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Informace pro občany
KALENDÁŘ AKCÍ

Datum Akce Pořadatel
3.9.2016 7:00 Rybářské závody dospělých MRS Adamov
3.9.2016 15:00 ODPOLEDNÍ KÁVA S PEPOU DVOŘÁKEM MKS Adamov
4.9.2016 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Doubravice n/S FK Adamov
4.9.2016 16:00 MÍNA A KOUZELNÁ BABIČKA MKS Adamov
8.9.2016 17:30 ZBIGNIEW JAN CZENDLIK NA BESEDĚ V ADAMOVĚ... MKS Adamov
9.9.2016 16:00 Sportovní odpoledne - přivítání školního roku s MKM Městský klub mládeže
10.9.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - AC Kozárov AJETO Adamov
10.9.2016 17:00 XX. Evropská noc pro netopýry Akce v okolí
15.9.2016 14:30 Bazárek v MKM Městský klub mládeže
15.9.2016 17:30 Koncert: RADŮZA + DOPROVODNÁ KAPELA MKS Adamov
20.9.2016 16:30 Fórum 2016 Komise PZMA & MA21
23.9.2016 16:00 Sypané písky Městský klub mládeže
24.9.2016 07:00 Minikárové závody v Adamově Město Adamov
24.9.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - DKS KOPEČEK Rájec AJETO Adamov
26.9.2016 16:30 Výtvarná dílna Městský klub mládeže
28.9.2016 ZÁJEZD DO OSVĚTIMI MKS Adamov
28.9.2016 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - FC Boskovice B FK Adamov
29.9.2016 16:30 VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ ve školních lavicích MKS Adamov
1.10.2016 KOSTELY NAŠEHO REGIONU - II. část MKS Adamov
2.10.2016 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - FK Kunštát B FK Adamov
3.10.2016 19:00 JOŽKA ČERNÝ OSLAVÍ 70 LET PŮSOBENÍ NA JEVIŠTI... MKS Adamov



3

Volby
Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky se konají ve  dnech 7. – 8. října 2016, v  případě  
2. kola i 14. - 15. 10. 2016 v době: pátek: 14:00 – 22:00 hod., so-
bota 8:00 – 14:00 hod. 

Sídla volebních okrsků:
Okrsek č. 1: sídlo Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 
Adamov
Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sa-
dová č. 16, 18, 20, Sadová – rodinné domky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, Smetanovo náměstí, U Kostela, 
Vodní, Josefovská číslo popisné 128

Okrsek č. 2: sídlo Dům s pečovatelskou službou, 
Komenského 1, Adamov
Ulice: Komenského, Lesní a Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Okrsek č. 3: sídlo Městské kulturní středisko, Opletalova 
22, Adamov (malý sál)
Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, 
Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova, Údolní, Zahradní

Okrsek č. 4: sídlo Městské kulturní středisko, Opletalova 
22, Adamov (velký sál)
Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova

Změna volební místnosti 
Upozorňujeme tímto občany, kteří volí v Adamově ve voleb-
ním okrsku č. 2 na změnu volební místnosti pro konání těch-
to voleb. Z organizačních a technických důvodu bude volební 
místnost zřízena ve společenské místnosti Domu s pečovatel-
skou službou (DPS) na Komenského 1, tj. v bezprostřední blíz-
kosti Základní a mateřské školy na Komenského 4, kde byla vo-
lební místnost dosud. Do budovy DPS je rovněž bezbariérový 
přístup a volby zde budou realizovány obvyklým způsobem.

Informace k průběhu voleb do zastupitelstva 
Jihomoravského kraje (ZJMK) a 1/3 Senátu
Volby do ZJMK – právo volit má státní občan České republi-
ky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území města 
Adamova. Překážkou volebního práva jsou zákonem stanove-
né omezení svobody z důvodů výkonu trestu odnětí svobody, 
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem sta-
novené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
nebo výkon vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu. 
Volby do Senátu – právo volit má státní občan České repub-
liky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, kte-
rý alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Překážky výkonu volebního práva jsou obdob-
né jako do voleb do ZJMK

Hlasování na voličský průkaz
Volby do ZJMK – voliči, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, v jehož stálém volebním seznamu je zapsán, vydá 
Městský úřad v Adamově na jeho žádost voličský průkaz, kte-
rý jej opravňuje hlasovat v těchto volbách, ale pouze na území 
Jihomoravského kraje.
Volby do Senátu – voliči, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, v jehož stálém volebním seznamu je zapsán, vydá 
Městský úřad v Adamově na jeho žádost voličský průkaz, kte-
rý jej opravňuje hlasovat v  rámci volebního obvodu č. 49, tj. 
ve volebním obvodu Blansko.

O vydání voličského průkazu může volič požádat již v těchto 
dnech, a to:
a) osobně na  matrice Městského úřadu Adamov až do  oka-

mžiku uzavření stálého voličského seznamu, tj. do  středy 
dne 5. 10. 2016 do 16:00 hod. Lhůtu 16:00 hod. nelze pro-
dloužit ani prominout její zmeškání. 

b) podáním žádosti buď v  listinné podobě (s  úředně ověře-
ným podpisem voliče), nebo v elektronické podobě pode-
psané uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslané 
prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do pátku 
dne 30. 9. 2016 do 16:00 hod. Lhůtu 16:00 hod. nelze pro-
dloužit ani prominout její zmeškání.

Hlasovací lístky 
Pro volby do ZJMK a Senátu obdrží voliči v jedné doručovací 
obálce do svých řádně označených domovních schránek nej-
později v úterý dne 4. 10. 2016, případně ve dnech voleb v jed-
notlivých volebních místnostech.

Podrobnější informace k  vlastnímu průběhu voleb bu-
dou zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje a jsou rovněž 
uvedeny na  http://www.mvcr.cz/volby.aspx, www.ada-
mov.cz a na úřední desce města Adamov.

Z jednání Rady města Adamova
Na  41. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 6. 
2016 byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene č. 1030030181/002 na akci: „Adamov – úprava 
DS, Kubíček“ na pozemku parc. č. 272 v k. ú. a obci Adamov 
mezi Městem Adamov a E.ON Distribuce a. s.
Rada města Adamova schválila nejvýhodnější nabídku 
a  smlouvu o  dílo na  poskytnutí služeb s  názvem „Projekční 
činnost Sadová“ od Ing. Erika Volfa. 
Ke  smlouvě o  vzájemné propagaci uzavřené mezi Městem 
Adamov a KOMETA GROUP, a. s. byl schválen Dodatek č. 3, kte-
rý navazuje na dlouhodobou spolupráci z předchozích let. 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude 
spolupodílet na konání akce „Letní noc Adamov 2016“, konané 
dne 1. 7. 2016 v Adamově, a to v rozsahu zajištění služby měst-
ské policie pro dohled nad veřejným pořádkem v době konání 
akce a po ní, zajištění přípravy a následného úklidu prostran-
ství technickou skupinou včetně odvozu odpadků, zajištění 
propagace ve  Zpravodaji, na  webu města, na  plakátovacích 
plochách, hlášení v  městském rozhlase a  zajištění mobilních 
WC.
K žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Adamov ohledně zapojení ZŠ a MŠ 
Adamov, příspěvkové organizace, do výzvy: Podpora škol for-
mou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ 
a ZŠ I“ k předkládání žádostí o podporu zjednodušených pro-
jektů do  Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání 
vyhlášeného MŠMT – čj- MSMT-175/2016 vydala Rada města 
Adamova kladné stanovisko a schválila její podání. Dále bylo 
schváleno podání žádosti o zápis změny v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení týkající se nejvyššího po-
voleného počtu žáků ve školním klubu.
V Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 1 bude 
ke dni 31. 7. 2016 dohodou ukončena smlouva o nájmu bytu 
zvláštního určení. Doporučení na  uzavření nové nájemní 
smlouvy bude Radě města předloženo po aktualizaci žádostí 
o byt v DPS a zasedání pracovní skupiny, která sestaví pořadí 
žadatelů.
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Byla schválena Smlouva o nájmu bytu č. 02/2016/B k bytu č. 1 
na ul. Komenského 6 v Adamově.
Byla schválena nájemní smlouva č. 01/2016 se společností 
ČEPRO, a. s. na pronájem části pozemku parc. č. 450/9 v k. ú. 
a obci Adamov využívaný touto společností. 
Rada města Adamova schválila Smlouvu o bezúplatném pře-
vodu pozemku parc. č. 571, na kterém se nachází část veřejně 
užívané účelové komunikace, mezi městem Adamovem a Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Rada města Adamova udělila v souladu s ustanovením záko-
na č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, Základní škole a mateřské 
škole Adamov souhlas s financováním mzdových nákladů ško-
ly v souvislosti s dalším pedagogem pro první ročník, v období 
od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.
Na  závěr byl schválen program 12. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat ve  středu 29. června 
2016 v 15.30 hodin na Městském úřadu v Adamově.
Na  42. schůzi Rady města Adamova konané dne  
29. 6. 2016 vzala Rada města na vědomí zápisy z 3. schůze Ko-
mise MHD konané dne 16. 6. 2016 a  ze 14. zasedání komise 
PZMA a MA21 včetně informace o termínu, tématech, průbě-
hu a  účasti odpovědných osob na  VI. Fóru Zdravého města 
Adamova, které se bude konat dne 20. 9. 2016 od 17.00 hodin 
ve velkém sále MKS Adamov.
Rada města Adamova schválila výroční zprávu za rok 2015 pří-
spěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov včet-
ně odměny ředitelce Městského kulturního střediska Adamov. 
Byl schválen rozpis položek k  rozpočtovému opatření  
č. 2/2016 schváleném Zastupitelstvem města Adamova na 12. 
zasedání ZMA a změna rozpisu rozpočtu č. 10/2016. 
Na základě Předávacího protokolu byl Základní škole a mateř-
ské škole Adamov, příspěvkové organizaci, ke dni 30. 6. 2016 
předán majetek pořízený v rámci realizace projektu s názvem 
„Komplexní rozvoj školství v Adamově“.
Na  43. schůzi Rady města Adamova konané dne 29. 6. 
2016 vzala Rada města na vědomí zápis z 18. zasedání Kultur-
ně informační komise konaného dne 21. 6. 2016.
Na  stavební práce s  názvem „Oprava části komunikace Hy-
bešova“ byla vybrána nejvýhodnější nabídka od  společnosti 
GAMA J+P, s. r. o., se kterou byla uzavřena Smlouva o dílo. 
V rámci správního řízení na akci „Stavební úpravy objektu MÚ 
U Kostela 46/1, Adamov“, kdy dochází k modernizaci stávající 
plynové kotelny, byla schválena Smlouva o připojení k distri-
buční soustavě mezi Městem Adamovem a RWE GasNet, s. r. o., 
což byl požadavek distributora, společnosti RWE GasNet, s. r. o., 
ve vyjádření k plánovaným stavebním úpravám.
Byl schválen Dodatek č. 1 Smlouvy o  spolupráci při zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionár-
ních kontejnerů se společností ASEKOL a. s., dle kterého bude 
zdarma dodán do města Adamova další kontejner na zpětný 
odběr baterií a drobného elektrozařízení, který bude umístěn 
na ulici Petra Jilemnického u dětského hřiště.
Rada města Adamova vzala na  vědomí výpověď Smlouvy 
o  pronájmu 4 sloupů veřejného osvětlení na  umístění smě-
rových reklamních panelů od společností Propag servis Brno  
s. r. o., a to k 30. 9. 2016.
Na  44. schůzi Rady města Adamova konané dne 10. 8. 
2016 vzala Rada města na vědomí zápis z 10. zasedání Spor-
tovní komise konaného dne 4. 8. 2016.
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude 
spolupodílet na konání akce „Open air Adamov 2016“, konané 

dne 2. 9. 2016 v Adamově, a to v rozsahu zajištění služby měst-
ské policie pro dohled nad veřejným pořádkem v době konání 
akce a po ní, zajištění přípravy a následného úklidu prostran-
ství technickou skupinou včetně odvozu odpadků, zajištění 
propagace ve  Zpravodaji, na  webu města, na  plakátovacích 
plochách, hlášení v  městském rozhlase a  zajištění mobilních 
WC. Zároveň udělila Rada města Adamova v souladu s vyhláš-
kou č. 4/2012 O  udržování a  čistoty pořádku ve  městě Ada-
mově, článku 5, výjimku pro pořádání akce „Open air Adamov 
2016“ konané dne 2. 9. 2016, týkající se doby ukončení veřejné 
produkce hudby s tím, že konec této akce je povolen do 02:00 
hodin.
Na užívání uvolněného bytu zvláštního určení č. 01 v 1. nad-
zemním podlaží Domu s pečovatelskou službou na ul. Komen-
ského 1 byla s žadatelem umístěným na 1. místě v pořadí žada-
telů sestaveném pracovní skupinou, uzavřena Smlouva o ná-
jmu bytu zvláštního určení č. 03/2016/B.
Dohodou byla ukončena Smlouva o nájmu bytu č. 02/2013/B 
ze dne 14. 5. 2013 s nájemcem bytu č. 66 na ul. Komenského 
6 v Adamově
Byla schválena Smlouva o připojení k lokální distribuční sou-
stavě s firmou Energo Adamov, s. r. o. na připojení odběrného 
zařízení a zajištění rezervovaného příkonu pro objekt kotelny 
na ulici Nádražní.
Na realizaci „Kabelového přívodu NN, objekt 55 – kotelna včet-
ně demontáže“ byla vybrána nejvýhodnější nabídka od spo-
lečnosti V+W Elektro, s. r. o., se kterou byla uzavřena Smlouva 
o dílo. 
Rada města Adamova schválila smlouvu o  zřízení věcného 
břemene č. PV-014330034544/001 (Adamov – úprava DS, Sa-
bol) mezi Městem Adamov a  společností E.ON Distribuce, a. 
s. dle geometrického plánu č. 913-3206/2016, zpracovaného  
fy ADITIS s. r. o.
Sdružení KOBRA RACING KLUB byla poskytnuta neinvestiční 
dotace z rozpočtu města ve výši 40.000,- Kč na pokrytí nákla-
dů spojených s pořádáním akce „Minikárové závody“ konané 
ve dnech 24. a 25. 9. 2016. 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude 
spolupodílet na  konání akce „Minikárové závody“, konané 
ve dnech 24. – 25. 9. 2016 v Adamově, a to v rozsahu zajiště-
ní služby městské policie pro dohled nad veřejným pořádkem 
a asistenci při uzávěře komunikace v době konání akce, zajiště-
ní dovozů kontejnerů technickou skupinou na hřiště Ronovská 
včetně odvozu odpadků a navazujícího úklidu po akci, zajiště-
ní propagace ve Zpravodaji, na webu města, na plakátovacích 
plochách, hlášení v městském rozhlase a zajištění součinnosti 
JSDH pro přípravu a úklid tratě a informování občanů o uzavír-
kách komunikací.
Na závěr vzala Rada města Adamova na vědomí změnu rozpi-
su rozpočtu č. 11/2016.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na 12. jednání Zastupitelstva města Adamova, kona-
ném dne 29. 6. 2016, byly vzaty na vědomí zápisy z 11. jednání 
Finančního výboru konaného dne 27. 6. 2016 a ze 7. jednání 
Kontrolního výboru konaného dne 1. 6. 2016. 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo závěrečný účet Měs-
ta Adamova za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumá-
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Vzpomínáte? Je to již nějaký ten pátek! Letos se do Adamova vrací dvoudenní minikárové závody. Na pro-
gramu jsou závody Poháru ČR a finále Poháru ČR a SR ve dnech 24. 9. - 25. 9. 2016. Občerstvení návštěvníků 
bude zajištěno v prostorách Domu služeb. Informace spojené s uzavírkou části silnice Fibichova a ulice Druž-

stevní budou zveřejněny ihned po odsouhlasení PČR a MěÚ Blansko.

ní hospodaření Města Adamova za  rok 2015 Odborem kont-
roly Krajského úřadu Jihomoravského kraje a účetní uzávěrku 
Města Adamova za rok 2015. 
Byla schválena Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 41.000,- 
Kč z  rozpočtu Jihomoravského kraje na  realizaci projektu 
„Ve  zdravém těle zdravý duch“ mezi Jihomoravským krajem 
a ZŠ a MŠ Adamov.
Na realizaci projektu Upgrade automatizovaného knihovního 
systému v knihovně Městského kulturního střediska Adamov 
byla ze státního rozpočtu poskytnuta dotace ve výši 21.000,- 
Kč.
Další dotace ve výši 375.500,- Kč byla Městu Adamov poskyt-
nuta Ministerstvem práce a sociálních věci na výkon sociální 
práce. Zároveň byla z rozpočtu Jihomoravského kraje navýše-
na poskytnutá dotace na výkon Pečovatelské služby o 57.000,- 
Kč na konečnou sumu 367.200,- Kč.
Na  výstavbu zpevněné plochy pro umístění stacionárního 
kontejneru společnosti ASEKOL pro zpětný odběr elektrozaří-
zení bude Městu Adamov poskytnuta finanční podpora z Fon-
du ASEKOL ve výši 9.000,- Kč.

Městu Blansko bude z  rozpočtu Města Adamova poskytnut 
příspěvek na spolufinancování sítě sociálních služeb ve správ-
ním obvodu ORP ve výši 143.362,- Kč.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo rozpočtové opatření 
č. 2/2016. 
Mezi Městem Adamov a Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových schválilo Zastupitelstvo města Adamova 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemo-
vité věci s omezujícími podmínkami, a to pozemku parc. č. 571 
v k. ú. Adamov.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

UPOZORNĚNÍ
V období od 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 budou úřední hodiny Úřa-
du práce ČR, kontaktního pracoviště Blansko, výjezdového 
pracoviště Adamov realizovány ve dnech 22. září, 20. října, 
24. listopadu, 15. prosince od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 5. 7. 2016 Marta Štrajtová, 82 roky, Petra Jilemnického 12
 6. 7. 2016 Anna Šumberová, 91 rok, Komenského 1
 9. 7. 2016 Anna Bláhová, 87 roků, Petra Jilemnického 4
 9. 7. 2016 Mikuláš Gimun, 85 roků, Petra Jilemnického 4
 13. 7. 2016 Mgr. Alena Ambrožová, 83 roky, Opletalova 38 B
 14. 7. 2016 Milan Dostál, 83 roky, Komenského 1
 15. 7. 2016 Anna Sychrová, 90 roků, Petra Jilemnického 12
 17. 7. 2016 Mgr. Bohumír Hloušek, 85 roků, Fibichova 4 
 22. 7. 2016 Blanka Drexlerová, 70 roků, Družstevní 11
 25. 7. 2016 Josef Kachlík, 70 roků, Komenského 6
 28. 7. 2016 Jiřina Holešovská, 80 roků, Komenského 25
 2. 8. 2016 Zdenka Pokorná, 70 roků, Sadová 20
 5. 8. 2016 Slavomír Mikeš, 86 roků, Komenského 15
 8. 8. 2016 Ing. Zdeněk Rybář, 84 roky, Komenského 5
 9. 8. 2016 Helena Perestová, 90 roků, Osvobození 39
 12. 8. 2016 Růžena Tesařová, 80 roků, Opletalova 38
 13. 8. 2016 Jaromír Kolář, 85 roků, Fibichova 31
 15. 8. 2016 Vlasta Dvořáková, 75 roků, Dvořákova 5
 16. 8. 2016 Růžena Pilařová, 75 roků, Tererova 1
 19. 8. 2016 Drahomíra Pásková, 70 roků, Sadová 20
 20. 8. 2016 Oldřich Krikl, 75 roků, Sadová 12
 22. 8. 2016 Vladimír Forman, 70 roků, Komenského 6
 23. 8. 2016 Marie Procházková, 86 roků, Komenského 1
 31. 8. 2016 Libuše Bavlnková, 80 roků, Komenského 1

Blahopřejeme k sňatku
 2. 7. 2016 Ing. František Švihla – Michaela Danková,  

sňatek MěÚ Adamov
 30. 7. 2016 Adam Kowol – Markéta Kabeláčová,  

sňatek MěÚ Adamov 
 30. 7. 2016 Martin Závodník – Zuzana Kojecká,  

sňatek penzion U kamenného kola
 13. 8. 2016 Jakub Sehnal – Marie Šenkeříková,  

sňatek restaurace Na jevišti

Úmrtí
 21. 6. 2016 Petr Krejčí, roč. 1949, Sadová 21
 28. 6. 2016 Magdalena Friedlová, roč. 1931, Fibichova 25
 25. 7. 2016 Jan Hruška, roč. 1942, Sadová 11

Informace ze svodky událostí 
MP Adamov
Vybrané události z května a června 2016 konkrétně:
Strážníkům bylo nahlášeno starostou města Adamova Bc. Ro-
manem Pilátem, MBA, že na komunikaci vedoucí z Adamova 
směr Josefov se nachází vyvrácený strom a je ohrožena bez-
pečnost provozu. Strážníci se dostavili ihned na místo, kde se 
jim podařilo vlastními prostředky provést úklid stromu mimo 
komunikaci. 
Strážníky kontaktovala žena s obavou o svého otce, který měl 
již před několika hodinami opustit Adamov, avšak do cíle své 
cesty nedorazil. Mobilní telefon bohužel nezvedal a žena měla 
strach o  jeho zdravotní stav. Strážníci podle získaných infor-
mací provedli pátrání po muži, kterého nalezli na zastávce ČD 
čekajícího na vlak, který již bohužel žádný nejel. Strážníci po-
mohli muži v telefonickém spojení s jeho dcerou, která si od-
dychla, že je otec v pořádku. 

Stále si někteří lidé myslí, že mohou nakupovat bez úhrady 
zboží a pokoušejí se takto ,,nakoupené“ zboží odnést z obcho-
du. Samozřejmě se tímto dopouštějí přestupku proti majet-
ku tzv. krádeže. Dva případy za uvedené období projednávali 
i strážníci MP Adamov. Někdy se zlodějíčka podaří přistihnout 
přímo při činu, jindy je dokazování jeho protiprávního jedná-
ní obtížnější a oznámení o podezření ze spáchání přestupku 
putuje správnímu orgánu pro projednávání přestupků, jako 
tomu bylo i v těchto případech. 
Těžce zraněnou kočičku spatřila při cestě z  vlaku žena, kte-
rá ihned informovala strážníky a žádala je o pomoc. Strážní-
ci na místě nalezli kočičku v tak zuboženém stavu, že jedinou 
možností jak ulehčit jejímu trápení bylo převézt ji na veteri-
nární kliniku, kde byla provedena eutanazie. 
Ke zraněnému muži, který upadnul a způsobil si tržnou ránu 
na obličeji, přivolali strážníky všímaví občané na ul. Bezručova. 
Strážníci kontaktovali ZZS, která muže převezla k důkladnému 
ošetření zejména proto, že příčinnou pádu mohl být epilep-
tický záchvat. 
Hned ve třech případech se strážníci museli vypořádat s po-
rušením vyhlášky města Adamova, která upravuje pohyb psů 
na veřejném prostranství. V prvním případě venčil majitel své-
ho psa v rozporu se stanovenými pravidly (pes nebyl na vodít-
ku a neměl náhubek), a proto mu byla uložena bloková poku-
ta. Dále strážníci provedli dvakrát odchyt volně se pohybují-
cího pejska, který obtěžoval obyvatele města. Pejsci putovali 
do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku, kam si je 
zanedlouho přišli vyzvednout jejich majitelé. 

Vybrané události z července 2016 konkrétně:
Při hlídkové činnosti spatřili strážníci v  nočních hodinách 
mladíky, kteří na  ul. Sadová popíjeli před bytovým domem 
alkoholické nápoje a  chovali se velmi hlučně i  přes to, že již 
bylo po  22. hodině. Strážníci nejprve mladíky upozornili, že 
se mohou dopouštět rušení nočního klidu a ať svého jednání 
zanechají a odeberou se do míst, kde nebude docházet k ru-
šení obyvatel města. Většina mladíků výzev strážníků upo-
slechla, avšak jeden se choval tak, že svým jednáním naplňo-
val skutkovou podstatu hned několika přestupků. U mladíka 
byla provedena dechová zkouška na  přítomnost alkoholu 
v dechu s výsledkem 2,3 promile. Když ani po opětovných vý-
zvách mladík nekontroloval svoje chování, přistoupili strážníci 
k jeho předvedení a převozu na protialkoholní záchytnou sta-
nici, aby došlo k obnovení nočního klidu. 
K  muži v  ohrožení života vyráželi strážníci po  telefonickém 
oznámení od  jeho bývalé ženy, které měl napsat SMS s  tex-
tem, že končí se životem. Strážníkům se podařilo s  mužem 
navázat kontakt v  místě jeho bydliště, kde vyčkali do  příjez-
du ZZS. Muži byla poskytnuta zdravotní péče a  hospitaliza-
ce na odborném pracovišti, kde si bude moci o svých problé-
mech promluvit s erudovanými odborníky. 
Strážníkům bylo oznámeno, že v  jednom z  bytových domů 
na  ul. P.  Jilemnického si některý z  jeho obyvatel uzamknul 
neoprávněně společný balkon a  dokonce na  tomto balkoně 
pěstuje rostliny konopí. Strážníci provedli zjištění skutečného 
stavu na místě a všechny získané poznatky postoupili k další-
mu šetření na OO PČR Blansko s podezřením ze spáchání TČ 
nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 
psychotropní látku. 
Na  služebnu MP Adamov se dostavila žena, která odešla ze 
svého bytu na nákup a zabouchla si klíče. Žena si sice nakou-
pila, ale již se nemohla dostat zpět do bytu. Strážníci se spo-
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jili telefonicky s vedoucím JSDH Adamov Ing. Petrem Kupkou, 
který ženě ochotně pomohl a otevřel jí dveře do jejího bytu, 
aby si z nakoupených surovin mohla připravit něco dobrého 
k snědku.
Podivné chování ohlásila strážníkům řidička vozidla, kterou 
se neznámá žena pokoušela zastavit a dále se chovala velmi 
zvláštně. Strážníci ženu nalezli a z jejího chování bylo zřejmé, 
že potřebuje odbornou lékařskou pomoc. Na místo byla přivo-
lána ZZS, která si ženu převzala k další hospitalizaci. 
Ležícího muže mezi zaparkovanými vozidly spatřili strážníci 
na ul. Komenského. Během komunikace s ním bylo zjištěno, že 
je natolik opilý, že nemůže sám chodit. V dechu mu strážníci 
naměřili neuvěřitelných 4,5 promile alkoholu. Na  místo byla 
přivolána ZZS, která konstatovala, že kromě akutní intoxikace 
alkoholem muži nic není. Strážníci jej proto převezli k vystřízli-
vění na protialkoholní záchytnou stanici. 
Zděšený výpravčí ČD kontaktoval strážníky a  sdělil jim, že 
na  zastávce ČD v  Adamově jde po  kolejích žena, která bre-
čí a právě se pokusila skočit pod projíždějící vlak. Strážník se 
ihned dostavil na  místo a  ženu z  kolejiště vyprovodil zrov-
na ve chvíli, kdy místem projížděl další vlak. Žena strážníko-
vi potvrdila, že chtěla skočit pod vlak a že ji rozčílil její přítel. 
Na místo byla přivolána ZZS, která ženu převezla na odborné 
pracoviště, kde si bude moci o  svých problémech promluvit 
s erudovanými odborníky stejně tak, jako dříve zmíněný muž 
pokoušející se o sebevraždu.

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Fórum 2016
Přijďte v úterý 20. září na Fórum 2016
Členové komise PZMA&MA21 zintenzívnili od druhé poloviny 
prázdnin práce na přípravě Fóra 2016, aby jeho průběh byl ale-
spoň stejně úspěšný jako loni. Ten ohodnotila zhruba polovi-
na z  jeho šesti desítek účastníků v odevzdaných dotaznících 
známkou 1,7 z  pětibodové stupnice. V  minulých měsících se 
garanti problémů, které byly na  minulém Fóru odhlasovány 
a následně potvrzeny ve veřejné anketě, zabývali koordinací 
prací vedoucích k jejich odstranění. Občané Adamova byli pro 
většinu problémů o  výsledcích úsilí garantů průběžně infor-
mování prostřednictvím článků zveřejněných v  předchozích 
číslech Zpravodaje a  na  webových stránkách města v  sek-
ci „Zdravé město“. Souhrnná a  zejména aktuální informace 
o tom, co bylo v každém z loňských TOP10 problémů vykoná-
no, bude podána v úvodní části Fóra ve zhruba desetiminuto-
vé prezentaci.
Fórum ale především umožňuje občanům iniciativně předklá-
dat návrhy ke zlepšení života v našem městě. Tyto návrhy jsou 
následně prodiskutovány mezi  účastníky Fóra a  vše vyústí 
ve zvolení deseti problémů, na jejichž řešení by se mělo vede-
ní města v budoucím období zaměřit. Organizátoři Fóra 2016 
přihlédli k připomínkám vzneseným k průběhu toho loňské-
ho, a tak se v časovém harmonogramu počítá zejména s delší 
dobou diskuse u stolů nad jednotlivými tematickými oblast-
mi. Také byly tyto oblasti 
ve dvou případech upra-
veny tak, že by pro ně 
mělo dojít k  rovnoměr-
nějšímu počtu podáva-
ných podnětů. Přehled 

oblastí obsahuje zvací plakát, jejich detailněji rozepsaný ob-
sah je následující:
1. SPRÁVA MĚSTA – správa věcí veřejných, hospodaření měs-

ta, komunikace s občany
2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – udržitelný rozvoj, globální odpověd-

nost
3.  ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA A SLUŽBY – městská infrastruk-

tura, podpora podnikání
4. VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS – kultura, sport, cestovní ruch, 

volnočasové aktivity
5. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ – zdraví a bezpečnost obyvatel, úro-

veň bydlení, sociální služby
6. STŮL MLADÝCH – jak vidí město mladší adamovská genera-

ce
Fórum se uskuteční v úterý 20. září, opět v prostorách Měst-
ského kulturního střediska. Bude zahájeno v 16.30 h předsu-
nutým vystoupením dětí z  mateřské školy na  Komenského 
ulici. Jejich asi dvacetiminutové tématicky zaměřené pásmo 
se skládá z  recitace básniček, zpěvu i  hraní na  zobcové flét-
ny. Věříme, že většina účastníků Fóra si nenechá toto vystou-
pení nejmenších školáků ujít. Po jeho skončení se přesuneme 
do velkého sálu klubu, v němž bude zhruba do 10 minut za-
hájeno samotné Fórum. To by mělo trvat necelé dvě hodiny. 
Moderovat ho bude stejně jako loni paní Dana Diváková z Ná-
rodní sítě Zdravých měst.
Pro účastníky jsou opět připraveny dárky. Loni to byly propis-
ka a blok, které propagovaly Zdravé město Adamov a kampaň 
„Cesty k  adamovským studánkám“. Pro letošní dárky nazna-
číme, že jeden z nich je opatřen logem akce a druhý má opět 
vztah ke studánkám z okolí Adamova. Každý z účastníků Fóra 
se dále bude moct zapojit do losování o věcné ceny, které se 
uskuteční během sčítání hlasů odevzdaných na podporu ně-
kterého z vybraných podnětů.
Fórum nabízí občanům města unikátní příležitost, kdy se mo-
hou na jednom místě setkat se členy samosprávného vedení 
města a s vedoucími odborů městského úřadu. Již nyní si mů-
žete začít promýšlet své návrhy, které by měly přispět ke spo-
kojenějšímu životu v našem městě. Na vaši aktivní účast se těší 
členové pořádající komise.
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Netradiční výzdoba má 
zpříjemnit atmosféru města
Společnost Eden Europe, s. r. o. se rozhodla netradičním způ-
sobem ozvláštnit industriální centrum města Adamov. Zatím-
co většina ostatních společností využívá jakýkoliv volný pro-
stor pro reklamu, Eden Europe ozdobila novou výrobní halu 
billboardy vytvořenými ze zvětšenin  obrázků místních dětí. 
Společnost tak reagovala na  podměty a  připomínky obča-
nů a pokusila se oživit nudnou průmyslovou zónu uprostřed 
města. 
„Naše společnost chce být v  očích adamovských obyvatel 
rovnocenným partnerem a sousedem, a nejen jednou z těch 
mnoha firem, které dnes sídlí v  bývalém areálu Adastu. 
Za  tímto účelem jsme se rozhodli ozvláštnit průmyslovou 
jednoduchost naší nové výrobní haly obrázky místních 
dětí. Chceme, aby tyto obrázky místním zpříjemňovaly je-
jich cestu do  práce, na  nákup, či posezení v  parku a  záro-
veň originálně zpestřily centrum města.“ říká Zbyněk Husák, 
prezident společnosti. „Dětské motivy jsme vybrali pro jejich 
bezprostřednost, hravost, a  také proto, že vizí naší společ-
nosti je soustředit se na inovace a budoucnost, kterou vidí-
me právě v dětech“ dodává. 
Vybrané dětské obrázky pochází ze Salonku dětských adamo-
vských výtvarníků 2016, jehož byla společnost Eden Europe 
hlavním spolupořadatelem. Úkolem dětí bylo nakreslit, jak si 
představují svůj ráj. Dětské motivy mimo jiné navazují na in-
terní PR kampaň, v rámci které společnost již dříve vyzdobila 
své prostory fotkami dětí svých zaměstnanců. Každý návštěv-
ník hlavní budovy tak může již při vstupu vdechnout netra-
diční atmosféru Edenu.
Pro výzdobu exteriéru haly byly vybrány obrázky kočičky 
od Lenky Neumanové, obrázek piraně z kolekce Dravé ryby ze 
Svitavy z kolektivní práce 3. A třídy ZŠ a MŠ Adamov, Tučňáci 
od autorek Štěpánky Keprtové, Aleny Papižové a Lucie Valen-
tové a Můj drak od Lucie Lunerové. 
„Vybrat vhodné obrázky nebylo vůbec jednoduché. Již 
na salonku se sešlo velké množství nádherných prací. Z těch 
jsme vybrali asi 15, které by byly na výzdobu haly vhodné. 
Následovaly asi 2 měsíce, kdy jsme vybírali, zkoušeli a kon-
zultovali s  odborníky, které obrázky použít. Nakonec jsme 
zvolili 4 obrázky s největšími a nejbarevnějšími motivy, tak 
aby výtvory byly dobře vidět. Budou-li se dětské motivy 

místním líbit, rádi bychom je po dalších ročnících Salonku 
obměnili.“ říká Husák. 
Eden Europe se již dlouhodobě podílí na environmentálním 
a  kulturním rozvoji Adamova. Mimo Salonku výtvarníků se 
společnost v  nedávné době finančně podílela na  vybavení 
biokoridoru v  centru města a  byla patronem a  sponzorem 
řady dalších místních akcí. Pravidelně investuje do ekologic-
kých výrobních technologií. Příkladem je investice do nejmo-
dernější technologie na eliminaci pachových stop z lakovací 
linky. Tato technologie byla v Edenu nainstalována jako první 
ve střední Evropě. 
Společnost Eden Europe patří mezi přední evropské výrobce 
regálových systémů pro obchodní řetězce. Příští rok oslaví 10. 
výročí působení v Adamově jako obchodně-výrobní společ-
nost.

Zbyněk Husák, 
 prezident Eden Europe

Dokončení opravy veřejného 
osvětlení na ul. Hybešova
V  červenci se podařilo dokončit generální opravu dosluhují-
cí větve veřejného osvětlení na  ulici Hybešova, a  to v  úseku 
od křižovatky ulic Hybešova a Kolonie po začátek ocelové láv-
ky přes železniční koridor naproti žel. nádraží. V  návaznosti 
na letošní na jaře provedenou celkovou opravu VO na náměstí 
Práce (polovina plochy náměstí přiléhající ke Svitavě) je ul. Hy-
bešova druhou z celkem čtyř plánovaných rozsáhlejších oprav 
soustavy VO v Adamově. V průběhu září a října budou násle-
dovat opravy veřejného osvětlení na druhé části nám. Práce 
(plochy přiléhající k areálu fy EDEN Europe) a dále na ulici Ko-
menského (úsek od Domu s pečovatelskou službou po lávku 
Sadová) tak, abychom před příchodem zimního období za-
jistili kvalitnější a  stabilnější osvětlení nejfrekventovanějších 
chodníků a komunikací ve městě a omezili počet déle trvají-
cích výpadků v soustavě VO, způsobených dosluhující zemní 
kabeláží NN. S opravami bude opět spojena krátkodobá výlu-
ka VO, o konkrétních termínech odstávek VO budeme občany 
včas informovat. 
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Kolumbárium v areálu nového 
hřbitova v Adamově III
V současné době je pro město zpracovaná projektová doku-
mentace na vybudování nového kolumbária v areálu hřbitova 
v  Adamově III. Kolumbárium je hřbitovní stavba pro ukládá-
ní uren s  tím, že způsobem provedení se tyto vesměs novo-
dobé stavby v jednotlivých lokalitách republiky poměrně liší. 
K  záměru vybudovat toto moderně pojaté místo odpočinku 

bylo přistoupeno jednak z důvodu poptávky občanů, jednak 
z praktických důvodů, neboť stavba umožní významně navý-
šit stávající kapacitu hřbitova bez nároků na zábor přilehlých 
lesních pozemků. Součástí záměru je rekonstrukce nevyho-
vujícího odvodňovacího systému v  předmětné části hřbito-
va, částečná oprava veřejného osvětlení, doplnění zábradlí 
a mobiliáře. Zda se podaří dílo alespoň částečně realizovat již 
v  příštím roce, bude záležet na  finančních možnostech roz-
počtu města. 
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Nový informační systém
V  průběhu měsíce července 2016 byl v  blízkosti křižovatek 
a v dalších vybraných lokalitách města nainstalován nový in-
formační systém, který nahradil předchozí nesourodý soubor 
informačních tabulek různé barvy, velikosti a tvaru z minulých 
let. Kromě informačních tabulí adresně odkazujících na  jed-
notlivé ulice a významné objekty ve městě jsou nainstalovány 
informační tabule moderního a  jednotného stylu navádějící 
řidiče k  jednotlivým průmyslovým zónám v  Adamově. Věří-
me, že tento nový informační systém přispěje k lepší orientaci 
v našem městě a zlepšení jeho vzhledu.

Nové vývěsní skřínky 
na Smetanově náměstí
V  roce 2016 bylo rozhodnuto podobně jako u  plakátovacích 
ploch o  postupném celkovém zlepšení stavu vývěsních skří-
něk rozmístěných po městě. V průchodu Domu služeb na Pta-
čině tak letos přibyly čtyři nové vývěsní skřínky. Na  Smeta-
nově náměstí byly v červenci vyměněny stávající dosluhující 
dřevěné vývěsní skřínky, které byly již velmi opotřebované 
a mnohé již nešlo ani řádně užívat, za nové z eloxovaného hli-
níku s  odolným zasklením z  polykarbonátu. V  dalších letech 
by měla následovat výměna skřínek na  Kolonce a  Ptačině 
za nové.
V  současnosti eviduje Odbor správy majetku města několik 
volných vývěsních skřínek, které je možné nabídnout k proná-
jmu. Případní zájemci se mohou obrátit na Odbor SMM Měst-
ského úřadu.

Nabídka pronájmu
Město Adamov nabízí k pronájmu byt 3+1 na ul. 
Komenského 6 v Adamově.
Celková výměra bytu činí 81,70 m2, z  toho výmě-
ra sklepu činí 5,67 m2. Pronájem bytu je stano-
ven na  dobu neurčitou. Jedná se o  byt s  přijatou 
dlouhodobou zálohou na  nájemné, která činí min. 
300  000 Kč. Nabídky budou hodnoceny dle výše na-
bídnuté částky, splatnosti nabídnuté částky a doby 
podání nabídky na podatelnu MěÚ Adamov. Žádosti 
o byt zasílejte v zalepené obálce s označením: „volný 
byt – neotvírat“ na adresu: Město Adamov, Pod Hor-
kou 2, 679 04 Adamov nejpozději do 5. 9. 2016. 
Bližší informace na tel. 516 499 628.



11

Recyklace baterií
9. září opět ve znamení baterií. Nezapomněli jste 
odevzdat všechny vybité baterie k recyklaci?

Již podruhé bude 9. září věnováno třídění a  recyklaci 
baterií. Již podruhé totiž oslavíme Evropský den 
recyklace baterií, který v  letošním roce připadá 
na  pátek. V  tento den, který se odkazuje k  narození 
slavného italského lékaře a  fyzika Luigi Galvaniho, si 
tak připomeneme význam správného třídění a recyklace 
baterií.
Jak můžete tento významný den oslavit a  přispět k  ochraně 
životního prostředí? Začněte doma třídit baterie – je to sku-
tečně jednoduché. Třídění vám usnadní sběrná krabička ECO-
CHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce 
www.ecocheese.cz. V rámci České republiky vám bude doru-
čena přímo do schránky. Díky krabičce ECOCHEESE se vám již 
nebudou baterie povalovat v šuplících. Vše, co musíte udělat, 
je jednou za čas její obsah odnést na jedno ze sběrných míst, 
kterých je v Česku již na 20 tisíc. Praktickou krabičku má doma 
již více než 120 tisíc domácností.

Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, 
které v  rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. 
Prodejci jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu na je-
jich značku, velikost, množství či místo nákupu. Baterie lze 
odevzdávat také ve  sběrných dvorech, na  školách, úřadech 
a  v  některých firmách. Město Adamov má sběrnou nádo-
bu umístěnou v budově MÚ na ul. Pod Horkou (za vstupními 
dveřmi), další možností je uložení baterií do červených kontej-
nerů na elektroodpad (ul. Družstevní 1 a Komenského 1) nebo 
do sběrného boxu v průchodu Domu služeb. 
Sběrný dvůr, který se v  Adamově nachází na  Kolonii 302, je 
otevřený - pondělí, středa, pátek od 10.00 h do 18.00 h (vyjma 
státem uznané svátky). Seznam všech sběrných míst nalezne-
te v nové interaktivní mapě Ecobat mapa.ecobat.cz.

Víte, kolik máte doma baterií? 
Průměrná česká rodina má doma 49 baterií, z  toho 8 použi-
tých, vyplynulo z průzkumu společnosti Recyklohraní o. p. s. 
V západní Evropě není výjimkou i 115 přenosných baterií v jed-
né domácnosti. V České republice se ročně vytřídí přes 1 200 
tun použitých baterií a akumulátorů, tedy na 35 % baterií do-
daných na náš trh. To znamená, že se k recyklaci dostane pou-
ze každá třetí baterie dodaná na trh. Otevřete zásuvky a šuplí-
ky a zjistěte, zda i vy nemáte doma baterie, které je třeba vytří-
dit! Čím více vybitých baterií se totiž dostane do recyklačního 
procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě 
nových. Také zdraví nebezpečné látky, které mnohé baterie 
obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jed-
né tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg 
zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli 
jste, že zinek z deseti kilogramů baterií poslouží k výrobě mo-
sazi pro jeden saxofon?

Proč si připomínáme právě Luigi Galvaniho?
Luigi Galvani se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elek-
třinou. Galvaniho badatelská činnost přivedla jeho současníka 
a  oponenta Alessandra Voltu k  sestrojení prvního galvanic-
kého článku. Princip tohoto článku se později stal základním 
konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumuláto-

rů. A i když Galvani není přímým tvůrcem baterií, je jejich ne-
popiratelným duchovním otcem.

Slavnostní otevření 
workoutového hřiště
V pátek 12. 8. 2016 proběhlo ve sportovním areálu na ulici Pet-
ra Jilemnického slavnostní otevření nového workoutového 
hřiště s venkovním souborem cvičebních nářadí. Součástí pro-
jektu byla i dodávka městského mobiliáře a výsadba veřejné 
zeleně. Po slavnostním otevření předvedla svou parádní exhi-
bici street workoutové komunita No Gravity Blansko.
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Ohlédnutí za Nocí kostelů
Celkem 160 návštěvníků se zúčastnilo akce Noc kostelů, kte-
rá se již po osmé konala v adamovském kostele svaté Barbory 
v pátek 10. června. V letošním roce se podařilo zpřístupnit ce-
loročně uzavřenou kapli na Starém hřbitově. O tuto novinku 
projevilo zájem mnoho návštěvníků, až přítomní organizátoři 
litovali, že kaple není o něco prostornější.
Podobně jako v předchozích letech bylo nejvíce návštěvnos-
ti zaregistrováno u dětského předprogramu. Dále pak na ko-
mentované prohlídce Světelského oltáře, na  kterou vždy 
přijíždí lidé ze širokého okolí. Večerní program také nabí-
dl workshopovou přednášku o  Kořenech křesťanské kultury 
a dva koncerty.
Tímto děkuji všem, kdo nám jakkoliv pomohli, zvláště JSDH 
Adamov, paní Králíčkové a Městu Adamov za finanční i organi-
zační podporu. Dík patří i Vám, Vám zúčastněným a těšíme se 
na další setkání v pátek 9. června 2017.

Jan Papež, hlavní organizátor

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov,  
www.adamov.cz,  
mkm@adamov.cz

AKCE na ZÁŘÍ:
Pátek 9. 9. 2016
PŘIVÍTÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU S MKM
Sportovní odpoledne pro děti na hřišti za ZŠ Ronovská. Akci 
doprovází vystoupení Judo klub Samuraj Adamov. 
Začátek v 16:00 hodin.

Čtvrtek 15. 9. 2016
BAZÁREK 
Do našeho bazárku můžete přijít prodat a nakoupit dětské, ale 
i dospělácké kusy oblečení, nepotřebné hračky, sportovní po-
třeby a jiné. V prostorách MKM od 14:30 hodin.

Úterý 20. 9. 2016
VEŘEJNÉ FÓRUM
MKM se připojí k  organizaci Veřejného fóra, kde se mohou 
mladí lidé vyjádřit ke všemu, co je zajímá. 
Od 17:00 hodin v Městském kulturním středisku.

Pátek 23. 9. 2016
SYPANÉ PÍSKY
Vyrábíme ozdobné lahve s barevnými písky. S sebou si přines-
te skleněné lahve různých velikostí a tvarů. 
Začátek v 16:00 hodin.

Foto Lukáš Malý

Pondělí 26. 9. 2016
VÝTVARNÁ DÍLNA
Od  16:30 vyrábíme seškrabávané obrázky. K  jejich výrobě si 
přineste černou tuš a voskovky.

Zlatá zastávka Adamov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Komenského 322/6, 679 04 Adamov, tel.: 515 531 152, 
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc srpen 2016
čtvrtek 1. 9. Promítání filmu od 16:30 h 
pátek 2. 9. Posezení a pokec na různá témata
úterý 6. 9. Tvořivá dílna 
středa 7. 9. Stolní hry 
čtvrtek 8. 9. Promítání filmu od 16:30 h
pátek 9. 9. Sportovní hry na hřišti u ZŠ
úterý 13. 9. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 14. 9. Stolní hry 
čtvrtek 15. 9. Promítání filmu od 16:30 h
pátek 16. 9. Posezení a pokec na různá témata
úterý 20. 9. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 21. 9. Stolní hry 
čtvrtek 22. 9. Promítání filmu od 16:30 h
pátek 23. 9. Sportovní hry na hřišti u ZŠ
úterý 27. 9. Tvořivá dílna
středa 28. 9. ZAVŘENO – státní svátek 
čtvrtek 29. 9. Promítání filmu od 16:30 h
pátek 30. 9. Sportovní hry na hřišti u ZŠ

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Život v Domě s pečovatelskou 
službou v Adamově
Díky všem, kteří se zasloužili o zřízení a provoz tohoto domu 
pro nás starší, kteří zde prožíváme klidný podzim života. 
Informační letáček, který jsem obdržela od  paní Moserové, 
když jsem do tohoto domu přišla, má na první stránce krásný 
citát od Mahátmá Gándhího: „Když se vytratila veškerá nadě-
je, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, 
zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud“ . 
Tento citát je více než pravdivý…
Dík patří děvčatům, mým spolubydlícím, které se starají 
o krásnou květinovou zahrádku, ve které na lavičkách v těchto 
slunných dnech společně odpočíváme.
Starají se tu o nás tři roztomilá děvčátka, pracovnice pečova-
telské služby, za což jim patří také velký dík. 
Děkuji svým blízkým a prostě všem za to, že zde můžu prožívat 
tak krásný život. 

Obyvatelka DPS L.B. 
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Kultura
Pozvánka na výstavu
Sylvie Vašinová – Všude dobře, tak co doma
Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás zve do Společenské-
ho centra na setkání s pracemi brněnské výtvarnice Sylvie Va-
šinové. Vernisáž se uskuteční v neděli 11. září 2016 v 15:00 
hodin. Výstavu uvede autorka prací a  PhDr.  Jaroslav Budiš. 
V hudebním programu vernisáže zahraje skupina V TRIO písně 
Jaroslava Ježka. K návštěvě jste zváni od 11. 9. do 20. 9. 2016, 
a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 
– 17:00 hodin.
Sylvie Vašinová kreslí a maluje od mládí. Pro svoji životní dráhu 
si ovšem vybrala technické zaměstnání - je elektrotechnickou 
inženýrkou. Při své práci se však dále vzdělávala ve výtvarném 
projevu: nejprve u akademického malíře Petra Skácela, pozdě-
ji u profesorky Helgy Heindlové. Ani v současnosti nepolevuje 
ve snaze o zdokonalení svého výtvarného projevu. Zúčastňuje 
se plenérů pořádaných Mgr. Ilonou Chválovou v Liberci a dále 
studuje na výtvarné škole Aleše Chalupy v Brně.
Sylvie Vašinová v  Adamově vystavovala už čtyřikrát, v  roce 
1990, 1999, 2004 a 2013. Tato výstava je její třicátou sedmou 
samostatnou výstavou. Kromě České republiky vystavova-
la také v Holandsku, Francii, Anglii, ve Švédsku a v Rakousku. 
V současné době představuje 7 obrazů v Addis Abebě. Vášní 
a  koníčkem výtvarnice je cestování a  malování. Proto se její 
obrazy, které vytváří technikou malby akrylem a olejem, zabý-
vají přírodou a městským prostředím nejen v Česku, ale i v ji-
ných, zejména exotických zemích. 

Sylvie Vašinová přepisuje vlastním originálním způsobem svo-
je vnitřní prožívání skutečnosti a převádí je do nové tvarové 
a barevné podoby. Její promyšlená kompozice s působivými 
detaily je doplněna zajímavým pojetím a  deformací staveb 
i vztahy barev. Díla nesou vyjádření optimismu a autorčiny ra-
dosti ze života a mohou se stát výrazným doplňkem každého 
interiéru.
Na  vernisáži minulé výstavy S. Vašinové v  Adamově v  roce 
2013 účastníci nejen poslouchali starou hudbu hranou na do-
bové nástroje, ale také se naučili tančit pavanu a zpívat stře-
dověké kánony. Pro vernisáž letošní výstavy si autorka pro 
účastníky vernisáže připravila i  další malé překvapení. Přijď-
te se potěšit poetikou, zvláštní atmosférou vystavených prací 
a interaktivní vernisáží.

MKS Adamov 
Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. 516 446 590 
záznamník,  www.facebook.com/MKSAdamov 
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 
MKS – knihovna, č.t. 516 446 817,  
e-mail knihovna@mks-adamov.cz

 Î 1. září 2016
ZÁJEZD NA LETNÍ SCÉNU DIVADLA  
BOLKA POLÍVKY – NÁDVOŘÍ STARÉ  
RADNICE V BRNĚ NA PŘEDSTAVENÍ  
„ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH“
Poslední prázdninový zájezd do divadla bude vlastně zaháje-
ním nové divadelní sezony 2016 – 2017. Opět pro vás připra-
vujeme zájezdy do brněnských, mimobrněnských, pražských 
i jiných divadel (Uherské Hradiště, Pardubice). 

 Î 2. září 2016
HURÁ DO ŠKOLY – ZÁJEZD DO BLANENSKÉHO KINA  
NA FILM „STRAŠIDLA“
Děti spolu s rodiči zveme k příjemnému zahájení nového 
školního roku – do blanenského kina na rodinný film „o straši-
dlech, která musela začít chodit do práce a do školy“.  Začátek 
představení je v 17:30 hodin, doprava autobusem zajištěna.
Cena zájezdu je 100 Kč. Děti při použití „hesla akce“ při přihlá-
šení jedou do kina zdarma.
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RADŮZA
koncert 15. září 2016
v MKS Adamov 

Rezervace Začátek
vstupenek na v 17:30 hod.
tel. 607518104
a mks@mks-adamov.cz
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 Î 4. září 2016
VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ S POHÁDKOU: 
MÍNA A KOUZELNÁ BABIČKA
Terasa u MKS, začátek v 16:00 hodin, vstupné 
dobrovolné.
Děti spolu rodiči zveme v náhradním termínu na představení 
Divadla Paravánek – Kateřiny Rakovčíkové. 
V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále MKS.

 Î 7. září 2016
ZÁJEZD DO DIVADLA NA ORLÍ V BRNĚ NA 
PŘEDSTAVENÍ „ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ“
Divadlo na Orlí Brno, začátek v 19:00 hodin, cena 
zájezdu 150 Kč.
Světoznámý muzikál Stephena Sondheima, autora Sweeney-
ho Todda, spatřil světlo Broadwaye v  roce 1981 a doposud 
neztratil ani kousek své sžíravé aktuálnosti. Co to znamená 
úspěch? Co všechno jsme schopni pro úspěch obětovat? Jak 
by se změnil náš život, kdybychom se před pár lety zachovali 
trošku jinak? Tyto otázky pokládá muzikál se skvělými hudeb-
ními čísly. V českém překladu Alžběty Šáchové a v režii Hany 
Mikoláškové jej uvede DNO  v české premiéře.

 Î 11. – 20. září 2016
VÝSTAVA OBRAZŮ SYLVIE VAŠINOVÉ: 
VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA…
Společenské centrum MKS – výstavní síň, Komenského 6
Bližší informace k výstavě najdete na straně 13. Výstava je ote-
vřena v  pracovních dnech v  době od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli od 14:30 do 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

 Î 14. září 2016
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO SENIORY 
– ČLENY MKS – KD I
Průvodce: p. Pásek
Bližší informace vám předají současně s pozváním úsekoví dů-
věrníci.

 Î 19. září 2016
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY: 
KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ… 
Společenské centrum MKS, Komenského 6, 
začátek v 15:00 hodin.
Hry, soutěže, trénování paměti, postřehu, důvtipu… To vše 
se skrývá v soutěžích, které jsou připraveny pro seniory. 

 Î 21. září 2016
POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO SENIORY 
– ČLENY MKS – KD III
Průvodce: pí. Kavanová
Bližší informace vám předají současně s pozváním úsekoví 
důvěrníci.

 Î 22. září 2016
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA:  
MILAN ŠTOURAČ – ETIOPIE
Salonek MKS na Ptačině, začátek v 17:30 hodin, 
vstupné 40 Kč.
V horách ukryté království Habeš bývalo odjakživa zahale-
no tajemstvím. Hornatá vysočina plná přírodních krás,kul-
turních pokladů i folklorních domorodců. Domov boha ras-
tafariánů - císaře Haile Sellasieho, famozních olympijských 
běžců i obyčejných lidí. V temném zákoutí jednoho z etiop-
ských klášterů je údajně dodnes uschována slavná Archa 
úmluvy… M.Š.

 Î 27. září 2016
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT..“
Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1,  
začátek v 9:00 hodin
Po prázdninové přestávce klientům DPS i ostatním zájemcům 
z řad seniorů představíme nabídku knižních novinek, které na-
jdete v naší knihovně. Chybět nebude „společenské okénko“. 
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 Î 28. září 2016
ZÁJEZD DO OSVĚTIMI
U zájezdu do koncentračního tábora v Osvětimi došlo vlivem 
změny termínu konání k  uvolnění několika míst. Zájemci se 
mohou hlásit na tel. č. 607 518 104.

 Î 29. září 2016
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO PRVŇÁČKY
Sál MKS Adamov, začátek v 16:30 hodin.
MKS Adamov ve spolupráci s MP a SPOZ Adamov a společnos-
tí BESIP – firmou Autoškola Pernica Kotvrdovice připravilo pro 
nové prvňáčky, jejich rodiče, prarodiče, sourozence a kamará-
dy zábavné odpoledne. Kromě soutěží na děti čeká minidisko-
téka s Brněnskými písničkovými tetinami Matyldou a Klotyl-
dou. Vstup volný. 

 Î 30. září 2016
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: POVÍDÁNÍ O PODZIMU
Sál MKS Adamov, Ptačina – v 8:45 hodin,  
Společenské centrum MKS, Komenského 6 – v 10:30 hodin.
Účinkují: Brněnské písničkové tetiny Matylda  
a Klotylda. Vstupné 40 Kč.

Co se děje v přírodě na podzim a co nabízí podzimní čas dě-
tem? O tom dětem přijedou povídat, hrát a zpívat známé teti-
ny Matylda a Klotylda.

Připravujeme na říjen:
 • „Světelský podzim v Adamově“ – koncert skupiny Javo-
ry
 • Koncert skupiny Žalozpěv
 • Přednášku Marty Antonínové
 • Besedu s novinářem, spisovatelem a moderátorem po-
řadu Redaktoři ČT Markem Wollnerem
 • Zájezd do Vinohradského divadla v Praze na představe-
ní Její pastorkyňa s D. Havlovou v titulní roli
 • Zájezd do MDB na koncert „Jožka Černý 70 let na hu-
dební scéně“,  na představení Saturnin v Mahenově di-
vadle Brno ad. 
 • Koncert R. Křesťana a skupiny Druhá tráva (listopad)

Nabídka kurzů a kroužků  
pro šk. rok 2016/2017
Kurz jógy
10 lekcí, lektorka Miloslava Rejdová, cvičení v pondělí od 17:30 
do 18:30 hodin, zahájení: 19. září 2016

Kurz břišních tanců pro začátečníky
5 lekcí, lektorka Lenka Juřičková, cvičení v pondělí od 17:30 do 
18:30 hodin, zahájení 12. září 2016

Kurz cvičení pilátes
10 lekcí, lektorka Lucie Pavlíčková, cvičení začátečnice i pokro-
čilé, v pondělí od 17:30 do 18:30 hodin, zahájení 17. října 2016

Kurz cvičení pro úlevu
10 lekcí, lektorka Dagmar Hodaňová, cvičení ve středu od 
18:00 do 19:00 hodin, zahájení  21. září 2016

Kurz cvičení maminek s dětmi 
5 lekcí, lektorka Míša Nešporová, cvičení v pátek od 9:30 do 
10:30 hodin, zahájení 23. září 2016 

Kurz trénování paměti a cvičení pro seniory 
5 lekcí, lektorka Míša Nešporová, cvičení v pátek od 11:00 do 
12:00 hodin, zahájení 23. září 2016 

Kroužek zpívání pro radost
Celoročně, vedoucí Jiří Burget, schůzky v  úterý od 8:30 do 
11:00 hodin, zahájení  6. září 2016

Jazykové kurzy – dle zájmu angličtina, němčina aj.
Celoročně, kurz 1x týdně 2 vyučovací hodiny v době od 17:30 
do 19:30 hodin.

Přihlášky do jednotlivých kurzů do 10. září 2016 na tel. 607 518 
104 nebo prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz.
Další kurzy pro vás rádi připravíme na základě vaší poptávky. 



18

Vzpomínáme
Žili mezi námi
Začátkem září uplyne deset let od úmr-
tí pana Karla Rejdy, který byl po něko-
lik desetiletí výraznou osobností města. 
Toto smutné výročí je příležitostí k tomu, 
abychom si připomněli zejména spor-
tovně zaměřenou část jeho života.
Narodil se v  roce 1932 v  Olomučanech. 
Nejprve se vyučil slévačem - modelářem 
v  ČKD Blansko. Pak vystudoval střední 
průmyslovou školu strojnickou v Brně na Kotlářské ulici, kterou 
ukončil maturitou v roce 1953. Po absolvování dvouleté základ-
ní vojenské služby nastoupil v roce 1955 do Adamovských stro-
jíren. Občanem Adamova se stal roku 1959. V místním závodě 
pracoval převážně v oddělení technicko-organizačního rozvo-
je (TOR), a to až do začátku roku 1993, kdy odešel do starobní-
ho důchodu. Když byla k 1. červnu 1994 založena společnost 
Adamovské vodovody a kanalizace (AVAK), stal se na více než 
pět let jejím jednatelem.
Svoji sportovní kariéru zahájil na atletických stadionech, jeho 
nejsilnější disciplínou byl skok do  výšky. Startoval nejprve 
za  tehdy nejlepší atletický oddíl na  dnešním okrese Blansko, 
kterým byl Sokol Spešov. Podle dochovaných záznamů skočil 
ve svých 18 letech v sektorovém finále Sportovních her dělnic-
ké mládeže na stadionu v Opavě 173 cm, což byl rekordní vý-
kon v dějinách těchto her. V letech 1951 až 1953 přeskočil ně-
kolikrát laťku ve výšce 175 cm. Nejlepšího výkonu dosáhl v roce 
1952, když pokořil výšku 186 cm. To již bylo v dresu Sokola Blan-
sko, později přejmenovaného na Spartak ČKD. Tento výkon vy-
nikne ve srovnání s tehdejšími československými a světovými 
rekordy, které činily 198 cm (Jiří Lánský), 211 cm u mužů (Lester 
Steers, USA) a 172 cm u žen (Sheila Lerwill, GBR). Okresní rekord 
držel až do roku 1976, dnes má hodnotu jen o 4 cm vyšší. Skákal 
tehdy nejužívanějším valivým bočním stylem (horine). Vyšší 
výšky byly v následných letech zdolávány efektivnějšími styly, 
nejprve valivým obkročným (straddle) a nynějším flopem. Poz-
ději startoval za Sokol Olomučany. Přímo v Adamově na stadio-
nu se přenesl v červenci 1958 přes laťku ve výšce 181 cm. Ještě 
v roce 1961 byl ve skoku vysokém přeborníkem okresu. Z dal-
ších atletických disciplín existuje doklad o tom, že v 19 letech 
dokázal vrhnout koulí do vzdálenosti 11,08 m.
Se snižující se skokanskou aktivitou se začal zapojovat do hra-
ní ledního hokeje. Začínal v družstvech ČKD Blansko a Sokola 
Olomučany, v letech 1959 až 1968 je pak uváděn v tehdejších 

referátech jako střelec branek za oddíl Spartaku Adamov. Svým 
uměním se prosadil v mužstvu, které bylo na přelomu padesá-
tých a šedesátých let nejlepším na okrese Blansko. Jednu sezó-
nu dokonce hrálo krajský přebor, tehdejší třetí nejvyšší hoke-
jovou soutěž, přičemž v této době měla na rozdíl ode dneška 
hokejový oddíl prakticky každá větší obec.
Hrál též soutěžně kopanou, nejprve za  Sokol Olomučany. 
V letech 1961 a 1962 již však střílel branky a tedy i minimálně 
v  tomto období hrál za  B-družstvo oddílu kopané Spartaku 
Adamov. Toto mužstvo tehdy působilo v nejvyšší okresní sou-
těži, kterou byl okresní přebor.
Poměrně brzy přešel na  svoji sportovní funkcionářskou drá-
hu. Již na podzim roku 1963 byl zvolen na výroční konferenci 
do výboru TJ Spartaku Adamov a působil také ve výboru oddí-
lu kopané. Ve významných funkcích pracoval až do roku 1990, 
z  nichž je třeba uvést předsedu výboru TJ Spartak v  letech 
1966 až 1968, místopředsedu téhož výboru koncem osmde-
sátých let, předsedu výboru oddílu kopané v roce 1967 a pak 
prakticky po celé období osmdesátých let. Byl ale také předse-
dou oddílu odbíjené minimálně v letech 1972 a 1973, což bylo 
v době, kdy muži i ženy bojovali na špici krajského přeboru II. 
třídy a oddíl byl nejlepším na blanenském okrese.
Uvedený přehled zastávaných sportovních funkcí, a dalo by se 
pokračovat dalšími mimo oblast sportu, svědčí o  jeho oběta-
vosti a smyslu práce ve prospěch lidí. Karel Rejda vystupoval 
v jednáních férově a slušně, problémové situace řešil v diskusi 
s nadhledem a noblesou. Sportovci ho pamatují jako klidného, 
hodného a také skromného člověka, který se svými dosažený-
mi sportovními úspěchy nechlubil. Tato vzpomínka si je dovo-
lila čtenářům Zpravodaje s odstupem mnoha let zprostředko-
vat.

dtk

Vzpomínka
Dne 15. srpna uplynulo 29. výročí 
úmrtí našeho drahého tatínka a  dě-
dečka, pana Jiřího Vacka. 
Kdo jste ho znali a  měli rádi, věnujte 
mu s námi tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná rodina  
a vnuk Tomáš.

Dne 5. září 2016 si připomeneme nedožité sté narozeniny mé 
maminky paní Marie Trávníčkové. 

Stále s láskou vzpomíná dcera s rodinou. 

„Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi 
šel, za ruce, které nám tolik pomáhaly. 

Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, 
který jsi s námi žil.“ 

Dne 17. září vzpomínáme 3. výročí 
úmrtí pana Vladislava Zachovala. 
Za  tichou vzpomínku všem, kdo jste 
ho znali, děkují 

manželka Julie, syn Pavel 
a dcera Petra s rodinami.“ 
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Ze sportu
Opět úspěšná sezóna šipkařů 
2015/2016
Obě Adamovská družstva zakončila sezónu 2015/2016. DC 
HORNETS pod vedením Zdeňky Dudíkové reprezentovali Mar-
tin Réda, Aleš Mrva, Jaromír Bednařík, Ivo Tretera, Tomáš Antl, 
Lukáš Daněk, Stanislav Kořínek, Bedřich Konečný. DC HURRI-
CANE pod vedením Milana Dudíka st. reprezentovali Martin 
Šeba, Miroslav Dobrovolný, Antonín Kišner, Milan Dudík ml., 
Jaromír Pořízek, Roman Mikeš, Lukáš Zbojek a  Martina Čap-
ková.

Ligovou sezónu DC HORNETS zakončil již čtvrtým vítězstvím 
v  řadě v  Jihomoravské EXTRALIZE a  DC HURRICANE obsadil 
pěkné čtvrté místo. DC HORNETS se kvalifikovali na MČR, kte-
ré se konalo v Králíkách u nového Bydžova u Jičína, na kterém 
obhájili loňské třetí místo v ČR.
Na závěr bych chtěl všem hráčům a realizačnímu týmu podě-
kovat za vzornou reprezentaci klubu a města v rámci kraje, re-
publiky. Mnoho zdaru do příští ligové sezóny 2016/2017.

Ing. Milan Dudík
předseda ŠK Adamov

Slova pro povzbuzení
Přiznám se, dlouho jsem neznal tři věci: že sršeň je ženského 
rodu, tedy „obecná“ a to, že je chráněná. Jeden můj známý to 
asi taky nevěděl a zrovna, když vycházel z nemocnice, tak se 
plácl po lýtku, protože tam cítil vosu – a ona to sršeň. Za ublí-
žení chráněnému živočichu dostal žihadlo a po něm za malou 
chvíli tak opuchl, že se do nemocnice rychle vrátil a díky rychlé 
pomoci se mu nic vážného nestalo. Jen musí od té doby u sebe 
nosit jakýsi protijed. Sám jsem se se sršní potkal o mnoho let 
později, rovněž u smutné události. Na zahradě nám roste „mo-
týlí keř“. Jeho bohaté klasy květů přitahují všechny druhy mo-
týlů. Loni jsem tu pestrou krásu pozoroval z blízka, když vtom 

se jeden motýl začal potácivě snášet k zemi. Jako blesk totiž 
odkudsi přiletěla sršeň a zapíchla se mu do těla. Odnesla si jej 
dřív, než jsem stačil přinést foťák. Zajímavé, pro mě úplně ne-
čekané. Sršeň – predátorka se však objevila i letos a viděl jsem 
ji, jak obletuje keř a zkouší různě napadat poklidně sající mo-
týly. Ti se jí sice vždycky snažili uhnout, ale asi ne moc úspěš-
ně. Po pár týdnech na keř přilétalo už jen pár zapomenutých 
bělásků. Zahrada potemněla a já jsem si doplnil o sršních ještě 
jednu neznalost – že jsou to motýlí predátoři. A vnitřně jsem 
se navíc utvrdil v tom, že nebudu nadále říkat „Příroda - mat-
ka“, ale že zůstanu u „Bůh - stvořitel“. Zní mně to přeci jen míň 
bolestně.

Jiří Kaňa
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Memoriál Jiřího Švába – 
o putovní pohár 1. ročník

Senioři FENYXu pétanque Adamov uspořádali na  počest bý-
valého člena a kamaráda Jiřího Švába patnáctikolový turnaj. 
S myšlenkou jeho uspořádání přišel Jožka Gruber, který jed-
notlivé turnaje řídil a zapisoval výsledky. Turnaje se odehrály 
v  MKM na  Ptačině. Jednotlivých turnajů se zúčastnili a  uctili 
tak památku svého kamaráda: Jaruška Straková, Věrka Peříko-
vá, Zdeněk Kuběna, Zdeněk Handl, Milan Matějka, Milan Dra-
hovzal, Jiří Charvát, Jiří Němec, Jan Hlaváček a Jožka Gruber. 
Všem hráčům patří obdiv za to s jakým elánem a chutí přistu-
povali k jednotlivým zápasům a turnajům. Po sečtení výsledků 
se stal vítězem Zdeněk Handl, druhý byl Jiří Němec a třetí příč-
ku obsadil Jožka Gruber.
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnila paní Hana Švá-
bová, která vítězům předala ceny. Na upomínku 1. ročníku ob-
drželi všichni účastníci pamětní medaili a vítěz i putovní po-
hár. Poděkování patří výboru FENYXu za  finanční příspěvek 
na zakoupení cen a všem hráčům za účast a bojovné výkony.

Za FENYX pétanque Jožka Gruber

Slavnostní OPEN turnaj 
v pétanque
Dne 26. června ve  14 hodin, za  velmi příjemného počasí, se 
uskutečnil slavnostní Open turnaj spolku FENYX Pétanque 
Adamov u příležitosti výročí patnácti roků, od otevření hřiště 
u řeky Svitavy v Adamově. 
Turnaj byl zahájen slavnostním proslovem nového prezidenta 
spolku Jiřího Hromka.
Ten poděkoval všem hráčům, bývalým i  současným funkci-
onářům spolku a  sponzorům, kteří podporují tento spolek. 
Jsou to společnosti ADAVAK, s. r. o., ABLE agency, s. r. o. a Měs-
to Adamov. Díky těmto financím se snižují náklady 
na  zápisné a  cestování po  turnajích všem aktivním 
hráčům. 

Následoval přípitek oblíbeným anýzovým nápojem francouz-
ských hráčů pétanque - pastisem a hned potom byl zahájen 
turnaj v Pétanque pro všechny hráče a příchozí zájemce. 
Z celkových patnácti hráčů bylo po třech kolech známo pořadí 
vítězů. Na prvním místě se umístil Zdeněk Handl se třemi skvě-
lými výhrami. Na místě druhém Jožka Gruber se dvěma výhra-

mi a na třetím místě jen o dva bodíky skóre níže Tereska Kejí-
ková. Hra všech hráčů působila pohodově a všichni přítomní si 
ji zřejmě opravdu užívali. 
Po vyhlášení výsledků, předání cen a medailí byl zapálen tá-
borák, na kterém si přítomní opekli přinesené uzeniny. 
Je pravdou, že udržovat hřiště a jeho okolí stojí hráče nemalé 
úsilí, protože divoká příroda má velkou sílu. Ale následný fyzic-
ký pohyb a příjemný pobyt v čistém prostředí, v těsné blízkosti 
tekoucí řeky je i velmi osvěžující.
Proto držme palce spolku FENYX Pétanque Adamov. Ať je 
i v dalších letech příjemným doplňkem sportovních aktivit na-
šich občanů a mládeže. 
Do  dalších roků mu přejme mnoho sil do  jeho další činnosti 
a všem hráčům pevné zdraví a spoustu vyhraných turnajů, ne-
jen na domovských hřištích. 
Více informaci o činnosti spolku můžete získat na našich strán-
kách http://fenyx-petanque.cz 

S pozdravem VIVAT FENYX prezident spolku Jiří Hromek 

Z vycházek  
Turistického oddílu 
V sobotu 25. června se za pěkného, slunečného počasí vyda-
lo 11 turistů na trasu ze Silůvek do Ivančic. Na trase bylo ně-
kolik zastavení, hlavně na  doplnění tekutin, např. pod lipou, 
u pštrosa, pod rozhlednou Vladimíra Menšíka v Hlíně, u kaple 
sv. Jakuba a nakonec v Ivančicích. 
Tři zastavení byla u rodných domů ivančických rodáků: Guida 
Adlera (profesor hudby), doktora Václava Novotného (politik, 
poslanec a historik), Beneše Metoda Kuldy (kněze).
Trasu dlouhou 10 km vedla Irča.
Další vycházka se uskutečnila v sobotu 6. srpna, kdy 15 turistů 
vyrazilo na trasu dlouhou 14 km. Z Radostic až do Želešic byla 
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INZERCE
 ♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, oken, 

rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁ-
NÍ. Tel. č. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.
cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ OD  TESCO BRNO = Finanční služby. Navštivte náš 
stánek 2. patro elektro. SPLÁCEJTE MÉNĚ! Sloučíme Vám 
všechny půjčky, konsolidujeme do 600.000,- Kč s úrokovou 
sazbou od  6,9%. Dostanete okamžitou hotovost na  účet. 
Využít můžete také splátkového prodeje bez navýšení… 
Těšíme se na Vás! Filipová Veronika. Telefon: 724 771 262, 
542 213 285.

 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových jader. Provádíme ob-
kladačské, podlahářské, zednické práce. Více informací na-
jdete na www.ADAMOstav.cz nebo tel. č. 603 752 493. 

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

 ♦ Koupím menší byt v Adamově. Hotovost. Tel. č.: 720 598 284.
 ♦ Prodám palivové dřevo, ceny již od  600 Kč/m, tel. č.: 

608 065 337 

 ♦ Sečení trávy, cena od 0,65 Kč/m², tel. č.: 608 065 337.
 ♦ Koupím byt v Adamově, spěchá, nabídněte prosím. Tel. č.: 

774 193 566.
 ♦ Hledám ke  koupi rodinný dům v  Adamově nebo v  okolí 

do max. 20 km. Tel. č.: 721 332 622.
 ♦ Nabízím zdravotní masáže. Zbavím vás ztuhlého a  bola-

vého svalstva. Od  pondělí do  neděle, informace na  tel. č. 
604 370 165.

 ♦ Koupím garáž na ulici P. Jilemnického nebo Údolní. Tel. č.: 
723 821 001.

Váš realitní makléř 
pro tuto oblast

Záruka kvality

Servis na klíč

Bezpečí prodeje

Ing. Bc. Lucie Hladká
                    739 300 431

                    lucie.hladka@re-max.cz

cesta široká, ale místy blátivá. Procházeli jsme okolo šesti mlý-
nů na řece Bobravě. 
Za pěkného počasí nás vedla Marta.

Pozvánky
Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov zve členy odboru 
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci:

POCHOD po dálničním tělese R 43
Společná vycházka s  odborným výkladem se koná v  sobotu 
10. 9. 2016.
Trasa: Boskovice bus 9:00 hod. – Lubě – Krkatá Bába – Hluboké 
Dvory – Skalička – Želešice bus Mladkov. 
Délka vycházky 10 km.

Odjezd: ČD Adamov 8:20 hod. – Skalice 8:50 hod.
Návrat: ze Skalice 15:12, 16:12 hod.
Jízdenka: Boskovice zpáteční
Vycházku vede Marta Opatřilová.

OKOLO BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Vycházka se uskuteční v sobotu 24. 9. 2016.
Trasa: přístaviště – Osada – Junácká louka – hrad Veveří.
Terén: rovina
Délka vycházky 9 km.
Odjezd: ČD Adamov 7:39 hod. – Brno 7:59 hod., dále MHD
Návrat: hrad Veveří 13:27 – bus 303, dále po hodině
Jízdenka: Jízdenka IDS 4 zóny tam, 5 zón zpět
Vycházku vede Irena Antozsewska.
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   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ

Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2016 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 10 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

16 HD programů
celkem 53 programů již v ceně

NOVA již na všech zařízeních!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

BEZ set-top boxu na televizích:
Samsung Smart TV

 LG Smart TV | Panasonic VIERA

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN

CZHD

DŮSTOJNÝ ŽIVOT
LIDEM PRÁCE

Mária KOUDELOVÁ
kandidátka KSČM do Senátu

Děkuji Vám, 
že přijdete k volbám
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