
LISTOPAD 2012

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Městské kulturní středisko Adamov
Město Adamov 

Římskokatolická farnost 
Adamov

SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ
VÁNO NÍHO STROMU 
 V ADAMOV
pátek 30.11. 2012
v 16:30 hodin
u kostela sv. Barbory v Adamově

V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ Adamov 
/z mateřských škol na Jilemnického a Komenského ulici/ 
a členové skupiny Kamarádi Brno.

„Světýlkové průvody“  odejdou 
v 16:10 hodin od budovy ZŠ na 
Komenského ulici a autoservisu 
na ul. Osvobození.

Adventní zastavení: 
2., 9., 16. a 23. 12. 2012 
v 17:30 hodin na terase u MKS.

„Vánoční vytrubování“ 
24. 12. 2012 - Štědrý den
od 14:00 hodin u MKS.
 

Na závěr slavnostní akce 
je připraven ohňostroj.
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MIKULÁŠSKÝ

BÌH DO VRCHU
Adamovská vlásenka 2012

Komise PZMA & MA21, za finanèní podpory Jihomoravského kraje,

OOB Spartak Adamov, MÌSTO ADAMOV, JSDH a MKM Vás zvou na

1. 12. 2012

v
  v MKM

na ulici DRUŽSTEVNÍ
13.30

Registrace PØIHlÁŠEK

Závodí se v tìchto

kategoriích:

-

- rodièe s dìtmi do 6 let

- chlapci a dívky

4-6, 7-10, 11-14, 15-17 let

- muži A ŽENY 18-39, 40+ let

- umìlecký dojem

- nejmladší úèastník

- nejstarší úèastník

PrùbìžnÝ

    START
A pøedávání odmìn ÚÈASTNÍKÙM

vyhlášení výsledkù V MKM NEJPOZDÌJI V  16.15 h

V CÍLI PO VRCHOLNÝCH SPORTOVNÍCH VÝKONECH

START

v 14.00

Doprovodné akce MKM PRO DÌTI

S MAlÝM OBÈERSTVENÍM

ÈEKAJÍ NA VÁS

Odmìny a ceny
PUTOVNÍ POHÁR

PRO CELKOVÉHO

VÍTÌZE

PØIJÏTE SE POBAVIT, ZAZÁVODIT SI, POKRAÈOVAT

V NOVÉ TRADICI ADAMOVSKÉ ZÁBAVY A SPORTU.

NENÍ DÙLEŽITÉ ZVÍTÌZIT, ALE ZÚÈASTNIT SE A POBAVIT SE !

sobota
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012

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

5.10. Světelský podzim v Adamově - koncert Lenky Filipové MKS, Farní úřad

10.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

12.10. Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

19.10. Koncert Zuzany Stirské & Gostel Time MKS

19.10. Adamovská drakiáda III MKM

30.10. Dvouhodinovka pro zdraví Komise PZMA a MA21
MKS

Listopad 16.-17.11. Turnaj v ultimate frisbee pro začínající a mírně pokročilé týmy Ultimate frisbee Brno o.s.
Sokolovna Adamov

30.11. Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Slavnost slabikáře ZŠ a MŠ Adamov

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

2.12. Charitativní vernisáž fotografií Roberta Vlka z prostředí dětské traumatologie MKS

2., 9., 16., 23. 12. Adventní zastavení MKS

9.12. Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

11.12. Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

14.12. Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi MKM

24.12. 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

Zlatá zastávka 
Vás zve na akci

VŠE  
O SNOWBOARDINGU

Chcete začít se snowboardem a nevíte jaký si koupit?

Chcete poradit s kvalitním oblečením, ve kterém budete 
po celou dobu řádění na horách v teple a suchu?

Přijďte za námi v úterý na Zlatou zastávku, kde se 
budeme o těchto věcech bavit a zároveň Vám je ukážeme. 

Součástí akce je videoprojekce, malé občerstvení 
a soutěž o ceny (zdarma).

Kdy: 13. listopadu 2012
Kde: Nízkoprahový klub  
 Zlatá zastávka
V kolik: 16:00 – 18:00 hodin

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov 

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

AKCE NA LISTOPAD:
čtvrtek 8. 11. 2012

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
V oblíbeném turnaji budeme soutěžit v prostorách MKM od 16: 00 hod.

Pro nejlepší hráče budou připraveny sladké odměny.

čtvrtek 15. 11. 2012
TVOŘENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Tentokrát si v naší tvořivé dílničce vyzkoušíme vyrobit alobalovou 
technikou zajímavé obrázky. Začínáme v 15:30 hod.

pátek 30. 11. 2012
KRESLENÍ

Během pátečního odpoledne si budeme v klubu kreslit pomocí 
vatových tyčinek. Společnými výtvory si následně vyzdobíme 

prostory v MKM. Od 16:00 hod.
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Z jednání Rady města Adamova
Na 43. schůzi konané dne 17.9.2012 
mimo jiné RM:

Vzala  na  vědomí  Zápis  o  vyhodnocení  ve-
řejné zakázky ze dne 30. 8. 2012 na realizaci 
stavebních prací s názvem „Lávka přes řeku 
Svitavu (ADA-204) v Adamově u obchodní-
ho  centra  A-centrum  (Albert)“  a  rozhodla 
v  souladu  s  novelizací  zákona  č.  137/2006 
Sb. o neuzavření Smlouvy o dílo se společ-
ností Firesta, a.s., z důvodu přijetí a hodno-
cení pouze jedné nabídky.
Schválila  opětovně  text  Zadávací  doku-
mentace pro veřejnou zakázku na stavební 
práce zadanou dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů v rámci projektu „Lávka přes řeku 
Svitavu  (ev.č.  ADA-204)  v  Adamově  u  ob-
chodního  centra  A-centrum  (Albert)“  sou-
časně schválila složení komise pro otevírání 
obálek  a  hodnotící  komisi  pro  vyhodnoce-
ní  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  sta-
vební  práce „Lávka  přes  řeku  Svitavu  (ev.č. 
ADA-204) v Adamově u obchodního centra 
A-centrum (Albert)“ v souladu se zákonem 
č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve 
znění pozdějších předpisů, v tomto složení: 
členové - Jiří Němec, Bc. Roman Pilát, MBA, 
Pavel Ševčík, Miloš Volavý, Dana Hnátovičo-
vá. Náhradníci - RNDr. Karel Truhlář, Bc. Dita 
Mašková,  Iveta  Henková,  Hana  Šebelová, 
Martina Písaříková.
Vzala na vědomí Zápis z 19. zasedání Kultur-
ně informační komise a z 19. zasedání komi-
se Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21.
Jmenovala  s  účinností  od  1.  10.  2012  čle-
nem  komise  Projektu  Zdravé  město  Ada-
mov a místní Agendy 21 pana Zdeňka Kufu.
Schválila  text  Zadávací  dokumentace  pro 
podlimitní  veřejnou  zakázku  na  služby  za-
danou  ve  zjednodušeném  podlimitním 
řízení  dle  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřej-
ných  zakázkách,  v  platném  znění  v  rámci 
projektu  „Protipovodňová  opatření  města 
Adamov-digitální plán“ a současně schválila 
složení komise pro otevírání obálek a hod-
notící komisi (hodnotící komise je pověřena 
otevíráním  obálek  s  doručenými  nabídka-
mi) pro vyhodnocení podlimitní veřejné za-
kázky na služby zadané ve zjednodušeném 
podlimitním  řízení  dle  zákona  č.  137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
v  rámci  projektu „Protipovodňová  opatření 
města Adamov-digitální plán“, v tomto slo-
žení: členové - Jiří Němec, Bc. Roman Pilát, 
MBA, Bc. Dita Mašková, doc. Ing. Rudolf Ry-
bář, CSc., Mgr. Nikola Veverková. Náhradníci 
- Bc. Libuše Špačková, Jan Ostrý, Hana Šebe-
lová, Pavel Ševčík, Mgr. Kamila Ševčíková.











Zprávy z radnice
Schválila  text  Zadávací  dokumentace  pro 
podlimitní  veřejnou  zakázku  na  dodávky 
zadanou  ve  zjednodušeném  podlimitním 
řízení  dle  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřej-
ných  zakázkách,  v  platném  znění  v  rámci 
projektu  „Protipovodňová  opatření  města 
Adamov-hlásiče“ a současně schválila slože-
ní komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komisi  (hodnotící  komise  je  pověřena  ote-
víráním  obálek  s  doručenými  nabídkami) 
pro vyhodnocení podlimitní veřejné zakáz-
ky  na  dodávky  zadané  ve  zjednodušeném 
podlimitním  řízení  dle  zákona  č.  137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném zně-
ní v rámci projektu „Protipovodňová opatře-
ní města Adamov-hlásiče“, v tomto složení: 
členové - Jiří Němec, Bc. Roman Pilát, MBA, 
Bc. Jan Grulich, Dana Hnátovičová, Mgr. Ni-
kola Veverková. Náhradníci - Miloslav Havíř, 
Jan Ostrý, Ing. Vladimír Pavlík, Martina Písa-
říková, Mgr. Kamila Ševčíková. 
Vzala na vědomí odstoupení pana Mirosla-
va Čumy z  funkce člena Kontrolního výbo-
ru, člena Sportovní komise a předsedy Lik-
vidační komise, které podal dne 29. 8. 2012 
s účinností od 1. 9. 2012 .
Na základě § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů,  jmenovala  předsedou  Likvidační 
komise Jaroslava Hnátoviče, Adamov.
Doporučila  Zastupitelstvu  města  Adamova 
vzít na vědomí odstoupení pana Miroslava 
Čumy  z  funkce  člena  Kontrolního  výboru 
podané dne 29. 8. 2012 s účinností od 1. 9. 
2012 a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů aklamací zvolit nového člena Kon-
trolního  výboru,  navrženého  předsedkyní 
Kontrolního výboru PharmDr. Janou Novot-
nou, kterým je pan Antonín Procházka, by-
tem Adamov.
Vzala  na  vědomí  žádost  Základní  umělec-
ké školy, Adamov, okres Blansko, Ronovská 
12 o zřízení nového umyvadla v prostorách 
učebny  výtvarného  oboru  a  schválila  tuto 
instalaci.
Vzala na vědomí žádost Zlaté zastávky Ada-
mov ze dne 12. 9. 2012 o umístění reklam-
ní plachty na budovu Smetanovo nám. 99, 
Adamov a požadované umístění schválila. 
Vzala  na  vědomí  změnu  rozpisu  rozpočtu 
č. 6/2012.
Projednala  a  doporučila  Zastupitelstvu 
města Adamova schválit Rozpočtové opat-
ření č. 6/2012.
Doporučila  Zastupitelstvu  města  Adamova 
uložit starostovi předložit návrh rozpočtové-
ho provizoria na období leden – únor 2013 
ke schválení Zastupitelstvu města Adamova 
v termínu do 31. 12. 2012 a návrh rozpočtu 



















na r. 2013 ke schválení Zastupitelstvu města 
Adamova v termínu do 28. 2. 2013.
Schválila  program  16.  zasedání  Zastupitel-
stva  města  Adamova,  konaného  ve  středu 
26.  září  2012  v  16:30  hodin  na  Městském 
úřadě v Adamově.

Na 44. schůzi konané dne 26. 9. 2012 po 
konání zasedání ZM mimo jiné RM:

Vzala na vědomí Zápis z 20. zasedání Kultur-
ně informační komise. 
Schválila  položkové  znění  Rozpočtového 
opatření č. 6/2012.
Vzala  na  vědomí  výpověď  Smlouvy  o  náj-
mu nemovitosti č. 31/2009/PP a č. 30/2009/
PP  ze  dne  11.  11.  2009  na  zahrádky  -  části 
pozemku parc. č. 425 v k.ú. a obci Adamov 
(v  lokalitě  „u  tenisových  kurtů“)  a  uložila 
odboru  SMM  zveřejnit  záměr  nového  pro-
nájmu. 
Vzala na vědomí žádost ze dne 24. 9. 2012 
nájemce  bytu  č.  62  na  ul.  Komenského  6 
v  Adamově  o  prodloužení  termínu  splat-
nosti předplaceného nájemného a schválila 
prodloužení  termínu  splatnosti  předplace-
ného nájemného k bytu do 20. 11. 2012.

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova:
Dne 26. 9. 2012 se konalo 16. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:

Bylo vzato na vědomí odstoupení pana Mi-
roslava  Čumy  z  funkce  člena  Kontrolního 
výboru podané dne 29. 8. 2012 s účinností 
od 1. 9. 2012.
Byl aklamací zvolen novým členem kontrol-
ního výboru pan Antonín Procházka, bytem 
Adamov.
Byla  schválena  obecně  závazná  vyhláška 
č. 4/2012 O udržování čistoty a pořádku ve 
městě Adamově.
Byl vzat na vědomí zápis z Finančního výbo-
ru, konaného dne 24. 9. 2012.
Bylo  chváleno  přijetí  účelové  neinvestiční 
dotace ve výši 119.000,- Kč, na zabezpeče-
ní konání společných voleb do krajských za-
stupitelstev a Senátu Parlamentu ČR.
Bylo  schváleno  rozpočtové  opatření 
č. 6/2012.
Byly schváleny Smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Města Adamova mezi Městem 
Adamov  a  sportovními  organizacemi:  FK 
Adamov ve výši 81 142,- Kč, Šipkovým klu-
bem Adamov ve výši 37 301,- Kč, sdružením 
hráčů pétanque Fenyx ve výši 15 502,- Kč, TJ 
Sokol Adamov ve výši 63 702,- Kč, TJ Spartak 
Adamov ve výši 130 554,- Kč a Judo Klub Sa-
muraj Adamov ve výši 21 799,-Kč.
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Informace 
pro řidiče

V  rámci  zimního  období  2012/2013 
budou  v  termínu  od  1.  11.  2012  do 
31. 3. 2013 poskytovány bližší informace 
řidičům  o  prováděné  zimní  údržbě 
a  aktuální  sjízdnosti  silnic  na  území 
okresu  Blansko  na  telefonních  číslech 
516  481  173  nebo  737  237  209,  a  to 
nepřetržitě 24 hodin denně. 

Odbor SMM

Bylo  uloženo  starostovi,  aby  předložil  ná-
vrh  rozpočtového  provizoria  na  období  le-
den – únor 2013 ke schválení Zastupitelstvu 
města Adamova v termínu do 31. 12. 2012 
a návrh rozpočtu na r. 2013 ke schválení Za-
stupitelstvu  města  Adamova  v  termínu  do 
28. 2. 2013.

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
a zastupitelstva města zpracovala tajemnice  

Bc. Libuše Špačková



Výsledky voleb 
do zastupitelstev krajů za Adamov

Celkový počet oprávněných voličů:     3 783
Počet voličů, kteří se dostavili k volbám:   1 396, to je 36,90 %
Celkem odevzdáno: 1 395 úředních obálek z toho:  1 346 platných hlasů, tj. 96,49 %
Dosažené pořadí stran v Adamově :

poř. název strany počet  
hlasů

vyjádřeno 
v %

1. ČSSD 460 34,17
2. KSČM 317 23,55
3. KDU-ČSL  165 12,25
4. ODS 86 6.38
5. TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj 55 4,08
6. Strana zelených 51 3,78 
7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 36 2,67
8. „Sdružení nestraníků“ 32  2,37
9. Česká pirátská strana 29  2,15
10. Moravané 23 1,70 
11. NEZÁVISLÍ 18 1,33
12. Dělnická strana sociální spravedlnosti 16 1,18
13. Strana svobodných občanů 15 1,11
14. Volte Pravý Blok- stranu za snadnou ……….. 11 0,81
15. Věci veřejné 8 0,59
16. Suverenita-Blok Jany Bobošíkové-ZMĚNA PRO JIŽNÍ MORAVU 7 0,52
17.-18. Koruna Česká (monarch. strana) 5 0,37
17.-18. NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ 5 0,37
19. Národní socialisté-levice 21. století 3 0,22
20. Konzervativní strana 2 0,14
21.-22. Folklor i Společnost 1 0,07
21.-22. Strana soukromníků České republiky 1 0,07
23. REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 0 0,00

Bližší informace o volebních výsledcích za Adamov jsou uvedeny na www. adamov.cz. Všechny 
volební informace lze získat na internetové adrese www.volby.cz 

Vybrané události ze září 2012 konkrétně:
Při hlídkové činnosti na ulici Nádražní byl spat-
řen volně se pohybující pes v blízkosti komu-
nikace, který nebyl pod dohledem svého maji-
tele. Strážníci provedli jeho odchyt a následné 
předání  majiteli,  který  si  jednáním  v  rozporu 
s  vyhláškou  města  Adamova  vysloužil  bloko-
vou pokutu.
Při  pochůzkové  činnosti  spatřili  strážníci  ,,po-
divný  šum,  před  bytovým  domem  na  ulici 
P.  Jilemnického.  Po  příchodu  na  místo  bylo 
strážníkům sděleno, že došlo ke konfliktu mezi 
osobami,  které  nabízely  služby  poskytovatele 
plynu  a  obyvatele  bytového  domu,  který  byl 
tak nespokojený s jejich vystupováním, že se je 
rozhodl ,,zchladit,, kýblem vody. Strážníci celou 
věc na místě uklidnili a dále prováděli nezbyt-
né úkony ke zjištění skutečného stavu věci. 





Návštěvníkem protialkoholní záchytné stanice 
Brno – Černovice se stala žena, která v podna-
pilém stavu napadala hosty restaurace na uli-
ci Družstevní a vzbuzovala veřejné pohoršení. 
Strážníci celou událost vyřešili jejím převozem 
na  protialkoholní  záchytnou  stanici,  kde  se 
žena ze svého jednání vyspala.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že se vyskytly případy 

podomních nabídek výhodných či nevýhodných 
služeb  různého  druhu.  Doporučujeme  Vám  ne-
pouštět nikoho cizího do svého bytu, a pokud bu-
dete mít jakékoliv podezření na ,,nekalé,, praktiky, 
neváhejte kontaktovat strážníky MP Adamov, kte-
ří  prověří  oprávněnost  nabízení  služeb  a  budou 
mapovat pohyb těchto osob v Adamově. 
Mgr. Vítězslav Červený, vedoucí strážník MP Adamov



Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Oznámení
Město  Adamov  vydalo  obecně  závaznou 

vyhlášku č. 4/2012 O udržování čistoty 
a  pořádku  ve  městě  Adamově.  Občanům 

je k dispozici k nahlédnutí na www.adamov.cz 
nebo u tajemnice Bc. Libuše Špačkové.

Poděkování za 
blahopřání

Děkuji  Sboru  pro  občanské  záležitosti 
v  Adamově  za  blahopřání  a  květnové  dary 
k mému životnímu jubileu.

Helena Procházková
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Tisková zpráva Města Adamov – černá zvěř 
Vzhledem k množícím se ústním, telefonickým i písemným dotazům z řad veřejnosti 

vydává Město Adamov následující tiskovou zprávu. 
Výskyt a vstupy černé zvěře do zastavěného území obce Adamov byly konzultovány 

s Městským úřadem Blansko, Odbor životního prostředí, Oddělení  lesního hospodář-
ství, ochrany přírody a zemědělství, jako s obcí s rozšířenou působností. V rámci diskuse 
na dané téma s Ing. Ivanou Stuchlíkovou bylo konstatováno a následně doporučeno. 

Černá zvěř vykazuje na celém území České republiky stav přemnožení a poměrně 
suché léto zapříčinilo vstupy zvěře až na kraje lesních pozemků, to je do blízkosti osíd-
lených oblastí. 

Město Adamov tímto žádá všechny majitele pozemků a zahrádek v blízkosti  lesa, 
aby neukládali na kraje lesních porostů biologicky rozložitelný odpad a shnilé či jinak 
poškozené ovoce a zeleninu, které nebudou využity k osobní spotřebě. 

Město Adamov dále vyzvalo ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny 
o provedení redukce černé zvěře, to je nařízením o zvýšeném odstřelu ve všech blíz-
kých honitbách. 

Vedení města 

EUROKLÍČ v Jihomoravském kraji
Vážení přátelé,
držitelé  průkazu  TP,  ZTP,  ZTP/P,  diabetici, 

stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří 
let,  můžete  získat  zdarma  EUROKLÍČ  a  zapojit 
se  aktivně  do  projektu  Euroklíč v Jihomorav-
ském kraji �01�,  který  realizuje  Národní  rada 
osob se zdravotním postižením ČR díky finanč-
ní  podpoře  Jihomoravského  kraje  a  Minister-
stva pro místní rozvoj ČR. 

Osobám  se  zdravotním  postižením  a  rodi-
čům  dětí  do  tří  let  bude  distribuováno  3  896 
Euroklíčů  a  ve  veřejně  přístupných  budovách 
bude osazeno 51 Eurozámků, k nimž provozo-
vatelé  obdrží  153  služebních  Euroklíčů.  Každé 
místo  osazené  Eurozámkem  bude  označeno 
pamětní  deskou  a  databázi  všech  osazených 
míst naleznete na www.euroklic.cz.

Pro Adamov tyto Euroklíče distribuje:
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 

679  04  Adamov,  odbor  sociálních  a  správních 
věcí, Bc. Dobra Moserová, tel. 516 499 624, e-
mail: social@adamov.cz.
K čemu je dobrý Euroklíč?

Zajišťuje  rychlou  a  důstojnou  dostupnost 
veřejných  sociálních  a  technických  kompen-
začních zařízení (např. výtahů, svislých a scho-
dišťových plošin apod.) osazených  jednotným 
Eurozámkem.  Euroklíč  lze  použít  v  řadě  zemí 
Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst (např. 
na  úřadech,  nádražích,  čerpacích  stanicích, 
v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat 
Eurozámkem?

Uvedené  cílové  skupiny  potřebují  ke  své 
hygieně  vybavené  a  čisté  prostředí,  což  uza-
vřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém 
zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena 
a brání jejich zneužívání nežádoucími skupina-
mi (např. vandaly, narkomany, pouličními pro-
stitutkami apod.). 

Kdo může získat zdarma Eurouklíč?
Euroklíč  může  zdarma  získat  každý  držitel 

průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a on-
kologický pacient, který má bydliště v JM kraji.

Je  nutné  předložit  občanský  průkaz  a  prů-
kaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držite-
li průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ 
napsáno  krátké  čestné  prohlášení,  že  patří  do 
některé z cílových skupin.  

Centrálním  distribučním  místem  Euroklíčů 
pro JM kraj  je Regionální pracoviště a poradna 
NRZP  ČR  pro  JM  kraj,  Cejl  892/32  (u  zastávky 
Körnerova), 602 00 Brno, 1. patro, bezbariérový 
vstup  je  ze  zadní  stany  budovy  (výtah),  tel.  č.: 
542 214 110, 542 214 111, 736 751 211, e-mail: 
brno@nrzp.cz , m.michalcova@nrzp.cz.

Výdejní hodiny Euroklíčů v Brně, Cejl 32:
Pondělí  8:30 – 12:00   12:30 – 14:00
Úterý  8:30 – 12:00   12:30 – 14:00
Středa  8:30 – 12:00   12:30 – 14:00
Čtvrtek  8:30 – 12:00  12:30 – 14:00
Pátek  8:30 – 12:00

Po telefonické domluvě lze Euroklíče vydat 
i mimo uvedené hodiny.

Poradna  NRZP  ČR  pro  JM  kraj  poskytuje 
bezplatné  odborné  sociální  poradenství  oso-
bám se zdravotním postižením, seniorům, rodi-
čům dětí se zdravotním postižením, opatrovní-
kům osob zbavených nebo omezených ve způ-
sobilosti k právním úkonům a dalším rodinným 
příslušníkům a ostatním pečujícím osobám.

Distribuce Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let
Veřejná  sociální  zařízení  jsou  zpravidla  vy-

bavena  přebalovacím  pultem  a  díky  své  ve-
likosti  umožňují  zaparkování  dětského  ko-
čárku.  Proto  si  mohou  Euroklíč  dlouhodobě 
zapůjčit  i  rodiče  dětí  do  tří  let  prostřednic-
tvím Sítě mateřských center. Kontakt: Markéta 
Horáková,  krajská  koordinátorka  pro  JM  kraj,  
tel: 724 954 734,    
e-mail: marketa.horakova@materska-centra.cz.

SLOVA PRO 
POVZBUZENÍ

Není asi u nás člověka, který by neměl ně-
koho ze známých rozvedeného. Na téma škod-
livosti/neškodlivosti  rozvodů  už  sice  bylo  na-
psáno  dost,  ale  jeden  nepříznivý  dopad  jsem 
si  v  poslední  době  přesto  uvědomil.  Souvisí 
s  určením  malých  dětí  do  výchovy  jednoho 
z rodičů. Nejčastěji děti dostane do péče mat-
ka a otec si je může vzít na víkend řekněme po 
čtrnácti  dnech.  Když  se  s  těmito  školáky  pak 
bavím, všimnu si často, že rodič, se kterým jsou 
denně v kontaktu, je v jejich očích „problémo-
vý“, zatímco ten, kterého vidí jen občas, vychá-
zí jako ten „oblíbenější“. Důvod? Nejčastěji ten, 
že rodiče, který je denně vychovává, organizu-
je  jim  čas,  dohlíží  nad  školními  povinnostmi, 
nad docházkou do kroužků a podobně, vníma-
jí jinak, než toho, který si je může vychutnat jen 
na pár hodin. Podobný rozdíl vnímají i tenkrát, 
když  si  chtějí „něco  koupit“.  Rodič  –  vychova-
tel to vidí jinak, než rodič – víkendový, který se 
dětem snaží v rámci možností víc dopřát. Děti 
si tak podvědomky zvykají na to, za kým z ro-
dičů a kdy zajít, když chtějí něčeho dosáhnout 
a zvykají si na další a další věci… Třeba na to, 
že tomu, kdo po nich chce práci a zodpověd-
nost,  je  lepší se vyhnout a k tomu, kdo jim je 
ochoten dopřát výhody i bez relativní námahy, 
je dobré se přiklonit, případně dát svůj hlas. 

Když  tak  pozoruju  výsledky  voleb,  nezají-
má mě ani tak, které straně lidé dali hlas, jako 
spíš to, jestli jej dali, jak to mám říct, „programu 
– výchovnému“ nebo „programu – víkendové-
mu“. Zdá se mně, že v podzimních volbách pře-
vážily hlasy pro program …

Jiří Kaňa
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Poděkování ZUŠ Adamov
Děkujeme  všem  žákům  výtvarného 

kroužku  ZUŠ  pod  vedením  paní  učitelky 
Aleny  Baisové,  kteří  změnili  vzhled  šedé 
zdi u autobusové zastávky na Ptačině. Ma-
teriální  zabezpečení  a  přípravu  podkladu 
zajistilo město, výtvarné zpracování kolek-
tiv ZUŠ. Pro následující roky připravujeme 

další vzájemnou spolupráci v rámci grafic-
ké  úpravy  kontejnerových  stání  a  dalších 
šedých  zdí  u  chodníků  či  schodišť.  Po  vy-
hodnocení předložených návrhů žáci ZUŠ 
Adamov ztvární i průchod domu služeb na 
Družstevní ulici.

Vedení města Adamova

ZPRÁVY Z MATRIKY
V sobotu dne 6. října 2012 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. 

Do života byly přivítány tyto děti:
21. 3.  Václav Šlechta, Družstevní 2
22. 3.  Sofie Slezáková, Ronovská 4
4. 4.    Kristýna Boumová, 

Neumannova 2
6. 4.    Adam Boleloucký, Družstevní 6
23. 5.  Jakub Krmíček, Družstevní 9
30. 5.  David Smutek,  

Petra Jilemnického 15
31. 5.  Vendula Salajková, Ronovská 6
19. 6.  Michaela Pospíšilová, Sadová 16
2. 7.    Amálie Dvořáková, Neumannova 6
15. 7.  Viktorie Smutníková, Sadová 17
20. 7.  Kateřina Koplíková, Sadová 23
22. 7.  Tomáš Slouk, Komenského 25
26. 7.  Izabela Rudzanová,  

Petra Jilemnického 15
12. 8.  Iva Koláčková, Komenského 17
14. 8.  Žaneta Charvátová, Opletalova 32
17. 8.  Pavlína Drlíková, Osvobození 11
18. 8.  Filip Tomašák, Zahradní 5
18. 8.  Alžběta Volavá, Družstevní 6

Blahopřejeme
2. 10.  Květoslava Hovorková, 89 roků, 

Opletalova 44
4. 10.  Marta Neveselá, 87 roků,  

Fibichova 34

7. 10.  Jan Machálek, 75 roků,  
Komenského 19

18. 10.  Vlasta Šlesingerová, 93 roky, 
Fibichova 5

20. 10.  Zdenka Vojtěchová, 83 roky, 
Komenského 17

25. 10.  Marta Košťálová, 81 rok, Tererova 1
26. 10.  Alenka Janků, 81 rok, 

Osvobození 8
28. 10.  Božena Vozdecká, 82 roky, 

Sadová 25
28. 10.  Maria Dáňová, 80 roků, Blažkova 1
29. 10.  Jiří Moravec, 70 roků, Sadová 21
29. 10.  Marie Forejtníková, 70 roků, 

Opletalova 38 A
30. 10.  Růžena Birčíková, 70 roků, 

Mírová 12
31. 10.  Vlasta Drbalová, 70 roků, 

Komenského 1

Úmrtí
17. 9.  Jarmila Pernicová, roč. 1934, 

Komenského 1
19. 9.  Vladimír Cypra, roč. 1941,  

Petra Jilemnického 15
27. 9.  Helena Zdražílková, roč. 1925, 

Tererova 4
8. 10.  Josef Novák, roč. 1934, 

Komenského 9
13. 10.  Růžena Popelková, roč. 1931, 

Tererova 2

VZPOMÍNKA
Dne  2.  listopadu  t.  r.  uplyne  15  let,  co 

nás  navždy  opustil  milovaný  syn  a  bratr  pan 
Jiří  Švihla.  Děkujeme  všem,  kdo  mu  věnuji 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci.

Dne 3. listopadu 2012 uplyne 12 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.

Dne  5.  listopadu  t.  r.  si  připomeneme 
8.  výročí  úmrtí  paní  Růženy  Ferdové, 
dlouholeté  pracovnice  Adastu  a  obyvatelky 
města.  Všichni,  kteří  jste  ji  měli  rádi  jako 
spolupracovnici,  kamarádku  i  sousedku, 
vzpomeňte s námi. Dne 30. 11. t. r. by oslavila 
nedožité 80. narozeniny.

Za celou rodinu Dagmar Pečenková, dcera.

Dne  8.  listopadu  t.  r.  uplyne  100  let  od 
narození pana Jiřího Trávníčka. 

Vzpomíná dcera s rodinou.
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a vý-

bojky nepatří do popelnice na směsný odpad, 
protože z nich mohou při rozbití unikat nebez-
pečné látky.

Každého z nás to někdy potkalo: přestane 
nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, 
kam vyrazit pro novou a jak naložit s tou ne-
funkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé 
zářivky nepatří do komunálního odpadu. Ne-
patří však ani do tříděného skla, i když jsou ze 
skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubi-
cové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé 
množství jedovaté rtuti, která by při špatném 
zacházení  a  vyšších  koncentracích  mohla 
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. 

Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a ode-

vzdat  ji  v  obchodě  při  nákupu  té  nové.  Další 
možností,  jak správně naložit s nefunkční zá-
řivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře fir-
my GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov, kde 
je otevřeno pondělí, středa, pátek od 10:00 do 

18:00 hod mimo státem uznané svátky. Obslu-
ha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme 
a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se ne-
rozbila. Zpětný odběr zářivek pro naše město 
Adamov zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady provozu sběr-
ného místa, ale plně hradí veškeré náklady na 
přepravu  a  recyklaci. Tím  našemu  obecnímu 
rozpočtu ušetří část prostředků určených pro 
nakládání s komunálním odpadem. 

Kde zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst 

EKOLAMP  sváží  kontejnery  se  zářivkami  do 
specializovaných recyklačních firem. Zde jsou 
pro  opětovné  použití  získávány  především 
kovy, plasty,  sklo a  rtuť. Hliník, mosaz a další 
kovy  se  mohou  znovu  použít  v  kovovýrobě, 
např. pro součástky jízdních kol. Recyklované 
plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňova-
cí dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je 
znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se 
používá jako technický materiál nebo v někte-

rých  případech  i  pro  výrobu  nových  zářivek. 
Opětovně je tak možné pro další výrobu pou-
žít až 90 % materiálu, ze kterého byla zářivka 
vyrobena. 

Prostřednictvím EKOLAMP se ročně recyk-
lují  miliony  zářivek  a  výbojek.  Stále  ale  velké 
množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete 
pomoci tuto situaci změnit. 
Více se o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz .

Město Adamov, Komise projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21  
ve spolupráci s MKS Adamov zve srdečně všechny občany Adamova na 

 

sběrná místa a sběrné nádoby, třídění, bioodpad, nebezpečný a nadměrně rozměrný 
odpad, frekvence svozu, způsob platby za komunální odpad …

I VY MŮŽETE OVLIVNIT VÝŠI PLATBY ZA ODPAD!!!

KDY a KDE:
20. 11. 2012 od 17:00 h v MKS, Opletalova ulice na Ptačině 

22. 11. 2012 od 17:00 h ve Společenském centru, Komenského 6 na Horce
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dříve  určeny  jako  návrhy  k  Artprotisům,  později  autorka  přešla  k  vý-
hradně abstraktním obrazům.

Vývoj Mgr. Věry Procházkové osciloval od zaujetí textilními techni-
kami, abstraktními kompozicemi až po osobité krajinomalby. Abstrakt-
ní  obrazy  jsou  symbolické  od  signálních  záznamů  až  po  imaginární 
představy, kde se dostává ke střetům s reálným světem. Od devadesá-
tých let začala nacházet svou krajinu, vycházející z konkrétní i signální 
inspirace. Krajinu, ve které nezatracuje náladu rybníků, večerních ulic 
i hradů, kterým modř dodává žánrovou atmosféru. Je to návrat výtvar-
nice k lazurní malbě a hlavně k barevné proměně. Její projev není jed-
nostranný, tíhne k lyrickému vyjádření svého nitra. Je to rozhodnutí vě-
novat se přírodě a jejímu posunu do sféry fantazie.

PhDr. Jiří Novotný

Pozvánka na výstavu  
Věra Procházková – tapisérie a obrazy

Městské kulturní středisko – Historicko-vlastivědný kroužek připravil 
ve výstavní síni Společenského centra MKS výstavu prací Věry Procház-
kové. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 11. listopadu 2012 ten-
tokrát výjimečně ve 14:30 hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav Budiš, 
v  hudební  části  vystoupí  Olga  Procházková,  sólistka  opery  Slezského 
divadla v Opavě a František Šmíd - klavírní doprovod. Výstavu je možno 
zhlédnout denně od 13.00 do 17.00 hodin až do 20. listopadu 2012.

Mgr. Věra Procházková pochází z Brna, kde v současné době žije. Po 
studiích  na  Komenského  univerzitě  v  Bratislavě  (malba  u  akad.  malí-
ře Eugena Nevana) působila pedagogicky  jako profesorka na školách 
uměleckého směru.

Svůj čas musela dělit mezi tvůrčí práci, rodinu a učitelské povolání. 
Vedle pedagogické činnosti se od roku 1970 věnovala hlavně textilní 
tvorbě,  tkané  a  netkané  tapiserii.  S  barevným  rounem  začala  praco-
vat v dílnách Artprotisu, ale zůstávala věrná ručně tkaným gobelínům. 
U tapiserií převládají barvy podzimu - hnědá, žlutá a bílá. Tato barev-
nost nejprve převládá i v abstraktních malbách, později přidává modř, 
která někdy se žlutou barvou převládá. Abstraktní kompozice byly nej-

Kalendář 2013
Město Adamov nabízí k prodeji stolní kalendář na rok 2013 s názvem 

Vyrobeno v Adamově. Ukazuje zajímavé výrobky z historie strojíren. Ka-
lendáře  můžete  zakoupit  na  pokladně  MěÚ  v  době  pokladních  hodin 

(Po a St 8:00 – 17:00hod, Út 8: 00 – 11:00 hod), v Café a Wine u A-centra, 
v MKS Adamov, dále v potravinách pana Uhlíře na Ptačině, květinářství 
Krejčiříková a potraviny p. Šmahel na Horce. Cena kalendáře je 45,- Kč.

VYROBENO
V ADAMOVĚ
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NA MĚSÍC LISTOPAD JSME PRO 
VÁS PŘIPRAVILI...

8. listopadu 2012
EXKURZE  
„JURKOVIČOVA VILA” BRNO
Zveme Vás k návštěvě Jurkovičovy vily 
v Brně Žabovřeskách, která je pro veřej-
nost otevřena od 1. dubna 2011. Pro-
hlídka s průvodcem je zajištěna v do-
bě od 14:00 (I. skupina) a 15:00 hodin 
(II. skupina). 
Odjezd autobusu z Adamova ve 13:00 
hodin. Cena exkurze (zahrnuje vstupné 
a dopravu) 100 Kč pro seniory a studen-
ty, 150 Kč pro plnoplátce. 
Přihlášky:  
do 3. 11. 2012 na telefonu 607 518 104 
nebo přes e-mail mks@mks-adamov.cz



11. listopadu 2012
VERNISÁŽ VÝSTAVY VĚRY 
PROCHÁZKOVÉ „TAPISÉRIE 
A OBRAZY”.
Společenské centrum MKS na Komen-
ského ulici.
Začátek výjimečně ve 14:30 hodin. 
V ostatních dnech je výstava otevřena 
v době od 13 do 17 hodin a potrvá do 
20. 11. 2012.



Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��� 0� Adamov 

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

VÝSTAVA fotografií stromů  
nominovaných na titul  

STROM ROKU 2012.
přísálí MKS

V průběhu měsíce listopadu můžete při 
návštěvě MKS navštívit výstavu fotogra-
fií stromů nominovaných na titul Strom 

roku 2012. 
Titul získala (výsledky z 20. října 2012) 

Lípa z Novodvorské aleje ve Vavřinci 
na Blanensku.

7. listopadu 2012
LENKA FILIPOVÁ ČTE DĚTEM 

V RÁMCI PODPORY PROJEKTU 
„CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM”

Fara Adamov, U Kostela 1
Lenka Filipová bude číst dětem ze své 

oblíbené knížky z dětství  
od 16:30 hodin.  

Vstup volný.

7. listopadu 2012

KONCERT LENKY FILIPOVÉ
 Kostel svaté Barbory 

Začátek v 17:30 hodin
V náhradním termínu vás zveme na 

koncert oblíbené kytaristky Lenky Filipové 
a jejich hudebních kolegů. Rezervace 

vstupenek i zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.

10. listopadu 2012

SOBOTNÍ SETKÁNÍ  
S POHÁDKOU

Salonek MKS

Začátek v 16:00 hodin 

Účinkuje Zdeněk Ševčík 

Představení:  
DVĚ BAREVNÉ POHÁDKY 

– O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE,  
–O VELIKÉ ŘEPĚ

Vstupné: 35 Kč

11. listopadu 2012

BESEDA S MANŽELI ADAMOVÝMI 
NA TÉMA „PĚŠÍ POUŤ  

DO SANTIAGA DE KOMPOSTELA”.
Salonek MKS 

Od 16 hodin

K setkání s Václavem a Alenou 
Adamovými a jejich zajímavým 

povídáním vás zveme v letošním 
roce již podruhé. Beseda je doplněna 
promítáním fotografií. Vstupné: 30 Kč.

13. listopadu 2012
PŘEDNÁŠKA RNDR. ALENY 

ŽÁKOVSKÉ NA TÉMA „NÁRODNÍ 
PARK KURSKÁ KOSA - ANEB 
KALININGRADSKÁ OBLAST - 

ANEB JAK SE MAJÍ V RUSKU...”
Salonek MKS 

Začátek v 17:00 hodin
Vstupné: 30 Kč

15. listopadu 2012
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE 

PRO NEJMENŠÍ
sál MKS Adamov

Začátek: v 9:45 hod.
Účinkuje Divadlo Koráb Brno

Představení: 

TŘI PRASÁTKA
Začátek: v 9:45 hodin

Vstupné: 35 Kč

3. listopadu 2012
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO 
PRAHY NA NOVÝ MUZIKÁL 
„AIDA”
Cílem letošního posledního zájezdu do 
Prahy bude divadlo Karlín, kde je od 
září t.r. uváděn muzikál Aida s Dashou 
a Lucií Bílou v hlavních rolích.
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15. listopadu 2012
ZÁJEZD DO DIVADLA BOLKA 
POLÍVKY NA PŘEDSTAVENÍ  
„NA MĚLČINĚ”
Autor: Frank Houtappels Režie: Jakub 
Nvota Hrají: Iva Janžurová, Miroslav 
Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina 
Remundová.
Text dramatika Franka Houtappelse Na 
mělčině patří k hrám, které nemůžou 
zklamat. Jednak herce, přesněji 
herečky, protože nabízí velké ženské 
role, a jednak diváky. Jde o populární 
žánr hořké komedie… 
Začátek představení je v 19 hodin, 
odjezd z Adamova v 18:00 hodin.

18. listopadu 2012
ZÁJEZD NA PŘEDSTAVENÍ 
„POPELKA NA LEDĚ”

Začátek akce je v 15:00 hodin, odjezd 
ve 14:00 hodin. 
Objednané vstupenky budou připrave-
ny k vyzvednutí 5. 11. v době od 8 do 12 
a dále od 13 do 19 hodin.





Nepřehlédněte:
Na 8. prosince 2012 připavujeme opět 
návštěvu lázeňského městečka Györ 
spojenou s návštěvou termálních lázní.

Dne 10. prosince se můžete těšit na další 
Kávu o páté s... Hostem bude Bc. Božena 
Volavá Davidová, která pro vás připra-
vuje povídání o její nové knize „Barevná 
typologie a líčení podle Feng-Šuej“.

Prosinec je tradičně spojen s konáním 
výstavy nazvané SALON  
ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ. Uspo-
řádání této výstavy se však neobjede 
bez Vaší pomoci a spolupráce. Prosíme 
proto všechny adamovské výtvarníky, 
kteří jsou ochotni podpořit tuto akci 
a představit návštěvníkům svoje práce, 
aby se přihlásili v MKS (možno i na č.t. 
607 518 104, 516 446 590 záznamník 
a prostřednictvím e-mailu mks@mks-
adamov.cz), a to do 15. listopadu t.r. 
Děkujeme! 

Tradiční setkání s Hanou a Petrem 
Ulrychovými pro vás připravujeme na 
22. prosince t.r. Čeká vás zájezd do Měst-
ského divadla Brno na Vánoční koncert 
skupiny Javory.    









19. listopadu 2012

ODPOLEDNE HER A SOUTĚŽÍ  
PRO SENIORY

Salonek MKS Adamov.

Začátek: ve 13:30 hodin.

Vstup: volný

Hry, kvízy a soutěže jsou připraveny pro 
adamovské seniory. 

27. listopadu 2012

TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...
Společenská místnost DPS Adamov.

Začátek: ve 14:00 hodin. 

28. listopadu 2012
KÁVA O PÁTÉ S MILANEM NĚMCEM

Salonek MKS Adamov.
Začátek: v 17:00 hodin

Vstupné: 40 Kč
Pozvání k setkání v Adamově přijal 

herec Městského divadla Brno, který se 
adamovskému publiku představil mimo 

jiné v rolích v představení Dokonalá 
svatba, Někdo to rád horké, ale třeba 
také v roli zlé královny v muzikálu pro 
nejmenší Sněhurka a sedm trpaslíků.

SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ 
DOVOLENÉ – „DOVOLENÁ 2012”

V sobotu 20.  října t.r. proběhlo sčítání bodů, které  jste dali  fotografiím přihlášeným do 
letošního ročníku soutěže pro fotografy amatéry.

Vítězem soutěže se stává a 1. místo obsadil Jan LEPKA (fotografie nazvaná „Vzpomínky“ – 
60 bodů). Druhé místo obsadil Petr Masaryk (fotografie nazvaná „Údolí Bílé Opavy” – 45 bodů)  
a třetí místo Jiří KRÁLÍČEK (fotografie nazvaná „Doprava, která dopravuje jen když chce...“ – 36 
bodů).

Pro autory vítězných fotografií jsou připraveny poukázky do Ateliéru Rampa G. Rauerové. 
Všem soutěžícím za účast v soutěži děkujeme, vítězům blahopřejeme a již nyní se těšíme na sním-
ky z „Dovolené 2013”.

Vítězný snímek – Jan LEPKA „Vzpomínky”
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Cena zájezdu je 530 Kč (slevy nejsou 
poskytovány).    
Termín pro přihlášení je do 10. 11. 2012. 

Mary Poppins – to je název představení, 
na které vás pozveme letos v době 
vánočních svátků. Zájezd do Městského 
divadla Brno pro malé i velké diváky 
připravujeme na 30. prosince t.r. 
(začátek představení je v 16:00 hodin). 
Upozorňujeme, že vstupenky jsou pro 
nás rezervovány pouze do 10. 11. 2012. 
Proto se nezapomeňte přihlásit včas!



Knihy, které najdete 
v knihovně  

MKS Adamov...
Naučná literatura:

Motl, S.: Cesty za oponu času III.
Špaček, L.: Deset let s Václavem Havlem
Cílek, R.: Hlasy z hořících domů
Dvořáková, V.: Rozkrádání státu
Virtue, D.: Andělé, kteří pomáhají

Knihy českých autorek:
Whitton, H.: Císařova hvězda 
Fojtová, V.: Tramín s příchutí krve
Hájková, V: Pes ve městě
Veselá, J.: Simona Monyová
Beráková, Z.: Zimní královna
Lanczová, L.: Vstupenka do ráje
Obermannová, I.: Vznášedlo

Dobrodružné romány:
Roganová, Ch.: Záchranný člun
Forsyth, F.: Příběh Biafry
Smith, W.: Šelma
Simpson, J.: Zvuk zemské tíže 
Luptonová, R.: Sestra
Follett, K.: Pád titánů

V Á N O Č N Í  D Á R E K . . . 

Také letos připravujeme

na leden příštího roku (27. ledna 2013)

akci nazvanou

„DEN PRO SEBE  
V LÁZNÍCH LEDNICE“

Čeká vás příjemný a pohodový den v oblíbených lázních vyplnění 
odpočinkem, relaxací a aquaerobikem.

Protože se může jednat o pěkný vánoční dárek, přicházíme 
s informací o akci s dostatečným předstihem proto, abychom vám 

včas připravili dárkové poukázky.

14. prosince 2012 

VÁNOČNÍ KONCERT 
IRENY BUDWEISEROVÉ 

v kostele svaté Barbory v Adamově  
v 17:00 hodin

Vánoční koncert Ireny Budweiserové – to jsou 
převážně spirituály a gospely. Zazní s českými 

či anglickými texty. Ale na koncertu uslyšíte 
samozřejmě i jiné vánoční písně, a to ze staré 

Anglie, Francie, Španělska, Moravy či Čech. Všechny 
tyto skladby mají velmi originální aranžmá, na 

kterých se podílí hlavní měrou Miroslav Linka, hráč 
na akustickou kytaru. Koncert se pro Vás stane 

určitě příjemným předvánočním zážitkem.

Soutěž o nové CD Ireny Budweiserové „HLAVNĚ NE KLID“
MKS pro Vás připravilo soutěž. Zašlete 
na adresu MKS (Opletalova 22, 679 04 
Adamov) nebo prostřednictvím  
e-mailu mks@mks-adamov.cz 
odpovědi na následující tři soutěžní 
otázky. Šťastný výherce se může 
těšit na hudební novinku Ireny 
Budweiserové, kterou mu zpěvačka 
předá přímo při koncertu v Adamově.

A zde jsou tři (jistě jednoduché) 
otázky:

1.   Již během studií nastoupila Irena 
Budweiserová do známé skupiny, ve které působila až do roku 2011. 
O kterou skupinu se jedná?

2.   Irena Budweiserová hostovala také v brněnském divadle. Otázka zní – ve kterém divadle 
a ve kterém představení jsme mohli tuto skvělou zpěvačku vidět?

3.   Kolik CD Irena Budweiserové dosud vydala? 

Na setkání s Irenou Budweiserovou se mohou těšit i děti. Také paní Irena podpoří projekt 
Celé Česko čte dětem a před koncertem bude dětem číst ze své oblíbené knížky z dětství.

PLÁN  
TJ SPARTAK ADAMOV 

– ODD. TURISTIKY  
na listopad 2012

sobota 17.11.2012 
ZA MARTINSKÝM SNĚHEM  
– krajem jižní Moravy             10 km (J)
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Městské kulturní středisko Adamov a Nadační fond Modrý hroch 
pořádají

CHARITATIVNÍ 
VERNISÁŽ

fotografií Roberta Vlka
z prostředí dětské traumatologie a obrazů pacientů dětské nemocnice.

2. – 11. prosince 2012
sál MKS Adamov, Opletalova 22

Vernisáž 2. 12. v 16 hodin
V kulturním programu vystoupí sólistky pěveckého oddělení ZUŠ Jedovnice, třídy uč. Hany 

Korčákové, Ludmila Dohnálková a Karolína Svobodová a Michaela Chasáková.

Záštitu nad výstavou převzala:

Firma    s.r.o., Adamov

Mateřská škola  
na ulici P. Jilemnického

Ukázky z vybraných aktivit, které proběhly v MŠ ve školním roce 
2011/2012.
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ŠIPKOVÝ KLUB  
ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE  

NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U PŘÍLEŽITOSTI �. NAROZENIN ŠIPKÁRNY 

DNE 1. 12. 2012 ve 14 hodin

PRO ZÁJEMCE BUDE ŠIPKOVÝ 
 „CRAZY“ TURNAJ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

FARNÍ ÚŘAD ADAMOV 
oznamuje

Památka zesnulých
Památku zesnulých si připomeneme při bo-
hoslužbě v pátek 2. listopadu 2012 v 15:30 
hodin v kostele svaté Barbory. Po ní bude 
následovat průvod na starý hřbitov.
V  úterý 6. listopadu 2012  se  mše  svatá 
koná v sále MKS na Ptačině v 16:00 hodin 
(od 15:30 hodin zpovídání). 
Od 16:45 hodin se koná setkání na novém 
hřbitově spojené se vzpomínkou na ze-
mřelé. 
V  neděli  2. prosince 2012  uctíme  při  mši 
svaté  patronku  adamovského  kostela  sva-
tou Barboru a poděkujeme za letošní 
úrodu. Bohoslužba se koná od 10:45 hodin.









Významné výročí

Jan Neveselý  
– nedožité 90. narozeniny

Narodil se 14. listopadu 1922 v Horáko-
vě, v blízkosti Brna. Již od dětství se zají-
mal o sport,  zejména o  fotbal. V  tom byl 
prvotřídní, byl možno říci rozeným fotba-
listou.  Po  absolvování  Vyšší  průmyslové 
školy strojnické v Brně nastoupil začátkem 
40. let minulého století do adamovského 
závodu jako konstruktér, později pracoval 
v technickém úseku v útvaru normalizace 
až do odchodu do důchodu.

Fotbal hrával za svoji rodnou obec Ho-
rákov, za AFK Blansko, Adamov a nakonec 
za Rudici, kam se začátkem 50. let přiženil. 
Později se stal trenérem fotbalistů v Rudi-
ci, kde pracoval  také  jako poslanec MNV. 
V roce 1960 náhle ovdověl, a tak zůstali se 
synem Janem sami. Po deseti letech, v ro-
ce 1970, se znovu oženil s Martou Uxovou 
z Adamova, a tak se stal adamovským ob-
čanem. V Ada¬mově se Jan Neveselý za-
pojil do veřejné a sportovní činnosti. Syn, 
také  fotbalista,  se  oženil  a  zůstal  bydlet 
v Rudici, v domku po prarodičích.

Jan Neveselý st. v roce 1999 vážně one-
mocněl a 27. února 2000 nemoci podlehl. 
Byl dobrý člověk, dobrý kamarád a spolu-
pracovník.  K  jeho  nedožitým  90.  naroze-
ninám si na něho vzpomenou především 
žijící kamarádi - bý¬valí fotbalisté, rodina, 
bývalí spolupracovníci, přátelé a známí. 

Čest jeho památce! 
MK

Blahopřání

Zdeněk Krupica  
– 75. narozeniny

Adamovský rodák Zdeněk Krupica, kte-
rého známe z jeho pěveckých vystoupení 
v Adamově, Blansku i na jiných pódiích, se 
dožívá  75  let.  Vše  nejlepší  do  dalších  let 
mu přejí adamovští přátelé a známí, býva-
lí spolužáci i milovníci hudby a zpěvu.

Exkurze na Úřad 
práce v Blansku

Je středa 3. 10. t.  r. a celá 9. A je nadšená, 
že  místo  vyučování  jede  do  Centra  pro  vol-
bu povolání na Úřadu práce v Blansku.V této 
druhé etapě (poprvé jsme tam byli v osmičce) 
nám paní Marie Hoffmannová říkala o školách 
obecně  a  jak  se  na  ně  máme  hlásit.  Upozor-
ňovala  nás  na  naši  budoucnost  a  jistě  větši-
nu  žáků  hodně  zaskočilo,  když  se  dozvěděli, 
že vyučený řemeslník si vydělá víc než člověk 
s vysokou školou. Dále nám vykládala, na co 
máme hledět při vybírání školy, například na 
možnosti uplatnění nebo co nám která škola 
nabízí. Některé školy, ač hodně slibují a vy si ji 
vyberete, může vás překvapit třeba špatná vy-
bavenost. Dozvěděli jsme se také, které školy 
jsou nejvíc u žáků oblíbené a na které se hlá-
sí  nejmíň  žáků.  Například  v  minulém  roce  se 
přihlásilo na střední ekonomickou školu něco 
kolem šesti set žáků, ale na pokrývače jen še-
desát z celé České republiky.

Když  paní  Hoffmannová  domluvila,  mohli 
jsme  si  popůjčovat  Atlasy  škol,  šanony  s  na-
bídkou  škol  a  použít  internet.V  atlase  jsme 
se  mohli  dozvědět  počet  zájemců,  kteří  se 
v  minulém  roce  hlásili  na  určité  školy.  Do-
zvěděli  jsme se také, kolik z nich bylo přijato 
a kolik ne.V šanonech jsme si mohli najít naši 
vysněnou práci a přečíst si co je k ní potřeba 
za dovednosti, s čím se pracuje a přesný popis 
té  práce.  Na  internetu  jsme  si  s  pomocí  strá-
nek, které nám paní Hoffmannová napsala na 
iteraktivní tabuli, najít určité školy, jejich kopie 
přijímaček z minulého roku a vše co nám škola 
může nabídnout.

Žáci  se  z  exkurze  určitě  hodně  dozvěděli 
a  snad  jim  to  alespoň  z  části  odpovědělo  na 
otázku „na jakou školu se přihlásím?“.

 Michal Kučera
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První den v 1.B
Prázdniny  uběhly  jako  mávnutím  kouzel-

ného  proutku  a  v  pondělí  3.  září  se  otevřely 
dveře  školy  pro  všechny  naše  školáky.  Snad 
nejvíce s očekáváním, možná trošku s obava-
mi, na tento den čekali žáci 1. tříd.

V 1. B se sešly děti z loňských Berušek, pří-
pravné třídy, se svými novými spolužáky z ma-
teřské školy, aby vytvořily zbrusu nový kolek-
tiv.  Třídu  1.  B  –  berušky.  Do  třídy  je  dovedli 
žáci 9. ročníku, kteří nad letošními prváky mají 
patronát. Pro své malé kamarády připravili ba-
lonky, někteří i malý dáreček. Od paní učitelky 
všichni prvňáčci dostali kromě sladkosti  i  lát-
kovou tašku na úbor s nakreslenou beruškou 
a jménem dítěte.

Během  chvilky  nervozita  opadla  a  my  se 
společně  přivítali  a  poslechli  si  základní  in-
formace,  co  nás  čeká  v  nejbližší  době. Všich-
ni se už těšíme na společné akce s deváťáky, 
na  spaní  ve  škole,  slavnost  slabikáře,  projekt 
Čteme  spolu,  výlety,  táboráky  a  další  zajíma-

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ A MŠ Adamov
ZŠ  a  MŠ  Adamov  získala  dotaci  na  projekt 

v  rámci  operačního  programu  Vzdělávání  pro 
konkurenceschopnost,  který  je  financován 
z fondů ESF a státního rozpočtu ČR. Díky tomu-
to projektu získala adamovská škola dotaci při-
bližně 1,3 mil. Kč.

Projekt, který je realizován od 1. 7. 2012 do 
30. 6. 2013, má za cíl podpořit profesní rozvoj 
a  zvýšit  odborné  kompetence  23  pedagogic-
kých  pracovníků  Základní  školy  a  mateřské 
školy Adamov s důrazem na oblast kurikulární 
reformy,  využívání  Informační  a  komunikační 
technologie  (dále  jen  ICT)  ve  výuce  a  v  cizích 
jazycích.  Tohoto  cíle  bude  dosaženo  realizací 
15 prezenčních a vytvořením 1 e-learningové-
ho  kurzu.  Součástí  projektu  je  i  pořízení  nové 
počítačové  techniky  (včetně  nové  interaktivní 
tabule) a podpůrných programů.

Snahou  vedení  školy  i  všech  pedagogů  je 
zefektivnit  výuku  využíváním  ICT  a  počítačo-
vých programů k tvorbě výukových materiálů. 
Pedagogové  budou  umět  využívat  ve  výuce 
vlastní  prezentace  a  podklady,  schémata,  ná-

kresy,  testové  a  cvičební  materiály  vytvořené 
pomocí MS PowerPoint, MS Excel, CorelDRAW 
a  Adobe  Photoshop.  Zároveň  je  cílem  naučit 
pedagogy začlenit interaktivní tabuli do výuky, 
umět ji samostatně ovládat, kreativně s ní pra-
covat a aktivně zapojit do činnosti i žáky. Práce 
s uvedenými programy i práce s interaktivní ta-
bulí bude náplní části kurzů. 

Další aktivitou projektu je prohloubení jazy-
kových znalostí pedagogů. Ve škole budou rea-
lizovány jednoroční jazykové kurzy anglického, 
ruského a německého jazyka. Pedagogové bu-
dou umět komunikovat na úrovni B1 (středně 
pokročilí), budou poté moci vyhledávat odbor-
né  informace  v  cizojazyčných  zdrojích  a  popř. 
komunikovat se zahraničními kolegy.

Mimo  počítačových  a  jazykových  doved-
ností  budou  pedagogové  vzděláváni  také 
v dalších oblastech ovlivňujících kvalitu a efek-
tivitu  vzdělávání.  Budou  se  seznamovat  s  no-
vými  metodami  a  formami  práce,  budou  se 
učit  přistupovat  ke  své  práci  kreativně,  obrat-
ně  manipulovat  se  svými  emocemi,  asertivně 

vyjednávat, vyvarovat se nadměrnému stresu, 
předcházet  syndromu  vyhoření  a  účinně  řešit 
obtížné situace a konflikty. 

Vrcholem celého projektu pak bude vytvo-
ření  e-learningového  kurzu  „Úspěšným  hod-
nocením k efektivní koncepci  školy“ a násled-
ná žádost na MŠMT o  jeho akreditaci pro dal-
ší  vzdělávání  pedagogických  pracovníků.  Po 
skončení  projektu  bude  sloužit  k  osobnostní-
mu rozvoji všech pedagogů.

Vedení  Základní  školy  a  Mateřské  školy 
Adamov, příspěvkové organizace, si uvědomu-
je  nutnost  modernizace  výukových  postupů 
a potřebu stálého zdokonalování a sebevzdělá-
vání, jejichž výsledkem pak je kvalitnější a kre-
ativnější výuka. Stejně tak si vedení školy uvě-
domuje neustálý pokrok v oblasti ICT a nutnost 
držet krok s novými technologiemi. Díky něko-
lika projektům financovaným z fondů ESF i díky 
vstřícnosti  Města  Adamov  patří  nyní  základní 
škola v Adamově v oblasti  ICT k nadstandard-
ně vybaveným. 

Mgr. Stanislav Tůma

vé akce. Většina z nás se také těšila na učení, 
protože  to  žádné  mučení  nebude.  Společně 
s  naší  plyšovou  beruškou  Eliškou  vše  zvlád-
neme hravě.

První  den  ve  škole  jsme  si  také  prohléd-
li  naše  aktovky,  učebnice,  dárkové  balíčky, 
vybrali  značku a  také se naučili naši  třídní  ří-
kanku:

Berušky jsou v 1. třídě, pojďme rychle, jen 
ne  líně.  Budem  číst,  psát,  počítat,  ve  třídě  si 
budem hrát.

Dvě hodiny utekly a první den byl za námi. 
Proběhl  s  úsměvem  a  dobrou  náladou.  Přeji 
všem  prvňáčkům,  aby  tento  úsměv  na  jejich 
rtech zůstal celý školní rok.

Mgr. Ilona Martochová, třídní učitelka 1.B
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INZERCE
PLYNOVÉ  A  ELEKTRICKÉ  KOTLE.  Provádí-
me  servis  a  dodávku  kotlů  a  průtokových 
ohřívačů.  www.serviskotlubrno.cz  Tel.  č. 
777 171 926.
Podlahářství  Gregor  –  pokládka  a  lepení 
koberců  a  PVC,  montáž  plovoucích  pod-
lah  dřevěných,  korkových  a  laminátových 
aj.  Nabízíme  kvalitní  podlahové  krytiny.  
Tel. č. 728 470 320,    
email zdenekcrom@seznam.cz
Pronajmu  garáž  na  ulici  Údolní,  
tel. č. 731 179 400.
Pronajmu  menší  dvoupokojový  byt  se 
zařízením  (chybí  pouze  pračka),  součás-
tí  bytu  jsou  2  balkóny,  cena  6500,-  Kč  mě-
síčně  včetně  inkasa.  Volný  od  1.  11.  2012.  
Tel. č. 733 507 071 nebo 732 562 077.
Prodám  garáž  na  ulici  Komenského  (nad 
bývalým  internátem),  cena  115.000,-  Kč,  
tel. č. 739 261 861.
Prodám  digestoř  Rohnson  R2006  INOX, 
standart  60 cm,  nerez,  nepoužitá,  cena 
550,-  Kč  (původní  cena  1700,-  Kč).  
Tel. č. 603 731 806.
Restaurace  Větrník  Adamov  vás  zve  ve 
dnech 9.  - 11. 2012 na OCHUTNÁVKU SVA-
TOMARTINSKÉHO  VÍNA.  K  jídlu  připravíme 
kačení stehno se dvěma druhy zelí a knedlí-
ků.
Pronajmu  garáž  v  Adamově  na  Ptačině, 
možno i dlouhodobě, tel. č. 777 041 491.

















SENIORS ADAMOV

ŠACHY
Šachový  oddíl  zahájil  třetí  druholigovou 

sezónu.
Šachovou sezónu 2012-13 zahájili nejmlad-

ší členové oddílu. Prvního turnaje se zúčastnil 
sedmiletý  Filip  Nezval  po  šachových  prázdni-
nách „Druhé úterý“ dne 16. září 2012 pořáda-
ného  oddílem  Lokomotiva  Brno.  Ve  skupině 
„B“ získal 2 body a obsadil 6. místo. Na dalším 
turnaji  pořádaného  oddílem  Duras  Brno  dne 
22. září 2012 „O pohárek BVK 2012“ se Filipovi 
dařilo již lépe a uhrál 4 body. Na tomto turnaji 
hrála i osmiletá Olinka Dvořáková. Sice prohrá-
la s chlapci, ale s dívčími soupeřkami své partie 
vyhrála a s dvěma body skončila mezi děvčaty 
na 4. místě.

Čtvrté  místo  bylo  údělem  i  Petry  Masáko-
vé na letošním „Mistrovství ČR v rapidu šachu“ 
v Klatovech ve dnech 15. a 16. září 2012. Vlaž-
nější začátek soutěže v prvních dvou kolech se 
už  Petře  nepodařilo  napravit  a  ve  výsledkové 
listině ji ke třetímu místo chybělo 0,5 bodu.

Dalšího „Druhého  úterý“  dne  9.  října  2012 
se  zúčastnili  jen  naši  starší  žáci  Filip  Klimeš 
a Martin Schneider. V A-turnaji oba uhráli dva 
body  z  pěti  partií.  Ve  svých  partiích  střída-
li  světlé  okamžiky  s  horšími,  ale  těch  horších 
bylo přece jenom více. 

Do  soutěží  družstev  vstoupila  první  dvě 
družstva našeho oddílu. Áčko ve II.  lize na ša-
chovnicích nováčka soutěže z Napajedel neza-
váhalo a bezpečně si splnilo svoji povinnost.

Úvodní  zápas  se  vůbec  nevydařil  Béčku 
v Krajském přeboru. Domácí Makkabi nastou-
pilo bez svých tří nejlepších hráčů. Přesto naše 
družstvo této situace nedokázalo využít a vy-
soko prohrálo.

Přehled výsledků: 
II.liga E: 
1�. 10. �01� TJ FS Napajedla - TJ Spartak 
Adamov �,� : �,�
1 Karel Švehla, Ján Mižák; 0,5 Jiří Sekanina, Pavel 
Masák, Pavel Loubal, Jan Píše, Tadeáš Boček.

Krajský přebor II A:
1�. 10. �01� Makkabi Boskovice - TJ Spartak 
Adamov „B“ �,� : 1,�
0,5 Antonín Koukolík, Petr Ležák, Petra Masá-
ková.

ŠO TJ Spartak Adamov

Účastník 5. ligy  
BRNĚNSKÉHO  

PETANQUE POHÁRU
Dosáhl  úspěchu,  když  se  jako  nováček 

umístil na druhém postupovém místě a příští 

rok  si  zahraje  4.  ligu.  Sestava  hráčů:  Pepa 
Grégr, Jiří Němec, Jiří Charvát a Jožka Gruber.

V  závěrečném  turnaji  za  účasti  zástupců 
všech  5.  lig  naše  družstvo  zvítězilo.  Tomuto 
úspěchu  vděčí  i  zato,  že  mohou  v  zimním 
období využívat hřiště v MKM.

Poděkování za brigádu
Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli 

na úklidu našeho města dne 4. 10. 2012. Pře-
devším pak sportovcům z řad tělovýchovných 
klubů a jednot. Na zlepšení vzhledu města se 
podílelo a brigády se zúčastnilo 97 osob.

RNDR. Karel Truhlář, předseda Komise PZMA & MA 21
Jiří Němec, předseda Sportovní komise
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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

PNEUSERVIS
Adamov, Osvobození 494 (přes řeku u vl. nádraží)

e-mail: pavel.bezchleba@seznam.cz

tel.: 606 834 215
www.autoadamov.cz

Provozní doba: 
Po-Pá: 9.00-18.00

So-Ne: po tel. domluvě

Provozní doba: Provozní doba: Provozní doba: 

PRODEJ NOVÝCH 

I JETÝCH PNEUMATIK 

bezchleba pneuservis adamov.indd   1 15.10.2012   8:51:40
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NOVĚ
OTEVŘENO!

Řečkovická ulice – u ul. Hradecká – směr Svitavy
www.bauhaus.cz • tel.: 517 071 811-2

Brno Ivanovice

Adamov 160x230 CMYK.indd   1 15.10.12   10:02
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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, S. Můčková. Odpovědný 

pracovník V. Dudíková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 630, mobil: 773 990 476, 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 30.11.2012 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


