
září 2011

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Adamovský zpravodaj mění barvu!
Po dlouhých letech černobílé verze Adamovského zpravodaje Vám Kulturně informační komise přiná-
ší první barevné vydání. Adamovský zpravodaj včetně barevných fotografií se tímto stává atraktivněj-
ší. Přejeme Všem čtenářům Adamovského „barevného“ zpravodaje příjemné počtení.
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova:
Dne 21.6.2011 se konalo 6. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:
 • Byl schválen závěrečný účet Města Ada-

mova za  rok 2010 vč. zprávy o  výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Adamo-
va za rok 2010 a byl vyjádřen souhlas s ce-
loročním hospodařením Města Adamova 
za rok 2010, a to bez výhrad.

 • Bylo schváleno přijetí účelové dotace 
na  realizaci projektu s  názvem Územní 
plán Adamov ve výši 1.063.200,00 Kč. 

 • Bylo schváleno přijetí účelové dotace 
na  realizaci projetu „Regenerace panelo-
vého sídliště – Adamov, sídliště Ptačina – 
IV. etapa“ ve výši 4.000.000,00 Kč. 

 • Bylo schváleno přijetí nadačního příspěv-
ku na  projekt „Dětské hřiště ulice Mírová, 
Adamov“ ve  výši 751.540,- Kč. Jedná se 
o grantové řízení s názvem Oranžové hři-
ště 2011. Předpokládané celkové náklady 
spojené s  výstavbou hřiště (vč. herních 
prvků) budou činit cca 857.000,- Kč s rea-
lizací v letošním roce.

 • Byla schválena Smlouva o  úvěru č. 
0290897409 s  Českou spořitelnou, a.s. 
na poskytnutí investičního úvěru na dofi-
nancování akce „Regenerace panelového 
sídliště (RPS) – Adamova, sídliště Ptačina – 
IV. etapa“ a současně Smlouva o zastavení 
pohledávky z  bankovního účtu s  Českou 
spořitelnou, a.s.

 • Byla schválena rozpočtová opatření č. 
2/2011 a č.3/2011.

 • Byla schválena Smlouva o  spolupráci při 
zajišťování a rozvoji IDS JMK s Jihomorav-
ským krajem.

 • Byl schválen prodej části pozemku par-
c.č. 458/156 v k.ú. a obci Adamov o výmě-
ře 306 m2, druh pozemku ostatní plocha 
za  celkovou cenu 24.464,- Kč paní Ode-
hnalové, Adamov a prodej části pozemku 
parc.č. 458/156 v k.ú. a obci Adamov o vý-
měře 212m2, druh pozemku ostatní plocha 
za celkovou cenu 18.612,- Kč panu Rauše-
rovi, Adamov.

 • Byly vzaty na vědomí zápisy z finančního 
výboru ze dne 20. 6. 2011 a z kontrolního 
výboru ze dne 2. 5. 2011

Z jednání Rady města Adamova
Na 17. schůzi konané dne 30.6.2011 
mimo jiné RM:
 • Schválila položkové znění Rozpočtových 

opatření č. 2/2011 a  č. 3/2011, které byly 

schváleny zastupitelstvem na  jeho 6. za-
sedání

 • Schválila smlouvy č. 01/2011/PP s  paní 
Odehnalovou, Adamov a  č. 02/2011/PP 
s panem Raušerem, Adamov o prodeji ne-
movitosti (jedná se o  pozemky-části par-
c.č. 458/156 v  Adamově na  ulici Hybešo-
va, jejichž prodej byl schválen zastupitel-
stvem na jeho 6. zasedání)

 • Vzala na  vědomí žádost Ing.  Aloise Kepr-
ta, HERNA BAR TERASA OÁZA ze dne 7. 
6. 2011 o pronájem prostor ke zřízení let-
ní zahrádky na střeše Domu služeb na ul. 
Družstevní 1 a uložila odboru SMM zveřej-
nit záměr pronájmu těchto prostor

 • Schválila text Zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na  stavební práce zadanou dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, 
v platném znění v rámci projektu „Regene-
race panelového sídliště (RPS) – Adamov, 
sídliště Ptačina – IV. etapa“ a  současně 
schválila složení komise pro otevírání obá-
lek a  hodnotící komisi pro vyhodnocení 
této veřejné zakázky malého rozsahu 

 • Schválila Kupní smlouvu a zástavní smlou-
vu uzavíranou mezi Městem Adamov (pro-
dávající) a Mgr. Langem, Brno a panem Bu-
rianem, Brno (oba kupující). Tato smlouva 
se týká prodeje objektu č.p. 8 a pozemku 
parc.č.st.31, vše v k.ú. a obci Adamov (část 
bývalé pekárny na  Smetanově náměs-
tí).Prodej byl schválen zastupitelstvem 
na jeho 6. zasedání

 • Schválila Mandátní smlouvu č. R000918 
se společností RENARDS, s.r.o na  do-
tační management k  projektu č. 
CZ.1.06/5.3.00/08.07474 (Územní plán 
Adamov)

 • Schválila Smlouvu o  dílo se společnos-
tí RENARDS dotační, s.r.o., na  zpracování 
žádosti do  OPŽP s  názvem „Vybudování 
varovného protipovodňového systému 
a  tvorba digitálního povodňového plánu 
pro město Adamov“

 • Schválila smlouvu o  právu provést stav-
bu přípojky plynu mezi Městem Adamov 
a CTS Consult a.s. Praha. Jedná se o realiza-
ci přípojky plynu DN 40 do objektu galva-
novny v bývalém areálu ADAST a.s.

 • Vzala na  vědomí zápisy ze 7. zasedání 
Kulturně informační komise ze dne 22. 
6. 2011 a zápisy z 6. zasedání ze dne 8. 6. 
2011 a  ze  7. zasedání ze dne 22. 6. 2011 
komise Projektu Zdravé město Adamova 
a místní Agendy 21 

Na 18. schůzi konané dne 8.7.2011 mimo 
jiné RM:
 • vzala na  vědomí přijaté žádosti o  proná-

jem části nebytových prostor par. č. St. 
1126 ( jedná se o  nevyužité části budo-

vy kotelny s  tím, že všechny společnosti 
mají zájem provozovat v  pronajaté části 
kotelny kogenerační jednotku) a schválila 
Smlouvu o  nájmu nebytových prostor č. 
01/2011/SN jenž bude uzavřena se spo-
lečností ČEZ Energo, s.r.o. Záměr proná-
jmu byl zveřejněn na úřední desce od 27. 
5. do 14. 6. 2011

 • schválila záměr výpůjčky části pozemku 
p.č. 238/1 v k.ú. a obci Adamov o celkové 
ploše 90 m2 a rozměrech 5 x 18 m. Jedná 
se o záměr výpůjčky o celkové ploše 90 m2 
a rozměrech 5 x 18 m za účelem umístění 
2 ks betonových skeletů garáží pro Místní 
organizaci Moravského rybářského svazu, 
které jsou umístěny dočasně na pozemku 
u dětského hřiště na ulici Mírová. Přemís-
tění garáží je nutné z  důvodu budování 
„Oranžového hřiště“ na místě současného 
umístění garáží. Dotaci na vybudování hři-
ště přijalo ZM na jeho 6. zasedání

 • vzala na vědomí zápis z 3 jednání Komise 
sociální a výchovně vzdělávací

Na 19. schůzi konané dne 29.7.2011 
mimo jiné RM:
 • Vzala na  vědomí zápis hodnotící komise 

ze dne 19. 7. 2011 k vyhodnocení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
v rámci akce „RPS Adamov- sídliště Ptačina, 
IV. etapa“ a schválila jako nejvýhodnější na-
bídku na stavební práce v rámci akce „RPS 
Adamov-sídliště Ptačina, IV. etapa“ od spo-
lečnosti ARK stav, s.r.o. a současně schválila 
Smlouvu o dílo s touto společností

 • Rozhodla na  základě výsledku poptávko-
vého řízení na tisk stolního kalendáře měs-
ta Adamova pro rok 2012 uzavřít smlouvu 
s firmou MIKADAPRESS s.r.o.

 • Schválila v  souladu s  ust. § 102 odst. 3 
zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve  zně-
ní pozdějších předpisů, vnitřní předpis č. 
6/2011 Pravidla pro přidělování zahrádek. 
Tato pravidla upravují postup přidělování 
a  podmínky pronájmu pozemků za  úče-
lem zřízení pěstitelských zahrádek a  jsou 
platná s účinností od 1.8.2011

 • Schválila Smlouvu o výpůjčce č. 01/2011/
SV s Místní organizací Moravského rybář-
ského svazu, Adamov.Smlouva se týká 
části pozemku parc. č. 238/1, záměr vý-
půjčky byl zveřejněn na  úřední desce 
v době od 11. 7. do 27. 7. 2011

 • Schválila jako nejvýhodnější nabídku 
na  akci „Dětské hřiště ulice Mírová, Ada-
mov“ od firmy GAMA J + P s.r.o. a součas-
ně schválila Smlouvu o  dílo s  touto spo-
lečností

Z další činnosti:
 • Z  důvodu nedosažení dohody mezi Čes-

kými drahami, a.s. a  RWE, a.s. ohledně 



4

přechodu potrubí v  tělese dráhy se re-
konstrukce plynovodů I. etapy (ul. Míro-
vá, Plotní, Pod Horkou, Smetanovo nám. 
a část ul. Osvobození) odkládá na r. 2012 
včetně výstavby nové redukční stanice.

 • Město Adamov pokračuje dnem 1.8. 2011 
v  revitalizaci veřejných ploch na ul. Druž-
stevní.

 • Sdělujeme, že chodník před bytový-
mi domy na  ul. Jilemnického – lichá čís-

Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

la, bude z  důvodu rekonstrukce uzavřen 
od 15.9.2011. Proto je nutné, aby si přísluš-
ná společenství domů zprovoznila vstupy 
do objektů ze strany od ul. Družstevní; tzv. 
„zadní vchody“. Komunikace před domy 
bude neprůchodná, neprůjezdná po dobu 
výstavby, tj. do 30.11.2011. Jak budou jed-
notlivé stavební úseky provozuschopné, 
budou otevřeny pro přístup do bytových 
domů.

Žádáme rodiče, aby vysvětlili svým 
dětem zákaz vstupu na  staveniště 
a do okruhu těžké stavební techniky. zá-
roveň žádáme občany o dodržování bez-
pečnosti dle pokynů vedení stavby a str-
pení po dobu stavebních prací v dané lo-
kalitě. 

Na základě zápisů ze schůze RM a zápisu 
z jednání ZM zpracovala tajemnice

Bc.Libuše Špačková

Vybrané události z června 2011 
konkrétně:

*Během hlídkové činnosti spatřili stráž-
níci na  ul. Sadová vozidlo, které tvořilo 
překážku silničního provozu a bylo zjevně 
nepojízdné. Strážníci kontaktovali maji-
tele vozidla, kterého upozornili na povin-
nost označit překážku silničního provozu 
a  tuto neprodleně odstranit. Majitel pro-
vedl patřičná opatření a vozidlo odstranil. 

*Pomoc strážníků si vyžádali rodinní 
příslušníci muže bydlícího na  ul. Plotní, 
který byl zavřený v  bytě se svým psem. 
Pes byl již v minulosti na svého pána ag-
resivní, a proto vznikla obava o jeho zdra-
ví. Za přítomnosti strážníků provedla ZZS 
kontrolu zdravotního stavu muže, kterého 
převezla na  komplexní lékařské ošetření. 
Jelikož pes byl i nadále agresivní a majitel 
rozhodl o jeho utracení, byl tento strážní-
ky, ve spolupráci s veterináři, utracen. 

*Majitelem obchodu byla přistižena 
starší žena, která si chtěla odnést zboží 
bez zaplacení. Toto jednání strážníci kla-
sifikovali jako přestupek proti majetku 
a ženě uložili blokovou pokutu. Stejného 
jednání se dopustil mladík, který odcizil 
mimo jiného i  lahev s alkoholem. Jedná-
ní bylo klasifikováno také jako přestupek 
proti majetku, ale byla uložena vyšší blo-
ková pokuta v důsledku rozdílného stup-
ně společenské škodlivosti. 

*V  nočních hodinách bylo strážníkům 
oznámeno, že došlo k  odcizení jízdních 
kol ze sklepů na  ul. Družstevní. Strážníci 
ihned provedli pátrání po městě Adamo-
vě, ale pachatele se nepodařilo zadržet. 
Šetřením u  svědků události byla zjištěna 
totožnost podezřelých. Všechny získané 
informace předali strážníci příslušníkům 
OO PČR Blansko pro podezření ze spá-
chání TČ. 

*Strážnici byli přivoláni na ul. Družstev-
ní, před restauraci Oáza, kde se na  zemi 

nacházel spící muž. Muž byl pod vlivem 
alkoholu takovým způsobem, že se stal 
sám pro sebe nebezpečný a  proto ho 
strážníci převezli na  protialkoholní zá-
chytnou stanici Brno – Černovice. 

Vybrané události z července 2011 
konkrétně:

* V  odpoledních hodinách bylo stráž-
níkům oznámeno, že na Smetanově nám. 
se nachází dva muži, kteří v  podnapilém 
stavu pohoršují okolí svým zjevem a cho-
váním. Strážníci oba muže převezli na zá-
chytnou stanici Brno-Černovice.

*Při pochůzkové činnosti spatřili stráž-
níci muže chytající ryby. Z  jejich chování 
bylo patrné, že si tak počínají bez rybář-
ského oprávnění, což se dalším šetřením 
potvrdilo. Na  místo byla přivolána rybář-
ská stráž a podezření ze spáchání přestup-
ku bylo postoupeno příslušnému správní-
mu orgánu. 

*Velké štěstí v  neštěstí měl cyklista, 
který spadl na ul. Nádražní ze svého kola 
a přivodil si tak zranění zejména v obliče-
ji. Muže spatřil projíždějící motorista, který 
upoutal pozornost strážníků rozsvícenými 
výstražnými světly. Strážníci muži přivolali 

lékařskou pomoc a kolo, na kterém dotyč-
ný jel, uschovali na služebně MP Adamov 
do doby, než byl propuštěn z ošetřování. 

*Při rozepři mezi manželi zasahovali 
strážníci na ul. Mírová, kde došlo k vykop-
nutí dveří do  bytu a  slovnímu napadání. 
Strážníci celou věc uklidnili a poté předali 
k došetření příslušníkům OO PČR Blansko. 

*Strážníkům bylo oznámeno, že na ko-
munikaci Utěchov-Adamov se na  silnici 
nachází vyčerpaný pes a blokuje dopravu. 
Strážníci psa odchytli, postarali se o  jeho 
potřeby a předali do útulku pro opuštěná 
a toulavá zvířata v Blansku. 

*K agresivnímu psovi byli strážníci při-
voláni na  ul. P.  Jilemnického, kde v  bytě 
pokousal člena rodiny svého majitele. Po-
škozený byl převezen vozem ZZS na ošet-
ření. Majiteli psa se podařilo agresivní zví-
ře zajistit a  po  dohodě se strážníky bylo 
provedeno jeho utracení, jelikož byl dlou-
hodobě agresivní a nezvladatelný. 

*Chvilkové slabosti staršího muže vy-
užil mladík, který mu, při předstírání po-
moci, odcizil z příručního zavazadla (led-
vinky) peněženku s velkou finanční hoto-
vostí. Toto jednání se strážníkům podařilo 
objasnit a oznámení o podezření ze spá-
chání TČ, společně s pachatelem, putova-
lo na OO PČR Blansko. 

 Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov

Článek pro (ne)ukázněné pejskaře 
„Nebudeš-li zvládat svého psa, 

bude ovládat on tebe“
 Není to příjemné pomyšlení, že 

v  našich střevech, plicích, oku nebo 
mozku žijí červi. A  mnozí mohou do-
sáhnout i  půl metru. Existuje tři sta 
druhů různých parazitů. Všude, kam 
vkročil pes, tam například žije toxo-
kara, což je parazit podobný škrkavce 
a  nákaza může ve  vážnějších přípa-
dech končit slepotou. Proč ale mluví-
me o parazitech? Přestože u psů nebo 

koček může majitelům odčervení je-
jich miláčků připadat jako samozřej-
most, k tomu, abychom si byli jisti, že 
jsme v pořádku i my, bychom podob-
nou odčervovací kůrou museli každo-
ročně projít rovněž. Problémem naše-
ho města byly a  jsou psí výkaly, které 
nechávají majitelé psů nebo prostě ti, 
kteří pejska momentálně venčí, bez 
povšimnutí ležet všude, kde „hromád-
ku“ jejich zvíře udělá. Přestože město 
nechalo nainstalovat odpadkové koše 
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

s  možností využívat igelitové sáčky 
na psí výkaly, stále není neobvyklé na-
jít zejména na oblíbených místech ko-
lem chodníků a všude tam, kde chodí 
a hrají si malé děti, tyto psí exkremen-
ty. Protože možné nákazy ze zvířecích 
výkalů nelze brát na lehkou váhu, uvá-
díme zde nejčastější parazity psů a ko-
ček:

Toxocara canis, Toxocara cati – 
škrkavky

Většina psů je nositelem larev škr-
kavek již od narození. U koťat dochá-
zí na rozdíl od nich k nákaze až sáním 
mléka. Starší zvířata přichází do  sty-
ku s parazity ve venkovním prostředí. 
Kočky se mohou parazity nakazit při 
lovu myší, ale i  z  obuvi nebo jiných 
možných zdrojů parazitů. K  náka-
ze škrkavkami dochází pouze po-
zřením infekčních vajíček. Dochází 
k tomu např. u malých dětí při pojídání 
hlíny, písku apod. Zdrojem nákazy ale 
může být i  olizování nemytých prstů 
nebo předmětů znečištěných půdou 
a konzumace špatně omyté potraviny, 
která přišla do  styku s  půdou (ovoce, 
zelenina). K infekci mohu přijít i lidé, 
kteří nejsou chovateli domácích zví-
řat! Jedna dospělá samice škrkavky 
vylučuje denně až 200  000 vajíček. 
Vajíčka se dostávají do  prostředí tru-
sem, ale infekční jsou zhruba za  14 
dní. Prakticky všechny lokality, kde 
kálejí neodčervení psi a kočky, jsou 
zamořeny vajíčky škrkavek. Na dět-
ských hřištích a pískovištích se vysky-
tují vajíčka škrkavek až ze 30%. Ohro-
ženou skupinu představují hlavně 
malé děti, které ještě nemají zažité zá-
kladní hygienické návyky a mohou se 
velmi snadno nakazit prostřednictvím 
psích výkalů. Vlivem larvální toxokaró-
zy ročně oslepne až 200 lidí, 30 000 má 
astma a 15 000 epilepsii. U spousty lidí 
probíhá nákaza bez příznaků.

Ancylostoma caninum - parazit 
měchovec psí 

Lidé se mohou nakazit nejen škr-
kavkou, ale také parazitem zvaným 
měchovec psí. Měchovec se vyskytuje 
na  teplejších a  vlhkých místech a  psi 
se jím nakazí přes kůži nebo jejich 
pozřením. Štěňata mohou být napa-
dána už v  děloze nebo po  narození. 
Místo výskytu larvy je zarudlé a  zaní-
cené. Příznaky většinou samy odezní. 
Lidé s měchovcem přichází do styku 
zejména při chůzi naboso po písko-
vištích nebo písečných plážích.

Dipylidium caninum - tasemnice psí
Tímto druhem tasemnice se zvíře 

nebo člověk nakazí pouze pozřením 
blechy, která je nositelem larvální-
ho stadia tasemnice. Blecha může 
ulpět na zvířecí tlamě a do úst člově-
ka může přeskočit při psím nebo ko-
čičím olizování. Mezi příznaky nákazy 
patří bolesti břicha, zvracení a průjem. 
Ve stolici se objevují vajíčka tasemnice. 
Tasemnice může v těle člověka vytvořit 
obrovské cysty podobné nádoru, které 
je často nutné odstranit operativně.

Nejdůležitějším úkolem majitelů psů 
a koček je tedy:

Pravidelné odčervování a  odble-
šování psů a  koček. Jen tak lze zví-
řata zbavit parazitů a  přerušit jejich 
vývojový cyklus dříve, než jejich va-
jíčka nebo larvy kontaminují prostře-
dí. Tím se sníží nejen riziko nakažení 
zvířat, ale i nás a našich dětí. 

Druhým nezbytným krokem pro zá-
stavu šíření parazitů je sbírání trusu 
psů a koček a jejich hygienická likvi-
dace. 

Tak jako doma nejdeme na  toaletu 
dříve, než se přesvědčíme, že máme zá-
sobu toaletního papíru, měli bychom 
před každou návštěvou venkovního 
prostředí, které pejsek považuje za svůj 
záchod, mít zásobu sáčků na  psí výka-
ly. Využít lze nejen těch, které jsou nain-
stalovány v různých částech města, ale 
dají se pořídit i takové, které se připev-
ňují přímo na vodítko. Majitel se pak ne-
může vymluvit, že na  sáček zrovna za-
pomněl a že neměl možnost psí exkre-
menty posbírat. Touto cestou bychom 
chtěli apelovat na všechny majitele psů 
v našem městě, aby se chovali ke svému 
okolí a  prostředí v  našem městě a  ze-
jména ke svým spoluobčanům ohledu-
plně a snažili se tak o udržování čistoty 
a  pořádku. Těm, kteří už považují sběr 
psích exkrementů za  naprostou samo-
zřejmost naopak děkujeme a  přejeme 
si, aby těchto poctivých majitelů neu-
stále přibývalo. 

Komise sociální a výchovně 
vzdělávací při Radě města Adamova

Vysloužilé lineární či úsporné zá-
řivky a  výbojky nepatří do  popelnice 
na směsný odpad, protože z nich mo-
hou při rozbití unikat nebezpečné lát-
ky.

Každého z  nás to někdy potkalo: 
přestane nám po  letech svítit zářivka 
a  tak přemýšlíme, kam vyrazit pro no-
vou a jak naložit s tou nefunkční. Někde 
jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky 
nepatří do komunálního odpadu. Nepa-
tří však ani do tříděného skla, i když jsou 
ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zá-
řivky (trubicové i  kompaktní úsporné) 
totiž obsahují malé množství jedovaté 
rtuti, která by při špatném zacházení 
a  vyšších koncentracích mohla ohrozit 
lidské zdraví a životní prostředí. 

Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářiv-

ku a  odevzdat ji v  obchodě při náku-
pu té nové. Další možností, jak správ-
ně naložit s  nefunkční zářivkou je její 
odevzdání ve  sběrném dvoře firmy 
GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov, 
kde je otevřeno pondělí, středa, pátek 
od  10.00 do  18.00 hod mimo státem 
uznané svátky. Obsluha sběrného dvo-
ra ji od Vás zdarma převezme a uloží ji 
do speciální sběrné nádoby, aby se ne-
rozbila. Zpětný odběr zářivek pro naše 
město Adamov zajišťuje kolektivní sys-

tém EKOLAMP, který nejen přispívá 
na náklady provozu sběrného místa, ale 
plně hradí veškeré náklady na přepravu 
a recyklaci. Tím našemu obecnímu roz-
počtu ušetří část prostředků určených 
pro nakládání s komunálním odpadem. 

Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a  dalších sběr-

ných míst EKOLAMP sváží kontejnery 
se zářivkami do specializovaných recy-
klačních firem. Zde jsou pro opětovné 
použití získávány především kovy, plas-
ty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy 
se mohou znovu použít v  kovovýrobě, 
např. pro součástky jízdních kol. Recy-
klované plasty jsou dobrou surovinou 
pro zatravňovací dlaždice či plotové díl-
ce a přečištěná rtuť je znovu využívána 
v  průmyslové výrobě. Sklo se používá 
jako technický materiál nebo v  někte-
rých případech i pro výrobu nových zá-
řivek. Opětovně je tak možné pro další 
výrobu použít až 90% materiálu, ze kte-
rého byla zářivka vyrobena. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se roč-
ně recyklují miliony zářivek a  výbojek. 
Stále ale velké množství zářivek končí 
v koši. Právě vy můžete pomoci tuto si-
tuaci změnit. 

Více se o  problematice nakládá-
ní s  nefunkčními zářivkami dočtete 
na www.ekolamp.cz.
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Září 2011v MKS Adamov 
Pracovníci adamovského kulturního stře-

diska vás vítají na  prahu nového školního 
roku, tzn. i na prahu nové divadelní, výstavní 
a  kulturní sezony. Opět pro vás připravuje-
me řadu akcí – divadelních představení pro 
děti, výstav, výletů, zájezdů, koncertů ad. 
A zde je nabídka na nejbližší období:

 Î 8. září 2011
MAM´ZELLE NITOUCHE
autobusový zájezd do Mahenova divadla 
v Brně na představení divadla Semafor 
Praha – účinkují J. Suchý, J. Molavcová ad.  
Začátek představení je v 19 hodin. 
Objednané vstupenky jsou připraveny 
k vyzvednutí 5. 9. v době od 8 do 17 hodin 
v MKS.

 Î 11. září 2011
VERNISÁŽ VÝSTAVY - O. HOŘAVOVÁ 
„ADAMOV A DOMOV“
vernisáž výstavy v 15 hodin ve výstavní 
síni Společenského centra MKS Adamov 
(na Horce), výstava potrvá do 20. září t.r. 
a přístupná je denně v době od 13 do 17 
hodin.

 Î 15. září 2011
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
další odpoledne her a soutěží pro seniory, 
začátek ve 14 hodin v sále MKS, vstup volný.

 Î 17. září 2011
„PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“ - 
POHÁDKOVÁ SOBOTA - autobusový 
zájezd do Mahenova divadla v Brně – 
Malá scéna
V novém školním roce pokračujeme 
v přípravě setkání nejmenších diváků 
s pohádkou, a to buď v našem kulturním 
středisku nebo formou zájezdů 
do brněnských divadel. 

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

V  září zahájíme návštěvou Malé scéna 
Mahenova divadla v Brně. Začátek předsta-
vení je v 15 hodin. Cena zájezdu je 120 Kč/
os. Přihlášky do 6. 9. 2011 telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu.

 Î 19. září 2011
„PEC NÁM SPADLA...“ - POHÁDKOVÉ 
DOPOLEDNE
první setkání s pohádkou, které je určeno 
dětem z mateřských škol a rodičům s dětmi, 
připravilo Divadlo Paravánek (Kateřina 
Rakovčíková a Pavel Putna). Začátek 
představení je v 9.45 hodin, vstupné 30 Kč.

 Î 20. září 2011
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLNÍCH 
LAVICÍCH 
tradiční setkání s novými prvňáčky v rámci 
zábavného odpoledne. Spolupořadatelem 

akce je firma Besip – prostř. firmy Z. Pernica, 
Autoškola Kotvrdovice. Začátek v 16 hodin. 
ŠTIKA K OBĚDU
autobusový zájezd do divadla Raduta 
v Brně na představení, ve kterém se 
představí K. Fialová, V. Postránecký, N. 
Konvalinková ad. Objednané vstupenky 
budou připraveny k vyzvednutí 5. 9. v době 
od 8 do 17 hodin v MKS.

 Î 25. září 2011
POZNÁVÁME ZAJÍMAVÁ MÍSTA A MĚSTA 
V ČR
zájezd do KUTNÉ HORY, kde nám 
průvodcem bude opět Bc. Roman Šulc  
/autor řady příspěvků do Toulavé kamery/
Doprava: vlakem /odj. v 7.40 hodin, návrat 
ve 20.20 hodin/
Program: prohlídka Vlašského dvora, 
Chrámu sv. Barbory, kostnice, pro děti 
bobová dráha
Cena výletu: 500 Kč – dospělí, děti a senioři 
400 Kč – cena zahrnuje dopravu a vstupné 
dle programu, v ceně není zahrnuta bobová 
dráha /1 jízda – 55 Kč/
Přihlášky do 10. září t.r.
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 Î 29. září 2011
TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...
informace z kulturního života a nabídka 
knih, které najdou čtenáři v naší knihovně, 
představíme obyvatelům DPS i ostatním 
zájemcům při setkání ve společenské 
místnosti DPS ve 14 hodin.

Připravujeme...
 Î ŘÍJEN 

ZÁJEZD DO MDB NA POHÁDKOVÝ 
PŘÍBĚH „KRÁSKA A ZVÍŘE“

 Î 8. 10. 
VINOBRANÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 
GRAJCAR

 Î 15. 10. 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO OSVĚTIMI

 Î 22.10. 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH 
LÁZNÍ V GYÖRU

 Î 29. 10.  
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO PRAHY 
spojený s návštěvou muzikálů Carmen, 
Dracula, Krysař, Kat Mydlář

 Î 2. 11.  
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA KONCERT 
MARIE ROTTROVÉ V RÁMCI „VŠE 
NEJLEPŠÍ TOUR 2011“

 Î 12. 11.  
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO PRAHY 
spojený s návštěvou muzikálů 
Quasimodo, Děti ráje

 Î 25. 11. 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO BRNA 
NA MUZIKÁL NA LEDĚ „POPELKA“ 

 Î 17. 12. 
V RÁMCI „SVĚTELSKÉHO PODZIMU 
V ADAMOVĚ“ - KONCERT VĚRY 
MARTINOVÉ

KNIHOVNA MKS opět 
od 29. srpna t.r. otevřena...
kontakt: č.t. 516 446 817 
e-mail: knihovna@mks-adamov.cz

Po prázdninové přestávce, kdy v knihov-
ně za vydatné pomoci brigádníků probíhala 
pravidelná revize knihovního fondu a samo-
zřejmě také generální úklid, zveme stávají-
cí i  nové zájemce k  její návštěvě. Provozní 
doba je:

Pondělí, čtvrtek: 
10 – 12, dále 13 – 18 hodin

Středa:
10 – 12, dále13 – 16 hodin

29/06/2011 Koncert sk. Genciána

04/08/2011 Vlastivědný výlet na Cacovický ostrov 



8

TO SPARTAK Adamov – 
odd. turistiky připravuje:
Vycházky a turistické akce  
– září a říjen 2011

10.09.2011 - so:  
ROzHLEDNA SLUNEČNá 
V. Pavlovice - Bořetice – Vrbice - Kobylí 17 km 
(O) (Adamov zast.ČD 7.38 – Brno 8.00 / 8.36 – 
Zaječí 9.03 / 9.08 - V. Pavlovice 9.17)

24.09.2011 - so: 
JEDE KUDRNA OKOLO BRNA 
Bystrc a okolí 10 km (KO), (Adamov ČD 8.40 – 
Brno 9.00 – dále MHD)

01.10.2011 – so 
POCHOD OKOLO PEKáRNY 
Podzimní výšlap turistů JM oblasti 12 km (J) 
(Adamov zat. ČD 7.38 – Brno Židenice 7.55, 
dále MHD)

08.10.2011 - so 
POCHOD SLOVáCKÝMI VINOHRADY 
Krajem moravského slovácka 10 km (J) 

Slova pro 
povzbuzení

Ani letní měsíce se neobešly bez šokují-
cích událostí, z nichž asi nejvíc otřáslo lidmi 
řádění vraha v Norsku. Když se taková situ-
ace trochu uklidní, většinou se pak objeví 
v tisku články s úvahami – jak se něco tako-
vého mohlo stát? A sousedé těchto lidí pře-
kvapeně přiznávají do  kamery většinou to 
samé: „Byl to takový normální soused. Nijak 
na  sebe neupozorňoval, sice trochu podiv-
ný byl, ale zas ne moc, jsme překvapeni, jak 
zrovna on mohl něco takového spáchat…“ 

Jedna východní moudrost upozorňuje, 
že v  každém člověku spolu bojuje dobro 
a zlo o vítězství. Takže není nic divného, když 
kterýkoliv člověk, i  ten mírumilovný, někdy 
v životě přešlápne a druhým ublíží. V televi-
zi se to sice neobjeví, ale to neznamená, že 
ubližovat členům své rodiny a nebo šikano-
vat podřízené, je „ničím“ oproti řádění nor-
ského šílence. Neexistuje totiž malé zlo a vel-
ké zlo. Zlo je jen jedno, protože vždycky ubli-
žuje a škodí. Už staří mniši to věděli a proto 
radili všem, komu mohli: „In principiis obsta“. 
Nebo-li: Zabraň zlu už v jeho počátku. Až se 
rozroste, těžko je budeš brzdit… 

Uvědomuju si, že téma této úvahy není 
vůbec příjemné, ale co naplat, patří do živo-
ta a  neškodí si je aspoň jednou za  čas při-
pomenout. Možná nám pomůže, abychom 
i my vše špatné odmítali už v zárodku a co 
nejvíc podporovali to, co je dobré.

Jiří Kaňa 

25/07/2011 Káva o páté s Barinem - J. Tichým /hereckým kolegou a kamarádem B. Polívky/  

11/08/2011 Pohádkové prázdniny s divadlem Zlatý klíč

11/08/2011 Fotografie z exkurze do ČT Brno

18/08/2011 Fotografie ze zájezdu na výstavu Flora Olomouc.
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Kurzy připravované pro nový školní rok – 2011-2012
JAzYKOVÉ lektor zahájení místo konání
- pro nejmenší - začátečníci
- pro nejmenší - pokročilí

Mgr.Ličková
Mgr.Ličková

19.září
19.září

MKS Adamov 
MKS Adamov 

- pro dospělé – začátečníci
- pro dospělé – mírně pokr.

Bc. Kuncová
Bc. Kuncová

09/2011
09/2011 

MKS Adamov
MKS Adamov 

- pro dospělé – I
- pro dospělé - II

Mgr.Tronečková
Mgr.Tronečková

09/2011
09/2011

MKS Adamov 
MKS Adamov 

POHYBOVÉ lektor zahájení místo konání
- jóga I
- jóga II

Mgr.Procházková
pí. Rejdová

09/2011
09/2011

MKS Adamov
MKS Adamov 

- cvičení pro úlevu pí. Volná 09/2011 MKS Adamov 
- cvičení s Helenou../zumba/ sl. Srachoňová 21.září MKS Adamov 
- břišní tance - začátečníci sl. Kleinová 10/2011 MKS Adamov 
Přihlášky a bližší informace:
 - na č.t. 607 518 104
 - prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz 
Termín: do 12. září 2011

Po prázdninách zveme k setkávání stávající i nové zájemce o práci v: První termín
- klubu důchodců I při MKS 31.8.2011 ve 14 h. ve SC MKS
- klubu důchodců III při MKS 5.9.2011 ve 14.30 h. v MKS
- kroužku zpívání pro radost 6.9.2011 v 9 hodin v MKS 

20/08/2011 Fotografie ze zájezdu do pražské ZOO
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
06.07. Anna Šumberová, 86 roků,  

Komenského 1
09.07. Anna Bláhová, 82 roky, 

Petra Jilemnického 4
09.07. Mikuláš Gimun, 80 roků, 

Petra Jilemnického 4
10.07. Josef Popelka, 86 roků,  

Tererova 2
11.07. Mgr. Ing. Miroslav Ševčík, 

82 roky, Dvořákova 5
17.07. Mgr. Bohumír Hloušek, 

80 roků, Fibichova 4
25.07. Věra Casková, 81 rok,  

Opletalova 28
28.07. Magdalena Friedlová,  

80 roků, Fibichova 25
28.07. Jiřina Holešovská, 75 roků, 

Komenského 25
05.08. Slavomír Mikeš, 81 rok, 

Komenského 15
07.08. Josef Hovorka, 88 roků, 

Opletalova 44
09.08. Helena Perestová, 85 roků,  

Komenského 1
15.08. Vlasta Dvořáková, 70 roků,  

Dvořákova 5
16.08. František Hanák, 90 roků,  

Hybešova 24
16.08. Růžena Pilařová, 70 roků,  

Tererova 1
23.08. Marie Procházková, 81 rok,  

Komenského 1
25.08. Květoslava Fialová, 82 roky,  

Sadová 20
25.08. Josef Konejl, 80 roků,  

Petra Jilemnického 23

Blahopřejeme k sňatku
01.07. Erik Mondočko  

Darina Brücknerová
30.07. Mojmír Hrachovina  

Radka Jeřábková
30.07. David Martinec  

Nikol Sychrová
06.08. Daniel Braun  

Lucie Pavelková
13.08. Miloš Volavý  

Božena Davidová

Úmrtí
29.06. Hana Daňková, roč. 1960, 

Petra Jilemnického 12
05.07. Věra Burianová, roč. 1932, 

Osvobození 12
26.07. Josef Šenk, roč. 1929,  

Komenského 1
06.08. Zdeněk Černý, roč. 1936, 

Komenského 13

Vzpomínka
Dne 20. srpna 2011 uplynulo 15 roků, co 

nás navždy opustil pan Jindřich Kratěna.
Vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinou.

Dne 16. července 2011 uplynulo 15 let, 
kdy nás navždy opustila paní Jaromíra Vaň-
ková. 

S láskou vzpomínají dcery 
Hana a Romana s rodinami.

Dne 12. září uplynou 2 roky od  úmrtí 
pana J. Slavíka. Za tichou vzpomínku děku-
je celá rodina

Jarmila Slavíková, Plotní 10, Adamov 

Narodila se 21 června 1931 v  Rohoz-
né, okr. Svitavy, kde vychodila povinnou 
školní docházku. Po  absolvování základ-
ní školy v  roce 1946 se společně s  rodiči 
a  starší sestrou odstěhovala do  Starého 
Svojanova. V letech 1946-1949 se vyučila 
dámskou a  pánskou krejčovou na  Střed-
ní odborné škole v  Letovicích, a  začala 
pracovat v textilním podniku Vitka v Mo-
ravské Chrastové. Po tříleté praxi se stala 
mistrovou odborného výcviku na  Střed-
ním odborném textilním učilišti v  Mo-
ravské Chrastové. V roce 1953 se provda-
la za  Františka Krabičku, se kterým měla 
dvě děti, Jiřího a Věru. V roce 1964 se spo-
lečně s  manželem a  dětmi přestěhovala 
do Adamova, kam její manžel již od roku 
1961 dojížděl za  prací. Rok po  přestěho-
vání bohužel ovdověla. Přesto, že zůstala 
sama s malými dětmi, dokázala se zodpo-
vědně postarat o rodinu, výchovu a vzdě-
lání svých dětí.

V roce 1974 se seznámila s Jaromírem 
Kosteleckým, adamovským výtvarníkem, 
za  kterého se v  roce 1999 provdala. Bě-
hem života v  Adamově se Marie Koste-
lecká postupně zapojovala do  společen-
ského a kulturního života města. Ve svém 
volném čase společně s panem Svěrákem 
vedla dětský divadelní kroužek, který byl 
založen při Závodním klubu Adamov-
ských strojíren. V  rámci dvou volebních 
období pracovala ve  školské a  sociál-
ní komisi Města Adamova. Jejím velkým 
koníčkem bylo a  je divadlo a  tak její čin-
nost byla zaměřena i na  tuto oblast také 
tím, že až do roku 2008 pro občany města 
Adamova organizovala zájezdy na  před-
stavení, a  to hlavně do brněnských diva-
del. Zorganizovala asi 110 zájezdů. Práce 
s  lidmi ji obohacovala a tak organizovala 

Významná výroči
Marie Kostelecká, 80-té narozeniny

pro adamovské občany i  zájezdy do  Pol-
ska za nákupy a do Kotvrdovic na hudeb-
ní koncerty. V současné době žije stále se 
svým manželem Jaromírem Kosteleckým 
v  Adamově v  těsné blízkosti rodiny své 
dcery, užívá si důchodu , těší se ze 4 vnou-
čat a 2 pravnoučat.
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Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz, mkm@adamov.cz

po prázdninové přestávce vás opět zve na pravidelné dopolední aktivity:
úterý dopoledne je rezervováno pro pétanquisty seniory

 pokud se chcete přidat a pravidelně si zahrát, kontaktujte fenyx.petanque@seznam.cz  
nebo se přijďte během úterý přímo podívat

středa dopoledne je rezervována pro seniory
v prostorách mkm si můžete zahrát stolní tenis a petanque, využít volného internetu a nebo 
si posedět ve společnosti u kávy a třeba u karetních nebo deskových her pokud máte vlastní 

nápad, jak využít rezervované středeční dopoledne, přijďte a určitě se domluvíme

čtvrtek dopoledne je rezervován pro maminky s dětmi
pravidelně v deset hodin se schází v mkm maminky s malými dětmi ve věku mezi 1 až 2 roky na

„Cvičení v NEMOVĚ ponorce“,
což jsou lehké cviky a masáže s říkankami, protáhnutí na overballech a hry pod vedením maminky Simony

a také se pravidelně v 11 hodin schází rodiče se staršími dětmi ve věku mezi 2 až 4 roky v
„Klubu MáTA (aneb mámo, táto, pojďte si hrát)“,

kde na ně čekají hry a cvičení s říkankami, hravé sportování, někdy pohádky jindy zajímavosti o světě kolem nás
a na závěr trochu hravého tvoření

první schůzky proběhnou ve čtvrtek 15. 9. v 10:00 a v 11:00
přijďte se podívat, vyzkoušet a pohrát si, budeme moc rádi, pokud se přidáte

pátek dopoledne je rezervován pro výtvarné aktivity
nepravidelně v páteční dopoledne pořádáme výtvarné a rukodělné akce pod vedením paní Aleny Baisové, 

při příležitosti různých svátků zase s paní Kateřinou Urbani, jindy se maminky domluví na společném háčkování…
pokud se chcete o svůj koníček podělit s ostatními nebo pokud se chcete se svými 

přáteli scházet ke společnému „řemeslu“, přijďte a společně se domluvíme

Připomenutí 
tradic Moravy

Možná jste si všimli, že na státní svátek Slovanských věro-
zvěstů Cyrila a Metoděje zavlála na budově Městského úřa-
du v Adamově spolu se státní vlajkou a vlajkou Evropské unie 
také vlajka, kterou jste tam dosud neviděli. Byla to moravská 
zemská vlajka. Jak už uvedla tajemnice Bc. Libuše Špačková 
v minulém Adamovském zpravodaji, rozhodnutím Rady měs-
ta se Adamov připojil k nepolitickému hnutí „Za vyvěšování 
moravské zemské vlajky“. V tisku bylo připomenuto, že u pří-
ležitosti uvedeného státního svátku vyvěsilo vlajku Moravy 
více než 120 radnic a jejich počet se stále zvyšuje. Cílem akce 
je připomenout historii, kulturu a  tradice Moravy. Je dobré 
připomínat zejména mladým lidem, kterým dřívější Země 
moravsko-slezská vůbec nic neříká, že země, kde žijí, má tisí-
ciletou a svébytnou historii, tradici a kulturu.

Blíže je moravská zemská vlajka představena v  dalším 
článku.

PhDr. Jaroslav Budiš, člen Rady města
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Městský klub mládeže Adamov
v září vás MKM zve:

6. 9. od 16:00 „Školní rok, ten se přečká…“
Abychom začali nový školní rok trochu vesele, připravili jsme pro vás již druhý 
ročník netradičních soutěží a her v prostorách MKM, při kterých si budete moci 

vydělat klubové peníze a utratit je v dostatečně zásobeném obchůdku.

14. 9. od 16:00 zdobené kameny
Kameny ozdobíme ubrouskovou technikou a nebo malováním barvami a pastelkami.

20. 9. od 16:00 Turnaj ve stolním tenise
Na přání uživatelů pořádáme turnaj ve stolním tenisu, hrát se bude v různých věkových kategoriích, síly mohou 

poměřit děti, mládež i rodiče nebo prarodiče. Jako při každém našem turnaji vítěz bude odměněn chutnou cenou.

27. 9. od 16:00 „znáte Adamov?“
Myslíte si, že znáte dobře naše město? Přijďte si to vyzkoušet v úterý odpoledne do naší soutěžní 

hry. Podíváte se do míst, kam jste se třeba ještě nepodívali, mluvit budete s lidmi, se kterými 
jste ještě neměli příležitost si promluvit a zažijete situace, které v Adamově nečekáte.

Startovat se bude od 16:00 v MKM, v týmech a nebo v rodinách budete plnit úkoly v různých 
koutech Adamova a na všechny, kteří dokáží dojít až do cíle, bude čekat oheň a špekáčky.

Na setkávání s Vámi při našich pravidelných i nepravidelných akcích se těší pracovníci MKM. 

Adamov v pohybu
Město Adamov společně s komisí Projek-

tu Zdravé město Adamova a místní Agendy 
21 uspořádalo v  sobotu 25. 6. 2011 první 
ročník sportovně – kulturní akce s názvem 

KříŽEM KRáŽEM ADAMOVEM. 
Jednalo se o pochod, který byl rozdělen 

podle náročností na zelený, který vedl přes 
paneláky na ul. Sadová, oranžový který vedl 
přes památník lesníků a červený okruh, který 
vedl přes Alexandrovu rozhlednu se startem 

u kostela sv. Barbory a s cílem na Sklaďáku, 
kde byl pro návštěvníky připraven dopro-
vodný program v  podobě hudebních vy-
stoupení adamovských skupin Cejch a  Ma-
tez Durmaj. Pro děti byly připraveny různé 
soutěže a skákací hrad.
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Pozvánka na výstavu prací  OLGY HOŘAVOVÉ

Adamov 
A domov

Historicko-vlastivědný kroužek MKS 
v Adamově vás zve do Společenského cen-
tra na  výstavu prací adamovské výtvarnice 
Olgy Hořavové. Vernisáž výstavy se uskuteč-
ní v neděli 11. září 2011 v 15:00 hodin. Vý-
stavu uvedou Jiří Kaňa a Jaroslav Budiš, v hu-
dební části vystoupí adamovský skladatel 
a  klavírista Jaroslav Šťastný. Výstavu může-
te navštívit od 11. do 20. září 2011 od 13:00 
do 17:00 hodin. 

K připravované výstavě autorka uvedla:
Adamov jako město jsem dlouhé roky 

nevnímala. Byly pro mne důležité lesy, tem-
né jeskyně, studánky, Nový hrad a další ma-
lebná místa v okolí. Tvoření bylo mojí nedíl-
nou součástí od  dětství. Bylo tak samozřej-
mé jako dýchání. Jsem stále vděčná učitel-
ce Věře Kovářové, která dlouhé roky učila 
na  adamovské LŠU a  později na  ZUŠ, která 
můj talent rozvíjela a dlouhé roky mě vedla 
a povzbuzovala. 

Samotné město jsem výrazněji začala 
vnímat až v dospělosti při studiu na VŠ. Stu-
dovala jsem sochařství a začala jsem se zají-
mat o architekturu, města, lidi a umění v uli-
cích, avantgardy, jak umění souvisí a  ovliv-
ňuje společnost a  naopak, jak společnost 
ovlivňuje umělecké formy atd. 

Adamov je hodně zvláštní, nevím, zda to 
vnímáte, já ano a  to mě provokuje a  inspi-
ruje. Díky Adamovu vzniklo několik mých 
prací, které zde vystavuji. Další práce souvisí 
více s věcmi intimnějšími, stále se však týkají, 
v širším slova smyslu, domova.

Tyto práce vznikly během poledních šes-
ti let. 

Mám Adamov ráda takový, jaký je. Samo-
zřejmě, že by šlo hodně změnit a je dobře, že 
se o to mnozí snaží. Moje práce jsou o tom, 
jak ho vidím a vnímám já. Můj pohled je kri-
tický, ale také zkoumavý a hlavně s velkým 
pochopením pro kouzlo domova.

Olga Hořavová
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Květiny Luďka
Komenského 144,  
Řícmanice 664 01

Tel.: +420 723 092 410, 
+420 731 203 968

email: kvetiny.ludka@email.cz
www.svatebni-kvetiny.eu

Miroslav Svědínek
PROVáDíME:

elektromontážní práce,rekonstrukce by-
tových jednotek a společných prostor,re-

vize, včetně zednických prací
dále provádíme vyklízecí práce v rámci 

správy nemovitostí 

kontakt : 602732235

 Ing. Karel Hynšt 
realitní poradce ve Vašem sousedství 

 
 


Bezplatné poradenství spojené 

s prodejem nemovitostí a vlastní 
zprostředkování prodeje nebo nákupu, 

finanční poradenství, vypracování 
posudku pro potřeby dědického řízení. 


 3 byty 2+1 s balkonem v Adamově 

 


byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou 

 

Fér služby, rozumné ceny, fér jednání. 
  

 

telefon: 604 533 466 
karel.hynst@re-max.cz  

 


Kancelář: Palackého 158, 612 00 Brno 

www.re-max.cz 

INZERCE
 � Podlahářství Gregor – pokládka a  lepe-

ní koberců a  PVC, montáž plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a  laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz

 � Hledám garáž v Adamově I. k pronájmu. 
Nabídky adresujte na  MěÚ Adamov, Pod 
Horkou 101/2, zn. „Garáž“. 

 � Hledám ke  koupi byt 2-3+1 v  Adamově. 
Tel. 605 029 616.

 � Pronajmu byt 1+1 v  Adamově, čás-
tečně zařízený, pěkný. Cena 6.900 Kč. Tel. 
723 393 559.

 � Prodám garáž na  vlastním pozemku 
na ul. Neumannova. Tel. 724 119 241, po 17 
hodině.

 � Prodám cihlový byt 3+kk v OV, ul. Blažko-
va, Adamov. Tel. 724 119 241, po 17 hodině.

 � Prodám garáž na Horce na dobrém místě. 
Cena 100.000 Kč. Tel. 777 769 508.

 � Nabízím k prodeji byt 3+1 v OV, ul. Druž-
stevní, Adamov. Tel. 777 820 150.

 � Opravím veškerou eletroniku, kuchyňské 
pomocníky, robotické vysavače, počítače 
a podobně. Po dohodě možno i autoelektro. 
Více informací na  opravyadamov@seznam.
cz, tel. 731752494 (po 17:00).

 � Prodám cihlovou řadovou patrovou ga-
ráž-dolní v  Adamově na  ul. Komenského, 
elektřina, vl. el. hodiny. Výměra cca 19m2. Ga-
ráž není vlhká, nejsou nutné opravy, ihned 
volná. Cena 110 000 Kč, při rychlém jednání 
sleva jistá. Znal. posudek k  nahlédnutí. Tel. 
724 317 199. 

 � Prodám 2 ks nových renovovaných to-
nerů do  HP 1005 P za  1.100,- Kč, nebo 1 ks 
za 600,- Kč. Tel.: 776 039 211

 � Prodám garáž na ulici Komenského u in-
ternátu. Informace na tel.: 737 888 383

Tiskárna Grafex, spol. s r.o., Kolonie 304, 679 04 Ada-
mov, přijme do pracovního poměru řidiče/referenta 
pro rozvoz zboží dodávkovým vozem. Požadujeme 
řidičský průkaz sk. B, praxi v řízení motorových vozi-
del a čistý trestní rejstřík. Nástup možný ihned nebo 
dohodou. Kontakt: 516 446 771, tiskarna@grafex.cz.
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Ohlédnutí na červen 2011 – „MEDOBRANÍ“ v MKM:

Pozvánka na orientační závod
V sobotu 10. září uspořádá oddíl orientačního běhu TJ Spar-

taku Adamov 33. ročník závodu, který nese název po někdejším 
finančnímu podporovateli adamovského sportu Pohár Adastu. 
Svojí tradicí se závod řadí mezi nejdéle pravidelně organizované 
závody v ČR. Mezi držiteli poháru jsou v minulosti i čeští repre-
zentanti. Z uvedených dvou důvodů nadále udržujeme název to-
hoto závodu, i když sláva značky Adast je již minulostí.

Po několika letech se s konáním závodu vracíme do blízkos-
ti našeho města. Závod bude mít centrum v útěchovském spor-
tovním areálu a  proběhne v  lesním prostoru mezi Útěchovem 
a Adamovem. Účastníky závodu budete moci spatřit i na sídlišti 
Ptačina, přes které budou vedeny tratě některých kategorií do-
spělých závodníků. Závodu se zúčastní odhadem 200 běžců pře-
vážně z oddílů Brna a okolí. Přihlášky na závod budou uzavřeny 
6. září, a proto nelze momentálně uvést favority na vítěze mužské 
kategorie, který se stane držitelem poháru pro tento rok. Tento-
krát nebude pravděpodobně startovat nikdo ze současné špič-
ky závodníků Jihomoravské oblasti, protože téhož dne se bude 
konat závod celostátního žebříčku v Jaroměři u Hradce Králové.

Tradiční součástí závodů Jihomoravské ligy jsou kategorie 
rodičů s dětmi, kterým pomáhají absolvovat trasu mezi kontrol-
ními stanovišti fáborky, a příchozích, jež bude mít délku zhruba 
4 km. Účastníci závodu získají velmi podrobnou mapu lesa jiho-
západně od Adamova v měřítku 1:10 000, kterou lze využít např. 
při populárním houbaření. Pokud byste to chtěli zkusit, dostav-
te se kolem 10. h na Útěchov, startovné pro zmíněné kategorie 
činí 40 Kč.
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Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech
domácností. Připravuje Kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, R. Kolář,

Bc. L.Špačková, Mgr. K. Urbani, J. Králíčková, L. Vrožinová, M.Škvařilová, DiS. Odpovědný pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 625, e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 15. dne v měsíci. Za obsahovou stránku 

textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: GRAFEX, Kolonie 304, 679 04 Adamov.

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 30.9.2011 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

Internet
až 20x více

za méně peněz
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 8 let stejná cena

žádné zdražování

jen zvyšování kvality

ceny vč. DPH

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !
REÁLNÉ RYCHLOSTI !

Neskrýváme před Vámi ceny, které se stanou 

cenami platnými po „AKCI“ !

 U nás se Vám nemůže stát, že platíte 

danou rychlost a ve skutečnosti je 

rychlost i 5x menší než zaplacená.

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


