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

Vás v listopadu zve:

4. 11. od 16:00 
Halloweenská párty

Zveme všechny, kteří se rádi bojí, do MKM na pravou čarodějnou halloweenskou párty.
Začínáme ve čtyři hodiny odpoledne za svitu svíček představením strašidelných masek, 
pokračovat budeme strašidelnými hrami a soutěžemi, vyrobíme si domů strašidelnou 

dekoraci a k tomu všemu se bude podávat oblíbené velestrašidelné občerstvení.

10. 11. od 16:00 
svatomartinské svítilny 

Večery kolem sv. Martina rozjasňují lampióny, my si pro změnu vyrobíme netradiční svícínek z cukru.

16. 11. od 16:00 
turnaj ve stolním fotbálku

Vyhrají opět ti samí, nebo se najdou noví vítězové? Tentokrát se bude hrát o velmi vypečené ceny.

23. 11. od 16:00 
adventní kalendáře

Zveme Vás do tvořivé dílny nejen pro děti. Na nádcházející advent si budou moci 
děti i rodiče vyrobit jednoduché i pracnější adventní kalendáře. Doma už budete 

potřebovat jen drobnosti podle vlastního výběru na jejich naplnění.

Děkujeme všem, kteří se podíleli svojí přítomností nebo finančními dary na zdárném 
průběhu akce „Znáte Adamov?“ uskutečněné 27. 9. 2011.

Zvláště děkujeme p. Králíčkové, p. Uhlířovi, hasičům z SDH Adamov, policistům MP 
Adamov, p. starostovi a p. místostarostovi,  otci Jiřímu a p. Kosovi.

Děkujeme také za všechny ohlasy, které jste nám poslali. 

Informujeme občany, že Město Adamov vydalo na rok 2012 stolní kalendář, který si občané mohou zakoupit na poklad-
ně MěÚ a v MKS. Prodej zajišťují také Potraviny a drogerie NOVA M spol. V manželé Uhlířovi, květinářství Freesie, tabák 
DITTA a Potraviny ENAPO ul. Sadová. Cena 43 Kč vč. DPH.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 21. schůzi konané dne 23. 9. 2011 
mimo jiné RM:
 • Vzala na vědomí zápisy z 5. a 6. zasedání 
komise Územního plánu města Adamova 
a vzhledem k tomu, že příprava Územní-
ho plánu dospěla k závěru, současně čin-
nost této komise ukončila.
 • Vzala na  vědomí zápis z  3. schůze Likvi-
dační komise.
 • Schválila smlouvu o  právu provést stav-
bu kabelové smyčky VN 22 kV na pozem-
cích parc. St. 1126, č.417/7, č.417/8, č.420, 
č.412/4, č. 450/9, vše v k.ú. a obci Adamov 
mezi Městem Adamov a ČEZ Energo, s.r.o. 
Jedná se o realizaci kabelové smyčky VN 
22 kV s  příslušenstvím z  distribuční sítě 
(E.ON) pro kogenerační jednotku 2MWe 
umístěnou ve  stávající kotelně. Tato 
smlouva musí být součástí žádosti sta-
vebníka pro příslušný stavební úřad k vy-
dání příslušného správního rozhodnutí 
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. při 
stavbě na cizím pozemku.
 • Schválila smlouvu o  právu provést stav-
bu výměny stávajících přístupových lá-
vek do  bytových domů č.p. 364, 365 
mezi Městem Adamov a  Společenstvím 
vlastníků P.Jilemnického 6 a 8, se sídlem 
P.  Jilemnického č.p.364, 679 04 Adamov. 
Jedná se o výměnu stávajících přístupo-
vých lávek do  bytových domů č.p. 364, 
365, které jsou v havarijním stavu. I  tato 
smlouva je součástí žádosti stavebníka 
pro příslušný stavební úřad k vydání pří-
slušného správního rozhodnutí dle sta-
vebního zákona č. 183/2006 Sb. při stav-
bě na cizím pozemku.
 • Vzala na vědomí zápis ze 4. jednání Komi-
se sociální a výchovně vzdělávací, a sou-
hlasila s  uvolněním finančních prostřed-
ků ve  výši 2.100,- Kč z  rozpočtu Města 
Adamov na  nákup věcných darů pro ví-
těze soutěže „Dívám se dívám“ vyhlášené 
touto komisí pro žáky ZŠ a MŠ Adamov.
 • Schválila vzor výpovědi smlouvy o  ná-
jmu nemovitosti a  současně vypovězení 
smluv o nájmu nemovitostí na par. č. 422 
a 425 v k. ú. a obci Adamov (u tenisových 
kurtů). Jedná se o výpovědi nájmu zahrá-
dek těm nájemcům, kteří pronajaté po-
zemky neudržují v řádném stavu (zarostlé, 
neobdělávané). Současně uložila odboru 
SMM zveřejnit záměr pronájmu těchto 
pozemků za účelem zřízení zahrádek.
 • Schválila Nájemní smlouvu č. 40/2011 
s  Mendelovou univerzitou v  Brně a  po-

věřila starostu jejím podpisem. Jedná se 
o nájemní smlouvu na pronájem pozem-
ku, po kterém je vedeno veřejné osvětle-
ní k novému hřbitovu v Adamově III.
 • Schválila nejvýhodnější nabídku na  akci 
„Oprava VO nový hřbitov“ od firmy GAMA 
J + P s.r.o. a  současně Smlouvu o  dílo 
s  touto firmou. Předmětem smlouvy je 
oprava veřejného osvětlení nového hřbi-
tova (včetně přístupu) v Adamově III.
 • Schválila položkové znění Rozpočtových 
opatření č. 4/2011 a  č. 5/2011, schvále-
ných v paragrafovém znění na 7. zasedá-
ní Zastupitelstva města Adamov.
 • Schválila finanční příspěvek ve  výši 
3.000,- Kč Školnímu lesnímu podniku Ma-
sarykův les Křtiny na pořízení a odhalení 
pamětní desky Jaroslava Marchy. Pamět-
ní deska bude na  základě souhlasného 
stanoviska Rady města Adamova ze dne 
30. 8. 2010 umístěna na Alexandrově roz-
hledně. 
 • Schválila prodejní cenu stolního kalen-
dáře Města Adamova na  r. 2012 ve  výši 
36,- Kč/ks + aktuální sazba DPH (tj. 43,-
Kč). Kalendáře s tématikou Adamov v dí-
lech výtvarníků se prodávají na pokladně 
Městského úřadu Adamov, v MKS a dále 
v  některých adamovských obchodech. 
Díky ochotě majitelů těchto provozoven 
- manželům Uhlířovým, paní Krejčiříko-
vé, paní Dittrychové a  panu Šmahelovi 
a  v  neposlední řadě vedoucí MKS paní 
Králíčkové, se tak rozšíří počet míst, kde 
si mohou zájemci tyto kalendáře vydané 
Městem Adamov koupit. Za  spolupráci 
všem jmenovaným jménem Města Ada-
mova děkujeme.
 • Na základě stížnosti občanů z domu č. 6 
na  ul. Komenského zaslané společnosti 
Adavak, s.r.o., vyjádření správce objek-
tu (Adavak) a  písemného stanoviska MP 
Rada města schválila výpověď nájem-
ní smlouvy bytu na  ul. Komenského 6, 
Adamov a  uložila odboru správy majet-
ku města zaslat výpověď příslušnému 
nájemci.

Na 22. schůzi konané dne 6. 10. 2011 
mimo jiné RM:
 • Schválila Mandátní smlouvu č. 04/2011 
se společností C-TRUST s.r.o., Brno na za-
jištění odborné a  technické pomoci při 
výběrovém řízení „Dodávka nového do-
pravního automobilu pro JSDH Adamov“.
 • Vzala na vědomí zápis z 8. zasedání komi-
se Projektu Zdravé město Adamov a míst-
ní Agendy 21 ze dne 21. 9. 2011.

 • Neschválila záměr odprodeje části po-
zemků parc.č. 542/1 v k.ú. a obci Adamov 
dle přiloženého  zákresu v  katastrální 
mapě (část pozemku u  bytového domu 
č. 5 na  ul. Dvořákova) a  uložila odboru 
KT oznámit žadateli neschválení záměru. 
Účelem žádosti o odkoupení části uvede-
ného pozemku byl záměr žadatele vytvo-
řit si zázemí pro svoji bytovou jednotku 
nacházející se v tomto bytovém domě.
 • Schválila smlouvu o právu provést stavbu 
opravy hydroizolace bytového domu č.p. 
260, 402 na pozemku parc.č. 542/1 v k.ú. 
Adamov mezi Městem Adamov a Spole-
čenstvím vlastníků jednotek, Opletalova 
27,29 se sídlem Opletalova 29, 679  04 
Adamov
 • Zřídila Komisi pro koordinaci prací v sou-
vislosti se zavedením a  následným pro-
vozem GISu ve městě Adamově. Součas-
ně jmenovala její členy v  tomto složení: 
předseda – doc.  Ing.  Rudolf Rybář, CSc., 
členové – Bc.  Roman Pilát, MBA, Bc.Jiří 
Charvát, MBA., Bc.  Libuše Špačková, Jan 
Ostrý, Dana Hnátovičová. Stěžejním úko-
lem této komise je spolupracovat v oblas-
ti zavedení GISu a vytvářet zodpovědným 
osobám za  jednotlivé pasporty pracovní 
podmínky pro realizaci jejich práce. 
 • Schválila v  souladu s  ust. § 102 odst. 3 
zák. č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve  znění 
pozdějších předpisů, vnitřní předpis č. 
7/2011 Pravidla pro údržbu veřejné ze-
leně a  chodníků v  okolí bytových domů 
na  pozemcích ve  vlastnictví Města Ada-
mova. Součástí těchto pravidel je vzor 
smlouvy, která bude uzavírána mezi Měs-
tem Adamov a  jednotlivými Společen-
ství vlastníků bytových jednotek, které 
budou mít zájem o  spolupráci na  údrž-
bě zeleně a okolí svých bytových domů. 
Text tohoto vnitřního předpisu je umís-
těn na  webových stránkách města Ada-
mova, a  to v  sekci Město Adamov - Pra-
vidla a řády.
 • Schválila Smlouvu o  nájmu světelné vá-
noční výzdoby s firmou MK mont illumi-
nations s. r. o., Klášterec nad Ohří. Uzavře-
ním této smlouvy bude vánoční výzdo-
ba ve městě rozšířena o 30 ks vánočních 
světelných ozdob na sloupech veřejného 
osvětlení. Roční údržba vánočního osvět-
lení stojí město cca 15 tis korun s tím, že 
pronájem vyjde na  20 tis. korun a  bude 
osvětleno mnohem víc ulic, vánoční 
osvětlení se dostane do míst, kde v minu-
losti nebylo. Stará vánoční výzdoba bude 
rovněž použita.
 • Vzala na  vědomí výpověď firmy ADAST 
systems, a. s., Mírová 2, 679  04 Adamov 
ze Smlouvy o  pronájmu sloupů veřej-
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Setkání obyvatel 
se starostou města

Již podruhé v letošním roce se usku-
tečnilo dne 22. 9. 2011 ve společenské 
místnosti Domu s  pečovatelskou služ-
bou v  Adamově na  ulici Komenského 
1 setkání obyvatel tohoto zařízení se 
starostou města Bc.  Romanem Pilá-
tem, MBA. Na  besedě měli obyvatelé 
možnost obrátit se na  starostu s  růz-
nými dotazy a  podněty, které se týka-
ly zejména bydlení v  jejich domě, stej-
ně jako upozornit na  různé nešvary 
ve městě, které je z jejich pohledu trápí. 
Starosta města jim zase vysvětlil sou-
časné dění ve  městě. Všemi připomín-
kami se město v  současnosti zabývá, 
mnohé z nich již byly úspěšně vyřešeny. 

 Budeme proto i  v  budoucnu rádi, 
stane-li se takové setkání tradicí a  ob-
čané, kteří bydlí v tomto domě budou 
co nejvíce spokojeni. 

 Za  projevený zájem touto cestou 
starostovi, přítomným obyvatelům 
i  zaměstnancům pečovatelské služby 
děkujeme. 

Odbor sociálních a správních 
věcí MěÚ Adamov

Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Vybrané události ze srpna a září 2011 
konkrétně:

*Způsob zajištění potravin v nové pro-
dejně Albert se rozhodl vyzkoušet mladík, 
který se pokoušel odnést zboží bez zapla-
cení. Toto jednání bylo klasifikováno jako 
přestupek proti majetku a strážníci hříšní-
kovi uložili blokovou pokutu. 

* Při pochůzkové činnosti na  ul. Druž-
stevní bylo strážníky zjištěno, že se zde 
nachází uražený koš na  odpadky a  jeho 
obsah je vysypán na  parkovišti. V  násle-
dujících dnech provedli strážníci šetření, 
které je dovedlo k pachatelům tohoto jed-
nání. Celá věc byla postoupena správnímu 
orgánu pro projednávání přestupků MěÚ 
Adamov. 

*Během měsíce srpna proběhlo měření 
rychlosti vozidel, jako prevence před za-
čátkem školního roku, kdy se navýší pohyb 
neukázněné nebo neznalé mládeže po ko-
munikacích. Bylo tedy nutné na tuto situ-
aci připravit i řidiče, kteří by si měli uvědo-
mit nutnost dodržování nejvyšší dovolené 
rychlosti v obci. 

*O spolupráci strážníků požádal revizor 
ČD, který měl ve vlaku problém s cestují-
cím bez platné jízdenky, který odmítal pro-
kázat svoji totožnost. Strážníci tedy muže 
vyzvali k  prokázání totožnosti a  zjištěné 
informace předali revizorovi ČD k dalšímu 
opatření. Dále byli strážníci přítomni pro-
jednávání tzv. jízdy na černo z důvodu za-
jištění bezpečnosti revizora a dalších ces-
tujících. 

*Během hlídkové činnosti na lesní ces-
tě u ČOV bylo přistiženo vozidlo, jehož ři-
dič nerespektoval zákaz vjezdu a  svým 
vozidlem si tudy zkracoval cestu. Strážníci 
muži udělili blokovou pokutu. 

*Na  služebnu MP Adamov se dostavil 
mladík, který sdělil, že byl napaden jemu 
známou osobou. Mladík byl odeslán k  lé-
kařskému ošetření a dále bylo provedeno 
šetření ke zjištění případných svědků inci-
dentu. Celá věc zůstala v šetření strážníků 
MP Adamov jako podezření ze spáchání 
přestupku proti občanskému soužití. 

*Strážníkům bylo telefonicky oznáme-
no, že se na  Ptačině pohybuje muž, kte-
rý má za  pasem pistoli. Strážníci provedli 
pátrání po muži udaného popisu, kterého 
nalezli před restaurací ,,Masna“. Strážníci 
muže vyzvali k  vydání zbraně, což učinil. 
Bylo zjištěno, že se jedná o tzv. plynovou 

pistoli. I přes toto zjištění strážníci prověřili 
totožnosti muže, a  dále kontrolovali jeho 
pohyb po  městě až do  doby, než opustil 
Adamov. 

*Během pochůzkové činnosti na ul. Sa-
dová byl spatřen volně se pohybující pes, 
který byl strážníky odchycen a  převezen 
na služebnu MP Adamov. Na služebně byl 
kontaktován majitel psa, který si svého 
čtyřnohého kamaráda vyzvedl a od stráž-
níků si vysloužil pouze domluvu s tím, že 
další takové jednání bude ohodnoceno 
vyšší blokovou pokutou. 

*O  pomoc strážníků žádali telefonicky 
obyvatelé panelového domu na  ul. P.  Ji-
lemnického, kde bylo podezření, že v jed-
nom z  bytů hoří. Strážníci se tedy ihned 
dostavili na místo, kde vyzkoušeli hlasitým 
voláním a  boucháním na  dveře probu-
dit majitele, který zřejmě usnul při posle-
chu hudby. Jelikož majitel otevřel, ustou-
pili strážníci od  násilného otevření dveří. 
Ihned, jak majitel bytu otevřel, strážníci jej 
doprovodili z bytu na chodbu a za pomo-
ci hasicího přístroje, který si s  sebou při-
nesli ze služebního vozidla, uhasili požár 
v  bytě. Hořela zde skříňka nad plynovým 
sporákem a spálené maso na pánvi. Muži 
bylo poskytnuto prvotní ošetření, zejmé-
na byl zjištěn zdravotní stav a  na  místo 
byla přivolána ZZS pro převoz muže, který 
byl z události otřesený. Dále byla přivolána 
JSDH Adamov a HZS Blansko pro ohledá-
ní místa požáru a  vyloučení jeho dalšího 
šíření. 

 Mgr. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří 

se dne 6. října 2011 podíleli na úkli-
du našeho města. Především pak 
sportovcům z řad tělovýchovných 
klubů a  mládeži organizovanou 
Městským klubem mládeže v Ada-
mově. Na  zlepšení vzhledu města 
se podílelo a brigády se zúčastnilo 
81 osob.

RNDR. Karel Truhlář, předseda  
Komise PZMA & MA 21

Jiří Němec, předseda  
Sportovní komise

ného osvětlení č. 01/2008/VO. Jedná se 
o pronájem místa pro umístění reklamní-
ho panelu, který je umístěn na sloupu VO 
na náměstí Práce na pravé straně.
 • Schválila Smlouvu o  dílo č. D000993 se 
společností RENARDS dotační, s.r.o., Brno 
na  zhotovení žádosti o  dotaci v  rámci 
projektu „Pořízení kropícího a samosběr-
ného vozu pro Město Adamov“.
 • Schválila Smlouvu o  dílo č. D000991 se 
společností RENARDS dotační, s.r.o., Brno 
na  zhotovení žádosti o  dotaci v  rámci 
projektu „Snížení energetické náročnosti 
objektu MŠ P. Jilemnického Adamov“.
 • Vzala na vědomí žádost ze dne 15. 9. 2011 
od Aleny Buchtové – LUNA, Komenského 
6, 679 04 Adamov o prodloužení výpůjční 
smlouvy a schválila Dodatek č. 11 Smlou-
vy o výpůjčce č. 03/2001/SV. Na základě 
této smlouvy má žadatelka ve  výpůjčce 
nebytové prostory na  ul. Komenského 6 
k  provozování pekařské a  cukrářské vý-
roby. 
 • Vzala na vědomí zápis z 9. zasedání Kul-
turně informační komise konané 21. 9. 
2011.

Na základě zápisů ze schůzí RM 
zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková
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Zřízení Komise Geografických 
Informačních Systémů – GIS

 Z  rozhodnutí 22. RM konané dne 6. 10. 
2011 byla zřízena Komise GIS ve  složení 
doc.  Ing.  Rudolf Rybář, CSc. předseda a  čle-
nové Bc.  Roman Pilát, MBA, Bc.  Jiří Charvát, 
MBA, Bc.  Libuše Špačková, Jan Ostrý a  Dana 
Hnátovičová. Cílem této komise je implemen-
tovat technologii GISů do správy majetku ne-
jen města, ale v  daném okamžiku především 
společnosti ADAVAK s. s r.o. Společnosti ADA-
VAK přímo ze Stavebního zákona vyplývá po-
vinnost do  31. 12. 2012 doložit nadřízenému 
orgánu tj. Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje správu svého majetku, který je hlavním 
předmětem jeho činnosti právě s  podporou 
této technologie. Vzhledem k nutnosti poříze-
ní této technologie pro společnost ADAVAK je 
nanejvýš účelné a  ekonomické rozšířit použí-
vání této technologie i na správu dalšího ma-

jetku města. To znamená, že tzv. pasportizaci 
již uváděných vodovodů a  kanalizací rozšířit 
i  o  pasparty dalšího majetku, jako je veřejné 
osvětlení, komunikace, chodníky, dopravní 
značení, veřejná zeleň, katastr nemovitostí atd.

V čem je přínos této technologie pro 
město:
 • podpora rozhodování managementu 
města
 • nezbytná nutnost zvládnutí této technolo-
gie v některých oblastech dotačních titulů
 • požadavky na tuto technologie budou mít 
vzestupnou tendenci i k dalším projektům
 • podpora správních činností jednotlivých 
odborů
 • rychlost a dostupnost informací na pozadí 
reálného a aktuálního leteckého snímku

 • předpoklad spolupráce s  odborem Infor-
matiky JmK – přírodní a technické limity 
 • prezentace a  propagace města zveřejňo-
váním poutavých 3D vizualizací
 Předpokládáme, že po  zvládnutí této 

technologie ve výše uvedených bodech bu-
dou postupně tyto pasporty zpřístupněny 
občanům města formou webových aplika-
cí, tak aby byla zajištěna zpětná vazba mezi 
managementem města a jeho občany. 

 Text k obrázku: 3D model katastru Ada-
mova. Jde o statickou ukázku tzv. digitální-
ho modelu terénu – DMT. Tyto modely se 
používají pro plánování urbanistického roz-
voje, při tvorbě stavebních projektů, studiu 
přírodních a klimatických podmínek, rozpty-
lových a hlukových studiích a v neposlední 
řadě doplněné o zástavbu i v oblasti propa-
gace města.

doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. 

 

Zprávy z matriky
V sobotu dne 24. září 2011 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. 
do života byly přivítány tyto děti:
26.05. Michal Grünwald, Ronovská 4
09.06. Nela Roháčková, Sadová 23
15.06. Laura Bezděková, Pod Horkou 13
17.06. Magda Volejníková, Sadová 17
19.07. Oliver Bychler, Petra Jilemnického 21
20.07. Jakub Jenyš, Neumannova 6
05.08. Matyáš Kunc, Komenského 6
26.08. Čeněk Fadrný, Údolní 6
27.08. David Dobrovolný, Petra 

Jilemnického 17

Blahopřejeme
02.10. Květoslava Hovorková, 

88 roků, Opletalova 44
02.10. Marie Poláčková, 70 roků, 

Fibichova 33
04.10. Marta Neveselá, 86 roků, 

Fibichova 34
05.10. Zdeňka Procházková, 

82 roky, Pod Horkou 19

12.10. Vlastimil Pilát, 75 roků, Údolní 3
13.10. Zdeňka Kopecká, 81 rok, 

Petra Jilemnického 18
14.10. Irma Hynštová, 81 rok,  

Opletalova 34
15.10. Libor Pivoda, 75 roků, Osvobození 33
18.10. Vlasta Šlesingerová, 

92 roky, Fibichova 5
19.10. Irma Havránková, 70 roků, Sadová 16
22.10. Věra Malá, 82 roky, Komenského 1
25.10. Marta Košťálová, 80 roků, Tererova 1
26.10. Vladimír Osička, 83 roky,  

Dvořákova 1
26.10. Alenka Janků, 80 roků, Osvobození 8
27.10. Emilie Paliánová, 75 roků, 

Pod Horkou 12
28.10. Božena Vozdecká, 81 rok, Sadová 25
28.10. Vlasta Fabiánková, 83 roky, 

Opletalova 38

Úmrtí
30.09. Miroslava Tlustá, roč. 1974, Plotní 12
11.10. MUDr. Pavel Martinec, roč. 1939,  

Osvobození 6
17.10. Božena Říhová, roč. 1932, 

Komenského 13

Vzpomínka

Dne 3. listopadu uplyne 1 rok, kdy nás na-
vždy opustil pan Hynek Tesař. 

S láskou vzpomínají manželka 
a dcera a syn s rodinami.

V neznámý svět jsi odešel spát,
zaplakal každý kdo měl tě rád.

Odešels tiše, jako když hvězda padá,
zůstala bolest, která neuvadá.
Vzpomínky na tebe zůstaly jen

a ty se vracejí den co den.
Dne 3. listopadu uplyne 11 roků, kdy 

od nás nečekaně odešel ve věku 17 let náš 
milovaný syn, bráška a vnuk Pavlík Kala.

S láskou vzpomínají rodiče 
a sestra Zdenka.
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Zdeněk Kroupa - nedožité 
90. narozeniny

V lednu 2009 jsme v Adamovském zpra-
vodaji vzpomněli 10. výročí úmrtí Zdeň-
ka Kroupy, které bylo 7. ledna 1999. Nyní si 
připomínáme jeho nedoži té 90. narozeniny, 
které připadají na 15. listopad 2011.

Zdeněk Kroupa se narodil v  roce 1921 
v  Adamově. Vystudoval vyšší stavební prů-
myslovku v Brně. Již při studiu na této ško-
le tíhl k divadlu a ke zpěvu. V Adamově byl 
již v  mládí obsazován do  divadelních rolí 
v dělnickém domě a v sokolovně. Později se 
ve zpěvu zdokonaloval u profe sorky Kranzo-
vé v Brně. Dne 1. srpna 1946 odešel z praco-
viště - konstru kce u Ing. Dolejše v adamov-
ském závodě - do souboru Státního divadla 
v Brně, kde se stal záhy sólistou opery. Poté 
působil v Ostravě, v Praze v Národ ním diva-
dle a  od  roku 1970 přijal angažmá v  Zem-
ském divadle v Linci v Ra kousku, kde půso-
bil až do roku 1991, kdy odešel v 70 letech 
do důchodu. 

Jeho otec Karel Kroupa byl známým ada-
movským občanem - v závodě pracoval řadu 
let jako mistr. Později každoročně na výročí 
jeho úmrtí zpíval Zdeněk árie v  adamov-
ském kostele sv. Barbory. V tento den byl ko-
stel hojně navštěvován, neboť si milovníci 
jeho krásného hlasu nechtěli tento požitek 
nechat ujít - viz foto z roku 1967 před ada-
movským kostelem. Na  snímku je Zdeněk 
Kroupa s představeným tohoto kostela, poz-
ději děkanem Tomášem Prnkou a prof. Kar-
lem Hradilem, který Zdeňka Kroupu dopro-
vázel na varhany (pan děkan později působil 
ve  Křtinách, kde působí dosud - viz rozho-
vor v  tomto čísle Adamovského zpravoda-
je). Zdeňka Kroupu, adamovského ro dáka 
a čestného občana města Adamova, si trvale 
uchováme v paměti. 

MK

Den otevřených dveří v DPS
V rámci „Týdne sociálních služeb“ v době 

od  10. do  14. 10. 2011 měli jednotliví po-
skytovatelé sociálních služeb po  celé ČR 
možnost otevřít brány svých zařízení. Dům 
s pečovatelskou službou v Adamově na Ko-
menského ulici umožnil dne 11. 10. 2011 
od 13.30 do 15.30 hodin, aby si toto zaříze-
ní přišel prohlédnout kdokoliv z řad zájemců 
našeho města, ale i okolí, tak jak tomu bylo 
i v podobných zařízeních ve městě Blansku 
nebo jinde. Dům s  pečovatelskou službou 
v Adamově je určen zejména seniorům a ob-
čanům zdravotně postiženým, kteří potře-
bují pomoc v  podobě pečovatelské služby 
a nachází se v něm 27 bytů, z nichž 21 bytů 
je jednopokojových, 6 dvoupokojových 
a z toho celkem 10 bytů je bezbariérových. 

Při přidělování bytů v  DPS se postupu-
je dle Pravidel pro poskytování nájmu bytů 

v  Domě s  pečovatelskou službou v  majet-
ku Města Adamova, která jsou uveřejněna 
na  adrese www.adamov.cz. Tiskopis žádos-
ti zájemce obdrží buď na  Městském úřadu 
v  Adamově, odboru sociálních a  správních 
věcí, nebo je k  dispozici rovněž na  webo-
vých stránkách Města Adamova. Byty jsou 
přidělovány dle bodového systému, který 
je nedílnou součástí vyhlášky. Do  sestavo-
vání pořadí na uvolněný byt jsou zařazováni 
všichni zájemci, kteří k datu sestavování po-
dali žádost o zařazení do evidence žadatelů 
o byt v DPS a současně odevzdali řádně vy-
plněnou aktualizaci žádosti o byt. S nájemci 
jsou uzavírány řádné nájemní smlouvy.

Věříme, že naše zařízení v Adamově je tu 
právě pro ty z vás, kteří nás skutečně potře-
bují a naše služby rádi využijí. 

Pečovatelská služba města Adamova 
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Významné výročí
Rozhovor – Tomáš Prnka
Dnešním vzácným hostem našeho rozhovoru 
je emeritní děkan Tomáš Prnka. Toto jméno je 
jistě známé většině adamovských občanů. Ale 
důvodem našeho povídání je nedávné jubileum 
pana děkana.

Můžeme prozradit, kolikáté narozeniny 
jste slavil?

Ano, 14. února letošního roku jsem se do-
žil 85 let.

Vraťme se trošku zpět. Vraťme se na počá-
tek Vašeho života.

Narodil jsem se v  Uhřicích u  Kyjova. Bylo 
nás 6 dětí a  já jsem z pěti bratrů a  jedné se-
stry ten nejmladší. V roce 1932 jsem ve svém 
rodišti začal chodit do čtyřtřídní obecné školy. 
A  po  pěti letech jsem chodil rok do  měšťan-
ské školy do  Dambořic. Samozřejmě pěšky. 
A  potom jsem roku 1938 nastoupil do  2. tří-
dy Reálného gymnázia v Hustopečích u Brna. 
Jenže po  krátké době byly Hustopeče na  zá-
kladě Mnichovské dohody zabrány, tak jsem 
ten ročník dokončil jako privatista v  Židlo-
chovicích. Od  září roku 1939, když vypukla 
II. světová válka, jsem pokračoval na  Klasic-
kém gymnáziu v Brně. Ovšem na podzim roku 
1944 byly oktávy z nařízení německých úřadů 
uzavřeny s  tím, že museli studenti nastoupit 
do  práce. Já jsem měl povolené pracovat tři 
dny doma u rodičů a tři dny na statku. V pra-
covní knížce jsem byl veden jako als Knecht 
- pacholek. Po  ukončení války jsem zdárně 
maturitní zkouškou završil středoškolské stu-
dium.

A poté následovalo studium teologie?
Ano, na  podzim roku 1945 jsem vstoupil 

do  kněžského semináře v  Brně. Na  Petrově 
jsem absolvoval 1. ročník a další studium po-
tom probíhalo na Antonínské 1, kde dnes sídlí 
rektorát VUT. Bohoslovecká studia jsem ukon-
čil v  roce 1950. Na  kněze jsem byl vysvěcen 
neděli 16. dubna téhož roku. Ale svěcení pro-

bíhalo bez účasti veřejnosti a ani rodiče o této 
události dopředu nevěděli. Primice jsem slavil 
na svátky svatodušní ve svém rodišti.

Vaše první kněžské kroky vedly kam?
Ke  kněžské službě jsem nedostal stát-

ní souhlas, ale místo toho jsem byl povolán 
na vojnu k útvaru PTP, kde jsem prožil 40 mě-
síců. Do duchovní správy jsem pak nastoupil 
v  únoru 1954 v  Oslavanech. Poté následova-
ly Ivančice, Znojmo, Zvole nad Pernštejnem, 
Staré Brno, a tak to šlo celých 16 let, než jsem 
přišel jako samostatný duchovní správce (ad-
ministrátor) do Adamova. To byl únor 1966.

Řadu let jste působil na faře v Adamově.
To ano. Adamovskou farnost jsem spravo-

val téměř osm roků. V kostele sv. Barbory jsem 
vykonával veškeré běžné duchovní funkce. 
Pro adamovské věřící jsem sloužil mše svaté, 
uděloval svátosti a  loučil se s  jejich zemřelý-
mi. Ale také se v době mého působení v Ada-
mově přistavila ke kostelu sakristie, která tam 
chyběla, provedlo se odvlhčení kostela a opra-
va fasády. A ještě jednu vzpomínku bych rád 
zmínil. V  roce 1970 byly ze Světelského oltá-
ře odcizeny dvě sošky. Naštěstí se ale po roce 
vrátily zpět, a  to až z Kolína nad Rýnem, kde 
byly nabídnuty k prodeji. 

S farností jsem se loučil při poutní slavnosti 
sv. Barbory.

A odešel jste do Křtin. Poutní místo, známý 
mariánský chrám Jména Panny Marie, větší 
farnost, více práce a starostí.

Do  Křtin jsem přišel počátkem prosin-
ce roku 1973, bylo to na  svátek sv. Mikuláše. 
Křtiny nejsou větší farností, jako byl Adamov, 
ale jsou především slavným poutním místem, 
a  proto je činnost faráře daleko rozsáhlejší. 
Křtiny jsou totiž největším poutním místem 
brněnské diecéze.

Ale bylo zde potřeba vykonat hodně oprav. 
Chrám byl ve špatném stavu. Nutně potřebo-
val opravit střešní plášť. Ten byl pokryt mědě-
ným materiálem, jehož se spotřebovalo 40 
tun. Provedlo se restaurování fresek, jejichž 
celková plocha je 3000 m2. V kostele a v kapli 
sv. Anny se vyměnila okna. Opravila se fasáda, 

proběhly úpravy interiéru a udělala se spous-
ta další práce. To bylo opravdu hodně starostí, 
ale podařilo se.

Křtinský kostel ještě více proslavila zvono-
hra, na  jejíž realizaci máte rovněž velkou zá-
sluhu.

Ano, ta byla budována ve  třech etapách. 
Zvonohra má 33 zvonů o celkové váze asi 26q 
a  každý zvon má svoje jméno, svého dárce 
a svůj tón. Zvony jsou přidělány napevno a jen 
jejich srdce udeří do spodní hrany zvonu. Ulity 
byly v Holandsku zvonařem Petrem Manouš-
kem, jehož rod pochází z nedaleké Habrůvky. 
Mě se tím splnil sen zbudovat něco nového, 
a tím obohatit zdejší poutní místo.

A ještě - nedaleko od kostela v lese zvaném 
Hora byla vystavěna Radostná cesta, která má 
sedm kapliček ke  cti Panny Marie Sedmira-
dostné. To bylo také moje přání, které se mi 
splnilo.

Nyní spolu hovoříme ve  Křtinách na  faře, 
ale jak říkáte na výměnku. Znamená to, že si 
již užíváte zaslouženého odpočinku?

Farnost jsem předal před třemi roky. Už 
nejsem hlavním správcem farnosti. Jsem far-
ním vikářem a podle možnosti i nadále vypo-

máhám při duchovní činnosti. 

Pane faráři, Váš osobní i duchovní život byl 
velmi bohatý, ale zůstalo ještě nějaké přání, 
které byste rád uskutečnil?

Přání by bylo, ale je tak veliké. Chtěl bych, 
aby se dokončilo to, co měl na mysli barokní 
stavitel Jan Blažej Santini, a to postavit druhý 
ambit s kaplí sv. Josefa. No, pozemek již máme 
koupený, model ambitu je vypracovaný archi-
tektem Zdenkem Fráňkem a teď již jen čeká-
me na  příznivou dobu pro započetí stavby. 
A ještě jedno přání mám. Rád bych ve zdraví 
ještě nějakou dobu sloužil Bohu a lidem.

Dovolte mi, abych Vám na  závěr našeho 
velmi příjemného povídání poděkovala za Váš 
čas a  vstřícnost. Ale také abych Vám za  sebe 
i  za  naše čtenáře popřála do  dalších let hod-
ně vitality a zdraví i uskutečnění všech přání.

Za rozhovor děkuje Lenka Vrožinová.

AKCE RADOST DĚTEM
Od 5.10.2011 do 30.11.2011 při každém nákupu nad 300,- Kč 
v potravinách pana Víta Uhlíře TOPLINIE Brněnky - Družstevní 

a v drogerii paní Uhlířové - Opletalova odložíme 3,- Kč
do pokladničky pro Vánoční nadílku pro děti
z mateřské školky na ulici  Petra Jilemnického.

   Vybraná částka bude v prosinci předána paní ředitelce.
   Srdečně zveme všechny na nákupy do našich prodejen 

a zároveň předem děkujeme, že se podílíte na tom, aby jsme 
společně dětem vykouzlili úsměv na tváři a udělali jim radost.

Potraviny a drogerie NOVA M spol. V  manželé Uhlířovi
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Listopad 2011 v MKS Adamov 
 Î 2. listopadu 2011 autobusový zájezd 

do haly Rondo v Brně na KoNCERt 
MaRiE RottRoVÉ Odjezd autobusu 
je v 17.20 hodin z Blanska od hotelu 
Macocha, v 17.40hodin z Adamova I 
– Horky a v 17.50 hodin z Adamova III 
– Ptačiny.

 Î 4. listopadu 2011 zájezd do divadla 
Bolka polívky v Brně na představení 
divadla spejbla a Hurvínka 
HURVÍNKoVo HUdEBNÍ ZMatiNÉ 
Odjezd v 18.00 hodin z Adamova I – 
Horky a v 18.10 hodin z Adamova III 
– Ptačiny.

 Î 7. listopadu 2011 v 17.30 hodin 
přednáška dr. Jiřího tomana 
na téma „KoMUNiKaCE, EMpatiE 
a asERtiVita”. I tentokrát nám setkání 
s odborníkem, který se nám představil 
při přednášce o etiketě, přinese řadu 

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

užitečných informací a návodů, jak 
„na sobě můžeme pracovat“. Vstupné: 
30 Kč.

 Î 12. listopadu 2011 zájezd do prahy 
na muzikál dĚti RÁJE. Návštěvu 
a prohlídku Prahy spojíme s návštěvou 
muzikálového představení M. Davida, 
které je uváděno v GoJa Music Hall 
na výstavišti. 

 Î 13. listopadu 2011 vernisáž výstavy 
Miloše slámy. Zahájení výstavy se koná 
v 15 hodin. Výstava je přístupná do 22. 
listopadu vč., denně od 13 do 17 hodin.

 Î 17. listopadu 2011 zájezd 
na veřejnou generálku představení 
JEKYll a HYdE v Městském divadle 
Brno. Dvacítka zájemců může 
navštívit veřejnou generálku nového 
romantického muzikálu v MDB, který 
bude mít o den později svoji premiéru. 
V hlavních rolích se představí P. Gazdík, 
D. Vitázek, H. Holišová, J. Gazdíková,  
I. Vaňková a řada dalších. Předpokládaná 
cena zájezdu je do 200 Kč. Začátek 
představení je již ve 14 hodin.

 Î 21. listopadu 2011 přednáška petra 
Masaryka natéma: MaKEdoNiE - 
země hor, jezer a srdečných lidí. 
Cestovatel se s vámi podělí o zážitky 
z cesty do Makedonie při přednášce 
doplněné promítáním. Začátek akce je 
v 18 hodin, vstupné 30 Kč.

 Î 24. listopadu 2011 pohádkové 
dopoledne pro rodiče s dětmi 
a mateřské školy ve městě - 
s tEtiNaMa ZpÍVÁNÍ – lEpŠÍ JE 
JaK ZÍVÁNÍ /povídání o podzimu/. 
O program listopadového 
pohádkového dopoledne se postarají 
tetiny Matylda a Klotylda. Začátek 
pořadu je v 9.45 hodin, vstupné 30 Kč. 

 Î 24. listopadu 2011 MalÉ 
pŘEdadVENtNÍ ZastaVENÍ s Jiřím 
Kaňou. Po nějakém čase máte opět 
možnost se setkat s přáteli a známými 
při biblické hodině. Její začátek je 
v 18.30 hodin v salonku MKS na Ptačině.

 Î 25. listopadu 2011 autobusový 
zájezd na muzikál na ledě popElKa. 
Představení je uváděno v hale Rondo 
od 18 hodin. Odjezd autobusu je 
v 16.25 hodin z Blanska, v 16.50 
z Adamova I – Horky a v 17 hodin 
z Adamova III – Ptačiny. 

 Î 27. listopadu 2011 autobusový 
zájezd do divadla Radost v Brně 
na představení pro nejmenší 
dloUHÝ, ŠiRoKÝ a BYstRoZRaKÝ. 
Začátek představení je ve 14.30 hodin, 
cena zájezdu je 160 Kč/os. Přihlášky 
do 2. 11. 2011. 

 Î 29.listopadu 2011 přednáška 
prof. MUdr. Hany Kubešové Csc. 
na téma „Co dĚlat pŘi aKUtNÍCH 
staVECH“ /mozková příhoda, diab.
komplikace, infarkt/. Informace, 
které se mohou hodit každému z nás, 
doplněné promítáním. Začátek v 18 
hodin vstupné 30 Kč.

 Î 30. listopadu 2011 autobusový 
zájezd do divadla Reduta v Brně 
na představení KoUZElNÁ NoC 
a lEtNÍ dEN. Dvě groteskní aktovky 
polského dramatika S. Mrožka. Hvězdné 
obsazení – Igor Bareš, Zdeněk Černín, 
Henrieta Hornáčková. Přihlášky jen 
do 4. listopadu. Cena zájezdu: 400 Kč.

Připravujeme – nepropásněte!
 Î 4. prosince 2011 autobusový zájezd 

na VÁNoČNÍ KoNCERt HaNY 
a pEtRa UlRYCHoVÝCH v Divadle 
Bolka Polívky v 19 hodin. Přihlášky jen 
do 3. listopadu 2011. Cena zájezdu je 
380 Kč.

Výstava fotografií:

Nepál - příroda, 
památky, lidé...

 
7. - 30. listopadu 2011  
v přísálí MKS Adamov.

MKs adamov oznamuje výsledky soutěže  
„o NEJZaJÍMaVĚJŠÍ sNÍMEK Z lEtoŠNÍ doVolENÉ“

1.místo Jan ŠLESINGER “ABSOLUTNÍ VÍTĚZ SOUTĚŽE”
snímek SVÍTÁNÍ NA CHALUPSKÉ SLATI /94 b./

2. místo Pavel  LIŠKA snímek VYSOČINA – CESTA NA CHALUPU /62 b./
3. místo Věra VYHŇÁKOVÁ snímek – bez názvu /25 b./  
4. místo Jarmila LIŠKOVÁ snímek SLOUPOVÍ NA ZÁMKU PLUMLOV /23b./
5. místo Petr MASARYK snímek MAKEDONIE /22 b./
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Světelský podzim v Adamově

Koncert  
VĚRY MARTINOVÉ

 
17. prosince 2011 v kostele svaté 
Barbory v Adamově od 15 hodin. 

Vstupné: 240 Kč

Cestou necestou  
s MIROSLAVEM DONUTILEM
vystoupení herce Národního divadla praha, 
MiRoslaVa doNUtila 21. prosince 2011 
v sále MKs na ptačině od 17.30 hodin.  
Vstupné: 220 Kč

Rezervace vstupenek na č.t. 607 518 104 nebo 
prostřednictvím  e-mailu: mks@mks-adamov.cz 

Čtyři adventní a jedno 
sváteční zastavení

Také v letošním roce připravuje MKS Ada-
mov čtyři adventní zastavení, nad kterými 
převezmou záštitu členové Zastupitelstva 
města Adamova. Při každém z nich se v kul-
turním programu účastníkům setkání před-
staví děti z adamovských škol.
 • 1. adventní zastavení 27. listopadu 
od 17.30 hodin.
 • 2. adventní zastavení 4. prosince 2011 
od 17.30 hodin. 
 • 3. adventní zastavení 11. prosince 2011 
od 17.30 hodin.
 • 4. adventní zastavení 18. listopadu 2011 
od 17.30 hodin. 
Sváteční zastavení, které tradičně vyplní 

svým vystoupením BRNĚNŠTÍ TRUBAČI, se 
uskuteční na Štědrý den, 24. 12. 2011 v době 
od 14 do 15 hodin před budovou MKS. 

Pozn.: Slavnostní rozsícení vánočního 
stromu se uskuteční v  pátěk 2. prosince 
2011.

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

Výběr z nových knih,  
které si můžete vypůjčit 
v knihovně MKs adamov:
Znáte z televize:
Soukromé pasti I. a II. díl
Případy detektiva Murdocha I., II. a III. díl
Na cestě I., II. a III. díl – putování s J. Bartoš-
kou a M. Donutilem

Knihy českých autorů:
Toufar, P.: Intrikáni v české historii
Hakl, E.: Pravidla směšného chování
Rudiš, J.: Konec punku v Helsinkách
Mašín, C.: Cesta na severozápad 

pro ženy:
Watt, P.: Pláč ve tmě
Coulter, C.: Nebezpečná vášeň

Evans, R.: Slunečnice
Cartland, B.: Návrat z Afriky

Našim dětem:
Hrubín, F.: Od jara do jara
Lokomotiva Tomáš
Myracle, L.: Jedenáct a Dvanáct 
-deník neobyčejné holky

Slova pro povzbuzení
Dušičkový listopadový čas mně připo-

mněl, jak jsem se kdysi v Brně na hřbitově se-
tkal se známou starší paní, která stála u rodin-
ného hrobu a měla slzy v očích. Po krátkém 
rozhovoru se mě svěřila se svou zvláštní bo-
lestí: nepláče nad ztrátou zemřelého manže-
la, ale smutkem nad tím, že jí pokazil život … 
Nevím, co jsem jí tenkrát řekl, ale vím dobře, 
o čem jsem pak přemýšlel: jak je těžké odpus-
tit někomu, kdo nám ublížil, a že pocit křivdy 
může být tak silný, že překročí i hrob. V této 
souvislosti vzpomínám na  slova jednoho 
moudrého kněze, který si prošel nespraved-
livým kriminálem. Ten mi kdysi řekl: „Odpustit 
je strašně moc těžké, ale žít s hněvem v srdci 
je ještě horší. Nikdy sice nedokážeš odpustit 
úplně, ale udělej pro to každý den aspoň malý 
krok“. Myslím si, že každý člověk bez výjimky 
zažil ve svém životě křivdu. A jsou takoví, kteří 

ji bohužel musí prožívat i denně... Když nám 
ublíží někdo, komu jsme důvěřovali, je to 
o  to horší. Nemluvě o  nespravedlivém nebo 
vylhaném ublížení. To se nám může i hroutit 
svět. Nejlepším lékem na  tyto bolesti jsou 
lidé, kteří nás berou takové, jací jsme a dávají 
nám sílu vidět kolem sebe i něco jiného, než 
to, co nám ubližuje. Díky jim se tak po malých 
krocích dokážeme vnitřně očišťovat (a neza-
pomeňme jim to také oplatit).

Jiří Kaňa

Informace:
V úterý 1. listopadu 2011 na Svátek Všech 

svatých bude mše svatá v 16 hodin.
Ve středu 2. listopadu 2011, kdy vzpome-

neme na  zemřelé, bude mše svatá v  15.30 
hodin. Po  ní půjdeme průvodem na  starý 
hřbitov. farní úřad Adamov

Vítězná fotografie ze soutěže DOVOLENÁ 2011. Autor: Jan Šlesinger. 



10

Na  listopad připravil MKS – Historicko-
-vlastivědný kroužek ve výstavní síni Spole-
čenského centra MKS výstavu grafik Milo-
še Slámy. Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v  neděli 13. listopadu v  15:00 hodin. Vý-
stavu uvede autor a  PhDr.  Jaroslav Budiš, 
v  programu vernisáže vystoupí Pavla Du-
mbrovská - kytara, zpěv. Výstavu je možno 
zhlédnout denně od  13.00 do  17.00 hodin 
až do 22. listopadu.

Jablíčkování 
v mateřské škole

Konec babího léta jsme v  naší MŠ 
využili ke  společnému setkání rodičů 
a  dětí na  školní zahradě. Toto setká-
ní jsme nazvali „Jablíčkování“. Náplní 
akce byla práce s barvou, obtisky jablí-
ček, krájení a navlékání jablíček na kří-
žaly a opékání jablek na ohni. Ten kdo 
si přinesl z  domu špekáček, měl mož-
nost si jej také u ohně opéci. Paní ku-
chařky dětem připravily výborný jab-
lečný závin a ostatní pracovnice se po-
staraly o spokojeně prožité odpoledne

Všem zaměstnancům děkuji za pří-
pravu této akce a  rodičům s  dětmi 
za aktivní účast. 

 H.Marková, MŠ Ptačina 

tobusem vstříc zvířatům celého světa. Po-
časí se umoudřilo, přestalo pršet a my si tak 
mohli prohlédnout zebry, velbloudy, pštrosy, 
vlky, vřískající papoušky – kterým se chladné 
počasí asi nelíbilo a pořádně na něj nadávali. 
Zato dovádějícím ledním medvědům a lach-
tanům se sychravé a chladné počasí očividně 
velmi líbilo. Prohlídli jsme si také hady, ještěr-
ky, ryby a  krokodýly v  tropickém pavilonu, 
kde jsme se aspoň trochu ohřáli. Návštěva 
v  ZOO byla zakončena v  obchůdku se su-
venýry, kde si každý vybral malou památku 
na tento výlet a mohli jsme vyrazit zpět. 

Mgr. Helena Ličková

Úřad práce 
Dne 27. 9. 2011 jsme se vydali na  Úřad 

práce do  Blanska, abychom zjistili více in-
formací o středních školách, na které si bu-
deme za  nějakou dobu podávat přihlášky. 
Na úřadu jsme jako první věc napsali na ta-
buli školy, na které bychom chtěli jít. Povída-
li jsme si o tom, čeho všeho bychom si měli 

Pozvánka na výstavu 
MiloŠ slÁMa - ZaHRadY a KŘoViNY linority z let 2005 - 2011

Miloš Sláma žije v  Polničce u  Žďáru nad 
Sázavou. Z  okna svého ateliéru se dívá 
na  dominantu Českomoravské vysočiny, 
kostel sv. Jana Nepomuckého na  Zelené 
hoře (toto téma se proto objevilo i  v  jeho 
tvorbě). Pravidelně se představuje na  sa-
mostatných i společných výstavách a svými 
pracemi je zastoupen v našich i zahraničních 
sbírkách. V Adamově vystavoval v roce 2001 
a 2005 zajímavé cykly grafik, kterými si získal 
řadu obdivovatelů.

V  posledních letech je doménou tvorby 
Miloše Slámy grafika, a  to především tech-
nika linorytu. V  současném barevném lino-
rytu navazuje na své předchozí období čer-
nobílých grafik a kreseb. Jeho zájem se sou-
středí na téma pronikání světla do prostoru 
na hranici reálného a imaginárního. Pracuje 
v tematických cyklech určujících i výraz vý-
tvarného projevu (Exodus Izraelitů, Zahrady 
dávno přítomné, Křoviny, atd.). 

Po  návštěvě Svaté hory Athos v  Řecku 
(2007) vytvořil sérii dvaceti grafických listů 

Proč kniha?!
Je zajímavé se zamyslet, co pro dnešního 

moderního člověka znamená pojem kniha. 
Najdou se dokonce i takoví, kteří toto slo-
vo skoro neznají, a jejich jedinou četbou byl 
před mnoha lety snad jen Krteček. Na dru-
hou stranu i dnes se dají najít lidé, kteří rádi a 
aktivně čtou. Ještě zajímavější je zkusit pře-
mýšlet nad tím, jak se asi taková kniha cítí 
teď, a jak se cítila před lety. Tehdy se určitě 
cítila zajímavější, dnes se cítí opuštěná a tak 
trochu na vedlejší koleji.

Na otázku, proč většina mladých lidí ne-
čte, je jednoduchá odpověď. Je to internet 
a PC hry, věci, bez nichž se ,,nedá žít“. Být 
pořád online nebo pařit je sice moderní, ale 
časem si uvědomíme, že nám to nic moc ne-
dává. 

Ať tak či onak, podle mě je kniha pořád 
nejlepším přítelem člověka, i díky nepřeber-
nému množství žánrů, mezi kterými si vybe-
re každý. A protože mlčí, ať uděláte cokoli! A 
nakonec, kdo si čte, nezlobí!

Hana Moserová, 9. A

Den zvířat
 Pátek 7. října 2011 žáci přípravné třídy, 

1. B a  5. B slavili Den zvířat opravdu netra-
dičně – vypravili se totiž za nimi – za zvířaty 
do ZOO. I když počasí vůbec nepřálo - ráno 
lilo, že by psa nevyhnal - vydali jsme se au-

inspirovaných východním uměním ikono-
pisectví. V  roce 2009 se zabýval také vzta-
hem prostoru, světla a hmoty v architektuře 
J.B.Santiniho Aichela. Zde začal poprvé kom-
binovat tisk z výšky a z hloubky. V současné 
době touto kombinovanou technikou pra-
cuje na  cyklu Křoviny. Vyabstrahované křo-
viny, větvičky se proměňují na papíře v me-
tafyzické příběhy, často s  biblickými námě-
ty. Ke zhlédnutí ukázky z autorovy poslední 
tvorby jste srdečně zváni.

JB



11

při výběru školy všímat, než si podáme při-
hlášku. Když jsme se dozvěděli vše, co jsme 
potřebovali zjistit, mohli jsme nahlédnout 
do složek škol, které nás zajímaly. Také jsme 
se mohli poradit s  pracovnicí Úřadu prá-
ce, pokud jsme nevěděli, na  co se zaměřit. 
K dispozici jsme měli počítače, kde si větši-
na z  nás hledala další potřebné informace. 
Nakonec jsme ve dvojicích vyplňovali dotaz-
níky o tom, jak nás vidí ostatní. Jeden papír 
jsme si o sobě vyplnili sami a druhý vyplnil 
spolužák ve  dvojici. Potom jsme zjišťovali, 
zda si o sobě myslíme to stejné, co ostatní. 
A mnohdy jsme byli překvapení!

Aby se nám naše sny splnily, potřebuje-
me vaši podporu. Držte nám tedy palce, ať 
se nám všechno povede!

 Veronika Podrabská IX.A

Týden se Slovinci 
V týdnu od 10. do 14. 10. 2011 jsme po-

bývali v areálu na Vyhlídce, což je krásný ho-
tel ležící na kopci nad Blanskem. K našemu 
pobytu se přidali i  slovinští kamarádi, naši 
dobří známí z březnového pobytu v Alpách. 

Po  příjezdu do  hotelu jsme se ubytovali 
a  prohlédli si jej. Mezitím přijeli očekávaní 
Slovinci. Uvítali jsme je a mohl začít odpole-
dní program. Na uvítanou jsme si zahráli hru 
se šiframi, při které jsme měli svázané ruce. 
Po večeři jsme měli večerní program se zá-
bavnými úkoly. Večerka byla ve 22:00. 

Druhý den ráno jsme šli do  Veselice 
na  rozhlednu. Odpoledne jsme už měli vý-
uku angličtiny a skupinové programy, které 
se skládaly z  florbalu, pell-mell a  střílení ze 
vzduchovky. Večer byly rukodělné práce – 
vyráběli jsme budky pro netopýry, náramky 
přátelství a dekorovali si trička.

Ve středu dopoledne jsme si udělali pro-
cházku do Blanska, kde si zejména slovinští 
přátelé mohli koupit nějaké suvenýry. Při 
cestě zpátky začalo pršet, a  proto jsme jeli 
autobusem (pro lepší představu – 53 dětí 
a 6 učitelů + standardní cestující v městské 
hromadné dopravě). Odpoledne proběh-
la opět angličtina a  potom se skupiny vy-
střídaly na  florbalu, pell-mell, jenom místo 
vzduchovky musely být různé hry a  kvízy, 
protože pršelo. Večer byla zumba s  paní 
učitelkou Klepárníkovou. To jsme si docela 
všichni užili.

Čtvrtý den byla ráno angličtina a  skupi-
nové programy. Odpoledne jsme šli na Ma-
cochu. Při cestě zpět jsme navštívili zříceninu 
hradu Blansek. Večer byla diskotéka na roz-
loučenou.

Poslední den ráno jsme vstávali dříve, 
abychom se mohli rozloučit se Slovinci, kteří 
jeli ještě do Punkevních jeskyní a na zámek 
Lednice. Poté jsme si zabalili věci a jeli domů. 

Celý týden se nám i slovinským kamará-
dům velice líbil. Kdyby to bylo možné, zůstali 
bychom zde do konce měsíce. Navázali jsme 
nová přátelství, zažili spoustu legrace a dob-
rodružství a  snad se i  něco nového naučili. 
Naši kamarádi nám budou velmi chybět, 
a  proto doufáme, že je ještě někdy někde 
potkáme. 

zapsali: Jaroslav Kalina, Radek 
Vybíral, Vlastimil Mužík, Eliška 

Ševčíková, Dáda Kubíčková

Znáte Adamov?

Nejsme dlouho, „tady zdejší“, proto brali 
jsme to jako výzvu, zúčastnit se procházky 
a objevovat Adamov a jeho památky. A bě-
hem oněch několika hodin jsme se od  na-
šich rarášků dozvěděli i to, co vy - jako pořa-
datelé zajisté netušíte.

Např. pan starosta měl dokonalé obleče-
ní = modré tričko, protože podával Šmouly! 
nebo opozdilou maminku zvaly děti na hřbi-
tov slovy „pojď taky koukat na mrtvoly“ a při 
odchodu konstatovaly „že už máme ty zhas-
nuté zapsané“ /zesnulé/ a v kostele má pan 
farář PATROLKU...

A  my dospělí? Jak my jsme viděli tuhle 
akci? Asi takhle:

Znáte Adamov?
Chcete poznat Adamov?
Tak to máte práce dost.

Od Ptačiny po Horku,
hledat písmenkovou tajenku.

Kdo vyluští písmenek dost,
dozví se, kde bude opékací rošt.

Omrkni fotky, hledej cenu, 
spočítej požární hadice, to je úkolů velice.

Odhal hrobku i patronku,
na policii vem s sebou radši maminku.

Na Úřadě tam to bylo prima,
hemžilo se to Šmoulíkama.

Pak lesem vzhůru ke studánce
a už vím, kde cesta končí-

- u školy na Ronovské.
Po kontrole odpovědí

a také té tajenky
certifikát JEN PRO ZNALCE

námahu nám odmění.
K tomu buřtík a pečivo,

v klidu jsme si opekli,
téměř za tmy, až k nám domů,

šťastně jsme se dovlekli.

Děkujeme, chceme říci,
a tak email píšeme,

líbilo se nám to hodně,
fakt jsme si to užili :-) !

Nezlobte se, podpis nedám, mám ráda 
své soukromí, chválit dobré se ale má, pro-
to email sesmolím. Chtěli jsme, abyste i  vy 
všichni, co jste tomu věnovali spoustu své-
ho času a  energie a  námahy, měli zpětnou 
vazbu od  dětí a  lidí, co trasu prošli a  měli 
CERTIFIKÁT, že to BYLO FAJN A BEZVA A SU-
PER a naši rarášci to hodnotili i v jejich slov-
níku nejvyšším možným oceněním a to slo-
vem BYLO TO FAKT HUSTÝÝÝÝ!!!! (plná cita-
ce; email na odesílatele je Městu Adamovu 
znám)

Za Město Adamov děkuji všem, kteří jste 
za  námi přišli poznávat Adamov v  tak hoj-
ném počtu, a věřím, že se opětovně s týmem 
všech organizátorů uvidíme na dalších z akcí 
pořádaných ještě v  letošním roce. Na  akci 
se organizačně podíleli zástupci MKM, MKS, 
JSDH, Městské Policie, dále pak pan Kaňa 
z kostela sv. Barbory. Poděkování patří i panu 
Uhlířovi z potravin NOVA za darování pečiva 
k špekáčkům podávaným na hřišti za školou.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města

Rozloučení se 
cvičením R + D 

Přestože cvičení v  tomto školním roce 
„před chvílí“ začalo, dovolte mi připome-
nout si to poslední před prázdninami. Pokud 
to počasí dovolí, scházíme se venku. Místo 
rozcvičky jsme tentokrát hledali nějaké dří-
ví na oheň. Žíněnky, kruhy a vůbec tělocvič-
nu samotnou jsme vyměnili za stromy, hřiště 
a nerovný travnatý terén. Tady muselo každé 
dítě splnit úkoly podobné tomu, co máme 
natrénováno. Jako třeba házení do  kopce 
na plechovky, nošení míčku na lžíci, kopání 
do  brány, hledání zvířátek nebo prolézání 
pavoučí sítě mezi stromy.

Každý splněný úkol byl pečlivě zazna-
menán do kartičky a po zhodnocení dostali 
všichni malou odměnu v  podobě prázdni-
nové lodičky s  překvapením. A  pak už byla 
řada na maminkách a babičkách, jakou dob-
růtku na ohýnku připraví. 

Dagmar Hrubá
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Kam s vaším odpadem? 
Co kam patří a nepatří

patŘÍ NEpatŘÍ

papÍR
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, 
krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelář-
ský papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečiš-
těný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky

plastY

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a  lahve, plastové kelím-
ky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostat-
ních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly 
od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků

do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pne-
umatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemiká-
lií olejů a barev

sKlo bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací skle-
nice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, drá-
těné sklo a zrcadla

Třídění vysloužilého elektrozařízení a úspora pro 
domácnosti
Každá koruna dobrá

Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží uše-
třit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v  České republi-
ce za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností 
však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může do-
sáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů. 

dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně 

elektrické energie a  o  62 % méně vody než průměrný model roku 
1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s  pouhou čtvrtinou energie 
ve srovnání s typickým modelem roku 1990. O nákupu velkých do-
mácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 
procent případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale 
tento „kolektivní orgán“ radí jen ve  28 % případů. Většinou se o  ni 
tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění 
výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. 

A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se čes-
kým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což uka-
zuje prodlužování doby, po  kterou dnes musejí spotřebiče sloužit 
bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější 
a úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou ekonomicky ak-
tivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti. Možná by stá-
lo za  to, sednout si a  spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, 
kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde 
jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím 
cenám energií výrazně zrychluje. 

Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl po-
skytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetic-
ké třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Ští-
tek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další 
užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: 

Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o celém systému 
zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky 
Čechů na  jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy napří-
klad ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, 
kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotře-
bičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou oby-
vatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké 
na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České re-
publice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozaříze-

ní odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím pro-
střednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 93 % obyva-
tel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech 
měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Ve městě Adamově je mož-
né vysloužilé elektrozařízení odložit 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 uzna-
né svátky.
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Orientační běh
Za  pěkného, téměř letního počasí  

uspořádal oddíl Orientačního běhu při 
TJ Spartak Adamov v sobotu 10. září již 
33. ročník závodu o  Pohár Adastu. Le-
tošní ročník měl centrum ve sportovním 
areálu na Útěchově a v lesích mezi Ada-
movem a  Útěchovem startovalo téměř 
250 závodníků všech věkových kate-
gorií. Úplně novou mapu Dlouhé vrchy 
v  měřítku 1:10 000 připravili členové 
oddílu Karel Truhlář, Petr Čížek a Anto-
nín Věžník. Závod proběhl za úplné spo-
kojenosti všech zúčastněných.

Z výsledků hlavních kategorii:
Kat. D12 - 1. Firešová Markéta – Žabo-
vřesky Brno - 21.45 min.
Kat. D14 - 1. Grycová Veronika – Tesla 
Brno - 38.21 min.
Kat. D16 - 1. Koporová Lenka – Žabovře-
sky Brno - 50.56 min. 
Kat. D18 - 1. Šulerová Hana – Tesla Brno 
- 46.51 min.
Kat. D21 - 1. Kozáková Zdenka – Tesla 
Brno - 61.09 min.
Kat. H12 - 1. Kinc Martin - GBM Brno - 
23.10 min.
Kat. H14 - 1. Hirš Otakar - VBM Brno - 
41.40
Kat. H16 - 1. Jordanov Alexandr – Žabo-
vřesky Brno - 83.10 min.
Kat. H21 – 1. Kozák Osvald – Tesla Brno 
- 65.32 min. 
 

TIPSPORT EXTRALIGA 2011/2012
Město Adamov má na základě uzavřené smlouvy o spolupráci možnost rezervace 20 ks vstupe-
nek na tyto zápasy.

kolo datum Čas domácí hosté

24 pondělí 14. 11. 2011 18:00  Kometa  Slavia
29 úterý 6. 12. 2011 18:00  Kometa  Plzeň

1 úterý 24. 1. 2012 18:00  Kometa  Kladno
52 neděle 26. 2. 2012 17:00  Kometa  Zlín

Rozlosování sezóny OP mužů 2011-2012
2 HC Blansko TJ Spartak Adamov so 22.10. 18,30 Blansko
9 TJ Spartak Adamov tJ sloup Ne 30.10. 18,30 Blansko
13 HC lysice TJ Spartak Adamov so 5.11. 18,30 Blansko
18 TJ Spartak Adamov tJ sokol Březina Ne 13.11. 16,00 Blansko
24 tJ Černá Hora TJ Spartak Adamov dohodou klubů Blansko
35 sK Bacardi letovice TJ Spartak Adamov bude oznámeno Boskovice
36 dynamiters BK „B“ TJ Spartak Adamov So 10.12. 16,00 Blansko
45 TJ Spartak Adamov tJ Rájec Jestřebí so 17.12. 18,30 Blansko
47 TJ Spartak Adamov HC Blansko so 7.1. 18,30 Blansko
54 tJ sloup TJ Spartak Adamov Ne 15.1. 18,30 Blansko
58 TJ Spartak Adamov HC lysice Ne 22.1. 16,00 Blansko
63 tJ sokol Březina TJ Spartak Adamov dohodou klubů písemná žádost Bř. Blansko
69 TJ Spartak Adamov tJ Černá Hora Ne 5.2. 18,30 Blansko
80 TJ Spartak Adamov sK Bacardi letovice Ne 19.2. 16,00 Blansko
81 TJ Spartak Adamov dynamiters BK „B“ so 25.2. 16,00 Blansko
90 tJ Rájec Jestřebí TJ Spartak Adamov Ne 4.3. 18,30 Blansko

za hokejový oddíl Bc. Alois Kožený

Místo konání: KAJOT Arena (bývalá spor-
tovní hala RONDO), Brno.

V  současné době si můžete zarezervovat 
vstupenky na první zápas, tedy na pondělí 14. 
11. 2011 mezi HC Kometa Brno – HC slavia 
praha.

Zájemci o  vstupenky se mohou přihlásit 
v termínu do pondělí 7. 11. 2011 na sekretari-
átu MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 nebo využít 
telefonní kontakty 516 499 627, 773 990 476, 
popřípadě e-mail: sekretariat@adamov.cz

Podmínkou rezervace je uvedení jména 
a  příjmení zájemce včetně kontaktu pro ná-
sledné vydání vstupenek. Zájemce může ma-
ximálně rezervovat 4 kusy vstupenek. 

O  rezervacích 
na další zápasy bude-
te včas informováni 
v  Adamovském zpra-
vodaji nebo prostřed-
nictvím webových 
stránek města. 
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNO

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2011 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

JIŽ BRZY 2x V BRNĚ ! IVANOVICE, Hradecká ul.

Klasická 
žárovka
60 W/ E 27, 
čirá

14,-/ 2 ks

Úsporná 
zářivka
11 W/ E 27

Stojanová 
lampa Viga
1x 60 W/ E 27, 
čtecí lampička 
1x 40 W/ E 14, 
bez žárovek

Krbová kamna Meland
výkon až 9 kW, výhřevnost 
až 190 m3, velké topeniště 
pro polena délky 35 cm, horní 
kouřovod ∅ 150 mm, rozměry: 
v 1015 x š 550 x h 410 mm, 
snadná výměna bočnic 
z keramické dlažby pro soulad 
s každým interiérem

Vysavač listí 
2500 W, 
rychlost vzduchu 
210 km/ hod., 
záchytný koš 45 l

Elektrický topný panel
nízké pořizovací a provozní náklady, 
rozměr panelu: 60 x 60 x 1 cm, 
příkon 400 W

Přímotopný 
teplovzdušný ventilátor
2 stupně výkonu: 1000/ 
2000 W, i pro studený vzduch

S TERMOSTATEM

Benzinová 
pila
výkon 3,1 PS, 
řezná lišta 46 cm, 
zdvihový objem 52 cm2

Dřevěné 
ekobrikety 10 kg
výhřevnost 19 MJ/ kg, 
popel pouze 0,5 %,
1 paleta = 96 balení

10 kg

49,-
od 1 palety: 45,-

2.390,-

1.990,-

8.990,-

49,-399,- 239,-

745,-

ks od

7,-

Adamov 160x230 CMYK.indd   1 14.10.11   16:47
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Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

PROGRAM OSLAV  
45 let budovy ZŠ Komenského 

55 let budovy ZŠ Ronovská

Inzerce
 � Prodám dětské kimono-judo, velice za-

chovalé, málo používané pro změnu koníč-
ka. Cena 400 Kč. Věk 10-14 let, vel. cca 140 - 
160. Kontakt 607 973 779.

 � Prodám 3+1, 74 m2 , Ronovská 4, Ada-
mov. Cena 1 600 000,- Kč.Tel: 725 708 099.

 � Prodám byt 3+1 v  OV na  Ptačině. Dob-
rý stav, možnost přikoupení garáže. Tel. 
606 539 387.

 � Prodám garáž na  Ptačině, elektřina 
220/380V. Ihned volná. Tel. 724 119 241.

 � Pronajmu byt 2+1, 55 m2 v  Adamově 
na  ul. Blažkova 6. Jedná se o  byt ve  zvýše-
ném přízemí a je částečně vybaven (sedačka, 
postel, skříň). Cena 6000 Kč/měsíčně+ener-

gie. Kauci nevyžaduji. Dostupný dle dohody. 
Tel. 732 247 691, vladyka.m1r@gmail.com

 � Koupím poštovní známky, pohledy, obál-
ky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, ak-
cie, celé sbírky - větší množství - pozůsta-
lost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Tel. 724 229 292 nebo tiskar-
na@komurka.cz 

 � Koupím byt 1+1 v OV v Adamově. Bez RK. 
Realizace koupě 1/2012. Tel. 732 679 574.

 � Pronajmu byt 3+1 na  Ptačině v  plně 
revitalizovaném panelovém domě. Tel. 
511 116 289 po 19. hodině, byt.ptacina@
seznam.cz

 � Pronajmu garáž na Ptačině, ul. Opletalo-
va, garáž po rekonstrukci, volná od listopadu 
2011, cena 800,- Kč/měsíc, tel. 602 145 451, 
mail: volfjirka@seznam.cz

Restaurace Větrník 
Opletalova 22, Adamov

vás zve ve dnech  
11. - 13. 11. 2011 na 

ochutnávku  
svatomartinského 

vína 
K jídlu vám připravíme 

KAČENÍ STEHNO SE DVĚMA 
DRUHY ZELÍ A KNEDLÍKŮ.

Na vaši návštěvu se těší 
kolektiv zaměstnanců 
restaurace Větrník

Pátek 11. 11. 2011
ZŠ Komenského
 8.00 – 12.00 Den otevřených dveří
 10.00 Koncert skupiny Travellers v tělocvičně školy
 14.00 – 18.00 Škola plná překvapení

 •výstava kronik školy 
 •výstava kronik města
 •kulturní vystoupení žáků
 •přehlídka sportovních aktivit
 •tvořivé dílny 
 •výstava žákovských prací
 •kouzelná tabule

ZŠ Ronovská a ZUŠ
 8.00 – 12.00 Den otevřených dveří
  8.00 Koncert skupiny Travellers v tělocvičně školy
 15.00 Koncert ZUŠ v tělocvičně
 16.00 – 18.00 Škola plná překvapení

 •výstava kronik školy 
 •tvořivé dílny
 •výstava žákovských prací
 •kouzelná tabule

Sobota 12. 11. 2011
ZŠ Komenského
 9.00 – 13.00 Den otevřených dveří
   Škola plná překvapení

 • výstava kronik školy 
 • výstava kronik města
 • kulturní vystoupení žáků
 • přehlídka sportovních aktivit
 • tvořivé dílny
 • výstava žákovských prací
 • kouzelná tabule

ZŠ Ronovská a ZUŠ
 9.00 – 13.00 Den otevřených dveří
   Škola plná překvapení

 • výstava kronik školy 
 • tvořivé dílny
 • výstava žákovských prací
 • kouzelná tabule
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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 30.11.2011 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH.

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

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 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

                                                  NN   :abízí tyto služby  :abízí tyto služby
                                                                      *Vinotéka + kavárna         *Kadeřnictví
                                               *Česká pojišťovna            * Pizzerie
                                     

                                       otevřeno denně 7:00-20:00 hod
                                           dlouhodobá sleva 30% na veškeré ovoce a zeleninu
                                       oproti cenám jiných supermarketů

                                           každý týden nové bezkonkurenční slevy na akční zboží 
                      DROGERIE, PAPÍRNICTVÍ, KOSMETIKA, BARVY - LAKY 
                                               Stálé nízké ceny                                        
                                           Obměny akčního zboží
                                           Karta Teta klub – bonusové slevy

Pronájem 4 obchodů o velikosti cca 55m2 nad Albertem, 
pivnice a restaurace se zahrádkou – info tel. 602 536 529
                                       Stavební firma AVUS, spol. s r.o., Ponětovice 121, zakázkové odd.
                                           tel. 544 228 199, 721 578 638, svobodova@avus-stavebnifirma.cz
                                           Firma s 20-ti letou tradicí nabízí regenerace bytových domů, ato
                                           i dílčí = zateplení objektů, výměnu oken, opravu střech apd.
                                           Rekonstrukce a výstavbu nových objektů.
  www.avus-stavebnifirma.cz,    držitel ISO: 9001:2009, 14001:2005, 18001:2008


