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ADAMOVSKÝ 
ZPRAVODAJ

4. ples města Adamova

Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil.



KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014

22.3. IV. Ples města Adamova Město Adamov, MKS

23.3. VII. ročník - Běh na Nový Hrad TJ SPARTAK - oddíl OB

23.3. - 9:00 Halový turnaj ml. přípravek (O pohár předsedy Komise PZMA&MA 21) FK Adamov, PZMA a MA21

23.3. - 14:30 Halový turnaj st. přípravek  (O putovní pohár starosty města) - XII. ročník FK Adamov

26.3. - 4.4. Salon adamovských fotografů MKS

28.3. - 4.4. Salonek dětských Adamovských umělců - vernisáž prací dětských umělců MKS, Město Adamov,
Adavak, s.r.o.

29.3. Hustopeče - Na Mandloňovou TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Duben 2.4. a 9.4. X. ročník vybíjená - ml. žákyně, st. žákyně ZŠ a MŠ Adamov

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

5.4. Otvírání studánek - Konšelova studánka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace, grafika MKS

13.4. - 16:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Letovice (sponzor utkání NOVA V. Uhlíř) FK Adamov

17.4. Koncert skupiny Poutníci MKS

21.4. Velikonoční Křetínka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

25.4. Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov

26.4. 2. sokolská akademie TJ Sokol Adamov

27.4. - 16:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Lysice (sponzor utkání Restaurace U baťáka) FK Adamov

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti u ZŠ Ronovská MKM

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

Květen 3.5. Oblastní kolo vědomostní soutěže „Zlatá včela“ ZOČSV Adamov

8.5. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Ostrov (sponzor utkání Slunečnice-Z. Němcová) FK Adamov

11.5. - 20.5. Zdeněk Fuksa - grafika MKS

17.5. Přebor Jihomoravské oblasti v OB na krátké trati, Olomučany TJ SPARTAK - oddíl OB

17.5. Sokolský country bál TJ Sokol Adamov

18.5. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Knínice (sponzor utkání Restaurace Větrník) FK Adamov

23.5. - 18:00 Noc kostelů Farnost Adamov

24.5. Boskovice - Šmelcovna TJ SPARTAK - oddíl turistiky

24.5. Turnaj v nohejbale mix TJ Sokol Adamov

29.5. Školní akademie ZŠ a MŠ Adamov

30.5. Pohádková cesta za pokladem – hřiště u ZŠ Ronovská MKM

30.5. Program PPDZ (Světový den bez tabáku - 31.5.) ZŠ a MŠ Adamov
Komise PZMA a MA21

31.5. Dětský den na hale TJ Sokol Adamov

31.5. Amatérský turnaj - stolní tenis TJ Sokol Adamov

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

31.5. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

Turnaj mládeže pro veřejnost TJ SPARTAK - oddíl st. tenisu

Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Oslava Svátku matek - kulturní program pro maminky a babičky z Adamova MKS

Červen 1.6. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Vísky (sponzor utkání NOVA V. Uhlíř) FK Adamov

3.6. Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

Zahájení kampaně „Cesty k adamovským studánkám“ Komise PZMA a MA21

DEN DĚTÍ (Tenisové hry dětí a mládeže) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

2.6. Den dětí, pohádkový les a hřiště ZŠ a MŠ Adamov

7.6. Florbalový turnaj žáci TJ Sokol Adamov

14.6. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Lažany (sponzor utkání J.Němec,předseda FK) FK Adamov

19.6. Slavnostní předávání pamětních listů spojené s udělováním čestného občanství Město Adamov

21.6. Do Adamova parním vlakem České dráhy, Město Adamov

21.6. Střípky z historie Adamova - výstava MKS, Město Adamov

21.6. Koncertní vystoupení souboru Spirituál Kvintet MKS
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NÁZEV POPLATKU SPLATNOST SAZBA POPLATKU POZNÁMKA
POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a dalšího psa SS 1341002014
rodinný dům 30. 6. 2014 300,- Kč 450,- Kč  
 30. 6. 2014 150,- Kč 225,- Kč důchodce
ostatní místa 30. 6. 2014 700,- Kč 1000,- Kč  
 30. 6. 2014 200,- Kč 300,- Kč důchodce
KOMUNÁLNÍ ODPAD 30. 6. 2014 650,- Kč SS 1340002014

Výše uvedená sazba místního poplatku platí i pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu ur-
čenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (tj. 650,- Kč za poplatkové období kalendářní rok 2014).
Poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov 
v úřední hodiny, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800:  
VS = rodné číslo (slouží k identifikaci poplatníka); SS = viz. výše uvedené poplatky
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku (odbor ekonomický) 
identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, za které je platba provedena!

UPOZORNĚNÍ !!!!
PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI 
ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

Základní škola a mateřská 
škola Adamov, 
příspěvková organizace

Vážení rodiče, 
oznamujeme Vám, že zápis k předškol-

nímu vzdělávání se bude konat 29. dubna 
2014 od 14 hodin do 16 hodin v budovách 
mateřských škol na ulici P. Jilemnického 1 
a na ulici Komenského 6.

Bližší informace budou poskytnuty 
v mateřských školách, kde si můžete od 
14. dubna 2014 vyzvednout tiskopisy Žá-
dostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

Ředitelství ZŠ a MŠ Adamov

POZOR NA ZMĚNU
Uzávěrka zpravodaje č. 5 na měsíc 
květen bude již 14. dubna 2014. Dů-
vodem jsou velikonoční svátky.

Místní poplatky – poplatkové období 2014
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Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - vývoj plnění

Územní 
část

Financování, název akce 2013 Doplňující informace Zodpovídá

§ 2212 - Silnice

pořízení kropícího a samosběrného vozu pro město Adamov realizace hotova MSTAR

§ 3631 - Veřejné osvětlení

AD1 výměna světelných bodů ul. Sadová realizace hotova STAR

AD2 výměna světelných bodů ul. Fibichova/Hybešova realizace hotova STAR

AD3 výměna světelných bodů ul. Opletalova realizace hotova STAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

žádosti o dotaci na zeleň v rámci Smetanova náměstí, náměstí 
Práce a stráně Petra Jilemnického - Družstevní

realizace hotova STAR

Územní 
část

Financování, název akce 2014 Doplňující informace Zodpovídá

§ 2143 - Cestovní ruch

webkamera na Alexandrovku zakoupeno, instalace 5-6/2014 STAR

bannery s připomínkou 50. výročí povýšení na město zadáno, realizace 4/2014 STAR

§ 2212 - Silnice

AD2 výroba a montáž nového zábradlí na ul. Zahradní probíhá poptávka STAR

AD1/2 silniční zrcadlo 2 ks (Komenského 6, tunýlek) realizace hotova MSTAR

AD1 impr.nátěr mostu Vodní vč. výměny pojezdových trámů objednáno, termín dokončení do 31.5.2014 MSTAR

nákup barev-vodorovné značení realizace 7-8/2014, pomoc letních brigádníků MSTAR

opravy výtluků po zimě objednáno, termín dokončení do 10.5.2014 MSTAR

AD1 rekonstrukce příjezdu do ZŠ Komenského - zásobování  kuchyně objednáno, termín dokončení do 10.5.2014 MSTAR

AD1 oprava opěrné zdi na ul. Sadová, blok B
objednána projekt. dokumentace, termín předání projektu 
31.5.2014

MSTAR

AD1 rozšíření komunikace pod kostelem - projektová dokumentace probíhá poptávka STAR

kropící a samosběrný vůz vozidlo převzato 7.3.2014, zaškolení obsluhy 14. týden 2014 MSTAR

§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací

výroba a umístění laveček po městě do 31.5.2014 MSTAR

nákup barev-očištění, oprava, nátěr zábradlí po městě prohlídka města provedena, připravuje se poptávka STAR

AD1 drobné opravy výtahu v letních měsících-výměna PVC-podlaha kabiny výtahu, nátěr MSTAR

AD1 oprava pororoštů před bývalou poštou realizace 7-8/2014 MSTAR

AD1 rekonstrukce chodníku mezi bloky A,B Sadová připravuje se poptávka STAR

AD1 rekonstrukce ocelové lávky a schodiště ul. Sadová objednána realizační projektová dokumentace STAR

AD2 oprava povrchu vlásenky-lokální vysprávky objednáno, termín dokončení do 10.5.2014 MSTAR

AD2 oprava zábradlí u vlásenky realizace po dokončení povrchů-7-8/2014 MSTAR

AD1 oprava chodníku pod monoblokem Hradčany-II. etapa připravuje se zadávací dokumentace pro výběr dodavatele MSTAR

AD2 oprava venkovních schodišť Ptačina objednáno, termín dokončení do 2.5.2014 MSTAR

AD2 oprava bezbariérového přístupu-chodník Družstevní objednáno, termín dokončení do 10.5.2014 MSTAR

AD1 oprava schodů - začátek ulice Pod Horkou objednáno, termín dokončení do 2.5.2014 MSTAR

AD1 vybudování nového chodníku MŠ Kom.-hřiště Kom. realizace 7-8/2014 MSTAR

AD1 vybudování šikmé rampy od ZŠ k bloku A-Sadová realizace 7-8/2014 MSTAR

AD1 projektová dokumentace - přístupová rampa Sadová A objednáno, termín předání projektu 31.8.2014 MSTAR

§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy

barvy, čistící prostředky (obnova na zastávkách MHD) dle vývoje počasí, zajistí TS Odboru SMM - do 8/2014 MSTAR

§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

cejchování-parshallův žlab-nutné pro provoz ČOV STAR

čištění kanalizace po zimě (tlakový vůz) STAR

2 ks čerpadel pro nitrifikaci ČOV-nutné pro provoz STAR

oprava česlí STAR

opravy dešťových vpustí po městě 1. etapa realizována, 2. etapa objednána MSTAR

§ 3119 - Základní školy a mateřské školy

AD3 oprava opěrné zdi pod MŠ Jilemn. připravuje se poptávka STAR

AD3 malba na spodní zeď pod MŠ Jilemn. připravuje se poptávka STAR

AD1/3 Komplexní rozvoj školství - vybavení ZŠ a MŠ učebny, hřiště probíhají výběrová řízení STAR

Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru – vývoj plnění
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§ 3341 - Rozhlas a televize

PC vybavení -1x PC pro infokanál, bezdr.pojítko STAR

infokanál probíhá realizace poptávky STAR

licence Rada pro rozhlasové a televizní vysílání správní řízení STAR

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

AD1 oprava koupaliště před sezónou-vystěrkování + nátěr realizaci zajišťuje odbor SMM STAR

§ 3541 - Prevence před drogami, alk, nikotinem aj. 

AD3 nákup drobného zařízení do MKM probíhá poptávka STAR

AD3 3x nový PC do prostor MKM probíhá poptávka STAR

§ 3612 - Bytové hospodářství

AD1 barva - nátěr plotu a balkónů DPS probíhá poptávka STAR

AD1 satelitní příjem Komenského 6 objednáno STAR

§ 3613 - Nebytové hospodářství

nasvícení Alexandrovky dopracována PD, připravuje se poptávka STAR

AD3 výměna vstupních dveří do MKS STAR

AD3 oprava schodů před MKS objednáno STAR

AD3 oprava osvětlení vnitřních prostor v DS probíhá poptávka STAR

AD3 oprava fasády MKS
objednán grafický návrh, příprava zadávací dokumentace 
pro výběr dodavatele

MSTAR

AD3 Dům služeb–venkovní fasáda (odstranění graffitů) STAR

AD3 studie proveditelnosti - výtah MKS STAR

§ 3631 - Veřejné osvětlení

AD1 VO nám. Práce, ul. Nádražní realizace hotova STAR

AD1 VO Sadová 17- 23 STAR

AD1 VO Mírová realizace hotova STAR

AD1 místo pro přecházení - Acentrum probíhá poptávka STAR

žádost o dotaci MPO EFEKT 2013-dílčí monitor.zpráva realizace hotova STAR

žádost o dotaci MPO EFEKT 2014 (žádost, PD, audit) realizace hotova STAR

EFEKT 2013-realizace realizace hotova STAR

§ 3632 - Pohřebnictví

AD1 opravy přístupových (hlavních) cest hřbitova - ulice Osvobození projekt před dokončením se zapracováním připomínek města MSTAR

AD1 oprava společné hrobky-starý hřbitov I. etapa MSTAR

§ 3634 - Lokální zásobování teplem

revize plynových rozvodů+revize kotlů 2014 STAR

revize PO + hydranty pro rok 2014 STAR

revize komínů pro rok 2014 STAR

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

zpracování územní studie nám. Práce realizace hotova STAR

AD3 oprava podstavce pomníku P. Jilemnickéhou ZŠ Ronovská realizace v letních prázdninách - 7-8/2014 MSTAR

AD1 revitalizace přístupové komunikace a okolí kostela sv. Barbory proběhlo rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky STAR

AD1 přeložka kanalizace u kostela souvisí s projektem okolí kostela STAR

AD1 přeložení E-ON-nízké napětí, vysoké napětí souvisí s projektem okolí kostela STAR

AD1 nákup pozemků - nám Práce probíhá připomínkování návrhu kupní smlouvy stranami STAR

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

výběrové řízení odpadové hospodářství - svozová firma proběhlo rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky STAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

kotelna zapravení venkovních omítek realizace 9/2014 MSTAR

příspěvky SVJ na údržbu okolí domu realizace hotova MSTAR

garáž realizace 9/2014 MSTAR

§ 4351 - Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení

AD1 nákup nového počítače do spol místnosti DPS probíhá poptávka STAR

§ 6171 - Činnost místní správy

AD1 stavební opravy budovy MěÚ - hydroizolace + další práce připravuje se poptávka STAR

AD1 výměna oken v kanc.MěÚ v budově U kostela připravuje se poptávka STAR

AD1 rekonstrukce obřadní místnosti připravuje se poptávka STAR

Legenda (seznam je informativní a může být změněn):

STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869

AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání Rady města Adamova

Na 79. schůzi Rady města Adamova kona-
né dne 26. 2. 2014, po skončení zastupitelstva 
na Městském úřadě v Adamově, byli radní sezná-
meni s aktuálním stavem plnění úkolů, přehledu 
pohledávek a probíhajících investičních akcích.

Vzat na vědomí byl zápis z 31. zasedání ko-
mise Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21, které se konalo dne 3. 2. 2014.

Schválena byla rovněž smlouva o zřízení prá-
va odpovídající věcnému břemenu s manželi  
Kriklovými, spočívající v uložení kanalizační pří-
pojky na pozemku v majetku města, které bylo 
vyspecifikováno geometrickým plánem. 

Pro rok 2014 byla schválena kalkulace věcně 
usměrňované ceny pro služby hřbitovní spoje-
né s nájmem hrobového místa pro starý hřbitov 
Adamov I a nový hřbitov Adamov III.

Bylo schváleno prodloužení doby ukončení 
veřejné produkce na akci „4. ples města Ada-
mova“ do 03:00 hodin. Dle obecně závazné vy-
hlášky města Adamova č. 4/2012 o udržování 
pořádku a čistoty ve městě, článku 5: „Veřejnosti 
přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně 
tanečních zábav a diskoték (dále jen veřejnosti 
přístupný podnik), lze provozovat pouze v době 
od 08.00 do 02.00 hodin následujícího dne v pří-
padě, že jsou provozovány v budově.“

Vzhledem k tomu, že zatím nebylo ukonče-
no výběrové řízení k veřejné zakázce „Zajištění 
systému nakládání s komunálním odpadem ve 
městě Adamově 3“ a Smlouva o sběru, svozu 
a odstraňování odpadu se společností SITA CZ 
a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, je uza-
vřena do 28. 2. 2014, byl radě města předložen 
a následně schválen dodatek č. 1 na prodlouže-
ní smlouvy. Dodatkem dochází k prodloužení 
smlouvy o dva měsíce, tj. do 30. 4. 2014. Ostatní 
ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Na základě ukončení nájemního vztahu 
k bytu č. 40A - garsoniéry na ul. Komenského 6 
v Adamově, bylo dne 10. 2. 2014 pověřenou pra-
covní skupinou, jmenovanou tajemnicí, sestave-
no pořadí žadatelů o pronájem bytu. Z aktualizo-
vaných žádostí o pronájem bytu byly posuzová-
ny žádosti splňující podmínky dané Pravidly pro 
hospodaření s byty v majetku Města Adamova. 
Pořadník žadatelů o pronájem bytové náhrady 
nebyl sestavován, jelikož nikdo z žadatelů ne-
žádal o garsoniéru. Dle výše uvedených Pravidel 
schválila rada města pořadí žadatelů.

Byl schválen dodatek smlouvy o navýšení 
nájmu u nebytových prostor včetně provozovny 
potravin pana Uhlíře o roční míru inflace za rok 
2013, která činila 1,4 procenta.

Rada města Adamova dále odsouhlasila zně-
ní Smlouvy o nájmu části nemovitostí (stavby) 
č. 24019 se společností Vodafone Czech Re-
public a.s. Předmětem smlouvy je užívání části 

střešních prostor bytového domu Komenského 
č.p. 322 v Adamově za účelem umístění techno-
logického zařízení uvedeného mobilního operá-
tora. Do textu smlouvy byly zapracovány všech-
ny požadavky a připomínky uplatněné ze strany 
MA z předchozích jednání. 

O odprodej pozemků p.č. 137, 146/3, 463/4, 
666 a 667 (pozemky v areálu bývalého Adastu) 
v k.ú. Adamov, požádal pan Martin Boháček. 
Na základě prověření opodstatněnosti žádosti 
a prověření možných dopadů převodu uvede-
ných pozemků žadateli, odbor správy majet-
ku nedoporučil Radě uvedené žádosti vyhovět 
a s převodem pozemků souhlasit. Záměr odpro-
deje nebyl schválen. 

Vypovězena byla smlouva o poskytování te-
lekomunikačních služeb se společností Telefó-
nica Czech Republic, a.s. (telefonní linka slouží-
cí k přivolání pomoci osobám, které v případě 
poruchy zůstanou v kabině výtahu v budově 
DPS). Náhradou je VoIP technologie a úspora cca 
7.000,- Kč ročně.

V souladu s vyjádřením Krajského úřadu 
došlo ke schválení Nařízení města Adamova č. 
1/2014 – Tržní řád a stanoví zákaz podomního 
a pochůzkového prodeje. To nahrazuje nařízení 
č. 1/2013 – Zákaz podomního prodeje schválený 
dne 10. 4. 2013. Současně obsahuje grafické pří-
lohy, kde je specifikováno umístění tržních míst 
v Adamově. Grafická podoba je k dispozici na 
www stránkách města. 

Paní Králíčkovou byla předložena a následně 
i schválena účetní závěrka příspěvkové organi-
zace Městské kulturní středisko Adamov za rok 
2013, stejně jako paní Burianovou předložená 
roční účetní závěrka příspěvkové organizace Zá-
kladní škola a mateřská škola Adamov. 

Rovněž byla schválena nabídka na snížení 
plateb za služby poskytované Českou spořitel-
nou, a.s., na základě které bude Česká spořitelna, 
a.s. Městu Adamov účtovat nižší ceny za poskyt-
nuté peněžní služby, a to v období od 1. 3. 2014 
do 28. 2. 2015. 

Vyhověno bylo i žádostem Městského kultur-
ního střediska a Základní škole a mateřské škole 
Adamov o udělení souhlasu k přijímání spon-
zorských darů v roce 2014 do výše 20.000,- Kč 
v jednotlivých případech. Obě organizace mají 
povinnost  předložit nejpozději do 31. 1. 2015 
přehled o všech přijatých darech v roce 2014.

Na zajištění oslav „50 let města Adamova“ 
byla v rozpočtu na rok 2014 alokována částka 
300.000,- Kč, a to v § 3399.  Z této částky budou 
poskytnuty neinvestiční transfery organizacím 
na pořádání akcí, které se stanou součástí oslav, 
část finančních prostředků bude využita k náku-
pu věcných darů, občerstvení a na úhradu po-
skytnutých služeb. Organizace, kterým bude po-
skytnutý finanční transfer, předloží zprávu o po-

užití finančních prostředků doplněnou o fotodo-
kumentaci přiměřenou k rozsahu akce. 

Seznam organizací: Základní škola a mateř-
ská škola Adamov, příspěvková organizace; FK 
Adamov; TJ Spartak Adamov (oddíl orientačního 
běhu);  Městské kulturní středisko Adamov, pří-
spěvková organizace; TJ Sokol Adamov;  Český 
svaz včelařů, o.s., základní organizace Adamov; 
Římskokatolická farnost Adamov;  Moravský ry-
bářský svaz, o.s., místní organizace Adamov;  Šip-
kový klub Adamov.

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova

Na 28. zasedání Zastupitelstva města Ada-
mova, konaného dne 26. 2. 2014 v 16:30 hodin 
na Městském úřadě v Adamově, byl vzat na vě-
domí zápis z  24. jednání Finančního výboru ko-
naného dne 24. 2. 2014. 

Schválen byl odprodej části pozemku parc.
č.458/35 v k.ú. Adamov paní Jarmile Augustové, 
Pavlovi Augustovi, manželům Bláhovým a paní 
Haně Filipové. Jedná se o dořešení majetkopráv-
ního vztahu po realizaci komunikace v polovině 
70. let minulého století (pod zastávkou na Kolo-
nii směrem k tunýlku).

Dle ust. § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 37/2003 
Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastu-
pitelstev, ve znění pozdějších předpisů, může 
být neuvolněným členům zastupitelstev po-
skytnuta měsíční odměna až do výše stanovené 
v příloze č. 1 citovaného nařízení, o čemž dle zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm. 
n) rozhoduje zastupitelstvo. Částky odměn se 
vrací na výši platnou před datem 1. 1. 2011, kdy 
s účinností od 1. 1. 2011 byly sníženy stávající 
výše odměn členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků, a to v průměru o 5 %.

Byl předložen a schválen, po diskuzi občanů 
i zastupitelů, návrh rozpočtu města Adamova na 
rok 2014 v paragrafovém znění, jakožto i výše 
neinvestičního příspěvku zřizovatele a  závazné 
ukazatele u příspěvkových organizací.

Odsouhlaseny byly rovněž smlouvy o poskyt-
nutí dotace v rámci přímé podpory sportu a tě-
lovýchovy pro FK Adamov, Šipkový klub Ada-
mov, sdružení hráčů pétanque FENYX, TJ Sokol 
Adamov, TJ Spartak Adamov, Judo Klub Samuraj 
Adamov a občanské sdružení Volejbal Adamov.

V bodu různé se zasedání zúčastnili jako hos-
té zástupci nových majitelů objektu bývalého ře-
ditelství. Po koupi požádali vedení města o mož-
nost prezentace svého záměru s budovou na 
jednání zastupitelstva. Následovalo krátké před-
stavení společnosti s ukázkou možného nového 
vzhledu budovy a jejího bezprostředního okolí. 
Stejně jako předpokládané využití jednotlivých 
podlaží. Byty v této budově nejsou zamýšleny.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova
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Stručná informace o volbách do Evropského parlamentu v r. 2014
Volby se konají ve dvou dnech:

1. den: v pátek 23. května 2014 v době od 14.00 hodin – do 22.00 hodin
2. den: v sobotu 24. května 2014 v době od 8.00 hodin – do 14.00 hodin

Právo hlasovat do Evropského parlamentu má 
každý státní občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj 
překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v se-
znamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
popřípadě hlasuje na voličský průkaz. Právo hlasovat 
do Evropského parlamentu má občan jiného člen-
ského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území Čes-
ké republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014), nevznikla 
u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamen-
tu. Překážkou ve výkonu volebního práva je záko-
nem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k vý-
konu volebního práva. 

Občan jiného členského státu, který má právo vo-
lit podle § 5 zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evrop-
ského parlamentu a není veden v dodatku stálého 
seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky 
tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním ob-
vodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému po-
bytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů pře-
de dnem voleb, tj. 13. dubna 2014, žádost o zápis do 
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Ke své žádosti přiloží kopii dokladu osvědčující přihlá-
šení žadatele k trvalému pobytu nebo k přechodné-
mu pobytu na území České republiky a zároveň čest-
né prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní 
příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, 
kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu 
veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve 
volbách do Evropského parlamentu pouze na území 
České republiky. Občan jiného členského státu, který 
je veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví 
svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parla-
mentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 
dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kte-
rého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost 
o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu 
do seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu. Ke své žádosti přiloží čestné prohlášení žada-
tele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo 
pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro 
volby do Evropského parlamentu veden ve volební 
evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evrop-
ského parlamentu pouze na území České republiky. 
V případě, že občan jiného členského státu EU po-
žádal o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení 
svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu na území 
České republiky již při minulých volbách do Evropské-
ho parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby 
nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále spl-
ňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do 
Evropského parlamentu na území České republiky, je 
stále zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropské-

ho parlamentu. Těmto voličům doporučujeme, aby si 
svůj zápis ověřili na Městském úřadě. 

Volit lze i na voličský průkaz. Ten vydá buď Měst-
ský úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá 
volit ve „svém“ volebním okrsku, (nebo případně 
zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem 
České republiky, má bydliště v územním obvodu to-
hoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem). 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do 
Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku pouze na území České republiky. 
Písemnou žádost o vydání voličského průkazu lze 
podat již v současné době, nejpozději však musí být 
doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem vo-
leb, tj. 8. května 2014 do 16.00 hod. Volič může požá-
dat u Městského úřadu (nebo zastupitelského úřadu) 
o vydání voličského průkazu i osobně. 

Způsob hlasování – volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem nebo platným občanským průka-
zem. Volič, který je občanem jiného členského státu, 
prokáže po příchodu do volební místnosti svoji totož-
nost a občanství jiného členského státu a že je na úze-
mí České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo 
k přechodnému pobytu na území České republiky. Po 
záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. 
Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá 
za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasova-
cí lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti, voličský 
průkaz je povinen odevzdat okrskové volební komisi. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství 
České republiky nebo jiného členského státu, nebo 
jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, 
že je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechod-
nému pobytu na území České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. Volič, který není zapsán ve vý-
pisu ze seznamu pro volby, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje 
na voličský průkaz. Po obdržení úřední obálky, po-
případě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru ur-
čeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové 
volební komise. S voličem, který nemůže sám upra-
vit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemů-
že číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek 
za něho upravit a vložit do úřední obálky. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do 
úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořadového čísla nej-
výš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 

Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů Městský úřad Adamov a ve dnech 
voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena a ve kterém má volič trvalý 
pobyt. V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování.

Distribuce hlasovacích lístků do označených 
schránek bude provedena nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb, tj. ke dni 20.5.2014.

Kontakty pro nahlášení požadavků o hlaso-
vání mimo volební místnost jsou následující:

Městský úřad Adamov: PhDr. Kubenová, tel. 
516 499 623, p. Chlupová, tel. 516 499 620

Platí pouze ve dny voleb:
Okrsková volební komise č. 1 – 773 990 473
Okrsková volební komise č. 2 – 602 788 015
Okrsková volební komise č. 3 – 724 862 158
Okrsková volební komise č. 4 – 773 990 472

Voliči mohou volit dle místa 
bydliště v následujících okrscích:
Volební okrsek č. 1: 
Sídlo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2,  

Adamov
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod 

Horkou, Sadová č. 16, 18, 20, Sadová–rodin-
né domky č.1 - 14, 22, 24, 26, Smetanovo ná-
městí, U kostela, Vodní, Josefovská, číslo po-
pisné 128

Volební okrsek č. 2: 
Sídlo: Základní škola Adamov, Komenského 4,  

Adamov
Ulice: Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 19, 21, 23, 

25 a 27

Volební okrsek č. 3: 
Sídlo: Městské kulturní středisko, Opletalova 

22, Adamov (malý sál)
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, 

Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Te-
rerova, Údolní, Zahradní

Volební okrsek č. 4: 
Sídlo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, 

Adamov (velký sál)
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova

Podrobné informace najdete na:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-
evropskeho-parlamentu.aspx
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme
 5. 3. 2014 Josefa Dobešová, 87 roků, 

Petra Jilemnického 6
 7. 3. 2014 Věra Fialová, 92 roky, 

Fibichova 17
 8. 3. 2014 Marie Lukášová, 75 roků, 

Komenského 17
 9. 3. 2014 Vlasta Pechová, 87 roků, 

Petra Jilemnického 8
 13. 3. 2014 Drahomíra Haluzová, 84 roky, 

Komenského 13
 13. 3. 2014 Františka Kolářová, 80 roků, 

Fibichova 31
 20. 3. 2014 Mária Stloukalová, 80 roků, 

Sadová 23
 22. 3. 2014 Julie Pokorná, 75 roků, 

Petra Jilemnického 19
 23. 3. 2014 Jiří Bulant, 70 roků, Sadová 17
 23. 3. 2014 Robert Mihok, 75 roků, 

Komenského 13
 23. 3. 2014 Anna Nezvalová, 70 roků, 

Družstevní 6
 24. 3. 2014 Maria Jančíková, 82 roky, 

Družstevní 11
 25. 3. 2014 Jaroslav Páč, 82 roky, 

Komenského 11
 27. 3. 2014 Zdenka Bednářová, 86 roků, 

Smetanovo náměstí 2

Úmrtí
 23. 1. 2014 Rudolf Buš, roč. 1945, 

Fibichova 32
 28. 1. 2014 Jaroslava Bušová, roč. 1946, 

Fibichova 32
 11. 2. 2014 Jan Urbánek, roč. 1954, 

Pod Horkou 19
 28. 2. 2014 Pavel Buchta, roč. 1943, 

Dvořákova 3

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z února 2014 
konkrétně:

Na služebnu MP Adamov se dostavil muž 
s obavou o svého kamaráda, který nereago-
val na domovní zvonek, mobilní telefon ani 
jiné pokusy o kontakt. Strážníci prověřili pří-
buzné a známé, kteří by mohli poskytnout 
bližší informace. Ze získaných poznatků bylo 
bohužel patrné, že se muž nachází v bytě 
pravděpodobně bez známek života. Toto se 
potvrdilo, když strážníci nalezli uvnitř tělo 
muže. Na místo se dostavila hlídka PČR Blan-
sko, které byla celá smutná událost předána. 

Dalším případem nešťastných událos-
tí uplynulého měsíce bylo oznámení, kdy 
strážníky kontaktoval muž, který měl obavu 
o svého rodinného příslušníka nacházející-
ho se uvnitř bytu. Strážníci na místo přivolali 
PČR Blansko a HZS Blansko jelikož bylo nut-
né provést otevření dveří. Stejně jako v pře-
dešlém případě byl v bytě nalezen muž bez 
známek života. 

Na začátku překvapivého zjištění bylo ne 
zrovna srozumitelné oznámení ženy, která 
strážníky pozvala do bytu se slovy, zda je 
zde vše v pořádku. Strážníci, až na nepořá-
dek a zápach, v bytě nic neshledali a proto 
nechápali nutnost jejich přivolání. Nedali se 
však odbýt nesrozumitelností ženina ozná-
mení a trvali na jejím vysvětlení. Ke zděšení 
strážníků se ukázalo, že v bytě se kromě ní 
nachází i její bratr, avšak v tak špatném zdra-
votním stavu, že strážníci ihned na místo při-
volali ZZS k ošetření a hospitalizaci muže. 
Doufejme jen, že se strážníkům podařilo při-
jít v pravý čas… 







Noční službu strážníků narušilo oznáme-
ní od operačního tísňové linky 158, který žá-
dal rychlý zákrok v prodejně potravin, kde 
se nacházel muž a ohrožoval ostatní nožem. 
Strážníci se ihned dostavili na místo, kde 
spatřili jim dobře známého, kterého vyzva-
li k odevzdání nože. Nůž sice odevzdal, ale 
pokusil se o útěk, který mu strážníci překa-
zili. Na místo se poté dostavila i hlídka PČR 
Blansko, která si hříšníka převzala k dalšímu 
opatření.

Hned dvakrát za dva dny byl proveden 
odchyt psa, který se volně pohyboval po 
městě Adamově. Již z dřívější činnosti bylo 
zřejmé komu pes patří, a tak strážníci ne-
váhali kontaktovat majitele, který si psa vy-
zvednul na služebně MP Adamov. Bohužel 
ho vždy čekalo nemilé překvapení v podo-
bě blokové pokuty, která mu byla ulože-
na za porušení vyhlášky města Adamova 
č. 4/2012. 

V měsíci únoru žádali strážníci dvakrát 
součinnost s JSDH Adamov a  HZS Blansko. 
V prvním případě se jednalo o úklid komu-
nikace směrem na Bílovice nad Svitavou, 
kde se nacházely střepy. Strážníkům jejich 
výskyt ohlásil všímavý řidič, kterému neby-
lo lhostejné možné poškození projíždějících 
vozidel. Ve druhém případě zjistili strážníci 
znečištění ul. Neumannova vyteklým ole-
jem z havarovaného vozidla. Výše uvedené 
složky provedly v obou případech úklid zne-
čištění a postaraly se o obnovení bezpečné-
ho provozu na komunikaci.  

Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov







UPOZORNĚNÍ
Dne 26. 2. 2014 nabylo účinnosti Nařízení města Adamova č. 1/2014 – Tržní řád a zákaz 
podomního a pochůzkového prodeje. V příloze tohoto nařízení je definováno, na kte-
rých místech lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozov-
nu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na území 
města Adamova. Tržní řád a zákaz podomního a pochůzkového prodeje je závazný na ce-
lém území města Adamov bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Tržní místa jsou:

Tržní místo č. 1 na veřejném prostranství v ulici Družstevní (prostranství před Domem 
služeb) na pozemku parc. č. 533/3 v k. ú. Adamov.
Tržní místo č. 2 na veřejném prostranství na náměstí Práce (před hlavním vstupem do 
bývalého ADASTu) na pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Adamov.
Tržní místo č. 3 na veřejném prostranství v ulici Komenského (před DPS podél komuni-
kace) na pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Adamov.

V případě, že se občané setkají s porušením zákazu podomního a pochůzkového prodeje, 
lze volat Městskou policii Adamov na č. 602 515 387, 516 499 638, 773 990 123, případně 
Policii ČR na č. 158.







Změna v jízdním 
řádu MHD

Oznamujeme občanům, že s účinností 
od 2. 3. 2014 došlo ke změně v jízdním řádu 
MHD Adamov u spoje č. 6. Odjezd linky 215 
ze stanice Horka, točna v 6.26 hod. zůstává 
zachován, dochází ale k posunu odjezdu au-
tobusu na žel. stanici o dvě minuty, tj. nově 
v čase 6.37 hod. (původně v čase 6.35 hod.) 
s příjezdem v 6.43 do Adamova III točny. 

Aktuální jízdní řád je k dispozici na webo-
vých stránkách města a na zastávkách MHD.

Odbor správy majetku města
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Adamovští hasiči
Jsme zde opět s našim nepravidelným ha-

sičským zastavením, kde bychom Vás rádi in-
formovali o hlavních činnostech JSDH Ada-
mov a také o vybavení adamovských hasičů. 
Během ledna a února letošního roku byla 
adamovská jednotka využita celkem 6x. Řešili 
jsme 2 požáry, 2 technické pomoci, jednu do-
pravní nehodu a jeden planý poplach.  

Na hasičské zbrojnici se podařilo dokončit 
prodloužení 3. garážového stání, které umož-
ní efektivnější postavení vozidel, přístup k su-
šáku na hadice zevnitř budovy a mytí věcných 
prostředků.

Technickým vybavením, které jednotka 
nově vlastní od roku 2014, je Automatizova-
ný externí defibrilátor a rádi bychom Vám ho 
představili. Jedná se o přístroj, který v případě 
vzniku náhlé zástavy oběhu zvýší šanci paci-
enta na přežití.  V případě patologické srdeč-
ní aktivity – fibrilace komor, je schopen podat 
pacientovi výboj, který může vést k obnovení 
srdeční činnosti. Přístroj LifePak 1000, který 
vidíte na fotografii, je jedním z nejmoderněj-
ší přístrojů, který používají nezdravotnické 
záchranné složky. Ten náš adamovský bude 
sloužit nejen pro potřeby hasičů, ale také pro 
adamovskou veřejnost. 

Adamovští hasiči navázali spolupráci se 
Zdravotnickou záchrannou službou Jmk. 
Tato spolupráce pak prospěje především ob-
čanům, kteří se ocitnou v život ohrožující si-
tuaci. Adamovští hasiči pak budou v roli „first 
respondera“  Krajským zdravotnickým ope-
račním střediskem  vyzváni k dopravení de-
fibrilátoru k pacientovi a provádění kvalitní 
resuscitace s AED před příjezdem týmu Zdra-
votnické záchranné služby. U pacienta posti-
ženého náhlou zástavou oběhu bez resusci-
tace klesá šance na přežití s každou minutou 
o deset procent a po pěti minutách nezvrat-
ně odumírají mozkové buňky. Jedinou šancí 
jak zvýšit kvalitní přežití pacientů při zástavě 
oběhu je systém plošné vzdělanosti v prová-
dění resuscitace a rozmístění AED. Adamovští 
hasiči se tímto připojují k projektu „Plošného 
rozmístění AED v JMK“ a zařazují se mezi svě-
tový trend. Více informací je možné získat na: 
www.aedjmk.info

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 21. dubna 2014 do 26. dubna 2014 
budou ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemné-
ho odpadu. 
Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozměry 
nelze odložit do popelnic nebo kontejnerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, 
pohovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, ko-
čárky, pneumatiky, části kuchyňských linek a nekompletní použitá elektrozařízení. Uklá-
dání objemného odpadu do přistavených kontejnerů je určeno pouze pro občany měs-
ta 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 největšího využití objemu přistave-
ných kontejnerů ukládaný odpad rozkládali. 
Jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů na určeném místě, budou svozovou 
společností odvezeny, a tím bude svoz v tomto místě ukončen.
Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené kontejnery, a to před jejich přistave-
ním, během jejich přistavení i po jejich odvozu z určeného stanoviště. 
Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude posuzováno jako vytváření čer-
né skládky pod pokutou 1 000 Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontejnerů ve 
stanoveném čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:

Pondělí 21. dubna 2014 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 22. dubna 2014 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 23. dubna 2014 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště (2 kontejnery)
stanoviště: ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek 24. dubna 2014 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky (1 kontejner) 

Pátek 25. dubna 2014 v 16.00 hod 
stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Mírová – u hřiště (1 kontejner) 
stanoviště: u kostela (1 kontejner) 

Sobota 26. dubna 2014 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, společnost s ručením 
omezeným, Kolonie 302, Adamov, kde je otevřeno v tyto dny – pondělí, středa, pátek od 
10.00 do 18.00 hodin mimo státem uznané svátky.

Odbor správy majetku města
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Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 26. dubna 2014 bude ve měs-
tě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit 
životní prostředí a zdraví lidí. Na rozdíl od minulých let bude mobilní svoz nebezpečného 
odpadu probíhat pouze jedenkrát ročně. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obslu-
hou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat. Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, 
baterie, monočlánky, léky, kompletní ledničky a mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, 
obaly od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly 
od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků. Dále je možné obsluze odevzdat kompletní po-
užitá elektrozařízení: velké a malé domácí spotřebiče (elektrické sporáky, televizory, pračky, 
mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky atd.), zařízení informačních technologií a telekomuni-
kační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd.) a spotřebitel-
ská zařízení (rádia, videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). Nekom-
pletní elektrozařízení (bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány.
Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy, ale je 
nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném čase 
a místě dle následujícího časového harmonogramu:
Sobota 26. dubna 2014 
1. stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou �.00 – �.30 hod
2. stanoviště: ul. Komenského 6 – u budovy býv. internátu �.3� – �.0� hod
3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště  �.10 – �.40 hod
4. stanoviště: u kostela  �.4� – 10.1� hod
5. stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím 10.20 – 10.�0 hod 
6. stanoviště: ul. Mírová – u hřiště 10.�� – 11.2� hod
– bezpečnostní přestávka (50 minut)
7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky  12.1� – 12.4� hod
8. stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště 12.�0 – 13.20 hod
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 – parkoviště 13.2� – 13.�� hod
10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u křižovatky 14.00 – 14.30 hod
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky 14.3� – 1�.0� hod
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště 1�.10 – 1�.40 hod

V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpa-
dů, je možné tento odpad odvézt do haly ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, společnost s ru-
čením omezeným, Kolonie 302, Adamov, kde je otevřeno v tyto dny – pondělí, středa, pátek 
od 10.00 do 18.00 hodin mimo státem uznané svátky. Baterie a monočlánky lze také odložit 
v elektroprodejnách nebo do sběrných boxů umístěných před prodejnou potravin „Dům slu-
žeb“ na ul. Družstevní 1 v Adamově a v budově MěÚ Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které 
nebyly spotřebovány, nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je vhodné odevzdat v lékárnách.

Odbor správy majetku města

AKCE NA DUBEN:
Čtvrtek 3. 4. 2014

JARNÍ ÚKLID KOLEM MKM
Městský klub mládeže se připojí k brigádě, 
kterou bude organizovat Komise projektu 
Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 
v rámci akce Dny zdraví a bude se podílet 

na úklidu v okolí MKM. Všechny návštěvníky 
klubu z řad mládeže i rodin s dětmi zveme 

tímto k účasti, sraz v 17.00 hodin před 
klubem. V době úklidu bude MKM pro 

návštěvníky uzavřen. 
Bližší informace se dozvíte z plakátů. 

Čtvrtek 10. 4. 2014
TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH

Pro všechny věkové kategorie. Pro vítěze 
budou připraveny drobné odměny.

Začátek v 16:00 hodin.

Pátek 18. 4. 2014
BARVENÍ VAJÍČEK

Vyzkoušíme různé techniky barvení. S sebou 
si přineste několik vyfouknutých vajíček. 

Tvoříme od 15:30 hodin.

Středa 30. 4. 2014
OSLAVA DNE ZEMĚ, PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Od 16:00 se sejdeme na hřišti za ZŠ 
Ronovská, kde na nás i tentokrát bude čekat 

stezka lesem s plněním různě složitých 
úkolů, výroba čarodějnic a samozřejmě 
sladké odměny pro každého. Kolem 18. 

hodiny zapálíme slavnostně oheň, spálíme 
všechny čarodějnice a nakonec si opečeme 

s sebou přinesené dobroty.
Bližší informace se dozvíte z plakátů.







Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz,  
e-mail:  

mkm@adamov.cz 

INFORMUJEME
Na základě podnětů 
od občanů byla na uli-
ci Komenského a Ná-
dražní v měsíci břez-
nu nainstalována dvě 
nová dopravní zrcadla. 
Věříme, že toto opatře-
ní přispěje k větší bez-
pečnosti účastníků sil-
ničního provozu.
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Komise Projektu Zdravé město Adamov a Místní Agendy 21 si Vás dovoluje 
pozvat na brigádu pro zlepšení vzhledu města v rámci kampaně „DEN ZEMĚ“

„ZA ADAMOV ČISTĚJŠÍ“

ve čtvrtek 3. 4. 2014 
Občanům budou poskytnuty igelitové pytle na sběr odpadků, které budou 

k dispozici na jednotlivých stanovištích u kontaktních osob v době: 

od 17.00 – 17.30 hodin
Zde Vám budou poskytnuty podrobné informace o konkrétním místě sběru 

odpadků. Doporučujeme vzít si sebou pracovní rukavice.  
Svoz odpadu bude zajištěn.

1. stanoviště – hodiny před Domem služeb – Družstevní ulice, Adamov Ptačina 
kontaktní osoba Miloš Havíř

2. stanoviště – kabiny TJ Spartak Adamov – Smetanovo náměstí, Adamov Horka 
kontaktní osoba Jiří Němec 

3. stanoviště – bývalá hospoda „Farinka“ – Sadová ulice, Adamov Horka 
kontaktní osoba Karel Truhlář

Členové komise doporučují občanům uklidit prostranství v blízkosti 
vlastního domova. Všem DĚKUJEME.
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Pozvánka na výstavu 
Pavel Dvorský – vědecká ilustrace, grafika

Historicko-vlastivědný kroužek MKS Ada-
mov připravil ve  Společenském centru výsta-
vu předního představitele vědecké ilustrace, 
brněnského výtvarníka Pavla Dvorského. Ver-
nisáž se uskuteční v neděli 6. dubna v 15:00 
hodin. Výstavu uvede sám autor  a PhDr. Jaro-
slav Budiš. V hudební části vernisáže vystoupí 
kytaristka Eva Libichová. Výstavu můžete na-
vštívit do 15. dubna, a to v pondělí - pátek od 

14:00 do 17:00 ho-
din, v neděli 14:30 
– 17:00 hodin.

Pavel Dvorský se 
narodil v roce 1946 
v Brně. Otec Vladimír 
Dvorský vystudo-
val zahradní archi-
tekturu a celý život 
pracoval ve školství, 
matka, úřednice, 
v různých firmách. 
Protože v rodině ne-
byl nikdo, kdo by mu 
pomohl rozvíjet zá-
jem o kreslení a ma-
lování, bylo velmi 
důležité, že se ve třinácti letech dostal do Lido-
vé školy umění k vynikajícímu malíři Petru Ská-
celovi, bratru známého básníka Jana Skácela. 
Ten ho během dvou let připravil ke zkouškám 
na Školu uměleckých řemesel v Brně, kam na-
stoupil v roce 1962 na oddělení grafiky. Štěstí 
na pedagogy měl i zde, kdy ve druhém ročníku 
převzal vedení ateliéru významný český umě-
lec Dalibor Chatrný. Jeho nesmírně široký záběr 

od řemesla po experiment byl v 60. letech na-
prosto výjimečný.

V roce 1966 byl Pavel Dvorský přijat na praž-
skou UMPRUM do ateliéru Antonína Strnadela. 
S ním se pro jeho nemoc už nesetkal, ale  jeho 
velké štěstí na učitele pokračovalo. Jeden rok 
vedl atelier Jiří Trnka, ale i ten  byl nucen po 
roce ze zdravotních důvodů odejít a na jeho 
místo přišel Zdeněk Sklenář, u kterého v roce 
1972 ukončil studia diplomovou prací na téma 
„František Halas Kohout plaší smrt“. Silně ho 
ovlivnil také asistent Jiří Anderle. Výuka na UM-
PRUM byla paradoxně konzervativnější než at-
mosféra na střední škole u Dalibora Chatrného. 
Ale velký význam pro něj měla samotná Praha 
a dramatická 60. léta. Výrazně Pavla Dvorského 
ovlivnil kamarád a spolužák Karel Havlíček, kte-
rý měl hluboký vztah k přírodě a cíleně se při-
pravoval na dráhu vědeckého ilustrátora. Jeho 
diplomová práce Mořští krabi  zaujala redaktory 
nakladatelství Artia,  které se zabývalo hlavně 
populárně naučnou literaturou pro export. Tam 
také dostal první rozsáhlou zakázku: knihu o dě-
jinách dobývání mořských hlubin, kterou spolu 
ilustrovali. Tak se pro Pavla Dvorského stala vě-
decká ilustrace celoživotním programem. 

V Brně pracoval „na volné noze“ až do roku 
1990. Spolupracoval s nakladatelstvími Akade-
mia , Artia, Blok, Albatros, Brázda, s Moravským 
zemským muzeem atd.

V roce 1990 se vrátil na svou střední školu, 
tentokrát jako učitel, a posléze zde založil nový 
obor  Vědecká kresba a ilustrace, jehož je do-
dnes vedoucím.

Pavel Dvorský ilustroval desítky knih, pře-
vážně odborných a populárně naučných. Dů-
ležitá je spolupráce s významnými antropology 
a archeology ( prof. Jelínek, prof. Beneš, prof. 
Jiří Svoboda, dr. Seitl a další). Také spolupracu-
je s Českou poštou na tvorbě poštovních zná-
mek, podílí se na výtvarné podobě naučných 
stezek na Jižní Moravě, v jeskyních Moravského 
Krasu atd. 
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, ��� 04 Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �1� 44� ��0 záznamník, �0� �1� 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 
MKS – knihovna, č.t. �1� 44� �1�, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

DUBEN 2014
1. dubna 2014  
sál MKS v 17:30 hodin
MŠE SVATÁ – po ní od 18:30 
hodin VELIKONOČNÍ BIBLICKÉ 
ZASTAVENÍ
Srdečně vás zveme na setkání a besedu 
s O. Jiřím Kaňou, kdy tématem jeho poví-
dání budou nejen Velikonoce...
Vstup volný.

3. dubna 2014  
zájezd „Otevřená zahrada Brno“ 
od 7:30 hodin
PROCHÁZKA ZAHRADOU ZA 
PTAČÍHO ZPĚVU
Přicházíme s náhradním termínem za 
neuskutečněnou akci na podzim loňské-
ho roku. I tentokrát vás čeká procházka 
Otevřenou zahradou za doprovodu orni-
tologa Tomáše Růžičky, s kterým budete 
naslouchat hlasům známých ptáků. Po 
procházce je připravena malá snídaně. 
„Je sice pravda, že letos vítali kosové a koňa-
dry svým zpěvem jaro již v lednu, ale ten pra-
vý koncert zažijete teprve v dubnu. Budníčka 
menšího těžko zpozorujete, ale poznat jeho 
zpěv dokážete jistě i sami. A chcete zjistit, 
proč holub hřivnáč, který svým hlasem upo-
zorňuje na myslivce, přesídlil do města? Pak 
přijďte do Otevřené zahrady a dozvíte se to,“ 
zve na akci Tomáš Růžička, ornitolog a vý-
konný ředitel Nadace Partnerství.
Cena zájezdu: �0 Kč

4. dubna 2014  
zájezd – Městské divadlo Brno  
veřejná generálka  
od 14:00 hodin
BENÁTSKÝ KUPEC
Opět můžeme patřit mezi první diváky, 
kteří se zúčastní generální zkoušky nové-
ho představení, kterým je „znepokojivě ak-
tuální klasická komedie“. V hlavních rolích 
Petr Štěpán, Jiří Mach, Patrik Bořecký, Zde-
něk Junák, hostující Bolek Polívka a další.
Cena zájezdu: 230 Kč







6. dubna 2014  
Společenské centrum na Komenské-
ho 6 od 15:00 hodin
VÝSTAVA - PAVEL DVORSKÝ 
vědecká ilustrace, grafika
Vernisáž výstavy 6. dubna t.r. v 15:00 
hodin ve výstavní síni MKS Adamov na 
Komenského ul. č. 6. 
Výstava je otevřena v po – pá od 14 do 
1� a v neděli od 14:30 do 1� hodin.

 9. dubna 2014  
zájezd – Janáčkovo divadlo Brno  
začátek v 19:00 hodin
opereta  
POLSKÁ KREV
Příběh o rozmařilém 
polském hraběti Bo-
leslawovi Baranském, 
kterému napraví hlavu 
i bankrotující hospo-
dářství rázná Helena 



Beseda se spisovatelem
 Vlastimilem VONDRUŠKOU

Oldřich z Chlumu
  román a skutečnost
Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, 
není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o talk-show, v němž se pokouší zábavně vyprá-
vět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. Stejně jako jeho knihy, ani 
tento pořad nepostrádá nadhled, ale je současně postaven na reálných faktech. A protože 
se Vlastimil Vondruška jako spisovatel dívá na historické prameny jinýma očima, než školní 
učebnice, dozví se posluchači řadu překvapujících odhalení. Věděli jste, že středověké pivo 
chutnalo úplně jinak, než to dnešní? A že se hojné pití piva nejen neodsuzovalo, ale naopak 
patřilo ke společenským povinnostem? Napadlo by vás, že naši předkové měli ve středově-
ku v erotickém konání větší svobodu, než má dnešní společnost? Vlastimil Vondruška jako 
autor historických detektivek přiblíží rovněž středověkou spravedlnost na základě skuteč-
ných dobových případů, kdy podle něj soudci nesoudili formálně jako dnes, ale hledali 
spravedlnost ve svém srdci. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom se měli 
podle něj inspirovat. A nejen my, ale především mocní tohoto světa, protože národ, který 
zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost.  

7. dubna 2014       v 17:00 hodin        v salonku MKS Adamov

Vstupné: �0 Kč
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15. dubna 2014  
DPS Adamov v 9:00 hodin
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“
Společenské okénko a nabídka knih, které 
najdete v knihovně MKS Adamov, jsou pro 
obyvatele DPS i ostatní zájemce z řad seni-
orů připraveny na další setkání. 

16. dubna 2014  
kino Blansko od 15:00 hodin
BELLA A SEBASTIÁN
Příběh chlapce a jeho psa, který milují už 
čtyři generace, poprvé přichází na velké 
plátno jako dobrodružná podívaná v nád-
herných kulisách savojských Alp. Sebas-
tián žije v horách u svého adoptivního 
dědečka a jednoho dne se tajně spřátelí 
s divokou fenkou Bellou, velkým horským 
psem. Uprostřed polodivoké přírody na 
alpských svazích spolu zažívají nejedno 
dobrodružství, a brzy přijde čas na to 





Zarembová v přestrojení za prostou ves-
nickou dívku, dvě ženy  ucházející se o jed-
noho muže a mnoho dalších známých 
situací slibují večer plný zábavy. Půvabná 
hudební čísla jako jsou Blondýnky něžné, 
Jste kavalír to vím, Slyšte jen, jak ten valčík 
zní či vychloubání rozšafného statkáře Za-
remby jaký je diplomat, jsou známy nejen 
milovníkům operety.
Pro velký zájem je další zájezd připravován 
na 25. dubna t.r.

10. dubna 2014  
salonek MKS od 17:30 hodin
Milan Štourač  
SÝRIE – JORDÁNSKO – EGYPT 
– IZRAEL /přednáška/
Také v dubnu se můžete těšit na setkání 
s cestovatelm Milanem Štouračem. Co 
má pro vás připraveno?  Pouštní přeludy 
bájné Palmáry a impozantní skalní archi-
tektury Petry. Město pohádek Orientu 
Damašek. Egyptské pyramidy i Sinajská 
poušť. Svatá země IZRAEL, posvátná místa 
křesťanů, muslimů i židů. Historický „střed 
světa“ – JERUZALÉM. Mnoho zajímavého 
na malém území. 
Vstupné: 3� Kč



Městské kulturní středisko 
Adamov

Opletalova 22
16. – 18. dubna 2014

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ 
PLETENÝCH Z NOVIN  

Z DÍLNY

JIŘINY VESPALCOVÉ
Výstava je přístupná v uvedené 

dny vždy v době od 13:30 do 
1�:30 hodin v salonku MKS.

největší z nich. To, které jim přinese svět 
dospělých v období 2. světové války.
Cena zájezdu: 100 Kč 

23. dubna 2014  
Divadlo Bolka Polívky Brno  
od 19:00 hodin
představení ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ 
v podání herců z Divadla 
v Rytířské



Koncert skupiny

POUTNÍCI

17. dubna 2014
v sále MKS Adamov

od 19 hodin

Vstupné: 80 Kč

Rezervace vstupenek  na č.t. 607518104, nebo na adrese mks@mks-adamov.cz

Daniel Hůlka

KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY V ADAMOVĚ

22. DUBNA 2014 V 17:30 HOD.
Rezervace vstupenek:

MKS Adamov, Opletalova 22  
č.t. 607 518 104 

e-mail mks@mks-adamov.cz 
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Slova pro 
povzbuzení

Od prosince nepršelo, povzdechl si jeden 
můj známý, když stál a meditoval nad svojí 
zahrádkou. Stejně smutní jsou (a nebo byli) 
z bezsněhé zimy nejen zemědělci, ale určitě 
i všichni lyžaři, vlekaři a vůbec všichni, kdo 
zimu, mráz a sníh potřebují k životu. Spo-
kojení jsou naopak ti, kteří ušetřili za topení 
a vyhřívání. Smutné jsou plynárenské a elek-
trárenské firmy, které sčítají „škody“ za neo-
debrané energie a odhadují, že z miliardo-
vých zisků budou „jen“ stamilionové. Šťastní 
jsou silničáři, kteří ušetřili za posypy… A tak 
bychom mohli ve výčtu pokračovat dál. Na-
šli bychom vedle sebe šťastné i nešťastné. 
Téměř se zdá, a v životě tomu tak i často 
bývá, že není řešení, které by vyhovovalo 
všem a všechny najednou dělalo šťastný-
mi. To slůvko „najednou“ nebo „současně“ je 
ovšem velmi důležité. Oni nakonec budou 
s odstupem dvou tří let šťastní všichni: vle-
kaři, silničáři, zemědělci, topenáři i všichni 
ostatní nejmenovaní. Na každého vyjde, ale 
nebude to najednou v jednom roce, o jedné 
zimě. A dá se říct, že co platí o počasí a pří-
rodě, platí stejně i o lidském životě. Také tam 
bývají vedle sebe šťastní i nešťastní. Důleži-
té je, aby si nikdo nezoufal a nechtěl štěstí 
hned, ale uměl si na ně i počkat…

Jiří Kaňa

Tereza Kostková, Miroslav Vladyka,  
Nela Boudová, Radek Holub
Svěží francouzská komedie o tom, jak 
snadné je narušit dlouholeté přátelství... 
Aneb co způsobí neopatrné zacházení 
s mobilem při cestě autem na návštěvu 
nejlepších přátel.
Cena zájezdu: 410 Kč

24. dubna 2014  
sál MKS Adamov v 9:45 hodin
DOPOLEDNE S POHÁDKOU 
– AFRICKÁ POHÁDKA 
účinkují Sandra Riedlová a Katka 
Horáčková
Mezi zvířátka zavítáme spolu s dětmi 
a jejich kamarádem černouškem v pohád-
ce, s kterou do Adamova za dětmi zavítají 
poprvé dvě brněnské herečky Sandra 
a Katka.  
Vstupné: 3� Kč

25. dubna 2014  
zájezd – Flora Olomouc
Jarní etapa výstavy  
FLORA OLOMOUC





Koncert skupiny G E N C I Á N A
neděle 27. dubna 2014 v 16:00 h. MKS Adamov  vstupné 40 Kč

Na setkání se těší MKS Adamov 
a Genciána – František Horák, Ivan Vyhňák, Lenka Blažková, Věra Vyhňáková

Návštěva výstaviště v Olomouci u příle-
žitosti konání jarní etapy výstavy Flora 
Olomouc se stala již tradicí. I tentokrát 
navštívíme výstavu i veletrh, ale také 
některé z nedalekých zahradnictví v na-
šem regionu. 
Cena zájezdu pro plnoplátce je 2�0 Kč, 
seniory 2�0 a držitele průkazu ZTP 1�0 
Kč. Přihlášky do 3. 4. t.r. 

25. dubna 2014  
zájezd – Janáčkovo divadlo Brno od 
19:00 hodin
opereta POLSKÁ KREV   
Pro velký zájem opakujeme zájezd na oblí-
benou operetu.

29. dubna 2014 
salonek MKS ve 14:30 hodin
soutěžní odpoledne  
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
Hry, soutěže, kvízy...  Jsou pro zájemce 
z řad seniorů připraveny na další soutěžní 
odpoledne, kde na výherce čeká dobrá 
káva v kavárně v Adamově. 
Vstup volný.

PŘIPRAVUJEME...
6. 5. – zájezd do MDB na představení 
Podivný případ se psem 
Christopheru Booneovi je patnáct let 
a má rád čísla. Christopheru Booneovi 
je patnáct let, má rád čísla, matemati-
ku, žije sám se svým otcem a je autista. 
Christopher Boone je autista a dokáže 
z hlavy vypočítat, kolik je 2 na 45. Chris-







topher Boone postupuje vždy přísně 
logicky a rozhodne se vyšetřit největší 
záhadu ve svém okolí – kdo zabil Wel-
lingtona, pudla jeho sousedky paní 
Shearsové. Christopher Boone zjistí, kdo 
zabil Wellingtona, ale následkem toho 
zahájí jiné, mnohem významnější pát-
rání …
V hlavní roli Vojtěch Blahuta. 
Cena zájezdu 3�0 Kč plnoplátce,  
2�0 Kč senioři, studenti

7. 5. ve spolupráci s Oblastní cha-
ritou Blansko - přednáška na 
téma „Česko a Mongolsko očima 
Mongolů“

10. 6. zájezd do Divadla Radost na 
představení „Hlava medůzy“ – účin-
kuje divadelní studio  Ypsilon Praha. 
Představení je uváděno v rámci Festivalu 
Divadelní svět.

11. 7. zájezd na představení MDB 
Noc na Karlštejně 
uváděné na Biskupském dvoře v Brně









1�

Recyklací k novým výrobkům
Kde a jak se mohou obyvatelé Adamova 
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elektro-
spotřebičů zbavit zdarma na některém z míst 
zpětného odběru, která k tomuto účelu byla 
vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jed-
nu základní podmínku: spotřebiče musejí být 
kompletní, tedy nerozebrané. V takovém pří-
padě hradí další nakládání s nimi výrobci a do-
vozci prostřednictvím kolektivních systémů, 
které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje 
na elektrozařízení, kterému již někdo odmon-
toval důležité části jako např. motor, kompre-
sor, topné těleso, buben, plášť apod. Demon-
táž a zpracování elektrospotřebičů je činnost 
zákonem určená pouze osobám s příslušnými 
oprávněními. Takové výrobky je nutné pova-
žovat za odpad a náklady spojené s jejich od-
straněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do 
poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností 
můžete zdarma odevzdávat na těchto 
místech:

Sběrný dvůr obce: GAMA J+P, společnost 
s ručením omezeným, Kolonie 302, 679 04 
Adamov, otevírací doba: PO, ST, PÁ 10:00 
– 18:00 hod. mimo státem uznané svátky.
Sběrné boxy na drobné elektrozaříze-
ní: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2 
a v průchodu Domu služeb na ul. Druž-
stevní 1 před prodejnou  potravin.





Mobilní svoz nebezpečného odpadu vč. 
kompletních elektrozařízení: proběhne 
v Adamově dne 26. 4. 2014.
Svoz objemného odpadu vč. nekomplet-
ních elektrozařízení: proběhne v Adamo-
vě od 21. 4. 2014 do 26. 4. 2014.

Více na www.adamov.cz.

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci 
dalšími životy

Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát 
kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo 
odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spo-
třebičů je ale něco jiného: v co největší míře 
znovu využít veškeré materiály, které se z nich 
podaří při zpracování získat. Když se tedy na 
starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vi-
díme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plas-
tů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně 
je to u dalšího typického velkého spotřebiče, 
který nechybí prakticky v žádné české domác-
nosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat 
kolem 20 kilo železa, plastů je průměrně 16 ki-
logramů. Zájem o takto získané materiály jako 
o druhotné suroviny se samozřejmě u různých 
zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená 
železo přidané do tavby spolu se železnou ru-
dou velmi významnou úsporu energie. Když 
tuto úsporu převedeme do srozumitelnější 
řeči „domácího šetření“, můžeme si ji předsta-
vit například takto: recyklace obyčejné žehlič-
ky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spo-
třebuje průměrně velká lednička.





Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se 

i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých 
spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu 
zatravňovací dlaždice. Dlažba má pevnost tra-
dičních povrchů, jako je beton nebo živičné 
směsi, a zároveň umožňuje zachovat přiroze-
ný travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, 
příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodní-
ky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro 
koně a další plochy. Zatravňovací dlažba se 
vyrábí z plastového recyklátu se zásadním po-
dílem polyetylenu, který se získává z průmys-
lových i komunálních odpadů a obalů. Případ-
ná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi 
šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně 
recyklovatelný. Ani další výrobce by se bez 
plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel 
-  lisuje z něj poklice na kola automobilů. Kaž-
dý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze 
starých spotřebičů. Většinu recyklátu zajišťují 
spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. 
Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpa-
dů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané 
kolektivním systémem ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytě-

žené ze starých spotřebičů při výrobě poly-
uretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá 
v mnoha odvětvích od stavebnictví přes ná-
bytkářskou výrobu až po automobilový prů-
mysl. Stavbaři znají recyklované polyureta-
ny zejména jako plnivo pro tepelně izolační 

omítkové směsi. Materiály 
s PUR-pěnou jsou vhodné 
nejen jako finální omítky 
u novostaveb, ale i pro do-
datečné zateplení a revi-
talizaci starších rodinných 
domů. PUR-pěna je dnes 
také základním materiálem 
při výrobě matrací pro spa-
ní, kde nahradila molitan. 
Tvoří pevnou a spolehlivou 
výztuž sedacího nábytku 
v domácnostech i sedaček 
v nově vyráběných auto-
mobilech. PUR-pěna ale 
splňuje nejpřísnější kritéria 
i z hlediska zdravotního, 
proto je její tvrdá varianta 
takřka výhradním tepel-
ným izolantem v potravi-
nářském průmyslu – v pivo-
varech či mlékárnách. 

Více na www.elektrowin.cz 
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Významná výročí 
Emil Hejl st. – 100. výročí narození 

V dubnu uplyne 100 let od narození bývalé-
ho známého pracovníka adamovského závodu, 
neúnavného badatele v oblasti historie jak Ada-
mova tak okresu, pana Emila Hejla st.

Narodil se 10. dubna 1914 ve Sklenném u Svi-
tav. V Adamovském závodě se vyučil soustruž-

níkem kovů. Poté vystudoval Vyšší průmyslovou 
školu strojnickou v Praze a následně byl zaměst-
nán ve Škodových závodech v Plzni. Odtud se na 
přelomu let 1937–38 opět vrátil do Adamova. 
Pracoval v pomocných provozech jako konstruk-
tér strojů a zařízení. V Adamově bydlel na privá-
tě, později se jeho trvalým bydlištěm stalo Blan-
sko. Od r. 1939 se jako jeden z prvních techniků 
v našem státě věnoval bezpečnosti práce. Stal 
se v této oblasti uznávaným odborníkem, prak-
tikem, soudním znalcem a odborným konzul-
tantem. Podílel se s kolektivem na sepsání řady 
příruček o bezpečnosti práce. Nejžádanější byla 
jeho příručka Mistr a bezpečnost při práci, která 
vyšla postupně v několika vydáních, a na které 
se podílel i zasloužilý lékař MUDr. Arnošt Marti-
nec st. Tato příručka měla odezvu i v zahraničí.

Jeho velkou láskou byla regionální histo-
rie. Byl autorem nevydaných dějin závodu, psal 
kroniku Adamovských strojíren. Mnoho času, 
námahy a peněz věnoval shromažďování mate-

riálů od pamětníků, z archivů apod. Tiskem vyšly 
publikace Koho dal náš okres divadlu a Divadlo 
našeho domova ve spolupráci s panem Zdeň-
kem Procházkou. Pan Emil Hejl st. byl známým 
dopisovatelem do různých časopisů a novin, ze-
jména do okresních novin a závodního časopisu 
Směr. Velkou oporu měl ve své ženě paní Boženě 
Hejlové, učitelce, která byla jeho spoluautorkou 
i kritičkou. Jejich syn, PhDr. Emil  Hejl ml., osla-
ví v letošním roce 70. narozeniny. Vystudoval na 
Masarykově univerzitě v Brně sociologii a větši-
nu profesního života pracoval v Adamovských 
strojírnách jako vedoucí útvaru Péče o pracující, 
později i jako personální náměstek.

Pan Emil Hejl zemřel 16. února 1995. Zůstala 
po něm nedokončená řada zajímavých projek-
tů, mimo jiné i galerie ředitelů adamovského 
závodu. Paní Božena Hejlová zemřela 29. června 
1995. Čest jejich památce.

MK

MUDr. Růžena Filipínská  
– 90. výročí narození (20.2.2014) 

– 5. výročí úmrtí (20.3.2014)

Dne 20. února 2014 uplynulo 90. výro-
čí nedožitých narozenin bývalé adamovské 
lékařky MUDr. Růženy Filipínské, která nastou-
pila do Adamova na závodní zdravotní středis-
ko v roce 1953 jako praktická lékařka a po 36 
letech v roce 1989 odešla z tohoto pracoviště 
do důchodu.

Paní doktorka Filipínská si na Adamov zvyk-
la, v Adamově se jí líbilo, zvláště okolí a jeho pří-
roda, a také to bylo blízko Brna, jejího rodiště 
a bydliště. Narodila se v roce 1924 v Brně v rodi-
ně typografa a pozdějšího novináře a také nad-
šeného ochotnického herce. Její dědeček Jan 
Filipínský byl známý brněnský poslanec a poz-
ději senátor. Na tyto funkce se vypracoval z tex-
tilního dělníka a pozdějšího novináře. Za jeho 
zásluhy pro město Brno a jeho občany byla po 
něm pojmenována ulice v Brně-Židenicích, kde 
dědeček dříve nechal postavit rodinný domek 
- trvalé bydliště paní doktorky. Měla starší se-
stru a staršího bratra, lékaře, který byl později 
známým odborníkem - stomatologem a vyso-
koškolským profesorem.

Paní doktorka při několika našich návště-
vách u ní v Brně vzpomínala na Adamov a je-
jí bývalé pacienty, bývalé kolegy a kolegyně 
i ostatní zdravotní personál na bývalém závod-

ním zdravotním středisku. Tlumočili jsme jí také 
pozdravy od jejích bývalých pacientů i někte-
rých kolegyň a známých. V únoru 2009 jsme jí 
poslali blahopřání k jejímu jubileu a vzpomněli 
v únorovém Adamovském zpravodaji její půso-
bení v Adamově a blahopřáli jí k 85. narozeni-
nám.

Po měsíci přišla smutná zpráva od její neteře 
Aničky Danevové (dcery její starší sestry), která 
o ni pečovala, že paní doktorka Filipínská dne 
20. března 2009 po kratším pobytu v nemocni-
ci skonala přesně měsíc po svých 85. naroze-

ninách na selhání srdce. Posledního rozloučení 
dne 27. března 2009 v obřadní síni brněnského 
krematoria se z Adamova zúčastnili její bývalí 
kolegové a někteří pracovníci bývalého závod-
ního zdravotního střediska.

Na paní doktorku Filipínskou si zvláště 
vzpomínáme v roce 50. výročí povýšení Ada-
mova na město jako na kladnou osobnost, kte-
rá také přispěla k tomu dobrému po stránce 
zdravotní prevence pro občany Adamova. Čest 
její památce!

MK

Na fotografii zleva: Ing. Miroslava Kejíková, MUDr. Růžena Filipínská a Anna Danevová.
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Za Janem Urbánkem
V pátek 21. února se rodina a přátelé roz-

loučili v brněnském krematoriu s adamovským 
občanem Janem Urbánkem, který náhle zemřel 
v nedožitých šedesáti letech.

Život Jana Urbánka byl spjat s Adamovem, 
kde bydlel a pracoval v místních strojírnách. 
Širší veřejnosti byl znám především jako mu-
zikant. Více než dvě desetiletí byl členem ada-
movské dechové hudby závodního klubu, kde 
také příležitostně hrál i v jiných kapelách. Se 
svými klávesami byl duší mnoha akcí společen-
ského života i privátních oslav narozeninových, 
svatebních a jiných. V minulosti vystupoval 
i v rámci nejrůznějších kulturních pořadů a při 
vernisážích výstav. Málo se ví, že nebyl pouhým 
interpretem, ale s vlastními kompozicemi scé-
nického charakteru vystupoval v rámci regionu 
při literárních čteních a při pásmech poezie. 
Vždy myslel víc na své kamarády a přátele a při 
jeho rozvolněném životním stylu ho bohužel 
zdraví opustilo. Kulturnímu a společenskému 
životu v Adamově bude chybět nejen jako hu-
debník, ale také jako hodný a slušný člověk.

Vzpomínka
Dne 15. dubna 2014 uplyne 20 let, kdy nás 

navždy opustil náš tatínek, dědeček, praděde-
ček, pan Stanislav Broža a 24. dubna vzpome-
neme jeho nedožité 96. narozeniny. S láskou 
vzpomínají synové Stanislav a Jiří s rodinami    

Dne 20. dubna 2014 vzpomeneme 20. 
výročí co nás navždy opustil náš tatínek, dě-
deček a manžel pan Josef Kulíšek. Děkuje-
me všem, kdo mu spolu s námi věnují tichou 
vzpomínku. S láskou vzpomíná manželka, děti 
a celá rodina.  

Dne 16. dubna 2014 vzpomeneme smut-
né výročí, kdy nás před 10 lety navždy opus-
tila maminka, babička a prababička paní Ma-
rie Pitorová, která by se letos dožila 83 roků. 
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Alena 
s manželem, syn Miloslav a vnučky Verunka 
a Alenka s rodinami. 

Lysické sluníčko
Ve čtvrtek 6. března se konal v Lysicích již 

sedmý ročník přehlídkového okresního kola 
v recitaci. Této přehlídky se pravidelně účast-
ní i naši recitátoři. V Lysicích si tak mohou  vy-
zkoušet přednes před cizím publikem a po-
měřit síly s ostatními dětmi z okresu.

Soutěžních kategorií je celkem pět.  A na-
ši školu jeli zastupovat tito žáci – Terezka Lič-
ková, Milena Maňáková, Filip Nezval, Veronika 
Jakubíková, Denis Havelka a Dominika Mar-
tochová. A hned dvěma z těchto zástupců se  
podařilo vystoupit na nejvyšší stupeň vítězů.  
V druhé soutěžní kategorii (žáci 2. a 3. ročníků) 
se na prvním místě umístil Filip Nezval a v pá-
té kategorii (žáci 8. a 9. ročníků) obsadila první 
místo Dominika Martochová. Oběma budeme 
držet pěsti v okresním kole, které se bude ko-
nat na naší škole 19. března. 

Mgr. Helena Ličková

Turnaj základních 
škol v halové kopané

Ve dnech 5. – 7. března 2014 se konal již 17. 
ročník okresního přeboru základních škol v halo-
vé kopané kategorie starších žáků, jehož tradič-
ním pořadatelem je ZŠ a MŠ Adamov. Letos po-
prvé se turnaj nekonal v adamovské sportovní 
hale, ale z důvodu výhodnějšího pronájmu haly 
byl přesunut do Blanska.

Turnaje se zúčastnilo 15 škol okresu Blansko. 
První dva dny patřily soubojům ve skupinách, 
z nichž pak nejlepší družstva postoupila do pá-
tečního pětitičlenného finále. Celkovým vítězem 
a postupujícím do krajského kola se zcela zaslou-
ženě stali žáci ZŠ Letovice, kteří prokázali nejlep-
ší kvalitu a úroveň. Na dalších místech se umístili 
žáci z ZŠ Lysice, Gymnázia Blansko, ZŠ Boskovice 
(nám. 9. května) a ze ZŠ Velké Opatovice.

Žáci naší školy, kterou reprezentovali M. Pe-
terek, M. Korčák, M. Badal, T. Gryc, M. Hartl, T. An-
toňů, D. Kopřiva a L. Pernica, ve skupině nejprve 
prohráli s chlapci z Boskovic (0:5) a poté i Bene-
šova (1:4). Teprve v posledním utkání, ve kterém 
však už ani jednomu z družstev nešlo o postup, 
předvedli zlepšený výkon a porazili po boji žáky 
ze ZŠ Olešnice (4:3). 

Funkci rozhodčího po celou dobu turnaje vy-
konával pan místostarosta Jiří Němec, za což mu 
patří zvláštní poděkování, protože zatímco druž-
stva se ve svých zápasech střídala, rozhodčí byl 
na hřišti neustále.

Třídenní fotbalový maratón čítající celkem 34 
zápasů skončil vyhlášením nejlepších účastníků, 
poděkováním všem účastníkům za předvedené 
výkony a samozřejmě předběžným pozváním 
k dalšímu ročníku v roce 2015, ať už se bude ko-
nat v Adamově nebo Blansku.

Stanislav TůmaJan Urbánek s adamovskou dechovkou

Dne 15. 4. 2014 vzpomeneme první vý-
ročí úmrtí pana Jana André. Kdo Tě znal, ten 
vzpomene, kdo Tě miloval, ten nezapomene. 
S láskou vzpomíná manželka Drahoslava, syn 
Dušan a dcera Jana s rodinami. 

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se na-

posledy rozloučili s mým synem Janem Urbán-
kem. Emílie Urbánková jménem celé rodiny.
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Školní kolo recitační soutěže
Ve středu,  26. února 2014, se konalo školní 

kolo recitační soutěže. Každá třída si nejdříve 
uspořádala své třídní kolo. Z těch do školního 
kola postoupili vždy dva nejlepší žáci z každé 
třídy.  V promítací síni se po obědě sešli nejen 
soutěžící, ale i jejich kamarádi a rodiče, kteří 
jim drželi palce. 

Soutěž byla velice vyrovnaná, všichni 
podali krásné výkony a zaslouží si obrovskou 
pochvalu za to, že se naučili tak krásné bás-
ničky a našli i odvahu si před publikum stoup-
nout a recitovat. Doufám, že si středeční poe-
tické odpoledne všichni užili a už teď se těší na 
další kolo, které proběhne opět za rok. 

Výsledky školního kola recitační soutěže 
0. kategorie (1. ročník)
1. místo:  Terezka Ličková 1. B
2. místo: Nela Antoňů 1. A
3. místo: Martin Mikula 1. A
 Karel Martinec 1. C

1. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo:  Milena Maňáková 3. B
2. místo: Jan Reichl 3. A
3. místo: Anetka Papižová 2. A

2. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo:  Veronika Jakubíková 5. A
2. místo: Dominika Madziová 5. A
3. místo: Olga Dvořáková 4. A

3. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo:  Denis Havelka 6.A
2. místo: Kateřina Janíčková 7.A
3. místo: Lukáš Grydil 7.A

4. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo:  Dominika Martochová 9.A
2. místo: Markéta Vrtělová 9. A
3. místo: Dominik Cypra 8. A

Mgr. Helena Ličková

Turistický oddíl 
TJ Spartak Adamov

PLÁN VYCHÁZEK
5. 4. 2014 – sobota – OTVÍRÁNÍ 
STUDÁNEK–KONŠELOVA STUDÁNKA
Délka 10 km.
Odchod:  
Adamov Ptačina u hodin v 8:00 hodin
Trasa: Adamov–Útěchov–Konšelova 
studánka–U luže–Bílovice nad. Svit.

21. 4. 2014 – pondělí 
VELIKONOČNÍ KŘETÍNKA
Délka 13 km
Odjezd:  
Adamov nádraží ČD 8:21 hod. do Letovic
Trasa:  
Letovice–Lazinov–Křetín–Vranová–Letovice

Samuraj 
Adamov

V sobotu 18. 1. 2014 jsme se v hojném počtu 
jednoho judisty zúčastnili turnaje v České Tře-
bové. Na tento turnaj přijelo 313 judistů ze 41 
oddílů a pořadatelé měli pro bojovníky připra-
veny nádherné medaile.

Protože ostatní bojovníky z řad Samuraje 
postupně sklátila nemoc, bylo na Jožkovi Krát-
kém, aby hájil čest a slávu oddílu sám. Toho-
to úkolu se zhostil v maximální možné míře 
a vybojoval krásné druhé místo.

Dále se tohoto turnaje zúčastnil také Filip 
Nezval. Ten potvrdil svoji stále dobrou formu, 
a když porazil všechny svoje soupeře, získal 
zaslouženě zlatou medaili za první místo.

Dále jsme se zúčastnili 11. 1. 2014 turnaje 
přípravek v Brně. Na tomto turnaji vybojoval 
krásné první místo Josef Krátký. Svůj, velmi 
úspěšný křest ohněm, zde také prodělal Filip 
Halata, jež si odvezl diplom za nádherné druhé 
místo. Iva Kolářová, která opět bojovala v kate-
gorii kluků, protože jí nepřijely soupeřky, vybo-
jovala místo třetí. Veronice Slivoňové a Jaro-
míru Kolářovi se bohužel nedařilo a skončili 
protentokrát v poli poražených.

Další turnaj přípravek se konal 8. 2. 2014. 
Na tento turnaj, se po delší době opět vydala 
trošku větší výprava bojovníků, a pro mnohé to 
bylo první měření sil s jim neznámými soupeři. 
Z 15ti bojovníků si 11 odvezlo za svoje výkony 
ocenění v podobě diplomu.

Filip Halata, Veronika Slivoňová a Josef Krát-
ký se po svých bojích mohli směle postavit na 
stupeň nejvyšší, neboť vybojovali první místo. 

O stupínek níž na druhé místo dosáhli Navrá-
til Ondřej, Kopecký David a Kučera Denis.

Třetí místo vybojovali Linda Wutková, Vojta 
Navrátil, Mirek Kala, Iva Kolářová, Štěpán Kaš-
parec a Nátálka Poláčková.

Všem bojovníkům přeji, aby se jim i nadále 
na turnajích dařilo a sbírka medailí a diplomů 
se jim i nadále rozrůstala.

Trenér Tyl Jiří
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Hokejový oddíl TJ Spartak Adamov
TJ Sokol Černá Hora – TJ Spartak Adamov 
1 : 3 (0:2, 0:1, 1:0) 
Góly a asistence za Adamov: Kolenáč 2x 
(Šmahel, Juřena), Milfait (Kilián)

Adamov měl vinou zranění na soupisce 
pouze dvanáct hráčů, a to v průběhu zápasu 
musel odstoupit pro zranění obránce Šmahel. 
Toto však všichni hráči nahradil bojovností 
a hlavně Kolenáč a Kilián vynikali.

Adamov začal dobře a měl mírnou převa-
hu. Tuto převahu dokázali hráči zúročit a první 
třetinu vyhráli 2:0. 

Ve druhé třetině se hra vyrovnala. Oba 
brankáři předváděli výborné zákroky. Víc šan-
cí měl Adamov a z toho vytěžil jediný gól ve 
druhé třetině.

Pokud chtěli hráči Adamova pomýš-
let na třetí místo v závěrečné tabulce, 
museli nutně vybojovat minimálně 
bod proti mužstvu, které ještě v soutě-
ži neprohrálo. Těžký úkol, kterého bylo 
možno dosáhnout pouze disciplinova-
nou hrou celého mužstva. Do zápasu 
nastoupil Adamov vinou zranění pouze 
na dvě obranné dvojice. 

První třetina začala opatrně z obou 
stran. Adamov se ujal vedení překrás-
nou individuální akcí Toufara. Soupeř 
do konce třetiny srovnal. V závěru tře-
tiny se po souboji u mantinelu zranil obránce 
Anschlag a odešel do kabiny. 

Na začátku druhé třetiny musel Anschlag 
definitivně odstoupit a přetížená obrana za-
čala mít trhliny. Do obrany zaskakoval Knotek, 
Milfait a Herynek. Než se Adamov rozkoukal, 
hráči Blanska vstřelili dva góly a zisk potřeb-
ného bodu se začal vzdalovat. Tady zavelel do 
útoku bojovník Kilián, který po přihrávce Gis-
tra snížil. Soupeř kontroval a do konce třetiny 
znova zvýšil vedení o dvě branky. 

Do třetí třetiny nastoupil Adamov s tím, že 
musí otočit nepříznivé skóre a pokusit se vy-
rovnat. Všichni bojovali a dřeli. Odměnou za 
výkon bylo snížení Kiliánem, který byl při úni-
ku faulován a rozhodčí nařídil trestné střílení, 
které proměnil. Touhu po získání potřebného 
bodu proměnil v realitu Milfait po přihráv-
ce Kolenáče. Třešničku na dort položil s chutí 
hrající Toufar, který do brány soupeře dotlačil 
puk i s gólmanem a bránícím hráčem. 

Soupeř z Blanska se nevzdával a chtěl udě-
lat vše proto, aby v sezóně neprohrál. Z ostré-
ho úhlu prostřelili jinak vynikajícího Dobeše 
a srovnali na 5:5. Tak skončila poslední třetina 
a Adamov vybojoval potřebný bod ke třetímu 
místu v konečné tabulce. 

Po krátké pauze, kde trenéři určili hráče 
ke třem samostatným nájezdům, pokračoval 
boj o další bod. Za Adamov proměnil nájezd 

pouze Toufar. Hosté se trefili dvakrát a dostali 
bod navíc. 

Všichni hráči Adamova si zaslouží pochvalu 
za předvedený výkon. Hra měla spád, rychlost, 
nápad, osobní souboje, prostě všechno co ho-
kej má mít. 

Děkujeme divákům za podporu.
Za hokejový oddíl
Alois Lolo Kožený

Závěrečná tabulka OP 2013–14
1. Dynamiters Blansko HK 16 12 4 0 0 0 108:34 44

2. TJ Rájec-Jestřebí 16 12 0 0 2 2 110:55 38

3. TJ Spartak Adamov 16 8 2 0 1 5 67:62 29

4. HC Blansko 16 9 0 0 1 6 73:58 28

5. Tatran Hrušky 16 7 1 0 2 6 58:60 25

6. TJ Sokol Březina 16 6 0 0 0 10 66:88 18

7. SK BACARDI Letovice 16 6 0 0 0 10 79:107 18

8. TJ Sokol Černá Hora 16 4 0 0 0 12 40:81 12

9. TJ Sloup 16 1 0 0 1 14 56:112   4

Hokejisté Adamova patří mezi ty, co mají 
pro strach uděláno. Umí si sjednat pořádek 
a respekt soupeře. Na snímku to názorně 
předvádí Juřena.

Oba mladíci, nahoře Kilián, dole Toufar, 
zatížili konto soupeře dvěma zásahy.

Ve třetí třetině soupeř vyzkoušel všech-
ny možnosti ke snížení nepříznivého stavu. 
Nejdříve rychlostí, kdy hráče Adamova drželi 
pod tlakem, ale výborný Dobeš v brance byl 
proti. Následně provokacemi. Tady si Adamov 
vysloužil dva osobní desetiminutové tresty 
a trenér musel točit sestavou. Soupeř toho 
využil a snížil. Podařilo se mu dokonce vsítit 
i kontaktní gól, ale hráč, který gólu dosáhl, 
nebyl uveden v zápisu. Podle pravidel lední-
ho hokeje nemohl být gól uznán a hráč musel 
okamžitě do šaten.

Mužstvo Černé Hory se pokoušelo vsítit 
branku hrou bez brankáře, ale nepodařilo se 
jim proměnit ani jednu šanci. 

Hokejisté Adamova patří mezi ty, co mají 
pro strach uděláno. Umí si sjednat pořádek 
a respekt soupeře. Na snímku to názorně 
předvádí Juřena.

TJ Spartak Adamov – Dynamiters 
Blansko HK 5 : 6 SN (1:1, 1:3, 3:1)
Góly a asistence za Adamov: Toufar 2x (Kole-
náč, Dvořák), Kilián 2x (Gistr, trestné střílení), 
Milfait (Kolenáč) 
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Olga Dvořáková – mistr ČR v šachu!

Olinka přebírá zlatou medaili

Mistrovství České republiky v šachu mlá-
deže do 16-ti let se konalo v Koutech nad 
Desnou ve dnech 8.–15. 3. 2014. Adamov-
ský oddíl letos reprezentovaly dvě dívky, 

Soupeřky v kategorii D10

takže výprava Adamova se MČR zúčastnila 
ve složení Petra Masáková, Olga Dvořáková 
a trenéři Pavel Masák a Petr Bednář. Petra 
Masáková tento rok přešla do vyšší věkové 

kategorie D14 a obsadila v konkurenci 22 
hráček solidní 11. místo.

Prošla bez zaváhání
V kategorii D10 se tohoto MČR v dlou-

hých partiích poprvé zúčastnila Olga Dvo-
řáková. Celým turnajem prošla bez zaváhá-
ní a bez prohry se ziskem 8,5 bodů z devíti 
partií. V konkurenci dvaceti účastnic obsa-
dila krásné 1. místo. Získala zlatou medaili 
a titul mistra ČR.

Tímto výsledkem získala právo účasti na 
Mistrovství světa, které se letos v září bude 
konat v JAR.

ŠO TJ Spartak Adamov děkuje Olince za 
reprezentaci oddílu a města Adamova. Za 
podporu šachového oddílu děkujeme měs-
tu Adamovu, restauraci Hradní, firmám Ada-
vak s.r.o. a AdaNet, s.r.o.

Pavel Masák
Petr Bednář

PODLAHÁŘSTVÍ
S l e z á k

Montáž a broušení parket, vinylu, 
plovoucích podlah, PVC, koberců, 

včetně dodávky materiálu.

Tel. 724 738 924
www.podlahyslezak.cz
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INZERCE
Hledám pronájem garáže v Adamově, tel. 
č. 773 453 628.
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/ks, 
radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád 
aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. 606 
469 316, 547 225 340, www.maliribrno-
horak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = 
SLEVA 250,- Kč!
Naléhavě hledám byt v Adamově 3+1 
(možno i 2+1), ne přízemí a poslední patro. 
Seriozní a rychlé jednání. Tel.: 775 667 214.
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, e-mail: zdenekcrom@
seznam.cz
ŠPANĚLŠTINA, matematika, angličtina, vý-
uka španělského jazyka s rodilou mluv-











čí. Doučování anglického jazyka a mate-
matiky pro žáky základních a středních 
škol. Navíc možnost hlídání malých dětí. 
Kontakt: Ing. Rocio L, tel. č. 608 134 443,  
e-mail: rocio@email.cz
ADAMOstav – rekonstrukce bytových 
jader. Provádíme obkladačské, podla-
hářské, zednické práce. Více informací 
najdete na www.ADAMOstav.cz nebo  
tel. č. 603 752 493.
Pronajmu garáž na ul. Plotní (ne v Olšičkách). 
Cena 500,- Kč/měsíc. Tel. č. 608 640 382.
Prodám řadovou garáž v Adamově na uli-
ci P. Jilemnického v soukromém vlastnictví 
včetně pozemku, s energií, cena dohodou. 
Tel. č. 602 762 212.
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DO-
HROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! Dostanete 
na účet i HOTOVOST! Navštivte stánek OD 
TESCO FINANČNÍ SLUŽBY BRNO. Těšíme se 
na viděnou! S přátelským pozdravem Ve-
ronika Kratochvílová. Telefon 542 213 285, 
mobil 724 771 262. 









LETNÍ STANOVÝ TÁBOR v lesích poblíž obce 
Kralice nad Oslavou. Název „Z pohádky do 
pohádky“ je odvozen od stejnojmenné ce-
lotáborové hry. Tábor proběhne v termínu 
od 19. 7. do 2. 8. 2014, cena 3 800,- Kč, více 
informací naleznete na www.skautiadamov.
webnode.cz nebo na tel. č. 776 366 585.
Koupím byt 4+1 na Ptačině. Platba v hoto-
vosti. Nejsem RK. Tel. č. 603 360 909.
Prodám byt 2+1 v Adamově, 59 m2. Byt 
má tři balkóny. V osobním vlastnictví.  
Tel. č. 777 946 020. 
Prodám pravou slivovici 1 l za 270,- Kč, 
calvados 1 l za 240,- Kč. Páleno v Rudici.  
Tel. č. 774 094 247.
Prodám cihlový byt 2+1 v OV na ulici Te-
rerova. Byt je kvalitní, v původním stavu, 
určený k rekonstrukci. Plocha bytu 55 m2 + 
23 m2 příslušenství. Tel. č. 602 518 793.
Pronajmu byt 1+1 na ulici Sadová. Cena 
6 200,- Kč/měs. včetně inkasa. Volný ihned. 
Tel. č. 739 073 682.
Prodám byt v Adamově 2+1 v osobním 
vlastnictví, zděný, slunný, zvýšené přízemí. 
Cena 890 tis. Kč. Dále prodám zděnou cha-
tu v Olomučanech s velkým pozemkem. 
Klidná a příjemná lokalita. Cena dohodou.  
Tel. č. 733 721 061. 
Prodám elektrický skútr „Trioplan“. Je nový, 
nejetý, koupeno 3. 7. 2013. Cena dohodou 
na tel. č. 723 956 433.
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32 cm

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz

1300 W 51 cm

s elektrostartem

3,4 PS
2 v 1

2 v 1

EXTRA SILNÁ  
FÓLIE 180 g/ m25 % UV OCHRANA

229,-

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1
HVLA 1300-32, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových proře-
závacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů

Prořezávací pila a nůžky
BAS 3020, benzinový motor 30 cm3, 
1 kW/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm, 
síla střihu 18 cm, dosah až  
4 m, hmotnost 6,9 kg

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,  
pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení 
výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob

Univerzální hnojivo
10 kg,   
pro venkovní  
rostliny, pole,  
trávníky

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

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, 
uvedené foto je pouze ilustrační

2.390,--

Zahradnický 
substrát
balení 50 l

63,-

VČETNĚ PODLAHY3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška 
boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a 
kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, 
zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami, skladem k okamžitému odběru

8.990,- 5.890,-

3.990,-29.990,-

169,-
Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy

-

BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

14-04 Adamov 160x230 CMYK.indd   1 14.03.14   11:32
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 608 887 840

NYNÍ 6 a  12 M SÍC  ZA 360 K
ADA-NET internet - z ízení ZDARMA + 6 a  12m. 360 K /m s

ADA-NET telefon - z ízení  ZDARMA
ADA-NET pro d chodce 10 Mbit/s za 360 K /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 30.4.2014 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !
Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  11 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

ceny v . DPH

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

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo 
na webu bez nutnosti instalace aplikací, v tabletech a za ízeních s Androidem s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné 
na google marketu. Více ne  30 televizních program . Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 60 minut, a  pak 
jej op t spus te tam, kde jste p estali. EPG poskytuje p ehled o práv  probíhajících a náledujících televizních po adech.

PNEUSERVIS 
AUTOSERVIS
DIAGNOSTIKA VOZIDEL
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
PRODEJ A VÝKUP VOZIDEL
FINANCOVÁNÍ, POJIŠTĚNÍ
KONTROLA PŘED STK A VYŘÍZENÍ STK
MONTÁŽ AUTODOPLŇKŮ A TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ

















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

www.autoadamov.cz

PŘEZUTÍ

OSOBNÍHO VOZIDLA

OD 450,- Kč

Adamov, Osvobození 494 (přes řeku u vlakového nádraží), 
e-mail: pavel.bezchleba@seznam.cz, telefon: 606 834 215


