
duben 2010

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele 
a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná to i pamětní deska umístěná 

v přízemí staré budovy Městského úřadu v Adamově (dříve mateřská škola a ještě dříve škola). 

Přepis textu: 
Jejich Jasnostem knížeti Aloisiu z Liechtenštejna co zakladateli 1857 a knížeti Janu z Liechtenštejna 

co rozšiřovateli této budovy 1887 věnuje k stálé upomínce vděčná obec.
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Galerie aktivit Městského klubu mládeže

Turnaj ve stolním fotbálku

Halloweenská akce

Mikulášská párty

Dětský maškarní ples

Vítězové pétangue senioři

Slalom v koulení jablíček

Jede, jede mašinka

Lovení rybiček

Poděkování sponzorům:
Rádi bychom jmenovitě poděkovali za podporu panu Buchtovi z firmy Luna a panu Uhlířovi z firmy Potraviny Nova
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Možnost hlasovat na voličský průkaz 
při volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2010
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod 

číslem 37/2010 Sb., částka č. 13 s datem rozeslání dne 8. února 2010 volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 28. května a sobotu 29. května 2010.

Zprávy z matriky
blahopřejeme
5.3. Josefa Dobešová,  

83 roky, Petra Jilemnického 6
9.3. Vlasta Pechová,  

83 roky, Petra Jilemnického 8
9.3. Miloš Vybíhal,  

70 roků, Komenského 15
13.3. Drahomíra Haluzová,  

80 roků, Komenského 13
22.3. Květa Svobodová,  

75 roků, Sadová 5
25.3. Jiří Palcr,  

84 roky,  Petra Jilemnického 25
28.3. Věra Böhmová,  

70 roků, Sadová 27

Úmrtí
21.2. Františka Kolhánková,  

roč. 1929, Komenského 7
2.3. Barbora Hloušková, roč. 1919, 

Jedovnice, U Hrubé lípy 544
21.3. Ludmila Poslušná,  

roč. 1922, Pod Horkou 10

Zdravotní pojišťovna MV ČR
pobočka brno, oznamuje, že v ter-

mínech 27. 4., 25. 5. a 29. 6. 2010 
v době od 13.00 do 15.00 hodin bude 
k dispozici pro veřejnost mobilní praco-
viště v zasedací místnosti MěÚ v Ada-
mově. Vyřídit bude možno přihlášení 
do pojišťovny, změnu údajů, sjednání 
cestovního pojištění, nabídka vstupu 
do elektronické komunikace, zřízení 
karty života, zajištění výměny evrop-
ských průkazů, nabídku programu slev 
a výhod. Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb do Poslanecké sněmovny konaných 
ve dnech 28. a 29. května 2010 ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanovených záko-
nem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“), o volbách do 
Parlamentu na voličský průkaz v jakémko-
liv stálém volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním okrs-
ku v zahraničí Způsob a podmínky vydání 
voličského průkazu pro volby do Poslanec-
ké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona 
o volbách do Parlamentu: Zákon o volbách 
do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje 
dva způsoby, jak lze již dnes požádat obecní 
úřad příslušný podle místa trvalého pobytu 
voliče o vydání voličského průkazu, a to:

1) písemnou žádostí 
opatřenou ověřeným podpisem voliče; 

ověřený podpis žadatele zákon o volbách 
do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl vo-
lič, který o vydání voličského průkazu žádá, 
chráněn před zneužitím tohoto institutu.

Pro písemnou žádost o vydání voličského 
průkazu není žádný předepsaný formulář.  
Žádost musí být příslušnému obecnímu 
úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 21. května 2010. V usta-
novení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Par-
lamentu není upravena možnost podání žá-
dosti o vydání voličského průkazu v elektro-
nické podobě podepsané elektronicky pod-
le zvláštních právních předpisů, případně 
cestou datové schránky provozované podle 
zvláštního právního předpisu. Elektronickou 
žádost o vydání voličského průkazu, opat-
řenou zaručeným elektronickým podpisem 
a zaslanou příslušnému obecnímu úřadu, 
tak nelze považovat za žádost o vydání volič-
ského průkazu podle ustanovení § 6a odst. 2 
zákona o volbách do Parlamentu. Žádost 
o vydání voličského průkazu podepsaná 
zaručeným elektronickým podpisem je dle 
našeho názoru rovnocenná písemné, vlast-
noručně podepsané a úředně neověřené 
žádosti o vydání voličského průkazu. Žádost 
o vydání voličského průkazu tak na základě 
ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do 

Parlamentu vyžaduje kvalifikovanou formu 
úkonu, tj. písemné podání opatřené ově-
řeným podpisem voliče; tuto vyšší formu 
však dle výkladu MV použití zaručeného 
elektronického podpisu nemůže nahradit.

2) osobně
v tomto případě není písemná žádost 

vyžadována, neboť volební orgán, který je 
oprávněn voličský průkaz vydat, o žádos-
ti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní 
úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné 
údaje uvede; o vydání voličského průka-
zu lze požádat osobně do okamžiku uza-
vření stálého seznamu, tj. do 26. května 
2010 do 16.00 hodin. Obecní úřad volič-
ský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 13. května 2010, předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže pl-
nou mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, ane-
bo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu,  
a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat 
i na adresu zastupitelského úřadu, kde se vo-
lič rozhodl hlasovat. Na základě ustanovení 
§ 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu 
opravňuje voličský průkaz voliče k hlasová-
ní ve dnech voleb do Poslanecké sněmov-
ny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej 
okrsková volební komise zapíše do výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů. Podle ustanove-
ní § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parla-
mentu, při samotném aktu hlasování, volič, 
který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu 
do volební místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským průka-
zem; zároveň odevzdá okrskové volební ko-
misi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 zá-
kona o volbách do Parlamentu). Po záznamu 
ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů ob-
drží od okrskové volební komise sadu hla-
sovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném 
volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky 
v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici) 
a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li vo-
lič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožně-
no. Dostaví-li se takovýto volič do volební 

místnosti volebního okrsku, kde je z titulu 
trvalého pobytu veden ve stálém seznamu 
voličů, okrsková volební komise poznámku 
o vydání voličského průkazu zruší a voličský 
průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu 
voličů. Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát. Voličský prů-
kaz může vydávat také zastupitelský úřad, 
za stejných podmínek jako obecní úřad, na 
žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvlášt-
ním seznamu voličů. Pro voliče s trvalým po-
bytem v Adamově, je příslušným k vydání 
voličského průkazu Městský úřad Adamov, 
Pod Horkou 101/2, 679 04, odbor sociálních 
a správních věcí – matrika a evidence oby-
vatel. Bližší informace Vám podá pracovnice 
matriky a evidence obyvatel paní Lenka Ma-
láková, tel. 516499633 nebo tajemnice MěÚ 
Bc. Libuše Špačková, tel.516499623
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Oznámení  
o zápisu do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se 
bude konat v obou mateřských školách 
ve městě dne 20. dubna 2010 od 14.00 do 
16.30 hodin. Zájemci si mohou tiskopis žá-
dosti vyzvednout od 6.dubna na jednotli-
vých MŠ. 

Ředitelství ZŠ a MŠ Adamov

Komise Projektu  
Zdravé město Adamov  

a místní Agendy 21 si Vás 
dovoluje pozvat na brigádu 
ke zlepšení vzhledu města 

v rámci akce den země, která 
se uskuteční v pátek 16. 4. 

2010 od 16:30 ve vybraných 
lokalitách.

Podrobnější informace budou 
uvedeny na webu města 
a plakátovacích plochách.

Poděkování
Jménem svým i jménem HC Kometa Brno 

děkuji vedení ZŠ Komenského a kolektivu 
zaměstnanců školní jídelny při ZŠ Komen-
ského za přípravu a výrobu dortu s hoke-
jovou tématikou. Tento cukrářský výrobek 
reprezentoval Město Adamov v charitativní 
soutěži pořádané HC Kometa Brno a pod-
pořil tak projekt „Vracíme do života“. Sladká 
radost skončila u zdravotně a sociálně zne-
výhodněných dětí, kterým bylo dílo z pro-
dukce naší školy po ukončení soutěže vě-
nováno.

Jiří Němec

Turistické známky
Oznamujeme občanům, že jsou v prode-

ji turistické známky Alexandrovy rozhledny 
v ceně 21 Kč. Známky si můžete zakoupit  na 
pokladně Městského úřadu Adamov a v kos-
tele sv. Barbory.

OE

Rozpočet na rok 2010 (v Kč)
PŘÍJMY: ........................................................... 55 176 700
A. Vlastní příjmy  (třída 1,2,3) .......................................... 50 485 700
Třída 1  -  Daňové příjmy .......................................................................33 452 000
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti ................................................. 6 301 700
1112 daň z příjmů FO ze SVČ ...........................................................................753 400
1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ............................................564 000
1121 daň z příjmů PO...................................................................................... 7 085 600
1211 daň z přidané hodnoty ......................................................................13 373 400
1332 poplatky za znečišťování ovzduší .............................................................1 000
1335 poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa ............................................1 000
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu ................................ 2 323 300
1341 poplatek ze psů ..........................................................................................145 600
1343 poplatek za užívání veřejn. prostranství ...........................................102 000
1344 poplatek ze vstupného .................................................................................1 000
1345 poplatek z ubytovací kapacity ..............................................................140 000
1347 poplatky za provozov. výh. hrací přístroj ..........................................400 000
1361 správní poplatky ........................................................................................460 000
1511 daň z nemovitostí .................................................................................. 1 800 000

Třída 2  -  Nedaňové příjmy ...................................................................16 563 700
2460 splátky půjček od obyvatelstva ............................................................466 300
2412 splátky půjčených prostředků od podnik.subjektů ......................139 600
§ 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav. ................................................ 34 200
§ 2143 Cestovní ruch ..............................................................................................130 400
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ................................................................4 100
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod ................................................. 3 034 500
§ 3113 Základní školy .............................................................................................756 600
§ 3341 Rozhlas a televize ...........................................................................................6 100
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ........................................................ 30 000
§ 3541 Prevence před drog.alkohol,nikotinem,aj .......................................... 22 000
§ 3612 Bytové hospodářství............................................................................. 1 253 100
§ 3613 Nebytové hospodářství ...........................................................................732 200
§ 3632 Pohřebnictví .................................................................................................. 18 000
§ 3634 Lokální zásobování teplem ................................................................ 9 411 600
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ................................................ 25 000
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů ...............................150 000
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení ................. 90 000
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek..............................................................100 000
§ 6171 Činnost místní správy...............................................................................135 000
§ 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací ................................................. 25 000

Třída 3 Kapitálové příjmy ......................................................................... 470 000
§ 3613 Nebytové hospodářství ...........................................................................150 000
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ..............................................320 000

b. Přijaté dotace (třída 4) ................................................... 4 691 000
4112 neinv. přij. dotace ze SR v rámci SDV .............................................. 3 191 000
4116 ost. neinvestiční přijaté dotace ze SR ............................................. 1 500 000
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 92. schůzi konané dne 16.2.2010 
mimo jiné RM:

Schválila nejvýhodnější nabídku na akci  •
„Rekonstrukce a dostavba stokových sys-
témů a vodovodu Adamov - Kolonie, část 
vodovod“ od firmy ADAVAK, s.r.o., Adamov, 
Nádražní č.p. 455, PSČ 679 04 a schválila 
Smlouvu o dílo s touto firmou.

na 93. schůzi konané dne 26.2.2010 
mimo jiné RM:

Nedala souhlas s tím, aby znak Města Ada- •
mova byl použit pro komerční účely firmy 
AKTIV 95 OPAVA s.r.o.
Schválila vnitřní předpis č. 1/2010 Směrni- •
ce pro kopírování pro veřejnost v Městském 
klubu mládeže.
Schválila Mandátní smlouvu č. V 000064 se  •
společností RENARDS protender, s.r.o., Ví-
deňská 7, Brno spočívající v realizaci výbě-
rových řízení na realizaci projektů Staveb-
ní úpravy ZŠ Ronovská a ZŠ Komenského 
Adamov.
Vzala na vědomí zápis z komise sociální  •
a kulturně vzdělávací č. 13.
Schválila uzavření mateřských škol v době  •
letních prázdnin dle rozpisu: MŠ Komen-
ského 6 bude uzavřena od 5.7. – 8.8. 2010, 
MŠ P. Jilemnického bude uzavřena od 19.7. 
– 22.8.2010. Obě mateřské školy budou uza-
vřeny v době od 19.7. – 8.8. 2010.
Neschválila poskytnutí finančního daru Arci- •
diecézní charitě Olomouc, Křížkovského 6.
Schválila záměr odprodeje pozemku  •
parc.č.155/1 v k.ú. a obci Adamov a uložila 
odboru KT vyvěšení schváleného záměru na 
úřední desce (pozemek na levém břehu Křtin-
ského potoka na okraji města Adamova).
Neschválila záměr odprodeje části pozem- •
ku parc.č.399/12 v k.ú. a obci Adamov (po-
zemek navazující na chodník u opěrné zdi 
na ul. Nádražní).
Schválila darovací smlouvu č. OM 206 10  •
mezi Jihomoravským krajem se sídlem Že-
rotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno a Městem 
Adamov za účelem bezúplatného převo-
du nemovitostí (jedná se pozemky na ulici 
Hradní včetně 1/3 nádvoří v ADASTu).
Schválila Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu  •
nebytových prostor č. 05/2004/SN s Věrou 
Svačinovou (Dům služeb na ul. Družstev-
ní 1).
Schválila Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu  •
nebytových prostor č. 02/2008/SN s Vítem 
Uhlířem NOVA M spol. V (Dům služeb na ul. 
Družstevní 1).
Schválila vyřazení žádostí o pronájem  •
bytu, které jí byly předloženy dle Pravidel 
pro hospodaření s byty v majetku Města 
Adamova.

FInAnCOVÁnÍ: ................................................................... -1 398 700
8115 změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ ........................................... 2 198 400
8124 uhrazené splátky dlouhod. přijat.půjček .....................................-3 452 800
8224 uhrazené splátky dlouhod. přijat.půjček ........................................ -144 300

VÝdAJe: .......................................................... 53 778 000
§ 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav. ...................................................6 000
§ 2143 Cestovní ruch ..............................................................................................258 500
§ 2212 Silnice ......................................................................................................... 4 703 000
§ 2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky ................429 000
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ....................................................... 2 166 700
§ 2310 Pitná voda ...................................................................................................... 30 500
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod .....................................................862 000
§ 3113 Základní školy ......................................................................................... 6 238 600
§ 3319 Ost. záležitosti kultury ......................................................................... 2 188 500
§ 3341 Rozhlas a televize ......................................................................................115 000
§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ......................................199 300
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.(SPOZ) ..... 53 000
§ 3412  Sportovní zařízení v majetku obce ......................................................617 000
§ 3419 Péče o sportoviště v majetku obce .....................................................600 000
§ 3541 Prevence před drog.,alkoh., nikot.,aj. .................................................764 500
§ 3612  Bytové hospodářství.................................................................................999 600
§ 3613  Nebytové hospodářství ...........................................................................706 000
§ 3631 Veřejné osvětlení ................................................................................... 1 751 000
§ 3632  Pohřebnictví ................................................................................................316 000
§ 3634  Lokální zásobování teplem ....................................................................381 100
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. .......................................... 1 560 000
§ 3721  Sběr a odvoz nebezpečných odpadů.................................................110 000
§ 3722  Sběr a odvoz komunálních odpadů ............................................... 4 427 000
§ 3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň............................................... 3 326 000
§ 4171 Příspěvek na živobytí ........................................................................... 1 068 000
§ 4172 Doplatek na bydlení .................................................................................300 000
§ 4173 Mimořádná okamžitá pomoc ...............................................................100 000
§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky .............................................................. 20 000
§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu  .......................................... 12 000
§ 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení ...............896 000
§ 5212 Ochrana obyvatelstva ................................................................................ 14 000
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek.......................................................... 2 226 900
§ 5512 Požární ochrana ..................................................................................... 1 600 000
§ 6112 Zastupitelstva obcí................................................................................ 2 470 500
§ 6171 Činnost místní správy.........................................................................10 035 000
§ 6310  Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací ......................................................445 500
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ......................................................105 000
§ 6399 Ostatní finanční operace ..................................................................... 1 400 000
§ 6402 Finanční vypořádání min. let .................................................................276 800
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Projednala a doporučila Zastupitelstvu  •
města Adamova schválit smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Města Ada-
mova pro přímou podporu sportu a tělo-
výchovy.
Schválila rozpis rozpočtu na r. 2010 a pla- •
tební kalendář na r. 2010, pro poskytová-
ní neinvestičního příspěvku a investiční 
dotace příspěvkovým organizacím zříze-
ným Městem Adamovem, který vychází ze 
schváleného rozpočtu na r. 2010.
Schválila nejvýhodnější nabídku na nákup  •
fotbalových branek od firmy SPORT CLUB 
s. r. o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Os-
travicí a Smlouvu o dílo s touto firmou.
Schválila Kupní smlouvu č. 1/ 2010/ KS s pa- •
nem Jánem Balážem, Adamov na prodej 
objektu č.p. 8 včetně pozemku p. č. St. 3.
Schválila Zprostředkovatelskou smlouvu  •
o umístění a provozování hracího přístro-
je v Městském klubu mládeže Adamov 
s Františkem Kulhavým, Letovice (jedná se 
o šipkový automat).
Vzala na vědomí zápis ze Sportovní komi- •
se ze dne 22.2.2010 a zápis z 22. zasedá-
ní komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní agendy 21.

na 94. schůzi konané dne 22.3.2010 
mimo jiné RM:

Schválila Smlouvu o dílo č. 26-391-10 na  •
zhotovení opravy parkování na ulici P. Ji-
lemnického 2-8 se společností REKO, a.s., 
třída kpt. Jaroše 26, Brno.
Vzala na vědomí zápis z 37. zasedání Kul- •
turně informační komise a zápis z jednání 
komise MHD.
Doporučila ZM schválit odprodej pozem- •
ku parc.č.252/25 o výměře 44 m2, druh po-
zemku zahrada, manželům Nedorostovým. 
Vzala na vědomí Zadávací dokumentaci  •
pro podlimitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce v rámci projektu č. 09042893 
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Komenského 
Adamov a Zadávací dokumentaci pro 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce v rámci projektu č. 09039193 Sta-
vební úpravy ZŠ Ronovská Adamov a ulo-
žila starostovi jejich zaslání na SFŽP ČR ke 
kontrole dle Závazných pokynů pro žada-
tele a příjemce podpory.
Vzala na vědomí Výroční zprávu z činnosti  •
městské policie Adamov za rok 2009.
Schválila dotaci občanskému sdružení  •
Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých, oblastní odbočka Blansko ve 
výši 1.000,- Kč na jeho činnost v roce 2010.
Schválila dotaci ve výši 4.000,- Kč z rozpoč- •
tu Města Adamova pro Svaz tělesně posti-
žených v ČR, místní organizaci STP Ada-
mov na její činnost v r. 2010.
Neschválila prodloužení Smlouvy o nájmu  •
bytu č. 4/2007/B ze dne 30.4.2007 k bytu č. 
18 na ul. Komenského 6 v Adamově.

Schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  •
na provádění služeb v oblasti odpadové-
ho hospodářství a provozování sběrového 
dvoru se společností GAMA J+P, s.r.o.
Schválila Dohodu o ukončení Smlouvy  •
o nájmu nemovitosti č. 04/2008/PP ze 
dne 7.5.2008 - zahrádka na části pozemku 
parc. č. 422 (ev. č. 4) v k.ú. a obci Adamov 
a uložila odboru SMM zveřejnit záměr no-
vého pronájmu. Jedná se o zahrádku na 
části pozemku v lokalitě „Louka pod Ada-
movem“ o výměře 100 m2.
Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  •
č. 3/2009/80 „Vybudování autobusové za-
stávky s čekárnou u nádraží ČD směr Pta-
čina včetně osvětleného přechodu pro 
chodce“ se společností GAMA J+P, s.r.o. 
(dodatkem se mění sazba DPH z 19 % na 
20 %).
Doporučila ZM schválit odprodej pozem- •
ku parc.č.155/1 o výměře 512 m2, druh po-
zemku trvalý travní porost, Moravskému 
rybářskému svazu, místní organizaci Ada-
mov. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na 
úřední desce.
Schválila roční účetní závěrku Základní  •
školy a mateřské školy Adamov, příspěv-
kové organizace za rok 2009, se zlep-
šeným výsledkem hospodaření ve výši 
38.096,88 Kč. Rovněž schválila rozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření Základ-
ní školy a mateřské školy Adamov, příspěv-
kové organizace za rok 2009 do peněžních 
fondů této organizace.
Schválila roční účetní závěrku Městského  •
kulturního střediska Adamov, příspěvkové 
organizace za rok 2009 s výsledkem hos-
podaření – ztráta ve výši 238.213,15 Kč. 
Rovněž schválila pokrytí ztráty z rezervní-
ho fondu příspěvkové organizace ve výši 
192.362,05 a z neinvestičního příspěvku 
zřizovatele na r. 2010, ve výši 45.851,10 Kč.
V souladu s článkem 7.2. zřizovací listiny  •
Základní a mateřské školy Adamov, pří-
spěvkové organizace, dala souhlas zři-
zovatele k přijetí finančního datu ve výši 
4.000,- Kč od společnosti ADAVAK, s.r.o. , 
Nádražní č.p. 455, Adamov.
Schválila poskytnutí věcného daru pro  •
společenskou akci „Salónek adamovských 
výtvarníků“ Městskému kulturnímu stře-
disku Adamov, příspěvkové organizaci, 
v celkové hodnotě 2.000 Kč.

Zastupitelstvo města Adamova 
na svém 29. zasedání konaném dne 
25.2.2010 mimo jiné:

Schválilo realizaci projektu č. 09042893  •
s názvem Stavební úpravy ZŠ a MŠ Komen-
ského Adamov a záměr přijetí investičního 
úvěru na dofinancování tohoto projektu . 

Dále uložilo Radě města Adamova realizo-
vat dle zákona č. 137/2006 Sb. a dle me-
todických pokynů poskytovatele dotace 
výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací v rámci tohoto projektu a realizovat 
dle zákona č. 137/2006 Sb. výběrové říze-
ní na poskytovatele investičního úvěru na 
dofinancování tohoto projektu. 
Schválilo realizaci projektu č. 09039193  •
s názvem Stavební úpravy ZŠ Ronovská 
Adamov a záměr přijetí investičního úvě-
ru na dofinancování tohoto projektu. Dále 
uložilo Radě města Adamova realizovat 
dle zákona č. 137/2006 Sb. a dle metodic-
kých pokynů poskytovatele dotace výbě-
rové řízení na dodavatele stavebních pra-
cí v rámci tohoto projektu a realizovat dle 
zákona č. 137/2006 Sb. výběrové řízení na 
poskytovatele investičního úvěru na dofi-
nancování tohoto projektu.
Schválilo Rozpočet na rok 2010 a stanovilo  •
závazné ukazatele pro své příspěvkové or-
ganizace pro rok 2010.
Revokovalo svoje usnesení z 25. Zasedá- •
ní Zastupitelstva města Adamova ze dne 
18. 6. 2009 dle schváleného programu 
bod. č. 16 – Odprodej objektu č. p. 8 včet-
ně pozemku p. č. St. 31. a schválilo odpro-
dej uvedeného objektu a pozemku panu 
Jánu Balážovi, Adamov za cenu 700 000,- 
Kč a uložilo Radě města Adamova projed-
nat a schválit příslušnou smlouvu plynoucí 
z tohoto bodu jednání zastupitelstva.
Schválilo bezplatný převod nemovitostí  •
z majetku Jihomoravského kraje se sídlem 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno do ma-
jetku Města Adamov, a to na část silnice 
II/374, od km 34,504 do km 34,649 v délce 
0,145 km, pozemek parc.č. 396/6 ležící pod 
výše citovanou silnicí dle grafické části ge-
ometrického plánu č. 615 – 10387/2008, 
druh pozemku ostatní plocha v k.ú. a obci 
Adamov a pozemek parc.č. 396/7, druh 
pozemku ostatní plocha o výměře 391 m2 
v k.ú. a obci Adamov. Dále uložilo Radě 
města Adamova projednat a schválit pří-
slušnou smlouvu plynoucí z tohoto bodu 
jednání zastupitelstva.

Z další činnosti :
V současné době jsou v rozpracovanosti 

celkem 3 stavební akce:

Rekonstrukce mostu v ul. Plotní 
Z důvodu nevhodných klimatických pod-

mínek dne 22.12.2009 byly veškeré stavební 
práce TDS zastaveny. Výše citovaný stav již 
pominul a od 11.3.2010 se opětovně pokra-
čuje na spodní stavbě pravobřežního pilíře 
mostu s následnou betonáží pilíře. Termín 
dokončení stavby je smluvně stanoven do 
30.4.2010. Upozorňujeme občany na neprů-
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jezdnost ul. Plotní a dodržování dopravního 
značení.

Zastávka MHd na Horce u bývalého 
internátu

V současné době je již dodávka a mon-
táž čekárny objednána. Montáž proběhne 
ihned po dodávce do 7.4.2010.

Přechod pro pěší a zastávka MHd 
u nádraží Čd

Dne 25.3.2010 byly zahájeny stavební 
práce, které především spočívají ve vytyče-
ní staveniště a inženýrských sítí, zajištění ha-
varijního plánu a následně rekonstrukcí od-
vodnění plochy staveniště. Ukončení stavby 
je smluvně stanoveno do 31.5.2010.

upozorňujeme občany na dodržování 
značení a žádáme je, aby nevstupovali na 
staveniště! Obchůzná trasa vede před dráž-
ní budovou směrem do kolejiště a pokračuje 
průchodem mezi drážní budovou a skladem 
ČD po zpevněné ploše a přes silnici II. třídy 
374 na stávající chodník u čekárny MHD.

Přípravy na volby
Probíhají přípravy na volby do Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu České republiky 
v roce 2010, které se budou konat v pátek 
28.5.2010 v době od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 29.5.2010 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Již nyní lze požádat o vydání vo-
ličského průkazu (bližší informace jsou uve-
deny v článku „Možnost hlasovat na voličský 
průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2010).

Veškeré aktuální informace týkající se vo-
leb najdete rovněž na webových stránkách 
Města Adamova www.adamov.cz – sekce vol-
by, případně, stanoví-li tak příslušný zákon, 
na úřední desce Města Adamova, a to v ter-
mínech stanovených harmonogramem úkolů 
vyplývajících z dikce příslušného zákona 

Zpracovala:  
Bc. Libuše Špačková, tajemnice

Změny v jízdním řádu  
MHD Adamov

Oznamujeme občanům, že od 7.3.2010 
došlo k těmto změnám  v jízdním řádu 
MHD:

posun spoje č. 11 z Adamova III, točny ze  •
7.30 na 7.25 hodin 
posun spoje č. 10 z Horky, točny ze 7.15 na  •
7.20 hodin 
posun spoje č. 24 z Horky, točny ze 14.00  •
na 13.55 hodin 
posun spoje č. 26 z Horky, točny ze 14.15  •
na 14.10 hodin

nové jízdní řády nebudou vydávány!
OSMM

Na jaře proběhne v českých domácnostech pilotáž 
k mezinárodnímu výzkumu dospělých

XI. školní ples
XI. školní ples Základní školy a mateř-

ské školy Adamov se konal letos v pátek  
26. února. Sál Městského kulturního středis-
ka v Adamově, o jehož slavnostní výzdobu 
se postarala s pomocí žáků školy paní uči-
telka Olga Hořavová, se krátce po dvacáté 
hodině zaplnil rodiči a hosty. Ples zahájili 
žáci Martin Kuchař a Petra Vojtová. S oprav-
du slavnostní polonézou jako vystřiženou 
z pohádky se uvedli naši letošní deváťáci 
pod vedením paní učitelky Marie Klepár-
níkové. Velký úspěch sklidili naši nejmenší 

tanečníci z tanečního kroužku paní učitelky 
Olgy Tůmové. Program ukončily žákyně os-
mého ročníku svou skladbou v country sty-
lu. K tanci a poslechu hrála oblíbená skupi-
na Tom Sawyer Band a parket byl většinou 
zaplněn do posledního místečka. V bohaté 
tombole se díky štědrým sponzorům sešlo 
více než 200 cen. Stačilo mít jen trochu štěstí 
a vybrat si ten pravý los. Základní škola a ma-
teřská škola Adamov děkuje všem sponzo-
rům a rodičům za poskytnuté dary do tom-
boly. Ples se opravdu vydařil a my se už teď 
těšíme na ten dvanáctý. Takže nashledanou 
při tanci příští rok.

Během dubna až června proběhne ve 
vybraných českých domácnostech pi-
lotní šetření k mezinárodnímu výzkumu 
dospělých, který je zaměřen na zjišťování 
dovedností, jež lidé uplatňují v každoden-
ním životě (čtení, vyhledávání údajů, vy-
užívání počítačů a technologií), na jejich 
pracovní zkušenosti a vzdělávání. Naše 
obec/město/městská část byla vybrána 
náhodným výběrem, aby se tohoto vý-
zkumu zúčastnila. 

Výzkum budou provádět vyškolení ta-
zatelé společnosti SC&C v domácnostech 
nebo na jiných místech, na nichž se s do-
tazovanými domluví, např. v knihovnách. 
Tazatelé budou mít průkazku se jménem 
a fotografií a budou vybaveni materiály 
k výzkumu a pověřením. Rozhovor zabe-
re přibližně dvě hodiny a jeho dokončení 
bude odměněno částkou 500 Kč. Informa-
ce poskytnuté v rámci výzkumu budou 
naprosto důvěrné, neboť zpracovatel je 
vázán zákonem o ochraně osobních úda-
jů. 

Výběr občanů, kteří budou požádá-
ni o účast ve výzkumu, probíhá zcela ná-

hodně. Je velmi důležité, aby se výzkumu 
zúčastnilo co nejvíce občanů, kteří budou 
osloveni, neboť každý oslovený zastupu-
je tisíce dalších dospělých po celé České 
republice a podle mezinárodních pravidel 
výzkumu nelze vybrané občany nahrazo-
vat jinými. Proto prosíme všechny oslo-
vené, aby účast ve výzkumu neodmítali 
a pomohli se nám dozvědět více o zna-
lostech a dovednostech občanů ČR, aby 
bylo možné získané informace porovnat 
s informacemi dalších zúčastněných zemí 
a využít je jako podklad pro rozhodování 
v oblasti vzdělávací a sociální politiky. 

Na mezinárodní úrovni je výzkum ří-
zen Organizací pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj (OECD). V naší republice jej 
na základě pověření Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy provádí Ústav pro 
informace ve vzdělávání ve spolupráci 
se společností SC&C. Výzkum je spolufi-
nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR.

Další informace o výzkumu jsou uvede-
ny na stránce www.piaac.cz. 

Mediální partner
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Vybrané události z února 2010 
konkrétně:

* Ve večerních hodinách bylo stráž-
níkům telefonicky oznámeno dozorčím 
OO PČR Blansko, že na ul. Hybešova se 
nachází muž v silně podnapilém sta-
vu. Když se strážníci dostavili na místo, 
spatřili muže, kterého se již snažili pro-
brat kolemjdoucí občané. Strážníci do-
tyčného vyzvali k prokázání totožnosti, 
což byl úkon velmi obtížný, jelikož jen 
velmi těžko komunikoval s okolím. Muž 
byl převezen na služebnu MP Adamov, 
kde strážníci zjistili, že se jedná o osobu, 
po které je vyhlášeno pátrání. Strážní-
ci vyrozuměli OO PČR Blansko a vyčkali 
do příjezdu hlídky, které byl jmenovaný 
předán k dalšímu opatření. 

* V odpoledních hodinách, při hlídko-
vé činnosti na Smetanově nám., spatři-
li strážníci na zemi ležícího muže, který 
byl zjevně pod vlivem alkoholu takovým 
způsobem, že byl sám pro sebe nebez-
pečný a dále vzbuzoval veřejné pohor-
šení různě znečištěným oděvem. Po při-
stoupení blíže strážníci zjistili, že se jed-
ná o jim dobře známého pána, který byl 
již několikrát důvodem jejich výjezdu. 
Hříšník putoval služebním vozidlem na 
protialkoholní záchytnou stanici Brno – 
Černovice.

* Strážníci byli požádáni OO PČR 
Blansko o součinnost při zadržení hle-
dané osoby. Jednalo se o muže, který 
se zdržoval na území města Adamova. 
Strážníkům se podařilo zjistit, že hleda-
ný přespává v bývalém vojenském bun-
kru v přilehlých lesích, kde jej strážníci 
také nalezli. Muž byl strážníky předve-
den na OO PČR Blansko a předán k dal-
šímu opatření. 

* V odpoledních hodinách si pomoc 
strážníků MP Adamov vyžádal revizor 
ČD, když měl problémy s cestujícím, 
který nevlastnil platnou jízdenku na 
vlak a odmítal prokázat svoji totožnost. 
Strážníci vyzvali muže k prokázání to-
tožnosti a zjištěné osobní údaje předali 
revizorovi ČD, který má na zjištění totož-
nosti právní zájem. Dále byl i revizor ČD 
požádán o prokázání totožnosti tak, jak 
to strážníkům ukládá zákon o obecní po-
licii. Strážníci vyčkali na místě do doby, 
než revizor ČD vyřešil ,,jízdu na černo“ 
a poté pokračovali v další činnosti. 

* V průběhu měsíce února poskytova-
li strážníci součinnost OO PČR Blansko 

Slavnostní polonéza navodila příjemnou 
náladu XI. Školního plesu.

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 19. dubna 2010 do 24. dubna 2010 bu-
dou ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného od-
padu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozmě-
ry nelze odložit do popelnic nebo kontejnerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, 
pohovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, kočár-
ky, pneumatiky, části kuchyňských linek a nekompletní použitá elektrozařízení. Ukládání ob-
jemného odpadu do přistavených kontejnerů je určeno pouze pro občany města Adamova. 
Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad, směsný komunální 
odpad, stavební suť a dále papír, plasty a sklo, pro které jsou určeny kontejnery na tříděný od-
pad. Jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů na určeném místě, budou svozovou 
společností odvezeny, a tím bude svoz v tomto místě ukončen. Je zakázáno odkládat odpad 
mimo přistavené kontejnery, a to před jejich přistavením, během jejich přistavení i po 
jejich odvozu z určeného stanoviště. 

Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude posuzováno jako vytváření 
černé skládky pod pokutou 1 000 Kč. Žádáme občany, aby odpad ukládali do přista-
vených kontejnerů ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového harmono-
gramu:

Pondělí 19. dubna 2010 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Komenského 6 - u býv. internátu (1 kontejner)

Úterý 20. dubna 2010 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Neumannova - parkoviště u lesa (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky (1 kontejner)

Středa 21. dubna 2010 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště (3 kontejnery)

Čtvrtek 22. dubna 2010 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner) 

Pátek 23. dubna 2010 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner) 
stanoviště: u kostela - budova MěÚ U Kostela 1 (1 kontejner) 

Sobota 24. dubna 2010 v 9.00 hod 
stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště (3 kontejnery)
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení kontejnerů, je možné tento 

odpad odvézt do haly ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov, kde je 
otevřeno v tyto dny - pondělí, středa, pátek od 10.00 do 18.00 hod mimo státem uznané svát-
ky.

při domovní prohlídce bytu na ul. Sado-
vá. Strážníci zde figurovali zejména jako 
nezúčastněné osoby. 

* V měsíci únoru řešili strážníci jeden 
případ poškození os. vozidla politím ne-
známou látkou (zřejmě syntetickou bar-
vou) a jeden případ prořezání pneuma-
tik u zaparkovaného os. vozidla.

Bc. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov

Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov
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Vzpomínky  
na „mládí“

Máte zájem sejít se po letech a za-
vzpomínat na pěkné chvíle prožité na 
táboře ve Sněžném u Nového Města 
na Moravě? Setkání pořádáme 

23. 4. - 25. 4. 2010.
Více informací na vás čeká na:www.

rekreace-vysocina.cz a nebo také na 
čísle 733 300 798. 

Studio zimních 
Olympijských her  

v naší škole 
V době konání ZOH ve Vancouveru 2010 

paní učitelka Hodaňová vymyslela, že si 
v hodině českého jazyka uděláme olympij-
ské studio. A tak začaly přípravy. V zadní čás-
ti naší třídy byla udělána výzdoba z různých 
zimních disciplín a loga ZOH Vancouver. Dva 
žáci byli moderátoři a tři žáci si vybrali čes-
ké sportovce: Veronika Podrabská byla Mar-
tinou Sáblíkovou, Šimon Dolák Tomášem 
Vernerem a Lukáš Krčál byl Lukášem Baue-
rem. Moderátoři připravili sportovcům otáz-
ky. A další hodinu to všechno začalo. Mode-
rátoři nás přivítali ve studiu a potom začali 
dělat rozhovory se sportovci. Velký úspěch 
měl rozhovor s Martinou Sáblíkovou. Po roz-
hovorech nastoupil na scénu hokejový ko-
mentátor, který komentoval zápas Sloven-
ska s Ruskem. Nakonec se s námi moderátoři 
rozloučili a společně jsme se vyfotili. 

Stela Peterková 7. A

Zájezd do 
Polského Těšína
V sobotu 17. 4. 2010 je pořádán zá-

jezd do Polského Těšína. Odjezd auto-
busu z Ptačiny ve 3.45 hod a z nám. Prá-
ce ve 4.00 hod. Cena zájezdu je 280 Kč, 
přihlášení osobně u pí. Kostelecké nebo 
na tel. 515 531 112. Platba nutná při při-
hlášení. Platný OP nebo CP s sebou!

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 24. dubna 2010 bude ve měs-
tě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit 
životní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obsluhou, které je 
třeba nebezpečný odpad odevzdat. Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, mono-
články, léky, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky 
na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, čis-
tících prostředků. Dále je možné obsluze odevzdat kompletní použitá elektrozařízení: velké 
a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické sporáky, televizory, pračky, mikrovlnné trouby, 
vysavače, žehličky atd.), zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počí-
tače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd.) a spotřebitelská zařízení (rádia, 
videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). Nekompletní elektrozaříze-
ní (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány. Je zakázáno odkládat nebez-
pečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy s tím, že je nutné vždy vyčkat jejího 
příjezdu na určené stanoviště. Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanove-
ném čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:
Sobota 24. dubna 2010

1. stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou   8.00 – 8.30 hod
2. stanoviště: ul. Komenského 6 - u budovy býv. internátu  8.35 – 9.05 hod
3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště   9.10 – 9.40 hod
4. stanoviště: u kostela - budova MěÚ U Kostela 1  9.45 – 10.15 hod
5. stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím  10.20 – 10.50 hod 
6. stanoviště: ul. Mírová - u hřiště  10.55 – 11.25 hod
7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky   11.35 – 12.05 hod
8. stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště  12.10 – 12.40 hod
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 - parkoviště  12.45 – 13.15 hod
10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky  13.20 – 13.50 hod
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky  13.55 – 14.25 hod
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště  14.30 – 14.50 hod
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpa-

dů, je možné tento odpad odvézt do haly ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 
302, Adamov, kde je otevřeno v tyto dny - pondělí, středa, pátek od 10.00 do 18.00 hod mimo 
státem uznané svátky. Baterie a monočlánky lze také odložit v elektroprodejnách nebo do 
sběrných boxů umístěných v prodejně potravin v Domě služeb na ul. Družstevní 1 v Adamo-
vě a v budově MěÚ Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které nebyly spotřebovány nebo léky 
s prošlou lhůtou spotřeby je vhodné odevzdat v lékárnách.

odbor správy majetku města

Kancelář Závodního výboru OS 
Kovo budova č. 17 v areálu závodu 
Adast Systems otevřena každé pon-
dělí a středu od 14.15 hod. – 15.15 
hod.
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Přijměte pozvání:
8. dubna 2010 v 9.45 hodin Î

na další Dopoledne s pohádkou, tentokrát 
v podání Zemanova dřevěného divadla 
Brno. Pro děti je připraven pořad VeSeLÉ 
VeLIKOnOCe. 

9. dubna 2010 v 18.18 hodin  Î
na vernisáž výstavy fotografií Tomáše 
Henka TVARY Se bARVÍ KOLeM I V nÁS, 
která bude v salonku MKS Adamov probíhat 
do 16. dubna (včetně) a otevřena bude 
denně od 13.30 do 17.30 hodin. 

11. dubna 2010 v 16.30 hodin  Î
do výstavní síně Společenského centra MKS 
na Komenského ulici na vernisáž výstavy 
MOnIKY bÍZOVÉ nazvané JÁ JSeM.
Výstava potrvá do 20. dubna t.r. a je 
přístupná denně od 13 do 17 hodin. 

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, č.t. 516 446 590, 607 518 104
www stránky: mks-adamov.cz, e-mail: mks@mks-adamov.cz

13. dubna 2010  Î
na zájezd na koncert Jana a Františka 
nedVĚdŮ v brněnském kulturním domě 
Semilasso.

14. dubna 2010 Î
na zájezd do Městského divadla Brno na 
představení bLbeC K VeČeŘI. 

16. dubna 2010 ve 14.30 hodin do  Î
MKS Adamov 

na přednášku Aleny PROCHÁZKOVÉ 
z poradenského centra Zastávka u brna 
organizovanou MKS – KD III na téma VŠe 
O SOCIÁLnÍCH dÁVKÁCH, POdPORÁCH 
A ZdRAVOTnÍCH POMŮCKÁCH PRO 
SenIORY.

20. dubna 2010 v 8.30 hodin  Î
na letošní první vlastivědný výlet 
s Ing. Jiřím Truhlářem, v rámci kterého 
si připomeneme krásná místa v okolní 
přírodě. Bližší informace na plakátech.

22. dubna 2010 Î
na autobusový zájezd na jarní etapu 
výstavy FLORA OLOMOuC 2010. 

24. dubna 2010  Î
na autobusový zájezd do Prahy spojený 
s návštěvou muzikálu dĚTI RÁJe.

25. dubna 2010 Î
na dubnové Nedělní setkání s pohádkou, 
kdy se adamovské veřejnosti poprvé 
představí divadlo ÚSMĚV Ludmily 
Frištenské s pohádkou PeRnÍKOVÁ 
CHALOuPKA. 

26. dubna 2010 v 18 hodin do  Î
salonku MKS 

na přednášku o cestování Marty 
Antonínové nazvanou STŘÍPKY Ze 
SKOTSKA.

27. dubna 2010  Î
na zájezd do divadla Radost v Brně na 
představení pro malé i velké diváky nazvané 
RYCHLÉ ŠÍPY. 

28. dubna 2010 do salonku MKS, Î
kde bude od 14.30 hodin pro děti ze školní 
družiny i ostatní zájemce připraveno setkání 
s hercem, moderátorem, managerem 
loutkového divadla Radost PeTReM 
JAnČAŘÍKeM při POVÍdÁnÍ O RAdOSTI 
S VeLKÝM I MALÝM „R“. Náš host 
podpoří i akci CeLÉ ČeSKO ČTe dĚTeM 
čtením z jeho oblíbené knížky z dětství – 
Mikulášovy patálie.

29. dubna 2010 do salonku MKS  Î
na setkání s hercem Igorem Ondříčkem 
v rámci akce KÁVA O ŠeSTÉ S...

POZVÁnÍ na koncert Prof. ŠTĚPÁnA RAKA 
12. dubna 2010 v 17 hodin  

do kostela svaté barbory v Adamově 
Světoznámý novozélandský kritik John Botton o Štěpánu Rakovi napsal:
„Ve světě klasické kytary jsou špatní kytaristé, průměrní kytaristé, dobří kytaristé, ex-

celentní kytaristé a Štěpán Rak!“
Jedna z největších legend kytary 21. století, John W. Duarte (1919 – 2004) napsal o Ště-

pánu Rakovi: „ L. van Beethoven snil o kytaře jako o malém orchestru a tím, kdo jeho sen 
nejen naplnil, ale i překonal, je Štěpán Rak.“

Prof. Štěpán Rak se v roce 1982 zasloužil o založení oboru kytara na AMU v Praze, kde 
byl také prezidentem republiky v roce 2000 jmenován historicky prvním vysokoškolským 
profesorem tohoto oboru. Jeho pětiprstá technika, jíž vyučuje po celém světě, se stala 
doslova legendou, stejně tak, jako tzv. „Rakovo tremolo etherna“. Díky osudovému se-
tkání s osobností prof. Štěpána Urbana (1913 – 1974) se začal Štěpán Rak také naplno 
věnovat kompozici. Jeho díla zasahují téměř všechny nástrojové kombinace od sólové 
kytary až po velké symfonické orchestry. Vstupenky v ceně 120 Kč v předprodeji od 7.4. 
2010 v MKS.
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Vzpomínka
Terezie Stejskalová – 100. nedožité 
narozeniny

Narodila se 20. dubna 1910 v Josefově, 
v rodině dřevomodeláře Antonína Tichého, 
který byl zaměstnancem v adamovském zá-
vodě, kam taktéž po vystudování obchodní 
školy nastoupila v r. 1932 jako úřednice. V r. 
1935 se provdala za Aloise Stejskala, kon-
struktéra-technologa adamovského závodu. 
V r. 1946 se přestěhovala s rodinou do Ada-
mova, ul. Plotní čp. 91, kde se plně věnovala 
výchově čtyř synů a působila taktéž v míst-
ní skupině Červeného kříže. Do svého rod-
ného Josefova dojížděla na moto „pionýru“ 
za zahrádkou a včelkami, což v jejím zralém 
věku a v té době bylo dosti výjimečné. V še-
desátých letech pracovala v ADASTU – pro-
voz 10 jako dělnice, a to až do doby odcho-
du do důchodu v r. 1970. Poté žila v rodném 
domku v Josefově, kam za ní na prázdniny 
jezdilo postupně všech jejich deset vnoučat. 
Klidného důchodu a vnoučat si však již uží-
vala bez svého manžela Aloise, který zemřel 
v r. 1969 a letos v lednu uplynulo 105 let od 
jeho narození. U příležitosti jejích nedoži-
tých 100. narozenin na ni vzpomínají synové 
Alois, František, Miroslav a Zdeněk s rodina-

mi. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spo-
lu s námi tichou vzpomínku.

Do MKS – knihovny 
zveme stávající i nové 
návštěvníky:
v pondělí a čtvrtek v době od 10 do 12 
a od 13 do 18 hodin, ve středu v době od 
10 do 12 a od 13 do 16 hodin 
Kontakt: č.t. 516 446 817
e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

nové knihy, které si můžete 
v adamovské knihovně zapůjčit:
Pro ženy:

Adler, E.: Hořká vůně lásky
Urbaníková E.: Všechno nebo nic
Janečková K.: Srdce v písku

Milovníkům napětí:
Brown D.: Ztracený symbol
Ono-Dit-Boit Ch.: Šamanka
Cole M.: Byznys

Thrillery z lékařského prostředí:
Bazell J.: Doktor zabiják
McClure K.: Bezedná propast
Dreyer E.: Neber si to osobně

naučná literatura:
Reading M.: Nostradamova proroctví
Buskotte A.: Z pekla ven - Žena v domá-
cím násilí
100 slavných filmů
Nej národní parky světa 

Zprávy z naší 
farnosti

Velikonoce
1. dubna 2010 ZELENÝ ČTVRTEK – 

obřady v 17 hodin na památku PO-
SLEDNÍ VEČEŘE

2. dubna 2010 VELKÝ PÁTEK – ob-
řady v 17 hodin na památku UKŘIŽO-
VÁNÍ JEŽÍŠE

3. dubna 2010 obřady v 18.30 ho-
din 

4. dubna 2010 SLAVNÁ VELIKO-
NOČNÍ MŠE SVATÁ v 10.45 hodin. Po 
mši bude „požehnání pokrmů“ (peči-
va a vajíček), o které se pak lidé doma 
rozdělí. 

Pouť skautů
V sobotu 24. dubna t.r. se koná 

pouť skautů z jižní Moravy do Křtin, 
které letos slaví 800 let poutního 
místa. Skauti budou vycházet mezi  
9. a 11. hodinou od Světelského oltáře 
v Adamově. 

Slova pro povzbuzení
Přiznám se, že následující zamyšlení se 

ke mně dostalo od známých, ale oslovilo 
mě a tak se dnes jen rozdělím: Jeden řečník 
zahájil svou přednášku tím, že do vzduchu 
zvedl tisíciko runovou bankovku. Zeptal se 
přítomných, kdo by ji chtěl. Ruce se začaly 
nevěřícně zvedat. Řekl: „Dám ji jednomu 
z vás — ale nejdřív mi dovolte, abych udělal 
toto.“ A za čal bankovku mačkat. Potom se 
zeptal, jestli ji pořád ještě někdo chce? Ruce 
byly znovu ve vzduchu. „Dobrá,“ odpověděl, 
„a co když udělám to hle?“ Hodil bankovku 
na zem a začal po ní šlapat. Potom ji zve-
dl, pomačkanou, pošla panou a opět se ze-
ptal, jestli se skutečně najde někdo, kdo by 
ji chtěl. Ruce všech znovu vylétly do vzdu-
chu. 

A řečník své vystoupení zakončil: „Dostali 
jsme dnes všichni cennou lekci. Bez ohledu 
na to, co jsem s bankov kou udělal, ji dál chce-
te, protože to nezmenši lo její hodnotu. Mno-
hokrát jsme v životě hozeni na zem, pomač-
kaní a zadupaní do země rozhodnutími, kte-
ré uděláme, a okolnostmi, které nás potkají. 
Cítíme se, jako bychom byli bezcenní. Ale bez 
ohledu na to, co se stalo nebo co se stane, ni-
kdy neztratíme svou hodnotu. Špinaví nebo 
čistí, zmuchlaní nebo lehce pomačkaní, stá-
le jsme nedocenitelní pro ty, kdo nás milují. 
Cena našich životů má svůj původ ne v tom, 
co děláme nebo koho známe, ale kdo oprav-
du jsme. Každý člověk je jedinečný a důležitý 
— nikdy na to nezapomeňme.“

Pěkné Velikonoce všem přeje Jiří Kaňa

Dne 2. dubna 2010 uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustila paní Alena Vlasáková. S lás-
kou v srdci stále vzpomínají manžel Vladi-
slav, dcery, vnoučata a Miloš Vlach.

Dne 29. dubna 2010 uplyne rok , co nás 
navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Zdeněk Šenk. S láskou 
v srdci stále vzpomínají syn Zdeněk s man-
želkou a vnučky s rodinami. 

Dne 21. dubna 2010 tomu bude již 25 let, 
co navždy utichlo srdce našeho drahého ta-
tínky a dědečka pana Josefa Kachlíka, býva-
lého zahradníka a dlouholetého hospodá-
ře Spartaku Adamov. S láskou a úctou stále 
vzpomínají dcera Jaroslava s rodinou a syno-
vé Jaromír a Josef s rodinami.
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Pozvánka na výstavu Co si dáš k pití?
V pátek 8. 1. 2010 nás navštívila paní 

Černá z SVČ Brna Lužánky, s kterou jsme 
si povídali o alkoholu. Přednáška se jme-
novala Co si dáš k pití? Paní Černá nám 
vyprávěla o různých lidech, jež mají s al-
koholem velké zkušenosti. První hodinu 
se nám paní Černá představila a naladila 
příjemnou atmosféru. Hned potom jsme 
si vysvětlili, jak vznikala medovina ve stře-
dověku v Čechách. To si naše třída zřej-
mě jasně zapamatovala. „Muž dal med do 
soudku a zapomněl na něj. Za delší dobu 
si ho všiml a ochutnal to. Zjistil, že byl ve-
selejší než obvykle,“ vypráví jeden z žáků. 
Další hodinu jsme si povídali o smutných 
příbězích lidí poznamenaných alkoholem, 
ale některé měly i dobré konce. Ukazovali 
jsme si správnou polohu opilého člověka, 
aby mu nezapadl jazyk a neudusil se. Ješ-
tě jsme dostali cenné rady, jak se vyhnout 
alkoholu a písemný návod, jak ho odmít-
nout. A nakonec jsme se rozloučili a po-
kračovali jsme ve výuce.

Radek David, Jana Hrubá

Tradiční letní  
stanový tábor

uHŘÍnOV
Termín: 2. 8. – 17. 8. 2010

Cena: 4 000,- Kč (možnost splátek)

Informace: Mgr. Stanislav Tůma 

Tel. 723 882 254, www.tukani.ic.cz 

Monika Bízová – Já jsem
Tvorbu Moniky Bízové můžete zhléd-

nout na výstavě, která nese název „Já 
jsem.“ Přehlídku tvorby připravil Historic-
ko-vlastivědný kroužek při MKS ve Spo-
lečenském centru ul. Komenského 6. 
Vernisáž výstavy je připravena na neděli 
11. dubna v 16:30 hodin – zahájí Jakub 
Lojda a Jaroslav Budiš, v hudební části vy-
stoupí Cordial string quartet. Výstavu mů-
žete navštívit od 11. do 20. dubna 2010. 
Monika Bízová se již několik let se věnuje 
výtvarnému umění, převážně malbě. Její 
tvorba obsahuje téměř všechny figurativ-
ní náměty - krajiny, portréty, figuru, zátiší. 
Jsou to reálné i tvůrčí kompozice. Styl její 
malby se neustále mění, vyvíjí se, obmě-
ňuje. Má vyjadřovat proces růstu a získá-
vání zkušeností při práci s barvou. Strikt-

ně se nedrží skutečnosti, ale proměňuje 
skutečnost obohacenou o myšlenky a po-
city, které se snaží předat jak do obrazu, 
tak i ostatním lidem, kteří její tvorbu uvidí. 
Díla jsou studiemi nebo jsou reakcí i vzta-
hem autora k společnosti a současnému 
dění. Inspirací jí je sama holá skutečnost, 
kdy si všímá maličkostí, které vídáme oko-
lo sebe každý den, ale ne vždy jim věnu-
jeme tolik pozornosti, kolik si zaslouží. 
Takto se bohužel ochuzujeme o krásno 
všedního bytí. Proto se snaží upoutat na 
tyto věci pozornost svými obrazy a tak 
jim dává nový prostor vyniknout a uvědo-
mit si je. Tvorba dále obsahuje předešlou 
historii umění, vychází z ní a hledá novou 
cestu a hodnotu, kterou by měl nástěnný 
obraz v budoucnosti. V poslední době ji 
zaujala jakási lidovost člověka a ženskost, 
která bohužel upadá a je nahrazena věc-
mi bez obsahu, dále působení všedního 
okamžiku na člověka, příroda a soužití 
s ní. Další významnou stránkou její malby 
je lidovost, která je v naší zemi považová-
na pouze za folklór, kdežto v ostatních ze-
mích je kroj považován za národní umění. 
Rozmanitost krojů a jejich ornamentalita 
je jí velkou inspiraci. Bohužel i tento zájem 
taktéž u lidí upadá. Dále ji zaujala hudeb-
nost, protože se s ní neustale setkává ve 
svém životě. Tímto se snaží poukázat na 
vlastenectví k naší zemi a její přednosti, 
které si bohužel ničíme dnešním způso-
bem života. Jak krajinu, tak i svojí kulturu, 
kterou opouštíme a nahrazujeme tím, že 
se snažíme vyrovnat ostatním zemím. Ale 
není to právě kultura, která tvoří rozdíly 
mezi státy?
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INZERCE
Čalounictví Šebek, Sadová 17, nabí- �

zí veškeré čalounické práce. Velký výběr 
potahových látek, sídlo – Sadová 17. Tel. 
603 886 562, 732 974 006. 

Hubnutí:  � www.zdravehubnout.cz
Podnikání:  � www.vydelekzdomu.cz
Prodám garáž na ulici Plotní. Garáž je za- �

řízená nábytkem a má novou střechu. Cena 
90.000 Kč. Tel. 777 016 419.

Od dubna každé pondělí a čtvrtek – pe- �
dikúra, manikúra, P.shine a nově parafíno-
vé zábaly rukou – pouze na objednání. Tel. 
724 038 613 p. Hédlová.

Pronajmu garáž v Plotkách. Tel.  �
737 164 247, 732 859 024.

Daruji hrobové místo - pomníček na no- �
vém hřbitově na Ptačině. Tel. 516 499 625.

Nabízím kompletní sadu letních kol na  �
Peugeot 106, 165/70 R13, vzorek 5,5-6 mm, 
disky 4děrové, rozteč 108 mm, ET 20. Cena 

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce C 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.4.2010 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

ceny vč. DPH

C

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

80/80 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

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)

Bc. Roman Pilát  ( 608887840
  www.ada-net.cz

komplet 3.200 Kč, samostatně pneu 450 Kč, 
disk 450 Kč. Tel. 732 679 574.

Prodám byt 2+1 v Adamově na ulici P. Ji- �
lemnického, nově zateplený. Cena dohodou. 
Tel. 731 910 810.

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

Prodám spoustu krásných oblečků na  �
mimi (holčičí i neutrální), velikost 0-9 mě-
síců/56-68. Body, dupačky, overálky, trička, 
tepláčky, šaty, čepičky aj. Část je možno vi-
dět na www.mimibazar.cz., ID prodejce 
286078, lépe je však vidět oblečení osobně. 
Tel. 777 315 959.

Pronajmu byt 2+1 v Adamově (Horka).  �
Plocha 56 m2, 3p./6. Cena 4.000 Kč  + inkaso. 
Tel. 604 749 488.

Nabízím byt 2+1 v OV na ulici Sadová.  �
Cena 1,08 mil. Tel. 733 679 942.

Prodám byt 3+1 v OV, ul. P. Jilemnického.  �
Tel. 608 077 763,  adamovan@seznam.cz.

Pronajmu menší byt 2+1 na Ptačině. Tel.  �
790 314 016.

Záleží jen na Vás! Nemáte práci nebo Vám  �
stávající nevyhovuje? Jste komunikativní se 
schopností se učit? Hledám spolupracovní-
ka/ci do kanceláře.  Tel. 608 806 472.

Šance pro vaši firmu! Chcete vidět a záro- �
veň být viděni? Chcete nové možnosti, klien-
ty, zakázky a služby? Spojte se s námi a my 
Vám ukážeme cestu-reklama,  inzerce, www 
stránky za rozumnou cenu. Tel. 608 806 472.

Zumba je nový dynamický fitness pro- �
gram, který v sobě spojuje prvky  aerobního 
cvičení a latinsko-amerických tanců. Na lek-
ci Zumby nepotřebujete mít žádné taneční 
či fitness zkušenosti, je navržena pro kaž-
dého bez rozdílu věku. Zumba je rozhodně 
efektivní, jiná a zábavná. Začínáme 7. dubna 
2010 (středa) od 16 do 17 hodin. První hodi-
na je „ukázková“ - úplně zdarma v MKS. S se-
bou: pohodlné oblečení, obuv, pitný režim, 
ručník.

Krejčovství Korábková, Kolonie 302, Ada- �
mov oznamuje svým zákazníkům, že v měsících 
dubnu a květnu nebudou přijímány zakázky. 
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Radost z prvního místa a postup do 
krajského kola

Hokej
blansko-Adamov 11:4 (6:0, 2:1, 3:3)

branky: Mikulášek, Hoffman, Kopřiva, 
Kučera po 2, Zindulka, Smolík, Ševčík - Kubí-
ček, Bureš, Dvořák, Juřena. Blansko po prv-
ní prohře v minulém kole vytáhlo všechny 
trumfy a postavilo do zápasu takovou sesta-
vu, která ještě v soutěži nehrála. Adamov na-
mlsaný poslední výhrou chtěl útočit a zapo-
mínal na obranu. Proti takovému soupeři to 
prostě nejde a podle toho dopadla I. třetina. 
No hrůza. Po „pohovoru“ v kabině se v dal-
ším průběhu zápasu Adamov vrátil ke své 
hře a třetiny skončily podle toho, 2:1 a 3:3. 
Škoda promarněného začátku. Dobrý výkon 
předvedl Bureš.

Černá Hora -Adamov 1:2 po Sn (0:0, 1:0, 
0:1, Sn 0:1)

branky: Mlýnek - Mihok, Kunc (SN)
Hra začala z obou stran opatrně, ve vyso-

kém tempu a místy na hranici tvrdosti.Obě 
mužstva měla dost šancí na vstřelení gólů, 
ale výteční gólmani měli dobře postavené 
tyčky. Zápas v normální hrací době skončil 
smírně a následovaly samostatné nájezdy. 
Tady rozhodl Kunc a Adamov tak vrátil po-
rážku Černé Hoře z prvního kola.

1. republiková 
GRAND PRIX 
České Budějovice  
19. – 22. 2. 2010

První celostátní měření sil v tomto roce 
v turnaji mixů, jednotlivců a dvojic v moder-
ních šipkách v Českých Budějovicích, kte-
rého se zúčastnilo 51 mixů, 217 jednotlivců 
a 102 dvojic z celé republiky, zaznamenalo 
jeden z největších úspěchů hráčů z Ada-
mova. Začalo to turnajem mixů, kde Martin 
Réda s Blankou Vojtkovou obsadili 5. místo. 
Ve dvojicích skončili Martin Réda s Alešem 
Mrvou na 9. místě. Ale vrcholem byl hlavní 
turnaj jednotlivců, kterého se účastnilo 217 
hráčů, kde ve finále porazil Martin Réda Ale-
še Mrvu. Takže celá republika sledovala ada-
movské finále, které se objeví i na stanici 
NOVA sport. Ani ostatní hráči z Adamova se 
neztratili – Dobrovolný Miroslav 33., Kišner 
Antonín 49., Šeba Martin 65., Ulrych Jindřich 
65., Zbojek Lukáš 97., Bednařík Jaromír 129. 
Je vidět, že nové zázemí šipkového klubu 
přináší svoje ovoce. Díky těmto výsledkům 
je Martin Réda na 4. místě v republikovém 
žebříčku a Aleš Mrva na 13. Pokud jim to vy-
drží, jsou na nejlepší cestě do reprezentace 
ČR. Nelze než našim hráčům poděkovat za 
vynikající reprezentaci klubu a města a po-
přát jim mnoho dalších úspěchů.

Ing.Milan Dudík,  
předseda ŠK Adamov

PLÁN ČINNOSTI TJ 
SPARTAK ADAMOV – ODÍLU 
TURISTIKY NA DUBEN 2010

05.04 2010 – PO Î
VeLIKOnOČnÍ VYCHÁZKA, Mariánské 

údolí – Pekárna – Bílovice 13 km  (Adamov 
zast. ČD 7.38 – Židenice 7.55, dále MHD Ma-
riánské údolí)

11.04.2010 – ne Î
PRVnÍ JARnÍ VÝŠLAP buČOVICe, Bu-

čovice – Černčín – Nevojice 10 km (Adamov 
zast. ČD 6.38 - Brno 7.00 – 7.35 – Bučovice 
8.11)

Adamov–Sloup 2:8 (0:4, 0:4, 2:0)
branky: Juřena 2 – Kubica a Musil J. 2, 

Machač, Bubík, Musil P., Sedlařík
Vyloučení: 7:4 z toho Dvořák (A) 10 min. 

a TH vlevo 72 Kunc, v pozadí v brance Ry-
checký. Adamov nastupoval k zápasu osla-
ben o opory zadních řad, neboť ani jeden 
z brankářů do utkání nemohl nastoupit. Do 
branky se tak postavil obránce Rychecký. 
I tak šli domácí do utkání s odhodláním uhá-
jit postavení v tabulce. Bohužel hned první 
střela na branku domácích skončila v síti. To 
bylo v čase 0:19. Domácími tato branka ni-
jak neotřásla, ale když v páté minutě zvýšil 
Sloup na 0:2, bylo jasné, že Rychecký v bran-
ce, i přes veškerou snahu, opory zadních řad 
nahradit nedokáže. Do konce první třetiny 
se ještě trefili hostující dvakrát a Adamov 
prohrál první dvacetiminutovku 0:4. Ná-
stup do druhé části Adamovu vůbec nevy-
šel, v rozmezí čtyř minut obdržel tři branky. 
Do konce druhé části hry Sloup ještě jednu 
branku přidal a po dvou třetinách byl stav 
0:8. V poslední části hry sloupští hráči pole-
vili a umožnili domácím korigovat nepřízni-
vé skóre, když se dvakrát trefil Juřena. Vítěz-
stvím se hosté posunuli právě před Adamov 
a obsadili šesté místo.

Alois Kožený

ZŠ a MŠ Adamov je tradičním pořada-
telem okresního přeboru žáků základních 
škol v halovém fotbale. V tomto školním 
roce se do turnaje přihlásilo rekordních 17 
škol. V pondělí 15. 3. a v úterý 16. 3. sehrá-
li účastníci turnaje 30 zápasů o postup do 
středečního finále. Z prvního hracího dne 
postoupila ZŠ a MŠ Adamov a ZŠ Slováko-
va Boskovice, z druhého hracího dne dvě 
blanenské školy (ZŠ T.G.M. a ZŠ Erbenova). 
Hrací systém tradiční: „každý s každým“. Po 
šesti odehraných zápasech bylo jasné pořa-
dí. Ve 14. ročníku okresního přeboru v ha-
lovém fotbale zvítězila ZŠ a MŠ Adamov. 
Po nekonečných třinácti letech urputných 
bojů o prvenství se žáci naší školy koneč-
ně dočkali. Odměnou za 1. místo byl kromě 
vítězného poháru, diplomu a medailí pro 
každého žáka i postup do krajského kola. 
Význam této sportovní akce byl podpořen 
také účastí ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Jany Bu-
rianové a starosty města Adamova Jiřího 
Němce při slavnostním vyhlášení výsled-
ků turnaje. O tento mimořádný úspěch 
(okresní přeborníci poprvé v krajském kole) 
se zasloužili tito žáci: Ondřej Krátký, Patrik 
Schimmerle, Vlastimil Češka, Libor Vintr, 

Dominik Šmahel, Dominik Vlacha, Danny 
Babík, Aleš Dudík, Dominik Neuman a Si-
mona Rytířová. 

Výsledky: 
5 vítězství, 2 remízy, žádná prohra, skóre 
13:3

ZŠ a MŠ Adamov:
ZŠ Sušilova, Boskovice 2:1
Gymnázium Blansko 1:0
ZŠ Velké Opatovice 0:0
ZŠ 9. května Boskovice 3:0
ZŠ Erbenova, Blansko 4:0
ZŠ Slovákova, Boskovice 1:0
ZŠ T.G.M. Blansko 2:2

Střelci branek:
Ondřej Krátký 5
Libor Vintr 4
Patrik Schimmerle 3
Dominik Vlacha 1

Jmenovaní žáci si zaslouží poděkování 
za reprezentaci školy a dosažený výsledek. 
Upřímně všem blahopřejeme a přejeme 
mnoho sportovního štěstí v krajském kole.

Antonín Kašpárek,  
ZŠ a MŠ Adamov
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                       Dovoluji V ás pozvat dne 3. 4. 2010 do nov  otev ené restaurace 
                                    

C o V ám nabízíme:
                                  - mení ka s p ekvapením
                                          -        akce  9 + 1 menu zdarma 
                                          -        pond lní den s pizzou = každá jen za 69k
                                          -        víkendov é rodinné menu  
                                          -         každá druhá ned le živá hudba (za ínáme u v ned li 4. 4.) 
                                          Otevíráme už v 11 hod. 

Najdete nás Pod Horkou 5, Adamov 
Tel.: 774 526 290 

Dále u nás m žete navštívit: 

Zde V ás p ivíta: 
                                                      -     stolní fotbálek 
                                                      -      jukebox 
                                                      -       pátek + sobota  pivní a panákové akce 

Otevíráme v 15 hod. 

Srde n  se na V ás t ší celý kolektiv restaurace a baru 

  

Fotografie z vernisáže I. ročníku výstavy „Salon 
adamovských fotografů“ 12. března t.r.

Fotografie z akce Dopoledne s pohádkou, v rámci kterého 
byla pro děti připravena pohádka „Není drak jako drak“ 

v podání Divadýlka Kuba z Plzně. (12. března 2010)

Fotografie z „Jarního koncertu pro vás“ 24. března 2010.

Fotografie z vernisáže výstavy „Salonek dětských 
adamovských umělců“, která byla spojena s vyhodnocením 

výtvarné soutěže.. (19. března 2010)
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Chcete PLASTOVÁ OKNA
a ZATEPLENÍ ZADARMO?

*Našim zákazníkům VYŘÍDÍME DOTACI
z programu „Zelená úsporám“ při splnění
zákonem předepsaných podmínek.

…a Vaše úspory mají skutečně zelenou!

*

PROFIPLAST
Vranovská 38, Brno
tel.: 545 214 647-8

www.profiplast.eu

P ř e s n é  a  f u n k č n í  ř e š e n í
p r o  o k n a  a  z a t e p l e n í !

Přijďte se k nám 
poradit!


