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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 28. listopadu 2014

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Oznamujeme občanům, že slavnostní ohňostroj k přivítání Nového roku se uskuteční 1. 1. 2015 
v 19 hodin z křižovatky u Domu služeb na Ptačině. Z důvodu bezpečnosti žádáme občany, aby se 
v době konání ohňostroje nepohybovali v blízkosti tohoto místa. V případě nepříznivého počasí 

proběhne ohňostroj v náhradním termínu, který bude včas oznámen.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova

Na 2. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 18. 11. 2014 byl schválen dodatek 
ke smlouvě o sdružených službách dodáv-
ky elektřiny řešící cenu pro rok 2015. 

Rada města Adamova jmenovala před-
sedou Sportovní komise pro volební ob-
dobí 2014-2018 pana Jiřího Němce a členy 
této komise Ing. Milana Dudíka, Ing. Pavla 
Krále, Miroslava Svědínka, Bc. Aloise Kože-
ného a Ing. Vladimíra Bílého.

Dále pak předsedou Povodňové komise 
pana Bc. Romana Piláta, MBA a členy této 
komise PhDr. Jaroslava Budiše, Mgr. Janu 
Burianovou, Ing. Petra Kupku.

Do komise MHD jmenovala předsedou 
Komise Ing. Moniku Hrubou a členy této 
komise Jiřího Němce, Jitku Králíčkovou, Ri-
charda Maňouška, Ing. Radka Malého a Má-
rii Koudelovou.

Do komise Sboru pro občanské zále-
žitosti byla předsedou jmenována Lenka 
Maláková a za členy této komise Hana Mar-
ková, Anežka Machulová, Anna Hedejová, 
Alena Bláhová, Mgr. Helena Ličková a Mgr. 
Světlana Baborská.

Kulturně-informační komisi povede jako 
v minulosti předseda komise PhDr. Jaroslav 
Budiš. Rada jmenovala členy této komi-
se Veroniku Dudíkovou, Radovana Koláře, 
PhDr. Vlastu Kubenovou, Jitku Králíčkovou, 
Silvii Můčkovou, Bc. Romana Piláta, MBA 
a Kamila Vašíčka.

Hlavní inventarizační komise bude pra-
covat ve složení: předseda Jiří Němec, čle-
nové Bc. Dita Mašková a RNDr. Karel Truh-
lář.

Likvidační komisi povede jako předseda 
Jaroslav Hnátovič a členy byly jmenováni 
Ing. Radek Malý, Veronika Dudíková a Jana 
Řehůřková.

Prodlouženy byly nájemní smlouvy na 
rok 2015 nájemcům u bytů na ul. Komen-
ského 6 v Adamově, kteří si požádali o pro-
dloužení nájemní smlouvy. Za podmínky, 
že nebyl u nájemců evidován nedoplatek 
na nájemném a úhradách za plnění posky-
tovaná s užíváním bytu (služby).

Na pokladnu budou nově objednány 
4 typy turistických vizitek – Býčí skála, EVC 
Švýcárna, Vysoká pec ve Staré huti u Ada-
mova, Muzeum ve Staré huti u Adamova. 
Cena jedné vizitky bude činit 8,- Kč s DPH. 

Byla schválena smlouva o nájmu vánoč-
ní světelné výzdoby pro nově instalovaný 
vánoční strom, který bude umístěn v blíz-
kosti kostela sv. Barbory.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova

Na 2. jednání Zastupitelstva města 
Adamova konaném dne 18. 11. 2014 byl 
stejně jako v minulém období pověřen říze-

ním Městské policie Adamov místostarosta 
Jiří Němec.

Jako členové finančního výboru byli na 
základě návrhu předsedy RNDr. Karla Truh-
láře zvoleni Ing. Vladimír Bílý, Ing. Milan Du-
dík, Mária Koudelová a Ing. Petr Slavíček.

Obdobně, na základě návrhu předsedky-
ně PharmDr. Jany Novotné, byli zvoleni čle-
nové kontrolního výboru Ing. Miroslav Kaš-
ný, Hana Marková, Ladislav Pozorský a An-
tonín Procházka.

Přijata byla dotace ve výši 111.000,- Kč 
na výdaje v souvislosti s konáním voleb do 
obecního zastupitelstva, vyhlášených na 
dny 10. a 11. října 2014.

Byl uložen úkol starostovi předložit ná-
vrh rozpočtového provizoria na období le-
den – únor 2015 ke schválení Zastupitelstvu 
města Adamova v termínu do 31. 12. 2014 
a návrh rozpočtu na r. 2015 do 28. 2. 2015.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Změna svozu 
odpadu na 
Nový rok

Svozová společnost van Gansewinkel, 
a.s. oznamuje občanům města Adamova, 
že svoz směsného komunálního odpadu 
připadající na Nový rok dne 1. 1. 2015 
bude přesunut na pátek dne 2. 1. 2015. 
Žádáme občany, aby na tento den přista-
vili své popelnice ke komunikaci a řidiče 
žádáme o ohleduplnost při parkování 
svých vozidel. 

Svoz odpadu připadající na 1. svátek 
vánoční dne 25. 12. 2014 bude probíhat 
beze změn.
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Dne 6. 12. 2014 se konal čtvrtý ročník „Mikulášského běhu do vrchu 
Adamovská Vlásenka 2014“. Pro účastníky byl připraven závod pod režií 
předsedy komise PZMA a MA21 Karla Truhláře, komentátora Tondy Věžníka 
a dalších členů klubu orientačního běhu, který byl plný kvalitních sportovních 
výkonů. Vyrazit do vrchu chtělo i tentokrát velkou odvahu a na start se 
postavili maminky, tatínci s malými dětmi, malé děti, a mnoho dalších. Na 

úspěch v kategorii „umělecký dojem“ vsadil Sněhulák a skupina Adamov v pohybu. Ke startu se přihlásilo 50 závodníků. Jak hlavní 
komentátor podotknul, první ročník se mlha dala krájet, předloni bylo krásně jasno, loni jsme si zažili sněhovou vánici. Letos 
předpovědi udávaly mrznoucí déšť, naštěstí se obavy nenaplnily. Tradice založená před čtyřmi roky bude pokračovat i nadále, shodli 
se účastníci při slavnostním vyhlášení v MKM. V rámci závodu byly podávány teplé nápoje zdarma. Bezpečný průjezd vozidel v okolí 
akce zabezpečili kluci z JSDH. Nechybělo ani ozvučení celé akce od Mirka Svědínka. Po doběhu posledního závodníka proběhlo 
slavnostní vyhodnocení v prostorách MKM, jakmile pořadatelé spočítali konečné výsledky jednotlivých kategorií. Absolutním 
vítězem se časem 1:24 stal a putovní pohár starosty města získal Josef Siegel z Chocně. Vzhledem k tomu, že získal pohár potřetí, 
odnesl si jej natrvalo a v příštím ročníku bude pořadateli připraven pohár nový. Poděkování patří všem Vám závodníkům a divákům, 
kteří jste přišli. Jmenovitě pak hlavnímu pořadateli celé akce panu Karlu Truhlářovi, členům klubu orientačních běžců, členům 
JSDH, paní Volgemutové z MKM, paní Moserové, panu Němcovi a všem zástupcům města Adamova. Celkem se na přípravě 
a samotném průběhu akce podílelo přibližně 30 organizátorů a celá příprava trvala tři týdny. Příští rok se s Vámi všemi těšíme na 
viděnou a věříme, že podpořit tuto akci přijde ještě více závodníků a diváků. Kompletní fotogalerii naleznete na www.adamov.cz.

Dne 6.12.2013 se konal čtvrtý ročník „Mikulášského běhu do vrchu
Adamovská Vlásenka 2014“. Pro účastníky byl připraven závod pod režií 
předsedy komise PZMA Karla Truhláře, komentátora Tondy Věžníka a dalších
členů klubu orientačního běhu, který byl plný kvalitních sportovních 
výkonů. Vyrazit do vrchu chtělo i tentokrát velkou odvahu a na start se 
postavily maminky, tatínci s malými dětmi, malé děti, a mnoho dalších. 

Na úspěch v kategorii „umělecký dojem“ vsadila skupina Adamov v pohybu a Sněhulák. Na start se postavilo 50 závodníků. Jak 
hlavní komentátor podotknul, první ročník se mlha dala krájet, předloni bylo krásně jasno, loni jsme si zažili sněhovou vánici. Letos 
předpovědi udávali mrznoucí déšť, naštěstí se obavy nenaplnily. Tradice založená před čtyřmi roky bude pokračovat i nadále, shodli 
se účastníci při slavnostním vyhlášení v MKM. V rámci závodu byly podávány teplé nápoje zdarma. Bezpečný průjezd vozidel v okolí
akce zabezpečili kluci z JSDH. Nechybělo ani ozvučení celé akce od Mirka Svědínka. Po doběhu posledního závodníka proběhlo 
slavnostní vyhodnocení v prostorách MKM, jakmile pořadatelé spočítali konečné výsledky jednotlivých kategorií. Absolutním 
vítězem se časem 1:24 stal a putovní pohár starosty města získal Josef Siegel z Chocně. Vzhledem k tomu, že získal pohár potřetí, 
odnesl si jej natrvalo a v příštím ročníku bude pořadateli připraven pohár nový. Poděkování patří všem Vám závodníkům a divákům, 
kteří jste přišli. Jmenovitě pak hlavnímu pořadateli celé akce panu Karlu Truhlářovi, členům klubu orientačních běžců, členům 
JSDH, paní Volgemutové z MKM, paní Moserové, panu Němcovi a všem zástupcům města Adamova. Celkem se na přípravě a 
samotném průběhu akce podílelo přibližně 30 organizátorů a celá příprava trvala tři týdny. Příští rok se s Vámi všemi těšíme na 
viděnou a věříme, že podpořit tuto akci přijde ještě více závodníků a diváků. Kompletní fotogalerii naleznete na www.adamov.cz.
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Výsledky kategorie rodiče s dětmi
    1. Drncová Elen Adamov 2:47 min
    2. Polzer Tomáš Adamov 2:49 min
    3. Stejskal Ondřej Vranovice 3:40 min
    4. Sotolář Jindřich Adamov 4:20 min
    5. Gasnárková Julie Bzenec 7:05 min
    MS. Rychlá rota Extreme life 4:29 min

Výsledky kategorie chlapci 7 až 10 let
    1. Plaček Ondra Adamov 2:15 min
    2. Polzer Matyáš Adamov 2:43 min
    3. Odehnal Tomáš Adamov 3:17 min
    4. Homola Tomáš Adamov 3:21 min
    5. Stejskal Martin Vranovice 4:00 min
    6. Boucnik Mirek Adamov 4:27 min
    7. Trejtnar Honzík Adamov 4:27 min

Výsledky kategorie chlapci 11 až 14 let
    1. Borák Jan Brno 1:54 min
    2. Pilař Jakub Adamov 2:12 min
    3. Ševčík Lukáš Adamov 2:19 min
    4. Havelka Denis Adamov 2:37 min

Výsledky kategorie muži 18 až 39 let
    1. Siegel Josef Choceň AC 1:24 min
    2. Baštinec Matěj Adamov 1:29 min
    3. Zbojek Lukáš Ostrava 1:52 min
    4. Dudík Milan Adamov 2:03 min
    5. Sotolář Jindřich Adamov 2:20 min

Výsledky kategorie muži nad 39 let
    1. Odehnal Luďa Blansko - OB Spartak 1:42 min
    2. Tomášek Radoslav Adamov 1:54 min
    3. Papiž Jiří Adamov 2:05 min
    4. Konečný Vojta Adamov 2:14 min
    5. Šemora Pavel Letovice 2:19 min
    6. Janků Radek Adamov 2:28 min
    7. Kubík Pepa Ptačina Adamov 4:03 min

Výsledky kategorie dívky 4 až 6 let
    1. Boráková Valentýna Brno 3:55 min
    2. Tylová Hana Adamov 5:47 min

Výsledky kategorie dívky 7 až 10 let
    1. Adámková Romana Adamov 2:54 min
    2. Formánková Natálka Adamov 3:00 min
    3. Prausová Terezie Adamov 3:04 min
    4. Rusnáková Aneta Adamov 3:33 min
    5. Trejtnarová Janička Maruška Adamov 3:59 min
    6. Keprtová Štěpánka Adamov 4:38 min

Výsledky kategorie dívky 11 až 14 let
    1. Konečná Agáta Adamov 2:08 min
    2. Jakubíková Aneta Adamov 2:33 min
    3. Jakubíková Veronika Adamov 2:39 min

Výsledky kategorie ženy 18 až 39 let
    1. Čížková Markéta Adamov 1:59 min
    2. Chalupová Romana Adamov 2:07 min
    3. Smítalová Renata Adamov 3:28 min
    4. Sněhulák    4:09 min
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Termíny sňatečných 
obřadů na rok 2015

Rada města Adamova na svém �. zasedá-
ní dne 8. 12. 201� schválila následující termí-
ny sňatečných obřadů na rok 201�:
Leden  Červenec
10. 1. 2015     4. 7. 2015
17. 1. 2015  25. 7. 2015

Únor  Srpen
   7. 2. 2015     8. 8. 2015
28. 2. 2015  22. 8. 2015

Březen  Září
14. 3. 2015     5. 9. 2015
28. 3. 2015  19. 9. 2015

Duben  Říjen
11. 4. 2015     3. 10. 2015
18. 4. 2015  17. 10. 2015

Květen  Listopad
   2. 5. 2015     7. 11. 2015
30. 5. 2015  14. 11. 2015

Červen   Prosinec
   6. 6. 2015    5. 12. 2015
13. 6. 2015  12. 12. 2015

Současně Rada města Adamova schválila 
obřadní síň Městského úřadu Adamov jako 
úředně určenou místnost pro konání sňateč-
ných obřadů.

Na základě žádosti snoubenců může mat-
rika povolit uzavření manželství na kterémko-
liv vhodném místě ve svém správním obvodu. 
Za vydání povolení uzavřít manželství mimo 
stanovenou dobu nebo mimo úředně urče-
nou místnost je vybírán správní poplatek Kč 
1.000,- dle platného zákona o správních po-
platcích.

Od poloviny roku 2014 jste mohli ve Zpra-
vodajích číst pod logem kampaně články, 
jejímž cílem bylo seznámení občanů města 
s těmito přírodními zdroji vody. Vzhledem ke 
značnému počtu studánek, které se poblíž 
Adamova nacházejí, bylo zatím představe-
no pouze těch devět, které byly vybudovány 
v okolí Máchova pomníku. Ke shrnutí toho, 
co bylo dosud v kampani dosaženo a k její-
mu dílčímu vyhodnocení, byla na čtvrtek 13. 
listopadu 2014 svolána beseda s občany. Be-
sedy se zúčastnili jako hosté zástupci podniku 
ŠLP Křtiny, který má studánky ve své správě. 
Pozvání přijala ing. Zuzana Hubená a zejména 
pak známý znalec staveb Lesnického Slavína 
a tedy i studánek pan ing. Jiří Truhlář, CSc. Ten 
si na základě promítaných fotografií připra-
vil vyprávění o historii vzniku ŠLP a zejména 
pak o studánkách a zajímavostech, které jsou 
s nimi spjaty. Ještě před diskusí pak vystoupil 
předseda komise, aby přítomné seznámil ne-
jen se záměry pokračování kampaně v roce 
2015, ale také předložil vize možné činnosti 
v letech po skončení této kampaně.

Poté se rozběhla skoro půlhodinu trvající 
debata nejen o studánkách, ale i o dalších pa-
mětihodnostech z okolí Adamova (kříž ve strá-
ni mezi splavem a Vranovem či tzv. kamenné 
vejce), která neformálně pokračovala v několi-
ka skupinkách i po oficiálním ukončení bese-
dy. O předloženou nabídku vycházky po 6 stu-
dánkách z okolí Máchova pomníku projevila 
zájem významná část z asi 30 účastníků bese-
dy. Vycházka zorganizovaná spolu s místními 
turisty se nakonec uskutečnila dvakrát o po-
sledních sobotách měsíce listopadu.

Kampaň „Cesty k adamovským 
studánkám“ po prvním roce

Beseda ukázala, že v Adamově se nachází 
část zájemců, kteří by byli ochotni se podílet 
na údržbě studánek, případně na pracích spo-
jených s jejich znovuzprovozněním. Zaznělo 
v ní i několik podnětů, které komise uplat-
ní v realizaci kampaně v příštím roce. Kromě 
představení dalších 7 studánek si budou moct 
čtenáři, stejně jako letos, zasoutěžit ve znalos-
tech o studánkách a být za to při troše štěstí 
odměněni věcnou cenou. Příští článek s te-

matikou studánek bude 
zveřejněn v březnovém 
čísle.

Komise PZMA a MA 21

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
   1. 12. 2014 Jaroslav Sedláček, 75 roků, 

Osvobození 469
14. 12. 2014 Ludmila Šebáková, 82 roky, 

Tererova 7 
14. 12. 2014 František Procházka, 75 roků, 

Petra Jilemnického 25
15. 12. 2014 Anna Hnátová, 81 rok,  

Pod Horkou 13
19. 12. 2014 František Pisk, 87 roků, 

Komenského 19
23. 12. 2014 Štěpánka Fajmanová, 81 rok, 

Komenského 7
26. 12. 2014 Eduard Boháček, 82 roky, 

Fibichova 36
30. 12. 2014 Jiří Švanda, 75 roků,  

Komenského 13

Úmrtí
26. 11. 2014 Petra Závodníková, roč. 1986, 

Družstevní 3

PODĚKOVÁNÍ 
BEZVA AKCE

Příjemnou změnu jsme zažili v sobotu 
29. listopadu. Nemuseli jsme vyjíždět do 
Blanska ani do Brna, protože farmářské 
trhy přijely za námi do Adamova. Sorti-
ment nabízených produktů byl zcela do-
stačující a ochutnávky na stáncích nám 
umožnily rychlejší rozhodování co si kou-
pit a na čem si doma pochutnat. Dvěma 
slovy – BEZVA AKCE.  Ale hlavně my, co 
jen s obtížemi nebo vůbec nezvládáme 
nástup do vlaku, jsme si mohli v Adamo-
vě užít atmosféru alespoň malého trhu. 
Za to patří organizátorkám náš dík. 

Účastnice trhové akce z Horky
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Volný byt v Domě 
s pečovatelskou službou 

na ulici Komenského 1
V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou 
službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že 
v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 
1 se uvolnily dva dvoupokojové byty, a to č. 37 ve 4. nadpodlaží 
a č. 48 v 5. nadpodlaží. Byty nejsou bezbariérové. V průběhu 
aktualizace se uvolnil i jeden jednopokojový byt, a to č. 02 
v 1. nadpodlaží, který rovněž není bezbariérový.
Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou v Adamově a dosud si nepodali žádost, mají možnost takto 
ve stanovené lhůtě učinit. 
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS Adamov spolu 
s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně se žádostí, 
je nutné odevzdat co nejdříve, nejpozději do 5. 1. 2015 na 
Městský úřad Adamov, odbor sociálních a správních věcí, 1. patro, 
č. dveří 24, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. 
Žádost je možno získat také z internetových stránek na adrese 
http://www.adamov.cz/informace/pecovatelska-sluzba/DPS, kde 
jsou uvedena i pravidla pro přidělování těchto bytů.
Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 516 499 624.

Výsledky soutěže  
Pyšníme se svým okolím

Dne 20. 11. 2014 se v prostorách Měst-
ského kulturního střediska uskutečnilo se-
známení občanů Adamova s výsledky soutě-
že Pyšníme se svým okolím. 

3. ročník této ankety byl uskutečněn 
za podpory Komise projektu Zdravé měs-
to Adamov a Místní agendy 21 s největším 
podílem na organizaci místostarostou měs-
ta a současně členem komise panem Jiřím 
Němcem.  

Do projektu spolupráce mezi Městem 
Adamov a SVJ v Adamově k údržbě okolí 
svých bytových domů se zapojilo na zákla-
dě pravidel schválených městskou radou 
celkem 16 SVJ.  Vítězem ankety v roce 2012 
se stalo SVJ Družstevní 6, 7, v roce 2013 SVJ 

P. Jilemnického 6, 8 a v letošním roce bylo 
odměněno těchto šest nejlepších, o kte-
rých rozhodli svými hlasy nejenom členové 
komise PZMA a MA 21, ale i děti ze ZŠ a MŠ 
Adamov:
1. místo Družstevní �, � �� bodů
2. místo P. Jilemnického 11, 1� �� bodů
�. místo P. Jilemnického �, � �2,� bodů
�. místo P. Jilemnického 19, 21 �9,� bodů 
�. místo P. Jilemnického �, 8 ��,� bodů
�. místo Družstevní 10, 11 2�,� bodů

Vedení města a členové komise tímto 
osobně poděkovali všem občanům, kte-
ří se na spolupráci a údržbě zeleně podíleli, 
zástupcům jednotlivých SVJ předali dárek 
a oceněným šek s finanční odměnou. 

Beseda s občany dále pokračovala sezná-
mením přítomných s dalšími záměry v rozvo-
ji města, každý dostal možnost se zeptat na 
to, co jej v současné době, a zejména v sou-
vislosti s údržbou zeleně v Adamově, zajímá. 

Touto cestou bychom chtěli ještě jednou 
poděkovat všem, kterým není veřejná zeleň 
lhostejná za to, že se na tom, aby město Ada-
mov bylo krásnější, podílejí. Fotografie jed-
notlivých okolí SVJ jsou zveřejněny na we-
bových stránkách www.adamov.cz v sekci 
Zdravé město, stejně jako zápis o podnětech 
občanů.

Komise PZMA a MA 21
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, ��9 0�  Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �1� ��� �90 záznamník,                                 www.facebook.com/MKSAdamov 
�0� �18 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 

MKS – knihovna, č.t. �1� ��� 81�, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

Na LEDEN jsme pro vás připravili...

11. – 20. ledna 201� Společenské centrum MKS,
Komenského �

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Petra ŠEDÉHO
„SKRYTÝ SVĚT“

Vernisáž výstavy v neděli 11. 1. 2015 v 15 hodin.
Výstava je přístupná v prac. dnech od 14 do 17 hodin,  

v neděli od 14:30 do 17 hodin.

datum:

12. ledna 201� /pondělí/
zájezd do divadla Reduta Brno
na operetu Járy Beneše

„NA TÝ LOUCE ZELENÝ“
v nastudování Nového operetního studia Brno.
Začátek představení: v 18 hodin
Cena zájezdu: ��0 Kč, 2�� Kč sleva pro seniory, děti a studenty
Přihlášky: do �0. 12. 201�
Kontakt: mks@mks-adamov.cz 
 č.t. �0� �18 10�, �1� ��� �90 záznamník

1�. ledna 201� v 1�:�� hodin  
v salonku MKS v Adamově III

přednáška
Ing. Aleše SVOBODY 

na téma
KOSTNICE U SV. JAKUBA

Unikátní kostnice se nachází u kostela sv. 
Jakuba a je druhou největší kostnicí v Ev-

ropě, prvenství drží pařížská kostnice.
Počet pohřbených se odhaduje na více 

než 50 tisíc.
Vstupné: �� Kč
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1�. ledna 201� – zájezd do 
Prahy na

T O B O G A N
z LUCERNY aneb zábavná 
dvouhodinka v dobré 
společnosti! 
Talk show Aleše Cibulky 
Hosté: Hana Maciuchová, Eva 
Pilarová, Miroslav Donutil, 
Simona Stašová, Lucie Bílá, 
Luděk Munzar a další 
HUDBA: Moon Dance Orchestra 
Martina Kumžáka se sólisty
Pořad uvádí Český rozhlas Dvojka. Cena zájezdu: ��0 Kč 

19. ledna 201� zájezd do MDB
na veřejnou generálku rodinného fantasy
muzikálu:

Začátek představení: ve 1� hodin
Cena zájezdu: 280 Kč
Přihlášky: do �0. 12. 201�

Děti i dospělí mohou při návštěvě nového muzikálu zažít atmosfé-
ru pohádkových, mytologických, legendárních a různých 
fantazijních světů. 

22. ledna 201�
Dopoledne s pohádkou

ZIMNÍ POHÁDKA
Účinkuje: Sandra Riedlová
Znáte černouška Bumtiho? Toho, co hledal bubínek a vodu? Tento-
krát vyrazí do světa a dojde až k Eskymákům. Setkání to bude při-
nejmenším napínavé a prazvláštní... Každopádně na vás čeká po-
hádka s písničkami a výpravnými loutkami, jak už jsme u „Divadla 
Sandry Riedlové“ zvyklí. Pohádka trvá 45 minut.
Začátek: v 9:�� hodin              Vstupné: �� Kč

2�. ledna 201� zájezd do Planetária M. Koperníka v Brně
na pohádkový příběh pro děti nazvaný 

VZHŮRU NOHAMA
pořad o holčičce, která cho-
dila hlavou dolů. Skutečně, 
stalo se tak po jedné jarní 
bouřce. A od té doby má 
naše hrdinka velmi zvláštní 
pohled na celý svět. Vhod-
né pro děti od 5 let. Délka 
představení 55 minut.
Začátek pořadu ve 1� hod.
Cena zájezdu: 18� Kč, 1�0 Kč pro děti a seniory nad �� r. 

I. adventní zastavení – účinkovali žáci ZUŠ Adamov

II. adventní zastavení – vystoupily děti z MŠ Komenského ul.  
Foto: Ivan Štrajt

III. adventní zastavení – účinkovaly děti z MŠ Jilemnického

Zuzana Stirská a Gospel Time – koncert
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29. ledna 201� v 1� hodin v salonku MKS v Adamově III
přednáška prof. MUDr. Hany Matějovské – Kubešové 
nazvaná 

„NIKDY NENÍ POZDĚ...“
na zvýšení znalostí a změnu postojů populace středního, 
vyššího středního a mladšího seniorského věku v oblasti 
přípravy na stáří, a to v oblastech:
1. prevence a řešení metabolického syndromu 
2. prevence a řešení osteoporózy a sarkopenie 
3. zachování soběstačností 
4. prevence deprese v období ukončení zaměstnání a odchodu 

do důchodu, prevence vzniku kognitivních poruch 
5. základní úkony při záchraně života – nová doporučení. 
Vstupné: �� Kč

Připravujeme:
1�. 2. 201� Koncert M. Kučery
2�. 2. 201� Zájezd do MDB na představení Skleněný pokoj
2�. �. 201� Zájezd do Prahy na muzikál Mamma Mia  

(zájezd v březnu 2015 je již obsazen)

Nabídka kurzů:
– kurz jógy   10 + 1 lekce
– kurz cvičení pro úlevu  10 + 1 lekce
– kurz břišních tanců  10 + 1 lekce
– kurz trénování paměti  5 + 1 lekce
– kurz základů práce s počítačem 8 lekcí
Zahájení poslední týden v lednu 201�.
Přihlášky: do 1�. ledna 201� na č.t. �0� �18 10� nebo 

adrese mks@mks-adamov.cz.

Připravujeme:

kurz tanečních  
 s Alenou a Jiřím Míšenskými

I v novém roce opět přicházíme 
s nabídkou, jak příjemně prožít 
úterní večery a ještě se při tom 
naučit tancovat ve skvělé partě lidí.
Zahajovací lekce: 20. ledna 201�
Další lekce:  
2�. 1., �. 2., 10. 2., 1�. 2., 
Závěrečný večer: �. �. 201�
Čas: v 18:�0 hodin
Ostatní informace při přihlášení:  
č.t. 607 518 104, mks@mks-adamov.cz

Zprávy z Farnosti Adamov:
Sváteční bohoslužby:
�1. prosince 201� Bohoslužba slova s poděkováním za uplynulý 

rok v 16:00 hodin.
1. ledna 201� Mše svatá v 10:45 hodin s požehnáním do no-

vého roku. 

Koncert Jaroslava Uhlíře v Adamově

Adventní koncert s rodinou Františka Jeřábka 

Česko zpívá koledy 

Tvořivé a pohádkové sobotní odpoledne
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Lednová výstava
pod názvem Skrytý svět představí ada-

movského fotografa Petra Šedého (32 r.), pro 
kterého je fotografování největší zálibou. Za-
měřuje se na fotografování miniaturní pří-
rody, kterou běžně potkáváme, ale málokdo 
z nás si jí všimne. Většina jeho snímků vzniká 
při východech či západech slunce v průběhu 
celého roku v těch nejkrásnějších světelných 
podmínkách. Několik roků fotografuje histo-
rickými objektivy, které nasazuje na moderní 
fotoaparáty pomocí reducí, a které mu posky-
tují zvláštní pohled na fotografovanou scénu, 
kde využívá nejen ranní rosy, orosených pavu-
čin a jiných čistě přírodních jevů k ozvláštnění 
fotografované scény.

Postupem doby dosáhl Petr Šedý několika 
nemalých úspěchů nejen v různých soutěžích.
– 2011: 1 místo v časopise Příroda, kategorie 

macro.
– 2012: 1 místo v soutěži fotograf roku, kate-

gorie příroda.
– 2013: 1 místo v časopise Příroda, kategorie 

macro

– Publikování fotografie v limitované edici 
kalendáře společnosti Nikon.

– Přednáška o fotografování přírody historic-
kými objektivy na Karlově univerzitě.

– 2014: Publikování článku s fotografiemi na 
téma historické objektivy v časopise Foto 
Video.

– Několik workshopů zaměřených na foto-
grafování přírody a fotografování historic-
kými objektivy.
Petr je moderátorem ve veřejné fotogalerii 

Photoextract.com  v kategorii „Fotíme starými 
skly“ a vyšel mu článek ve Slovenském maga-
zínu Slovak Art Magazine opět  o fotografová-
ní historickými objektivy.

S jeho fotografiemi se můžete seznámit 
na výstavě pořádané ve dnech 11. – 20. led-
na 2015 ve Společenském centru MKS Ada-
mov na Komenského ulici. Výstava je přístup-
ná v pracovních dnech v době od 14 do 17 
a v neděli v době od 14:30 do 17 hodin. Výsta-
vu uvede PhDr. Jaroslav Budiš.

Slova pro povzbuzení
Začátkem prosince tři dny na ledu, spous-

ta karambolů, zlomenin a paralyzovaná do-
prava. Týden na to rozkvetlý keř Zlatého deš-
tě. „Nejteplejší listopad…“, „nejdelší období 
bez slunečního svitu…“. Koncem loňského 
roku se média předháněla v katastrofickém 
líčení přírodních divů a překvapení. Do toho 
se přimíchaly zprávy skutečně katastrofic-
ké o neřízených explozích v muničních skla-
dech, ohrožujících okolní obyvatele. A do 

toho jsme jezdili kolem supermarketu, který 
na svých bannerech zvěstoval veselé Vánoce 
a druhý zase prohlašoval, že tam je svět ješ-
tě v pořádku. Až by se mohlo zdát, že všude 
divno až nebezpečno a vytoužený klid, mír 
a bezpečí se dá najít jen za zdmi supermarke-
tů. O Vánocích jsem však zaslechl hlas andělů 
nad Betlémem: „Na zemi pokoj lidem dob-
ré vůle.“ A uvěřil jsem, že tato prastará slo-
va, tato biblická zvěst ověřená staletími, má 

pravdu. Bez ohledu na zprávy šířící se z médií. 
Mír a normální svět je jen tam, kde žije člověk 
s dobrým srdcem, člověk, který má dobrou 
vůli žít, pomáhat a přát ště stí druhým. Dnes 
netušíme, co nás v novém roce čeká. Pokud si 
však uchováme dobrou vůli, bude nás čekat 
mír a pokoj v srdci. Bez ohledu na senzační 
zprávy a katastrofické scénáře.

S přáním míru a pokoje v novém roce 2015 
Jiří Kaňa

Vzpomínka
Dne 24. listopadu 2014 uplynulo 20 roků 

od skonu mého manžela, našeho tatínka, dě-
dečka, švagra, tchána a strýce pana Františka 
Kejíka, dlouholetého pracovníka adamovské-
ho závodu a občana Adamova. Dne 22. ledna 
2015 vzpomeneme jeho nedožitých 90. naro-
zenin. 

Za vzpomínku na něj děkuje manželka, syn 
a dcera s rodinami a nejbližší příbuzní.

Dne 4. ledna si připomeneme první smut-
né výročí, kdy zemřel můj manžel pan Josef 
Trunda. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

V závěru roku uplynou dva roky od úmrtí 
paní Aničky Hofmanové. Děkujeme všem, kdo 
jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku.

Dcera Zdeňka a syn Eduard s rodinami.
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Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@charita.cz

Program na měsíc leden 2015
čtvrtek 1. 1.   ZAVŘENO – Státní svátek 

pondělí �. 1.   Stolní hry

úterý �. 1.   Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa �. 1.   Výroba věnečků, košíků, náušnic

čtvrtek 8. 1.   Promítání filmu

pátek 9. 1. Taneční kroužek pro mladší děvčata

pondělí 12. 1.   Stolní hry 

úterý 1�. 1.   Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 1�. 1.   Tříkrálová akce – soutěže pro děti, 
den otevřených dveří pro rodiče, možnost přispět 

do pokladničky na Tříkrálovou sbírku 

čtvrtek 1�. 1.   Promítání filmu

pátek 1�. 1.   Taneční kroužek pro mladší děvčata

pondělí 19. 1.   Stolní hry 

úterý 20. 1.   Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 21. 1.   Výroba věnečků, košíků, náušnic

čtvrtek 22. 1.   Promítání filmu

pátek 2�. 1.   Taneční kroužek pro mladší děvčata

pondělí 2�. 1.   Stolní hry

úterý 2�. 1.   Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 28. 1.   Výroba věnečků, košíků, náušnic

čtvrtek 29. 1.   Promítání filmu

pátek �0. 1.   Taneční kroužek pro mladší děvčata
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky 

a přejeme šťastný vstup do nového roku. 

 

Městský klub 
mládeže Adamov 

Družstevní 1, ��90� Adamov 
Tel.: ��� 990 ��0, ��� 990 �99;  

Email: mkm@adamov.cz;  
Internet: www.adamov.cz

AKCE NA LEDEN:
Středa 7. 1. 2015

ODPOLEDNE PLNÉ DESKOVÝCH HER
Od 15:00 - 19:00 hodin si můžete do 

MKM přinést deskové hry, které jste našli 
pod stromečkem a ještě jste si je nestihli 

pořádně vyzkoušet a zahrát. Budeme si hrát 
odpoledne všichni společně.

Pátek 16. 1. 2015
TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Pro všechny, kdo se chtějí pobavit a trochu si 
zasportovat. Turnaj začíná v 16:00 hodin.

Úterý 20. 1. 2015
SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ 

BRAMBORÁK
S sebou si přineste ingredience potřebné 
k výrobě bramboráků (i ty tajné). V klubu 

budou připraveny brambory a olej na 
smažení. Soutěžit mohou jednotlivci 

i rodinné týmy.
Začátek v 15:30 hodin.

Čtvrtek 29. 1. 2015
LEDNOVÝ TURNAJ VE SKOKU 

DALEKÉM
Pro všechny věkové kategorie.  

Start v 16:00 hodin.









1�

Návštěva města Brna
V pátek 24. 10. 2014 se v mrazivém, 

ale slunečném ránu vydali žáci 5. roční-
ku na exkurzi do Brna. Mohli si tak „naži-
vo“ prohlédnout památky v našem kraj-
ském městě, které znali z hodin vlastivě-
dy, a kolem kterých často chodí, aniž by 
si jich všimli nebo se u nich zastavili.

Navštívili jsme kapucínskou hrobku, 
katedrálu sv. Petra a Pavla (tzv. Petrov), 
kostel sv. Jakuba, prohlédli jsme si Zelný 
rynk, který je bohužel momentálně v re-
konstrukci, a náměstí Svobody. Z výkla-
du p. učitele Kratochvíla se žáci dozvě-
děli, kdo byli kapucíni, proč v Brně zvoní 
poledne už v jedenáct hodin, proč je na 
kostele sv. Jakuba andělíček s holou pr-
delkou, že je na náměstí Svobody dům 
U Tří Mamlasů, proč na radnici visí drak, 
který vypadá jako krokodýl, a další po-
dobné zajímavosti. 

V jarních měsících by se měli žáci 5. 
ročníku podívat do našeho hlavního 
města Prahy. Po zkušenostech s chová-
ním některých žáků během exkurze do 
Brna však není jisté, zda se vůbec po-
dobná akce bude plánovat.

Stanislav Tůma
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9. A v Olomouci
V pátek 17. 10. 2014 se třída 9.A zúčastni-

la pod vedením p. učitele Spurného exkurze 
do Olomouce, která začala před sedmou ho-
dinou ranní nástupem do vlaku v Adamově. 
Z vlaku jsme vystoupili na hlavním nádraží 
a přemístili se pěšky k centru města. Začali 
jsme návštěvou dómu sv. Václava, kde byla 
domluvena komentovaná prohlídka s mož-
ností vidět kryptu a mauzoleum olomouc-
kých biskupů. Kolem kašny Tritonů na ná-
městí Republiky následoval přesun do histo-
rického centra, kde jsme nejprve nahlédli do 
kaple Jana Sarkandra a pak si prohlédli kostel 
sv. Michala s dominikánským klášterem, z je-
hož ambitu jsme sestoupili do poustevny ve 
sklepení. Školní uličkou s prampouchy jsme 
se dostali na Horní náměstí, kde žáci viděli tři 
kašny, radnici s orlojem a nejvýznamnější pa-
mětihodnost Olomouce – sousoší Nejsvětější 
Trojice zapsané na seznamu UNESCO. I přes 
nepříznivé počasí byla otevřena věž koste-
la sv. Mořice, ze které si žáci prohlédli město 
z ptačí perspektivy. V samotném kostele jsme 
mohli vidět největší barokní varhany na Mo-
ravě. Po přestávce na jídlo jsme kolem Merku-
rovy a Delfínové kašny došli k Terezské bráně, 
kde jsme se vyfotili. Závěr procházky městem 
patřil Dolnímu náměstí se dvěma dalšími kaš-
nami a morovým sloupem. Pak dostali žáci 
rozchod na nákup suvenýrů a po přemístění 

zpět na hlavní nádraží jsme se vrátili domů. 
Do Adamova jsme přijeli v 17:20 hod.

Exkurze vhodně doplňovala učivo dějepi-
su 7. ročníku (poslední Přemyslovci, barokní 
kašny, historické slohy) a zeměpisu 8. ročníku 
(regiony Česka) a zúčastnilo se jí 17 žáků. Sou-
částí exkurze bylo vyplnění pracovního listu 
– v první části zaměřeného na historicko-ge-

ografické informace, ve druhé části měli žáci 
poznat významné stavby města a jejich části. 
Největším zážitkem byla pro většinu návštěva 
katedrály s kryptou a mauzoleem olomouc-
kých biskupů. I přes drobný déšť všichni ex-
kurzi bez problémů zvládli a byli s ní spoko-
jeni.

Aleš Spurný

Kostel sv. Mořice – pohled z věže na část města s Horním náměstím s radnicí

Před Terezskou bránou
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Hasík

Žáci druhých ročníků během podzimu ab-
solvovali program Hasičského záchranného 
sboru ČR s názvem Hasík. Program je konci-
povaný pro druhé a šesté třídy základní ško-
ly. My jsme měli možnost s žáky absolvovat tři 
setkání s hasiči z Blanska - Lídou a Pavlem. Ti 
nás seznámili s tím, kdo jsou a co je jejich prá-
ce. Ukázali nám výstroj hasiče, procvičili jsme 
si s nimi bezplatná telefonní čísla a názornými 
ukázkami si předvedli, jak má v krizové situ-
aci vypadat hovor. Také nám vysvětlili, proč 
nesmíme zneužívat tato volání. Zjistili jsme, že 
oheň je „dobrý sluha, ale zlý pán“. Velmi důle-

žitá byla názorná ukázka toho, co máme dělat, 
když nám chytne oblečení na těle nebo když 
v domě hoří. Po dvou společných besedách 
jsme vyrazili na Hasičskou stanici do Blanska. 
Celou stanici jsme si prohlédli a Pavel s Lídou 
nám ukázali techniku i zázemí pro hasiče. Zjis-
tili jsme, jak funguje systém profesionálních 
hasičů. 

Tento projekt se nám líbil. Už teď se těšíme 
na šestou třídu, kdy se s hasiči setkáme znovu. 
Za to, jak se nám věnovali, jsme jim nakreslili 
obrázky, ze kterých měli velkou radost. Děku-
jeme.

Základní škola a mateřská škola Adamov, 
příspěvková organizace

                                             

VÁŽENÍ RODIČE,
dovolujeme si Vás pozvat s Vaším 

dítětem k

ZÁPISU DO I. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

který se koná:

21. ledna 2015 od 15.00 do 18.00 hodin 
v budově ZŠ Ronovská 12

22. ledna 2015 od 15.00 do 18.00 hodin 
v budově ZŠ Komenského 4

Zapsány budou děti narozené od 
1. 9. 2008 do 31. 8. 2009, tedy děti, 
které do 31. 8. 2015 dosáhnou věku 
6 let.

Do prvního ročníku lze zapsat 
i mladší děti narozené v období od 
1. 9. 2009 do 30. 6. 2010, jsou-li při-
měřeně tělesně i duševně vyspělé. 
Zákonní zástupci však musí k žádos-
ti doložit doporučení příslušného 
školského poradenského zařízení, 
u dětí narozených od ledna do kon-
ce června navíc ještě doporučení od-
borného lékaře.

K zápisu se musí dostavit i zákon-
ní zástupci, kteří chtějí pro své dítě 
žádat o odklad školní docházky. 
K žádosti musí zákonní zástupci do 
31. května 2015 doložit doporučení 
příslušného školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa.

Při dlouhodobé nemoci dítěte při-
jdou rodiče zapsat své dítě i bez něj.  

V případě, že se v termínu zápisu 
nemohou dostavit, učiní tak po do-
mluvě s vedením školy nejpozději 
do 15. února 2015.

Rodiče při zápisu předloží svůj 
občanský průkaz a rodný list dítěte, 
cizinci svůj cestovní pas s vyznače-
ným režimem pobytu. 

V Adamově 9. 12. 2014    
 Mgr. Jana Burianová

ředitelka školy
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Etnoden
„Tolerance není lhostejnost, ale moudrá 

víra, že i ten druhý může mít pravdu.“
Jiří Menzel 

Šestnáctého listopadu si celosvětově 
připomínáme Mezinárodní den toleran-
ce. Tolerance a respekt k ostatním lidem 
kolem nás často v současné společnosti 
chybí, ať už mezi jednotlivými lidmi, mezi 
generacemi, mezi národy, mezi rasami 

anebo mezi nejrůznějšími náboženskými 
skupinami.

I my, žáci a učitelé ve škole na Komen-
ského ulici, jsme se rozhodli tento den 
vzpomenout. Učitelé obou stupňů školy 
připravili pro děti dílničky. Zatímco pr-
vostupňáčci se zabývali různými zeměmi 
EU, druhostupňáci „vyrazili“ dál do světa. 
Jejich vyučující pro ně připravili pestrou 

a voňavou dvouhodinovku, kde mohli 
například z keramické hlíny vytvářet in-
dické mandaly, pobesedovat a kouknout 
na krásné fotky o životě a režimu na Kubě, 
poskládat japonské origami, upéci skvělý 
estonský kringel anebo si zkusit výtvarni-
čit bez štětce jako australští domorodci 
a k tomu poslouchat didgeridoo. 

Ilona Šturchová



1�



18

Návštěva u hasičů

V pátek 14. listopadu 2014 žáci z 3. a 4. tří-
dy ZŠ Ronovská navštívili Výcvikové středisko 
Hasičského záchranného sboru v Brně-Líšni. 
Nikdo z nás netušil, jaká překvapení tam uvi-
díme. Středisko připomínalo školu, kde se do-
spělí žáci učí různými způsoby zachraňovat ži-
voty lidí i pomáhat v mnohých nebezpečích.

Všechny nás zaujalo prolézání překážkové 
dráhy, jaká může stát hasičům v cestě při ha-
šení požáru v nějakém domě. V úplné tmě, za 
pomoci jen malých baterek, všichni „žáci“ svůj 
úkol perfektně splnili. Před tím se ale museli 
s plnou výstrojí rozcvičit na trenažéru, protáh-
nout svaly s činkami a pak se vydali na dráhu. 
Zasloužili si náš obdiv a někteří naši kluci si 
také svoji sílu na činkách vyzkoušeli. Museli je 
ovšem táhnout aspoň tři, aby s nimi pohnuli.

Dále jsme viděli používání protichemic-
kých obleků, získali jsme informace o obleče-
ní a pomůckách hasičů při požáru, zúčastnili 
jsme se vyprošťování zraněného člověka z ha-
varovaného auta. Náš obdiv si vysloužili hasiči 
při nácviku hašení velkých plamenů i při za-
chraňování člověka z vysoké budovy pomocí 
plošiny hasičského auta. 

Náš průvodce Aleš dokázal všechno vý-
borně vysvětlit a věnoval se nám s opravdu 
velkou péčí, za což bychom mu chtěli moc 
poděkovat.

Poděkování patří i panu Ing. Petru Kupko-
vi, jednomu z instruktorů střediska, za umož-
nění této návštěvy a za opravdu výjimečný 

zážitek. Také ostatní hasiči k nám byli velmi 
vstřícní a předvedli, že se na ně v nebezpe-
čí můžeme všichni spolehnout. Doufáme, že 
i v budoucnosti budeme mít možnost tuto 
akci zopakovat.

Mgr. Věra Rutová (3. A), 
 Mgr. Světlana Baborská (4. A), ZŠ Adamov

Ukázka protichemických obleků

Zájem dětí byl obrovský…
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Exkurze do výrobny 
biočajů a biokoření 

Sonnentor
Ve středu 22. 10. 2014 se 14 žáků 9. A se 

sedmi žáky 8. A zúčastnilo exkurze do výrob-
ny biočajů a biokoření firmy Sonnentor v Čej-
kovicích. Akce byla hrazena z finančních pro-
středků ESF a státního rozpočtu.

Po vypití uvítacího biočaje byl žákům pro-
mítnut film Na sluneční straně o fungování 
firmy. Pak následovala prohlídka zpracování 
a výroby bioproduktů. Po ochutnávce čajů 
a pomazánek byla prezentována filozofie fir-
my, kvalita a produkty samotné. Po závěreč-
ném obědovém občerstvení (kuskusový salát 
a polévka z červené řepy), které zdaleka ne-
nadchlo jako výborné pomazánky, měli žáci 
možnost nákupu produktů s 10% slevou. 

Celkově byla exkurze žáky hodnocena 
kladně. Do Adamova se účastníci vrátili kolem 
14:30 hod. 

Podzimní besedy s Pavlem Kotoučkem
Ve dnech 4. a 5. listopadu naši školu opět po něja-

kém čase navštívil pan Pavel Kotouček, lektor ze sdru-
žení ELIM Letovice, aby pobesedoval s žáky druhého 
stupně o nejrůznějších formách rizikového chování. 
Letošními tématy byly hlavně šikana a kyberšikana, ne-
bezpečné a naopak zodpovědné chování na sociálních 
sítích a obecně nebezpečí číhající na každého z nás na 
internetu.

Jako vždy, pan Kotouček zaujal nejen příjemným 
a vstřícným chováním a skvělou přípravou, ale také nej-

různějšími příklady z reálného života. Dvouhodinové besedy byly živé a děti se do nich aktivně 
zapojovaly. Čas při besedách ubíhal nějak rychleji. 
Pár reakcí na besedy z řad našich žáků:
„… když jsem viděl ta videa nebo fotky, co dokáží udělat lidé na Facebooku, tak to bylo k pláči.“ (L., 8. A)

„… možná bychom se měli zamyslet, proč všichni máme ´face´. Možná kvůli tomu, že je to ´cool´, možná 
si chceme zvyšovat ego nad počty ´lajků´ našich fotek, anebo prostě chceme zažít virtuální dobrodruž-
ství….“ (R., 8. A)

„… na Facebooku nesnáším, když si mě někdo chce přidat za přítele a já ho neznám. A když jsem se kou-
kal, měl jsem tam kolem deseti neznámých ´přátel´, tak jsem si je prostě a jednoduše odstranil…“ (M., 
8. A)

„… nejvíce mě zaujalo, jak někteří lidé umí být naivní…“ (T., 9. A)

„… že nejpopulárnější sociální síť je Facebook. To není žádná nová informace, ale to, co nám na něm hro-
zí, polovině třídy včetně mě, vyrazilo dech. Seděl jsem jako ´zařezanej´a hleděl na ty hrůzy….“ (P., 9. A)

Ilona Šturchová

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ 
 MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z listopadu 2014 
konkrétně:

Policii kontaktovala žena se strachem o své-
ho manžela, který odešel z domu a před odcho-
dem stihl pronést slova, že se již nikdy nevrátí. 
Policisté informovali strážníky, kteří se spolu 
s policisty dostavili k vystrašené ženě. Podle 
popisu si jeden strážník vzpomněl, že muže 
před chvíli spatřil při hlídkové činnosti, a proto 
bylo celé pátrání jednodušší. Muže se podařilo 
najít a z jeho vysvětlení bylo patrné, že se pou-
ze potřeboval uklidnit a srovnat si myšlenky 
v hlavě, bezpečně se poté vrátil domů. Celá věc 
nakonec dopadla šťastně.

Hned několik oznámení od nespokojených 
občanů města obdržel strážník během jedné 
ze svých služeb. Občané si stěžovali na výskyt 
obchodníků, kteří nabízeli služby spojené s do-
dávkou elektřiny nebo plynu. Strážník obchod-
níky vyhledal, zjistil jejich totožnost a upozornil 
je na přestupkové jednání. Osoby však ve své 
činnosti pokračovaly i nadále, a proto je stráž-
ník kontroloval, zjišťoval svědky a po zajištění 
potřebných důkazů celou věc oznámil správní-
mu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ 
Adamov, který z jejich jednání vyvodí patřičné 
důsledky.





Další případ zásahu strážníků začal řekněme 
paradoxně. Muž si sám zavolal policii z toho dů-
vodu, že měl být nucen uhradit útratu v restau-
raci za někoho jiného. Strážník se tedy dostavil 
na místo, kde vyslechl muže, který mu tvrdil, že 
jeho kamarád měl zaplatit útratu a na to mu 
dal peníze. Kamarád se na místě již nenacházel 
a útrata uhrazená nebyla. Strážník tedy muže 
vyzval k prokázání totožnosti a podání vysvět-
lení. Bohužel muž nebyl schopen hodnověrně 
prokázat svoji totožnost a navíc při podání vy-
světlení začal být na strážníka vulgární, urážel 
ho, veřejně močil před restaurací a dále se cho-
val tak, že narušoval veřejný pořádek. K jeho 
smůle nerespektoval ani výzvy strážníka, a pro-
to proti němu musel použít donucovací pro-
středky hmaty a chvaty, kdy byl muž sveden na 
zem a byla mu přiložena pouta. Poté již putoval 
na OO PČR Blansko, kde byla nejdříve zjištěna 
jeho totožnost a dále zde zůstal do doby, než si 
uvědomil své chování a vystřízlivěl.

V nočních hodinách si strážníci všimnuli po-
divného chování muže, který se pohyboval ko-
lem zastávek MHD. Strážníci muže chvíli pozo-
rovali a zjistili, že zde vylepuje reklamní plakáty. 
Muž byl strážníky zastaven, požádán o podání 
vysvětlení a prokázání totožnosti. Tímto jedná-





ním se dopustil přestupku proti veřejnému po-
řádku, jelikož ke svému účelu nevyužil k tomu 
určené plakátovací plochy města. Za uvedené 
jednání obdržel od strážníků blokovou pokutu 
a plakáty musel odstranit.

Při hlídkové činnosti spatřil strážník ženu, ve 
které poznal osobu hledanou policií z důvodu 
nástupu k výkonu trestu odnětí svobody. Stráž-
ník ženu vyzval k prokázání totožnosti, omezil 
ji na osobní svobodě a předal přivolané hlídce 
OO PČR Blansko.

Ke smutné události přivolala strážníky au-
tomatická textová zpráva informující o zraně-
ní ženy, která vypadla z okna bytového domu. 
Strážníci se tou dobou zrovna nacházeli u mís-
ta neštěstí, a proto ihned přispěchali ženě na 
pomoc. Na místě strážníci zajišťovali spoluprá-
ci při resuscitaci ženy a komunikaci s ostatními 
složkami integrovaného záchranného systému. 
Po příjezdu JSDH Adamov a ZZS Blansko byla 
žena předána do jejich péče za použití automa-
tického defibrilátoru (AED). Žena bohužel svým 
zraněním podlehla.

Mgr. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov
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Šachový oddíl TJ Spartak Adamov
O brankovického krále

Seriál Krajského Přeboru mládeže v Rapid 
šachu 2014 – 2015 byl zahájen v Brankovicích 
v sobotu 22. 11. 2014.

Před zahájením soutěže bylo provedeno 
vyhodnocení vítězů loňského ročníku. Ada-
movská děvčata ve svých kategoriích zvítězila 
a získala titul Krajských přebornic.

Mezi 140 účastníky sedmikolového turnaje 
bylo pět hráčů ŠO TJ Spartaku Adamov. Všich-
ni členové adamovské výpravy získali ze sed-

mi partií 4 – 5 bodů. Svůj nejlepší turnaj v té-
to soutěži odehráli Honza Kratochvíl a Jakub 
Pilař.

Ve starší kategorii se utkalo 41 chlapců 
a děvčat. Petra Masáková se čtyřmi body ob-
sadila 11. místo. 

Celkem 100 mladých šachistů nastoupilo 
v mladší kategorii. Olga Dvořáková na 13. mís-
tě získala 5 bodů a Honza Kratochvíl se stejným 
počtem bodů skončil šestnáctý. Na čtyřech bo-
dech skončili Martin Hloušek a Jakub Pilař.

V zápasech soutěží družstev Áčko po zavá-
hání ve Vyškově 2,5:5,5 v dalším utkání pora-
zilo Duras C 4,5:3,5 a po čtyřech kolech je na 
čtvrtém místě Krajského přeboru I. třídy. Béč-
ku v Okresním přeboru Blanenska se nezdaři-
lo zopakovat výkon z Rudice v prvním zápase 
a dvakrát  remizovalo 4:4 s Jedovnicemi doma 
a v Boskovicích. V tabulce soutěže je na třetím 
místě.  Druhou těsnou prohru 2:3 zaznamena-
lo Céčko v Základní soutěži, tentokrát ve Vano-
vicích.

Kategorie D14: Kategorie D10:

Gabriela Zemánková, Eliška Vavřínková, Petra Masáková Alice Habinová, Olga Dvořáková, Anna Vavřínková

Florbal
Naše škola se již třetím rokem zapojuje 

do florbalové soutěže 1. stupně Think Blue 
Cup. Poprvé se nám podařilo probojovat se 

v Kunštátě okresním kolem bez ztráty bodu 
a vyhrát postup do vyššího kola. 

Krajská eliminace se konala v Pohořeli-
cích u Brna 8. prosince. Pondělní turnaj jsme 
zahájili výhrou ve skupině, kdy jsme porazili 
soupeře z Mikulova 8:1, Znojma 3:2 a Brna 
5:4 a dále se probojovali do semifinále. Zde 
jsme se utkali s těžkým soupeřem. Po vyrov-
naném zápase jsme Hodonín přehráli 4:3. 
Postup do finále nás svedl dohromady s tý-
mem Labská, Brno. Finálový zápas byl zá-
roveň postupový pro nejlepších osm týmů 
Moravy. Bojovali jsme jako lvi do poslední 
vteřiny. Zápas skončil nerozhodně 3:3 a roz-
hodly nájezdy. Bohužel se nám nepodaři-
lo prostřelit gólmana a rozhodující branku 
vstřelil soupeř. V krajské soutěži jsme tedy 
získali 2. místo a stříbrné medaile. V této 
celorepublikové soutěži jsme statečně bo-
jovali s jediným prohraným zápasem. Jako 
nejlepší hráč našeho týmu byl vyhodnocen 
Ondra Kos a ve střelecké soutěži na branku 
obsadil 3. místo Lukáš Žlůva. Za tým společ-
ně hráli Bavlnka, Crha, Havlíček, Nezval, Kos, 
Polzer, Sereda, Unčík a Žlůva. 

Mgr. Lenka Dohová
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Adamovští šipkaři na MČR jednotlivců, dvojic a mixů
Na MČR jednotlivců a dvojic, které se ten-

tokrát konalo v Hostinném od 15. do 17. 11. 
2014, se začínalo turnajem mixů, kterého se 
zúčastnilo celkem 92 mixů. Z našich se nejlé-
pe umístili Martin Šeba s  Lenkou Horskou na 
9. místě a Aleš Mrva s  Martinou Čapkovou na 
13. místě. Dále se hrál turnaj v 501 double in 
za účasti 128 hráčů, kde Martin Réda obsadil 
5. místo, Ivo Tretera a Lukáš Daněk 33. místo. 
V criketu žen hrálo 53 hráček a Martina Čap-
ková skončila 9. V criketu mužů hrálo 155 hrá-
čů a z našich obsadil Jiří Ondráček 13. místo 
a Aleš Mrva 17. místo.

V neděli 17. 11. 2014 se hrál turnaj mužů 
501 double out za účasti 303 hráčů. Z našich 
byl nejlepší Jiří Ondráček na 33. místě a Antl 
Tomáš na 65. místě. Z 97 žen skončila Martina 
Čapková na 9. místě. Největšího úspěchu však 
dosáhl Martin Réda v turnaji 501 singl out, kte-

rý hrálo 115 hráčů a Martin se stal Mistrem ČR. 
Dále Aleš Mrva skončil na 7. místě, Ivoš Tretera 
na 13. místě a Lukáš Daněk na 25. místě.

V pondělí 18. 11. 2014 se hrál turnaj dvo-
jic za účasti 110 dvojic a Aleš Mrva s Martinem 
Rédou obsadili 7. místo, Ivoš Tretera s Filipem 
Šebestou skončili 13. a Lukáš Daněk se Stani-
slavem Kořínkem 17.

Adamovští šipkaři tak opět dokázali, že pa-
tří mezi republikovou elitu a po ME, kde jako 
klub obsadili 13. místo a Martina Čapková se 
stala Mistryní Evropy, máme letos i Mistra re-
publiky, a to Martina Rédu. Závěrem bych 
chtěl všem hráčům opět poděkovat za vý-
borné výkony a vzornou reprezentaci města 
a klubu.

Více na www.sipky.org
Ing. Milan Dudík 

předseda ŠK Adamov

MIKULÁŠSKÝ 
TURNAJ V ŠIPKÁCH 

PRO MLÁDEŽ
3. 12. 2014 se uskutečnil v Šipkovém klu-

bu turnaj pro mládež. Pro nejlepší byly připra-
veny věcné ceny a poháry. Letošního turnaje 
se zúčastnilo 19 hráčů. Turnaj se uskutečnil 
v rámci oslav k 50. výročí města. Na tomto tur-
naji bylo připraveno občerstvení, které bylo 
pro děti zdarma. Na závěr se pro všechny zú-
častněné losovala bohatá tombola, ve které 
byl hlavní cenou tablet.

Pořadí:
1. Filip Čáp
2. Adam Prudík
3. Kristýna Čápová
4. Matěj Pilař
5. Ondra Kos
6. Denisa Valouchová
7. Filip Volgemut
8. Vít Sereda
9. Vilém Flachs
10. Jakub Pilař
11. Martina Bučková
12. Petr Doha
13. Ondra Plaček
14. Marek Matoušek
15. Luboš Bavlnka
16. David Křenek
17. Tomáš Poláček
18. Aleš Kleveta
19. Mirek Boucník
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Hokejový oddíl TJ Spartak Adamov
TJ Sloup – TJ Spartak Adamov 2 : 10  
(1:5, 0:1, 1:4) 

Góly a asistence za Adamov: Knotek 2x 
(Milfait, Kolenáč), Kunc 2x (Knotek 2x), Mil-
fait 2x (Kunc, trestné střílení), Kubíček (Mi-
hok), Kolenáč (Milfait), Dvořák (Knotek), 
Thoř (Mihok). 

Adamov od úvodních minut dal soupeři 
jasně najevo, kdo bude pánem na ledě. Pří-
stup hráčů k zápasu a nasazení byl jiný než 
v předešlém zápase. Bruslení a rychlé kom-
binace, to byla hlavní zbraň Adamovských 
hokejistů.

První třetina skončila poměrem 1:5, což 
dodalo klid na hokejky. Všechny góly pad-
ly po pěkných kombinačních akcích. Obraz 
zápasu mohl být i opačný. Adamov odehrál 
v oslabení 5 proti 3 více jak čtyři minuty. 

Ve druhé třetině se hrál poklidný hokej. 
Soupeř se nezmohl na odpor. Z mnoha šancí 
Adamov proměnil pouze jednu. Bylo vidět, 
že hráči si věří a chtěli zakončovat do prázd-
né branky. Pěkné akce pro oko diváka, ale 
v soutěži hraje roli i skóre.

Ve třetí třetině znova začaly padat góly. 
Vytoužený desátý proměnil po nařízeném 
trestném střílení překrásným blafákem Mil-
fait.

S velikou chutí hrající první pětka se po-
starala o osm branek. Dobrou hru předvá-
děla i třetí pětka, pouze mladíci se nemůžou 
dostat do herní pohody. Jezdí, bruslí, pouze 
to zakončení vázne. Pochvalu zaslouží celé 
mužstvo v čele s první pětkou.  Z jednotlivců 
bych chtěl pochválit obránce Herynka, který 
předvedl bezchybný výkon.

TJ Rájec-Jestřebí – TJ Spartak Adamov 8 : 3 
(3:0, 0:1, 5:2) 

Góly a asistence za Adamov:  Kolenáč 
(Rychtecký), Kilián (Milfait), Kunc (Milfait).

Zápas začal velikým náporem domácích. 
Z tlaku vytěžil tří góly. Adamov nedůsledně 
bránil a první gól inkasoval od hráče, který 
ujel třem adamovským hráčům. Vyjel z rohu 
hřiště mezi kruhy, kde pohodlně skóroval. 
Druhý gól padl znova z nedůsledného brá-
nění hráče na modré čáře. Dobeš sice chytil, 
ale z dorážky Rájec skóroval. Chyba za chy-
bou od hráčů Adamova.

Ve druhé třetině se hra vyrovnala, Ada-
mov měl mnoho šancí, ale využil pouze jed-
nu Kolenáčem. Škoda promarněných šancí. 
Ve druhé třetině měl Adamov navrch.

Vstup do třetí části se vydařil Adamovu, 
když skóroval Kilián po přihrávce Milfaita. 
Soupeř vzápětí korigoval na 4:2, a to nebylo 

všechno. V oslabení po zbytečné ztrátě puku 
Toufara zvýšil na 5:2.

Soupeř hrál na hranici pravidel a někte-
ří hráči to neunesli. Lavice trestů se plnila, 
Knotek dostal desítku za nesportovní chová-
ní, … zápas se dohrál v poklidném tempu. 
Adamov se nezmohl na odpor. 

TJ Spartak Adamov – Tatran Hrušky 2 : 3 
na SN (1:1, 1:0, 0:1) 

Góly a asistence za Adamov:  Kolenáč 
(Milfait), Kilián (Knotek).

Od úvodních minut výborný zápas. Šan-
ce jak na jedné, tak na druhé straně. Hosté 
z Hrušek výborně kombinovali, Adamov zase 
hrozil z rychlých protiútoků. Vedení se ujal 
Adamov. Skóroval Kolenáč po přihrávce Mil-
faita. Škoda vyrovnávacího gólu v poslední 
minutě a neproměněné gólovky Kolenáče.

Druhá třetina pokračovala ve stejném 
tempu. Adamov vstřelil gól. Soupeř se snažil 
za každou cenu vyrovnat a zvyšoval tempo. 
Místo toho aby domácí hráli v klidu, produ-
kovali faul za faulem. V oslabení sice neinka-
sovali, ale hra ve čtyřech brala mnoho sil.

Třetí část pokračovala tak, jak končila dru-
há. Soupeř hrál nátlakovou hru a hráči Ada-
mova neustále plnili lavici trestů. Poměr vy-
loučených hráčů byl 9 ku 2. V oslabení se na 
led téměř nedostala třetí pětka a ze strany 
spoluhráčů to není fér.

V závěru se podařilo Hruškám vyrovnat, 
ba co víc, mohli jít do vedení, což by si za 
předvedenou hru zasloužili.

Zápas v normální hrací době skončil remí-
zou 2:2 a rozhodnout se muselo v samostat-
ných nájezdech.

První tři nájezdy skončily znova remízou. 
Následně rozhodovala „rychlá smrt“. Tady se 
ště stí obrátilo k soupeři a ten bral bod navíc. 

Adamov znovu devět vyloučených a navíc 
Dvořák si za zbytečné „řeči“ vysloužil desítku.

Za hokejový oddíl: Bc. Alois Kožený

Přání FK 
Adamov
Děkujeme za přízeň 

a podporu v roce 2014. 
Všem čtenářům zpravodaje přejeme hezké 
a klidné Vánoce, mnoho ště stí, pohody a pev-
né zdraví v roce 2015.

Výkonný výbor FK Adamov 

Mikulášské dovádění
Dne 4. 12. 2014 jsme se sešli v MKM na akci 

Mikulášské dovádění. Tímito snímkem vám 
chceme připomenout, v jaké dobré náladě se 
tato akce nesla, a jakou radost z ní měly hlav-
ně děti.
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Turistický oddíl TJ Spartak Adamov

Před studánkou Pod hradem (Žalmana).Krátké zastavení u studánky Bažantí.

Dne 22. 11. 2014 uspořádal pan Truhlář vycházku k 6 studánkám. Vycházky se zúčastnilo 16 turistů a navštívili jsme tyto studánky: Pod hradem 
(Žalmana), U Huberta, U Aničky, U srnce, Nad Doubskou a Bažantí.

Celoroční plán odboru 
KČT TJ Spartak

Leden:
 1. 1. Novoroční výstup na Babí lom 

8.30 hod.
 10. 1. Spešovská rozhledna
Únor: 
 7. 2. Pod Mojetín
 21. 2. Řícmanice – arboretum 
Březen:
 7. 3. Maršovský žleb
 14. 3. Bledule
Duben:
 6. 4. Velikonoční: Na Zlobici
 25. 4. Pochod osvobození Vyškova
Květen:
 2. 5. Na Kazatelnu
 16. 5. Na hrad Svojanov
Červen:
 6. 6. Liliová hora
 20. 6. Pálava – Stolová hora
Červenec:
 4. 7. Nad Doly
Srpen:
 1. 8. Přes dvě rozhledny
 30. 8. Setkání na Macoše
Září:
 5. 9. Pochod po dálničním tělese R42
 19. 9. Bučovická 50
 26. 9. Holý vrch
Říjen:
 4. 10. Pochod okolo Pekárny
 10. 10. Mutěnice
 24. 10. 3 smrky
Listopad:
 14. 10. Šibeniční vrch
Prosinec:
 6. 12. Mikulášská: Jáchymka a Kostelík
 27. 12. Štěpánská: Babídolskou do České 

POZVÁNKA NA BĚH NA LYŽÍCH
Vzhledem k velmi příznivým terénním úpravám v prostoru pod elektrovodem mezi Adamo-

vem a Útěchovem, hodlá oddíl orientačního běhu při TJ Spartak Adamov uspořádat již druhý 
ročník otevřeného Přeboru města Adamova v běhu na lyžích. Závody se budou konat v sobotu 
24. 1. 2015, a to pro všechny věkové kategorie. Tratě budou nachystány v délce od 200 m až do 
8,0 km. Začátek prezentace bude od 10.00 hod. v prostoru bývalé Lyžařské chaty „Pod dráty“. 
Start prvních závodníků bude v 11.00 hod. Vítězové všech kategorií budou odměněni věcnými 
cenami, sponzorem závodu bude firma TESPA. Občerstvení všeho druhu bude zajištěno, peníze 
a dobrou náladu s sebou.

A na závěr to nejdůležitější, akce proběhne jen v případě potřebné sněhové pokrývky. Průběž-
né informace o závodu, event. jeho termínový posun či zrušení, najdete na www.adamov.cz.

Srdečně zveme všechny zájemce. 

LEDEN 201�

ODBOR TURISTIKY KČT  
TJ SPARTAK ADAMOV

zve členy odboru

a všechny příznivce pobytu v přírodě 
na turistickou akci

NOVOROČNÍ
VÝSTUP  

NA BABÍ LOM
Vycházka se uskuteční  

ve čtvrtek 1. 1. 2015

Délka vycházky 14 km

Trasa:

Adamov – Vranov – Babí lom a zpět

Tam: sraz ČD Adamov zast. 8.30

Vycházku vede: Marta Opatřilová

LEDEN 201�
ODBOR TURISTIKY KČT  
TJ SPARTAK ADAMOV

zve členy odboru
a všechny příznivce pobytu v přírodě 

na turistickou akci

SPEŠOVSKÁ  
ROZHLEDNA

Vycházka se uskuteční  
v sobotu 10. 1. 2015

Délka vycházky 12 km
Trasa:

Rájec-Jestřebí – rozhledna  
– Jedle – Dolní Lhota

Tam: odjezd ČD Adamov 8.22
Zpět: odjezd ČD D. Lhota 13.23  

(dále po hodině)
Vycházku vede: Irča Antoszewska
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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 31.1.2015 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s 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 v SMART TV Samsung (v nejbli �í dob  i SMART TV LG 2012 
a nov j�í), na webu, v tabletech a za ízeních s Androidem a APPLE iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné v na google marketu i AppStore. Více ne  40 televizních program . 
Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 120 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.
Nov  m ete sledovat kanál KINOSV T. HD programy m ete sledovat na Smart TV a STBoxech - T1, T2, T Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza.

 608887840

INZERCE
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHROMADY!  
DOSTANETE OKAMŽITOU HOTOVOST NA ÚČET…  
ROVNĚŽ VÁM POŠLEME PENÍZE I SLOŽENKOU. 
NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY, OD Tesco Brno. 
Těšíme se na viděnou! Veronika Kratochvílová.  
Telefon: 542 213 285, mobil: 724 771 262.

ADAMOstav – rekonstrukce bytových jader. Provádíme 
obkladačské, podlahářské, zednické práce. Více informací 
najdete na www.ADAMOstav.cz nebo tel. č. �0� ��2 �9�.

Koupím garáž na Ptačině.  
Bližší informace na tel. č. 604 465 465.

Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC, 
montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny.   
Tel. č. 728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz

Prodám zděnou garáž v Adamově na Ptačině.  
Bližší informace na tel. č. 604 708 749.

Pronajmu zařízený byt 2+1 v Adamově na ulici Komenského 
č. 316. Nájem je 10 000,- Kč vč. inkasa. Byt je k okamžitému 
nastěhování. Bližší informace na tel. č. 776 843 708.

Nabízím pravidelný úklid domácností.   
Další informace na tel. č. 605 785 492. 

Mám kupce, kteří koupí v Adamově byty 2+1 a 3 až 4+1, 
ideálně Ptačina. Tel. č. 604 533 466 (Karel Hynšt).


















