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Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz, mkm@adamov.cz

Vás v dubnu zve:
1. 4. od 16:00 

Aprílový turnaj na přání
Podle vašich přání bude vybrán turnaj, ve kterém se budete moci utkat o chuťově výborné ceny.

8. 4. od 10:00 
Tvoříme s A. Baisovou

21. 4. od 10:00 
Velikonoční dekorace s K. Urbani

Na zelený čtvrtek a prázdninové volno Vás zveme k výrobě velikonoční dekorace 
– těšit se můžete na košíček s kraslicemi, veselá vajíčka a zdobený květináč pro 

jarní osení. S sebou si prosím přineste několik vyfouknutých vajíček. 

21. 4. od 16:00 
Kuchařské odpoledne – velikonoční jidášky

Dále Vás na zelený čtvrtek odpoledne zveme k pečení tradičních medových jidášků. 

29. 4. od 15:30 na hřišti za školou na Ronovské 
Oslava Dne Země a pálení čarodějnic

Přijďte oslavit Den Země dobrodružnou soutěží v lesích okolo Adamova.
Na této cestě divočinou vás budou čekat sportovní, hravé a environmentálně laděné úkoly různé obtížnosti, 

u kterých se určitě pobaví celá rodina. Stezka je určena pro rodiče s malými nebo většími dětmi, pro 
samostatné starší děti a mládež. Startovat se bude během celého odpoledne od 15:30 ze hřiště za školou 

na Ronovské.Všichni, kteří stezkou projdou, budou odměněny pamětní medailí a drobnou sladkostí.
Během soutěže budou probíhat na hřišti další hry a aktivity pro děti, těšit se můžete na pohádku pro 
nejmenší pod širým nebem, pečení sladkých hadů, budete si moci vyrobit jednoduchou čarodějnici 
nebo její koště, které navečer společně spálíme.U ohně bude možnost opékání sebou přinesených 

špekáčků. (V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na jiný vhodnější termín).

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli k dobrému průběhu Adamovského masopustu, manželům 
Uhlířovým za jejich štědrý sponzorský dar, panu Svědínkovi za ozvučení akce, panu Kosovi za občerstvení, paní 

Pernicové za upečení výborných dortů, paní Fischerové za pomoc při smažení koblihů, slečně učitelce Coufalové 
a žákyním ZUŠ Adamov za pěkné taneční vystoupení a mládeži z MKM za pomoc při soutěžích a organizaci akce. 

Dále bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, kteří svými krásnými maskami vytvořili úžasnou atmosféru.
Vít Pernica, Petra Večeřová, pracovníci MKM
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Z jednání Zastupitelstva města Adamova:
Dne 28.2.2011 se konalo 4. zasedání za-

stupitelstva, na kterém, mimo jiné, členy za-
stupitelstva:

Byl schválen Rozpočet Města Adamova na  •
rok 2011 a to ve znění protinávrhu pana Ji-
řího Němce. Tento protinávrh obsahoval ně-
které změny oproti původnímu návrhu, který 
byl po dobu 15 dnů před jednáním zastupi-
telstva řádně vyvěšen na úřední desce Města 
Adamova. Schválený rozpočet je jako příloha 
k zápisu z jednání zastupitelstva zveřejněn 
na úřední desce a dále na webových strán-
kách města Adamova v sekci Informace- Po-
vinné informace.
Byly společně s rozpočtem stanoveny závaz- •
né ukazatele pro své příspěvkové organizace 
pro rok 2011 a to pro Základní školu a ma-
teřskou školu Adamov, příspěvkovou orga-
nizaci neinvestiční příspěvek zřizovatele ve 
výši 6 300 000,- Kč se stanovením odvodu 
z odpisů ve výši 100% a pro Městské kultur-
ní středisko Adamov, příspěvkovou organiza-
ci neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 
2 032 000,- Kč.
Byl schválen dodatek č. 2 Pravidel pro posky- •
tování dotací z rozpočtu města Adamova pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy v Ada-
mově s účinností od 1. 3. 2011 včetně. Tento 
dodatek zrušil podmínění podpory počtem 
odpracovaných hodin sportovců na brigá-
dách organizovaných městem.
Byly schváleny Smlouvy o poskytnutí dota- •
ce z rozpočtu Města Adamova mezi Městem 
Adamov a FK Adamov (sml.č.1/2011), Šipko-
vým klubem Adamov (sml.č.2/2011), sdru-
žením hráčů pétanque Fenyx (sml.č.3/2011), 
TJ Sokol Adamov (sml.č.4/2011) a TJ Spartak 
Adamov (sml.č.5/2011).
Byl schválen Dodatek č. 2 ke Zřizovací listi- •
ně Základní školy a mateřské školy Adamov, 
příspěvkové organizace, kterým se zvýši-
la celková hodnota nemovitého majetku, 
který byl na základě zřizovací listiny předán 
k hospodaření Základní škole a mateřské 
škole Adamov, příspěvkové organizaci. Ke 
zvýšení došlo v důsledku provedení dvou 
akcí a to „Stavební úpravy ZŠ Ronovská Ada-
mov“ za cenu 5 680.763,- Kč a „Stavební úpra-
vy ZŠ a MŠ Komenského Adamov“ za cenu 
14 784 132,04 Kč. Tyto stavební úpravy spo-
čívaly v zateplení obvodových stěn, výměně 
výplní a zateplení stropů obou objektů v roce 
2010.
Byl schválen Dodatek č. 1 k Pravidlům Města  •
Adamova pro použití prostředků úvěrového 
fondu oprav a modernizací bytů. Tento do-
datek prodlužuje možnost podávání žádostí 

Zprávy z radnice o úvěr na modernizaci či opravu bytů a domů 
na území našeho města z tohoto fondu z pů-
vodního termínu 31.12.2010 na nový termín 
do 30. 4. 2011.
Bylo schváleno nové Zadání Územního plánu  •
Adamov v podobě, kterou do textové podo-
by zpracoval Stavební úřad ORP Blansko na 
základě zadání schváleného Zastupitelstvem 
města Adamova dne 30. 11. 2010. Tento do-
kument byl zveřejněn na úřední desce od 15. 
12. 2010 do 17. 1. 2011 a nebyly k němu ve 
stanovené lhůtě podány žádné připomínky 
občanů ani podněty sousedních obcí. Dle to-
hoto dokumentu by měl být v následujícím 
období postupně realizován nový územní 
plán města. 
Bylo rovněž schváleno Zadání změny Územ- •
ního plánu města Adamova na katastrálním 
území Adamov, označené A12. Jedná se 
o změnu stávajícího územního plánu, který je 
dosud platný. Předmětem je změna funkční-
ho využití ze stabilizovaných ploch technic-
ké vybavenosti TV (bývalá výměníková stani-
ce na ul.P.Jilemnického) a ZS na pozemcích 
parc.č. St.672, č.535/28, č.535/29, č.515/39 
v k.ú. a obci Adamov na plochy čistého byd-
lení OC. Součástí řešení změny bude prověře-
ní širšího navazujícího území, které může být 
zařazeno do ploch bydlení, zahrnující plochy 
veřejné zeleně i parkovací plochy.
Byly vzaty na vědomí zápisy z Finančního  •
výboru konaného 23. 2. 2011 a Kontrolního 
výboru konaného dne 26.1.2011 a schvá-
len plán činností kontrolního výboru na rok 
2011.

Z jednání Rady města Adamova:
Na 10. schůzi konané dne 28.2.2011 
mimo jiné RM:

Projednala a odsouhlasila místostarostou  •
předložený soubor opatření určených pro 
zlepšení vzhledu a čistoty města.
Projednala předložený návrh financování  •
a technického řešení pro zbudování hřišť na 
petanque v areálu hřiště na Komenského uli-
ci a schválila jeho realizaci.
Vzala na vědomí zápis z jednání komise  •
Sboru pro občanské záležitosti ze dne 2. 2. 
2011.
Schválila Kalkulaci věcně usměrňované ceny  •
pro služby hřbitovní spojené s nájmem hro-
bového místa – starý hřbitov Adamov I, nový 
hřbitov v Adamově III, pro rok 2011. Celková 
cena za 1 m2 hrobového místa pro rok 2011 
v Adamově činí 57,- Kč/m2/rok.
Vzala na vědomí zápis ze zasedání komi- •
se Projektu Zdravé město Adamov a místní 
agendy 21 ze dne 16. 2. 2011 a zápis z 3. jed-
nání Kulturně informační komise ze dne 16. 
2. 2011.

Schválila rozpis rozpočtu na r. 2011 a plateb- •
ní kalendář na r. 2011 pro poskytování nein-
vestičního příspěvku příspěvkovým organi-
zacím zřízeným Městem Adamovem, který 
vychází ze schváleného rozpočtu na r. 2011.
Schválila vnitřní předpis č. 1/2011, kterým  •
je nový Organizační řád Městského úřadu 
Adamov
Schválila ukončení Smlouvy o dodávce  •
tepelné energie ze dne 1. 1. 2005 dohodou 
ke dni 30. 6. 2011 se společností Zásobování 
teplem Adamov, s.r.o., Nádražní 455, 679 04 
Adamov k odběrnému místu na Smetanově 
náměstí 99, 679 04 Adamov. 
Schválila vzor Dodatku Smlouvy o nájmu  •
bytu a vzor Smlouvy o nájmu bytu dle které-
ho budou uzavírány nové nájemní smlouvy.
Schválila „Žádost o povolení připojení na  •
primární rozvod CZT a umístění OPS“ Spo-
lečenství vlastníků P. Jilemnického 360 a 361 
v Adamově, P. Jilemnického 361, 679 04 Ada-
mov za podmínek stanovených ve stano-
visku společnosti ADAVAK, s.r.o. – ADAVAK 
– AD/T/015/11

Na 11. schůzi konané dne 7.3.2011 mimo 
jiné RM:

Vzala na vědomí žádost od Městského úřa- •
du Blansko, oddělení dopravně správních 
agend, ze dne 3. 3. 2011 o vyjádření k udě-
lení licence na provozování vnitrostátní ve-
řejné linkové osobní dopravy – městská au-
tobusová doprava pro dopravce ČAD Blan-
sko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko 
a rozhodla, že nemá námitky proti udělení 
této licence.
V souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro posky- •
tování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou 
službou v majetku Města Adamova vzala na 
vědomí pořadí žadatelů o byt v Domě s pe-
čovatelskou službou na ulici Komenského 
1, Adamov, sestavené dne 3. 3. 2011 a sou-
hlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 
02 v DPS s žadatelkou umístěnou na prvním 
místě pořadí, pokud budou splněny pod-
mínky vyplývající ze zákona č. 102/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů
Na základě § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.  •
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů zřídila Komisi 
Územního plánu Adamov jako svůj porad-
ní a iniciativní orgán. Tato komise bude slo-
žena ze zástupců delegovaných politickými 
stranami a sdruženími nezávislých občanů, 
které úspěšně kandidovaly do Zastupitel-
stva města Adamova pro volební období 
2010 až 2014 a bude předkládat radě města 
informace o postupných krocích a činnos-
tech v rámci přípravy a realizace nového 
územního plánu.

Na základě zápisů ze schůzí RM a zasedání 
ZM zpracovala tajemnice Bc.Libuše Špačková
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

PODĚKOVÁNÍ 
Městský úřad Adamov, Odbor správy ma-

jetku města, děkuje všem spoluobčanům, 
podnikatelům, SVJ a ostatním za pomoc 
při odklízení sněhu v okolí svých provozo-
ven, bytových a rodinných domů v uplynulé 
zimě. Díky této pomoci se následky vydat-
ného sněžení podařilo odstranit v mnohem 
kratším čase. 

Odbor SMM

Půjčky z FOMB
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo měs-

ta Adamova dne 28. 2. 2011 schválilo Do-
datek č. 1 k Pravidlům Města Adamova pro 
použití prostředků úvěrového fondu oprav 
a modernizací bytů, občané mohou i nadále 
využívat výhodných půjček poskytovaných 
Městem Adamov na opravy a modernizace 
bytů. Své žádosti mohou podávat až do 30. 
4. 2011. Bližší informace lze získat na odboru 
ekonomickém, tel. 516 499 631. 

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 
UHŘÍNOV 2011

Občanské sdružení TUKAn 
Adamov pořádá tradiční 

letní stanový tábor pro děti od 7 do 14 let.
Termín: 31. 7. – 13. 8. 2011

Místo: Uhřínov (5 km od Velkého Meziříčí)
Cena: 3.800,-Kč. Informace a přihlášky 

na www.tukani.ic.cz nebo osobně. 
Mgr. Stanislav Tůma, Osvobození 10,  

Adamov, tel. 723 882 254

Oznámení
Tak jako každý rok bude probíhat ve měs-

tě sečení trávy. V některých místech bude 
třeba na nezbytně nutnou dobu omezit par-
kování vozidel, zejména v dopoledních ho-
dinách. O tomto omezení budou řidiči včas 
informováni. Pokud některý řidič nestihne 
přeparkovat, bude použita krycí plachta, aby 
nedošlo k poškození vozidla. Věříme, že toto 
opatření se setká u řidičů s pochopením 
a vyjdou vstříc při úpravách vzhledu našeho 
města. Odbor SMM

Informace o zabezpečení bezplatného přístupu občanů 
k veřejnému internetovému připojení pro potřeby 

vyplnění elektronických sčítacích formulářů v rámci 
Sčítání lidu,domů a bytů 2011 

Sdělujeme občanům, že v souladu s ust. § 11 odst.2 písm.c) zákona č.296/2009 Sb., o SLBD 
2011 Město Adamov ve spolupráci s pracovníky Městského kulturního střediska zabezpečilo 
bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení a to v Městské knihovně 
v Adamově, na adrese Adamov, ul. Družstevní 1.

Občané, kteří budou mít zájem vyplnit své formuláře elektronicky prostřednictvím inter-
netového spojení, mohou využít této služby na výše uvedené adrese v následující provozní 
době:

Sobota 26.3.2011 v době od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Úterý 29.3.2011 v době od 13.00 hod. do 19.00 hod.
Pátek 1.4.2011 v době od 13.00 hod. do 19.00 hod.
Úterý 5.4.2011 v době od 13.00 hod. do 19.00 hod.
Pátek 8.4.2011 v době od 13.00 hod. do 19.00 hod.
Úterý 12.4.2011 v době od 13.00 hod. do 19.00 hod.

Upozorňujeme občany, že výše uvedená doba otevření Městské knihovny bude slou-
žit pouze pro účely vyplnění elektronických sčítacích formulářů, nelze tedy v tuto dobu 
knihovnu navštěvovat za účelem zapůjčení knih. Za vyplnění elektronických formulářů si bude 
odpovídat každý občan sám, pracovnice knihovny budou přítomny pouze za účelem dohledu 
na těchto místech a zajištění diskrétního vyplňování formulářů jednotlivými zájemci.

Vybrané události z února 2011 konkrét-
ně:

*Strážníci byli přivoláni na ul. Pod Hor-
kou, kde docházelo k rušení nočního klidu 
neukázněným chováním obyvatel jednoho 
z bytů. Jelikož strážníci již takovéto jednání 
v minulosti řešili domluvou, byla tentokrát 
původci hluku uložena bloková pokuta. 

*Několik rozházených odpadkových košů 
a poničené výkladní skříně na Smetanově 
náměstí měla na svědomí skupinka podna-
pilých osob, která se vracela z místního re-
stauračního zařízení. Strážníkům se podařilo 
ustanovit osoby, odpovědné za toto jedná-
ní, a celá věc byla vyřešena blokovou poku-
tou a náhradou škody za poškozený majetek 
města. 

*Že i u osob mladších 18 let dochází k vzá-
jemnému napadání se přesvědčili strážníci 
na ul. Komenského, kde jeden z mladíků za-
zvonil na svého ,,kamaráda“ pod záminkou 
přátelské návštěvy. Když se tento dostavil 
k vchodovým dveřím, byl napaden úderem 
do obličeje, který mu způsobil tržnou ránu. 
Mladíkovi bylo doporučeno vyhledat lékař-
ské ošetření a podezření ze spáchání pře-
stupku bylo postoupeno správnímu orgánu 
pro projednávání přestupků MěÚ Adamov. 

*O pomoc strážníků požádali majitelé 
pronajímaného bytu, jehož nájemník po-
rušoval nájemní smlouvu a byt obýval neo-

právněně. Za těchto okolností provedl maji-
tel bytu násilné otevření dveří, avšak za dveř-
mi bytu se nacházel pes. Strážníci provedli 
odchyt psa, kterého umístili do záchytného 
kotce a snažili se kontaktovat majitele. Bylo 
zjištěno, že pes byl v bytě několik dní sám 
a byl vyhladovělý. Strážníci se o psa postarali 
a předali ho k ošetřování rodinným příslušní-
kům nájemníka.

*Během měsíce února udělili strážníci 
tři blokové pokuty neukázněným majite-
lům psů, kteří své miláčky venčili v rozporu 
s obecně závaznou vyhláškou Města Ada-
mova č 1/2004 o udržování čistoty a pořád-
ku ve městě Adamově, v platném znění. 

*I v tomto měsíci si převoz na záchytnou 
stanici vyžádaly dvě osoby, které byly pod 
vlivem alkoholických nápojů takovým způ-
sobem, že samy sebe ohrožovaly na životě. 

Mgr. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov

Oznámení o zápisu do MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude 

konat v obou mateřských školách ve městě 
dne 19. dubna 2010 od 14.00 do 16.00 ho-
din. Zájemci si mohou tiskopis žádosti vy-
zvednout od 4. dubna na jednotlivých MŠ. 

Ředitelství ZŠ  
a MŠ Adamov
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Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 30. dubna 2011 bude ve městě 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 nebez-
pečný odpad odevzdat. Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, 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, čistících 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 (počítače, klávesnice, tiskárny, 
kopírky, kalkulačky, telefony atd.) a spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). Nekomplet-
ní elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy s tím, že je nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stano-
viště. Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:

Sobota 30. dubna 2011
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 2 ..............................................................9.45 – 10.15 hod
5. stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím ........................................................................10.20 – 10.50 hod 
- bezpečnostní přestávka (50 minut)
6. stanoviště: ul. Mírová - u hřiště...............................................................................................11.40 – 12.10 hod
7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky  .......................................................12.20 – 12.50 hod
8. stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště .................................................................................12.55 – 13.25 hod
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 - parkoviště ........................................................................ 13.30 – 14.00 hod
10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky .................................................14.05 – 14.35 hod
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky .................................................................................. 14.40 – 15.10 hod
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště......................................................................15.15 – 15.35 hod

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpadů, 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 „Dům slu-
žeb“ na ul. Družstevní 1 v Adamově 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

Inzerce
Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.  �

773 453 628.

Prodám byt 3+1v OV, 65 m � 2, a garáž, 
ul. Komenského. Tel. 774 087 690. 

Koupím byt 2+1, 3+1 v Adamově,  �
OV, př. DB, ne v přízemí. Rychlé  jedná-
ní. Tel. 775 667 214. 

Hledám spolubydlící nebo spolubyd- �
lícího, zcela seriózního do zařízeného 
bytu 2+1 v Adamově. Tel. 777 314 298.

Chcete zažít něco jedinečného, no- �
vého a rozhodně zábavného? Přijďte si 
zacvičit ZUMBU na první dvouhodino-
vou ZUMBA PÁRTY v Adamově. Kde? 
Tělocvična ZŠ Komenského (Horka). 
Kdy? 16. dubna 2011, začátek v 17:00. 
Cena? 120 Kč (nutná rezervace), 150 Kč 
(na místě). Více info a rezervace na 
zumba.adamov@seznam.cz. Budou se 
na Vás těšit Sandra Kejíková a Helena 
Strachoňová.

Koupím poštovní známky, pohledy,  �
obálky, bankovky, tuzexové bony,  losy, 
akcie, celé sbírky - větší množství - po-

Zpráva o Recyklohraní 
za první pololetí školního 

roku 2010/2011
Naše škola se již několik let účastní pro-

gramu Recyklohraní, jehož hlavní úkol je 
sběr a třídění odpadů a nakládání s nimi. 
V letošním roce bylo prozatím vybráno 48 kg 
baterií, 63 kg malého elektrozařízení a 85 
mobilních telefonů ve zvláštním kole. Žáci 
dále splnili několik úkolů. První úkol ( napsat 
vyprávění o historickém elektrospotřebiči) 
nejlépe splnila žákyně šesté třídy Kristina 
Berková. Druhý úkol (Sešlápni a ušetříš) vy-
hrála třída 6.A, pod vedením paní učitelky 
Jaroslavy Šmerdové. Žáci zjišťovali, kolik se-
šlápnutých PET lahví se vejde do kontejneru. 
Další úkol plnila třída 5.A s panem učitelem 
Jiřím Kratochvílem. Žáci vymýšleli ekologic-
kou koledu na téma recyklohraní. V součas-
né době je vyhlášena soutěž výtvarná. Také 
se shromažduje velký elektroodpad. 

Děkuji Všem, kteří se aktivně účastní. Byla 
bych ráda, kdyby se přidali i další a nosili 
nám cokoliv již nepotřebného – co nepatří 
do popelnice a souvisí s bateriemi či vyslou-
žilými elektrickými spotřebiči. 

 Lenka Dohová, koordinátor EVVO

zůstalost po sběrateli. Platím v hotovos-
ti nejvyšší možné ceny. Info: tiskárna@
komurka.cz, nebo tel.: 724 22 92 92.

Pronajmu garáž v Adamově na Hor- �
ce. Tel. 602 888 741.

Pronajmu byt 1+1 v Adamově, ul.  �
P. Jilemnického. Cena 6200 Kč vč. inka-
sa. Volný ihned, tel. 732 557 662.

Letní stanový tábor v krásné pří- �
rodě u vesničky Kralice nad Oslavou. 
Ubytování ve stanech s podsadou. 
Děti od 6 do 16 let. Cena 3500 Kč. 
Více informací na www.skautiada-
mov.webnode.cz , na plakátovacích 
plochách nebo na t.č. 776 366 585.

Podlahářství Gregor – pokládka a le- �
pení koberců a PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. 728 470 320, email zdenek-
crom@seznam.cz

Pro normální chlapy každé ÚT od  �
19 – 20 hod a ČT od 20 – 21 hod. jsou 
tréninky v Thajském boxu (sebeobrana, 
kondička) v tělocvičně na Ptačině. Tel. 
721 833 201.
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Dotazník MKM leden 2011
Během ledna 2011 byly mezi návštěvní-

ky MKM rozdávány dotazníky, kterými byla 
zjišťována jejich spokojenost s nabízenými 
službami, prostorem, vybavením a aktivita-
mi. Dotazník nebyl rozdáván široké veřej-
nosti, protože nesledoval celkový pohled 
všech obyvatel Adamova na Městský klub 
mládeže, spíše se soustředil na interní záleži-
tosti (např.: využívanost MKM, počet a věko-
vá skladba návštěvníků, jejich spokojenost, 
kritika a potřeby) pro usměrnění správného 
rozvoje tohoto zařízení. Ze zodpovězených 
dotazníků je patrná převažující spokojenost 
s činností a službami, které MKM nabízí. Cel-
kem odpovědělo 87 respondentů, z toho 
bylo 52% mužů a 48% žen nejčastěji ve věku 
16 – 20 let (29%), dále ve shodném počtu 
senioři a rodiče s malými dětmi (po 18%), 
dětí 6 – 10 let bylo stejně jako mládeže ve 
věku 11 – 15 let (po 13%) a nejméně bylo 
samostatných dospělých nad 20 let (9%). 
Nejvíce návštěvníků využívá MKM několi-
krát týdně (36%), jen o něco méně jich do-
chází každý den (30%) a zanedbatelný není 
ani počet těch, kteří chodí jednou týdně 
obvykle za konkrétní aktivitou (23%). MKM 
je nejvíce využíván odpoledne (65% uživa-
telů), ale ani dopoledne není MKM prázdný 
(33% uživatelů). Nejčastěji uživatelé MKM 
chodí nezávisle na dění v klubu podle svých 
možností (45%), ale rádi využívají i pravidel-
ných aktivit (38%). Vybrané pořádané akce 
navštěvují ale jen někteří (17%). Nejvíce se 
MKM využívá pro setkávání a pobyt s přá-
teli (25% respondentů), dále pro sportovní 
účely (16% respondentů - především senioři 
petanque a stolní tenis), více než šipky (10% 
respondentů) je oblíbený stolní fotbálek 
(13% respondentů). Také vyšší účast lze oče-
kávat na akcích sportovních a soutěživých 
(10% respondentů) než na akcích s výtvar-
nou tématikou (8% respondentů). Dostateč-
ně je také využíván klub maminek s dětmi 
(7% respondentů). Kopírování pro veřejnost 

je využíváno mnohem častěji než vypadá ze 
zodpovězených dotazníků (2% responden-
tů), ovšem spíše než pravidelnými návštěv-
níky, tak širokou veřejností, která nebyla ad-
resátem dotazníku.

Většina uživatelů MKM je spokojena 
s jeho vybavením (81%), ovšem relativně 
mnoho respondentů (20) připojilo poznám-
ku s náměty na „dovybavení“. Z nich nej-
častěji byl uveden kulečník (7x), dále spor-
tovní potřeby pro děti (4x), lepší nebo více 
počítačů (3x) a druhý kvalitní stolní fotbálek 
(3x). Většina je také spokojená s činnostmi 
a aktivitami MKM (95% odpovědí), ale hned 
v jedné z následujících otázek by skoro po-
lovina respondentů (48%) přivítala i jiné ak-
tivity. Mezi nejčastěji uváděné patřily aktivi-
ty pro malé děti (tancování s dětmi, cvičení 
na hudbu, karnevaly, soutěže, cvičení ma-
minek s hlídáním dětí apod.), dále aerobik 
a cvičení pro školní děti, bowling, kulečník 
aj. S frekvencí pořádaných akcí je většina 
také spokojena (70% respondentů), ze zbý-
vajících by si spíše přáli akce častěji (26% 
respondentů) než omezení jejich množství 
(5% respondentů). Většina (90% respon-
dentů) ani nemá výhrady k dění v klubu 
nebo v jeho okolí, ze šesti poznámek bylo 
nejčastěji uvedeno kouření, konzumace al-
koholu a drog, sprostá řeč a hlasitá hudba. 
Tato nízká kritika je ovšem zapříčiněna tím, 
že na dotazník odpovídali pouze návštěv-
níci a uživatelé klubu. Senioři a maminky 
s dětmi se v dopoledních hodinách s ně-
kterými negativními projevy mládeže nese-
tkávají a mládež je v odpoledních hodinách 
bez „kritizování dospělými“ také spokojena. 
Mezi závěrečné poznámky nejčastěji patři-
la pochvala MKM a města Adamov za jeho 
zřízení. Z množství poznámek, připomínek 
a námětů je ale také patrný zájem o rozvoj 
činností a aktivit v klubu, o jeho vylepšová-
ní, inovaci, doplnění a zkvalitnění služeb i za 
cenu zpoplatnění.

 

Z činnosti MŠ Ptačina

Jak často navštěvujete MKM?

několikrát za 
týden
36%

několikrát za 
měsíc
6%

výjimečně
3%

jednou za týden
23%

každý den
32%

Kategorie uživatelů

děti 6 - 10 let
13% mládež 11 - 15 

let
13%

mládež 16 - 20 
let

29%

dospělí nad 20 
let
9%

rodiče s malými 
dětmi do 6 let

18%

senioři
18%
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 11. dubna 2011 do 16. dubna 2011 budou 
ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozměry 
nelze odložit do popelnic nebo kontejnerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, po-
hovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, kočárky, pne-
umatiky, části kuchyňských linek a nekompletní použitá elektrozařízení. Ukládání objemného 
odpadu do přistavených kontejnerů je určeno pouze pro občany města Adamova. Do velkoob-
jemových kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, sta-
vební suť a dále papír, plasty a sklo, pro které jsou určeny kontejnery na tříděný odpad. Žádáme 
občany, aby z důvodu skladnosti a co nejvyššího využití objemu přistavených kontejnerů uklá-
daný odpad rozkládali.  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 přistavených kontejnerů ve stanoveném čase 
a místě dle následujícího časového harmonogramu:
Pondělí 11. dubna 2011 v 16.00 hod 

stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Komenského 6 - u bývalého internátu (1 kontejner) 

Úterý 12. dubna 2011 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Neumannova - parkoviště u lesa (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Fibichova – u bývalého obchodu (1 kontejner) 

Středa 13. dubna 2011 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště (3 kontejnery) 

Čtvrtek 14. dubna 2011 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner) 

Pátek 15. dubna 2011 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner) 
stanoviště: ul. U Kostela - budova MěÚ u kostela (1 kontejner) 

Sobota 16. dubna 2011 v 9.00 hod 
stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště (3 kontejnery) 
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení kontejnerů, je možné tento od-

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

Zelené podnikání 
a ZŠ a MŠ Adamov

V lednu tohoto roku se žáci osmých 
a devátých tříd účastnili školního kola 
nové soutěže „Zelené podnikání“. Cí-
lem soutěže „Zelené podnikání“ je se-
známit žáky základních škol s finanční, 
ekonomickou, ekologickou problema-
tikou v souvislosti s podnikáním a udr-
žitelným rozvojem společnosti. Soutěž 
současně rozšíří praktické a teoretické 
znalosti soutěžících a vědomosti v ob-
lasti finanční gramotnosti a podnikaní. 
Ve školním kole žáci řešili zadané úko-
ly pomocí testu. Do krajského kola po-
stoupili čtyři žáci z každého ročníku. 
Tyto týmy budou řešit úkoly s využitím 
interaktivního ekonomického modelu 
v prostředí internetu. Vítězové postu-
pují do celostátního kola. Za naši školu 
jdou bojovat: za osmý ročník Hana Mo-
serová, Petr Fejfárek, Zdeněk Hartl a Ja-
roslav Kalina a za devátý to bude: Gabri-
ela Čalkovská, Lukáš Nasnídal, Dominik 
Šmahel a Adéla Šnoblová. Držíme pěsti 
a přejeme hodně úspěchů. 

 Lenka Dohová

Masopust
V pátek 4. 3. 2011 se v Adamově po-

řádal masopust. A protože se mohly do 
masopustního reje zapojit nejen jed-
notlivci, ale i třídní kolektivy, rozhod-
li se indiáni z 1. B a čarodějná školička 
z 5. A a 5. B, že se taky půjdou podívat 
a do masopustního reje zapojit. Velkou 
motivací pro nás také byla možná výhra 
obřích dortů, na které se nám už pře-
dem sbíhaly sliny. Masopustní průvod 
vyrazil od MKM a za hlasitého zpívání 
a hraní prošel málem celou Ptačinou. 
Cestou jsme splnili několik zajímavých 
úkolů a dorazili na hřiště na „Jilemničá-
ku“, kde už čekalo občerstvení a hlavně 
spousta dalších soutěží a úkolů. Dřív, 
než jsme začali soutěžit, představily se 
všechny masky. Indiáni i čarodějná ško-
lička předvedly své bojovné pokřiky. 
Masky začaly soutěžit a porota zatím 
procházela mezi maskami a vybírala ty 
nejhezčí. Naše šance byly velké, protože 
kolektivy se zúčastnily jen dva. Ale kdo 
vyhraje ten obří dort? Vyhlášení nejhez-
čích masek jsme očekávali s velkou ne-
trpělivostí. A dočkali jsme se. V kolekti-
vech vyhráli - indiáni i čarodějná ško-
lička. Dort jsme si spravedlivě rozdělili 
a už se těšíme na další masopust. 

Mgr. H. Ličková
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Vás zve:
1. dubna 2011 v 17 hodin do  Î
Společenského centra na Komenského 
ulici na vernisáž výstavy

SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH 
UMĚLCŮ

Soutěžní kategorie:
I. kategorie předškolní věk

II. kategorie mladší školní věk 
III. kategorie starší školní věk 

IV. kategorie ZUŠ
V. Společná práce
VI. Dobrý nápad

Vernisáž výstavy bude spojena s pře-
dáním ocenění vítězům jednotlivých sou-
těžních kategorii. 

Výstava potrvá od 1. do 8. dubna 2011 
vč. a bude otevřena denně v době od 13 do 
17 hodin, v jiném čase po domluvě na č.t. 
607 518 104.

Na setkání se těší pořadatelé akce
Městské kulturní středisko Adamov 

Firma ADAVAK s.r.o. Adamov  
Město Adamov 

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
Knihovna: č.t. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

3.dubna 2011 od 14.30 hodin do sálu  Î
MKS Adamov na 

KARNEVAL PRO DĚTI 
O zábavu malých i velkých návštěvníků se 
postarají herci divadla Zlatý klíč.

5. dubna 2011 od 17 hodin do salonku  Î
MKS na

Besedu se Zdeňkem Pernicou – 
majitelem firmy Autoškola Pernica na 
téma NOVINKY V SILNIČNÍM ZÁKONĚ – 
jasně, stručně, pochopitelně...

7. dubna 2011 v 18 hodin sál MKS  Î
Adamov

JARNÍ KONCERT komorního dua
Vítězslav Drápal – flétna
Libor Janeček – kytara

 
Vstupné: 60 Kč 

12 dubna 2011 ve 14 hodin do  Î
Společenského centra MKS na 
Komenského ulici na

TŘETÍ ODPOLEDNE HER A SOUTĚŽÍ PRO 
SENIORY

14. dubna 2011 v 9.45 hodin do sálu  Î
MKS na

DOPOLEDNE S POHÁDKOU – tentokrát 
VČELÍ MEDVÍDCI OD JARA DO ZIMY
Účinkuje divadlo Věž.
Vstupné: 30 Kč

17. dubna 2011 v 15 hodin do  Î
výstavní síně ve SC na Komenského 
ulici na

VERNISÁŽ VÝSTAVY KAMILA 
DOHNALOVÁ - vitráže 
OLDŘICH TREUTNER – šperky
Výstava potrvá do 26. dubna 2011 a je 
otevřena denně v době od 13 do 17 hodin.

19. dubna 2011 na  Î
VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO OKOLÍ – 
tentokrát k ÚTĚCHOVU, VRANOVU 
A OŘEŠÍNU
Přihlášky: do 11. dubna 2011.

21. dubna 2011 do společenské  Î
místnosti DPS v Adamově na další 
setkání v rámci série povídání o knihách

„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT”
S nabídkou knih a dalšími informacemi 
zavítá do DPS v Adamově pracovnice MKS 
– knihovny. 

22. dubna 2011 v 15 hodin do salonku  Î
MKS na Ptačině na

 
Besedu se slovenskou herečkou  
ZUZANOU MAURERY, kterou známe 
z televizních seriálů,  pohádek, ale také 
z divadla /MDB/, kde mezi její role patří 
i role vychovatelky Andewsové v MARY 
POPPINS.
Bližší informace na plakátech.

 Î 23. dubna 2011
Městské divadlo Brno - 
představení 
MARY POPPINS 
Autobusový zájezd na představení pro . 
malé i velké diváky...Začátek představení je 
v 15 hodin, odjezd autobusu z Horky ve 14 
hodin, z Ptačiny ve 14.10 hodin..

 Î 26. dubna 2011 
Boby centrum Brno 
KONCERT LUCIE BÍLÉ A PETRA 
MALÁSKA

27. dubna 2011 v 17.30 hodin do  Î
salonku MKS na

PŘEDNÁŠKU Dr. Petra Chalupy na téma 
KUBA DNES... 

 Î 28.dubna 2011 na zájezd do 
Olomouce na 

JARNÍ ETAPU VÝSTAVY 
“FLORA OLOMOUC 2011”
Bližší informace najdete na plakátech.
Přihlášky do 10. dubna 2011.

30. dubna 2011 v 16 hodin do salonku  Î
MKS na

SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU - 
tentokrát s pohádkou Evy Lesákové 
O SMOLÍČKOVI – ANEB POHÁDKA 
Z KUFRU.
Vstupné: 30 Kč 

Připravujeme:
7. května 2011 – Den pro sebe v lázních 

Lednice
14. května 2011 – zájezd do Prahy – ná-

vštěva Průhonického parku /výstavu rodo-
dendronů/.
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Dvakrát Praha...
V březnu připravilo kulturní středisko dvě 

návštěvy Prahy. Výlet za muzikály patří již 
mezi tradiční, ale druhý, který se konal 12. 
března, nás zavedl do Národního a Stavov-
ského divadla v Praze, kam se zase tak čas-
to nedostaneme. Stavovské divadlo jsme si 
prohlédli za doprovodu paní průvodkyně, 
která si pro nás připravila fundovaný výklad 
plný zajímavostí o této historické budově. 
V Národním divadle jsme patřili mezi diváky, 
kteří si z nabídky představení vybrali Naše 
furianty. Mohli jsme tak v „plném nasazení” 
vidět naše přední herce – Jiřího Štěpničku, 
Miroslava Donutila, Tatjanu Medveckou, 
Aloise Švehlíka, Jana Dolanského, ale také 
Igora Bareše, se kterým jsme se po předsta-
vení sešli v kavárně NoNa na Nové scéně ND 
při malé besedě.

Také tradiční cestování autobusem jsme 
tentokrát vyměnili za vlak SC Pendolíno. Po 
celý den nás provázelo krásné počasí.

Věřím, že jsme společně prožili jeden 
krásný den vyplněný kulturními zážitky od 
začátku až do konce a budu se těšit na další 
návštěvu Prahy.

Jk

Plán vycházek oddílu 
turistiky - DUBEN
09.04.2011 – SO – PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP 
TIŠNOV – Hradčany – Klucanina rozhl. - Tiš-
nov 10 km (J) (nebo prohlídka pamětihod-
ností Tišnova) (Adamov zast. ČD 8.38 – Brno 
Židenice 8.55 / 8.59 – Tišnov 9.31) 

25.04. 2011 – PO - VELIKONOČNÍ VYCHÁZ-
KA -   Doubravice – Malý chlum rozhl. – Bo-
řitov - Doubravice (Adamov zast. ČD 8.24 – 
Doubravice 8.43) 13 km (T) 

7. 04. - 30.04.2011 – PRŮZKUMY ZNAČE-
NÝCH TRAS Blanensko - Vyškovsko 

Novinky na „Větřáku”
opět akce  • „PIZZA 5 + 1 ZDARMA”, objednávat 
lze na č.t. 515 531 175

„VELIKONOČNÍ PÁRTY” •  - pátek 22. 4. 2011 od 20 
hodin
na restauraci točíme  • STAROBRNO MEDIUM 
od 23. - 25. 4. 2011 VELIKONOČNÍ   •
JEHNĚ

Slova pro povzbuzení
Nedávno se v okrajové části Blanska usíd-

lil lišák (skutečný a zkušený). Během několi-
ka dní dokázal téměř zlikvidovat slepičí po-
pulaci po okolních dvorech. Sám jsem ho vi-
děl na deset metrů dopoledne drze pobíhat 
na dvoře, kde pracovali lidé. Zkušený místní 
myslivec ho však dostal a všichni si mohli od-
dechnout. Když jsem však viděl zhaslou šel-
mu, měl jsem přesto smíšené pocity: Co je 
vlastně správné – regulovat přírodu a nebo ji 
nechat žít svým životem? Shodou okolností 
vyšel nedávno v lidovkách rozhovor s Janem 
Stráským o Šumavském národním parku. 
Tam také řeší spor, zda nechat Šumavu samu 

sobě, včetně škodícího kůrovce, a nebo ji re-
gulovat? A tak se mně připomněly ony smí-
šené pocity. Ale pak jsem si vzpomněl na je-
den citát: “Hlupák běží, moudrý našlapuje”. 
Připomíná, že váhání a tápání o tom, co je 
správné, patří k životu. Vždyť kdo by to ne-
znal: Dát při výchově dětem volnost a nebo 
je usměrňovat? Nechat partnera, ať si dělá 
co chce a nebo se s ním hádat? Mlčet v práci 
a nebo se ozvat? Málokdy to víme přesně. Ať 
nás tedy povzbudí, že od doby, co je člověk 
v kontaktu s přírodou, je váhání a nejistota 
při rozhodování prostě normální.

Jiří Kaňa

Dne 21.3. oslavil své 80. narozeniny 
pan Jaroslav Kraus. Všechno nejlepší 
mu dodalších let života přeje manžel-
ka Olga a dcery Jana, Eva, Olga, Jarka, 
Hana a Iva s rodinami.

10 % sleva  

na jídlo
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
05.03. Josefa Dobešová, 84 roky, 

Petra Jilemnického 6
05.03. Helena Ptáčková, 70 roků,  

Sadová 21
08.03. Ing. Vincent Nejedlý, 80 roků,  

Komenského 3
09.03. Vlasta Pechová, 84 roky, 

Petra Jilemnického 8
10.03. Zbyněk Hubert, 75 roků, 

Komenského 3
13.03. Drahomíra Haluzová, 81 rok,  

Komenského 13
14.03. Růžena Popelková, 80 roků,  

Tererova 2
21.03. Jaroslav Kraus, 80 roků,  

Lesní 2
25.03. Jiří Palcr, 85 roků,  

Petra Jilemnického 25
25.03. Alena Čejková, 70 roků,  

Sadová 14
28.03. Libuše Straková, 75 roků,  

Dvořákova 1
Úmrtí
17.02. Ludmila Dvořáková, roč. 1952,  

Komenského 19
02.03. MUDr. Arnošt Martinec, roč. 1929,  

Osvobození 6

Anežka Bezchlebová – 100. výročí 
narození a 40. výročí úmrtí

Anežka Bezchlebová, rozená Slouko-
vá, se narodila 22. dubna 1911 na Obůrce 
u Blanska. V mládí byla zaměstnána v rodině 
Ing. Josefa Opletala, profesora Vysoké školy 
zemědělské a lesnické v Brně, zakladatele 
Lesnického Slavína. Později Anežka praco-
vala v brněnské Zbrojovce. V roce 1941 se 
provdala za Jana Bezchlebu. Narodila se jim 
dcera Jana (1942) a syn Jan (1944). Do školní 
jídelny v Adamově nastoupila jako kuchařka 
v roce 1950 a pracovala zde až do odchodu 
do důchodu v r. 1966. V mládí cvičila v DTJ, 
později v Sokole, hrála ochotnické divadlo 
a byla členkou řady společenských a kultur-
ních organizací. V roce 1970 u ní propukla 
zhoubná choroba, které přes veškeré léče-
ní podlehla 27. května 1971. Manžel ji přežil 
o 12 let, zemřel 20. ledna 1983. U příležitos-
ti významných výročí si na ni jistě vzpome-
nou kromě rodiny i dosud žijící pamětníci - 
bývalí divadelníci, přátelé a známí. Čest její 
památce.

Oldřich Bezchleba -  
100. výročí narození

Narodil se 20. dubna 1911 v Adamo-
vě. Měšťanskou školu vychodil v Adamově 
a v Adamovském závodě se vyučil dřevomo-
delářem. Po propuštění ze závodu v době 

dilové. Byl již čtvrtým pokračovatelem v lé-
kařském rodu, který působil v Adamově. Po 
maturitě na osmiletém klasickém gymnáziu 
na tř. kpt. Jaroše v Brně vystudoval lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity - stomatolo-
gickou větev. Po základní vojenské službě 
následovala čtyřletá práce vojenského zub-
ního lékaře v Brně. Od roku 1960 pracoval 
jako odborný zubní lékař v OÚNZ Blansko, 
nejdříve na obvodním zdravotním středisku 
ve Svitávce, pak v Rájci-Jestřebí a závodním 
středisku ČKD Blansko. Od roku 1961 praco-
val na zubním oddělení polikliniky v Blan-
sku, byl specialistou pro parodontologické 
pacienty z blanenské spádové oblasti, poslé-
ze působil ve funkci okresního stomatologa 
a primáře zubního oddělení. Když se dosta-
vil důchodový věk, pracoval na část úvazku 
na zubním oddělení v Adamově a také jako 
revizní lékař VZP. MUDr. Arnošt Martinec ml. 
působil i jako předseda místní skupiny Čer-
veného kříže. S manželkou vychovali dceru 
Kateřinu, která pracuje na Krajské hygienic-
ké stanici, pracoviště Blansko. MUDr. Arnošt 
Martinec byl dobrým kamarádem, jeho přá-
telé a adamovská veřejnost na něj nezapo-
menou. Čest jeho památce! 

Významná výročí
krize pracoval v Brně a po absolvování zá-
kladní vojenské služby na Slovensku dostal 
zaměstnání u Státních lesů na východním 
Slovensku jako řidič nákladního auta. Dlou-
ho tam nepobyl, neboť po 15. březnu 1939 
musel Slovensko opustit. Stačil se tam se-
známit se svojí budoucí ženou Helenou. Pak 
následovala pracoviště od Státních lesů - Kři-
voklát, Zemský úřad - lesní oddělení v Brně 
jako řidič osobního auta. Syn Pavel se man-
želům narodil v r. 1950. V roce 1951 odešel 
Oldřich budovat hutní kombinát do Ko-
šic. Po zastavení stavby tohoto kombinátu, 
v roce 1954, se na dva roky přihlásil na bri-
gádu do dolů v Jáchymově, kam se později 
přestěhovala i rodina. V roce 1956 se vrátili 
zpět do Adamova, kde nastoupil jako řidič 
nákladního a později osobního auta do Ada-
movského závodu. Zde pracoval až do od-
chodu do důchodu, pak ještě 10 let pracoval 
jako závozník.

Od dětství cvičil v dělnické tělovýchov-
né jednotě. Později, ve 20 letech, se svými 
kamarády předváděli cvičení akrobatické 
trojky. Hrával také volejbal a jako ochotník 
hrával divadlo v Dělnickém domě. Oldřich 
Bezchleba byl veřejně činný v různých spo-
lečenských organizacích, v odborech, KSČ, 
ČSČK jako místopředseda apod. Zemřel 29. 
srpna 1987.

Oldřich Bezchleba byl po celý život praco-
vitým, poctivým a čestným člověkem. U pří-
ležitosti 100. výročí narození vzpomenou na 
něho mimo rodinu bývalí spolupracovníci, 
přátelé a známí. Čest jeho památce!

MK

Zemřel MUDr. Arnošt 
Martinec ml.

Ve středu 2. března zemřel MUDr. Ar-
nošt Martinec ml. Narodil se 26. srpna 1929 
jako syn obvodního a závodního lékaře 
MUDr. Arnošta Martince st. a Berty, roz. Gry-
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Vzpomínka

Pozvánka na 
výstavu

Kamila Dohnalová – vitráže, 
Oldřich Treutner - šperky

Komise Projektu Zdravé 
město Adamov a místní 
Agendy 21 si Vás dovo-
luje pozvat na Brigádu 
ke zlepšení vzhledu města 
v rámci akce Den země, 
která se uskuteční ve čtvr-
tek 14. 4. 2011 od 17:30 
ve vybraných lokalitách. 
Podrobnější informace 
budou uvedeny na webu 
města a plakátovacích 
plochách.

KAMILA DOHNALOVÁ - nar. 1952 v Brně. 
Vyučená fotografka, následně vystudovala 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně 
obor grafika u profesora Jiřího Šindlera. Po 
studiu působila v Národním divadle v Brně 
v oboru kostýmní design a výroba rekvizit. 
Od roku 2000 je samostatnou výtvarnicí 
a zabývá se tvorbou vitráží. Vitráže byly pů-
vodně používány jako výplně oken v koste-
lích, dnes se jejich použití díky secesi rozší-
řilo i na interiéry domů a bytů - svítidla, zá-
věsné vitráže, drobné výplně dveří a dělicích 
stěn. Vitráže působí dekorativně a jejich ba-
revné světlo dotváří atmosféru i moderních 
prostor. Při vytváření vitráží je nutné - vidět 
neviděné - celá vitráž se totiž ukáže ve své 
grafice a barvě až ve chvíli, kdy je dokončená 
a vystavená světlu. Kamila Dohnalová spolu-
pracuje převážně se svým synem, který re-
alizuje její návrhy. Dále spolupracuje s umě-
leckými kováři Milanem Michnou a Jiřím 
Tůmou, kteří svým kovářským uměním krás-
ně dotváří lehkost skleněných stínidel nebo 
motýlů. Barevné sklo je kouzelným lidským 
výtvorem - sklo - barva - světlo - linka – tvoří 
nehmotný obraz. Kamila Dohnalová vytváří 
i skleněné obrazy na zeď, které jsou při růz-
ném osvětlení jinak oživeny.

OLDŘICH TREUTNER – nar. 1950 v Bílovi-
cích nad Svitavou. Vystudoval Střední umě-
leckoprůmyslovou školu v Brně obor propa-
gační grafika (plakáty, ilustrace, rytí do kovu) 
u profesora Dalibora Chatrného. Po studiu 
přešel do zlatnického družstva KARAT Brno 
jako rytec drahých kovů. Dlouholetá praxe 
poznávání různých aspektů tohoto řemes-
la ho přivedla k tvorbě autorského šperku 

Dne 19. dubna 2011 to bude 5 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Jan Jančík. Stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Neobvyklou a velmi zajímavou výsta-
vu připravil na duben Historicko-vlastivěd-
ný kroužek ve Společenském centru MKS 
v Adamově. Kamila Dohnalová představí své 
vitráže a Oldřich Treutner seznámí návštěv-
níky s velmi zajímavou šperkařskou tvor-
bou. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 
17. dubna 2011 v 15:00 hodin. Výstavu uve-
dou Zdeněk Korčian a PhDr. Jaroslav Budiš, 
v hudební části vernisáže vystoupí Gregor - 
dudy. Výstavu můžete navštívit od 17. do 26. 
dubna 2011 od 13:00 do 17:00 hodin. 

v osobité výtvarné poloze umocněné kom-
binacemi materiálů (ocel, stříbro, zlato) s pří-
rodními polodrahokamy a také v tematické 
motivaci krajinou, zvířaty, figurou, pohád-
kou, starými bájemi. Druhá poloha tvorby 
jsou konstrukce z ocelových pružin a napnu-
tých komponentů, které vytváří kompozice 
plné vnitřního napětí a proměnlivých vari-
abilních poloh. Při spojování těchto tech-
nických prvků do estetického schématu je 
neomezená výtvarná kreativita přísně kori-
govaná fyzikálními vlastnostmi oceli, jejím 
pnutím a tvrdostí a spojení nýtováním. Díla 
Oldřicha Treutnera jsou zastoupena ve sbír-
kách Moravské galerie v Brně a Umělecko-
průmyslového muzea v Praze.

JB
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„POZNEJ SE“ – interaktivní výstava Brno 

Výlet do Vídně

Kam vlastně jedete na ten výlet? Potře-
buješ nápovědu? Sachrův dort, Mozarto-
vy koule, Dunaj, Chrám svatého Štěpána. 
Už víte? Ano! Je to hlavní město Rakous-
ka – Vídeň. Je stará, je nová a má tolik tvá-
ří. A právě tohle město se stalo cílem jed-
nodenního poznávacího zájezdu skupiny 
žáků druhého stupně ZŠ v Adamově, ko-
naného 8. března 2011. Jedním z hlavních 
bodů našeho programu bylo sídlo OSN. 

Jaké bylo naše zklamání, když jsme se od 
paní průvodkyně hned ráno dozvěděli, 
že úředníci v sídle OSN vyhlásili, počína-
je dnešním dnem, čtyřdenní stávku. Jako 
náhradní program jsme si zvolili možnost 
mít celou Vídeň jako na dlani. Říkáte si, jak 
je to možné? Nedaleko Dunaje se tyčí věž 
s příznačným názvem „Donau Turm“, vy-
soká 256 metrů. Strach, napětí, nervozi-
ta, neklid. Několik výkřiků v rychlovýtahu 

cestou nahoru. A jsme tady! Zvládli jsme 
to! Překonali jsme sami sebe a za odmě-
nu jsme se mohli těšit z opravdu luxusní-
ho výhledu. Kromě nejznámějších „bodů“, 
jakými jsou Stephansdom, Prater s obřím 
kolem a řeka Dunaj, se nám naskytl také 
pohled na komplex budov OSN. I samotná 
rozhledna nás zaujala, především restau-
rací s otáčivou podlahou – tam si však po-
sedíme někdy příště. Zpátky do autobusu 
a vyrážíme směr centrum Vídně. Během 
čtyřhodinové vycházky jsme se seznámi-
li s množstvím místa centra města. Prošli 
jsme částí okružní třídy zvané Ring, pa-
mátkou po hradbách proti Turkům, pro-
hlédli jsme si Vídeňský orloj a Stephans 
Dom, naše cesta se také ubírala po zná-
mých ulicích Graben – Příkopy a Maria Hil-
fer Strasse. Zaujaly nás také další památky, 
mezi nimi Hofburg, Vídeňská opera, Příro-
dovědecké muzeum a Umělecko-historic-
ké muzeum, pomník Marie Terezie a mno-
ho dalších. Největší úspěch však sklidila 
„živá socha“ Mozarta, která krásně zpívala, 
a dívkám políbila ručku. Unavení, ale plní 
dojmů a nových zážitků jsme usedli do au-
tobusu a vypravili se k domovu. Při cestě 
zpět celá „posádka“ autobusu ocenila vý-
kon paní průvodkyně velkým potleskem. 
Domů jsme se vraceli plní nových zážitků 
a také příjemně unavení. Už teď se všichni 
těší na další výlet. 

Mgr. Monika Nejezchlebová

 Po výborné zkušenosti z loňského 
roku se i letos 29 žáků III.A a IV.A z Ronov-
ské vydalo 4.3.2011 do Brna na interaktiv-
ní výstavu, tentokrát nazvanou „Poznej 
se“ a zaměřenou na lidské tělo a naše 
smysly. 

 Chvíle čekání před vstupem do Sta-
ré radnice nás naladila správným smě-
rem a pak už jsme mohli zapojit své sva-

ly i smysly do všech nabízených činností. 
Procvičovali jsme šikovnost rukou, no-
hou, očí, udržování rovnováhy a rozvíjeli 
své pozorovací schopnosti. To všechno za 
stálého smíchu a dobré nálady. Někteří 
z nás se přesvědčili, že i zdánlivě jedno-
duché úkoly jako např. lyžování ve dvojici 
nebo jízda na malém šlapadle se mohou 
stát těžko zvládnutelnými. Také „operace“ 

lidského těla – skládání vnitřních orgánů 
– nás velmi zaujala, ale při vší snaze by 
náš pacient asi nepřežil. Vždy totiž zůstala 
nějaká „součástka“, která se nám jaksi ni-
kam nehodila. Ale to v daném momentě 
nebylo důležité, hlavní bylo, že jsme se 
všichni dobře bavili a podobné zážitky 
bychom jistě doporučili i ostatním. 

 Mgr. Věra Rutová
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Hurá na hory
Ve středu 23. 2. 2011 se 15 žáků 1. 

stupně vydalo do Olešnice na Moravě. 
I když ráno bylo velmi mrazivé, Olešnice 
nás přivítala azurově modrou oblohou 
a nádherně upravenými sjezdovkami. 
Nemohli jsme se dočkat, až nazujeme 
lyžáky a vyjedeme. Pro některé to bylo 
poprvé, co stáli na „svahu“. Rozlyžováva-
li jsem se tedy na malém cvičném svahu 
a po prvních nejistých jízdách se většina 
krásně rozjezdila a mohla vyrazit na vel-
ký svah zdokonalovat své lyžařské „umě-
ní“. Ostatní zatím trénovali na malém 
cvičném svahu a dařilo se jim to oprav-
du skvěle!! Sluníčko krásně svítilo a hřá-
lo a kdyby se nezačala o slovo hlásit naše 
prázdná bříška, lyžovali bychom asi i bez 
přestávky. Dali jsme si proto teplý čajík 
a snědli svačinky, co maminky nachysta-
ly. Nabrali trochu sil. A rychle zpátky na 
svah. Lyžování nakonec zvládli všichni. 
Den utekl tak rychle, že se tomu nechtělo 

Školní kolo recitační soutěže
„Paci, paci, pacičky, táta koupil botič-

ky“ - jedna z prvních básniček, kterou se 
v dětství učil každý z nás a rodiče s radostí 
„předváděli“ naše „umění“ před každou ná-
vštěvou. Tenkrát jsme s radostí plnili jejich 
přání a každému ochotně odříkali naučená 
říkadla. Ale dnes? Mnozí z nás museli sebrat 
spoustu odvahy už při třídním kole recitace, 
kde si každý připravil přednes básně v rám-
ci hodiny českého jazyka. Nejlepší z každé 
třídy postoupili do školního kola recitační 
soutěže, konaného 9. března v promítací 
místnosti naší školy. Padesát pět zvědavých 
tváří, každá už by „to“ měla nejraději za se-
bou, to čekání... Hlavně nic nepoplést, ne-
zapomenout text, nezakoktat se... A jak to 
všechno dopadne? „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se“, slyší od rodičů hlavně zástupci 
mladších žáků, ale upřímně – každý z nich si 
přeje, aby právě jeho dítko zažilo pocit úspě-
chu a stanulo na pomyslném stupni vítězů. 
A s tímto pocitem jdou do každé soutěže 
i ti starší. Bohužel, vyhrát nemohou všichni, 
i když kvalita recitátorů byla opravdu na vy-
soké úrovni a porota neměla jednoduchou 
úlohu. Touto cestou bych ráda poděkovala 
rodičům a učitelkám českého jazyka, kteří 
pomohli s výběrem básní a připravou reci-
tace, porotě za její nezáviděníhodnou a zod-
povědnou práci a především všem účast-
níkům za hřejivý pocit u srdíčka vyvolaný 
procítěně přednesenými básněmi. Dokázali 
nám, že naše mládež není úplně „ztracená“, 

co se literatury týká. Jen jim občas musíme 
pomoci ukázat tu správnou cestu.

Mgr. Monika Nejezchlebová

Výsledky školního kola recitační soutěže 
0. kategorie (1. ročník)

1. místo:  Olga Dvořáková, 1.A
2. místo: Filip Volgemut, 1.A
3. místo: Jitka Kratochvílová, 1.A

1. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo:  Adam Prudík, 2.B
2. místo: Veronika Jakubíková, 2.A

ani věřit. Plni zážitků a taky značně zna-
veni, jsme nasedli do našeho krásného 
malinkého mikrobusu a vraceli se domů. 

3. místo: Nikolas Fuks, 2.B
2. kategorie (4. a 5. ročník)

1. místo:  Magdalena Konečná, 5.A
2. místo: Jitka Večeřová, 4.A
3. místo: Eliška Čížková, 4.A

3. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo:  Tomáš Gryc   6.A
2. místo: Michal Kučera  7.A
3. místo: Laďka Harantová  6.A

4. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo:  Gabriela Čalkovská, 9.A
2. místo: Aleš Dudík, 8.B
3. místo: Mirka Křižková, 9.A

Myslím, že všichni byli moc spokojeni a že 
za rok vyrazíme znovu !! Horám zdar!!

Mgr. H. Ličková
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Okresní přeborníci jsou z Adamova 
(zlato a postup do krajského kola)

Hokejisti Spartaku hodnotí sezónu 2010-11 

V adamovské sportovní hale byl v pon-
dělí 7. března 2011 zahájen okresní přebor 
žáků základních škol v halové kopané. Sou-
těž tradičně organizuje ZŠ a MŠ Adamov 
s podporou MěÚ Adamov. Této soutěže se 
pravidelně zúčastňuje více jak polovina škol 
okresu Blansko. V pondělí 7. března a v úte-
rý 8. března se hrálo 20 utkání o postup do 
středečního finále. Ve středu 9. 3. se hrálo fi-
nále čtyř nejlepších systémem každý s kaž-
dým. Samotný postup do finále byl velkým 
úspěchem pro všechny účastníky. K postupu 
nestačily jen fotbalové kvality, ale i sportov-
ní štěstí. Většina zápasů končila těsnými vý-
sledky. Velkou míru fotbalového umění, ale 
také odolnosti prokázali účastníci finálových 
bojů. Okresním přeborníkem pro rok 2011 se 
mohla stát jen jedna škola. Po dvou hracích 
dnech do finále postoupili žáci z Adamova, 
Letovic, Boskovic a Blanska. Fotbalově nejsil-
nější soupisky měla TGM Blansko a Slováko-
va Boskovice. Ve vyrovnaných zápasech, kte-
ré se hrály ve vysokém tempu a velice tvrdě, 
se předem nedal odhadnout žádný výsledek. 
Po šesti finálových zápasech se stali okresní-
mi přeborníky žáci ZŠ a MŠ Adamov. Chlapci 
zúročili všechny zkušenosti z podzimních zá-
pasů futsalové ligy a potvrdili svoje fotbalo-
vé kvality. Tradiční adamovský styl založený 
na nesmírné bojovnosti, dohrávání soubo-
jů a nezbytném sebevědomí, slavil úspěch 
(i když to tentokrát hodně bolelo). Slavnost-
ního vyhlášení výsledků se zúčastnila ředi-

telka ZŠ a MŠ Adamov Mgr. Jana Burianová 
a starosta města Adamova Bc. Roman Pilát. 
Předali nejlepším mužstvům poháry, diplo-
my a všem hráčům medaile. Všech 26 zápasů 
rozhodovali Zdeněk Handl a Jiří Němec.

Tabulka finálové skupiny:
1. Adamov  4 : 1  7 bodů
2. Slovákova Boskovice  3 : 1  6 bodů
3. Letovice  1 : 1 3 body
4. TGM Blansko  1 : 6 0 bodů

Před sezónou bylo nutné vhodně doplnit 
mužstvo. Tento úkol se podařilo splnit a do 
mužstva zařadit nové i staronové hráče Ko-
lenáč, Thoř, Šnajdr, Kilián a v posledním zá-
pase naskočil do sestavy Knotek. Jak se uká-
zalo, všichni jsou posilami.

Zařazením nových hráčů do sestavy se 
neslo v duchu hledání optimálního slože-
ní pětek. Toto mělo velký podíl na těsných 
prohrách a tím i ztrátám důležitých bodů. 
Nejvíc mrzí prohra s Březinou 1:0, Lysicemi 
3:2 a Sloupem 5:4, kde ještě necelé 4 minuty 
před koncem zápasu jsme vedli 4:3. Při zis-
ku 9 bodů z těchto zápasů by naše umístění 
v konečné tabulce bylo 4. místo!

Může nás však do nové sezóny po-
vzbudit výhra nad mužstvem Blanska 2:4 
v posledním kole. Toto mužstvo v soutěži 
neprohrálo, pouze jednou byl jeho výsledek 
zkontumován.

Jiří Kolenáč nejproduktivnější 
muž Kanadského bodování

Martin Kunc  
nejproduktivnější obránce 

ZŠ a MŠ Adamov (okresní přeborník 
v halové kopané pro rok 2011 )

Dominik Neuman, Patrik Schimmerle, 
Patrik Svoboda, Dominik Flachs, Libor Vintr, 
Aleš Dudík, Dominik Šmahel, Petr Fejfárek, 
Tomáš Korčák, Jaroslav Kalina
Střelci:

Dominik Flachs  5
Patrik Schimmerle  4
Libor Vintr  4
Všem chlapcům blahopřejeme k význam-

nému sportovnímu úspěchu a děkujeme za vý-
bornou reprezentaci školy. Přejeme jim mnoho 
sportovních úspěchů také v krajském kole.

Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov

Vydařenou sezónu má za sebou obránce 
Kunc který zatížil konto soupeřů 5 brankami. 
Dobré výkony předváděl Dvořák dával si po-
zor na tresty a veledůležitá nechytatelná střela 

a branka do sítě Blanska. Bartoš předváděl vý-
borné výkony a „sedl si“ z Kolenáčem do noty. 
Kolenáče není nutné nijak zvlášť hodnotit. 
Stačí se podívat na Kanadské bodování. Jeho 
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přehled ve hře a nasazení je příkladné pro 
všechny hráče. Dobeš vybral si i pár slabých 
chvilek, ale na druhou stranu podržel a jako 
vždy opora. V úspěšnosti gólmanů skončil 
na 3. místě. Novotný až na jeden zápas kde 
vstřelil 3 branky a na jednu nahrál, vklouzl 
do průměru, snažil se útočit, i když jsme hráli 
v oslabení, musí hrát víc pro kolektiv. Kapitán 
Kubíček měl za úkol hrát dozadu a to se proje-
vilo i v bodování, mohl by přidat ve hře tělem. 
Mihok se protrápil celou sezónou a zůstal da-
leko za očekáváním, Juřena se na začátku se-
zóny hledal, nemohl se dostat do tempa, vše 
napravil v druhé polovině soutěže. Bureš hrál 
střídavě v obraně i útoku, ale v útoku zapomí-
ná bránit, Průcha odehrál sezónu dobře, je 
to příkladný bojovník, Šťastný až na pár vý-
padků hrál spolehlivě jako vždy, Dittrych za-
čal jako z partesu, bodoval, pak nastal útlum, 
ale odehrál si své, Hrnčíř odchytal zápas proti 
Blansku a velice dobře, bohužel máme jasnou 
jedničku v brance, Kejř přitvrdil a udělal velice 
dobře, jeho hře to prospívá, spolehlivost, Ry-
checký využívá svoji postavu, výborná střela 
zápěstím, občas problém „sekerky“, Kilián vý-
borný centr, ale svoji výbušnost by měl využí-
vat víc ve hře a ne v debatě z rozhodčím, Thoř 
dříč pro kolektiv, po zařazení k dvojici Bartoš-

Michal Thoř  
nejlepší nováček

Milan Dvořák  
nej… góóóóóól

Kolenáč začal bodovat, Šnajdr naskočil do ro-
zehrané soutěže a v prvním zápase si připsal 
ihned dvě asistence, zlepšoval se zápas od zá-

pasu, Knotek hrál pouze poslední zápas, kde 
si připsal asistenci a předvedl že bude posilou, 
výborný bruslař. 

Tabulka kanadského bodování:
Pořadí  

v oddíle
Pořadí 

celkem v OP Příjmení, jméno Branky Asistence Body 
celkem

1. 16. Kolenáč Jiří - Koleno 9 8 17
2. 28. BARTOŠ Zdeněk - Asterix 9 3 12
3. 48-49. JUŘENA Milan - Čuřil 4 4 8
3. 48-49. NOVOTNÝ Václav - Mladej 4 4 8
4. 55. KILIÁN Miroslav - Kili 4 3 7
5. 62. DITTRYCH Miroslav - Didi 4 2 6
6. 64. THOŘ Michal - Hogen 3 3 6
7. 67. KUNC Martin - Márty 5 0 5
8. 82. PRŮCHA Aleš - Doktor 2 2 4
9. 97. MIHOK Radoslav - Čigi 1 2 3

10. 105. ŠNAJDR Miroslav - 0 3 3
11. 107. BUREŠ Zdeněk - Dráty 2 0 2
12. 113-116. KEJŘ David - Polda 0 2 2
12. 113-116. ŠŤASTNÝ Petr - Bubo, Šišánek 0 1 1
13. 117-125. DVOŘÁK Milan - Milaňiju 1 0 1
13. 117-125. KUBÍČEK Petr - Kuba 1 0 1
14. 126-136. KNOTEK David - Šlapetka 0 1 1
14. 126-136. RYCHTECKÝ Bohdan - Bugas 0 1 1

V Soutěži Kanadského Bodování bylo hodnoceno celkem 136 hráčů ze všech zúčastněných od-
dílů. Více branek se čekalo od Mihoka, má na to předpoklady, za očekáváním zaostal Novotný.
Soutěž slušnosti:

Pořadí Tým 2 min. 5 min. OT OK TH Celkem
1 TJ Sokol Černá Hora 70 / / /  / 140
2 TJ Sokol Rájec Jestřebí 62 / 3 1 / 174
3 TJ Sokol Březina 78 1 1 1 / 191
4 HC Lysice 78 / 4 / / 196
5 HC Blansko 79 1 2 / 1 208
6 Sloup 74 1 3 / 1 208
7 Bacardi Letovice 78 1 3 / 1 216
8 TJ Spartak Adamov 96 / 2 1 / 232

vysvětlivky: 
OT = 10 min. (osobní trest) 
OK = 20 min., buď druhý OT v jednom zápase, nebo za faul, potom je to 5+OK 
TH = 25 min. trest ve hře, vždycky automaticky s trestem 5“, 5+TH 
DT = disciplinární trest 
Poslední místo v tabulce slušnosti je nelichotivé a do budoucí sezóny si musíme dávat po-

zor na zbytečné vylučování (útočné fauly). Nejhorší zápas na trestné minuty byl zápas č. 10, 
kde bylo uděleno pro Adamov 16 dvouminutových trestů, což je víc jako polovina zápasu! 

Konečná tabulka OP 2010/11
1. HC Blansko 14 12 0 0 0 2 109:33 36
2. TJ Sokol Rájec Jestřebí 14 10 0 0 1 3 106:53 31
3. TJ Sokol Černá Hora 14 8 2 0 0 4 80:64 28
4. TJ Sloup 14 6 2 0 0 6 68:81 22
5. HC Lysice 14 4 1 0 4 5 44:58 18
6. TJ Spartak Adamov 14 5 1 0 0 8 49:55 17
7. TJ Sokol Březina 14 4 1 0 2 7 54:66 16
8. Bacardi Letovice 14 0 0 0 0 14 36:136 0

Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelům MěÚ Adamov, skalním fanouškům, pořadate-
lům, sponzorům a funkcionářům. Hráčům přeji zasloužený odpočinek, vyléčení všech šrámů 
a příští sezónu mnoho sil. 

Sportu zdar a hokeji zvlášť přeje Alois Kožený 
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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 30.4.2011 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 8 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

Poctivý obchod s nemovitostmi

Byt 2+1, Adamov Byt 3+kk, Adamov

990 000 Kč 1 720 000 KčRSBd/7346/11 RSBd/3868/10

Cihlový byt 2+1 v OV • k rekonstrukci • sklep,  
samostatná koupelna a WC • zateplený dům s výtahem  
• nová plastová okna • vlakové spojení ČD, v dosahu 
IDS • volný ihned.

Byt 3+kk v osobním vlastnictví • zrekonstruovaný 
bytový dům • kuchyňská linka včetně spotrebičů  
• sklep, parkovací stání • volný od 05/2011.

www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099


