
DUBEN 2012

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Salonek dětskych adamovských umělců

XIII. školní ples Adamovský masopust



�

Březen 2.3. Adamovský masopust - rej masek a hodokvas na venkovním prostranství  MKM

3.3. XIII. Školní ples v MKS  ZŠ a MŠ Adamov

12.3-14.3. XVI. Halový turnaj mladších a starších žáků v malé kopané  ZŠ a MŠ Adamov

16.3. vernisáž 
do 25.3. výstava Salonek dětských Adamovských umělců - vernisáž prací dětských umělců  MKS, Město Adamov,

     Adavak, s.r.o.

18.3. V. ročník - Běh na Nový Hrad  TJ SPARTAK - oddíl OB

21.3. Oblastní recitační  přehlídka : Setkání poezie v Adamově  ZŠ a MŠ Adamov

24.3. II. Ples města Adamova v MKS  Město Adamov, MKS

Duben 4.4. Oblastní kolo ve vybíjené – II. kategorie (8.,9.r.) ZŠ a MŠ Adamov

11.4. Oblastní kolo ve vybíjené – I. kategorie (6.,7.r.) ZŠ a MŠ Adamov

19.4. Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

20.4. Oslavy Dne Země a pálení čarodějnic v Adamově MKM

20.4. Úklid Moravského krasu – určené trasy ZŠ a MŠ Adamov, CHKO

24.4. Zápis dětí do MŠ ZŠ a MŠ Adamov

Květen 11.5. Květinový den (charitativní sbírka ve městě) ZŠ a MŠ Adamov

26.5. I. ročník Memoriálu Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

31.5. Světový den bez tabáku – sportovní den pro žáky a veřejnost ZŠ a MŠ Adamov

Červen 1.6. Den dětí - pohádkový les a hřiště, sportovní den ZŠ a MŠ Adamov

1.6. Noc kostelů 2012 Farní úřad

2.6. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

2.6. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

4.6. Akce ke Dni dětí MKS

5.6.-6.6. Malá maturita ve škole ZŠ a MŠ Adamov

8.6. Sportovní odpoledne, výtvarná díla a „pokladovka“ v lese MKM

V. ročník turnaje žáků 8. a 9. tříd v malé kopané FK Adamov

Tenisové hry dětí a mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

23.6. II. ročník Křížem krážem Adamovem Komise PZMA a MA21

23.6. Open Air v Adamově - červnová hudební noc Miloslava Peterková

28.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. - MKS ZŠ a MŠ Adamov

29.6. Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

30.6. Memoriál Filipa Dobrovolného TJ SPARTAK - šachový oddíl

Srpen 31.8. Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská - rozloučení s prázdninami MKM

Září 8.9. Rocková letní noc na hřišti Ronovská Miloslava Peterková

15.9. Mistrovství veteránů jižní Moravy - Memoriál Zdenka a Martina Tasche Šipkový klub

21.9. Znáte Adamov II. MKM

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

Dětské tenisové hry (soutěže a tenisové zápasy) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Říjen 10.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

19.10. Adamovská drakiáda III MKM

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Světelský podzim v Adamově MKS, Farní úřad

Listopad Halloweenská párty v MKM MKM

Prosinec 1.12. II. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2012
TJ SPARTAK - oddíl OB 
Město Adamov 
Komise PZMA a MA21

Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Adventní zastavení MKS

Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

celoročně VYCHÁZKY A TURISTICKÉ AKCE v průběhu celého roku; seznam na webu města TJ SPARTAK - turistický oddíl

A mnoho jiných akcí MKS, MKM, TJ SOKOL ADAMOV, TJ SPARTAK ADAMOV, FK ADAMOV, PÉTANQUE FENYX, ZŠ a MŠ ADAMOV a dalších. 
Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jednotlivých 

organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012
Datum Název akce či setkání Pořadatel

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012
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pro Vás připravil na duben tyto akce:

Čtvrtek 5. 4. 2012
VELIKONOČNÍ DÍLNA

Zelený čtvrtek a prázdninové volno tentokrát využijeme k barvení vajíček, vyzkoušíme si tradiční i méně známé techniky. Vyrábět budeme i různá 
zapichovátka do květináčů a další ozdoby, např. do oken. Všechny zveme do naší dílničky, s sebou si prosím přineste několik vyfouknutých vajec.

Velikonoční dílna začíná v 15.00 hod.

Pátek 6. 4. 2012
JARNÍ BAZÁREK

Máte doma oblečení, ze kterého Vaše dítko už vyrostlo a hračky se kterými si již nehraje?
Vše přineste do našeho klubového bazárku, zkuste je zde prodat, nebo vyměnit za jiný kousek.  
Nabízet můžete různé druhy oblečení, obuvi a doplňků, hry a hračky, sportovní potřeby a jiné.

Bazárek bude spojen i s prodejem nových věcí a to:
– pletených a háčkovaných

– ozdob na Velikonoce
– kosmetiky a drogerie

– šperků a bižuterie a mnoho dalšího zboží
Bazárek můžete navštívit a své věci nosit od 15.00 hod.

Pondělí 16. 4. 2012
RECYKLOVANÉ TVOŘENÍ

Blíží se den Země, tak si v klubu vyzkoušíme, co všechno jde vyrobit např. z kelímků od jogurtu, vršků od PET lahví, použitých krabiček od čaje…
Vyrábíme od 15.00 hod.

Čtvrtek 19. 4. 2012
JARNÍ ÚKLID KOLEM MKM

Městský klub mládeže se připojí k brigádě, kterou bude organizovat Komise projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 v rámci akce Dny 
zdraví a bude se podílet na úklidu v okolí MKM. Všechny návštěvníky klubu z řad mládeže i rodin s dětmi zveme tímto k účasti, sraz v 17.00 hodin 

před klubem. V době úklidu bude MKM pro návštěvníky uzavřen.
Bližší informace se dozvíte z plakátů.

Pátek 20. 4. 2012
OSLAVA DNE ZEMĚ, PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Od 15.30 se sejdeme na hřišti za ZŠ Ronovská, kde na nás i tentokrát bude čekat stezka lesem s plněním různě složitých úkolů, výroba čarodějnic 
a samozřejmě sladké odměny pro každého. Kolem 18. hod. zapálíme slavnostně oheň, spálíme všechny čarodějnice a nakonec si opečeme s sebou 

přinesené dobroty.
Bližší informace se dozvíte z plakátů.









Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz 

Beseda
Ve čtvrtek 23. února proběhla v 8.A beseda 

s panem starostou Romanem Pilátem a s pa-
nem radním Milošem Volavým. Byla to zajíma-
vá hodina, padlo tady mnoho otázek, na které 
byly někdy i překvapivé odpovědi – například 
budoucnost haly nebo jak je to s budovami 
Adastu. 

U haly jsme se dozvěděli, že nepatří městu, 
ale Sokolu, a je na něm, jestli ji opraví nebo ne. 

Ale pan starosta nám řekl, že nemáme dělat 
předčasné závěry. 

Hodně mě překvapilo, když jsem se dozvě-
děl, že budovy Adastu jsou pořád obydlené 
různými firmami, i když to tak nevypadá. Také 
jsme se dozvěděli, že kdyby tam ty firmy ne-
byly, tak náklady města na zabezpečení objek-
tů nebo na demolice by se vyšplhaly do řádu 
miliónů. Na besedě padly i docela zábavné 
otázky, například jestli se zvětší bazén a po-
staví se k němu tobogán. Návrh neprošel. Tato 
beseda byla plná informací. Úplně mě dosta-

lo, když jsem se dozvěděl, že většina pozemků 
nepatří Adamovu.

Byla to zajímavá a poučná beseda.
Michal Kučera, žák 8.A
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Z jednání Rady města Adamova
Na 32. schůzi konané dne 17. 2. 2012 
mimo jiné RM:

Projednala a doporučila zastupitelstvu města 
schválit Obecně závaznou vyhlášku 1/2012, 
kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 2/2011 o místním poplatku za provozova-
ný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterní terminál a herní místo lokálního 
herního systému. K návrhu zrušení této vy-
hlášky dochází neboť v důsledku přijetí zá-
kona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvi-
sejících se zřízením jednoho inkasního místa, 
byla s účinností od 1. 1. 2012 zrušena ustano-
vení § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních 
poplatcích týkající se místního poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, konco-
vý interaktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému. Zrušením 
těchto ustanovení přišly obce od 1. ledna 
2012 o možnost obecně závaznými vyhláš-
kami tento místní poplatek zavést a vybírat. 
Projednala a doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit Obecně závaznou vyhlášku města 
Adamova č. 2/2012, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 4/2010 o místních po-
platcích, ve znění obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2011. K návrhu změny této vyhláš-
ky dochází opět z důvodu přijetí zákona č. 
458/2011 Sb. s tím, že je rušena ta část vy-
hlášky týkající se výše uvedeného poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj, konco-
vý interaktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému.
Projednala současný stav Komunikačního, 
monitorovacího a varovného systému Ji-
homoravského kraje a rozhodla o jeho po-
kračování v souladu s podmínkami ze dne 
23. 1. 2012 oznámenými společností Konzul-
ta, a.s., Brno. Jedná se o tzv. SMS systém, kte-
rým město informuje své občany.
Schválila Dohodu o ukončení Smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor č. 01/2010/SN ze 
dne 23. 6. 2010 s firmou ADAVAK s. r. o.. Na 
základě této smlouvy byla městem využívá-
na v budově firmy ADAVAK s. r. o. na ulici Ná-
dražní garáž pro parkování VW Transporteru 
pracovní skupiny.
Schválila Kalkulaci věcně usměrňované ceny 
pro služby hřbitovní spojené s nájmem hro-
bového místa – starý hřbitov Adamov I, nový 
hřbitov v Adamově III, pro rok 2012.
Schválila záměr pronájmu pozemku 
č. p. 450/13 v k. ú. Adamov a uložila odboru 
správy majetku města zveřejnit záměr pro-
nájmu na úřední desce. Jedná se o pozemek, 













Zprávy z radnice
který je využíván jako vjezd do provozoven 
ŠLP Křtiny.
Vzala na vědomí Zápis z 5. jednání komi-
se sociální a výchovně vzdělávací ze dne 
26. 1. 2012 a Zápis z 6. zasedání Sportovní 
komise 2010–2014.
Vzala na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu 
bytu zvláštního určení č. 49/2002/B od ná-
jemkyně bytu č. 23 v Domě s pečovatelskou 
službou na ul. Komenského 1 v Adamově 
a schválila Dohodu o ukončení smlouvy o ná-
jmu tohoto bytu.
Projednala a doporučila Zastupitelstvu měs-
ta Adamova schválit smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Města Adamova pro pří-
mou podporu sportu a tělovýchovy.
Doporučila Zastupitelstvu města Adamova 
schválit rozpočtový výhled města Adamova 
na r. 2013 – 2015.
Schválila odpisový plán na r. 2012 Základ-
ní školy a mateřské školy Adamov, příspěv-
kové organizace s tím, že výše odpisů této 
příspěvkové organizace činí pro r. 2012 Kč 
1.237.876,47.
Schválila záměr části pronájmu pozemku 
č. p. 468/1 v k.ú. Adamov a uložila odboru 
správy majetku města zveřejnit záměr proná-
jmu na úřední desce. Jedná se o část pozem-
ku v areálu hřiště na ulici Mírová, na kterém 
je umístěna jímka, která je majetkem firmy 
DOMSERVIS BLANSKO s. r. o.
Schválila Smlouvu o poskytování služeb v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany uzavřenou mezi Městem 
Adamov a PhDr. Budišem, IČ 10529802.
Rozhodla o vyhlášení konkursu na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
školy a mateřské školy Adamov s předpoklá-
daným termínem nástupu 1. 8. 2012 a pově-
řila starostu učinit příslušné kroky dané záko-
nem pro sestavení konkursní komise.
Schválila program 12. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova.

Na 33. schůzi konané dne 27. 2. 2012 
mimo jiné RM:

Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní práva věcného břemene a práva provedení 
stavby na pozemcích parc. č.392/5, č.178/1, 
vše v k.ú. a obci Adamov mezi Městem Ada-
mov a Bc. Pavlem Čechem, Olomouc. Na cito-
vaných pozemcích bude v rámci rekonstruk-
ce plynovodní sítě Adamov1 – I. etapa ulože-
na podzemní plynovodní přípojka DN 40 ke 
stávajícímu rodinnému domu č. p. 37. 





















Schválila smlouvu o právu provést stavbu 
hydroizolace s drenáží a tepelným izolantem 
na parc. 535/1 a sjezd na parc.č. 515/9, vše 
v k.ú. a obci Adamov mezi Městem Adamov 
a Milanem Juřenou, Břeclav.
Schválila smlouvu o dílo na akci „Rekonstruk-
ce zastávky MHD ADAMOV u a-centra na ul. 
Nádražní“ s firmou GAMA J + P s. r. o.
Vzala na vědomí zápis ze 14. jednání Kultur-
ně informační komise konané dne 20. 2. 2012 
a zápis z 5. schůze Komise MHD ze dne 
20. 2. 2012.
Schválila přidělení bytu č. 22 s přijatou dlou-
hodobou zálohou na nájemné na ul. Komen-
ského 6 v Adamově žadateli dle zápisu Komi-
se pro přidělování bytů s přijatou dlouhodo-
bou zálohou na nájemné ze dne 22. 2. 2012 
a Smlouvu o nájmu tohoto bytu.
Schválila navýšení nájemného za prona-
jaté plochy nebytových prostor, pozemků 
a sloupů veřejného osvětlení v majetku měs-
ta o roční míru inflace za rok 2011 v souladu 
s uzavřenými smlouvami a ceník nájemného 
nebytových prostor platný pro rok 2012.
Schválila poskytnutí věcného daru pro Zá-
kladní školu a mateřskou školu Adamov, pří-
spěvkovou organizaci ve výši 2.000,- Kč, který 
je určený do tomboly v rámci pořádání XIII. 
školního plesu.
Schválila roční účetní závěrku Městského 
kulturního střediska Adamov, příspěvkové 
organizace za rok 2011 se zlepšeným výsled-
kem hospodaření ve výši 7.089,75 Kč. Rov-
něž schválila rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření Městského kulturního střediska 
Adamov, příspěvkové organizace za rok 2011 
do peněžních fondů této organizace, a to ve 
výši 6.089,75 Kč do reservního fondu a 1.000,- 
Kč do fondu odměn.
Schválila roční účetní závěrku Základní školy 
a mateřské školy Adamov, příspěvkové orga-
nizace za rok 2011, se zlepšeným výsledkem 
hospodaření ve výši 29.830,97 Kč. Rovněž 
schválila převod zisku Základní školy a ma-
teřské školy Adamov, příspěvkové organiza-
ce za rok uplynulý do rezervního fondu této 
organizace, a to v jeho celé výši. 
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů schválila doda-
tek č. 1 vnitřního předpisu č. 11/2011 Orga-
nizační řád Městského úřadu Adamov účin-
ný od 1. 5. 2012. Tímto dodatkem vnitřního 
předpisu dochází k organizačním změnám, 
při kterých dojde ke spojení některých pra-
covišť, a tím i ke snížení počtu pracovníků 
Městského úřadu Adamov o dvě pracovnice. 
Důvodem těchto organizačních změn jsou 
nutné úspory finančních prostředků vyna-
kládaných na místní správu. 
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova:
Dne 27.2.2012 se konalo 12. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:

Byl schválen prodej pozemků parc.č. 247/1 
o výměře 496 m2, č. 245/7 o výměře 35 m2, 
č. 245/8 o výměře 52 m2, č. 245/9 o výmě-
ře 11 m2, č. 247/2 o výměře 35 m2, vše druh 
pozemku ostatní plocha v k.ú. a obci Adamov 
manželům Svobodovým, Adamov za celkovou 
cenu 55.300,- Kč dle znaleckého posudku.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vy-
hláška č. 2/2011 o místním poplatku za pro-
vozovaný výherní hrací přístroj, koncový in-
teraktivní videoloterní terminál a herní místo 
lokálního herního systému.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011. 
Byl schválen Rozpočet na rok 2012.
Byly stanoveny závazné ukazatele pro pří-
spěvkové organizace Města Adamova pro 
rok 2012 s tím, že ZŠ a MŠ Adamov byl schvá-
len neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 
6 698 100,- Kč a odvod z odpisů ve výši 100 %, 
MKS Adamov byl schválen neinvestiční pří-
spěvek zřizovatele ve výši 2 032 000,- Kč.
Byl schválen rozpočtový výhled města Ada-
mova na r. 2013 – 2015.
Byly schváleny smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Adamova pro přímou pod-
poru sportu a tělovýchovy, a to pro FK Ada-
mov, Šipkový klub Adamov, sdružení hráčů 
pétanque Fenyx, TJ Sokol Adamov, TJ Spar-
tak Adamov a Judo Klub Samuraj Adamov.
Byly vzaty na vědomí zápisy z Finančního vý-
boru, konaného dne 20. 2. 2012 a z Kontrol-
ního výboru, konaného dne 13. 2. 2012.

Z další činnosti:
Jak bylo výše uvedeno, od 1. 5. 2012 dochází 
k organizačním změnám v chodu Městského 
úřadu Adamov a to konkrétně:

Dochází ke zrušení pracovního místa „asistent-
ka starosty a místostarosty“ na odboru OKT.
Dochází ke zrušení pracovního místa „poda-
telna“ na odboru SSV.
Dochází ke zrušení pracovního místa „soci-
ální služby, Czech Point a autorizovaná kon-
verze, cestovní ruch a propagace města“ na 
odboru SSV.
Současně dochází k vytvoření nového místa 
nazvaného „sekretariát“, do kterého se slu-
čuje část pracovních úkonů, které až dosud 
byly v kompetenci podatelny a část pracov-
ních úkonů, které až dosud byly v kompeten-
























Vybrané události z února 2012 konkrétně:
Se žádostí o pomoc se na strážníky obrátil 
muž, který při vstupu do bytu, k čemuž byl 
pověřen jeho vlastníkem zjistil, že se zde na-
chází osoba zřejmě bez známek života. Stráž-
ník se ihned dostavil na místo, kde již jen po-
tvrdil fakt, že muž je mrtvý. Dále strážník za-
jistil místo proti vstupu nepovolaných osob, 
o celé události informoval OO PČR Blansko 
a vyčkal na místě do příjezdu hlídky, které byl 
nápomocen při dalších úkonech.
K rozepři mezi osobami žijícími ve společ-
né domácnosti byli přivoláni strážníci na ul. 
Komenského, kde se vyostřily již dlouholeté 
špatné rodinné vztahy. Při projednávání ce-
lého sporu, který byl psychicky náročný pro 
všechny zúčastněné, musela být na místo 
přivolána i zdravotní záchranná služba pro 
zkontrolování zdravotního stavu několika 
osob. Dále bylo při projednávání zjištěno, že 
zde dochází k psychickému nátlaku a vzni-
ká podezření na jednání, mající znaky týrá-
ní osoby žijící ve společném obydlí. Strážníci 
celou věc bezodkladně postoupili OO PČR 
Blansko k dalšímu šetření - jako podezření ze 
spáchání trestného činu.
Nepochopitelný případ lhostejnosti zazna-
menali strážníci při dokumentování přestup-







ku proti majetku (tzv. krádeže), kdy pachatel 
odcizil 6 ks ocelových tyčí a hranolů, které 
sloužily jako podpěra pod dřevěné úly pro 
včelstva. Pachatel si tedy přišel (prodejem že-
leza) na několik desítek korun avšak majite-
li, kterému tímto jednáním uhynula všechna 
včelstva, vznikla škoda penězi nevyčíslitelná. 
V průběhu měsíce února řešili strážníci hned 
několik přestupků proti majetku (tzv. kráde-
ží) v obchodním domě Albert a dále byli při-
voláni k rušení nočního klidu.

Mgr. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov



Oznámení  
o změně provozních 

hodin pokladny 
Městského úřadu 

v Adamově
Oznamujeme občanům, že v důsled-
ku organizačních změn týkajících se 
činnosti městského úřadu dochází 

s účinností od 1. dubna 2012 k nové-
mu stanovení provozních hodin po-
kladny Městského úřadu v Adamově.

POKLADNÍ HODINY
Pondělí: od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

od 12.30 hod. do 17.00 hod.
Úterý: od. 8.00 hod. do 11.00 hod. 
Středa: od 8.00 hod. do 12.00 hod.  

od 12.30 hod. do 17.00 hod.
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: zavřeno
       Děkujeme za pochopení.

Bc. Libuše Špačková,  
tajemnice MěÚ Adamov

ci asistentky starosty a místostarosty. Zbylé 
pracovní úkony z těchto dvou míst, které ne-
byly převedeny na nové místo „sekretariát“ 
a činnosti z pracovního místa „sociální služby, 
Czech Point a autorizovaná konverze, cestov-
ní ruch a propagace města“ byly převedeny 
do povinností ostatních pracovníků, a to ta-
jemnice, vedoucí odboru sociálního a správ-
ního, pracovnice matriky a evidence obyva-
tel, úklidu a pokladny.

Úplné rozdělení činností na městském úřa-
dě bude od 1. 5. 2012 uvedeno na webových 
stránkách města Adamova v sekci městský 
úřad – náplně odborů.
V důsledku uvedených změn dojde v měsí-
ci dubnu i ke změnám v umístění některých 
pracovišť. 
Věřím, že občané budou mít pro změny sa-
motné, i pro možné počáteční problémy, které 
tyto změny přinesou, pochopení a budou to-
lerantní k omezení s těmito změnami souvise-
jícími, za což občanům jménem všech pracov-
níků předem děkuji. Důvodem těchto změn je 
snaha o snížení výdajů Města Adamova v ob-
lasti financování chodu úřadu.

Na základě zápisů ze schůzí RM a zasedání ZM 
zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková

Oznámení  
o zápisu do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se 
bude konat v obou mateřských školách ve 
městě dne 24. dubna 2012 od 14.00 do 
16.00 hodin. Zájemci si mohou tiskopis žá-
dosti vyzvednout od 10. dubna na jednot-
livých MŠ ve městě. Podrobnější informace 
budou k dispozici v mateřských školách na 
ul. Jilemnického 1 a Komenského 6.

Ředitelství ZŠ a MŠ Adamov
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Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 28. dubna 2012 bude ve městě Ada-
mově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit životní prostředí 
a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad 
odevzdat. Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, léky, ledničky, mrazničky, 
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné texti-
lie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků. Dále je možné obsluze 
odevzdat kompletní použitá elektrozařízení: velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické 
sporáky, televizory, pračky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky atd.), zařízení informačních tech-
nologií a telekomunikační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd.) 
a spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). 
Nekompletní elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy s tím, 
že je nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném čase a místě dle následujícího 
časového harmonogramu:

Sobota 28. dubna 2012 
	 1.	stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou 8.00 – 8.�0 hod.
	 2.	stanoviště: ul. Komenského 6 - u budovy býv. internátu 8.�� – 9.0� hod.
	 3.	stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště  9.10 – 9.�0 hod.
	 4.	stanoviště: u kostela - budova MěÚ U Kostela 2 9.�� – 10.1� hod.
	 5.	stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím  10.�0 – 10.�0 hod.
   – bezpečnostní přestávka (50 minut)
	 6.	stanoviště: ul. Mírová - u hřiště 11.�0 – 1�.10 hod.
	 7.	stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky  1�.�0 – 1�.�0 hod.
	 8.	stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště 1�.�� – 1�.�� hod.
	 9.	stanoviště: ul. Neumannova 2 - parkoviště 1�.�0 – 1�.00 hod.
	10.	stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky 1�.0� – 1�.�� hod.
	11.	stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky 1�.�0 – 1�.10 hod.
	12.	stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště 1�.1� – 1�.�� hod.
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpadů, je 

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

Odbor správy majetku města

Třídění odpadů
Pro správné nakládání s odpady je ne-

zbytné jejich třídění. Odpady, které v do-
mácnostech vznikají, se třídí na objemné, 
využitelné, nebezpečné a směsný komu-
nální odpad. K objemným odpadům patří 
to, co se do běžné popelnice nebo sídlišt-
ního kontejneru nevejde, jako třeba kusy 
nábytku, podlahové krytiny a podobně, 
a proto se musí odkládat do velkoobjemo-
vých kontejnerů. Ty jsou přistavovány buď 
na veřejných prostranstvích, nebo ve sběr-
ných dvorech. V žádném případě není 
možné odkládat objemný odpad vedle 
popelnic. Většina objemného odpadu se 
odstraňuje uložením na skládce. Nebez-
pečné odpady, které v domácnostech vzni-
kají, zejména zbytky barev, olejů, čistících 
prostředků, léky, baterie, můžete odevzdá-
vat buď při mobilních svozech nebezpeč-
ných odpadů, nebo ve sběrných dvorech. 
Staré elektrospotřebiče, jako například led-
nice, televize, rádia, kulmy, můžete bezplat-
ně odevzdávat v místech zpětného odbě-
ru, tedy ve sběrných dvorech a v některých 
prodejnách elektro. Některé nebezpečné 
odpady jsou dále předávány k jejich roze-
brání a částečné recyklaci, jiné putují do 
spaloven nebezpečných odpadů, případ-
ně jsou uloženy na skládky nebezpečných 
odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým 
se běžně říká tříděný odpad, i když v praxi 
je vlastně každý odpad tříděný. Běžně mů-
žeme třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní 
plasty, nápojové kartony a kovy. Vytříděné 
odpady se sbírají prostřednictvím barev-
ných kontejnerů či pytlů, sběrných dvo-
rů a výkupen surovin. Vytříděný odpad se 
musí upravit podle požadavků konečných 
zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. 
Tam se odpad dotřídí, slisuje a expedu-
je k recyklaci. Ostatní odpad, který doma 
nevytřídíme, pak končí v popelnicích a ří-
ká se mu směsný komunální odpad. Po-
kud bychom všichni správně třídili, neměl 
by odpad v popelnicích už obsahovat ani 
nebezpečné, ani využitelné složky, proto-
že tento směsný komunální odpad končí 
bez dalšího využití na skládkách nebo ve 
spalovnách odpadu. Základním cílem výše 
uvedených způsobů nakládání s odpady je 
co možná nejšetrnější chování k životnímu 
prostředí a nejvyšší materiálové využití při 
dosažení nejnižších možných ekonomic-
kých nákladů. Nezapomeňte, má to smy-
sl, třiďme odpad na využitelné, nebez-
pečné, objemné a směsné odpady. 

Odbor správy majetku města

XIII. školní ples
XIII. školní ples Základní školy a mateřské 

školy Adamov přivítal hosty ve večerních ho-
dinách v sobotu 3. března 2012 v sále Měst-
ského kulturního střediska v Adamově vy-
zdobeného žáky pod vedením paní učitelky 
Věry Rutové. 

Začátek plesu byl v režii žáků 9. ročníku. 
Nejprve se ujali slova Aleš Dudík a Darina 
Kubíčková, aby všechny přivítali, a poté byl 
ples zahájen polonézou, kterou s žáky de-
vátého ročníku nacvičila paní učitelka Marie 
Klepárníková. V dalším programu se před-
vedli žáci z kroužku zumby Sandry Nosko-
vé, z tanečního kroužku Marie Klepárníkové, 

děvčata z kroužku mažoretek slečny Tesařo-
vé i naše bývalé žákyně.

K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina 
Tom Sawyer Band a parket byl většinou zapl-
něn do posledního místečka. 

V bohaté tombole se díky štědrým spon-
zorům sešlo více než 250 cen. Stačilo mít jen 
trochu štěstí a vybrat si ten pravý los. Základ-
ní škola a mateřská škola Adamov děkuje 
všem sponzorům a rodičům za poskytnuté 
dary do tomboly. 

Ples se opravdu vydařil, všichni se dobře 
bavili a jistě se těší na další.
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3D pavouci
Dne 28. 2. 2012 jsme se zúčastnili výukové-

ho programu s názvem 3D pavouci. Jeli jsme 
dohromady 5.A a 5.B. Program se uskutečnil 
v Brně Jundrově v Rozmarýnku. Již po cestě 
byly děti zvědavé, co je čeká. Nejvíce se děvča-
ta obávala, že budou muset pracovat s živými 
pavouky. Program začínal promítáním jednot-
livých pavouků v 3D formátu. Děti se dozvě-
děly, jak vypadá stavba těla pavouků, jaký je 
rozdíl mezi samičkou a samečkem a také jaké 
jsou pavoučí finty při lovu a kým jsou pavou-
ci loveni. Poté žáci už jen neposlouchali, ale 
už se museli aktivně zapojovat do programu. 
Z programu odjížděli žáci spokojeni a oboha-
ceni o další vědomosti.

Marie Klepárníková, Jiří Kratochvíl

Stop domácímu násilí 

„Lepší	hrozný	konec	než	hrůza	bez	konce.“
Mgr. Jitka Reitterová

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální 
či ekonomické násilí mezi blízkými osobami 
žijícími společně v jedné domácnosti. Do-
chází k němu opakovaně zpravidla v soukro-
mí, tedy „za zavřenými dveřmi“, mimo kont-
rolu společnosti. Pro domácí násilí je charak-
teristické, že intenzita násilných incidentů se 
stupňuje a role násilné a ohrožené osoby se 
nemění. 
Domácím násilím může být v různých ži-
votních situacích ohrožen každý člověk. 
V roli oběti se mohou ocitnout ženy i muži. 
Zvlášť zranitelnou skupinou jsou děti, senio-
ři a lidé s handicapem. V domácím násilí tak 
hraje roli citová blízkost, ale i ekonomická 
závislost. Pachatel domácího násilí má „dvo-
jí tvář“. Násilně se chová často pouze doma, 
vůči svému okolí se může jevit zcela jinak. 
Domácí násilí má přitom vždy svou historii. 
Často začíná velmi nenápadně (psychickým 
znevažováním, kontrolou, izolací, ponižo-
váním), takže si jeho prvních příznaků oběť 
často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí 
násilí hned v počátcích nezastaví, má stup-
ňující se tendenci – opakuje se a nabývá na 
intenzitě. 
K domácímu násilí navíc nedochází neu-
stále – střídají se období násilí a relativního 
klidu. V násilném vztahu se totiž projevují tři 
faktory: láska, naděje (že se vše zlepší, že se 
partner změní apod.) a strach. Cyklus domá-
cího násilí, v němž se střídá období „líbánek“, 
vzrůstající tenze, konfliktu a „usmiřování“, se 
tak stále opakuje – navíc se stupňující ten-
dencí.
Oběť se tak často není schopna vůbec bránit. 
Její situaci komplikuje blízký vztah k pacha-

teli, ale např. i pocit bezmocnosti a bezrad-
nosti. 
Domácí násilí není možné zaměňovat s part-
nerskou hádkou či „manželskou rozepří“. Při 
hádce totiž proti sobě stojí dvě přibližně 
rovnoprávné osoby, které jsou v podobném 
postavení a vyměňují si názory. V případech 
domácího násilí to je ale bezmocná a vystra-
šená oběť, která se obává trestu či napadení, 
a pachatel, který se skrze použití moci snaží 
oběť ovládat a donutit k tomu, co chce on. 
Formy domácího násilí:
Fyzické násilí – bití, facky, kopance, škrcení, 
rány pěstí či jiné fyzické útoky, ohrožování 
zbraní apod. Může být namířeno proti vám 
či proti osobám vám blízkým nebo např. vůči 
vašemu zvířeti. 
Psychické násilí – nadávky, obviňování, po-
kořování a ponižování, zesměšňování ve 
společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, 
zastrašování, odepírání spánku či potravy, 
vydírání sebevraždou, rozbíjení či ničení Va-
šich věcí, vyhrožování únosem dětí, znemož-
něním v zaměstnání, zbavením svéprávnosti 
apod. 
Sexuální zneužívání – znásilnění, donucení 
k sexu či sexuálním praktikám, které odmítá-
te, ať již násilím, nebo výhružkami. 
Sociální izolace – bránění v návštěvách ro-
diny či přátel, sledování telefonátů, proná-
sledování, nečekané „kontrolní“ návštěvy či 
telefonáty. 
Ekonomická kontrola – omezování přístupu 
k penězům, neposkytování peněz na provoz 
domácnosti, snaha zakázat vám chodit do 
práce. 
Domácí násilí se často vyskytuje v několika 
formách současně, navíc má vzrůstající ten-
denci – psychické násilí se často vyhrotí v ná-
silí fyzické.
Informace poskytující pomoc obětem do-
mácího násilí a znásilnění v Jihomorav-
ském kraji:

SPONDEA při ČČK Brno, o.p., Sýpka 25, 
613 00  Brno, tel. 541 235 511, mobil 
608 118 088, www.spondea.cz
DONA Centrum Brno, Sýpka 25, 613 00  Brno, 
tel. 739 078 078
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, Slovinská 1438/41, 
612 00 Brno, tel. 257 317 110, 541 218 122,  
www.bkb.cz
PERSEFONA o.s., Jiráskova 216/8, 602 00 
Brno, tel. 545 245 996, www.persefona.cz
MAGDALENIUM o.s., P.O. Box 113, 602 00 
Brno,  tel. 776 718 459,  
www.magdalenium.cz











ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
 5. 3. Josefa Dobešová, 85 roků,  

Petra Jilemnického 6 
 9. 3. Vlasta Pechová, 85 roků,  

Petra Jilemnického 8
 13. 3. Drahomíra Haluzová, 82 roky, 

Komenského 13
 14. 3. Růžena Popelková, 81 rok, Tererova 2
 20. 3. Věra Hrubá, 75 roků,  

Petra Jilemnického 6
 21. 3. Jaroslav Kraus, 81 rok, Lesní 2
 24. 3. Maria Jančíková, 80 roků, Družstevní 11
 25. 3. Jiří Palcr, 86 roků, Petra Jilemnického 25
 25. 3. Jaroslav Páč, 80 roků, Komenského 11
 27. 3. Zdeňka Bednářová, 84 roky, 

Smetanovo náměstí 2
 29. 3. Mária Králová, 75 roků, Dvořákova 4

Úmrtí
 5. 3. Ludevít Béres, roč. 1947, Komenského 6

Volný byt
Město Adamov nabízí od 1. 5. 2012 k pro-

nájmu byt 2 + 1 o rozloze 56,24 m2 na uli-
ci Komenského 6 v Adamově. Jedná se o byt 
s přijatou dlouhodobou zálohou na nájemné, 
která činí min. 290 000,- Kč. Nabídky budou 
hodnoceny dle výše nabídnuté částky, splat-
nosti nabídnuté částky, doby podání nabídky 
na MěÚ Adamov. Žádosti o byt zasílejte v za-
lepené obálce s označením: „volný byt – neot-
vírat“ na adresu: Město Adamov, Pod Horkou 
2, 679 04  Adamov nejpozději do 15. 4. 2012. 
Bližší informace Vám podá Martina Písaříková, 
tel. 516 499 628.
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Vzpomínka
Dne 24. dubna jsme si připomenuli 

5. výročí úmrtí pana Jiřího Drbala. Za tichou 
vzpomínku děkuje všem celá rodina.

Dne 10. dubna to bude 10 let od úmrtí 
paní Květy Stejskalové. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou. Manžel a syn.

Pozvánka na 
výstavu 

Miroslav Štolfa – malby 2007 až 2012
Městské kulturní středisko – Historicko-

vlastivědný kroužek připravil ve výstavní síni 
Společenského centra MKS výstavu maleb 
Miroslava Štolfy z let 2007 – 2012. Slavnost-
ní vernisáž se uskuteční v neděli 1. dubna 
v 15:00 hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav 
Budiš, v hudební části vystoupí Věra Bakalo-
vá a František Kratochvíl. Výstavu je možno 
zhlédnout denně od 13.00 do 17.00 hodin až 
do 10. dubna 2012.

Miroslav Štolfa se narodil 11. srpna 1930 
v Brně - Maloměřicích. Po maturitě na reálném 
gymnáziu studoval v letech 1949-1953 na Pe-
dagogické fakultě Masarykovy univerzity v Br-
ně obor výtvarná výchova (profesoři E. Milen, 
B.S. Urban, V. Makovský) a na Filozofické fakul-
tě historii (profesoři F. Stiebitz, J. Macůrek, R. 
Holinka). Těžištěm jeho zájmu byla především 
malba. Poprvé zveřejnil svoje práce na výsta-
vě v Klubu zaměstnanců školství v Brně v roce 
1955. Od té doby uskutečnil přes padesát sa-
mostatných výstav, podílel se na 160 kolektiv-
ních výstavách z toho na více než 70 v zahra-
ničí (vystavoval na všech kontinentech kromě 
Antarktidy). V počátcích své tvorby se inspiro-
val technickou civilizací a městem. 

Koncem padesátých a počátkem šedesá-
tých let se zabýval vztahem člověka a stroje. 
Postupně se však oprošťoval od závislosti na 
reálném předmětu a koncem šedesátých let 
dospěl na práh abstraktního projevu. Začal 
zkoumat svět v obecné rovině vztahů, sil a po-
hybů. V sedmdesátých letech se vedle malby 
věnoval také velkoformátovým kresbám, kte-
ré se pak stávaly východiskem pro jeho další 
malířský vývoj. V letech osmdesátých a deva-
desátých pracoval na rozsáhlých obrazových 
cyklech Nová příroda a Horizonty. Od konce 
let devadesátých se postupně odkláněl od 
témat konkrétní skutečnosti k meditativní-

mu projevu, často vyvolávajícímu představu 
osudovosti lidské existence. Ve svém oboru 
působil též pedagogicky. Vyučoval malbě na 
univerzitách v Olomouci, Brně a po založení 
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně vedl do 
roku 1993 její malířský ateliér. Dosud největší 
soubornou výstavu malířského díla Miroslava 
Štolfy připravilo 2003 Muzeum umění v Olo-
mouci. Miroslav Štolfa žije a pracuje v Brně. 

Prvňáci na lyžích
Posledních únorových dnů se nemoh-

li žáci 1. B dočkat. Čekalo je totiž třídenní ly-
žování v Olešnici na Moravě. Hned první den 
nás olešnický svah přivítal azurově modrou 
oblohou. Sluníčko nám dodávalo síly a my 
jsme se pustili do lyžování. Někteří už lyžo-
vat uměli, proto se hned vydali zdokonalovat 
své schopnosti na velký svah, většina ale stála 
na lyžích úplně poprvé. Naučili jsme se tedy 
na lyžích trochu pohybovat, po chvilce jsme 
zkoušeli „plužit“ a dělat obloučky. Na konci 
prvního dne už bylo vidět, že lyžovat se na-
učíme opravdu všichni. Druhý den nebyl sice 
příliš přívětivý – sněžilo a do toho trochu pr-
šelo – ale prvňáci byli natolik nadšeni z lyžo-
vání, že jim to vůbec nevadilo. A lyžování jim 
šlo opravdu moc pěkně, proto jsme se mohli 
přesunout na „velký“ svah. Bez chybičky jsme 
zvládli také jízdu na vleku. I když ani třetí den 
nám sluníčko nepřálo a Olešnice se zahalila do 
mlhy, všichni prvňáci s úsměvem na tváři už 
lyžovat uměli a pořádně si to také užili. Všem 
jim patří pořádný obdiv, protože to nikdo ne-
vzdal a i když to někomu šlo lépe a jinému 
zase méně, nikdo nehodil lyže do žita a zkou-
šel to neustále znova a znova, až se to nakonec 
podařilo úplně všem. Velký dík patří také rodi-
čům, kteří s námi jeli a pomáhali – učit lyžovat, 
obouvat, vyzouvat, převlíkat, hledat ztracené 
rukavice, chodit na toaletu atd. Můžeme teď 
s hrdostí říkat, že všichni prvňáci umí lyžovat. 
Příští rok se už těšíme, jak si to znovu skvěle 
užijeme. 

Mgr. Helena Ličková

Za Antonínem 
Baldrmanem

V lednu t.r. jsme v Adamovském zpravodaji 
blahopřáli panu Antonínu Baldrmanovi k jeho 
102. narozeninám, které oslavil 17. ledna 2012 
v kruhu rodinném. V důsledku vážné nemoci, 
která ho začátkem února postihla, byl upou-
tán na lůžko v nemocnici a 18. února 2012 se 
jeho život završil. Byl nejdéle žijícím občanem, 
kterého znali pamětníci z Adamova i Blanska, 

kam se jako adamovský rodák v roce 1938 při-
ženil. Další podrobnosti životopisu jsme uvedli 
v lednovém článku. Poslední rozloučení se ko-
nalo 28. února 2012. 

Pan Antonín Baldrman zůstane navždy 
v myslích jeho bývalých spolupracovníků, pa-
mětníků, bývalých učňů, přátel i známých jak 
z Adamova, tak z Blanska. Čest jeho památce! 

MK 

A. Baldrman při 102. narozeninách se svou 
dcerou Jarmilou Pokornou, která se o něj 
starala. foto Zd. Krupica
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��9 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �1� ��� �90 záznamník, �0� �18 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �1� ��� 81�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Na DUBEN 2012 jsme pro Vás připravili:

1. dubna 2012  
vernisáž výstavy MIROSLAVA ŠTOLFY 
– MALBY 2007 – 2012 
Dubnová výstava nám představí malby M. 
Štolfy. Vernisáž výstavy se koná v 15 hodin. 
Výstava potrvá do 10. 4. 2012 a je otevře-
na denně v době od 13 do 17 hodin.

3. dubna 2012 
zájezd do MDB na představení BÍDNÍCI





III. ročník SALONU 
ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ
30. 3. – 6. 4. 2012 
Vernisáž výstavy �0. března �01�  
v 18 hodin. 
Otevřeno denně od 1�.�0 do 1�.�0 hod.
Patronem III. ročníku salonu je fotograf 
Libor Teplý:
Možnost být fotografem chápu jako cestu 
k naplnění mého života. Umožňuje mi vní-
mat svět kolem sebe, přemýšlet o něm a vyja-
dřovat se k němu. Fotografem v širším smyslu 
se proto snažím být po většinu svého času.

L. T.

začátek představení je v 18 hodin, odjezd 
v 17 hodin z Adamova I a v 17.10 hodin 
z Ptačiny.

5. dubna 2012 
přednáška  
Mgr. Evy Nečasové 
na téma: “MOHLA 
BÝT ANGLICKOU 
KRÁLOVNOU” - OSUDY 
KAROLÍNY MAINEKE
Večer vyprávění bude 
doplněn promítáním 2 filmů.  
Začátek v 17.30 hodin, vstupné 30 Kč. 

11. dubna 2012  
autobusový zájezd do Janáčkova 
divadla v Brně na představení opery 
RUSALKA
Začátek představení je v 17 hodin. Cena 
zájezdu pro dospělé je 460 Kč, pro děti 
a studenty 255 Kč a pro seniory 340 Kč.

15. dubna 2012  
Nedělní setkání s pohádkou – 
účinkuje Zemanovo dřevěné divadlo, 
představení  
“VESELÉ VELIKONOCE” 
Začátek představení je 
v 16 hodin, vstupné jed-
notné 30 Kč.

16. dubna 2012  
Přednáška RNDr. Aleny 
Žákovské na téma: 
MEXICO – BĚH S TARAHUMARY 
V MĚDĚNÉM KAŇONU
...Již něko-
lik dnů před 
závodem 
přicházeli in-
diáni ze všech 
koutů rozlehlé 
krajiny Mědě-
ných kaňonů. 
Jejich pestré 
kroje dotváře-
ly atmosféru 
jedinečného 
setkání legendárních přírodních běžců 
a ultramaratonců. Každý z Tarahumarů 
po absovování závodu dostane odměnu. 









„Mnozí z nich už pravidelně neběhají, bylo 
by riskantní chtít po všech, aby běželi celých 
osmdesát kilometrů. Proto mohou závod 
ukončit vždy při doběhnutí do Urique. To 
je celkem třikrát. Vždy, když se rozhodnou 
běh ukončit, dostanou dávku kukuřice. Její 
množství je však větší, pokud uběhnou delší 
trať. Závod tak uspěšně dokončí každý, 
nikdo není poražený,“ objasnil charismatický 
organizátor Caballo Blanco před zahájením 
této akce....
Také další setkání s cestovatelkou Alenou 
Žákovskou bude plné informací z akce, 
které se spolu s Milanem Daňkem zúčast-
nila. Začátek přednášky je v 18 hodin, 
vstupné 30 Kč.

18. dubna 2012 
Letošní první VLASTIVĚDNÉ PUTOVÁNÍ 
S ING. JIŘÍM TRUHLÁŘEM
Cílem prvního vlastivědného výletu bu-
dou místa, kde ŠLP Křtiny odhlalil v po-
slední době novou pamětní desku a po-
mník /pamětní deska spisovateli, novináři 
a politikovi Jaroslavu Marchovi, pomník 
emeritnímu prof. Mendelovy univerzity 
v Brně Bohumilu Doležalovi/.  
Oběd zajištěn.
Odjezd: v 9.15 hodin z Adamova III a 9.30 
hodin z Horky. Cena výletu: 70 Kč. Přihláš-
ky do 6. dubna 2012.

19. dubna 2012  
zájezd do Olomouce na jarní etapu 
výstavy FLORA OLOMOUC
Doprava: vlakem nebo autobusem podle 
zájmu přihlášených. 
Hlavní expozici v největším výstavním 
pavilonu A roztančí „ZAHRADA V POHY-
BU“ pestrobarevná spirála plná rozkvet-
lých jarních kytic, tulipánů, lilií, narcisů, 
hyacintů, balkónovek, řezaných i hrn-
kových květin s tryskajícími fontánami 
a klenbou ze zavěšených květin symboli-
zující proměnlivou jarní oblohu. 
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Na galerii pavilonu A potěší návštěvníky 
přehlídka rostlin pro zimní zahrady a or-
chidejí s odbornými poradnami, výstava 
bonsají, azalek, rododendronů, skalniček, 
kaktusů, sukulentů, masožravek. 
Akce je podporována ČD, cena zájezd vč. 
vstupného 280 Kč pro dospělého, 260 Kč 
pro seniora a 180 Kč pro držitele průka-
zu ZTP.

21. dubna 2012  
autobusový 
zájezd do 
termálních 
lázní GYÖR.  
Přihlášky do  
10. 4. 2012.

25. dubna 2012  
Pohádky pro nejmenší - JAK ŠEL HONZA 
DO POHÁDKY
Účinkuje: Divadlo 
Zlatý klíč Rohozná
Honza se už zase 
vypravil do světa! 
A tentokrát – světe, 
div se – potká hro-
madu dětí. Ty vědí 
o Honzovi mnoho 
věcí – že je hloupý, že je líný… Ale co netuší? 
Že je strašně upovídaný! A tak za chvilku 
všichni zjistí, co se doopravdy stalo v Perní-
kové chaloupce i co se jednoho dávného dne 
semlelo v Království za Černými hvozy. 
Začátek v 9.45 hodin, vstupné: 30 Kč





26. dubna 2012 
autobusový zájezd do Divadla Husa na 
provázku na představení LEOŠ ANEB 
TVÁ NEJVĚRNĚJŠÍ
Milan Uhde / Miloš Štědroň 
Mistr a jeho život a hudba a Smrt aneb Jak 
Dílo ze zapadlé moravské vesnice dobylo 
celý svět čili Sešity (poměrně směšných) 
lásek. Po legendární Baladě pro banditu při-
chází nová inscenace Milana Uhdeho a Mi-
loše Štědroně, tentokrát na téma Leoš Janá-
ček. Provázkovské sešity poměrně směšných 
lásek o podivuhodném životě a fascinujícím 
díle geniálního hudebního skladatele. MILOŠ 
ŠTĚDROŇ ZÍSKAL ZA HUDBU K INSCENACI 
LEOŠ ANEB TVÁ NEJVĚRNĚJŠÍ CENU ALFRÉ-
DA RADOKA 2011. 
Cena zájezdu: 370 Kč pro dospělé, 270 Kč 
pro studenty a seniory.
Přihlášky do 5. 4. 2012.

Vila TUGENDTHAT Brno
Děkujeme všem za reakci na výzvu týka-
jící se návštěvy této unikátní památky. 
Zájem o exkurzi z důvodu vysoké ceny 
však projevilo pouhých 12 zájemců. Proto 
hromadná návštěva vily připravena nebu-
de, doporučujeme absolvovat návštěvu 
individuálně.
Děkujeme za pochopení.

Našim nejvěrnějším...
V měsíci březnu se už řádku let připravují 
akce pro čtenáře a návštěvníky knihovny. 
Měsíc březen totiž patří knihám, čtenářům 
a v dnešní době samozřejmě i internetu. 
Nejinak tomu bylo letos v Městském kul-







turním středisku. To pro čtenáře připravilo 
za jejich „věrnost“ exkurzi do Moravské 
zemské knihovny. Pozvání na tento výlet 
přijaly nejstarší a nejdéle knihovnu navště-
vující čtenářky – paní Vlasta Fabiánková 
a Jarmila Volfová. Na výlet se vydaly i děti 
a dospělí, kteří si bez knih neumí život 
představit. 
Téměř dvacítka účastníků akce měla zajiš-
těnu dopravu do MZK mikrobusem. Prů-
vodcem po knihovně se stala Mgr. Monika 
Kratochvílová, která úvod věnovala historii 
i současnosti knihovny. Svoje povídání do-
plnila promítáním. Druhá část exkurze nás 
postupně zavedla do všech prostor, které 
slouží návštěvníkům MZK, ale i do prostor, 
kam se běžný návštěvník knihovny nedo-
stane. Viděli jsme sklady, kanceláře, zázemí 
pracovníků, ale hlavně jednotlivá oddělení 
knihovny rozmístěná do této sedmipatro-
vé budovy. Seznámili jsme se s technikou, 
kterou pracovníci i návštěvníci knihovny 
využívají.
Původně plánovaná hodinová exkurze 
trvala hodiny dvě a stejně jsme všechno 
navštívit nestihli. Protože exkurze byla 
opravdu velkým přínosem nejen pro oce-
něné, ale i pro nás, zaměstnance adamov-
ské knihovny, nejednalo se určitě o ná-
vštěvu MZK poslední.

Jitka Králíčková

Připravované zájezdy do divadla...
�. května �01� opereta PERIKOLA – Mahe-
novo divadlo Brno
10. května �01� představení LIMONÁDOVÝ 
JOE – divadlo Radost Brno 
11. května �01� představení ZAHRAJ TO 
ZNOVU, SAME – Divadlo Bolka Polívky Brno 
/hostuje Divadlo Na Jezerce Praha/
1�. června �01� muzikál Osmý světadíl  
/Praha/

Bližší informace včetně termínů pro 
přihlášení najdete na plakátech.









23. dubna 2012

POHLEDY DO NEBE
přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. 
/astrofyzika fyzikálního ústavu Akademie věd ČR/

Přední český popularizátor astronomie 
Jiří Grygar představí účatníkům bese-
dy jedinečné snímky Slunce, planet Slu-
neční soustavy, hvězd i galaxií, pořízené 
v posledních letech špičkovými přístroji. 
Sál MKS Adamov, Opletalova 22
Začátek v 16.30 hodin, vstupné: 70 Kč
Vstupenky si můžete rezervovat na  
č.t. �0� �18 10�.

Dárek pro maminku k Svátku matek?
Na květen připravuje MKS další Den pro sebe. Tradičně prožijeme den v lázních Lednice, kte-
rý si tentokrát kromě procedur, aqua aerobicu apod. můžeme vyplnit návštěvou Lednicko-
valtického areálu. Program bude zajištěn podle Vašich přání. Možná je i varianta dvoudenní-
ho pobytu, kdy bychom sobotu věnovali poznávání turistických zajímavostí a neděli pobytu 
v lázních. Ubytování: v lázeňském komplexu.
Plánovaný termín akce je: 19. – �0. �. �01� /v případě jednodenního zájezdu �0. �. �01�/
Předběžné přihlášky a bližší informace už nyní na č.t. 607518104.
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Slova pro povzbuzení
Kdo by v těchto dnech neslyšel o „vajíčko-

mánii“? Nákupní výlety do německého pří-
hraničí, pokojové kurníky, kilometry aut před 
drůbežárnami, obviňování, předpovědi... Mezi 
touto spoustou jsem zaregistroval jednu zají-
mavou reakci: „Rozhodla jsem se: Konec s veli-
konocemi. Už to nejsou žádné pohodové svát-
ky jara. Drahá vejce, opilci, pokřivený mrskut. 
To je ta jarní pohoda? Takže od letoška defini-
tivně NIC, velikonoce pro mě neexistují!“ Ten-
to názor se mně však nezdá ojedinělý. Už moc 
lidí velikonoce vzdalo a berou je jen jako vol-
né dni. Nic víc. Přitom je to jeden z nejstarších 
svátků lidstva. Někdy před 3 tisíci let o „velké 
noci“ vysvobodil Bůh zázračně svůj izraelský 
národ z egyptského otroctví. Každý rok na to 
se v židovských rodinách o těchto dnech jedl 
beránek a nekvašené placky, četla Bible. Od 
doby, kdy byl o velikonočním Velkém pátku 
ukřižován Ježíš Kristus a na Velikonoční nedě-
li vstal z mrtvých, slaví tyto dny křesťané jako 
obnovené velikonoce. Každý rok si při nich 
připomenou, že život člověka má velkou hod-
notu, že láska není jen pocit, ale dar života, že 
naděje v budoucnost má smysl. Není to ale tak 
dávno co byl tento obsah oficiálně zakázán 
a velikonoce byly prohlášeny za svátky jara. 
Jak je vidět, tato myšlenka nevydržela ani sto 
let a trapnější zánik ji snad ani nemohl potkat, 
když jí hranu zvoní zdražená vejce. Křesťanské 
velikonoce však trvají už dva tisíce let a tu naši 
křehkou naději budou určitě chránit dál, bez 
ohledu na jaro nebo zdražování …

Jiří Kaňa

„Trocha poezie nikoho nezabije“
Rok utekl jako voda a žáci celé ZŠ v Ada-

mově si v lednu opět lámali hlavy s tím, jakou 
básničku vybrat na třídní kolo recitační soutě-
že. Pomocnou ruku podali i vyučující českého 
jazyka a samozřejmě rodiče, zkoušející svoje 
ratolesti doma. Po dlouhých přípravách byli 
v třídních kolech vybráni ti nejlepší recitátoři, 
aby reprezentovali svoji třídu ve školním kole 
recitační soutěže probíhající 23. února.

Je čtvrteční odpoledne, před promítací 
místností se schází na padesát dětí, někteří ner-
vózně přešlapují a v rukou svírají různé papírky 
s texty básní. Jiní, hlavně nejmladší účastníci, se 
už nemůžou dočkat, až nás provedou pohád-
kovými kraji.

Porota usedá, pššš, začínáme! 
Všichni „odvážní“ byli rozděleni podle 

věku do pěti kategorií. Nejmladší „umělci“ nás 
„okouzlili slovíčky“, „uspali panenku“ a na „sta-
rých sáňkách“ jsme si zajeli na pět minut do 
Afriky a také do ZOO. Na „moři“ jsme dopluli 
do další kategorie, kde nás zahřálo přicházejí-
cí jaro nebo milá básnička o tatínkovi, kterých 
je, oproti básním o maminkách, jako šafránu. 
Na chvíli jsme si také splnili sen každého malé-
ho ale i „velkého“ dítěte – podívat se na ostrov 
pokladů. Čertovské básničky přednesli čtvrťáci 
a páťáci nám objasnili, jak to například s Tita-
nikem bylo ve skutečnosti a co dělají „Děti na 
facebooku“. Starší žáci projevili výběrem básní 
smysl pro humor, ale také ukázali herecké umě-
ní. Někteří „sedmáci“ okouzlili přednesem pro-
zaických textů náročných na zapamatování i in-
terpretaci. Zástupci poslední kategorie proká-
zali svým přednesem i výběrem básní určitou 

zralost a schopnost vcítit se do pocitů člověka, 
který se prostřednictvím básně snaží poslucha-
čům předat životní zkušenost a svoje pocity.

Velký potlesk patří všem, kteří obohatili naše 
odpoledne o krásný kulturní zážitek, vykouzlili 
úsměv na tvářích, ale také nechali „přeběhnout 
mráz“ po našich zádech. Děkujeme a těšíme se 
na vítěze jednotlivých kategorií na přehlídce 
poezie „Setkání s poezií“ v ZŠ Adamov.

Mgr. Monika Nejezchlebová

Výsledky školního kola recitační 
soutěže
0. kategorie (1. ročník)
1. místo: Filip Nezval 1.B
2. místo: Milena Maňáková 1.B
3. místo: Jan Reichl 1.A

1. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo: Adam Prudík 3.B
2. místo: Radim Šebek 3.B
3. místo: Iva Kolářová 3.A

2. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo: Eliška Čížková 5.A
2. místo: Kristýna Čápová 4.A
3. místo: David Žitník 4.A

3. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo: Dominika Martochová 7.A
2. místo: Tereza Fialová 7.A
3. místo: Pavel Crha 6.A

4. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo: Klára Holasová 9.A
2. místo: Vlastibor Vošahlík 8.A
3. místo: Michal Kučera 8.A

Komise Projektu Zdravé 
město Adamov a místní 

Agendy �1 si Vás dovoluje 
pozvat na brigádu ke zlepšení 

vzhledu města v rámci akce 
Dny zdraví, která se uskuteční 

ve čtvrtek 19. �. �01� 
od 1�.00 h ve vybraných 

lokalitách.
Podrobnější informace budou 

uvedeny na webu města 
a plakátovacích plochách.

Výlet do Prahy
V sobotu 18. 2. 2012 jsme se vypravili s pa-

nem učitelem A. Spurným v rámci cestovatelské-
ho kroužku na výlet do Prahy. 

Ráno jsme odjížděli z Brna rychlíkem už 
v 7:40 z hlavního nádraží. Byli jsme plni očekává-
ní co nás v Praze čeká. Nemohli jsme ani dospat. 

Cesta nám utekla rychle. Ani jsme se nenadá-
li a už jsme vystupovali v Praze.

Po příjezdu jsme společně zamířili na výstavu 
na Pražský hrad. Jednalo se o výstavu, která se 
jmenovala Carský dvůr pod žezlem Romanovců 
- poklady moskevského Kremlu. A co jsme tam 
viděli? Byl to například portrét cara Alexeje Mi-
chajloviče Romanova, přívěšek ve tvaru orla 
nebo přilba Nikity Ivanoviče Romanova. Nám 
se moc líbily nádoby z té doby: konvice, džbány, 
pohárky, podnos pod ovoce.... Nejkrásnější ale 
byla kolébka ze sametu. 

I když jsme na tuto výstavu vystáli dvě a půl 
hodinovou frontu, stálo to za to. 

Výstava se nám moc líbila. Dozvěděli jsme se 
tam plno zajímavých informací. Například i to, že 
je zde vystaveno přes 150 předmětů.

Pak, jsme se vydali ještě do kaple svatého 
Kříže na další výstavu. Byl to Svatovítský poklad. 
Viděli jsme tam relikviáře např. ve tvaru ruky sv. 
Ludmily a nebo ostatky sv. Kateřiny. Úžasné byly 
šperky a taky strop, kde byly namalovány nád-
herné fresky s náboženskými výjevy. I tato výsta-
va byla moc zajímavá. Cesta zpět nám opět rych-
le utekla. Venku byla už tma a my jsme dojížděli 
do Brna příjemně unaveni a plni nových zážitků.

Byl to moc povedený výlet do našeho hlavní-
ho města. Těšíme se, až opět s panem učitelem 
někam zamíříme. 

Za žáky cestovatelského kroužku 
Dominika Martochová, Michaela 

Kolmačková, třída 7.A
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Hokejové 
výsledky

TJ Spartak Adamov – SK Bacardi Letovice 
7 : 3 (4:1, 1:0, 2:2)
Branky	a	asistence	za	Adamov: Kolenáč �x (Mil-
fait, Juřena), Milfait �x (Kunc, Kolenáč), Juřena 
(Batroš), Thoř (Milfait), Šmahel (Juřena)
V brance Adamova nastoupil Hrnčíř, týmová 
dvojka, ale podle výkonu musím konstatovat, 
že byl rovnocennou náhradou za zraněnou jed-
ničku. Předvedl výborný výkon, od kterého se 
odvíjela další hra.
Začátek zápasu byl vyrovnaný, ale postupem 
času Adamov převzal iniciativu. Soupeře „na-
čal“ jako se už stalo pomalu pravidlem Kolenáč 
po přihrávce Milfaita. Následně se trefil Juřena 
a na hokejky adamovských hokejistů vnesl klid. 
První třetina skončila jednoznačně v prospěch 
domácích.
Do druhé třetiny Adamov nastoupil s taktikou 
neinkasovat branku. Toho i docílil, ba co víc, Ko-
lenáč po přihrávce Juřeny přidal pátou branku.
V poslední části hry hrál Adamov neustále svoji 
hru a Thoř zvýšil vedení na 6:1. Na malou chvil-
ku domácí tým polevil v koncentraci. Soupeř 
toho okamžitě využil a vstřelil dva rychlé góly. 
Domácí uklidnil gól Šmahela a zápas se v po-
klidu dohrál.
Předvedená hra a počet gólů, se musel divá-
kům líbit, což ocenili po zápase potleskem 
a skandováním.
Hráči dodrželi taktické pokyny a zazářilo útoč-
né trio Milfait-Kolenáč-Thoř, které zatížilo konto 
soupeře pěti brankami. 

TJ Spartak Adamov – Dynamiters 
Blansko HK 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)
Branky	 a	 asistence	 za	 Adamov:	 Dostál (No-
votný), Kolenáč (Milfait), Thoř (Milfait), Juře-
na (samostatná akce) 

Masopust
V pátek 2. 3. 2012 se v Adamově konal již 

podruhé masopust. U toho samozřejmě ne-
mohli chybět ani prvňáci. I když jsme byli 
značně unaveni z předcházejícího lyžování, 
možnost vyhrát dort jsme nemohli nevyužít. 
Největší práci jsme měli s výběrem masky, ale 
protože jsme třída broučků – prvňáčků, proč 
nejít za broučky? A tak jsme si v posledních 
hodinách v pátek masku vyrobili. Jako krovky 
jsme použili igelitové pytle na odpadky, které 
jsme si ozdobili, a místo tykadel jsme použili 
brčka na pití. Masky byly hotové coby dup. 

Čekalo nás spoustu soutěží a her, které 
jsme si všichni dostatečně užili. Dočkat jsme 
se ale nemohli závěrečného průvodu masek 
a vyhlášení vítězů v kategorii kolektivy. Jak 
dlouhé nám připadalo předávání cen v ostat-
ních kategoriích, ale dočkali jsme se a dort byl 
náš!! Dobrý byl nejen dort, ale i celý masopust. 
Nápady na masky pro ten příští už v hlavě taky 
máme, jen je nezapomenout. 

Mgr. Helena Ličková a broučkové z 1. B

ŠACHY
Soutěže družstev spějí ke svému závěru. 

Áčko má před sebou poslední dva zápasy a po-
třebuje v nich získat nejméně 1 bod pro udrže-
ní II. ligy v Adamově. Pokud se mu to nepove-
de doma s třetí Kroměříži, čeká jej v posledním 
kole v Prušánkách zápas „kdo z koho“.

V soutěžích Béčka a Céčka zbývá odehrát 
poslední kolo. Předposlední Béčko doma s Je-
víčkem svede souboj na dálku s posledním 
Lipovcem „C“. Céčko v Lipůvce bude bojovat 
o šestou příčku tabulky.

Mládež
Ve dnech 29. 1. – 3. 2. 2012 se v Ostravě 

konala Olympiáda dětí a mládeže do 16-ti let. 
Soutěž je projektem Českého olympijského 
výboru, který si pro spolupráci s pořádáním 
her vybírá jednotlivé kraje České republiky. 
Sportovní soutěže byly tyto: alpské a klasic-
ké lyžování, biatlon, skoky na lyžích, severská 
kombinace, snowboard, lední hokej, rychlo-
bruslení, krasobruslení a šachy. Celkem se zú-
častnilo 1026 sportovců.

Dva zástupce na této akci měl i Adamov. 
Do krajského družstva šachistů byla nomino-
vána Petra Masáková a Pavel Masák byl pově-
řen vedením jihomoravské šachové reprezen-
tace. Mužstvo získalo bronzové medaile za tře-
tí místo a bronzovou medaili si odvezla i Petra 
Masáková za třetí místo na své šachovnici.

Více informací o této akci si můžete pře-
číst na stránkách olympiády http://odm2012.
olympic.cz/ a v článkách p.Cyprise a Pavla Ma-
sáka na stránkách Jihomoravského šachové-
ho svazu http://jmss.chess.cz/ .

V tabulce Krajského přeboru mládeže v Ra-
pid šachu jsou zatím započítány tři turnaje ze 
šesti plánovaných. V kategorii D12 je v čele 
Petra Masáková, Filip Klimeš v kategorii H14 je 
v první desítce na sedmém místě.

Představitelé nové šachové generace naše-
ho oddílu mladší žáci Olinka Dvořáková a Fi-
lip Nezval se zúčastnili svého prvního turnaje 
“Druhé úterý“ v Brně kde dokázali vyhrát prv-
ní mistrovské partie.

Přehled výsledků:
II.liga E:
19. �. �01� TJ Spartak Adamov – TJ Sokol 
Šumperk �,�: �,�
1 Karel Švehla, Ján Mižák; 0,5 Martin Handl, Pa-
vel Loubal, Vladislav Sládek.
�. �. �01� ŠK Zlín „C“ – TJ Spartak Adamov �:�
1 Karel Švehla, Pavel Masák, Jan Píše, Karel 
Kredl; 0,5 Jiří Sekanina, Martin Handl.

Krajský přebor II A:
19. �. �01� TJ Spartak Adamov „B“ – Makkabi 
Boskovice �:�
1 Petra Masáková; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Radek 
Trmač, Jiří Wiezner, Petr Ležák.
�. �. �01� ŠK Garde Lipovec „B“ – TJ Spartak 
Adamov „B“ �:1
0,5 Jaroslav Šmehlík, Dušan Hloušek.

Okresní přebor:
��. �. �01� TJ Spartak Adamov „C“ – ŠK Gar-
de Lipovec „D“ �:�
1 Masák Pavel; 0,5 Petr Bednář, Petra Masá-
ková.

ŠO TJ Spartak Adamov

Hokejisté Adamova nastoupili odhodláni vrá-
tit porážku z prvního vzájemného duelu. Vle-
těli do zápasu ve velkém stylu a zaskočený 
soupeř se nestačil divit. První třetina skončila 
pro Adamov jednoznačně 3:0.
Do druhé třetiny nastoupil domácí tým s takti-
kou udržet vedení a neinkasovat. Částečně se 
to podařilo, ale z náhodné akce soupeř snížil.
V poslední části hry soupeř vstřelil dvě branky 
a vyrovnal skóre. Ne že by měl územní převa-
hu. Důvodem byla nedůsledná hra některých 
hráčů a nedodržování taktických pokynů. Tre-
nér stáhl hru na dvě pětky, hráči se dostali do 
tempa a měli více ze hry. Tuto převahu zúročil 
rychlík Juřena. Objel soupeře, obelstil branká-
ře a zasunul puk do branky.
Základem úspěchu byla dobrá kombinace, 
hra do těla a dohrávání osobních soubojů. 

TJ Rájec-Jestřebí – TJ Spartak Adamov 
12:4 (4:0, 6: 2, 2:2)
Branky	 a	 asistence	 za	 Adamov: Juřena �x 
(Kolenáč, Dostál), Bartoš (Juřena), Průcha 
(Juřena)
Rájec-Jestřebí potřeboval v tomto zápase vy-
hrát, aby se stal premiérově mistrem Okresní-
ho přeboru. Tomu přizpůsobil všechno a od 
začátku utkání nebylo pochyb, kdo bude ví-
tězem tohoto duelu. Naopak Adamov hrál až 
příliš laxně a odevzdaně. 
Z mužstva Adamova snese přísnější kritérium 
pouze Juřena, autor dvou branek a dvou asis-
tencí a neúnavný bojovník Kolenáč.

Za HO TJ Spartak Adamov
Bc. Alois Kožený
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INZERCE
Podlahářství Gregor – pokládka a lepení 
koberců a PVC, montáž plovoucích podlah 
dřevěných, korkových laminátových aj. 
Nabízíme kvalitní podlahové krytiny.  
Tel. 728 470 320, email zdenekcrom@
seznam.cz
Nabízím doučování matematiky pro ZŠ i SŠ. 
Kontakt: s.tuma@adamov.cz
HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy 
a revize hromosvodů. www.elektrosova.cz, 
tel. 777 171 926.
Nově otevřený značkový Outlet eshop 
– levné oblečení světových značek nabízí 
dámské, pánské a dětské oblečení, sportovní 
oděvy. Sekce rozměrných velikostí až 6XL. 
Jarní a letní kolekce již v prodeji. Adamov, 
Smetanovo nám. 1 (v prostorách bývalého 
Bowlingu). 
Letní stanový tábor v Kralicích nad Oslavou 
pro děti od 6 do 15 let v termín u od  
21. 7. – 4. 8. 2012. Cena 3.800 Kč. Více na info 
www.skautiadamov.webnode.cz
Stavební práce všeho druhu-nabízím od 
A do Z sádrokartonářské práce, dlažby, 













Zdeněk Kufa
Opravy počítačů a notebooků
Dodávky počítačových sestav na zakázku
Poradenství v oblasti IT
Servis počítačů NONSTOP 24 hodin denně









adaservis@email.cz

720 163 032

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Karel Hynšt 
realitní makléř ve Vašem sousedství 
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Nákup a prodej - byty, 
domy, pozemky 

 

Oceňování nemovitostí 

Zajištění financování Vašeho bydlení

ě
byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou


 Panel.byt 1+1, Jilemnického, 749tis. Kč 

 



 

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

 


Kancelář: Palackého 158, 612 00 Brno 

www.re-max.cz 

Restaurace Větrník  
Opletalova 22 Adamov

 Vás zve o Velikonocích na 

JEHNĚČÍ SPECIALITY  
A ZELENÉ PIVO. 

 Telefon: 515 531 175, 728 521 423

obklady, zateplování fasád, malby a nátěry, 
plovoucí podlahy, palubky, zednické práce 
od základu až po střechu, dřevostavby, 
kompletní rekonstrukce domů a bytových 
jader. Provádím poctivou práci. Tomáš Musil, 
t.č. 774 580 775, tomassmusil@seznam.cz 
Prodám garáž v Adamově v Olšičkách. Cena 
dohodou. Tel. 775 399 129.
Nabízím k pronájmu 1 pokoj, 25 m2 v 3+1 RD 
v Adamově pro 1-2 osoby. Pokoj je zařízen 
nábytkem, k dispozici pračka, wifi, TV,  
Tel. 721 259 206.





Pronajmu garáž na ulici Opletalova. Bližší 
informace na č.t. 605 212 550.
Adamov 1+1, 41 m2 + sklep, dům po 
rekonstrukci, částečně zařízený. Kabel 
16 programů, parkování před domem, 
k používání společný úložný prostor 
na kola či kočárky, v bytě el kamna, 
lednička, pračka. Nájem 7 100 Kč včetně 
inkasa a služeb. Volný ihned, vhodné 
pro dlouhodobý pronájem.   
Kauce 14 200 Kč. Tel. 723 393 559.





P O D L A H Á Ř S T V Í
S l e z á k

Montáž a broušení parket, 
plovoucích podlah,  

PVC, koberců, 
včetně dodávky materiálu.

 

Tel. ��� ��8 9��
www.podlahyslezak.cz



1�



1�

PNEUSERVIS ADAMOV

PRODEJ NOVÝCH 

I JETÝCH PNEUMATIK 

A LITÝCH DISKŮ

Provozní doba:
Po-Pá: 9.00-18.00, So-Ne: po domluvě

bezchleba pneuservis adamov.indd   2 12.3.2012   11:06:35

12.

květen

2012

Setk‡n’ v 
MoravskŽm 

krasu
PROGRAM

HTTP://MODRYKAMEN.BRONTOSAURUS.CZ/

Výstava o dobrovolnictv’, infost‡nek Hnut’ Brontosaurus, ekohry pro děti a 
dospělŽ, lukostřelba, uk‡zky historických řemesel aj.

10:00  zah‡jen’ a otevřen’ are‡lu
11:00  uk‡zka Tribal dance s Duo Alegria a tanečn’ workshop
13:00  komentovan‡ prohl’dka Ekocentra
16:00  koncert Nebeztebe

Hospůdka v provozu od 10:00 do 22:00, tepl‡ a studen‡ kuchyně, výčep 
takŽ ve dvoře. Čajový kout s hrami pro děti od 10:00 do 17:00.

EVC Švýc‡
rna

CHKO Moravský kras

JosefovskŽ œdol’, naproti StarŽ Hut’
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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 V. Dudíková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 630, e-mail: veronika.dudikova@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: MIKADAPRESS s.r.o., Kolonie 448, 679 04 Adamov.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

ADA-NET internet - z ízení  + 6 a  12m. /m s.

ADA-NET telefon - z ízení  

ADA-NET pro d chodce  10 Mbit/s za /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 30.4.2012 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . .

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  9 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

download i upload, ádné limity, ádná FUP

ZA ÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NE  OSTATNÍ !
REÁLNÉ RYCHLOSTI !

Neskrýváme p ed Vámi ceny, které se

stanou cenami platnými po �AKCI� !

 U nás se Vám nem e stát, e platíte

danou rychlost a ve skute nosti je

rychlost i 5x men�í ne  zaplacená.
ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 K

1,00 K
�pi ka (bez/v .DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 K

0,50 K
mimo �pi ku (bez/v .DPH)

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

                                                  NN � � ������ ���� 	������ � ������ ���� 	�����

                                                                       * Vinotéka + kavárna 
                             * Drogerie TETA
                                               * Česká pojišťovna
                                               * Pizzerie                        denně 7:00 – 20:00 hod. 
RESTAURACE  "NA  JEVIŠTI" NOVĚ OTEVŘENA RESTAURACE  "NA  JEVIŠTI" NOVĚ OTEVŘENA     
* od 19.4.2012   znovu otevřena  Pivnice a herna denně od 16-ti hodin 
* od 21.4.2012 znovu otevřena Restaurace denně od 11-ti hodin
* 21.4.2012    hudební večer pop-rock na přání 
* 5.5.2012  DJ Boris – Mega párty ve dvou patrech
* Letní zahrádka
* Velkoplošná projekce – sportovní přenosy, hudební stanice
* Víkendové hudební a kulturní akce – aktuální rozpis v restauraci   
* Sázková kancelář Fortuna
* Polední menu Po–Pá výběr z 5-ti druhů, teplá kuchyně po celý den, studená po celou noc 
* Na čepu Kozel, Gambrinus, Pilsner Urquel
* Kontakt: andrea.gerzova@seznam.cz                                                                                       

 AVUS REALITY s.r.o. AVUS REALITY s.r.o.  nabízí pronájem 4 obchodů o velikosti cca 55m2 a 1 obchodu 
o velikosti 106m2 v nové obchodní pasáži (nad Albertem) – otevření od 1.10.2012
Info: pan Milan Uhlíř, tel. 602 725 265, e-mail: ukpl@email.cz                        
                                       Stavební firma AVUS, spol. s r.o., Ponětovice 121, zakázkové odd.
                                           tel. 544 228 199, 721 578 638, svobodova@avus-stavebnifirma.cz
                                           www.avus-stavebnifirma.cz,    držitel ISO: 9001:2009, 14001:2005, 18001:2008 

Nabízí rekonstrukce a výstavbu nových objektů, regenerace BD             


