucím oddílu v Babicích, ješ-
tě před ukončením a zákazem další činnosti 
Junáka v r. 1949. Měšťanskou školu vychodil 
v Adamově v r. 1943, chtěl jít na Průmyslo-
vou školu a na Techniku. Záměr však nevyšel 
z důvodu omezení studia na středních ško-
lách, které zavedly německé úřady. Tatínek 
rozhodl, že se Pepek nejdřív vyučí strojařské-
mu řemeslu, a tak nastoupil 1.9.1943 do uče-
ní ve strojírnách v Adamově, kde pracoval - 
s přestávkami studia - až do r. 1994. Nejhorší 
údobí pro rodinu bylo, když německé Gesta-
po odvleklo tatínka přímo z továrny do věze-
ní v Kounicových kolejích v Brně, později do 
Breslau (byl zapojen do protifašistického od-
boje). Díky americkým vojenským lékařům 
a jejich pomoci se dostal jako těžce nemoc-
ný po válce domů. 

Po vyučení Pepek absolvoval Vyšší prů-
myslovou školu v Brně a Vysoké učení tech-
nické Dr. Eduarda Beneše, které bylo později 
převedeno na Vojenskou technickou akade-
mii, kde absolvoval Průmyslový obor. V Ada-
movských strojírnách prošel různými funk-
cemi jako konstruktér, technický náměstek 
a později vedoucí závodu 10, vedoucí vý-
zkumu, ředitel závodu Adast Cvikov, vedou-
cí Technického rozvoje, vedoucí Pracovní 
skupiny pro polygrafické strojírenství ČSR. 
Jako vedoucí závodu 10 ovlivnil výstavbu 
bytů pro zaměstnance ve prospěch Adamo-
va, stejně jako budování nové občanské vy-
bavenosti.

V roce 1956 se oženil s Helenou Gotvaldo-
vou, která rovněž pracovala v Adamovských 

strojírnách. Nastoupila v r. 1951 do učení, 
později absolvovala večerní průmyslovou 
školu. Pracovala jako kontrolorka měřidel.

Ing. Josefu Ondráčkovi k jeho významné-
mu životnímu jubileu přejí všechno nejlep-
ší, hodně zdraví a spokojeností do dalších 
let bývalí spolužáci, spolupracovníci, přáte-
lé a známí.

Ivan Moser –  
70. narozeniny

Narodil se 5. května 1939 v Brně. Otec 
Oldřich Moser pocházel z Bílovic nad Svita-
vou a pracoval ve Státním puncovním úřadu 
v Brně (byl znám rovněž jako malíř obrazů – 
samouk). Matka Marie byla vyučená švadle-
na a starala se o domácnost. Její otec Franti-
šek Preissler byl ve 20. letech minulého sto-
letí známým hercem a režisérem ochotnic-
kého divadla Dělnického domu v Adamově. 

Ivan začal chodit do školy v r. 1945 v Ada-
mově, zde vychodil obecnou i měšťanskou 
školu a v letech 1953-58 absolvoval gymná-
zium v Blansku. Poté nastoupil do adamov-
ského závodu do odd. konstrukce přípravků. 
Jako 19letý začal pracovat ve fotografické la-
boratoři v oddělení propagace. A tak s kufry 
fotografického vybavení a osvětlovací tech-
niky (a s pomocí vedoucího redaktora Smě-
ru Josefa Pečenky) cestoval po republice za 
výrobky Adamovských strojíren.

V letech 1960-62 absolvoval Ivan dvoule-
tou prezenční službu na letišti Kbely v Praze. 
Zde využili jeho zájmu i schopností a velitel 
rozhodl, že bude vojenským fotografem. Fo-
tografoval při výcviku i době volna, a tak mu 
mohl Historicko-vlastivědný kroužek při ZK 
ROH Adamovských strojíren v lednu 1963 
uspořádat výstavu fotografií. Později se zú-
častnil fotografických výstav v Praze, Brati-
slavě, Brně, Olomouci, Luhačovicích a jinde.

Ivan Moser absolvoval při zaměstnání 
průmyslovou školu zakončenou další matu-
ritou. Zaměřil se ofsetové tiskové stroje vyrá-
běné Adamovskými strojírnami a po důklad-
ném obeznámení s nimi se stal vedoucím 
zkušebny polygrafických strojů. Předváděl 
prototypy strojů i na světových výstavách 
– Londýn, Toronto, Montreal, Kolín nad Rý-

nem, Essen, Vídeň, Moskva, New York, Káhi-
ra, Chicago atd., atd., to je jen malý výčet 
míst z Evropy, Asie, Afriky i Ameriky, která 
s polygrafickými stroji Adamovských strojí-
ren navštívil. Od r. 1990 pracoval 5 roků v br-
něnské tiskárně Polygra. Odtud přešel do 
sloučené tiskárny Adastu v závodě jako ve-
doucí výroby. Do důchodu odešel koncem 
roku 1998.

V roce 1962 se Ivan Moser oženil s Libu-
ší Bartlovou z Vyškova, pracovnicí Adamov-
ských strojíren. Vychovali spolu syna Ivana 
a dceru Ilonu. Celkem mají tři vnoučata – Ka-
milu, Daniela a Dominika.

Ivan Moser pracoval dlouhá léta jako 
předseda fotokroužku Závodního klubu, 
podílel se na dokumentování akcí ZK, zvláš-
tě výstav Historicko-vlastivědného kroužku 
a činnosti divadelního kroužku. V současné 
době se podílí na přípravě a průběhu výstav 
pořádaných HVK při Městském kulturním 
středisku v Adamově.

Ivanovi Moserovi k významnému životní-
mu jubileu všechno nejlepší, hodně zdraví, 
životní vitality, elánu při působení na výsta-
vách pořádaných HVK, hodně spokojenosti 
do dalších let přejí členové historicko-vlas-
tivědného kroužku i bývalého fotokrouž-
ku, bývalí spolupracovníci, rodina, přátelé 
a známí.

Marie Zelíková -  
80. narozeniny

Marie Zelíková, dlouholetá adamovská 
občanka, dovršila v letošním roce 80 roků 
svého života. Narodila se 30. května 1929 
v Ústí nad Orlicí. Po absolvování ekonomic-
ké školy v Brně v roce 1947 nastoupila do 
zaměstnání ve strojírnách v Adamově, kde 
pracovala jako administrativní pracovnice 
do roku 1991. V roce 1949 se provdala za Ja-
roslava Zelíka a v roce 1951 se jim narodila 
dcera Jaroslava.

Se svým manželem, který byl iniciátorem 
a organizátorem četných kulturně -vzdě-
lávacích osvětových aktivit v Adamově, se 
obětavě zapojovala do této zájmové činnos-
ti, která většinou vyplňovala všechen jejich 
volný čas. Byly to např. přípravy na vydává-
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ní časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova 
a okolí, Vlastivědná knižnice, katalogy k vý-
stavám, komentáře k přednáškám a zájez-
dům, pořádání výstav výtvarného umění 
i historie Adamova, přednášky s diapozitivy, 
zájezdy, vycházky do okolí pro zájemce, atd., 
posléze i práce ve výboru Klubu důchodců 
v Adamově 1. Za uvedenou činnost obdržela 
různá Čestná uznání. Po dlouholeté manže-
lově nemoci ovdověla 1. května 2003. 

Marii Zelíkové k významnému životnímu 
jubileu přejí všechno nejlepší, hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let v kruhu své rodi-
ny, zejména vnoučata a pravnoučata, členo-
vé Historicko-vlastivědného kroužku při MKS, 
bývalí spolupracovníci, přátelé a známí.

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se 

dne 26. 2. 2009 přišli rozloučit s mojí manžel-
kou Miroslavou Strakovou.

Jaroslav Straka, manžel s rodinou

Vzpomínka

Čas plyne a nevrací co vzal, jen vzpomín-
ky zůstávají dál. Dne 27. 5. 2009 tomu bude 
rok, co nás navždy opustil drahý manžel, ta-
tínek, dědeček Jan Hartmann. Dne 5. 5. 2009 
by se dožil 68 let. Děkuji všem, kdo mu spolu 
s námi věnují tichou vzpomínku. Stále vzpo-
mínají manželka, děti a celá rodina.

Dne 3. května uplyne 1 rok od úmrtí paní 
Anny Michalíkové. S láskou vzpomínají

děti s rodinami a Štěpán

Ve středu 6. května 2009 vzpomeneme 1. 
smutné výročí, kdy ve věku 75 roků zemřela 
naše maminka, babička a prababička, paní 
Marcela Doskočilová z Adamova. 

Stále vzpomíná dcera Alena s rodinou

Ing. Miroslava Kejíková (roz. Vítková) – 80. narozeniny

Vynášení Morany 
„Smrt neseme ze vsi, nové léto do vsi“

Kdo z vás vyrostl na vesnici nebo se 
zajímá o staré tradice, ví, že o páté neděli 
postní se ze vsi vynášela „Morana“. Mora-
na byla symbolem zimy, smrti a tedy i ne-
úrody, právě proto bylo nutné ji ze vsi na 
jaře „vyhnat“. Její odchod byl zpečetěn za-
pálením Morany a vhozením do řeky. Této 
neděli se proto říkalo „Smrtná“.

V Adamově moc tradice nekvetou. Ně-
komu to nevadí, někdo si stýská a někteří 
na tyto zde nepřítomné a prastaré tradice 
chtějí navazovat. Tak tomu bylo i v tomto 
případě.

Když už jsme u tradic, pokud v Adamo-
vě něco tradici má, tak je to sauna. V ní se 
schází ve velmi komorní atmosféře lidé 
různí a povídá se o všem možném. Slovo 
dalo slovo, maminky dětí, které navštěvují 
základní školu, spolu s paní učitelkou Ho-
řavovou naplánovaly vynášení Morany.

Žáci 6.A třídy ve výtvarné výchově vy-
tvořili Moranu. Vznikla figura v životní ve-

likosti s několika šňůrami navlečených va-
jec kolem krku.

V pátek 3. 4. ve čtyři hodiny vycháze-
li žáci, rodiče, paní učitelky, další přátelé 
a nadšenci z prostranství před kostelem 
v průvodu směrem k mostu u nádraží. 
Morany se zde nakonec sešly dvě. Obě na 
mostě za hlasitého provolávání „Hu, hu, 
hu, jaro už je tu!“ vzplály a byly vhozeny 
do řeky, čímž byla zima pro letošní rok 
definitivně zpečetěna. Následoval oheň 
u řeky ve Střelčí s opékáním špekáčků 
a veselé soutěžení dětí z prvního stupně, 
které pro ně připravili žáci z 6. A.

Účastnilo se více než 40 dětí a za hez-
kého počasí si všichni akci užili.

Osobně jsem byla ráda, že se tato udá-
lost uskutečnila. Měla jsem radost, že se 
konečně jen neplánuje, ale také děje, je 
a raduje.

Napsala p. uč. Olga Hořavová 
a Klára Holasová VI.A 

Narodila se 15. dubna 1929 v Adamově. 
Otec byl zedníkem, později stavebním dí-
lovedoucím, matka, absolventka obchod-
ní školy, byla v domácnosti. Má mladší ses-
tru Jindřišku Pokornou. Měšťanskou školu 
vychodila v roce 1943. Poté navštěvovala 
jeden rok Ústav moderních řečí v Brně. 
V letech 1945 – 47 absolvovala dvouletou 
veřejnou obchodní školu v Blansku. Po 
absolvování nastoupila do adamovského 
závodu, kde pracovala v nářadovně, na 
osobním oddělení a na Závodní radě. V té 
době pracovala ve svazáckých organiza-
cích v místě i v závodě. Členkou KSČ byla 
od r. 1946 do r. 1970. V letech 1950 – 1954 
absolvovala Vysokou školu ekonomickou 

v Praze a vrátila se zpět do závodu. Pra-
covala v oddělení OZÚ, později přešla do 
útvaru investic, odkud odešla do důcho-
du v roce 1984. I v důchodu pracovala na 
zkrácený úvazek a na brigádách.

V r. 1955 se provdala za Františka Ke-
jíka, narodil se jim syn Vladimír a dcera 
Taťána. Manžel zemřel v r. 1994. V letech 
1970 – 1990 pracovala jako jednatelka 
občanského výboru č. 3 v Adamově. Z její 
iniciativy se prosadila řada zlepšení ve 
prospěch občanů. Po léta se věnuje psaní 
o význačných občanech Adamova a oko-
lí ať už do Směru, okresních novin a nyní 
pro Adamovský zpravodaj. Podílela se na 
přípravě kulturních akcí. Za svou práci 
obdržela řadu ocenění za práci pro měs-
to a jeho občany: v r. 1984 od ONV čestné 
uznání k 55. narozeninám, v r. 2004 k 40. 
výročí povýšení obce Adamov na město 
pamětní list a v r. 2008 k 90. výročí vzni-
ku ČSR obdržela Čestné občanství města 
Adamova za celoživotní práci v oblasti pu-
blikační činnosti a společenského života 
v Adamově.

Ing. Miroslavě Kejíkové dlouhá léta 
v pevném zdraví, pohodu a spokojenost 
a také mnoho elánu k přípravě medailo-
nů jubilantů do Adamovského zpravodaje 
přejí přátelé, známí, bývalí spolupracovní-
ci i občané, kteří si s ní připomínají ada-
movské osobnosti.



13

Plán činnost TJ Spartak Adamov 
– odb. Turistiky na květen 2009

9. května 2009 Baldovec – Holštejn – 
Ostrov u Macochy (Adamov odj. 8.18 do 
Blanska, dále autobusem v 8.43 hod.)

V květnu 2009 - obnova značení turistic-
kých tras.

INZERCE
HIMMER - www.himmer.cz - či � štění ko-

berců a čalounění v bytech a kancelá-
řích, prodej a pronájem úklidových stro-
jů. Tel. 516 414 696, 721 066 026 nebo 
724 256 426.

Čalounictví Šebek, Sadová 17, tel.  �
603 886 562, 732 974 006. Firma nabízí – 
tradiční čalounické práce, dekorační služby, 
montáž nábytku, pokládky plovoucích pod-
lah, renovace starožitného nábytku.

Koupím vojenské a civilní řády a vyzna- �
menání i samotné dekrety. Tel. 608 420 808.

Prodám nové 2 prošívané péřové deky  �
– 2 000 Kč a schůdky do bazénu v. 70 cm – 
500 Kč. Tel. 732 880 279 po 19.00 hod.

Prodám pěkný byt v OV 2+1, 5. patro na  �
ulici Sadová. Dům po revitalizaci, plastová 
okna, zateplení. Tel. 602 558 449. 

Prodám byt 1+1 v Adamově na ulici Osvo- �
bození. Tel. 739 689 005.

Prodám byt 2+1 na ul. Sadová, 8. p., po re- �
konstrukci, balkon, pěkný. Cena 1,25 mil., ne 
RK. Tel. 774 400 400, 739 518 151. 

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

Pronajmu garáž na Horce.   �
Tel. 732 835 735.

Mladý pár koupí byt v Adamově v osob- �
ním vlastnictví, 3+1 a větší do max. ceny: 
1 500 000,-Kč, solidní jednání zaručeno. Tel. 
737 532 350.

Prodám garáž na Ptačině.   �
Tel. 606 862 256.

Prodám garáž na Ptačině.   �
Tel. 723 351 453.

Prodám družstevní byt 4+1 v Adamově.  �
Zn: Tel. 606 761 601.

Pronajmu garáž na ul. Opletalova (i dlou- �
hodobě) a daruji za odvoz dětskou válendu. 
Zn: Tel. 777 013 953.

Koupím starší dětskou postýlku a starší  �
dětský kočárek v Adamově. Zn. Nabídky na 
č.t. 605 069 297. 

Běh na Nový Hrad
V rámci pořádaných akcí k 45. výročí povýšení obce Adamov na město se dne 29. března, 

pod záštitou oddílu orientačního běhu při TJ Spartak Adamov, uskutečnil běžecký závod pod 
názvem Běh na Nový hrad. Trať byla 8 km dlouhá a měla převýšení 150 m. I přes nepřízeň po-
časí se na startu sešlo 22 běžců. Trať závodu byla díky poměrně velkému převýšení a nepře-
jícímu počasí značně obtížná. Všichni účastnící závodu se ovšem s nástrahami tratě i počasí 
vypořádali na výtečnou. Tímto bychom chtěli rádi poděkovat všem běžcům za velmi pěkné 
výkony, všem spoluorganizátorům za dobře odvedenou práci a městu Adamov za podporu. 
Kompletní informace o závodu naleznete na www.novy-hrad.xf.cz. 

Za organizátory Petr Trávníček

Výsledky - Kategorie MUŽI
Jméno Oddíl Čas

1. Zbyněk Pospíchal TS 32:12
2. Jan Macura Horizont Kola Novák 34:25
3. Milan Berka HC Blansko 35:44
4. Jaroslav Jurča 37:37
5. Jaroslav Koča Žabovřesky Brno 38:12
6. Tomáš Večeřa HAPE Brno 39:22
7. Jiří Kalina Orion 39:33
8. Stanislav Juránek Orel Židenice 40:03
9. Ondřej Adámek Tučňáci 41:21

10. Milan Daněk Horizont Kola Novák 41:44
11. Dušan Vítek Lívanci 43:39
12. Roman Kresta ZT Brno 43:40
13. Luboš Večeřa Kobylí 44:19
14. Petr Čížek Spartak Adamov 44:35
15. Antonín Věžník Spartak Adamov 49:18

Kategorie ŽENY

Jméno Oddíl Čas
1. Kateřina Topičová Acer Bike Team 41:03
2. Markéta Tesařová SK Žabovřesky Brno 43:02
3. Jitka Kublerová Radostice 49:16

4. Mirka Olšarová Tučňáci 51:15
5. Lenka Vítovcová SK Žabovřesky Brno 52:49
6. Jitka Tesařová RBK Blansko 54:21
7. Hana Uhrová Lívanci 56:45

Antény, Ing. Vladimír Bílý
Výstavba a servis společných televizních antén 

Poradenství, Individuální instalace
Tel.: 608 441 375, e-mail: vladimir.bily@ada-net.cz

Zřízení volného příjmu 12 programů digitální televize
ČT1 ● ČT2 ● ČT24 ● ČT4 Sport ● Nova ● Nova Cinema 
Prima ● Prima Cool ● TV Barrandov ● TV Óčko ● Z1 ● Public

Příjem slovenských a rakouských programů v STA
STV 1 ● STV 2 ● STV 3 ● Markíza ● Joj ● Joj Plus ● ORF 1 

Zachování analogového příjmu českých programů
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Prodejní akce na křovinořezy
Slevy až 2.000 Kč na 7 typů.

Akce trvá od 15. 4. do 15. 6. 2009.

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

Prodej na splátky

Truhlářství Lopask
Zakázková výroba nábytku • 
z lamina a masivu 
Kuchyňské linky včetně spotřebičů • 
Vestavěné skříně • 
Dětské pokoje • 
Kancelářský nábytek • 
Masivní postele • 
Samonosné schody• 
3D návrh v ceně zakázky • 
zaměření a montáž zdarma 

Olomučany 376, 679 03
Tel: 776 368 484

Email: lopask@seznam.cz

www.lopask.cz
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CO MŮŽETE 
SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!

Malé
spotřebiče

Velké 
spotřebiče

Chlazení

Střední
spotřebiče

Nářadí, 
hobby, dílna

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz

Ban A4.indd   1 17.5.2007   11:47:19

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

  Porovnání s tarifem O2 ADSL 2-8 Mb/0.512 Mb - cena 831,- Kč měsíčně.
  Pro více informací volejte tel. číslo 608887840 - Bc. Roman Pilát  www.ada-net.cz

 NYNÍ 6 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč 
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 měs. 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce  10 Mbit/s 357 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.5.2009 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 5 let stejná cena
žádné zdražování

jen zvyšování kvality



40 Mbit/s !
download i upload, žádné limity, žádná FUP

ADA-NET START

10/10 Mb

395,-
ušetříte 5232,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

495,-
ušetříte 4032,-

ADA-NET STANDARD

40/40 Mb

595,-
ušetříte 2832,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč

mimo špičku (bez/vč.DPH)

Dubnové počasí nám konečně umožnilo opět 
si vyjít (vlastně vyjet) do přírody  

s Ing. Jiřím Truhlářem ze ŠLP Křtiny. V letošním 
roce chceme v rámci oslav 45. výročí povýšení 

Adamova na město více poznávat naše 
okolí. Proto první výlet patřil studánkám 
v okolí Adamova. Součástí výletu byla i 

návštěva Moravské vesničky (vyřezávaná 
vesnička se vším, co k ní patří) v Blansku.
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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, L. Vrožinová, J. Králíčková, I. Hrušáková, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát, 

Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. odpovědný pracovník Ing. O. Kašpárková, Městský úřad Adamov, U kostela 1, 679 04 Adamov, 
tel.: 516 499 626, e-mail: olga.kasparkova@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.

Vlastivědný výlet byl tentokrát spojen s “výletní nadílkou”. 
Účastníci výletu obdrželi sportovní bundy a další propagační 

předměty, které MKS získalo od jednoho ze sponzorů, 
který těmito dárky podpořil naše poznávací akce. 

Velikonoční koncert připravilo MKS ve spolupráci s Farním 
úřadem do našeho kostela. V programu se adamovskému 

publiku představilo dechové sexteto Brno Brass Instruments. 

Do kulturního střediska jsme pozvali manželskou hereckou 
dvojici - Sandru a Pavla Riedlovi z Brna. Ti si s dětmi ze školní 

družiny povídali o své loutkoherecké profesi, o práci v divadle, 
ukázali jim několik loutek a marionet a Sandra dětem 

předčetla úryvek z její oblíbené knížky Mikulášovy patálie. 

V dubnu jste v MKS mohli navštívit výstavu fotoobrazů, která 
měla název “Největší dárek pro dítě je zdravá máma”. Ta se 

v Adamově konala za spolupráce s Masarykovým onkologickým 
ústavem Brno a fotostudiem pana Petra Šebla. Akce měla za 

cíl podpořit iniciativu MOÚ v prevenci proti rakovině prsu.

Dubnové Dopoledne s pohádkou dětem nabídlo Pohádky z naší 
zahrádky v podání Olgy Markové a Vratislava Schildera. 

Divadlo Pavla Trávníčka zavítalo do našeho města s představením 
Sborovna. Ačkoliv prostory v MKS nejsou pro klasické divadelní 

představení ty pravé, zvládli herci vše i tak na jedničku.


