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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Masopust aneb karnevalové veselí

Srdečně Vás zveme na
3. Ples města Adamova

který se koná v sále MKS v sobotu 
23. března 2013 od 19.45 hod.

K tanci a poslechu hraje 
MIX Boskovice

Rezervace vstupenek na tel.: 607 518 104.

Pestrý program, slosovatelné vstupenky, občerstvení.

Vstup pouze ve společenském oděvu.

Přejeme příjemnou zábavu.

Pro dopravu domů slouží autobus 
Ptačina - Horka s odjezdem ve 3.00 z Ptačiny.
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013

5.2. - 15:30 KARNEVALOVÉ MASKY - Výroba papírových masek na karneval MKM

8.2. - 15:00 MASOPUST aneb KARNEVALOVÉ VESELÍ MKM

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

8.2. Vycházka Nad údolím Sloupečníku (dle sněhových podmínek na běžkách 14 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

10.2. - 19.2. Výstava - Pavla Dvorská – kresby, grafiky MKS - společenské centrum

19.2. - 16:00 TVOŔIVÁ DÍLNA - obrázky z luštěnin MKM

23.2. - 20:00 XIII. Školní ples v MKS ZŠ a MŠ Adamov

27.2. - 16:30 PETANQUE - zimní turnaj pro mladé sportovce MKM

Březen 2.3. Halový turnaj ml. přípravek -04 (O pohár předsedy Komise PZMA&MA 21) FK Adamov

5.3. XVII. Halový turnaj mladších a starších žáků v malé kopané ZŠ a MŠ Adamov

9.3. Halový turnaj st. přípravek -02 (O putovní pohár starosty města Adamova) FK Adamov

15.3. Bruslení pro děti, mládež a sportovce v každém věku TJ SPARTAK - oddíl LH

15.3. - 17:00 Salonek dětských Adamovských umělců - vernisáž prací dětských umělců MKS, Město Adamov,
Adavak, s.r.o.

16.3. Halový turnaj st. přípravek -03 (O pohár města Adamova) FK Adamov

16.3. Turnaj veteránů, pořádaný OV ČSTV Blansko (pořádá OV ČSTV Blansko) TJ SPARTAK - oddíl LH

17.3. V. ročník - Běh na Nový Hrad (kratší trať jen údolím Svitavy) TJ SPARTAK - oddíl OB

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

21.3. Turnaj jednotlivců amatérských hráčů TJ SPARTAK - stolní tenis

23.3. vycházka První jarní výšlap v Brně (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

23.3. - 19:45 III. Ples města Adamova v MKS Město Adamov, MKS

28.3. Turnaj jednotlivců amatérských hráčů TJ SPARTAK - stolní tenis

Duben 1.4. vycházka První jarní výšlap v Brně (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

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

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

14.4. - 23.4. Výstava - Zdeněk Hudeček – Slovácko a Valašsko (obrazy) MKS - společenské centrum

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

23.4. Zápis dětí do MŠ ZŠ a MŠ Adamov

30.4. Pálení čarodějnic MKM

Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Květen 1.5. Setkání 125. výročí KČT - vycházka Máchův památník (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

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

12.5. - 21.5. Výstava - Zdeněk Fuksa – obrazy, grafiky MKS - společenské centrum

18.5. Vycházka Pouzdřanská step (13 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

27.5. Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

31.5. Tenisový turnaj mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

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

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

VI. ročník turnaje „ O Pohár FK Adamov“ 8. a 9. tříd v malé kopané FK Adamov

Červen 1.6. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

1.6. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

9.6. - 18.6. Výstava - Bohuslava Olešová – Princip neurčitosti (výběr z tvorby) MKS - společenské centrum

15.6. Závod žebříčku Jihomoravské oblasti, hřiště u ZŠ Ronovská (kategorie příchozích) TJ SPARTAK - oddíl OB

15.6. Vycházka K prameni Punkvy (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

22.6. Tenisový turnaj jednotlivců TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Memoriál Filipa Dobrovolného - turnaj pro adamovskou veřejnost TJ SPARTAK - šachový oddíl

Noc kostelů 2012 Farní úřad

Akce ke Dni dětí MKS

Malá maturita ve škole ZŠ a MŠ Adamov

Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

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

Červenec 6.7. Open Air v Adamově - letní  hudební noc - Třetí zuby & DurMaj Miloslava Peterková

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
Datum Název akce či setkání Pořadatel

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.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 51. schůzi konané dne 29. 1. 2013 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí informace o zápisu do MŠ 
v roce 2013 a kritéria přijetí do MŠ.
Neschválila smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a právu pro-
vést stavbu č. 4611058/13 – rozšíření dis-
tribuční sítě VN na pozemcích parc. č. 396/3 
v k. ú. a obci Adamov mezi Městem Adamov  
a E.ON Distribuce.
Neschválila smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a právu provést 
stavbu č. 4611058/03 – rozšíření distribuč-
ní sítě VN na pozemcích parc. č. 104/3, č. 
396/15, č. 668/2, St.8/1, č. 396/7, č. 396/6, 
vše v k. ú. a obci Adamov mezi Městem Ada-
mov a E.ON Distribuce.
Schválila výpověď Smlouvy o spolupráci 
uzavřené mezi Městem Adamov a obchod-
ní firmou METEOPRESS, spol. s.r.o. (město si 
zajistí informování veřejnosti o předpovědi 
počasí na webových stránkách bezplatným 
řešením).
Vzala na vědomí rezignaci předsedy Komise 
pro koordinaci prací v souvislosti se zavede-
ním a následným provozem GISu v Adamo-
vě doc. Ing. Rudolfa Rybáře, CSc., podanou 
dne 24. 1. 2013 a zrušila komisi.
Vzala na vědomí zápis z 9. zasedání Sportov-
ní komise 2010-2014.
Vzala na vědomí Zadávací dokumentaci 
s názvem „Snížení energetické náročnosti 
objektu MŠ P. Jilemnického Adamov“ a ulo-
žila místostarostovi zajistit zaslání zadávací 
dokumentace na Státní fond životního pro-
středí ČR ke schválení.
Schválila Licenční smlouvu č. JSDH-
202/2013 (bezúplatné testování portálu pro 
organizační činnost JSDH Adamov). 
Vzala na vědomí Závěrečnou inventarizační 
zprávu Města Adamova za rok 2012.

Na 52. schůzi konané dne 11. 2. 2013 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis z 24. zasedání Kultur-
ně informační komise, ze dne 22. 1. 2013.





















Vzala na vědomí zápis z 10. zasedání Spor-
tovní komise 2010-2014, ze dne 5. 2. 2013.

Rada města Adamova schválila připoje-
ní města Adamova k podpoře akce „Vlajka 
pro Tibet“, která bude vyvěšena na MÚ dne 
10. 3. 2013.

Rada města Adamova schválila Kalkulaci 
věcně usměrňované ceny pro služby hřbi-
tovní spojené s nájmem hrobového místa – 
starý hřbitov Adamov I, nový hřbitov v Ada-
mově III, pro rok 2013 dle zápisu.

Schválila záměr odprodeje části pozemku 
parc. č. 399/12 v k. ú. a obci Adamov panu 
Kocmanovi (vlečka).

Doporučila odprodej části pozemku parc. 
č. 458/17 v k. ú. a obci Adamov ve výměře 
3 m2. Tato část pozemku je odprodávána za 
účelem dořešení majetkoprávního vztahu 
mezi panem Svítilem a městem Adamov. 

Doporučila ZM schválit odkup silničního 
mostu a pozemků parc. č. 42/1 o výměře 
319 m2, parc. č. 68 o výměře 68 m2, parc. č. 
239/2 o výměře 468 m2, parc. č. 406/1 o vý-
měře 2974 m2 nabízených fy SALVIS REAL 
ESTATE, a.s.

Schválila Smlouvu o umístění a provozová-
ní kontejnerů se společností REVENGE, a.s. 
o umístění kontejnerů na oděvy ve městě. 
Jedná se o bezplatné umístění kontejnerů 
na oděvy na pozemcích města (1 ks Dům 
služeb, 1 ks A-centrum). 

Schválila Dodatek č. 12 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 10/2004/SN ze dne 
27. 6. 2004 s Českou poštou, s. p. a pověřuje 
starostu města jeho podpisem. Dodatkem 
dochází ke změně systému určování výše 
nájemného - výši nájemného stanovuje 
rada města prostřednictvím Ceníku nájem-
ného nebytových prostor. 

Projednala návrh rozpočtu Města Adamova 
na rok 2013 a doporučila jej Zastupitelstvu 
města Adamova ho odsouhlasit.

Doporučila Zastupitelstvu města Adamova 
schválit rozpočtový výhled města Adamova 
na r. 2014 – 2016.





















Schválila odpisový plán na r. 2013 Základní 
školy a mateřské školy Adamov, příspěvko-
vé organizace. 
Projednala poskytnutí dotací z rozpočtu 
města – přímá podpora sportu a tělový-
chovy a doporučuje Zastupitelstvu schválit 
smlouvu:

č. 1/2013 s FK Adamov 
č. 2/2013 s Šipkovým klubem Adamov 
č. 3/2013 se sdružením hráčů pétanque 
FENYX
č. 4/2013 s TJ Sokol Adamov
č. 5/2013 s TJ Spartak Adamov
č. 6/2013 s Judo Klub Samuraj Adamov.

Schválila program 19. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova, které se bude konat 
ve středu 27. února 2013 v 16:30 hodin na 
Městském úřadě v Adamově.

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
zpracovala tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová







Daňové přiznání
Za účelem konzultací a podání daňo-

vých přiznání budou k dispozici obča-
nům města Adamova pracovníci Finanč-
ního úřadu Blansko, a to ve středu 20. 3. 
2013 v době od 8:00 – 17:00 hodin (kro-
mě polední přestávky od 12:00 – 12:30 
hodin) v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Adamově.

PODĚKOVÁNÍ
Oblastní charita Blansko děkuje všem 

lidem, kteří se nějakým způsobem po-
díleli na realizaci Tříkrálové sbírky 2013 
v Adamově. Zároveň bych chtěla po-
děkovat všem, kteří přispěli jakoukoliv 
finanční částkou. Vybrané finanční pro-
středky budou využity na podporu těch-
to projektů:

Podpora krizové pomoci osobám 
v tísni 
Plnohodnotný život seniorů 
a zdravotně postižených 
Pomoc lidem v hmotné nouzi 
I děti nemocné nebo sociálně zne-
výhodněné si mohou hrát.
Celkem bylo v Adamově letos vybráno 

16.759,- Kč. 
Ještě jednou všem děkujeme.

Oblastní charita Blansko







Petice občanů České republiky za zachování fungujícího zdravotnictví

„Chceme kvalitní zdravotnictví“
Podpisové archy k petici žádající zachování dostupné kvalitní zdravotní 

péče v celorepublikovém měřítku jsou dostupné v ordinacích lékařů.
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
 1. 2. Jarmila Volfová, 88 roků, Opletalova 32
 1. 2. Anna Hošková, 70 roků, Osvobození 23
 2. 2. Milada Pospíšilová, 85 roků, Tererova 6
 2. 2. Antonín Hurta, 75 roků, Komenského 13
 6. 2. Oldřich Vávra, 70 roků, Sadová 25
 7. 2. Rudolf Pecher, 75 roků, Komenského 9
 12. 2. Ladislav Buša, 80 roků, Bezručova 10
 13. 2. Oldřich Wágner, 83 roky, Blažkova 1
 17. 2. Marie Cigánková, 80 roků, Opletalova 26
 25. 2. Olga Vancová, 75 roků, Komenského 11
 28. 2. Eliška Nováková, 82 roky,  

Petra Jilemnického 4

Úmrtí
 9. 2. Ing. Zdeněk Čejka, roč. 1935,  

Sadová 14
 12. 2. Eva Kupčíková, roč. 1949,  

Družstevní 10

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události z ledna 2013 
konkrétně:

V nočních hodinách přijali strážníci ozná-
mení o rušení nočního klidu, které měla na 
svědomí dvojice bydlící v bytovém domě na ul. 
P. Jilemnického. Dvojice si neuvědomovala, že 
už je ,,pokročilá noční hodina“ a bavila se v by-
tě poslechem hudby, kterou dopřávala i svým 
sousedům. Strážníci nejdříve oba upozornili 
na rušení nočního klidu a vyzvali je k nápravě 
svého jednání. Na místo byla přivolána i ZZS ke 
zhodnocení jejich zdravotního stavu. Jelikož, 
i přes výzvu strážníků, docházelo dále k rušení 
nočního klidu, vyřešili strážníci celou věc blo-
kovou pokutou a dále monitorovali prostor do 
doby, než se celá situace uklidnila. 



O součinnost s revizorem ČD, který zadržel 
dva černé pasažéry, byli strážníci požádáni ope-
račním střediskem stálé služby PČR Brno. Stráž-
níci se dostavili na nádraží ČD, kde na ně čekal 
revizor spolu se dvěma muži, kteří nemohli 
prokázat svoji totožnost a neměli platný lís-
tek. Strážníci provedli ověření totožnosti mužů 
a poté ji předali revizorovi jako osobě, která má 
na zjištění totožnosti právní zájem. 

K vyčerpanému a zmatenému muflono-
vi přivolal strážníky pohotový občan, který 
měl o toto krásné zvíře strach. Strážníci zjistili, 
že muflon uvízl na břehu řeky, ze kterého se 
nemohl sám dostat. Strážníci zvíře postupně 
navedli do míst, kde mohl řeku přebrodit a dále 
ho pozorovali až do jeho bezpečného návratu 
zpět do lesa. 

K dalšímu bezmocnému zvířeti si již strážní-
ci přivolali na pomoc veterinárního pracovníka, 
který jim pomohl vyprostit zaklíněnou srnu 
z brány. Tato se, dle vyjádření občanů, v bráně 
nacházela již několik hodin a sama se nebyla 
schopná osvobodit. Strážníkům se za pomoci 
veterináře podařilo srnu bezpečně vyprostit 
a vypustit zpět do lesa. 

Případem neúcty k cizímu majetku se stráž-
níci zabývali na ul. Sadová, kde jim bylo nahlá-
šeno tzv. ,,posprejování“ několika vrat garáží. 
Na místě bylo zjištěno, že sprej na vratech je 
čerstvý, a tak se strážníci vydali pátrat do okolí. 
Nedaleko místa se strážníkům podařilo zadržet 
dva mladíky, u kterých byl nalezen sprej. Jelikož 
bylo zřejmé, že mladíci jsou zároveň pachate-
li trestného činu, kontaktovali strážníci hlídku 
OO PČR Blansko a vyčkali do jejich příjezdu. 
Po příjezdu hlídky byli strážníci nápomocni při 
provádění ohledání místa a jeho dokumenta-
ce. Při prováděných úkonech se mladíci dále 
doznali k tomu, že podobně vyzdobili i někte-
rá místa v nedalekých Jedovnicích. Věc si dále 
převzala hlídka OO PČR Blansko. 

Během měsíce ledna provedli strážníci, hned 
ve třech případech, odchyt volně se pohybují-
cího psa. Dva z těchto čtyřnohých mazlíčků byli 
vráceni zpět majiteli a jeden putoval do útulku 
pro opuštěná a toulavá zvířata. Strážníci také 
zadrželi dva pachatele krádeže v OD Albert, 
kterým byla udělena bloková pokuta. 

Rád bych upozornil občany, že již byly 
uděleny první blokové pokuty za nerespek-
tování nového znění vyhlášky č. �/�01�, čl. 8 
upravující pohyb psů na veřejném prostran-
ství. Prosíme občany o její dodržování. 

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov











POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Každý z nás se může dostat na místo činu
Vracíte se ke svému autu na parkovišti 

a všimnete si, že je u něho rozbité okénko. Nebo 
zjistíte, že máte poškozené dveře do vašeho 
bytu, domu, garáže, sklepa nebo třeba chaty 
nebo chalupy. Do této nepříjemné situace se 
může dostat každý z nás. A je důležité nejen za-
volat policisty přes tísňovou linku 158, ale také 
uvědomit si, že jste se dostali na místo činu. 

Pro pohyb na takovém místě platí několik zá-
kladních pravidel. Jejich dodržováním umožní-
me policii, aby mohla usvědčit pachatele:

Snažte se vše nechat v původním stavu, jak 
to zůstalo po pachateli.

Nechoďte dovnitř, nezjišťujte, co bylo odci-
zeno, neopravujte rozbité věci a neuklízejte po 
zlodějích do doby, než Vám to policisté na mís-
tě dovolí.

Dovnitř nepouštějte ani jiné lidi.
Buďte opatrní, nikdy nelze vyloučit, zda 

pachatel ještě není na místě. Pokud například 
voláte telefonem o pomoc, ztište hlas.









Zvažte, kudy se pachatel na místo dostal 
a pokuste se po jeho trase nechodit a neponičit 
případné stopy. 

Pokud máte na vykradeném objektu kame-
rový systém, buďte policii nápomocni a zázna-
my jim vydejte.

Snažte se v maximální míře poskytnout poli-
cistům výrobní čísla, doklady nebo fotografie 
odcizených věcí. Pátrání po věcech bude efek-
tivnější.

V případě, že byly odcizeny platební karty 
nebo mobilní telefon, okamžitě je zablokujte 
u peněžního ústavu nebo mobilního operátora.

Pokud Vám byly odcizeny klíče od domova 
a osobní doklady, co nejrychleji učiňte opatření 
proti vykradení domu či bytu.

Mějte po celou dobu na paměti, že i vaše 
počínání na místě, může výrazně ovlivnit výsle-
dek policejní práce.

por. Mgr. Iva Šebková,  
tisková mluvčí Policie ČR













EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Národní rada osob se zdravotním postiže-

ním ČR i nadále realizuje projekt Euroklíč v Ji-
homoravském kraji. Upozorňujeme, že držitelé 
průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a on-
kologičtí pacienti mohou na distribučním mís-
tě, kterým je pro adamovské občany Městský 
úřad Adamov, odbor sociálních a správních 

věcí Bc. Dobra Moserová, tel. č. 516 499 624, 
email social@adamov.cz , získat zdarma euro-
klíč do eurozámků veřejně přístupných budov. 

K získání euroklíče stačí předložení občan-
ského průkazu a průkazu TP, ZTP či ZTP/P nebo 
prohlášení o tom, že žadatel patří do některé 
cílové skupiny. 
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, 
že od 25. března do 30. března 2013 budou 
ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové 
kontejnery pro uložení objemného odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpeč-
ných vlastností, který s ohledem na své roz-
měry nelze odložit do popelnic nebo kontej-
nerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, 
skříně, pohovky, postele, matrace), podlahové 
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, 
kočárky, pneumatiky, části kuchyňských linek 
a nekompletní použitá elektrozařízení. Uklá-
dání objemného odpadu do přistavených 
kontejnerů je určeno pouze pro občany města 
Adamova. Do velkoobjemových kontejnerů je 
zakázáno ukládat nebezpečný odpad, směsný 
komunální odpad, stavební suť a dále papír, 

plasty a sklo, pro které jsou určeny kontejnery 
na tříděný odpad.

Žádáme občany, aby z důvodu skladnosti 
a co nejvyššího využití objemu přistavených 
kontejnerů ukládaný odpad rozkládali. 

Jakmile dojde k naplnění přistavených 
kontejnerů na určeném místě, budou svozo-
vou společností odvezeny, a tím bude svoz 
v tomto místě ukončen.

Je zakázáno odkládat odpad mimo při-
stavené kontejnery, a to před jejich přistave-
ním, během jejich přistavení i po jejich od-
vozu z určeného stanoviště. 

Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kon-
tejnery bude posuzováno jako vytváření čer-
né skládky pod pokutou 1000,- Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontejnerů ve stanoveném čase 
a místě dle následujícího časového harmonogramu:
Pondělí 25. března 2013 v 16:00 hod 

stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou (1 kontejner)
stanoviště: ul. Sadová – zatáčka u Farinky (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Komenského 6 – u bývalého internátu (1 kontejner) 

Úterý 26. března 2013 v 16:00 hod 
stanoviště: ul. Neumannova – parkoviště u lesa (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u křižovatky (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Fibichova – u bývalého obchodu (1 kontejner) 

Středa 27. března 2013 v 16:00 hod 
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek 28. března 2013 v 16:00 hod 
stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky (1 kontejner) 

Pátek 29. března 2013 v 16:00 hod 
stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Mírová – u hřiště (1 kontejner) 
stanoviště: u kostela – budova MěÚ U Kostela 1 (1 kontejner) 

Sobota 30. března 2013 v 9:00 hod 
stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště u hřiště (2 kontejnery)
stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště na konci ulice (1 kontejner) 

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení kontejnerů, je možné tento odpad 
odvézt do haly ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie �0�, Adamov, kde je otevřeno 
v tyto dny – pondělí, středa, pátek od 10:00 do 18:00 hod mimo státem uznané svátky.

Odbor správy majetku města

Nabídka ke spolupráci 
Komise Zdravého města Adamov a Místní 

agendy 21 hledá touto formou spolupracov-
níky z řad neziskového sektoru, podnikatelů, 
členů různých občanských sdružení nebo fi-
rem a především občanů města Adamova, 
kteří mají zájem o aktivity. Komise se napří-
klad podílí na sportovní akci Mikulášský běh, 
besedy pro občany, brigády apod.

Prosíme tímto zájemce, aby se přihlásili  
e-mailem na adresu social@adamov.cz, na te-
lefon 516 499 624 případně osobně na Měst-
ském úřadě Adamov. 

RNDr. Karel Truhlář
Předseda komise PZMA&MA21

PROJEKT 
ECOCHEESE

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vy-
hazované s komunálním odpadem, mohou vážně 
ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují 
škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou 
znečistit půdu, spodní i povrchové vody. 

Správným tříděním baterií napomáháme k je-
jich recyklaci, tj. k opětovnému použití. Čím více 
vybitých baterií se do recyklačního procesu dosta-
ne, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit 
k výrobě nových. 

Všechny prodejny, které v rámci svého sorti-
mentu prodávají přenosné baterie, jsou dle záko-
na o odpadech povinny od vás baterie zdarma při-
jmout, a to bez ohledu na jejich značku, velikost či 
množství. Zákazník přitom nemusí kupovat nové 
baterie. Použité baterie a akumulátory lze vrátit 
téměř ve všech hypermarketech, supermarketech, 
hobby centrech a elektroprodejnách.

A jak se i vy můžete aktivně a snadno zapo-
jit do sběru a recyklace baterií, aniž byste museli 
každou vybitou baterii odnášet do sběrného mís-
ta? Začněte třídit baterie v rámci své domácnos-
ti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku ECO-
CHEESE v moderním designu, která je unikátním 
projektem společnosti Ecobat. Na výběr je několik 
barevných variant (růžová, zelená, modrá a světle 
modrá). Objednat si ji můžete zdarma na www.
ecocheese.cz, případně si ji jednoduše vyzved-
něte na MěÚ Adamov u odboru správy majetku, 
U Kostela 1. 

Do sběrného boxu můžete ukládat knoflíkové 
a tužkové baterie, velké a malé monočlánky, aku-
mulátory z mobilních telefonů, notebooků nebo 
ručního nářadí. Baterie by měly být neporušené, 
vybité a suché. Speciální bateriové články s drátě-
nými kontakty je třeba předem zaizolovat.

Nashromážděné baterie pak můžete bezplat-
ně odevzdat na jednom z následujících sběrných 
míst: box MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 (vestibul); 
box Dům služeb, Družstevní 1 (prodejna potravin); 
sběrný dvůr GAMA J+P, Kolonie 302; provozov-
na Albert (a.centrum) a ostatní prodejny baterií 
v Adamově. Bližší informace o projektu a seznam 
všech registrovaných sběrných míst po celé ČR na-
leznete na www.ecocheese.cz a www.ecobat.cz. 
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Jak třídit odpad
Každý z nás vyhodí za rok v průměru 150 - 200 kg odpadů, které z velké části skončí 

na skládkách komunálního odpadu. Pokud však odpady třídíme již doma a následně je 
ukládáme do barevných kontejnerů, umožníme tak jejich recyklaci z více než třetiny to-
hoto množství. Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.

V Adamově se nachází čtyři druhy barevných kontejnerů na tříděný 
odpad:

Modrý kontejner – sběr papíru
patří sem noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, 
lepenka, kartón, papírové obaly
nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, 
použité plenky a hygienické potřeby

Žlutý kontejner – sběr plastů a nápojových kartonů
patří sem sešlápnuté PET lahve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly 
z plastů, polystyrén, vypláchnuté a zmáčknuté nápojové kartony, krabice od džusů, 
vína, mléka 

Zelený/bílý kontejner – sběr skla (barevné a bílé zvlášť)
patří sem láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Odpady lze členit na:
Využitelné – odpady, které je možné dále zpracovat (recyklovat):
papír, plast, sklo – pro ukládání těchto odpadů jsou v Adamově rozmístěny barevné 
kontejnery
kovy, bioodpad – lze ukládat ve sběrném dvoře 

Objemné – odpady, které nelze, vzhledem k jejich velikosti, odložit do popel-
nice:
starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, 
stavební odpad atd. 
k ukládání těchto odpadů slouží sběrný dvůr a vyhlášený jarní svoz velkoobjemo-
vého odpadu

Nebezpečné – odpady, které mají nebezpečné vlastnosti a nesmí se vyhazovat 
do popelnic a kontejnerů:
léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mraznič-
ky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 
k ukládání těchto odpadů slouží sběrný dvůr a vyhlášený mobilní svoz nebezpeč-
ného odpadu

Ostatní – odpady, které zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít:
znečištěné a mastné obaly od potravin, voskovaný papír, porcelán, popel, zbytky po-
travin apod. 
jde o druh odpadu, který patří do popelnic a kontejnerů na směsný komunální od-
pad 

Sběrný dvůr provozuje firma GAMA J+P s.r.o., Kolonie �0�, Adamov v provozní době:
PO, ST, PÁ 10:00 – 18:00 hod mimo státem uznané svátky.

Sběrný dvůr je zároveň místem zpětného odběru kompletních použitých elektroza-
řízení: velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické sporáky, televizory, pračky, 
mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky ...), zařízení informačních technologií a telekomu-
nikační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony ...), spotře-
bitelská zařízení (rádia, videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače ...), 
elektrické nářadí a nástroje, trubicové a úsporné zářivky a výbojky, hračky, vybavení pro 
volný čas a sport.

Děkujeme, že třídíte odpady. Chráníte tak životní prostředí!


–

–


–


–
–


–

–



–

–



–

–


–

–

Kontejnery 
na oděvy

Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 
15 kg starého šatstva, bot, hraček, bytového 
textilu a módních doplňků. Toto množství je 
převážně ukládáno do nádob na komunál-
ní odpad a následně odváženo na skládku. 
Jako zatím jedinou ekonomicky a ekologic-
ky schůdnou cestou, pro předcházení vzniku 
textilních odpadů, se jeví strategie, která odě-
vy vrací zpět lidem k opětovnému použití. 

Město Adamov ve spolupráci se společ-
ností REVENGE, a.s., která se již řadu let za-
bývá sběrem, tříděním a recyklací starého 
textilu, nyní nabízí možnost dobrovolné spo-
lupráce každému občanovi. Vedle oddělené-
ho sběru vyřazeného elektrozařízení, baterií, 
světelných zdrojů a tříděného odpadu mají 
občané nově možnost předcházet vzniku 
odpadů tříděním textilu. Ve městě Adamově 
byly koncem února umístěny dva kontejnery 
na textil: Dům služeb, ul. Družstevní 1; A-cen-
trum, ul. Nádražní. Do těchto kontejnerů je 
možné vhazovat: veškeré oděvy, bytový tex-
til (záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubru-
sy, ručníky apod.), módní doplňky (čepice, 
pásky, tašky apod.), obuv, plyšové a hadro-
vé hračky. Do kontejnerů v žádném případě 
nevhazujte netextilní materiály, znečištěné, 
plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné 
textilie. Nádoby jsou určeny výhradně na tex-
til suchý a čistý! Textil vkládejte do kontejnerů 
zabalený v igelitových taškách či pytlích, aby 
nedocházelo k případnému znečištění a zne-
hodnocení textilií. 

V průměru 50% posbíraného textilu po-
slouží svému původnímu účelu (second-
hand, charita). Dalších 35 % se zpracuje pro 
průmyslové využití (čistící hadry apod.). Zbý-
vajících 15 % je odpadem, který je zpracován 
energetickým využitím - spalováním. 

Odbor správy majetku města
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Přehled činností komisí, výborů, rady a zastupitelstva 
�. závěrečná část

Komise Sbor pro občanské záležitosti
Komise SPOZ byla ustanovena Radou města Adamova jako po-
radní a iniciativní orgán na 1. schůzi RM dne 23.11.2010. Členové 
SPOZ byli jmenováni na 4. schůzi RM dne 8.12.2010 ve složení:
Předseda Jitka Králíčková 
Členové Lenka Maláková 
 Hana Marková 
 Anežka Machulová 
 Anna Hedejová 
 Alena Bláhová 
 Bc. Olga Tůmová 
 Mgr. Helena Ličková 
 Mgr. Světlana Baborská 
SPOZ má 9 členů. Kontaktní osobou zajišťující spolupráci mezi 
MěÚ a sborem je paní Lenka Maláková, která vykonává funkci 
matrikářky. 

Členové komise organizačně zajišťují:
1) setkání jubilantů: 
termíny konání v r. 2012 24.4., 25.6., 16.10., prosinec 2012.Tato 
jsou většinou pořádána 4x ročně v MKS Adamov. Jedná se o se-
tkání s představiteli vedení Města Adamova a jubilantů, kteří 
v uplynulém čtvrtletí oslavili významná životní jubilea. Součástí 
setkání je kulturní vystoupení dětí z adamovské ZŠ a MŠ, krouž-
ku Zpívání pro radost při MKS apod. Při akci je hostům podává-
no občerstvení, případně drobný dárek (kalendář města).V roce 
2011 tato setkání navštěvoval Mgr. Jiří Kaňa, adamovský farář, 
který si pro setkání připravil povídání o Světelském oltáři a poz-
ději o funkci matriky. V roce 2012 byla hostem setkání jubilantů 
Dr. Jarmila Budišová. Její příspěvek byl zaměřen na téma kroniky 
města Adamova. 

2) vítání občánků: 
termíny konání v r. 2012 14.4., 6.10., prosinec 2012. I vítání ob-
čánků probíhají ve většině případů 4x ročně. Výjimkou je rok 
2012, kdy se setkání uskuteční z důvodu menšího počtu naro-
zených dětí 3x. Noví občánci našeho města obdrží při této akci 
dárek – v současné době dětskou osušku. Při akci v říjnu 2012 
dostaly děti poukázky od plaveckého klubu Rosnička na vstup 
do vodního SPA wellness centra Infinit pro rodiče a dítě na 60 
minut se sídlem Brno-Lesná, Majdalenky 10. Platnost poukázky 
je do 25.3.2013. Na příští vítání máme poukázky slíbené také. Dá-
rek je financován z rozpočtu SPOZ stejně jako občerstvení při se-
tkání jubilantů. 

3) návštěvy seniorů v DPS Adamov a domovech důchodců: 
Návštěvy se konají v prosinci každého roku a jsou seniory velice 
kladně hodnoceny. Setkání v DPS se pravidelně zúčastňuje ve-
dení města a na jeho přípravě spolupracuje sociální odbor MěÚ 
– Bc. Dobra Moserová. Kromě kulturního programu, který zajiš-
ťuje MŠ Jilemnického a MKS Adamov, připravujeme pro účast-
níky akce občerstvení. Členky SPOZ pravidelně navštěvují také 
domovy důchodců a LDN, kde tráví podzim života bývalí občané 
našeho města. V roce 2011 jsme navštívili DD v Černé Hoře, Le-
tovicích a Blansku a LDN v Letovicích. Navštívení klienti návštěvy 

 vítají a zajímají se o dění v Adamově. I pro ně jsou připraveny dár-
ky v podobě ovocných balíčků a kalendáře našeho města. 

4) SPOZ dále spolupracuje a podporuje: 
akci vítání prvňáčků ve školních lavicích pořádanou MKS 
Adamov, 
slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a loučení se školáky pořáda-
né ZŠ a MŠ Adamov,
celoměstskou akci slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 
a to ve všech případech formou poskytnutí věcných dárků 
a spotř. materiálu,
oslavy patronky města Adamova – svaté Barbory konané na 
svátek sv. Barbory,
SPOZ – pí. Maláková připravuje rozhlasová hlášení a infor-
mace do místního Zpravodaje s měsíčními přehledy na-
rození, životních jubileí a zpráv o úmrtí našich spoluobča-
nů (vždy pouze s písemným souhlasem rodičů, jubilantů 
a u úmrtí rodinných příslušníků). 

Protože se členky komise setkávají při přípravě uvedených akcí, 
neschází se komise na dalších jednáních, ale vše potřebné řeší 
při těchto akcích. Mimořádná zasedání SPOZ se konají při sesta-
vování rozpočtu, nebo při řešení požadavků a plnění úkolů sta-
novených SPOZ.

Komise pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou 
zálohou na nájemné

Komise byla zřízena již v předchozím volebním období a ve své 
činnosti pokračovala i ve volebním období 2010 až 2014.
Jak napovídá její název, jejím úkolem je administrativně zpraco-
vávat podklady pro rozhodnutí rady při jejím rozhodování ve věci 
přidělování bytů v budově na ul. Komenského 6 ve zvláštním re-
žimu tj. na základě přijetí dlouhodobé zálohy na nájemné. Jedná 
se o pracovní komisi složenou ze tří zaměstnanců Města Adamo-
va, jejichž pracovní agendy souvisí s hospodařením s byty. Od 
13.4.2012 byla předsedkyní této komise radou města jmenována 
Bc. Dobra Moserová, vedoucí odboru sociálních a správních věcí. 
Dalšími členkami jsou Bc. Dana Charvátová, do jejíž agendy spa-
dá správa poplatků a slečna Martina Písaříková, která zpracovává 
agendu hospodaření s byty a nebytovými prostorami ve vlast-
nictví Města Adamova. Za nové volební období od 15.11.2010 
do 1.11.2012 se uskutečnilo celkem 8 setkání komise a to vždy 
za účelem prověření žádostí o přidělení některého z bytů, který 
je zařazen do režimu, který umožňuje pronajmout ho za předpo-
kladu, že bude uhrazena dlouhodobá záloha nájemného.

Komise FOMB
Rada města Adamova na své 1. schůzi dne 23. 11. 2010 zřídila 
jako svůj poradní orgán Komisi pro použití prostředků úvěrové-
ho fondu oprav a modernizací bytů (dále jen „komise“). Tak jako 
v předchozích letech se tato komise scházela dle potřeby, na zá-
kladě doručených žádostí o půjčku z úvěrového fondu. Členové 
komise kontrolovali náležitosti žádostí o půjčku, jejich úplnost 
a správnost, soulad s Pravidly pro použití prostředků úvěrového 
fondu oprav a modernizací bytů a schvalovali výši půjčky v kon-
krétních případech. Na základě rozhodnutí komise byla s ža-
datelem uzavřena smlouva o poskytnutí půjčky z Fondu oprav 
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a modernizací bytů. Ze schůzí komise byl vždy vypracován zápis 
a předložen Radě města Adamova ke vzetí na vědomí. 
Z posledního úvěru mezi Městem Adamov a Státním fondem 
rozvoje bydlení ve výši 1.500.000,- Kč byly poskytnuty od 23. 
11. 2010 celkem 3 půjčky, komise se tedy sešla celkem 3x, a to 
1. 12. 2010, 11. 5. 2011, 4. 10. 2011. Vzhledem k nezájmu obča-
nů o poskytnutí půjček zbylé prostředky úvěru komise doporuči-
la k opravám vlastního bytového fondu města a činnost komise 
byla s účinností od 17.10.2011 zrušena.
Účast jednotlivých členů:
Členové Počet schůzí Účast Účast v %
PharmDr. Jana Novotná 3 3 100
Bc. Dita Mašková 3 3 100
Iveta Henková 3 3 100 
Anna Hedejová 3 3 100
Jiří Němec 3 2 67

Komise Územního plánu Adamov
Rada města jmenovala členy komise na 12. schůzi dne 23.3.2011. 
Tito členové byli vybráni jako zástupci jednotlivých politických 
stran a hnutí na základě písemného požadavku pana místosta-
rosty lídrům těchto stran a hnutí.
Složení komise :
Předseda  Pavel Ševčík (odborný zaměstnanec Města Adamova)
Členové Soňa Bychlerová (zástupce strany Volba pro město)
 Vít Dáňa (zástupce strany KSČM)



 PharmDr. Jana Novotná (zástupce strany KDU-ČSL)
 Jaroslav Ondroušek (zástupce strany A.N.F.)
 Hana Surá (zástupce strany Nezávislé sdružení  
 občanů Adamova)
 RNDr. Karel Truhlář (zástupce strany ODS)
ČSSD a Sdružení nezávislých kandidátů svého zástupce neusta-
novili.
Komise zahájila svoji činnost v březnu 2011 a svoji činnost ukon-
čila v září 2011. Počet zasedání celkem 6.
Účast na zasedáních:
P. Ševčík  100%
S. Bychlerová    83,34%  ( 1x omluvena)
V. Dáňa     66,67%  ( 2x omluven)
PharmDr. Novotná 100%
J. Ondroušek     66,67% ( 2x omluven)
H. Surá      83,34% ( 1x omluvena)
RNDr.  Truhlář 100%
Hlavní náplní komise bylo připravit podněty pro zpracovate-
le nového ÚP města Adamova. Komise předala 35 podnětů na 
úpravu a doplnění konceptu ÚP města Adamova v grafické části 
a 17 podnětů na úpravu a doplnění textu konceptu ÚP města 
Adamova v regulační části. Veškeré podněty byly ze strany zho-
tovitele přijaty a upraveny v souladu s Vyhl. č. 501/2006 Sb.
Tento přehled byl zpracován na základě zpráv předsedů výborů 
a komisí podaných ke dni 6.11.2012 a zápisů z jednotlivých uve-
dených orgánů .

AKCE NA BŘEZEN

Středa 13. března 2013
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ

Turnaj v kulečníku pro děti a mládež od 13ti let.  
Start v 16:30 hod.

Čtvrtek 21. března 2013
JARNÍ TVOŘENÍ

Výroba „zapichovátek“ do květináčů.  
Začátek v 15:30 hod.

Pátek 29. března 2013
BARVENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

Vyzkoušíme si různé techniky barvení a zdobení kraslic.  
S sebou si doneste vyfouklá vajíčka.  

Tvoříme od 16: 00 hod.

Oznámení o zrušení kurzu angličtiny
Z důvodu malého zájmu byla zrušena v úterý a ve čtvrtek 

Neformální angličtina.









Městský klub mládeže 
Adamov 

Družstevní 1, Adamov 
www.adamov.cz,  

e-mail: mkm@adamov.cz 

SLOVA PRO POVZBUZENÍ
Jako kluk jsem četl příběh o jednom Indiánovi, kterého údajně 

pozvali jeho známí do Švýcarska. Ze svých rodných prérií vstou-
pil tento plachý člověk do úplně cizího světa. Místo přírody a zá-
padu slunce jen obchody a nepřetržitý ruch. Jeho průvodci si 
těchto rozpaků všimli a rozhodli se, že jej musí nějak rozptýlit. 
Zkusili ho nejprve vzít do plných obchodů, tam se ale náš člo-
věk necítil vůbec dobře, ani pak v restauraci nebo v kině. Zavedli 
ho do muzea. Indián však nechápal, proč se dívají na mrtvé věci, 
když se jich dá přece kolem vidět tolik živých? Zkusili ho proto 
vzít do přírodní rezervace. Konečně se strefili do divošské duše. 
Jakmile se však Indián radostně rozběhl do okolní přírody, jeho 
průvodci málem omdleli strachy, protože všudypřítomná lesní 
stráž jej brzy objevila a předvedla. Nikdo mu nedokázal vysvětlit, 
proč nesmí v rezervaci chodit kam chce. Smutný se nechal zavézt 
zpátky do města a ať už ho vedli kamkoli, srdcem byl čím dál víc 
doma, v přírodě rodné prérie. Na závěr pobytu jej nešťastní hos-
titelé vezli na letiště. Tam vystoupili z auta, a když podávali své-
mu hostu ruku na rozloučenou, ten se najednou usmál a vykřikl 
„slyšíte?“ Nevěděli, co v tom hluku přistávajících a odlétajících 
letadel a kolemjedoucích vozidel a hudby z letištního rozhlasu 
zaslechl. „Sýkora“, vydechl Indián, šťastný, že konečně našel to, co 
jej oslovilo. Hostitelé sice neslyšeli vůbec nic, ale to jim už tolik 
nevadilo – hlavně, že se mohli rozloučit s úsměvem. 

A ten příběh mravopoučně končil slovy: „Naše štěstí nezávi-
sí na tom, co slyšíme a co vidíme, ale na tom, co chceme slyšet 
a vidět …“ Vzpomeňme si na tento příběh, až letos uslyšíme za 
domem první nesmělý jarní ptačí zpěv.

Jiří Kaňa
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MASOPUST aneb KARNEVALOVÉ VESELÍ 
Fotografiemi se vracíme k průběhu akce, ktera proběhla 8. února 2013 v Adamově na Ptačině. 
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��� 0� Adamov 

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

NA MĚSÍC BŘEZEN 2013 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

8. března 2013 zájezd
ZORRO
 – romantický historický muzikál 
v Městském divadle Brno
Opět máte možnost navštívit veřejnou 
generálku nového představení v MDB. 
Začátek je ve 14:00 hodin. Cena zájez-
du: 270,- Kč



28. února 2013 v 18:00 hodin v sále MKS Adamov
KRYŠTOF EBEN – MAREK EBEN – DAVID EBEN
PAVEL SKÁLA – JIŘÍ VESELÝ  
– JAROMÍR HONZÁK – JIŘÍ ZELENKA



12. března 2013 salonek MKS  
ve 13:30 hodin
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ
Odpoledne her a soutěží pro seniory 
zaměřené na oblíbené herce, knihy 
a filmy ... Vstup volný.

14. března 2013 zájezd
KRÁLOVA ŘEČ 
– činohra v Mahenově divadle Brno 
(veřejná generálka)
V české premiéře bude hra uvedena 
v Národním divadle Brno v překladu 
Jitky Sloupové a režii Martina Stropnic-
kého. Začátek představení je v 10:30 
hodin, cena zájezdu asi 170,- Kč.





7. března 2013 salonek MKS  
v 10:30 hodin 

ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU 
Setkání dětí a senoirů při kterém 
děti čtou seniorům a senioři čtou 
dětem. Oceněn bude čtenář za nej-
zajímavější zvolený příspěvek z řad 
dětí i seniorů. 
Vstup volný.

13. března 2013  
koncert 
„SLAVNÉ 
VIOLONCELLOVÉ 
MALIČKOSTI“
Účinkují: Jan Škrdlík 
(violoncello) a Kateřina 
Bílková (klavír). 
Začátek v 18:00 hodin, 
vstupné 35,- Kč.
V programu zazní skladby:
Let čmeláka – Nikolaj Rimskij-Korsakov
Labuť – Camille Saint-Saëns
Notturno pro violoncelo a klavír  
– Alexandr Borodin
Balada pro banditu – Miloš Štědroň
Allegro appassionato  
– Camille Saint-Saëns
Variace na slovenskou lidovou píseň 
– Bohuslav Martinů

SALONEK DĚTSKÝCH 
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ
soutěž a přehlídka prací 
1�. – ��. března �01�
Společenské centrum MKS Adamov  
– výstavní síň (Komenského �)
Vernisáž výstavy: 1�. března �01� v 1�:00 hodin
Informace k akci: 
Děti – jednotlivci i dětské kolektivy připraví a odevzdají v termínu do 11. 3. t.r. práce 
určené do soutěže. Práce budou tradičně rozděleny do šesti soutěžních kategorií 
podle věku soutěžících, samostatná soutěžní kategorie je určena pro ZUŠ Adamov, 
„dobrý nápad“ a „společné práce“. Ocenění vítězů jednotlivých kategorií bude součástí 
vernisáže dne 15. 3. 2013. Jednotlivci práce odevzdávají v MKS Adamov.
Spolupořadatel akce: Firma ADAVAK s.r.o. Adamov, Město Adamov, Farní úřad Adamov

16. března 2013 – zájezd
KLÁRA A BÁRA 
v Divadle Bolka Polívky v Brně
V hlavních rolích Eva Holubová, Ivana 
Chýlková, Mojmír Maděrič a Jan Holík. 
Začátek představení je v 19:00 ho-
din, odjezd autobusu v 17:55 z Horky 
a v 18:10 z Ptačiny.

19. března 2013 salonek MKS Adamov 
v 18:30 hodin
SETKÁNÍ U KÁVY  
S JIŘÍM KAŇOU
– téma povídání „Čas a kalendář v živo-
tě člověka.“
Vstup volný. 
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21. března 2013 sál MKS Adamov  
v 9:45 hodin 
DOPOLEDNE S POHÁDKOU - 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Účinkuje divadlo Koráb Brno. 
Začátek v 9:45 hodin, vstupné 35,- Kč.

21. března 2013 zájezd 
JEZINKY A BEZINKY 
– dávka mimořádně kouzelného hu-
moru, ke které přispěje i paní Zdena 
Herfortová v jedné z hlavních rolí. Za-
čátek představení v 19:30 hodin, cena 
pro plnoplátce 410,- Kč, pro studenty 
a seniory 300,- Kč.





MUZIKÁLY V PRAZE

IV. ročník výstavy
SALON ADAMOVSKÝCH 

FOTOGRAFŮ
26. – 29. 3. a dále 2. – 7. 4. 2013

Vernisáž výstavy 26. 3. 2013 
v 18:30 hodin v salonku  

MKS Adamov (na Ptačině).
Vyzýváme adamovské fotografy, aby 
svoji účast na této přehlídce tvorby 

adamovských milovníků fotografová-
ní potvrdili prostřednictvím e-mailu 

na adrese mks@mks-adamov.cz nebo 
sms zprávou na tel. č. 607 518 104 do 
15. 3. 2013 a svoje práce doručili do 

MKS nejpozději do 21. 3. t.r.

Motto pro rok 2013:  
S NÁMI JEN ALL INCLUSIVE!
Také v letošním roce chce MKS Adamov pod-
pořit „Březen měsíc čtenářů“ řádkou aktivit, 
které najdete ve výčtu připravovaných akcí.
Tradičně je pro stávající čtenáře připravena 
amnestie sankčních poplatků za pozdní vrá-
cení zapůjčených knih a pro nové čtenáře za-
registrované v týdnu od �. – 8. �. �01� pro-
minutí čtenářského poplatku pro rok �01�.

KOHO JSME POZVALI NA BESEDU?
soutěžní křížovka pro velké + výhra pro malé

Termín zájezdu: sobota 13. dubna 2013
Dopravu: si zvolí účastníci zájezdu sami – 
autobus (mikrobus) x vlak D1 Express

Program dne: možnost výběru kulturních 
akcí z této nabídky

TOBOGÁN – zábavná hodinka v dobré 
společnosti!
Účast na přímém přenosu ČR2 z Diva-
dla U Hasičů za přítomnosti publika, 
moderuje Aleš Cibulka, (začátek v 11:00 
hodin).

Výstava: PLAKÁTY ALFONSE MUCHY
Tenisová legenda Ivan Lendl se rozhodl v Čes-
ku vystavit svou celou sbírku originálních pla-





kátů Alfonse Muchy. Bude to vůbec poprvé, co 
kolekci vystaví. A to vše v pražském Obecním 
domě.

Návštěva vybraného MUZIKÁLU:
DĚTI RÁJE  
(GoJa Music Hall Praha) začátek ve 14:00 hod.
TŘI MUŠKETÝŘI  
(Divadlo Broadway) začátek ve 14:00 hod.
OSMÝ SVĚTADÍL  
(Divadlo Kalich) začátek ve 14:30 hod
Cena zájezdu: 1100,- Kč (zahrnuje dopravu, 
vstupenku na zvolený muzikál a vstupenku na 
natáčení pořadu Tobogán).
Přihlášky: ihned



Na fotografii vám představujeme brněnskou 
výtvarnici a režisérku pohádek, kterou by-
chom rádi pozvali do Adamova na besedu 
s dětmi o její práci. 
Její jméno, které vám prozradí tajenka, zašle-
te na adresu MKS mks@mks-adamov.cz nebo 
poštou na adresu MKS Adamov, Opletalova 
22, 679 04  Adamov do 7. 3. 2013. Vylosova-
ný výherce obdrží dvě vstupenky do divadla 
Radost v Brně na představení O pejskovi a ko-
čičce, které se hraje v neděli 10. 3. t. r. od 14:30 
hodin. 

I ROČNÍ OBDOBÍ

L SKUPINA AUT JEDOUCÍCH ZA SEBOU

K PRAPOR

P POUŽÍVÁ SE K ÚKLIDU SNĚHU

J OBILOVINA

M MALÉ DÍTĚ

E POHÁDKOVÁ BYTOST, KTERÁ STRAŠÍ POCESTNÉ

K MALÉ ŘEKY

CHLAPECKÉ JMÉNO NA V

T DEN V TÝDNU

Ý PRÁCE UMĚLCE

D PRVNÍ ODPÁLENÍ MÍČE V TENISU
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Připomínáme provozní dobu MKS – knihovny:
pondělí od 1� do 18 hodin
středa  od 1� do 1� hodin
čtvrtek od 1� do 18 hodin

Nové knihy, které najdete v naší knihovně:
Pro děti:
Miklínová, G.: Lichožrouti se vracejí
Petiška, E.: Pohádková babička
Petiška, E.: Pohádkový dědeček

Jaro je za dveřmi

První jarní den je dnem jarní rovnodennosti. 
Z astronomického hlediska je to moment, kdy 
střed slunečního kotouče překročí světový rov-
ník, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana. 
V den rovnodennosti jsou obě části dne, tedy 
den i noc, stejně dlouhé. První jarní den také 
„oficiálně“ označuje začátek jara. To je však čas-
to pouze zbožné přání. 

Březnové pranostiky
Kolik mlhy březen tají, tolik mrazů bude v máji.
Když pluh zemi ryje, zima ještě žije.
Březnové slunce má krátké ruce.
Radlice, jež v březnu oře, v dubnu odpočívá v dvoře.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle 
obilím a sudy vínem naplní.
Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato.
Březen - za kamna vlezem. 

Velikonoční pranostiky 
K období Velikonoc se váže několik pranostik. Na 
Zelený čtvrtek by lidé podle jedné z nich měli jíst 
převážně zelenou stravu, jako je špenát nebo zelí. 
Pokud bude v tento den sněžit, bude podle pra-
nostiky teplé léto. Pokud bude na Velký pátek pr-
šet, bude tento rok špatná úroda. Bílá sobota pa-
třila úklidu a přípravám a Nedělní Boží Hod Veli-
konoční, kdy dívky barvily kraslice, a chlapci pletli 
pomlázky. Nejvýznamnějším dnem je Velikonoč-
ní pondělí, které představuje Nanebevzetí Ježíše 
Krista. Od pradávna muži běhali za ženami s vr-
bovými pomlázkami. Podle tradice měly být poté 
ženy po celý rok silné a zdravé. Ty jim na oplátku 
dávaly ručně malované velikonoční kraslice.

Recepty
Velikonoční beránek
Ingredience: 1 lžička citronové kůry, 4 ks vejce, 
1 sklenka mléka, 1 ks kypřící prášek do pečiva, 
35 dkg polohrubé mouky, 20 dkg másla, 20 dkg 
cukru krupice, podle potřeby strouhanka na vy-
sypání formy a tuk na vymazání 
Postup: Formu na beránka vymažeme a vysy-
peme. Troubu předehřejeme na 180 °C. 
Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bíl-
ků. Cukr utřeme s máslem a žloutky. Přidáme 

Brzy budou  V E L I K O N O C E 
Nejvýznamnější církevní svátek 
Řada lidí si myslí, že nejvýznamnějším církev-
ním svátkem jsou Vánoce, tedy doba, kdy se 
narodil Ježíš Kristus. Křesťané však za nejvý-
znamnější církevní svátek považují právě Ve-
likonoce, kdy oslavují Kristovo zmrtvýchvstá-
ní tři dny poté, co byl ukřižován. Historikové 
vedou o přesné datum Ježíšově smrti četné 
spory. Údajně k ní mělo dojít někdy v dubnu 
roku 30 nebo 33. Podle církevních tradic trvají 
Velikonoce několik dní a jsou završeny tzv. ve-
likonočním triduem, které představuje Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoč-
ní triduum představuje období tří dnů, které 
předcházejí Neděli Zmrtvýchvstání a připomí-
ná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Kris-
ta. Každý z těchto dní má určitý význam a jsou 
s ním spojeny jisté zvyky a tradice.

Štáchová, H.: O praštěném Hurvínkovi
Braunová, P.: O chlapci, který spadl z nebe
O Kanafáskovi – komiks

Knihy světových autorů:
Albrightová, M.: Pražská zima
James, E. L.: Padesát odstínů šedi
Mawer, S.: Dívka, která spadla z nebe
Nesbo, Jo.: Sněhulák
OĆonnorová, A. M.: Dáma ve zlatém
Murakami, H.: 1Q84 Kniha 1 a Kniha 2

Weldonová, F.: Po čem ženy touží
Woodová, B.: Vyvolená

Čeští autoři:
Stýblová, V.: Mecenáš v obnošené vestě
Cílek, V.: Prohlédni si tuto zem
Kolektiv: Ach, ty matky
Váňová, M.: Ať myši nepláčou
Vondruška, V.: Přemyslovská epopej II.
Viewegh, M.: Mráz přichází z Hradu

citronovou kůru, mléko, mouku s kypřícím 
práškem do pečiva a tuhý sníh z bílků. Těsto 
lehce promícháme. 
Třené těsto rozetřeme do připravené formy. 
Velikonočního beránka pečeme asi 45 minut 
v předehřáté troubě. Po upečení vyklopíme 
beránka z formy a necháme vychladnout. 
Třeného velikonočního beránka zdobíme 
podle fantazie.

Mazanec
Ingredience: 3 dkg droždí, 3 žloutky, špetka cit-
ronové kůry, 5 dkg rozinek, 10 dkg másla, 10 dkg 
cukru krupice, 2 dl mléka, špetka soli, 45 dkg po-
lohrubé mouky.
Postup: Připravíme kvásek z droždí, trochy 
vlažného mléka, lžičky mouky a cukru. Nechá-
me vzejít. Do mísy dáme všechny ingredience, 
přidáme kvásek a zaděláme těsto. Těsto na ma-
zanec necháme 2 hodiny kynout. Potom vy-
tvarujeme dva stejně velké bochánky, nechá-
me je na plechu vyloženém pečícím papírem 
ještě aspoň 15 minut kynout. Nakonec mazan-
ce potřeme rozšlehaným vejcem, nůžkami na 
bocháncích nastřihneme kříž, posypeme man-
dlemi a dáme péci. Mazance pečeme 30 minut 
při 180 °C. Mazanec podáváme ocukrovaný.

Jidáše
Ingredience: 500 g polohrubé mouky, špetka 
soli, 100 g Hery, 50 g krystalového cukru, 250 ml 
mléka, 1 ks vanilkového cukru, 2 ks žloutky, 40 g 
droždí, 1 balení rozinek, 1 balení sekaných man-
dlí, bílek na potření.
Postup: Do vlažného mléka nasypeme krys-
talový cukr, rozdrobíme droždí a přikryté ne-
cháme vzejít. Do mísy nasypeme mouku, va-
nilkový cukr, osolíme, přidáme žloutky, roz-
puštěnou vlažnou heru a kvásek. Vařečkou 
vypracujeme hladké měkké těsto, podle po-
třeby můžeme přidat trochu mouky. Nakonec 
do těsta zapracujeme rozinky a mandle. Při-
kryjeme utěrkou a na teplém místě necháme 
nakynout. Z vykynutého těsta ukrajujeme lžící 
kousky, rukou uválíme váleček a libovolně tva-
rujeme. Klademe na plech vyložený papírem 
na pečení. Vidličkou rozšleháme bílek a potře-
me jím jidáše na plechu. Vložíme do trouby 
vyhřáté na 180 °C a upečeme dozlatova.
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Významná výročí 
Otakar Řezníček - 100. výročí narození

Narodil se 22. března 1913 v Bohumíně. 
Vystudoval strojní průmyslovku a v roce 1935 
nastoupil do adamovského závodu, kde pra-
coval až do odchodu do důchodu v roce 1973 
– naposledy pracoval řadu let v projekci odd. 
TOR v technickém úseku. V roce 1933, po za-
brání pohraničí a tedy i města Bohumína 
a jeho okolí, hrozilo mu narukování do Wehr-
machtu. Snažil se získat občanství v Adamově. 
To se mu podařilo, když se v roce 1940 oženil 
s Růženou Drexlerovou. Spolu žili ve šťastném 
manželství až do její smrti v roce 1970 – v ada-
movském závodě pracovala jako úřednice na 
učebním oddělení.

Pan Otakar Řezníček miloval šachy, úspěš-
ně reprezentoval šachový kroužek v soutě-
žích. Se svojí druhou manželkou Jarmilou 
žil od roku 1970, tedy 28 let ve spokojeném 
manželství. Ke konci života bojoval se zákeř-
nou nemocí, které podlehl 26. ledna 1998 v 85 
letech. Jak tiše žil, tak tiše odešel. Byl to dobrý, 
skromný a slušný člověk. Jistě si na něj vzpo-
menou dosud žijící bývalí spolupracovníci, 
bývalí členové šachového kroužku a všichni, 
kteří ho znali, přátelé a známí. Stále vzpomíná 
jeho žena Jarmila. Čest jeho památce!

MK

Zemřel pěvec Jiří Olejníček
Narodil se 11. 2. 1937 v Babicích nad Svita-

vou, zemřel v Brně 5. 1. 2013. V roce 1958 absol-
voval Státní konzervatoř v Brně ve třídě profe-
sora Gézy Fischera. Nejprve byl v angažmá ve 
Slezském divadle v Opavě (v sezóně 1962/63), 
poté zakotvil ve Státním (Národním) divadle 
v Brně, kde působil v letech 1963 – 1997.

Má na svém kontě ke stovce tenorových rolí, 
ve kterých 
v ý b o r n ě 
uplatnil svůj 
v ý j i m e č n ý 
hlas i herec-
ký talent. 
Zazářil jako 
Dalibor ve 
stejnojmen-
né opeře 
B e d ř i c h a 
S m e t a n y , 
Rudolf v Pu-
cciniho Bo-
hémě, Faust 
v Gounodo-

vě Faustovi a Markétce či Don José v Bizetově 
Carmen. Hojně koncertoval a vystupoval v roz-
hlase i v televizi. Ve filmovém zpracování Janáč-
kovy Věci Makropulos v režii Václava Kašlíka 
ztvárnil Janka Pruse. V roce 1983 obdržel titul 
Zasloužilý pracovník kultury. 

Tolik stručná agenturní zpráva, my připoju-
jeme i osobní vzpomínky. Zdeněk Krupica uvá-
dí: „Jirka Olejníček, rodák z Babic, chodil do ško-
ly v Adamově, jako všichni babičtí spolužáci. Už 
na osmiletce, tehdy měšťanské škole, se proje-
voval jeho nevšední pěvecký talent s tenoro-
vým rozsahem, zejména v hodinách hudební 
výchovy s panem učitelem Antonínem Kotulá-

nem. Po absolvování osmiletky se Jirka rozhodl, 
jistě na doporučení otce, nastoupit do Odbor-
ného učiliště SPZ v Josefově (Adast Adamov), 
aby se vyučil strojním zámečníkem, ještě než 
začne studovat pěvecký obor na brněnské kon-
zervatoři. Je lépe být zdatný v nějakém řemes-
le, kdyby se snad někdy dostavily zdravotní po-
tíže s hlasem a znemožnily by pokračovat v pě-
vecké kariéře. Jeho přátelství a shoda okolností 
na učilišti, kam jsme všichni tehdejší kamarádi 
nastoupili, přivedla i mě ke zpěvu, který se stal 
mojí životní láskou. Po absolvování učiliště, měl 
Jirka jako tenorista, dveře na konzervatoř v Br-
ně otevřené. My, kteří jsme byli jeho spolužáky, 
na něho vzpomínáme jako na dobrého kamará-
da a sportovce, který přes svůj nevšední talent 
byl jedním z nás. Později se naše cesty rozdělily 
a i přes to zůstane navždy ve vzpomínkách na 
mládí všech, co jsme ho znali.“

Několik informací připojila i paní Kejíková, 
která připomněla i jeho otce a sestru. Sestra 
Jiřího Olejníčka Alena se provdala před léty 
do Adamova za Ing. Zdeňka Čejku. Otec sou-
rozenců Bohuslav Olejníček, známý pracovník 
adamovského závodu i známý babický občan, 
byl začátkem 50. let minulého století pověřen 
vedením nově zřízeného odborného učiliš-
tě pro adamovský závod v areálu Josefov, kde 
byly vybudovány dílny i škola. Později byla 
škola vybudována na Horce v Adamově spolu 
s učňovském internátem. Bohuslav Olejníček 
byl velkým milovníkem kultury. Hrával divadlo 
a zpíval ve sboru, zejména v Babicích. Proto i na 
učilišti vedl učňovskou mládež ke kulturnímu 
životu - měli svůj pěvecký soubor, který vedl 
Antonín Kovář, působil zde i hudební tambu-
rášský soubor. V mládežnickém pěveckém sou-
boru vynikali dva učni – kamarádi Jiří Olejníček 

Zemřel  
Ing. Zdeněk Čejka

V pátek 15. února t. r. jsme se v adamov-
ském kostele sv. Barbory rozloučili s Ing. Zdeň-
kem Čejkou, který zemřel 9. února ve věku 78 
let. Ing. Čejka je známý svou prací pro občany 
města, působením v Historicko-vlastivědném 
kroužku, mnozí na něj vzpomenou jako na 
člena brněnského pěveckého sboru Foerster. 
Blíže si ho připomeneme v příštím čísle Ada-
movského zpravodaje.

Poslední rozloučení
Děkujeme všem za účast na posledním 

rozloučení s panem Ing. Zdeňkem Čejkou. 
Také děkujeme za květinové dary, slova útě-
chy i projevy soustrasti.

Manželka Alena a syn Zdeněk s rodinou

a Zdeněk Krupica, pro které se později stal zpěv 
láskou i profesí. 

Adamovským občanům je Jiří Olejníček blíz-
ký svým vztahem k Adamovu a jistě si ho trvale 
uchovají ve svých vzpomínkách.
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Ze školních tříd 
Mateřská škola Komenského 6, Adamov

Vánoční besídka 2012 Tři králové 2013

Bílý den Zdravá výživa

Plavání Kabaret

Veselé děti ve školce
Školní rok je v naší mateřské škole pestrý 

a zábavný pro všechny děti. 
Každodenní výchovné činnosti, při kterých 

se děti učí pravidla chování, stolování, sebe-
obsluhu, kreslení, stříhání, písničky, básničky 
a jiné různé dovednosti se zpestřují dalšími 
různými akcemi.

Děti si upevňují zdraví v místní sauně. 
Nejstarší, ve spolupráci se ZŠ, navštěvují pla-

vecký výcvik v Plavecké škole v Blansku. Děti 
upevňují nejen zdraví a sportují, ale také spo-
lupracují s umělci, kteří navštěvují naší školu. 
Zapojují se do kabaretů, zahrají si v pohád-
kách. Nechybí ani naučné pořady o správném 
stravování a přírodě, kterými se doplňuje vy-
učování.

Pěkné pořady pro nás rovněž připravuje 
MKS, pravidelně se jich účastníme. Mamin-
ky se s námi zapojují do realizace „Barevných 
dnů“ a přípravy krásných masek na karneval.

U nejstarších dětí probíhá cílená příprava 
na vstup do základní školy v edukativně – sti-
mulačních skupinách. Kdo má zájem, může se 
učit hře na zobcovou flétnu, seznámit se se 
základy anglického jazyka. U dětí, které mají 
vadu řeči, provádíme nápravu.

Společně se těšíme na divadelní předsta-
vení v loutkovém divadle Radost, na školní 
výlet v Lesní škole Jezírko v Soběšicích a další 
společné akce, které nás čekají.

Učitelky MŠ Komenského 6
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Základní škola Ronovská 12, Adamov

Ve středu 6. února t. r. se děti z 1. a 2. třídy ze ZŠ Ronovská vydaly na 
exkurzi do Lesní školy Jezírko v Soběšicích. Pomocí názorných ukázek, 
her a praktických činností se seznámily s růstem stromu, jeho obyvateli 
z řad živočichů i rostlin, jeho významem pro les i pro člověka. 

S pomocí instruktorů si také mohly z vlastnoručně „uňahňaného“ 
bramborového těsta upéct placky, na kterých si pak pochutnaly. Na ko-

V den pololetního vysvědčení se na 
ZŠ Ronovská uskutečnil I. ročník pěvecké 
soutěže Ptačinský slavík (video je k na-
hlédnutí na webu školy).

Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písnič-
ky, které si sami zvolili. A tak jsme mohli 
slyšet průřez hudbou od Svěráka a Uh-
líře, populární hudbu, trampské písně 
i „lidovky“. Je třeba říct, že všichni zpěvá-
ci a zpěvačky zpívali skutečně s velkým 
nadšením a třeba ocenit i jejich odvahu, 
protože postavit se před tělocvičnu pl-
nou spolužáků, není nic jednoduchého.

Celá soutěž byla rozdělena na kate-
gorii jednotlivců a skupin. Rozhodování 
o vítězích v kategorii jednotlivců bylo 
skutečně velmi obtížné. Nakonec porota 
udělila dvě 1. místa, na kterých se umís-
tily Klárka Madziová ze 2. A a Žanetka 
Flachsová ze 4. A, na 2. místě byl Ondra 

Plaček ze 3. A a na 3. místě Anetka Papi-
žová z 1. A.

Znáte „Dřevěný svět?“

nec programu si v lese vyzkoušely získané vědomosti a zahrály si ně-
které pohybové hry. 

Všem se exkurze líbila a doufáme, že jsme na takové akci nebyli na-
posled. 

Mgr. Věra Rutová

Se zájmem jsme poslouchali i katego-
rii skupin, ve které se každá třída prezen-
tovala jednou písní. Zde si srdce poroty 
získala 3. A s vlastní verzí písničky na zná-
mou melodii My jsme žáci ....

Celá soutěž se vydařila moc hezky 
a na II. ročník v roce 2014 se určitě máme 
nač těšit. Ptačinských slavíků totiž máme 
dostatek.

Mgr. Soňa Karásková
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SPORT     �     TJ Spartak Adamov     �     SPORT
HOKEJOVÝ ODDÍL
TJ Rájec Jestřebí – TJ Spartak Adamov  
5:2 (2:1, 1:0, 2:1) 
Branky a asistence za Adamov: Kolenáč (Dvo-
řák), Toufar (Milfait). 

Výsledek neodpovídá průběhu, i když Ada-
movu chybělo pět hráčů základní sestavy. Zá-
pas byl od začátku vyrovnaný, domácí kosme-
ticky upravili výsledek až v posledních minu-
tách, kdy Adamov otevřel hru a snažil se o vy-
rovnání. Absolutorium zaslouží obránci, hrálo 
se pouze na dvě obranné dvojice, ale i hráči 
bránící v oslabení. Největší slabinou utkání 
byl výkon rozhodčího. 

TJ Spartak Adamov – Dinamiters Blansko HK 
3:4 (2:1, 1:3, 0:0) 
Branky a asistence za Adamov: Kunc (Milfait), 
Toufar (Kejř), Kolenáč (Milfait). 

První třetina začala tlakem Adamova, ale 
branku vsítil soupeř. Následně bombou Kunc 
zařídil vyrovnání po perfektní přihrávce Milfa-
ita. Do konce třetiny se trefil ještě Toufar a zdá-
lo se, že Adamov půjde za třemi body. 

Děsivá druhá část zápasu, kterou domá-
cí prohráli 1:3, se těžko komentuje. Chaos ve 
hře, neobsazování hráčů, nemohoucnost si 
přihrát, neplnění pokynů trenéra …, prostě 
padla deka na všechny. 

Do třetí třetiny nastoupil Adamov pouze 
na dvě pětky a na hře to bylo znát. Soupeře 

dostal pod tlak. Z mnoha šancí se ale nepo-
dařilo proměnit ani jednu. Nejvíc může mrzet 
neproměněná příležitost Bartoše, který stál 30 
vteřin před závěrečným hvizdem sám před 
gólmanem Blanska, ale přestřelil. 

Vyrovnaný zápas s mizerným výkonem 
hráčů Adamova. Stačilo zopakovat výkon ze 
zápasu proti Rájci-Jestřebí a mladíci by nemě-
li šanci. Obdržené góly jsou výsledkem nedů-
slednosti při bránění.

HC Lysice – TJ Spartak Adamov  
2:5  (0:1, 2:1, 0:3) 
Branky a asistence za Adamov: Milfait 2x 
(Dvořák, Kilián), Novotný (Kubíček), Kunc (Bar-
toš), Kolenáč (Milfait). 

Výsledek sice jednoznačný, ale opak je 
pravdou. Mužstvo Lysic bojovalo a dřelo až 
do konce zápasu. Naopak Adamov pokračoval 
v nepřesvědčivých výkonech a až po úpravách 
v sestavě a stažení na dvě pětky zabral a zača-
lo se dařit střelcům. Za 
špatné výkony mohou 
častá vylučování.

Ještěže se trenér 
může spolehnout na 
dříče. Ti ale častým 
nasazováním do hry 
v oslabení nemají čas 
na regeneraci sil a to 
je příčina malé produk-
tivity. 

Velice dobrý zápas odehrál Dvořák, Kunc 
a Bartoš. Hra v oslabení zase stála na Kolená-
čovi a Milfaitovi.

Z leva v brance Dobeš, Bartoš a Dvořák

Pohledná akce a děkovačka  
(72 Kunc, čelem Bartoš)

Turnaj veteránů 
Hokejový veteráni TJ Spartak Adamov 

zvou všechny fanoušky na Turnaj veterá-
nů, který se uskuteční na zimním stadionu 

v Blansku v so-
botu 16. 3. 2013 
od 9:00 hodin.

Na podporu 
fanoušků se těší 
celé mužstvo 
v čele s kapitá-
nem Přemkem 
Vespalcem. 

Bruslení pro všechny
V pátek  15. 3. 2013 se uskuteční již tradič-

ní akce „bruslení pro děti, mládež a sportov-
ce v každém věku“. Přihlášky do 3. 3. 2013, 
kontakt na stránkách TJ Spartak Adamov.

Alois Kožený
Za hokejový oddíl

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Dne 19. a 21. prosince 2012 se konaly vá-

noční turnaje ve stolním tenise. Výsledky byly 
následující:

19. 12. 2012 Vánoční turnaj mládeže 
1. místo: Vilém Flachs
2. místo: Adam Prudík
3. místo: Lukáš Pernica
4. místo: Denis Havelka

21. 12. 2012 Vánoční turnaj dospělých 
Turnaje ze zúčastnilo 20 hráčů, mezi který-

mi nechyběly ani 4 dívky. Nejlepší z dívek Kris-
týna Zochová obsadila 13 příčku.

Na stupních vítězů se umístili: 
1. místo: Martin Všianský
2. místo: Zbyněk Beneš
3. místo: Michael Farkaš
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Soutěže družstev se blíží ke svému vrcholu. 
Do jejich dohrání chybí tři kola.

Áčko ve II. lize  je na osmém místě. I v této 
sezóně „bohatým bere a chudým dává“. Po ví-
tězství nad silným Zlínem prohrálo v přímém 
souboji o záchranu v soutěži vysoko v Prušán-
kách. 

Z Krajského přeboru v rámci reorganizace 
letos sestupují 3 družstva. A naše Béčko má už 
jen teoretickou naději na účast v příštím roční-
ku a po čtyřletém působení tuto soutěž prav-
děpodobně opustí.

Lépe se daří Céčku a Déčku. V Okresním 
přeboru je naše mužstvo na šestém místě 
a v Základní soutěži na pátém.

Žáci: 
V průběžném pořadí po třetím turnaji Kraj-

ského přeboru v Rapid šachu ve Vyškově v ka-
tegorii D10 zůstává Olinka Dvořáková na dru-
hém místě. V kategorii D12 Petra Masáková, 
v důsledku účasti zatím jen na jednom turnaji, 
klesla na čtvrté místo.

Filip Nezval hrál ve Vyškově v turnaji kate-
gorie do 8-let, kde obsadil třetí místo. Do Kraj-
ského přeboru v H10 mu tím pádem žádné 
body nepřibyly a klesl na průběžné 17. místo.

Jan Kratochvíl má odehraný jen jeden tur-
naj a znamená to 31. místo. 

Soutěže družstev - přehled 
výsledků:
II. liga E:
�. 1. �01� Staré Město B – TJ Spartak Ada-
mov �,�:�,�
0,5 Martin Handl, Karel Švehla, Pavel Masák, 
Pavel Loubal, Jan Píše.
�0. 1. �01� TJ Spartak Adamov – ŠK Zlín B 
�:�
1 Martin Handl, Pavel Masák, Nataša Richte-
rová; 0,5 Jiří Sekanina, Pavel Loubal, Jan Píše, 
Ján Mižák.

ŠACHOVÝ ODDÍL
�. �. �01� TJ Podlužan Prušánky – TJ Spar-
tak Adamov �:�
1 Jan Píše; 0,5 Karel Švehla, Pavel Masák. 

Krajský přebor II. A:
�. 1. �01� ŠK Garde Lipovec „C“ – Spartak 
Adamov „B“ �:�
0,5 Petr Bednář, Josef Gruber.
�0. 1. �01� Spartak Adamov „B“ – ŠK Jevíčko
1 Petr Ležák; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Milan No-
votný, Pavol Mikuš.
�. �. �01� ASK Blansko – Spartak Adamov 
„B“ �:�
1 Petr Ležák, Pavol Mikuš; 0,5 Jiří Wiezner, Petr 
Bednář, 

Okresní přebor Blanenska:
1�. 1. �01� TJ Spartak Adamov „C“ – Makkabi 
Boskovice „B“ �,�:�,�
1 Pavel Masák, Petr Ležák, František Mařík, Fi-
lip Klimeš; 0,5 Pavel Kratochvíla.
��. 1. �01� TJ Sloup „B“ – TJ Spartak Ada-
mov „C“ �:�
1 Petr Bednář, Tomáš Kocí; 0,5 Dana Ležáková, 
Pavel Kratochvíla.
10. �. �01� TJ Spartak Adamov „C“ – Garde 
Lipovec „E“ �:�
1 Petr Bednář, Petr Ležák, Filip Klimeš; 0,5 
Dana Ležáková, Pavel Kratochvíla. 

Základní soutěž Blanenska:
�. 1. �01� Rovečné „C“ - TJ Spartak Adamov 
„D“ �,�:�,�
1 Zdenek Schneider, Pavel Kratochvíla; 0,5 Du-
šan Hloušek.
�0. 1. �01� TJ Spartak Adamov „D“ – Kun-
štát 0,�:�,�
0,5 František Mařík.
�. �. �01� ŠK Jevíčko „B“ - TJ Spartak Ada-
mov „D“ 0,�:�,�
1 Josef Gruber, Zdenek Schneider, Pavel Kra-
tochvíla, Mařík

TURISTICKÝ ODDÍL
PLÁN VYCHÁZEK
23. 3. 2013 SOBOTA – PRVNÍ JARNÍ 
VÝŠLAP V BRNĚ

Oficiální zahájení turistické sezóny 2013. 
Odjezd z ČD Adamov vlakem 8:39 hod. Pro-
gram zahájení a trasa vycházky budou uve-
deny na pozvánce odboru turistiky ve vývěsní 
skříňce TJ Spartak Adamov.

BĚH NA NOVÝ HRAD
Oddíl orientačního běhu při TJ Spartak 

Adamov pořádá v neděli 17. 3. 2013 již šestý 
ročník silničního běhu na Nový hrad. Prezen-
tace závodu je od 10:00 do 10:45 hod. v Re-
stauraci „U baťáka“, Hradní ulice, odtud je 
i start v 11:00 hod. Startovné činí 40,- Kč, v ce-
ně je i malé občerstvení, délka tratě je 8,3 km. 
Letošní ročník je opět zařazen do Okresní bě-
žecké ligy okresu Blansko, takže se dá očeká-

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU
vat i větší účast běžců z regionu. Po úspěšném 
loňském debutu bude i letos zorganizován zá-
vod pro děti a méně trénované jedince na po-
loviční délce, ke studánce Pod hradem a zpět 
délka cca 4,0 km. Připomínáme, že loňského 
závodu se zúčastnil rekordní počet 108 startu-
jících a byl rovněž překonán dosavadní rekord 
tratě - Jan Kohút za 30:01 min.

Pořadatelé srdečně zvou všechny zájemce 
o start i případné diváky.

INZERCE
Prodám barevný televizor PANASONIC 
úhlopříčka 70 cm + set-top box + vi-
deorecordér PANASONIC. Dobrý stav.  
Cena 1 950,- Kč. Tel. č. 602 517 001
Prodám kočárek Leviroo, trojkombina-
ce, barva červená 2500,- Kč, ruční od-
sávačku Avent 350,- Kč, komodu s pře-
balovacím pultem Scarlett, 3 velké 
prostorné šuplíky odstín buk 2800,- Kč, 
monitor dechu Nanny s 2 podložkami 
950,- Kč a oblečení velikost 50-86 cena 
10-20,- Kč. Fotografie a více informací 
na mailu gregorova.zuzana@centrum.
cz nebo telefonu 603 242 389.
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- 
Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. Tel. č. 
606 469 316, 547 225 340, www.maliri-
brno-horak.cz . Adamov a okolí, platba 
hotově = SLEVA 250,- Kč!
Prodám televizor zn. THOMSON úhlo-
příčka 62 cm + set top box, cena 1500,- 
Kč. Tel. č. 702 350 004.
Prodám případně pronajmu garáž na 
ulici Plotní, cena 85.000,- Kč. Při rych-
lém jednání sleva. Tel. č. 777 584 926.
Prodám dva byty 3+1 v Adamově. Je-
den na ulici Sadová v původním stavu 
a k němu možno dokoupit garáž, dru-
hý na ulici Opletalova po rekonstrukci. 
Nejsem realitní kancelář. Bližší infor-
mace na tel. č. 777 363 665.
Prodám garáž v Adamově na Horce 
u bývalého internátu, cena dohodou. 
Tel. č. 733 777 965.
Vysoké Tatry – turistika, termín: 31. 7. – 
4. 8. 2013, cena 2200,- Kč/os (ubytová-
ní + doprava). Podrobnosti nezávazně 
zašlu, e-mail ladarik.m@seznam.cz.
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TJ Sokol Adamov – FLORBAL

Body přichází, adamovští 
florbalisté plní cíl
Druhá polovina sezóny začala pro 
Adamov už v polovině ledna.

V prvním zápase na ně čekal soupeř FBC 
Sokol Ivanovice na Hané. Tento tým dokázal 
v prvním společném zápase adamovské po-
razit krutým výsledkem 8:2. Adamov nehod-
lal další prohru dopustit. Úsilí bylo vidět od 
prvního hvizdu do píšťalky. První třetinu hráči 
Adamova ovládli v poměru 2:0. Svoje vedení si 
pojistili brzkým gólem ve druhé třetině. Opo-
jeni vedením lehce polevili, zatímco soupeř 
přitlačil ve svém útočení a při druhé výměně 
stran byl rozdíl ve výsledku jen jeden gól. Ada-
movští Sokoli však nenechali nic náhodě a své 
vítězství si pojistili dvěma góly a upravili tak 
konečný stav na 5:2 pro TJ Sokol Adamov. 

Ve druhém utkání přišel na řadu brněnský 
soupeř Gullivers Sokol Brno I B. Předchozí spo-
lečné utkání vyznělo lépe pro Gullivery. Papí-
rově se nečekalo ani nyní žádné překvapení, 
ale adamovští se nechtěli vzdát. Převaha Br-
ňanů ovšem byla zřejmá. Brzy se ujali vedení 
a nepřipustili žádné ohrožení jejich svatyně. 
V tomto duchu probíhalo celé utkání, kte-
ré skončilo výhrou Gulliverů 4:0. Adamov se 
nenechal zahanbit, nepodal zbabělý výkon 
a hráči mohli odcházet se vztyčenou hlavou.

Trenér TJ Sokol Adamov, Lubomír Lukáš, po 
turnaji zhodnotil celé vystoupení jeho svěřen-
ců: „Na turnaj jsme jeli pro tři body, což se nám 
podařilo. Jsem spokojený s předvedenou hrou, 
zvláště v prvním zápase, kdy jsme soupeře téměř 
k ničemu nepustili. Druhé klání mělo být odve-
tou za prohru v Křenovicích 1:5, ale to se úplně 

nepodařilo. Bylo vidět, že soupeř je trochu jinde. 
I přes naši snahu se soupeř ujal vedení, které si 
zkušeně pohlídal a do mnoha šancí nás nepouš-
těl. Gratuluji soupeři k zasloužené výhře. Pro nás 
je podstatné, že si stále držíme střed tabulky, což 
je pro letošní ročník cílem.“

Druhý turnaj roku 2013 se konal 
v sobotu 2. 2. 2013.

V prvním zápase se Adamov utkal s FBK 
Panthers Ratíškovice. A i když by se na hře 
našla bohužel i negativa, tak modrobílí si zá-
pas vzít nenechali a dovedli jej do zdárného 
konce s výsledkem 10:2. Hattrikem a dvěma 
asistencemi se blýsknul nejmladší člen týmu 
Tomáš Novotný.

Jako další soupeř čekal tým Bulldogs Brno 
C. Utkání slibovalo vyrovnanou bitvu. První 
vzájemné měření sil vyznělo lépe pro Ada-
mov poměrem 4:3. To druhé dopadlo bohužel 
hůře. Buldoci začali aktivní hrou a dařilo se jim 
držet míček na svých čepelích. Brzy se ujali ve-
dení. Ve druhé třetině se ale skóre přelilo na 
stranu Adamova, který se dostal do vedení 
2:1. Jenže v polovině této třetiny bylo znovu 

vyrovnáno. Třetí třetina byla bitvou o vedoucí 
branku. Akcí bylo na obou stranách dostatek, 
avšak první proměněná přišla do sítě brankáře 
Adamova Dominika Leplta. Adamov se snažil 
o vyrovnání a otevřel více svoji hru díky čemuž 
se Bulldogs odpíchli do dvoubrankového ve-
dení. Další gól už nepadl, a tak po utkání sví-
til na výsledkové tabuli stav 4:2 pro Bulldogs 
Brno C.

Celkově lze počínání florbalového týmu 
mužů v roce 2013 zatím hodnotit pozitivně. 
Pravidelně boduje a drží si pozici v klidném 
středu ligové tabulky.

První únorovou sobotu se na domácí palu-
bovce v Adamově v rámci Orelské ligy před-
stavil i tým dorostu. První zápas proti Šlapani-
cím nezačal špatně, oba soupeři spolu drželi 
krok. Ve druhé a třetí třetině ale dorazila na 
adamovské florbalky krize, jejímž výsledkem 
byla porážka 2:10. Druhé utkání proti Žideni-
cím vypadalo o něco lépe, ale přesto častá ne-
disciplinovanost v obranné činnosti zapříčini-
la těsnou porážku 3:4. Mladí sokolíci tak z do-
mácího turnaje odešli tentokrát s prázdnou. 

Pozvánka 
Vážení členové TJ Sokol Adamov, bratři a sestry, 

srdečně Vás zveme na jednání 
volební valné hromady naší jednoty, 

která se bude konat 
dne 16. 3. 2013 v 15.00 hodin 

v prostorách sportovní haly na ulici  
Osvobození 9, 679 04 Adamov
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Slavnostní vyhlášení sportovců za rok 2012
Sportovci slavnostně uzavřeli 
rok 2012

Dne 1. února 2013 proběhlo v zasedací 
místnosti Městského úřadu Adamov slavnost-
ní vyhlášení jednotlivých kategorií v rámci an-
kety SPORTOVEC 2012. Po roční odmlce bylo 
vyhlášeno pořadí ve veřejných anketách a tra-
dičně pak Sportovní komise 2010-2014 určila 
tři nejlepší juniory, sportovce, kolektivy a tre-
néry. Rovněž byla do síně slávy uvedena spor-
tovní osobnost. 

Za příjemně strávené odpoledne patří po-
děkování organizátorům této akce, to je čle-
nům Sportovní komise 2010-2014.

Všem oceněným přejeme mnoho úspěchů 
a zdaru na poli sportovním, osobní pohody 
a pevné zdraví.

Za Sportovní komisi 2010-2014 Jiří Němec

ANKETA 2012 – 6. ročník
Výsledky veřejné ankety JUNIOR 2012

1. místo Lubomír Bavlnka 
FK Adamov, starší příprava 

2. místo Patrik Schimmerle 
FENYX petanque Adamov, junioři 

3. místo Martin Badal 
TJ Sokol Adamov, florbal žáci 

Výsledky veřejné ankety SPORTOVEC 2012

1. místo Martin Šeba 
Šipkový klub Adamov,  
DC Hurricane 

2. místo Josef Grégr 
FENYX petanque Adamov, senioři 

3. místo Marta Opatřilová 
TJ Spartak Adamov, turistika 
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Výsledky veřejné ankety KOLEKTIV 2012
1. místo TJ Sokol Adamov,  

florbal muži 
2. místo Šipkový klub Adamov, 

DC Hurricane 
3. místo TJ Spartak Adamov,  

oddíl šachů-A tým 

Vyhlášení odborné ankety JUNIOR 2012
1. místo Jiří Šmahel, 

TJ Spartak Adamov, tenis 
2. místo Jan Charvát, 

FENYX petanque Adamov, 
junioři 

3. místo Ondřej Kos, 
FK Adamov, mladší přípravka 

Výsledky odborné ankety SPORTOVEC 
2012
1. místo Martin Šeba,  

Šipkový klub Adamov,  
DC Hurricane 

2. místo David Ruber,  
TJ Sokol Adamov, florbal muži 

3. místo Robert Martinek,  
FK Adamov, muži 

Výsledky odborné ankety KOLEKTIV 
2012
1. místo FENYX petanque Adamov, senioři 
2. místo TJ Sokol Adamov,  

všestrannost ženy 
3. místo Šipkový klub Adamov,  

DC Hurricane 

Výsledky odborné ankety OSOBNOST 
2012-SÍŇ SLÁVY

Za celoživotní přínos pro sport a tělovýchovu 

František Sychra, FK Adamov 

Výsledky odborné ankety TRENÉR 2012
1. místo Bohumil Žlůva, 

TJ Sokol Adamov, florbal 
2. místo Alois Neckář, 

TJ Spartak Adamov, turistika 
3. místo Zdeněk Tasch, 

TJ Spartak Adamov, stolní tenis 
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N E J Š I R Š Í  V Ý B Ě R  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y  !

32 cm

Kovový zahradní domek
bezúdržbový, pozinkovaný plech, antracitová barva, jednoduchá montáž, vč. 
uzamykatelného kování, bez podlahy, rozměry jsou uvedeny včetně přesahů střechy

vel. 1, š 210 x h 122 x v 180 cm, dveřní otvor š 86 x v 155 cm, 2,10 m3 5.490,-
vel. 2, š 261 x h 182 x v 202 cm, dveřní otvor: š 105 x v 160 cm, 4,20 m3 7.490,-
vel. 3, š 321 x h 242 x v 212 cm, dveřní otvor: š 130 x v 160 cm, 7,77 m3 9.990,-

ý zahradníí doddomeemekkkkkkk
ový pozinkovaný plech antracitová barva jednoduchá montáž vč

od

5.490,-

1300 W

Elektrický vertikutátor
HVLA 1300-32, pro travní plochy do 350 m2, 
šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových 
prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení 
hloubky řezu: 5 stupňů/ jednotlivě

Benzinový kultivátor
HMH 36 G, pro travní plochy 
do 200 m2, šířka záběru 34 cm, motor 
GGP RSCT 100 OHV, 4-taktní/ 100 cm3, 
výkon 1,56 kW/ 2,1 PS

2,1 PS

51 cm

s elektrostartem

4 funkce v 1 stroji

3,4 PS

y p j

2.250,-
ě ý , ,

5.490,-

Fóliovník 
Premium
180 x 240 cm, 
max. výška 197 cm, 
stabilní kovový rám, 
extra pevná průsvitná 
fólie, 3 rolovací 
okna a velké dveře, 
jednoduchá montáž, 
il. foto

3.990,-
EXTRA SILNÁ 

FÓLIE 180 g/ m2

5 % UV OCHRANA rolovací okna

S tímto kupónem 
získáte při nákupu 
nad 400,- Kč
50 l zahradnického 
substrátu 
jako 
dárek 

ZDARMA!

73,-

Mulčovací 
kůra 80 l

Trávníkové 
hnojivo 
s odpuzujícím 
účinkem proti 
krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny 
typy trávníků, 
potlačuje výskyt 
mechů

229,-

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
10 kg ≈ 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík

198,-

BRNO

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická

Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 4. 4. 2013. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, pro travní plochy do 1800 m2, 
šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS, 
pohon zadních kol, elektrostart, nastavení 
výšky střihu v 6-ti polohách, centrální 
60 – 90 mm, do vyprodání zásobyp

7.990,-

Platnost 
kupónu
do 4. 4. 2013
Adamovský zpravodaj

13-03 Adamov 160x230 CMYK.indd   1 17.02.13   23:21
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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, V. Dudíková, 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 31.3.2013 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc .  !

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  10 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

 Koupání a vysoušení, stříhání, trimování, vyčesání 
 Léčebné koupele, masky a zábaly, čistění uší 

 Pelíšky, vodítka, misky, šampony, oblečky, hračky 
 Krmiva pro psy, sušené maso, pamlsky, i dentální 

 Krmiva pro kočky, hlodavce, exoty 
 

SSSaaalllooonnn   ppprrrooo   pppsssyyy   UUU   PPPoootttoookkkaaa   
aaa   ssspppeeeccciiiááálllnnnííí   

ccchhhooovvvaaattteeelllssskkkééé   pppoootttřřřeeebbbyyy   
 

Od roku 2007 - již 6 let s Vámi 
 

Odborné a profesionální poradenství – člen Asociace střihačů ČR 

Objednání do salonu na tel: 733506801, 723801279 

www.psisalonupotoka.cz 
Salon a prodejnu najdete v Bílovicích, Husova 308  

 
Přijďte si k nám vybrat z bohaté nabídky 
(Otevřeno: po, st, pá 15:30-20, út, čt 18–20, so 8-10)  

nebo objednejte přímo na: 

www.krmiva-bilovice.cz 
 

Specializace Trainer, Belcando, Calibra. 
Doprava pro Adamov a okolí nad 900 Kč zdarma. 

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


