Adamovský
zpravodaj
duben 20 0 6

Hasiči města

Upozornění pro poplatníky
místních poplatků
Termín první splátky pro úhradu místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému
shromažování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, tj. 31. březen
2006 uplynul, a proto Vás informujeme o této skutečnosti.
Poplatky můžete uhradit:
• poštovní poukázkou (složenkou), kterou městský úřad poplatníkům nezasílá
• bezhotovostním převodem na
účet města Adamov vedený u České spořitelny
č. 19-1360055309/0800
Při úhradě poštovní poukázkou
nebo bezhotovostním převodem
nezapomeňte: – uvést variabilní
a specifický symbol, který je velice důležitý pro identifikaci poplatníka a Vámi zaslané platby, VS =
rodné číslo poplatníka, SS = 1341
(pes), 1337 (odpad); – poukázky vy-

ZPRÁVY
Z MATRIKY
Blahopřejeme:
4.3. Františka Nedomová,
		 81 rok,
		 Petra Jilemnického 25
7.3. Jiřina Kovaříková, 81 rok,
		 Petra Jilemnického 7
10.3. Zbyněk Hubert, 70 roků,
		 Komenského 3
11.3. Margareta Valentová,
		 90 roků, Komenského 1
12.3. Jiří Kozohorský, 84 roky,
		 Pod Horkou 10
14.3. Růžena Popelková,
		 75 roků, Tererova 2
21.3. Jaroslav Kraus, 75 roků,
		 Lesní 2
25.3. Jiří Palcr, 80 roků,
		 Petra Jilemnického 25
28.3. Juro Michlík, 85 roků,
		Dvořákova 4
28.3. Libuše Straková, 70 roků,
		Dvořákova 1
Úmrtí:
16.2. Gustav Drahan,
		 roč. 1933, Pod Horkou 19
17.2. Ing. Čeněk Hořava,
		 roč. 1954, Komenského 21
28.2.	Božena Petýrková,
		 roč. 1922,
		 Petra Jilemnického 14


Adamova informují

plňujte hůlkovým písmem a čitelně.
Pokud budete odvádět poplatek
za více osob jednou poštovní poukázkou (složenkou) nebo jedním
příkazem oznamte správci poplatku: jméno a příjmení, datum narození a adresu těchto poplatníků.
Oznámení o úhradě místního
poplatku za více osob (poplatníků)
jednou částkou můžete učinit písemně na adresu správce poplatku: Městský úřad Adamov, Odbor
ekonomicko-majetkový a stavební,
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
(popř. e-mailem:dana.charvatova@
adamov.cz),nebo lze pro tato oznámení použít formulářů dostupných
na odboru ekonomicko-majetkovém a stavebním Městského úřadu
Adamov:
• v pokladně Městského úřadu
Adamov, Pod Horkou 101/2 (pokladní hodiny: pondělí a středa
8.00 – 12.00 a 12.40 – 17.00 hodin,
čtvrtek 8.00 – 11.00 hodin )
Upozorňujeme, že včas nezaplacené (neodvedené) poplatky
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit
až na trojnásobek.
	Další informace týkající se místního poplatku získáte na tel. č. 516
499 629 nebo osobně na Městském úřadu Adamov, odbor ekonomicko-majetkový a stavební
č. dveří 13 v přízemí, ekonomika.
Odbor ekonomicko-majetkový
a stavební

Chtěli bychom touto cestou upozornit občany na skutečnost, že
12. 5. 2006 v 17.00 proběhne na
Ptačině taktické cvičení dobrovolných hasičských jednotek.
Jednou z povinností hasičských
jednotek, a dobrovolných či profesionálních, je zdokonalovat a prohlubovat svoje znalosti a dovednosti právě pomocí taktických cvičení.
Cvičení, které proběhne 12. května
v Adamově, bude určeno pro dobrovolné jednotky z Adamova a okolí.
Pro takové jednotky s nimiž adamovští hasiči spolupracují nejen při
řešení mimořádných událostí.
Tématem adamovského cvičení
je lokalizace a následná likvidace
požáru v obytném vícepodlažním
domě (Opletalova 23 a 25). Požáry
v různých obdobích i různých lokalitách mají odlišný průběh a vyžadují také odlišný průběh zásahu.
Cvičení bude zaměřeno na požár
vzniklý ve sklepních prostorách.
Druhým tématem cvičení je doprava vody z řeky Svitavy na místo
požáru. Voda bude dopravována
pomocí požárních čerpadel.
Vážení spoluobčané, vaše přítomnost na cvičení nás jistě potěší.
Je však mou povinností vás požádat, abyste dbali zvýšené opatrnosti – hasiči jsou někdy nevyzpytatelní – a respektovali pokyny
zasahujících hasičů.
Ing. Petr Kupka
velitel JSDH Adamov

Jak postupovat při výskytu
úhynu ptáků na území města
Za podezřelý úhyn se považuje hromadný úhyn a v případě vodních
ptáků i jednotlivý úhyn.
Pokud někdo z občanů se setká s takto charakterizovaným úhynem,
je třeba tuto skutečnost okamžitě nahlásit na Krajskou veterinární správu,
případně policii ČR. Současně Vás prosíme o oznámení této události
místostarostce města Adamova na tel. 606544531.
Ostatní úhyny ptáků, které se mohou na území města vyskytnout, je
třeba řešit podle níže popsaného postupu: Uhynulého ptáka je třeba vložit
do igelitového pytle a uložit do speciálních kontejnerů na sběrný dvůr firmy
Gama J+P s.r.o., která pro město zajišuje úklid a údržbu. Pokud se to stane mimo provozní dobu uvedené firmy, je možné volat městskou policii
města Adamova, případně zaměstnance Městského úřadu v Adamově
na uvedený telefon 724862158 a za jejich spolupráce tuto situaci řešit.
	Dále upozorňujeme drobné chovatele drůbeže v Adamově, aby z důvodu větší ochrany nepouštěli drůbež do volného výběhu.

PaedDr. Věra Hlavsová, místostarostka

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Blahopřání
k 90. narozeninám

ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Margareta
Valentová

Na chodník ulice Sadová neoprávněně uložila paní L. F. nábytek
z vystěhovaného bytu, čímž se dopustila neoprávněného záboru veřejného prostranství. Strážníci ženě
nařídili, aby nábytek z chodníku
odstranila, což splnila. Pokutě však
neunikla a za spáchaný přestupek
proti veřejnému pořádku jí také byla
strážníky uložena.
	Na linku 158 oznámil pan R. S.,
že mu byla v pohostinství odcizena
ostře nabitá pistole. Policisté strážníky požádali, aby na místě prověřili, zda se opravdu jedná o zbraň
podléhající registraci. V pohostinství strážníci zjistili, že se zde majitel plynové pistole nepodléhající
registraci před hosty se zbraní
chlubil. Z bezpečnostních důvodů
mu ji jeden z hostu odebral a zahodil do lesa někam za pohostinství.
Strážníci místo zajistili do příjezdu Policie ČR, která na místě provedla nezbytné úkony a případ má
v dalším šetření.
Ve smyslu zákona č. 379/2005
Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, strážníci provedli
v Adamově preventivní kontrolu
všech provozoven, kde jsou prodávány tabákové výrobky a alkoholické nápoje, zda jsou viditelně
označeny cedulkami s textem zakazujícím prodej tabákových výrobků a alkoholu osobám mladším

Poděkování
Chtěl bych poděkovat adamovské firmě GAMA J + P s.r.o.
za zimní údržbu silnic v našem
městě a hlavně v úseku Adamov – Olomučany, po které jezdím jako řidič autobusu několikrát denně.
Poděkování patří hlavně panu
Janu Koubkovi ml., který tuto
údržbu provádí. V letošní extrémně mrazivé a dlouhé zimě
byly vždy silnice už od časných
ranních hodin sjízdné a posypané.
Ivo Kubíček

18 let. Při kontrole strážníci zjistili,
že drtivá většina provozoven nebyla předepsaným způsobem označena. Provozovatelé pohostinství,
obchodu a specializovaných prodejen byli upozorněni na zjištěný
nedostatek a vyzváni strážníky ke
zjednání nápravy.
	Na ulici P. Jilemnického strážníci objevili u kontejnerů na odpadky neoprávněně odloženou starou
ledničku, stolek a další kusy nábytku. Šetřením na místě se podařilo zjistit, že pan P. O. vyklízel byt
a nepotřebný odpad zde ponechal.
Strážníci muži nařídili, aby si zajistil odvoz odloženého odpadu a za
spáchaný přestupek ho ještě „odměnili“ pokutou v blokovém řízení.
Pod vlivem alkoholu R. S. v pohostinství neoprávněně manipuloval se zavíracím kapesním nožem
a plynovou pistolí nepodléhající
registraci. Navíc s uvedenými zbraněmi obtěžoval dva hosty pohostinství. Protože další přítomní hosté měli obavu, aby s těmito zbraněmi podnapilý muž něco neudělal,
odebrali mu je a odevzdali strážníkům. Protože muž svým jednáním
porušil několik ustanovení zákona
o zbraních a střelivu, byly mu nůž
a plynová pistole podle zákona
o obecní policii odejmuty. Podezření z přestupku na úseku všeobecné
vnitřní správy strážníci písemně
zpracovali a oznámili k projednání
příslušnému správnímu orgánu
Městského úřadu Blansko, který
může také rozhodnout o propadnutí uvedených zbraní.
V měsíci únoru strážníci řešili
čtyři případy zaběhlých psů, kteří
bez náhubku volně pobíhali po
městě. Odpovědné osoby neměly
psy dostatečně zabezpečené,
proto psi utekli a sami bez dozoru
pobíhali v ulicích. Ve dvou případech psi obtěžovali na ulici občany
města a ve dvou ohrožovali bezpečnost a plynulost silničního provozu. Spáchané přestupky porušením obecně závazné vyhlášky
města byly s odpovědnými osobami projednány uložením blokových
pokut.
Robert Nedorost
vedoucí strážník MP Adamov

	Narodila se 11. března 1916 ve
Vídni. Po smrti manžela v r. 1967
se přistěhovala z České Třebové
do Adamova, kde bydlela její dcera,
provdaná Turková. Bydlela na internátě na Horce. Pracovala na
různých pracovištích – na závodním zubním středisku jako uklízečka a později v provozech 40 a 10
v závodě AS. Odsud odešla v 75
letech do důchodu.
Jako důchodkyně bydlela ve
starém pečovatelském domě pod
sokolovnou, kde měla zahrádku,
o kterou se ráda starala. Na blízkém
starém hřibově pečovala o opuštěné hroby zejména o hrob bývalého adamovského malíře Antonína
Schumanna a jeho rodiny. Zde vykonala velký a záslužný kus práce,
za což jí patří poděkování.
	Nyní již bydlí několik roků v novém pečovatelském domě na Horce, kde je velmi spokojená. V současné době se léčí na rehabilitaci
v Letovicích po úrazu ruky.
K jejímu významnému životnímu jubileu jí přejí všechno nejlepší,
hodně zdraví a pohody do dalších
let dcera Jindra, Marcela a syn
Rudolf s rodinami, a také všichni
její přátelé a známí. Ke gratulaci se
připojuje i vnučka Antonína Schumanna paní Marie Kratochvílová
z Brna a současně jí děkuje za její
péči o jejich rodinný hrob na adamovském hřbitově.
MK
placená inzerce



Pozvánka na výstavu
Vladimír Matoušek
Výstava soch z cyklu FRAGMENTY
„Umělec, který se snaží naplnit
své poslání, uvažuje nejen o tom,
jak své dílo vytvořit aby co nejlépe
odráželo jeho cítění, ale také o tom,
komu je „poslán“, koho jeho díla
oslovují, jak hovořit o věcech skrytých, tajemných a těžko uchopitelných (uvěřitelných). Do práce výtvarníka patří z tohoto pohledu také
koncepce výstavy – tedy něco jako
uspořádání posloupnosti textu,
který má být sdělen. Tato posloupnost, uspořádání, vztahovost exponátů je v instalacích, které vytvářím,

V. Matoušek – Směřování

velmi důležitá. Reprezentuje totiž
kontext zobrazených postav v dějinách, spoluvytváří vjem jednotlivého díla i myšlenky celku. Zesiluje a uceluje dojem návštěvníka.“
Tímto krátkým úvodem sochaře
Vladimíra Matouška k přípravě jeho výstav zveme všechny na slavnostní vernisáž a prohlídku výstavy
v Adamově. Vernisáž se uskuteční
v neděli 23. dubna v 16 hodin
ve Společenském centru MKS, ul.
Komenského 6. Výstavu uvede
PhDr. Jaroslav Budiš, o vystavených
pracích promluví autor. V hudební
části vystoupí Nina Matoušková –
klavír a Zuzana Stupková – flétna.
Výstavu můžete navštívit denně do
2. května od 13.00 do 17.00 hodin.
Vladimír Matoušek se narodil
v roce 1956, žije se svou rodinou
v Brně. Zabýval se restaurováním
gotických a barokních soch, od roku 1980 se věnuje původní autorské tvorbě. Jeho díla můžeme nalézt v kostelech, nemocnicích
a veřejných budovách, také však
v soukromých zahradách a sbírkách v Čechách, Belgii, Rakousku,
Německu a USA. Vystavoval samostatně na řadě míst Čech a Moravy,
ale také v Belgii, Rusku a několikrát
v Německu. Bohatý je rovněž seznam společných výstav, za zmínku
stojí na účast v české expozici na
EXPO 92 v Seville. V roce 1986
získal v Brně ocenění za plastiku,

cenu města Hirson (Francie) dostal
v roce 1999.
Matouškovy dřevěné sochy vyvolávají velké a silné pocity. To mocné a silné, co sochař svým dílům
dává, vyjadřuje úsilí o pravdivost,
úctu a čest. Nechává „promlouvat“
také svůj materiál – dřevo z nejrůznějších stromů, kdy zvláštnosti
vrostlé v kmeni zapracovává do díla.
	Dr. Michail Anikin, kurátor Petrohradské Ermitáže, napsal o jeho
díle: „Srdce opravdového umělce
jej nutí přivést k výrazu něco heroického. Teprve pak vzniká ta pravá
tvorba, která má schopnost pozvat
naše duše k probuzení“.
PhDr. Jaroslav Budiš

V. Matoušek – Žena sluncem oděná

Slova pro povzbuzení

V. Matoušek – Pocta Trojici
(část fontána)


B. BJÖRNSON norský básník a nositel Nobelovy ceny (1903) řekl, že
„Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.“ Letos se tato básníkova slova opravdu naplnila v míře vrchovaté. Všichni se těšíme na jaro, jak
už dlouho ne. Špačci už jsou tu, prý i skřivánci. Viděl jsem jedno takové
hejno špačků sedět na stromě jednoho dvorku. Připadali mi dost v šoku,
jakoby nevěděli, co s tím tady, jestli jsou tu vůbec správně. Sem tam
slétli slepicím ukrást něco k snědku a jinak celou hodinu jen kroutili hlavami. V půlce března sníh. Je to normální? Asi je. Není to prostě nic
jiného, než dlouhá zima. Mnoho lidí už to sice nebaví, „děti saňkuji už
jenom z povinnosti…“, tisk referuje, že na mnohé dospělé přicházejí
deprese, nešastní jsou jak stavaři, tak silničáři. Co s tím? Možná nám
pomůže další citát, tentokrát neznámého autora: „Jaro nepřináši vlaštovky ani sněženky, ale lidé.“ Nečekejme proto na přírodu, začněme sami…

Jiří Kaňa

MKS Adamov připravilo na duben:
5. dubna – Dětská diskotéka
trochu jinak. Začátek akce
v 13.30 hodin v sále MKS.
6.dubna – NÁVŠTĚVU BRNĚNSKÉHO PLANETÁRIA – pozorování večerní oblohy se zajímavými objekty – planety Mars, Saturn,
měsíční krajiny apod. + přiblížení hvězdné oblohy v malém sále
planetária. Začátek akce ve 20
hodin. Odjezd autobusu v 19.00
z Horky, v 19.15 z Ptačiny.
7. dubna – RECITÁL PÍSNIČKÁŘE
V.K.TOMÁŠKA. Začátek akce v 18
hodin v salonku MKS.
11. dubna – BESEDA S PRACOVNÍKY CHKO MORAVSKÝ KRAS
– K 50.VÝROČÍ VZNIKU CHKO.
Začátek akce v 18.00 hodin v salonku MKS.
20. dubna – autobusový zájezd na
jarní etapu výstavy FLORA OLOMOUC + návštěva doprovodných
akcí. Odjezd v 7.30 hod. z Adamova.
Přednáška Aleny Málkové na téma
SETKÁNÍ S ASTROLOGIÍ A HOROSKOPY, POVÍDÁNÍ O JARNÍ
OČISTĚ TĚLA PODLE POCHODŮ LUNY. Začátek akce v 17.30
hodin v salonku MKS.
22. dubna – autobusový zájezd do
Prahy – MUZIKÁLY (bližší informace v přehledu připravovaných zájezdů).
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ VLADIMÍRA KEJÍKA – PANORAMATICKÉ OBZORY. Začátek
akce v 15 hodin v salonku MKS.
23. dubna – VERNISÁŽ VÝSTAVY
(sochy – p. Matoušek). Začátek
akce v 16 hodin ve Společenském
centru, Komenského 6.
Setkání zájemců o poznávání Bible – BIBLICKÁ HODINA. Začátek
akce v 17.15 hodin v salonku MKS.

PRO TETINY. Začátek akce v 9.15
hodin v sále MKS.
30. dubna – autobusový zájezd do
divadla Radost v Brně na nové představení HRANÍ O ČERVENÉ KARKULCE. Začátek akce v 10 hodin.
Odjezd autobusu v 9.00 hodin
z Horky, v 9.10 hodin z Ptačiny.
Autobusový zájezd do divadla Reduta na představení S OPERETOU
KOLEM SVĚTA. Začátek akce v 19
hodin. Odjezd autobusu v 17.50 hodin z Horky, v 18.00 hodin z Ptačiny.

PŘIPRAVOVANÉ ZÁJEZDY
...DO DIVADLA
… NA KONCERTY
… NA VÝSTAVY A JINÉ
20. dubna – NÁVŠTĚVA JARNÍ
ETAPY VÝSTAVY FLORA OLOMOUC. Letošní ročník nabízí: květinovou symfonii věnovanou 250.
výročí narození W. A. Mozarta,
expozici Malý oslavenec, přehlídku
Holandská zahrada.
22. dubna – PRAHA – MUZIKÁLY
Tři mušketýři, divadlo BROADWAY,
950 Kč / Tajemství, Divadlo KALICH, 900 Kč / Bídníci, divadlo GOJA MUSIC HALL, 800 Kč / Elixír
života, divadlo TA FANTASTIKA,
800 Kč / Noc na Karlštejně, KONGRESOVÉ CENTRUM, 600 Kč
25. dubna – STROMY, VODA, TRÁVA, divadlo BOLKA POLÍVKY,
koncert sourozenců ULRYCHOVÝCH spojený s křtem nového CD,
cena zájezdu 290 Kč
30. dubna – HRANÍ O ČERVENÉ
KARKULCE, divadlo RADOST
Brno, cena zájezdu 65 Kč
ZA OPERETOU KOLEM SVĚTA,
divadlo REDUTA, setkání s oblíbenými melodiemi, cena zájezdu 330
Kč, důchodci 255 Kč, studenti 180 Kč

25. dubna – autobusový zájezd do
Divadla Bolka Polívky na koncert
Hany a Petra Ulrychových nazvaný
STROMY, VODA, TRÁVA. Začátek
akce v 19 hodin. Odjezd v 18 hod.
z Horky, v 18.10 hod. z Ptačiny .

1. května – KAREL IV. – CÍSAŘ
Z BOŽÍ MILOSTI – VÝSTAVA PRAHA, velkolepý výstavní projekt představující umění z období vlády LUCEMBURSKÉ DYNASTIE. Přibližuje dějiny prostřednictvím více
jak 200 nejcenějších exponátů. Výstava probíhá v prostorách Pražského hradu. Cena zájezdu 580 Kč.

27. dubna – Pohádkové dopoledne pro děti spolu s rodiči a pro děti
z mateřských škol ve městě – výchovný pořad s „tetinami“ ZELENÁ

10. května – JÁ JSEM JÁ – KONCERT MARTY KUBIŠOVÉ, divadlo
REDUTA Brno, cena zájezdu 420 Kč
13. května – HOLIDAY ON ICE –

KRASOBRUSLAŘSKÁ EXHIBICE, hala RONDO Brno, cena zájezdu 480 Kč, začátek v 15 hodin.
19. května – ŠUMAŘ NA STŘEŠE,
nový muzikál. Cena 480 Kč/240 Kč.
1. června – PRODANÁ NEVĚSTA
Nejznámější opera B. Smetany
opět v JANÁČKOVĚ DIVADLE. Cena zájezdu 360 Kč, důchodci 280
Kč, studenti 195 Kč.

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ ADAMOV
Milovníkům detektivek: Harrisová L.: Vražda na křtinách; Christie
A.: Záhadné zmizení lorda Listerdalea; Haasen C.: Naostro; Burkeová J.: 18 – sbírka detektivních povídek.
Z naučné literatury doporučujeme: Žemlička J.: Přemyslovci – jak
žili,vládli,umírali; Homolová M.:
Příběhy české a moravské kra-jiny;
Jazairiová P.: Cestou hvězdy
Knihy českých autorů: Legátová
K.–Kaprálová D.: Návraty do Želar;
Pawlowská H.: Záhada žlutých žabek; Pavel J.: Blázinec i v mé hlavě
Životopisná literatura: Votýpka
V.: Paradoxy české šlechty; Deneuve C.: Ve vlastním stínu; Paris B.:
Audrey Hepburnová

MKS Adamov
– Městská knihovna

pořádá pro školáky prázdninové
dopoledne v knihovně v pátek
14. 4. 2006 od 9 do 12 hodin. Připraveny jsou hry, soutěže a hádanky.

Soutěžní křížovka
V březnovém čísle Adamovského zpravodaje našli čtenáři mimo
jiné soutěžní křížovku, která byla
rovněž věnována připomenutí Světového dne vody. Do uzávěrky soutěže, která byla 14. března 2006,
doručilo na adresu společnosti
ADAVAK s.r.o. správné znění tajenky celkem 19 soutěžících.
Paní Lenka Vrožinová vylosovala následující tři výherce věcných
cen, které do soutěže věnovala
společnost ADAVAK s.r.o. Adamov.
Milan POSLUŠNÝ, Sadová 27/24,
Adamov; Martina MACHÁČKOVÁ, P. Jilemnického 29, Adamov;
Jindřiška POKORNÁ, Dvořákova 6, Adamov. Výherci soutěže si
mohou od 27. března 2006 vyzvednout cenu v sídle firmy ADAVAK,
s.r.o. Nádražní 455 Adamov.


Karneval

Vyhodnocení výtvarné soutěže

Pravidelně pořádá Městské
kulturní středisko v Adamově vždy
v únoru velký dětský karneval.
K němu samozřejmě patří program
pro děti, masky, dobrůtky k občerstvení, ale po vzoru nás, dospěláků, také tombola. Chceme proto
i touto cestou poděkovat všem
podnikatelům, kteří dětem do tomboly věnovali pěkné ceny. Jejich
zásluhou si snad všechny děti
domů odnášely pozornost, která
jim tuto akci bude připomínat.

V závěru měsíce března t.r. byla ve Společenském centru MKS Adamov
zahájena výstava. Ačkoliv
i v letošním roce byla pořádána v rámci oslav Světového dne vody, její charakter byl pozměněn. Řadu
roků pořádá HVK při MKS
Adamov vždy v prosinci
Salon adamovských výtvarníků, na kterém se návštěvníkům výstavy představují amatérští umělci
z Adamova a jeho okolí. Vznikla tak
myšlenka představit adamovské
veřejnosti také dětské umělce –
žáky a žákyně předškolních zařízení, základní školy a základní
umělecké školy ve městě. A tak
jsme poprvé mohli přivítat na vernisáži návštěvníky „Salonu dětsk ých adamovsk ých umělců“.
Součástí vernisáže bylo ocenění
autorů nejzajímavějších výtvarných
prací. Děti byly rozděleny podle
věku do kategorií a dnes přinášíme
přehled oceněných vystavovatelů.

Poděkování patří: manželům
Buchtovým /firma LUNA/, Marii Novotné /prodejna potravin/, manželům Růžičkovým /prodejna potravin/, Zdeňce Krejčiříkové /prodejna květin a dárkového zboží/,
Dr. Navrkalové /lékárna Blansko/,
Zdeňku Pernicovi /provozovatel
MHD Adamov/, Miloši Havířovi /tiskárna ADATISK/, Jitce Černé /kadeřnictví/, ing. Pavlu Novákovi /daň.
poradce/,Aleši Pernicovi /elektrikářské práce/, Věře Hédlové /kadeřnictví/, Ivanu Štrajtovi /tiskárna/,
Ince Zezulové /restaurace Větrník/,
Janu Koubkovi /firma GAMA/, Evě
a Vaškovi /skupina SURF Blansko/.

PLÁN ČINOSTI ODBORU
TURISTIKY TJ SPARTAK
ADAMOV NA ROK 2006
– 17. 4. – PO: Skalice – Malý
chlum – Doubravice, Velikonoční
vycházka (Adamov zast. 7.52 –
Skalice nad Svitavou)
– 29. 4. – SO: Vyškov, „Pochod
Osvobození Vyškova“ (Adamov
zast. 5.40 – Brno, dále Brno 6.37
do Vyškova)
– 1.– 30. 4.: Průzkumy tras před
obnovou značení TZT (odjezdy
si volí značkařské skupiny)


I. kategorie – děti předškolního
věku
Adam BUCHTA, 6 r. MŠ Jil.
Zimní radovánky
Pavel CRHA, 6 r. MŠ Jil.
Parník
Lukáš SIVERA, 5 r. MŠ U kost.
Rybáři
II. kategorie – mladší školní věk
1.–5. třída
Karolína JURNEČKOVÁ,
2.A ZŠ Ron.
U–RAMPA
Marek PETEREK, 1.A ZŠ Ron.
Akvárium
Zuzana KLIMEŠOVÁ, 5.B ZŠ Kom.
Slunečnice
Tereza DAŇKOVÁ, 4.C ZŠ Kom.
Piraňa
Nicole KRIKLOVÁ, 3.B ZŠ Kom.
Strašidlo
III. kategorie – starší školní věk
6.–9. třída
Alice Odehnalová, 6.B ZŠ Kom.
Návštěva ZOO
Ondřej HALUZA, 7.B ZŠ Kom.
Globus
Adéla GRIMOVÁ, 6.B ZŠ Kom.
Mrtvá a živá voda
Sandra NOSKOVÁ, 7.B ZŠ Kom.
Ohňostroj

IV. kategorie – Základní umělecká škola Adamov
Romana MIKULÁŠKOVÁ, 11 roků
Kolekce miniatur
Zuzana ČECHOVÁ, 8 roků		
Moji mazlíčci
Kristýna PLESKOVÁ, 14 roků
Podoby vody
Anna KONEČNÁ, 11 roků		
Krásy vodní hladiny
Matěj TUŽIL, 7 roků		
Dovádivý kamarád
V. kategorie – DOBRÝ NÁPAD
Michaela BOČKOVÁ, 2.B ZŠ Kom.
Dno oceánu
Vít KEJÍK, Lenka LIBICHOVÁ
5.B ZŠ Kom.
Létající ryby
Magdaléna KONEČNÁ,
Elen RODOVÁ, 5 r. ZUŠ		
Moderní koberec
Jana HRUBÁ, Lenka TÄUBEROVÁ
3.A ZŠ Ron.
Motýli
Filip KABÁT, 11 r. ZUŠ		
Cvičenec na hrazdě
VI. kategorie – SPOLEČNÁ PRÁCE
Petr SVOBODA, Michal DVOŘÁK,
Jan Karásek, 4.A ZŠ Ron.
Náš třídní vodník
Třída MŠ Jilemnického–VEVERKY
Myška a makovice
Monika SOKOLOVÁ, Aneta HEBELKOVÁ, 9.B			
Model – plesové šaty
Elenka, Lukášek, Josífek, Pavlík,
Milánek, Lucka a Hanička, MŠ U
kost.
Sněhuláci
Magdaléna KONEČNÁ, Tereza BERÁNKOVÁ, Pavel VĚŽNÍK, Patrik
PEŠA, MŠ Jil.		
Vesmír
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
Nikol UNZEITIGOVÁ			
Krajiny kolekce 3ks

Návštěva Radosti
Městské kulturní středisko v Adamově zahájilo v roce 2005 cyklus
výletů, v rámci kterých jejich účastníci navštívili mimo redakce České
televize Brno a Českého rozhlasu
Brno především brněnské divadelní scény. Nebyly to však klasické
návštěvy divadelních představení, ale exkurze, v rámci kterých nás
pracovníci těchto zařízení seznámili s historií, současností a plány
do budoucna té které divadelní scény. Současně nám umožnili prohlédnout si i zákulisí a prostory,
které nejsou běžnému návštěvníku
divadla přístupné.
Všechny tyto návštěvy byly zajímavé, avšak ta poslední, kdy jsme
si domluvili setkání s radostí, kterou především malým divákům
nabízí divadlo Radost, byla podle
mínění většiny účastníků návštěvou velice zajímavou.
	Naše prohlídka začala v hlavním divadelním sále, kde proběhla
i malá beseda s panem Petrem
Jančaříkem, manažerem divadla
Radost. Exkurze pokračovala návštěvou „malé scény“, vestibulu divadla a pokračovala prohlídkou
dílen. Viděli jsme, jak vznikají podle návrhů kulisy k jednotlivým představením, jak „se rodí“ loutky, jak
vypadá příprava každého představení, ale mohli jsme se podívat i do
divadelního archivu, který je od
podlahy ke stropu plný loutek, které účinkovaly v hrách, které dnes
již nejsou na repertoáru divadla. Na
chodbě divadla, kde mají „Radosáci“ svoji malou galerii, jsme se
alespoň díky fotografiím seznámili
s celým divadelním souborem.
Při zpáteční cestě jsme se shodli na tom, že je dobře navštívit třeba
právě divadlo i tzv. „zadním vchodem“. Teprve potom si běžný divák
uvědomí, jak velké množství práce
předchází každému představení,
ve kterém kromě herců vidíme
i jejich dřevěné kamarády, kteří nám
– divákům, jako živí připadají.
	Brněnská Radost patří mezi
divadla, která v rámci zájezdů navštěvujeme především s dětmi. Ale
ani na dospělé zde nezapomínají.
Představení „Slezeš, Kačo, z té hrušky!?“ vyvolalo úsměvy nejen u mladých diváků, ale i u diváků z řad
seniorů. Pro nejmenší diváky, kteří s navštěvováním divadel začínají, máme připraveno v dubnu pozvání na Hraní o Červené Karkulce.

SURF opět vystupoval
v Adamově
V únoru zavítali do MKS Adamov opět Eva a Vašek z blanenské
skupiny SURF. Odehrála se zde totiž premiéra akce, kterou zpěváci
do tohoto termínu neuskutečnili.
Při poslední návštěvě, v prosinci loňského roku, jen tak při řeči
připomněli, že díky zpívání procestovali společně nemalý kus světa
a chtěli by i ve svých pořadech
o krásách míst, která navštívili,
pohovořit. Slovo dalo slovo a v únoru jsme jejich věrné publikum zvali nejen na písničky, ale také na
vyprávění o Novém Zélandu doplněné promítáním fotografií. Nový
Zéland byl prvním tématem besedy
spojené s koncertem. Až stihne Vašek obdobně zpracovat materiály
z Kanady, čeká nás další setkání.



Školní kolo recitační soutěže Vzpomínka
	Někomu by se mohlo zdát, že
dnešní doba nepřeje poezii, a to vůbec nemluvím o uměleckém přednesu. Naše mládež prý vůbec nečte,
poezii přímo nesnáší a při slově recitace dostává kopřivku.
Že to nemusí být tak docela pravda se mohl přesvědčit každý, kdo ve
středu 22. února zavítal do naší školy v Adamově. Ten, kdo se někdy postavil na podium, aby přednesl před
diváky třeba jen pár souvislých vět,
může potvrdit, že to je zřídkakdy
příjemný zážitek. Jak to tedy udělat,
abychom se zbavili ostychu, trémy
a nepříjemných pocitů? Jak převést
to, co skutečně umíme, interpretovat
cizí verše nebo obhájit vlastní názor?
Není to těžké, stačí trénink, vůle a chu.
To vše nechybělo žádnému z
účastníků recetační soutěže. Učitelé
českého jazyka nabídli nejprve dětem
vhodné texty a žáci sami zkusili,
které je osloví a budou jim „sedět„.
Potom nastoupila fáze tréninku, kdy
se společně s textem učili žáci zásadám uměleckého přednesu a veřejného mluveného projevu vůbec.
V třídních kolech se pak ukázalo, kdo
nejlépe zvládl text a kdo navíc přidal
i vlastní prožitek básně. Před spolužáky ve třídě se tak často objeví talent
třeba i mezi zavilým odpůrcem českého jazyka. Třídní kolektiv pak roz-

hodne, kdo jej bude reprezentovat ve
školním kole.
Ve vlastní soutěži byli žáci rozděleni do čtyř věkových kategorií. Jenom pr vňáčci měli samostatnou
kategorii, v níž vyhráli všichni zúčastnění. V první kategorii žáků 2. a 3.
ročníku zvítězil Ondřej Synek s básničkou Poslechněte, co se stalo.
Druhou kategotii žáků 4. a 5. tříd vyhrála Eliška Buchtová (Pět minut
v Africe). Překvapením byli vítězové
třetí kategorie z 6. a 7. tříd – všechna
tři místa „ na bedně„ patřila hochům,
nejlepší z nich byl Jakub Baštinec
(báseň Žák). Kategorie nejstarších
žáků z 8. a 9. tříd potěšila všechny
diváky hojnou účastí a byla důkazem
toho, že za devět let povinné školní
docházky žáci nejen vyrostli, ale také
něco zvládli a mají dokonce odvahu
to veřejně předvést.
Zejména oceňuji výkon devááků,
kteří si i na prahu 21. století dokázali
najít chvilku pro několik veršů nebo
řádků uměleckého textu. V poslední
kategorii se nejlépe vedlo Monice
Sokolové, která zvítězila s úryvkem
z prózy Romeo, Julie a tma.
Vítězové všech kategorií budou
naši školu reprezentovat v březnovém
okresním kole recitační soutěže, a tak
jim budeme držet palce, aby jim přálo štěstí.
Dalimila Hodaňová

Dne 29. 3. 2006 tomu bylo 20 let, co
od nás navždy odešel náš drahý tatínek a dědeček pan Jiří Dáňa. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Syn Lubomír s rodinou

František Handl – 30. výročí úmrtí

jeho manželka Anežka (narozená
18. 5. 1905). Také ona pracovala
dlouhá léta v adamovském závodě
jako úřednice v nářaovně. Paní
Handlová přežila svého manžela
o 12 let (zemřela 18. 2. 1988). Na
skromné a obětavé manžele vzpomínají občané Adamova.
MK

	Dne 26. března uplyne 30 let od
úmrtí bývalého zaměstnance Adamovských strojíren a dlouholetého
občana Adamova, pana Františka
Handla.
Narodil se v Josefově, později
se rodina přestěhovala do Adamova do dvojdomku na ulici Plotní,
který obývala společně s rodinou
Čapkovou. František se vyučil
strojním zámečníkem, později pracoval v adamovském závodě v nářaovně, a jako hodinář. Staral se
tedy o všechny hodiny v závodě
včetně těch, kterým říkáme píchačky. Tak jako ostatní mladí muži
musel i on narukovat a odejít do
I. světové války (v letech 1917–1918).
Domů se vrátil jako legionář. Po II.
světové válce, kdy se organizace
sloučily s jinými odbojovými orga
nizacemi ve Svaz protifašistických bojovníků, byl dlouhá léta
činným členem, a to jak v místní,
tak i okresní organizaci. Znám byl
především jako jednatel okresní
organizace SPB.


Adamovští občané si Františka
Handla pamatují především jako
literárního důvěrníka odborů, a to
již od padesátých let. Nejdříve začínal s nabídkou a prodejem knih
odborářských v suterénu adminis
trativní budovy Adamovských
strojíren, kde bylo jeho pracoviště. Později měl svůj „stánek“ s knihami na různých
místech ve městě, již lépe
přístupných veřejnosti. Nakonec „zakotvil“ v zadním traktu
Závodního klubu Adamovských strojíren (dříve zvaném
Skaláku). Tady od přelomu
60. a 70. let, vlastně až do své
smrti (26. 3. 1976) zajišoval a
prodával hodnotné knihy. Byl
velice obětavý a svých zákazníků si velmi vážil. Jestliže
měl někdo zájem o knihu,
kterou pan Handl v prodejně
neměl, zajistil mu ji třeba hned
na druhý den tím, že ji přivezl
z Brna. V této jeho práci Františkovi obětavě pomáhala

95. výročí narození
a 35. výročí úmrtí
Anežka Bezchlebová, rozená
Slouková, se narodila 22. dubna
1911 na Obůrce u Blanska. V mládí byla zaměstnána v rodině Ing.
Josefa Opletala, zakladatele Lesnického Slavína, později pracovala
v brněnské Zbrojovce. V roce 1941
se provdala za Jana Bezchlebu.
Narodila se jim dcera Jana a syn
Jan. Do školní jídelny v Adamově
nastoupila jako kuchařka v roce
1950 a pracovala zde až do odchodu do důchodu v r. 1966. V mládí
cvičila v DTJ, později v Sokole, hrála divadlo a byla členkou řady společenských a kulturních organizací.
V roce 1970 u ní propukla zhoubná
choroba, které přes veškeré léčení
podlehla 27. května 1971.
Za vzpomínku na svoji tetu děkují synovci a neteře z Adamova,
Blanska a Obůrky.
MK
placená inzerce

VII. školní ples
Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, pořádala 18. března 2006

INZERCE
• Vyměním družstevní byt 3+1 na
Neumannové ulici v Adamově za
byt 1+1 v Adamově + doplatek. Byt
je na jihovýchodní straně domu.
Krásný výhled, zděné jádro, velká
komora. Nabízím i garáž nedaleko
od bytu. Svoboda, tel.: 608 028
681, email: svobodaantonin@centrum.cz
• Pronajmu byt 2+1 v Adamově na
Ptačině, ul. Družstevní. Byt je zaří-

školní ples. Již posedmé se zaplnil
vyzdobený sál Městského kulturního střediska vítanými hosty z řad
rodičů a přátel školy. Moderní polonéza žáků devátých a osmých tříd,

zený, s balkonem, 1.p., volný ihned.
Nájem 7.500 Kč vč. inkasa, tel. 777
576 767.
• Hledám pronájem bytu 2+1, př.
1+1 v Adamově. Spěchá. Tel. 605
487 003.
• Hledám byt 1-2+1 v Adamově, tel.
605 903 800.
• Prodám byt 1+1 v OV na Horce.
Tel. 604 723 500.
• Koupím byt v Adamově 2+1
s balkonem. Cena do 670 000 Kč.
Tel. 732 179 506.
• Prodám byt v OV 2+1, 61,83 m2 na
ul. Jilemnického. Tel. 723 150 834.

pod vedením paní učitelky Klepárníkové, zahájila společenský ples.
Dojaté a usměvavé tváře rodičů
svědčily o jejich úspěchu.
K tanci a poslechu hrála skupina Tom Sawyer band a taneční
parket byl zaplněn do posledního
místečka. Pohybové kreace hostů
se pravidelně střídaly s vystoupením dětí ze základní školy pod vedením paní učitelky Klepárníkové
a Tůmové. Mladší žákyně se pochlubily pohybovým číslem Večerníček a rockenrolem Pomáda, starší
žákyně taneční kreací Vlasy.
Všechny hosty okouzlilo taneční vystoupení bývalé žákyně Dominiky Tapšíkové s partnerem, kteří
předvedli rozmanité moderní i klasické tance. Zajímavé a oceněné
bylo vystoupení žáků z kroužku
judo, které připravil pan Tyla.
Jednotlivá čísla uváděl pan Klepárník. V bohaté tombole se díky
štědrým sponzorům sešlo asi 200
cen. Stačilo mít jen trochu štěstí
a vybrat si ten správný los a odnést
si své vysněné přání.
I tento ples ale skončil a hosté
se nemohli rozloučit. Nakonec se
dohodli, že se za rok sejdou na dalším, v pořadí již osmém, školním
plese.
Za zdařilou přípravu a organizaci plesu patří dík těmto obětavým
zaměstnancům školy: Editě Kuběnové, Olze Tůmové, Stanislavu
Tůmovi, Martině Řezníkové, Dagmar Hrubé a Miroslavu Hrubému.
Jana Burianová,
ZŠ a MŠ Adamov
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VODA 2006
V pátek 24. března vyvrcholily
oslavy Světového dne vody. Celý
týden měli občané města, ale i žáci základní a mateřské školy, možnost se při různých akcích dozvědět spoustu zajímavostí týkajících
se „Vody pro Adamov“.

Ve dnech 20.–22. března připravila firma ADAVAK, s.r.o., která
byla spolu s Městským kulturním
střediskem a Městem Adamov pořadatelem těchto akcí, celkem pět
exkurzí, které děti i dospělé zavedly ke studním s vodou pro město,
k úpravně vody, vodojemům, na
dispečink firmy ADAVAK a k čistírně odpadních vod. Ve středu se
v MKS konala beseda, v rámci které jednatel firmy ADAVAK, Jiří Charvát, doplnil exkurze ještě o řadu
dalších informací. Paní Němcová
(pracovnice firmy ADAVAK) s sebou na besedu přinesla mikroskop
a ukázala účastníkům besedy bakterie potřebné pro dobrou kvalitu
vody.
Týden akcí zakončila v pátek
24. března vernisáž 1. ročníku výstavy SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ. Na něm
svoje práce představily děti ze základní, mateřské a základní umělecké školy ve městě. Ty taktéž při-

pravily pod vedením svých učitelů
kulturní program. Součástí vernisáže bylo i vyhodnocení výtvarné
soutěže, která výstavě předcházela. Celkem 28 jednotlivců a kolektivů se mohlo těšit z ocenění, které
bylo doplněno dárkem v podobě
výtvarných potřeb. Základní a mateřská škola v Adamově a ZUŠ
obdržely od firmy ADAVAK navíc sponzorské
dary.
Vo d a b y l a
také tématem
projektů, na kterých pracovali
společně žáci
a učitelé ZŠ. Několikrát se téma
voda v různých
podobách objevilo i v námětech
básní, se kterými se zapojily děti našeho regionu
do okresního kola recitační soutěže pořádané v adamovské základní škole. Všichni, kdo se některé
z uvedených akcí zúčastnili, vědí
dnes o naší vodě spoustu zajímavostí. Děkujeme proto touto cestou
všem, kdo se na přípravě akcí,
podíleli.
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Letní stanový tábor

UHŘÍNOV
Termín: 30. 7.–13. 8. 2006
Místo: Uhřínov
(5 km od Velkého Meziříčí)

Cena: 3 200,- Kč
(možnost splátek)

Organizuje občanské
sdružení TUKAn.

Informace a přihlášky:
Mgr. Stanislav Tůma
Osvobození 10
Adamov,
tel. 723 882 254
http://tukani.webpark.

Zájezd do Polského Těšína

V sobotu 22. 4. 2006 je pořádán jednodenní zájezd. Zájemci se mohou přihlásit u p. Kostelecké, Komenského 19/20, Adamov nebo na
č. 516 447 179. Cena 230 Kč, nutno
uhradit při přihlášení. Odjezd z Ptačiny ve 3.45 hod, z nám. Práce ve
4.00 hod.
Cestovní pas nebo OP nutný!

SKLENÁŘSTVÍ Pelikán-Mazanec

Bulharská 90, Brno, tel. 541 212 138, 603 447 336
veškeré sklenářské práce, zasklení u zákazníka i na dílně – možno i na počkání.

Dále nabízíme zhotovování izolačních dvojskel, broušení zrcadel, interiérových skel, obkladů stěn zrcadly a jn.
placená inzerce

Correct
CorrectReal
RealEstate
Estates.r.o.
s.r.o.

Nám.Republiky
Republiky
Blansko
Nám.
3,3,
Blansko

budovČKomerční
Komerþníbanky,
banky, 4.p.
v vbudově
sídlo
firmy:
Slovákova
Brno
Sídlo
firmy:
Slovákova
11,11,
Brno

PROVOZNÍ DOBA BLANSKO PO-PÁ 9 – 17

PRODÁVÁTE VÁŠ
Pro
BYT, DģM,
Garantujeme
prodávající
Pro majitele
POZEMEK, CHATU?
všechny
prodej
Vašeho
POMģŽEME
VÁM OD všechny služby
služby
bytu
nebo
RD
VŠECH
STAROSTÍ
ZDARMA
ZDARMA !
do 1SPOJENÝCH
měsíce !
S PRODEJEM.

Volejte
000
Volejte: ♦ ZDARMA
516 410 774 ♦ 800
mobil:145
731 186
086
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Turnaj ve vybíjené

Adamovské holky z osmých tříd

Turnaj v halové kopané
	Dne 30. 1. 2006 se konal dlouho
očekávaný turnaj v halové kopané,
pořádaný naší školou v adamovské
hale. Začátek turnaje byl stanoven
na osm hodin ráno. Ještě před začátkem turnaje se museli sejít všichni hráči svých týmů, aby se ukázalo, jestli jsou fotbalisté připraveni
na začátek. Jakmile nastoupily
první dva týmy, které se měly utkat
v prvním zápase, přišel k půlkruhu
pro rozehrávání rozhodčí pan Němec a následně odpískal začátek
úvodního zápasu. Turnaj probíhal
bez problémů a ve všech týmech
vládla dobrá nálada. Hrálo se bez
zdržování, zápas po zápase. Hrací
doba byla celkem 20 minut.

Turnaje se zúčastnily 4 týmy
a nakonec po těžké a dobře odvedené práci vyhrál tým osmých tříd
FC Tonda.Tento tým měl stejný počet bodů jako tým Tarzani, ale vzájemný zápas vyhrál 2:1. Stejně na
tom byly další dva týmy, u kterých
rozhodoval také vzájemný zápas.
Konečné výsledky turnaje:
Tým

Skóre

Body

5:2

6

Tarzani

10:2

6

Red Bulls

2:10

3

2:5

3

FC Tonda

Ctižádostiví
Extrémisti

Ve čtvrtek 23. 2. 2006 se v adamovské hale konal turnaj ve vybíjené. Turnaj se hrál ve dvou věkových kategoriích. První kategorie
dívek z osmých ročníků se zúčastnily čtyři týmy. Ve druhé kategorii
hrály dívky z devátých ročníků
a zúčastnilo se jí pět týmů. Hrací
doba jednoho zápasu byla 2x7 minut. Holky z naší „školky“ ze zúčastnily v obou kategoriích a svým
výkonem nám rozhodně neudělaly ostudu, spíše naopak. Děvčata
z osmých tříd v prvním zápase
remizovala se ZŠ Erbenova 1:1
a stejným výsledkem hrála i s pozdějšími vítězkami z Letovic. V posledním zápase podaly holk y
skvělý výkon a porazily ZŠ Lomnice 2:0. Tyto výsledky jim přinesly
skvělé druhé místo. Dívky z devátých tříd odehrály 4 zápasy. Hned
v prvním zápase získaly jeden bod
za remízu se ZŠ Lomnice 1:1. Poté
bohužel po velké snaze prohrály
další dva zápasy 0:2. Nejprve
s Letovicemi a další se ZŠ Erbenova. V posledním zápase se ZŠ Svitávka holky zabojovaly a po velmi
dobrém výkonu remizovaly 1:1 a v
konečném pořadí na turnaji obsadily neoblíbené, ale hezké čtvrté
místo. Organizaci turnaje vzala už
tradičně na svá bedra paní Kuběnová, ale my dva jsme se jí snažili
trochu pomáhat a ona na nás byla
na oplátku hodná, jak už to má ve
zvyku. Všechny zápasy řídila z pozice rozhodčí paní učitelka Klepárníková. Na dívky čekaly hezké
ceny, které určitě potěšily.
Výsledky obou kategorií:
Osmý ročník
Tým

Skóre

Body

ZŠ Letovice

43:9

5

ZŠ Adamov

27:29

4

ZŠ Lomnice

19:33

2

ZŠ Erbenova

22:35

1

Devátý ročník
Tým

Skóre

Body

ZŠ Letovice

33:6

8

ZŠ Erbenova

33:16

6

ZŠ Lomnice

20:26

3

ZŠ Adamov

25:36

2

ZŠ Svitávka

17:44

1
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Podnikatelé,
jste na své problémy sami?

… a už ani nedoufáte, že by Vám někdo pomohl?
Zdarma Vám zpracujeme řešení
podle Vašich potřeb. Pokud nevěříte, vyzkoušejte!
Není v tom žádný háček. Jsme nestátní nezisková
organizace s cílem pomáhat firmám a podnikatelům
s jejich problémy. V rámci projektu Informačních míst
pro podnikatele provozujeme tato poradenská centra
v pověřených obcích.
Například Vám pomůžeme najít obchodní partnery
v Německu, založit pobočku v Rakousku, poradíme
jak získat peníze formou dotace z fondů EU, nebo zaplatíme až 50tis.Kč za školení Vašich zaměstnanců.

Pro více informací kontaktujte, volejte:
RM Blansko
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Náměstí Republiky 1
67801 Blansko
516 775 707
Ing. Alena Šafránková
rmbrno@inmp.cz

RM Brno
Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3
60167 Brno
542 173 589
Jana Indrová
rmbrno@inmp.cz

ERM Boskovice
Městský úřad Boskovice
Masarykovo nám. 1/2
68018 Boskovice
516 488 620, 737 260 437
Jana Indrová
imp@brno.cz

RM Brno - Výstaviště
OHK Brno
Výstaviště 1
64804 Brno
541 159 542
Jana Bělehradová
rmbrno@inmp.cz

RM Slavkov u Brna
Městský úřad Slavkov u Brna
Palackého nám. 64
68401 Slavkov u Brna
544121180, 737 260 436
Jaroslav Křápek
rmslavkov@inmp.cz

ERM Bučovice
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
68501 Bučovice
517 324 423, 737 260 436
Jaroslav Křápek
imp@meuslavkov.cz

RM Znojmo
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
nám. Armády 8
66902 Znojmo
515 216 575, 737 260 438
Martina Lendlerová
rmznojmo@inmp.cz

ERM Moravský Krumlov
Městský úřad
Moravský Krumlov
Klášterní nám. 125
67201 Moravský Krumlov
515 300 714
Jana Bělehradová
imp@ohkbrno.cz

Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje
Kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, PhDr. V. Grolich, Mgr. M. Kučera, L. Vrožinová, J. Králíčková. Odpovědný
pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 625, e-mail hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla
18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Nevyžádané
materiály se nevracejí. Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: Reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01 Blansko.
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