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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Hotel a restaurace „Skalní sklep“. Nájemci byli bratři Ducháčkové. Hotel využívali úředníci ze strojíren k ubytování , hojně navštěvovaná 
byla i restaurace. Idylka na obrázku je protikladem současného havarijního stavu.
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Vážení spoluobčané, 

ZPRÁVY Z MATRIKY

Blahopřejeme:
2. 1.  Ing.  Daniel Dařílek, 70 

roků, Družstevní 2
8. 1.   Michal Hallo, 82 roky, 

Petra Jilemnického 10
12. 1.   Josef Hochman, 70 roků, 

Komenského 11
16. 1.   Richard Papež, 84 roky, Blažkova 6
17. 1.   Antonín Lukáš, 70 roků, 

Komenského 17
21. 1.   Milada Šenkýřová, 75 

roků, Opletalova 48
23. 1.   Bedřich Hájek, 75 roků, Tererova 4
24. 1.   Drahomíra Nečasová, 

75 roků, Tererova 1
27. 1.   Drahomíra Všianská, 80 roků, 

Petra Jilemnického 12
27. 1.   Marie Korabečná, 80 roků, 

Komenského 21
28. 1.   Vlasta Selucká, 85 roků, 

Petra Jilemnického 2
29. 1.   Jiří Mikula, 81 rok, Petra 

Jilemnického 9
29. 1.   Ing.  František Novák, 75 

roků, Komenského 21
30. 1.   Milada Puklová, 83 roky, 

Komenského 3
31. 1.   Marie Pernicová, 94 

roky, Pod Horkou 6
31. 1.   Vlasta Kosová, 83 roků, 

Komenského 1

Úmrtí
12. 12. 2007 Miloslav Kopecký, roč.  

1928, Petra Jilemnického 18
23. 12. 2007 Růžena Svobodová, roč.  

1930, Petra Jilemnického 16
5. 01.   Miluše Papižová, roč. 1945, 

Petra Jilemnického 27

na 11. zasedání městského zastupitelstva 
jsem byl požádán z řad veřejnosti o zpraco-
vání informací k účasti jednotlivých zvole-
ných zastupitelů na veřejných zasedáních. 
Z tohoto důvodu níže uvádím krátké a struč-
né zhodnocení činnosti Zastupitelstva měs-
ta Adamova a Rady města Adamova za ob-
dobí od 7.11.2006 do 31.12.2007.

Zastupitelé byli svoláni ke společnému 
veřejnému zasedání ve shora uvedeném ob-
dobí celkem 15 krát. Z toho jednou muselo 
být zasedání zastupitelstva předčasně ukon-
čeno z důvodu nízkého počtu přítomných 
zastupitelů, jelikož nebylo se schopno usná-
šet. Celkově bylo projednáno 218 bodů.

Datum Poř. 
č.   

Část z projednávaných, řešených a schválených záležitostí 

07.11.2006 1. slib zastupitelů, volba starosty a místostarosty města, volba členů rady, 
volba předsedů výborů

30.11.2006 2. jednací řád zastupitelstva, zvolení členů výborů, pověření řízení městské 
policie, zvolení zástupců pro zastupování města ve společnosti ZTA 

19.12.2006 3. nedobytná pohledávka za AIB Praha, rozpočtové provizorium na 
1-3/2007, poskytnutí ručitelského závazku ve prospěch ZTA Adamov

25.01.2007 4. záměr odprodeje bytů na ulici Opletalova 38 a,b, projektová dokumenta-
ce k prostranství před kostelem, pravidla pro udělování dotací z rozpoč-
tu města pro oblast sportu a tělovýchovy

22.02.2007 5. převod správy veřejného osvětlení, zřizovací listiny ZŠ a MŠ Adamov 
a JSDH Adamov

22.03.2007 6. rozpočet 2007, pravidla pro privatizaci bytů, schválení dotací v oblasti 
sportu a tělovýchovy, zadávací podmínky pro projekt prostranství před 
kostelem

26.04.2007 7. obchodování s depozitními směnkami, vstup města do Národní sítě 
zdravých měst ČR

21.06.2007 8. přijetí dotace v rámci projektu Bezpečná jízda, závěrečný účet města za 
rok 2006, stanovení cen bytových jednotek v domě Osvobození 10

12.07.2007 9. přijetí dotace na II. Etapu regenerace sídliště Horka, přijetí dotace na 
opravu vodovodu na ulici Komenského, poskytnutí ručitelského závazku 
ve prospěch ZTA Adamov

30.08.2007 10. Energetická koncepce města Adamova, deklarace Zdravého města Ada-
mova, schválení dotací v oblasti sportu a tělovýchovy

27.09.2007 11. stanovení ceny k prodeji budovy ZUŠ Adamov a forma prodeje, zatep-
lení části bytového domu Komenského 6 a přijetí investičního úvěru na 
finanční dokrytí investice

25.10.2007 12. neusnášeníschopné
08.11.2007 13. převod požárního vozidla CAS MAN 24, schválení změn územního plánu 

města, darovací smlouvy na rekonstrukci Alexandrovy rozhledny, nepři-
jetí dotace na nákup nové požární cisterny

29.11.2007 14. půjčka společnosti ZTA Adamov, stanovení cen bytových jednotek 
v domě Opletalova 38 a,b, společný zápis kontrolního a finančního vý-
boru k financování rekonstrukce soustavy CZT

20.12.2007 15. rozpočtové provizorium 1/2008, investiční úvěr na refinancování MŠ Ko-
menského 6

Jaroslav Bernášek, Ing., Volba pro město, 
účast 7; 46,7%

Jaroslav Budiš,  PhDr., Volba pro město, účast 
13; 86,7%

Věra Hlavsová,  PaedDr., Volba pro město, 
účast 10; 66,7%

Jana Burianová,  Mgr., SNK, účast 10; 66,7%
Antonín Karásek, SNK, účast 9; 60,0%
Vít Dáňa, KSČM, účast 13; 86,7%
Mária Koudelová, KSČM, účast 14; 93,3%
Hana Marková, KSČM, účast 14; 93,3%

Naděžda Pikartová, ČSSD, účast 14; 93,3%
Jiří Němec, ODS, účast 15; 100,0%
Rudolf Rybář,  Doc, Ing, CSc., ODS, účast 11; 

73,3%
Karel Truhlář,  RNDr., ODS, účast 15; 100,0%
Miroslav Čuma, Šance pro Adamov, účast 

14; 93,3%
Tomáš Střelec, Šance pro Adamov, účast 13; 

86,7%
Stanislav Korábek, KDU-ČSL, účast 14; 93,3%

Městská rada se k projednávání záleži-
tostí města sešla za uvedené období 33 krát. 
V rámci těchto schůzí bylo projednáno 681 
bodů. Stejně jako u sledování účasti na za-
sedání zastupitelstva nejsou v přehledu zo-
hledněny pozdní příchody či předčasné od-
chody z jednání.

Jméno, příjme-
ní, titul

Účast % Neú-
čast

Jana Burianová, 
Mgr.

29 87,9 4

Miroslav Čuma 31 93,9 2
Hana Marková 30 90,9 3
Jiří Němec 33 100,0 0
Rudolf Rybář, 
Doc.,Ing.,CSc.

24 72,7 9

Zpracoval: Němec
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Vážení občané,
s novým rokem přichází i nový způsob 

připomenutí a zároveň upozornění na do-
držování stanovených termínů splatnos-
tí místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „komunální odpad“). 

Snažte se níže uvedené informace nebrat 
na lehkou váhu a volně vloženou složenku 
ve zpravodaji nevyhazujte, vezměte ji jako 
upomínku na uhrazení místního poplatku 
za komunální odpad v termínech splatnos-
ti daných obecně závaznou vyhláškou měs-
ta Adamova č. 24/2002, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že dle 
usnesení z 2. schůze Rady města Adamo-
va konané dne 29.11.2006, budou veškeré 

Dražba bytů
Město Adamov nabízí formou veřejné 

dražby dobrovolné, kterou organizuje spo-
lečnost PROKONZULTA, a.s., Brno dvě jedno-
pokojové bytové jednotky na adrese Opleta-
lova 38 a,b. Dražba se uskuteční v zasedací 
místnosti Městského úřadu Adamov, Pod 
Horkou 2, Adamov dne 7. 2. 2008 od 14,00 
a 14,30 hodin. 

Nejnižší podání:  500.000,- Kč
Minimální příhoz:  5.000,- Kč
Dražební jistota:  150.000,- Kč
Bližší informace naleznete na úřední des-

ce Městského úřadu Adamov ve formě dra-
žební vyhlášky.

Vývěsní skříňka
Na ul. Opletalova u autobusové zastávky 

v Adamově je vývěsní skříňka č. 6 neobsaze-
ná. Zájemci o její výpůjčku, popř. pronájem, 
se mohou hlásit na odboru MSÚ MÚ Ada-
mov - tel. 516 499 628.

 OMSÚ

Igelitové sáčky
Odbor MSÚ provádí pravidelné kontroly 

stavu zásob igelitových sáčků na „psích od-
padkových koších“. Může se ovšem stát, že 
dojde k nenadálé zvýšené spotřebě sáčků 
a jejich úplné vypotřebování. Nemohou pro-
to být do dalšího kontrolního termínu vyu-
žívány pro sběr psích exkrementů. Z tohoto 
důvodu příslušný odbor žádá občany, kteří 
zjistí vypotřebování sáčků o aktuální infor-
maci prostřednictví SMS zprávy na telefonní 
číslo: 724 862 158. Za spolupráci děkujeme. 

OMSÚ

Oprava rozhlasu
Oznamujeme občanům, že v měsíci úno-

ru 2008 budou probíhat kontroly a opravy 
rozhlasových hnízd v Adamově. Požadavky 
na případné opravy je možné průběžně hlá-
sit na odbor majetkový a stavební úřad MÚ 
Adamov. 

 Odbor majetkový a stavební úřad

Poděkování
Touto cestou bych ráda poděkovala ada-

movským hasičům za úspěšný odchyt srn-
ky, která uvízla v areálu koupaliště na Horce 
a její následné vypuštění do volné přírody. 

 Miloslava Marková

pomeňte uvést variabilní symbol = rodné 
číslo poplatníka.

Při platbě za více poplatníků uveďte do 
kolonky „zpráva pro příjemce“ data naroze-
ní osob, za něž je poplatek hrazen. Do této 
zprávy se vejdou čtyři data narození ve for-
mátu ddmmrr (např. 210573, 061102). Zkrá-
cená data od sebe neoddělujte lomítkem, 
čárkou, tečkou apod..
2. bezhotovostním převodem 
a) prostřednictvím internetového bankov-

nictví nebo GSM bankovnictví
Identifikační údaje na vložené složence 

použijte pro vytvoření příkazu k úhradě. Ne-
zapomeňte: variabilní symbol – Vaše rodné 
číslo. V případě úhrady za více poplatníků 
uveďte jejich data narození dle shora uvede-
ných instrukcí (ddmmrr).
b) příkazem k úhradě

Identifikační údaje na vložené složence 
přepište na druhou stranu složenky (příkaz 
k úhradě) a tento vhoďte do sběrového boxu 
České spořitelny. Nezapomeňte: variabilní 

nedoplatky vymáhány exekucí prostřed-
nictvím soudních exekutorů, o čemž se již 
v roce 2007 mohlo několik Vašich spoluob-
čanů přesvědčit.

Sazba poplatku na jednoho poplatní-
ka je pro kalendářní rok 2008 stanovena na 
500 Kč se splatností:
a) jednorázově nejpozději do 31.3.2008
b) ve dvou stejných splátkách tj. 250,- Kč, 

a to do 31.3.2008 a do 30.9.2008
c) vznikne-li poplatková povinnost v průbě-

hu kalendářního roku, je poplatek splat-
ný do 30 dnů od jejího vzniku (přihlášení 
k trvalému pobytu, narození dítěte, získá-
ní vlastnictví stavby určené nebo sloužící 
k individuální rekreaci)

Možnosti způsobu úhrady místního 
poplatku:
1. poštovní poukázkou (viz. uvedený vzor 

správně vyplněné poštovní poukázky).
Volně vloženou poštovní poukázku typu 

A v tomto zpravodaji doplňte čitelně hůlko-
vým písmem dle uvedeného vzoru. Neza-

symbol – Vaše rodné číslo. V případě úhrady 
za více poplatníků uveďte jejich data naroze-
ní dle shora uvedených instrukcí (ddmmrr).
3. v hotovosti na pokladně Městského úřa-

du Adamov v pokladní hodiny
pondělí 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 12.00 12.30 – 18.00 hod. 
čtvrtek 8.00 – 11.00 hod.
Více informací a Vaše dotazy zodpoví 

správce poplatku paní Dana Charvátová na 
tel. č. 516 499 629 nebo na e-mailu dana.
charvatova@adamov.cz.

Odbor ekonomický

Adatisk Adamov přijme 
tiskaře a a pracovníka 

k obsluze řezačky papíru.
Praxe nutná

Tel.: 516 446 770 
dopoledne
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Změny sociálních dávek

Koncepce zabezpečení lékařské služby 
první pomoci (LSPP) a lékárenské 

pohotovostní služby v Jihomoravském 
kraji pro rok 2008

Od 1. 1. 2008 došlo k významným 
změnám u řady sociálních dávek, a to 
jak v pojistných systémech /nemocenské 

a důchodové pojištění/, tak v nepojist-
ných systémech /státní sociální podpora, 
pomoc v hmotné nouzi, sociální služby/ 

včetně zákona o životním a existenčním 
minimu. Tyto změny nastaly na základě 
zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve-
řejných rozpočtů. Hlavním účelem tohoto 
zákona je zastavit rychlý vzestup finanč-
ních prostředků vynakládaných ze státní-
ho rozpočtu v sociální oblasti.

Nejvýznamnější změnou zákona č. 
110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu, je změna pravidel pro zvyšování 
částek životního a existenčního minima, kdy 
podmínka pro zvýšení těchto částek spočí-
vající v nárůstu spotřebitelských cen ales-
poň o 5% zůstala zachována, avšak povinné 
zvýšení těchto částek při splnění této pod-
mínky bylo od 1. 1. 2008 změněno na fakul-
tativní zvýšení. Podstatná změna se rovněž 
týká okruhu společně posuzovaných osob 
při zjišťování, zda příjmy společně posuzo-
vaných osob dosahují částek životního nebo 
existenčního minima.

Změny, které se týkají zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou zejména v upřes-
nění okruhu osob v hmotné nouzi a ve výši 
částky živobytí pro účely poskytování pří-
spěvku na živobytí. Dochází k zúžení okru-
hu osob, které jsou považovány za osoby 
v hmotné nouzi. Za osobu v hmotné nouzi 
se nebude považovat osoba, která je vede-
na v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez 
vážných důvodů odmítla vykonávat krát-
kodobé zaměstnání nebo se účastnit v cíle-
ném programu k řešení zaměstnanosti, a to 
po dobu tří kalendářních měsíců následují-
cích po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí, 
a osoba, které nevznikl nárok na nemocen-
ské proto, že si úmyslně přivodila dočasnou 
pracovní neschopnost nebo jí vznikla dočas-
ná pracovní neschopnost zaviněnou účastí 
ve rvačce, bezprostředním následkem opi-
losti, nebo užití omamných prostředků ane-
bo při spáchání úmyslného trestného činu, 
a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží 
ve snížení výši.

Pro osoby, které nejsou zaměstnány nebo 
jinak výdělečně činné nepřetržitě po dobu 
delší než 12 měsíců, je nově částkou živobytí 
jen částka existenčního minima /tj. 2 020 Kč 
měsíčně/. Uvedená změna se nebude týkat 
osob, které dosáhly věku nejméně 55 let, 
osob se zdravotním postižením a rodiče pe-
čujícího o dítě ve věku do 12 let. 

Veškeré bližší informace o dávkách po-
moci v hmotné nouzi, tj. příspěvku na ži-
vobytí, doplatku na bydlení a mimořádné 
okamžité pomoci Vám rádi poskytneme na 
telefonním čísle 516 499 625 nebo v úřední 
dny na odboru sociálních a správních věcí 
Městského úřadu. 

OSSV 

Doba poskytování LSPP je stanovena takto:
Mimo Město Brno:

v pracovní den:
17,00 hod. – 22,00 hod.  LSPP pro dospělé, LSPP pro děti 
18,00 hod. – 6,00 hod. ohledání zemřelých

v nepracovní den:
8,00 hod. – 20,00 hod. LSPP pro dospělé, LSPP pro děti, 
nepřetržitě ohledání zemřelých
8,00 hod. – 13,00 hod. LSPP stomatologická

Město Brno:
v pracovní den:

17,00 hod. – 7,00 hod.  LSPP pro dospělé, LSPP pro děti, LSPP stomatologická
 ohledání zemřelých

nepřetržitý provoz lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná)
v nepracovní den:

nepřetržitý provoz LSPP pro dospělé, LSPP pro děti, ohledání zemřelých
 LSPP stomatologická
 lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná)

1. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
2. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře – musí být 

ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě. 
3. Stomatologická LSPP mimo Město Brno bude zajištěna na jednom místě v okrese.
4. Služba ohledání zemřelých bude zajištěna jedním zdravotnickým zařízením v okrese 

(Nemocnice Znojmo, p.o., Nemocnice Vyškov, p.o., Nemocnice Kyjov, p.o., Poliklinika Břec-
lav, s.r.o., Nemocnice Boskovice, Úrazová nemocnice Brno) – spádovým územím bude 
území okresu (tedy ne podle přirozené spádovosti, ale administrativně). Pro okres Brno-
venkov bude služba ohledání zemřelých zajištěna poskytovatelem této služby pro 
Brno-město. Služba bude vykonávána lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP. 

Poskytovatelé LSPP

Okres Obec LSPP v roce 2008 Poskytovatel LSPP

Brno-
město Brno

pro dospělé, pro 
děti, stomatolo-
gická, 
lékárenská poho-
tovostní služba

pro dospělé – Úrazová nemocnice Brno, tel.: 
545 538 538
pro děti – Dětská nemocnice Brno, tel.: 
532 23 1111
stomatologická – Stomatologické centrum Ka-
ráskovo nám. 11, tel.: 548 42 42 42 (od 14. 1. – 
do té doby FN U sv. Anny, tel.: 543 183 459)

Blansko

Blansko pro dospělé Nemocnice Blansko, tel.: 516 527 870

Boskovice
pro dospělé, pro 
děti, stomatolo-
gická

Nemocnice Boskovice, s.r.o. (LSPP pro dospě-
lé), tel.: 516 491 283
Nemocnice Boskovice, s.r.o. (LSPP pro děti), 
tel.: 516 491 346
Česká stomatologická komora (stomatologic-
ká LSPP), informace na tel.: 516 491 111 nebo 
516 491 165
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Teplo z CZT ve městě Adamov

CZECH POINT
Upozorňujeme občany, že na matrice 

Městského úřadu v Adamově je možné zís-
kat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, 
obchodního rejstříku, živnostenského rejst-
říku a z rejstříku trestů.

Projekt s názvem Czech Point znamená: 
Český Podací Ověřovací Informační Národ-
ní Terminál. Na tento projekt byla poskyt-
nuta dotace ze státního rozpočtu ve výši Kč 
50.000,-.

Výpis z Katastru nemovitostí ČR 
O výpis může požádat anonymní žadatel. 

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnic-
tví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud 
žadatel chce výpis podle listu vlastnictví, 
musí znát katastrální území a číslo listu vlast-
nictví. Vydání každé strany výpisu je zpoplat-
něno částkou 50,- Kč. Pokud žadatel potře-
buje výpis podle seznamu nemovitostí, měl 
by znát katastrální území a dále buď parcel-
ní číslo požadované nemovitosti, jedná-li 
se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo 
číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto 
případě je ověřený výpis zpoplatněn 50,- Kč 
za každou stranu výpisu. O výpis lze zažádat 
i podle seznamu jednotek, v případě, že bu-
dova je dělena na jednotky, což je typické 
u větších staveb, dělících se na jednotlivé 
byty, garáže atd. V tomto případě pochopi-

Co dělat při 
mimořádné události?
Součástí únorového zpravodaje je in-

formační publikace složek integrované-
ho záchranného systému Jihomoravské-
ho kraje, která nabízí základní informace 
a postupy jednání při mimořádných udá-
lostech. 

telně musí žadatel znát nejen popisné číslo 
domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Výpis z Obchodního rejstříku ČR
O výpis může opět požádat anonymní ža-

datel. Výpis lze požadovat na základě znalos-
ti IČ obchodní organizace. I zde je každá stra-
na výpisu zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Výpis z Živnostenského rejstříku ČR
I v tomto případě může o výpis požádat 

anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na 
základě znalosti IČ obchodní organizace. 
I v tomto případě je každá strana výpisu zpo-
platněna částkou 50,- Kč.

Výpis z Rejstříku trestů 
Na rozdíl od ostatních výpisů lze vydat 

výpis z Rejstříku trestů osobě, které se výpis 
týká. Tato osoba musí mít platný doklad to-
tožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Vý-
pis se může vydat i cizincům, kteří mají trva-
lé bydliště v ČR. Zatím není možné vydávat 
výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o vý-
pis z Rejstříku trestů na základě plné moci. 
I zde je výpis zpoplatněn částkou 50,- Kč.

Poplatky se vybírají v hotovosti na po-
kladně Městského úřadu v Adamově.

O vydání ověřených výpisů si mohou 
občané požádat pouze v úřední hodiny tj. 
v pondělí v době od 8.00 – 12.00 a od 12.30 – 
17.00 hodin a ve středu od 8.00 – 12.00 a od 
12.30 – 18.00 hodin. 

 Lenka Maláková 
 odbor sociálních a správních věcí

Vážení odběratelé,
 touto cestou navazujeme na předchozí 

články z roku 2007, které se zabývaly pro-
blematikou dodávek tepla v Adamově, jeho 
cenou a dalšími záležitostmi spojenými s re-
konstrukcí celé soustavy tepelného hospo-
dářství. V těchto dnech jste jako odběratelé 
tepla z centrálního zdroje CZT obdrželi nebo 
obdržíte vyúčtování ceny tepla za rok 2007 
a předběžnou kalkulaci ceny na rok 2008. 
V letních měsících jsme avizovali fakturova-
nou cenu 1 GJ ve výši Kč 458,57 včetně 5 % 
DPH. Tato cena při kontrolních měsíčních 
závěrkách vycházela a byla dodržována ješ-
tě do října 2007. Následné zdražení plynu 
a elektrické energie mělo za důsledek i nut-
nou úpravu proměnné složky tepla a přizpů-
sobení ceny tepla na aktuální vývoj a výši 
těchto vstupních médií. 

Vyúčtování ceny tepla roku 2007
Cena tepla je složena ze dvou složek. Pro-

měnná složka, o čemž vypovídá i její název, 
se aktuálně mění a její výši určují momentál-

ní ceny jednotlivých komodit. Nejvýrazněji 
její hodnotu ovlivňuje cena zemního ply-
nu. Dalším ukazatelem jejího stavu je i cena 
elektrické energie, jejíž spotřeba je nutná 
zvláště k distribuci tepla k jednotlivým od-
běratelům a dále pak vody, která je vlast-
ním nositelem tepla z nově zrekonstruova-
né soustavy centrálního zásobování teplem. 
Fixní složka je neměnná a odráží veškeré stá-
lé náklady společnosti. Jedná se především 
o mzdové náklady včetně povinných odvo-
dů na zdravotní a sociální pojištění, nájemné 
a platby za leasing.

Proměnná složka byla k datu 1.1.2007 
nastavena na hodnotu Kč 272,50. Byla kal-
kulována na momentální ceny vstupních 
médií. Tato cena byla udržitelná až do pod-
zimních měsíců. Během nich došlo k nárůstu 
cen elektrické energie a cena zemního ply-
nu byla navýšena o 10,1 procentních bodů. 
Uvedené úpravy cen vstupních produktů 
měly za následek zvýšení proměnné složky 
o 8,0 %. V reálných číslech to znamená, že se 
cena proměnné složky zvýšila o Kč 21,80 na 

částku Kč 294,30. Částky jsou uvedeny bez 
DPH.

Fixní složka, která obsahuje veškeré ne-
měnné náklady společnosti, zůstala po celý 
rok zachována a nedošlo k nárůstu. Na za-
chování její výše se významně podílelo sní-
žení režijních nákladů společnosti ZTA Ada-
mov. Mírná a teplotně nadprůměrná zima 
v roce 2007 měla za následek výrobu a do-
dání sníženého počtu GJ oproti skutečnos-
tem z předchozích let. Tento negativní do-
pad venkovních teplot byl právě kompenzo-
ván optimalizací nákladů společnosti. 

K ceně tepla roku 2007 lze tedy kon-
statovat, že v průběhu roku muselo dojít 
vzhledem ke zdražování některých komodit 
k úpravě směrem nahoru. Přesto je nutné si 
uvědomit a porovnat současnou cenu tepla 
s cenou roku 2006, která téměř dosáhla hra-
nice Kč 520,00/1 GJ. 

Předběžná kalkulace pro rok 2008
Proměnná složka a její výše kopíruje 

opět nárůst ceny zemního plynu. Dle predik-
cí dodavatele plynu, jímž je RWE, se předpo-
kládá vzrůst ceny zemního plynu o dalších 
cca 16 % v průběhu roku 2008. Na tento ná-
růst je počítána i předběžná kalkulace pro-
měnné složky ceny tepla. Proměnná složka 
v roce 2008 narostla oproti roku 2007 z Kč 
294,33 na kalkulovanou částku Kč 343,51 
(ceny uvedeny bez DPH).

Fixní složka zůstává oproti roku 2007 za-
chována. Růst vstupních nákladů bude bě-
hem roku kompenzován opatřeními, které 
v důsledku umožní zachování stanovené 
hranice fixní složky. 

Celkovou cenu tepla stanovenou pro rok 
2008 dále nepříjemně ovlivňují i zvýšená 
sazba daně z přidané hodnoty o 4 % a nové 
zavedení ekologické daně ze zemního ply-
nu.

Nutno však podotknout, že toto daňové 
zatížení je kompenzováno zvyšováním roz-
dílů cen zemního plynu mezi malým, střed-
ním odběrem a velkoodběrem. O srovná-
ní cen tepla z lokálních plynových kotelen 
a tepla vyrobeného v rámci CZT požádáme 
energetického auditora v nejbližších dnech.

ZTA Adamov, s.r.o.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE SVODKY 
UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Adamov na RegionTour 2008
Na veletrhu cestovního ruchu v Brně se 

Adamov představil společně pod hlavičkou 
„Moravský kras a okolí“. Navíc Adamov měl 
i velký název a znak města a panel se Svě-
telským oltářem kromě panelu jako ostat-
ní města a obce regionu. Měli jsme i dosta-
tek propagačních materiálů, takže mohl být 
uspokojen zájem návštěvníků o naše město.

MĚSTO Adamov 
Člen Národní sítě Zdravých měst ČR 
(členství od 2007)
Politik Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21 

RNDr. Karel Truhlář, Plotní 15, 679 04 
Adamov, tel: 608 931 235, e-mail: karel.
truhlar@centrum.cz

řejného fóra, na němž občany s výhodno-
cením ankety poprvé seznámíme. Máme 
zájem o maximální účast občanů v této an-
ketě, a proto přijmeme do vyhodnocení i ty 
lístky, které budou ze Zpravodaje okopíro-
vané. Anketní lístek je také si možno vytisk-
nout ze souboru, na který naleznete v těch-
to dnech odkaz na webovských stránkách 
města www.adamov.cz (úvodní stránka - 
aktuálně – Informace z městského úřadu 
- anketni_listek.pdf ). Vyplněné anketní líst-
ky můžete odevzdat do pátku 15. února do 
schránek, které jsou k tomuto účelu umís-
těny v prodejnách potravin na ulici Opleta-
lova, Adamov III - Ptačina, v prodejně po-
travin na ulici Sadová, Adamov I – Horka, 
na Městském úřadě Adamov (bližší infor-
mace podá p. Neumanová) a v Městském 
kulturním středisku (informace u p. Králíč-
kové). Předem děkujeme všem občanům 
Adamova, kteří se námi připraveného an-
ketního šetření zúčastní.

Komise PZMA&MA21

Vybrané události z prosince 2007 
a ledna 2008 konkrétně:

*Při provádění kontroly trhovců na 
městské tržnici zjistili strážníci 35letého 
vietnamského stánkového prodejce, který 
neměl zaplacený poplatek z místa prodeje. 
Svým jednáním porušil obecně závaznou 
vyhlášku města a neoprávněně zabral ve-
řejné prostranství. Za spáchaný přestupek 
mu strážníci uložili pokutu v blokovém ří-
zení. 

*Při výkonu pochůzkové činnosti stráž-
níci provedli kontroly zaměřené na ven-
čení psů na veřejně přístupných místech 
města. Někteří občané neměli svého psa 
uvázaného na vodítku, čímž porušili obec-
ně závaznou vyhlášku města a dopustili se 
tak přestupku. Od strážníků je pak čekala 
nepříjemnost v podobě uložené blokové 
pokuty.

*Opakovaně na ulici P. Jilemnického 
a ulici Komenského několik občanů našeho 
města neoprávněně založilo skládku do-
movního odpadu. Přestože mohou odpa-
dy bezplatně odvézt na sběrný dvůr firmy 
GAMA J+P nebo po domluvě se tento od-
pad firmou odveze, tak raději odpad uloží 
na veřejném prostranství a je jim jedno, kdo 
to uklidí. Strážníkům v součinnosti s obča-
ny uvedených ulic se podařilo zjistit něko-
lik původců těchto skládek. Za tyto skládky 
byla původcům uložena bloková pokuta.

*V pozdních nočních hodinách při 
hlídkové činnosti strážníci spatřili jedoucí 
osobní vozidlo po ulici Sadová, které ne-
mělo rozsvícená světla. Strážníci toto osob-
ní vozidlo zastavili a z os. vozidla vystou-
pil řidič, z jehož pohybů a komunikace se 
strážníky bylo zřejmé, že před jízdou požil 
alkoholické nápoje. Strážníky byla prove-
dena orientační dechová zkouška a poté 
byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, kte-
ré byla celá věc předána . 

Přehled přestupků na úseku dopravy 
od 15. 12. 2007 do 15. 1. 2008

Zákaz stání B 29 - na ulici Sadová - 4x 
Stání v křižovatce - na ulici Sadová - 2x 
- na ulici Neumannova – 2x 
Stání na chodníku, kde to není dovole-

no - na ulici Neumannova – 1x 
 - na ulici Mírová – 1x
 - na ulici Sadová – 1x
Neoprávněný zábor veřejného prostran-

ství – na ulici Neumannova – 1x
Zákaz vjezdu všech vozidel B 1 - nám. 

U Kostela – 1x 

- lesní cesta Svitavská (ŠLP Křtiny) – 4x 
Celkem bylo projednáno v blokovém ří-

zení 17 dopravních přestupků.
 Jaroslav Kolčava 

 strážník MP Adamov

Koordinátor Projektu Zdravé město 
a místní Agendy 21

Marie Neumanová, Městský úřad, Pod 
Horkou 2, 679 04 Adamov, tel: 721 224 035, 
e-mail: sekretariat@adamov.cz

Anketní průzkum
Anketní lístek, který jste našli uvnitř 

Zpravodaje, je produktem, jenž vznikl na 
základě podnětu vysloveného na jednání 
prosincového Veřejného fóra občanů Ada-
mova. Tímto podnětem byl návrh na zjiš-
ťování názorů veřejnosti na správu města 
prostřednictvím anket. Diskuse, která se 
rozvinula nad dalšími náměty přítomných 
občanů, byla i vodítkem pro skladbu otá-
zek této ankety. Jsme si vědomi, že anke-
ta obecně nevyjadřuje reprezentativní po-
hled veřejnosti a budeme k této skutečnos-
ti při jejím vyhodnocení přihlížet. Vyplně-
né lístky jsou sice anonymní, ale alespoň 
základní údaje o věku respondenta a jeho 
době pobytu v Adamově pomohou dát zís-
kaným výsledkům patřičnou váhu. Před-
kládaným anketním průzkumem chceme 
ověřit též životaschopnost tohoto přístupu 
v našem městě a otestovat zvolený způsob 
distribuce a sběru anketních lístků. Výstupy 
ankety využijeme při přípravě dalšího ve-
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Anketní lístek
Údaje o účastníkovi ankety:
věk délka pobytu v Adamově
 18 až 30 let  do 10 let
 31 až 40 let  11 až 20 let
 41 až 50 let  21 až 30 let
 51 až 65 let  nad 30 let
 nad 65 let

A1. S celkovým počtem kontejnerů na komunální odpad jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  nedokážu posoudit/a
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a

A2. S počtem kontejnerů na
směsný odpad jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  nedokážu posoudit/a
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a

na plasty jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  nedokážu posoudit/a
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a

na sklo jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  nedokážu posoudit/a
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a

na papír jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  nedokážu posoudit/a
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a

A3. Třídíte v rámci možností domovní odpad?
 ano  spíše ne
 spíše ano  ne

A4. Problémy s množstvím komunálního odpadu bych řešil/a
 zvýšením počtu kontejnerů bez ohledu na náklady města
 zvýšením počtu kontejnerů, pokud by byly náklady města únosné
 zvýšením četnosti svozu bez ohledu na náklady města
 zvýšením četnosti svozu, pokud by byly náklady města únosné

B1. S kvalitou úklidu města v okolí mého bydliště, jak byl prováděný v roce 
2007, jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  nedokážu posoudit/a
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a
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B2. S frekvencí provádění úklidu města jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  nedokážu posoudit/a
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a

B3. Neuklizená místa ve městě se nacházejí podle mého názoru v částech 
města, která představují
 do 10 % celkové plochy města   do 75 % celkové plochy města
 do 25 % celkové plochy města  více než 75 % celkové plochy města
 do 50 % celkové plochy města

B4. Pokud by byl zorganizován jarní úklid města občany, pak bych se
 zapojil/a   pravděpodobně nezapojil/a
 pravděpodobně zapojil/a   nezapojil/a

C1. S počtem a časovým rozvržením spojů MHD v Adamově jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  MHD nepoužívám
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a

C2. Pokud by se zajistilo rozšíření provozu MHD, pak bych linky MHD 
používal/a v průměru
v pracovních dnech po 20. hodině
 více než 1× týdně  alespoň1× týdně  alespoň1× měsíčně

v sobotu v dopoledních a poledních hodinách
 více než 1× týdně  alespoň1× týdně  alespoň1× měsíčně

v sobotu v odpoledních a večerních hodinách
 více než 1× týdně  alespoň1× týdně  alespoň1× měsíčně

v neděli v dopoledních a poledních hodinách
 více než 1× týdně  alespoň1× týdně  alespoň1× měsíčně

D1. Se sortimentem zboží, které je možné zakoupit v okolí mého bydliště, 
jsem
 velmi spokojen/a  spíše nespokojen/a  nedokážu posoudit/a
 spíše spokojen/a  velmi nespokojen/a

D2. Pokud by byl zájem velkého obchodního řetězce otevřít na území 
města supermarket, pak jsem
 pro   spíše proti   nedokážu posoudit
 spíše pro   proti

E1. Pociťujete negativně, že ve městě neexistuje žádná významnější 
tradiční společenská akce?
 ano   spíše ne   nedokážu posoudit
 spíše ano   ne
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Olympiáda v českém jazyce

ELCE, PELCE, DO PEKELCE

Nové pohlednice Adamova
Koncem loňského roku jsme intenzív-

ně pracovali na přípravě vytištění nových 
pohlednic Adamova. Snímky města a je-
jich části byly shromažďovány po delší 
dobu. Nově bylo potřeba nafotit Světel-
ský oltář po jeho restaurování. Na samém 
začátku letošního roku byly pohledni-
ce včas vytištěny, aby mohly být použity 
na prezentaci města na veletrhu Region 
Tour 2008 v Brně. Celkem bylo vytištěno 
14 druhů pohlednic, z toho 8 v klasickém 
formátu 105 x 148 mm a 6 v prodlouže-
ném formátu 105 x 210 mm. Pohlednice 
budou využívány pro propagaci města 
při různých akcích, budou k dispozici na 
informačních střediscích v Blansku, v Brně 
i jinde. A samozřejmě budou k dispozici 
občanům města a jeho návštěvníkům. Ke 
koupi budou v pokladně Městského úřa-
du Adamov a v Městském kulturním stře-
disku Adamov.

Rada města schválila cenu pohlednic 
následovně: klasický formát bude v pro-
deji za 2 Kč, prodloužený formát za 3 Kč.

Pohlednice budou nabídnuty také 
v novinových stáncích, kde však může být 
cena jiná.

 PhDr. Jaroslav Budiš,  
kulturně informační komise

Známky na 
popelnice - rok 2008

Upozorňujeme občany, kteří si dosud 
na odboru MSÚ – správa majetku MěÚ 
Adamov nevyzvedli známku na popelni-
ci na rok 2008, aby tak učinili nejpozději 
do 15. 2. 2008. Popelnice, které nebudou 
označeny známkou na rok 2008, nebudou 
po tomto termínu vyváženy. Kontejnery 
o objemu 1100 l budou označeny znám-
kou ve spolupráci se svozovou firmou AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Firma AVE CZ
 odpadové hospodářství s.r.o. se 

omlouvá občanům města Adamova za 
opožděný svoz papíru, který měl pro-
běhnout v pátek dne 4.1.2008. Z důvodu 
omezeného provozu během vánočních 
svátků a posunu svozových tras v důsled-
ku množství svážené komodity nebyly 
v tento den vyvezeny všechny kontejnery 
na papír. Náhradní svoz papíru byl prove-
den ve čtvrtek dne 10.1.2008. 

Odbor majetkový a stavební úřad

V naší škole si děti v dramatickém krouž-
ku připravily pod vedením paní učitelky 
Šperkové pohádku s názvem Elce, Pelce, do 
Pekelce. Pohádka vypráví o třech sestrách. 
Jmenovaly se Bělka, Modřenka a Červenka. 
Princezny Modřenka a Červenka byly velmi 
pyšné a Bělka byla odvážná a hodná. Měly 
velmi hodnou maminku, která svoje dvě 
dcery po králově smrti nezvládala. Paní mat-
ka zavolala kníže pekel. A v zápětí se obje-
vil čert. Matka si uvědomila, že to nemyslela 
vážně, řekla čertovi, ať odejde, že nemyslela 
svá slova vážně. Ale čert řekl, že sám odejít 
nemůže a že peklo čeká na hříšné dušičky, 
aby je napravilo. Vzal princezny s sebou do 
pekla. Paní královna byla velmi smutná a ne-
šťastná. Ale čerti byli rádi, že jim někdo uva-
ří a uklidí. Ale 
princezny se 
k tomu moc ne-
měly. Řekly, že 
nic dělat nebu-
dou. Zato jejich 
mladší sestra 
Bělka je šla za-
chránit. Přišla 
do pekla a žá-
dala o to, aby si 
mohla odvést 
své sestry zpát-
ky domů. Ale 
čerti řekli, že je 
nikam nepus-

tí, že zůstanou v pekle, dokud se nepolepší. 
Najednou se do pekla dostaly dvě jiné prin-
cezny. Bělku napadlo, kdyby se Červenka 
a Modřenka vydávaly za ty druhé princezny. 
Mohla by si tak své pyšné sestry odvést zpát-
ky na zem. Princezna Bělka se chtěla s čerty 
domluvit, ale čerti řekli, že je nikam nepustí. 
Princezny se vydávaly za ty druhé princezny, 
které chtěly v pekle zůstat, aby se nemuse-
ly vdávat.Všechny tři sestry z pekla utekly 
a vrátily se zpátky domů. Modřenka a Čer-
venka královně slíbily, že už budou hodné 
a nebudou pyšné a že se polepší ve svém 
chování. Královna byla ráda, že se její dcery 
vrátily a slíbily jí, že už budou hodné. Prin-
cezny se zlepšily a už zlé nikdy nebyly.

 I. Valoušková, S. Havlíčková 

Ještě před koncem roku 2007 se učeb-
na českého jazyka a literatury na ZŠ Ko-
menského stala místem olympijského klání 
v nevšední sportovní disciplině, a to v ma-
teřském jazyku. Šest odvážných dívek z 9.A 
změřilo svoje síly v plnění obtížných úko-
lů, které prověřily připravenost „sportovců“ 
a jejich momentální formu. Zocelena tvrdým 
několikaletým tréninkem mohla děvčata ko-
nečně předvést, jak ovládají náročné spor-
tovní odvětví zvané český jazyk. Závodnice 
musely postupně překonat obtížné překáž-
ky v podobě úpravy odborného textu, na-
hrazování slov synonymními výrazy, tvoření 
slov odvozováním, rozlišování a užívání růz-
ných významů slov. Náročnou disciplinou 
bylo zjišťování zákonitostí při přejímání slov 
z cizích jazyků do češtiny, naopak lehkým 
krokem zvládly závodnice úkoly z tvarosloví. 
Ve finále si sportovkyně musely sáhnout až 
na dno svých tvůrčích sil a bez použití nedo-
volených podpůrných prostředků splnit ná-

ročný slohový úkol na téma „Tahle písnička 
se mi líbí.“ V předepsaném časovém limitu 
doběhly všechny dívky do cíle - přesně pod-
le olympijského hesla: Není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se!

Vrcholnou formu předvedla tři děvčata 
z 9.A, a to Sandra Nosková (1. místo), Elsa 
Rauerová (2. místo) a Lenka Mihoková (3. 
místo). Sandra a Elsa budou naši školu repre-
zentovat v okresním kole této soutěže. Přeje-
me jim tedy: Sportu zdar a češtině zvlášť!

D. Hodaňová 
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Zveme vás na výstavu
Obrazy z Vysočiny malířky Heleny Puchýřové

Vzpomínka
Čas plyne a nevrací co vzal, jen vzpomínky 

v nás zůstávají dál.
Dne 11. února vzpomeneme smutné vý-

ročí, kdy nás opustil pan Karel Kocourek. Dě-
kujeme všem, kdo mu spolu s námi věnují 
tichou vzpomínku. Stále vzpomínají manžel-
ka, syn a dcera s rodinou. Kocourková

Dne 19. února vzpomeneme 5. výročí ná-
hlého úmrtí mého manžela pana Ladislava 
Riedla. Všem, kteří mu věnují vzpomínku dě-
kují manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 15. ledna uplynul 1 rok, kdy zemře-
la Jarmila Henzlová. Stále vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují manžel a dcera 
s rodinou.

Dne 5. února uplyne 20 let, co nás opus-
til pan Josef Kozel. Děkujeme všem, kdo 
mu spolu s námi věnují tichou vzpomínku.  
 Manželka, syn a dcera s rodinami. 

Poděkování
Děkuji přátelům, sousedům, bývalým 

spolupracovníkům, adamovským, brněn-
ským a bílovickým sokolům, kteří se přišli 
rozloučit s mým manželem Miloslavem Ko-
peckým. Dík za květinové dary a projevy 
soustrasti.

 Zdeňka – manželka s rodinou.
Děkuji všem spoluobčanům, přátelům 

a známým, kteří se přišli rozloučit s mou dra-
hou zesnulou manželkou Miluší Papižovou. 
Také děkuji za slova útěchy, projevy sou-
strasti a květinové dary.

 Manžel, dcera s syn s rodinami

Návštěvníci výstavní síně ve Společen-
ském centru Komenského 6 se mohou těšit 
na další výstavu, která přináší radost a potě-
šení. Bude to výstava Obrazy z Vysočiny ma-
lířky Heleny Puchýřové. Výstava bude zahá-
jena slavnostní vernisáží v neděli 10. února 
v 16 hodin. Výstavu uvede PhDr. Zuzana Le-
deredová, vystoupí Inka Horáková – recitace 
a Mgr. Giovanna Spáčilová – klavír. Výstava 
potrvá do 19. února a bude otevřena denně 
od 13.00 do 17.00 hodin

RNDr. Helena Puchýřová, CSc. se naro-
dila (1946) v malířské rodině akademického 
malíře a pedagoga Bohumila Puchýře (1914 
- 1985) v Novém Městě na Moravě. Od dív-
čích let do sebe vstřebávala malebnou kra-
jinu Vysočiny svého rodiště: Nové Město na 
Moravě, Maršovice, Rokytno, Vlachovice, 
Studnice, Sněžné a Milovy s malebným údo-
lím řeky Svratky. Vystudovala přírodovědec-
kou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 
(1969) a vedle svého pedagogického půso-
bení na stavební fakultě VUT v Brně každé 
prázdniny a všechen volný čas trávila a stá-
lou inspiraci nacházela na Vysočině v okolí 
Nového Města. Se svými sourozenci pokra-
čuje v rodové malířské tradici, tvoří “Ateliér 
Puchýř“. Jako plenéristka jezdí z chalupy na 
Rokytně směrem na Fryšavu, Krátkou, Samo-
tín, Blatiny, Křižánky i na Milovy a zachycuje 
proměnlivé nálady malebných zákoutí Vyso-
činy. Pokračuje tak ve stopách krajinářů Ol-
dřich Blažíčka (1887 - 1964), Aloise Podlouc-
kého( 1890 - 1964 ), Josefa Jambora (1887 - 
1953) a především svého otce. 

„Otec mi v terénu samozřejmě radil nejen 
s mícháním barevných tónů pro dosažení 
potřebné harmonie, ale také s tím, jak se dí-
vat na krajinu. Krása krajiny a hudby jsou dvě 
věci, které na mne působí nejvíc, ale při ma-
lování mám raději ticho, které mi umožňu-
je soustředit se na práci, která mne plně za-
ujme, až ztrácím pojem o čase a zapomínám 
na ostatní starosti a problémy“ říká Helena 
Puchýřová. Paní Helena prochází krajinou ne 
jako turistka, ale jako okouzlený poutník.

Bohatá barevná paleta a pevná kompozi-
ce obrazu jsou typickými projevy jak na ob-
razech ak. malíře Bohumila Puchýře, tak i na 
obrazech Heleny Puchýřové, ale je to zejmé-
na obloha Vysočiny se svou proměnlivostí 
od mlžného oparu, jindy v blankytné modři 
s lehkými obláčky i s vysokými vyfoukanými 
mraky nebo také v nabouřené dramatičnos-
ti se zcela nezaměnitelnou vzdušnou oblo-
hou, která dává hloubku a výraz obrazům 
z Ateliéru Puchýř. 

Malířce paní Heleně záleží hlavně na tom, 
aby obraz byl sdělný, nikoli však jako přesný 
popis, ale realitou výrazu, kterým chce pů-
sobit na diváka. Jde jí o skutečnost myšlen-
kovou a pocitovou. Každý její obraz má svůj 
vlastní svět a ten musíme respektovat. Její 
krajiny zůstávají tiché, nedělní, jsou naplněny 
pohodou, někdy jsou obestřeny melancholií 
a jsou vždy nenaturistické, i když je v nich sku-
tečnost cítěna velmi konkrétně. S jejími obra-
zy se mohly potěšit diváci na téměř stovce sa-
mostatných výstav v ČR i v zahraničí.

PhDr. Jiří Stehlík
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V únoru vás pozveme:
V neděli 3. února 2008 v 17 hodin
na akci nazvanou KÁVA O PÁTÉ S...” 
Hostem večera bude rozhlasová redaktorka 
ČR Brno paní Marcela Vandrová.
Ve dnech 4. - 17. 2. 
na výstavu nazvanou “NEŽ POHÁDKY 
OŽIVNOU” (výstava loutek a kulis 
k pohádkám V. Schildera a O. Markové). 
Výstava je otevřena v pracovních dnech 
a v neděli 17. 2. od 14 do 17 hodin.
7. února 2008 
na přednášku cestovatele Milana Daňka 
na téma BAMBUTI – NEJMENŠÍ LIDÉ 
SVĚTA (cesta po stopách Pavla Šebesty – 
Otce Pygmejů), Kongo DR 2007. Začátek 
přednášky je v 17.30 hodin.
9. února 2008 
na návštěvu planetária v Brně na pohádku 
nazvanou SLUNCE TROPÍ HLOUPOSTI. 
Představení je určeno pro děti od 4 roků 
a začíná v 15 hodin. Odjezd autobusu 
z Adamova je v 13.45 z Horky a ve 14 hodin 
z Ptačiny.

10. února 2008 od 14.30 hodin 
do sálu MKS na DĚTSKÝ KARNEVAL 
S MATYLDOU A KLOTYLDOU.

10. února 2008 od 16 hodin 
do Společenského centra na Komenského 
ulici na vernisáž výstavy obrazů 
pí. PUCHÝŘOVÉ.

Pro maminky navštěvující Mateřské 
centrum Adámek při MKS i ostatní 
zájemkyně připravujeme ve spolupráci 
s Úřadem práce v Blansku BESEDU 
O ZMĚNÁCH V DÁVKÁCH STÁTNÍ 
SOCIÁLNÍ PODPORY. Akce se koná 14. 
února v 10 hodin v salonku MKS.
17. února 2008 
na další NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU. 
Hosty budou V. Schilder a O. Marková, 
kteří dětem přivezou pohádky O ŠÍPKOVÉ 
RŮŽENCE A O PRINCEZNĚ SE ZLATOU 
KULIČKOU. Začátek akce je v 16.30 hodin.
24. února 2008 
NEZUK – nedělní zastavení u kávy. Začátek 
je v 16.30 hodin.
27. února 2008 
pozveme do MKS děti spolu s rodiči 
a děti z mateřských škol ve městě na další 
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE. S pohádkou 
“JAK ŠLO VEJCE NA VANDR” za dětmi 
přijede Eva Lesáková. Začátek je v 9 hodin. 

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, 679 04 Adamov, 516 446 590, 607 518 104, mks-adamov@quick.cz 
knihovna: 516 446 817, knihovna_adamov@cbox.cz 

28. února 2008 
pozveme do MKS mládež na ČAJ O PÁTÉ 
S...” Hostem setkání bude účastnice soutěže 
Česko hledá superstar – Janika Kolářová. 
Začátek akce je v 17 hodin.

Program MC Adámek na 
nejbližší období:

30. ledna 
VAŘÍME PÍSNIČKY (s sebou 2 vařečky). 
Připravuje maminka Šárka
6. února 
ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY, Sylva
13. února
OMALOVÁNKY, Sylva
20. února
VESELÉ HRANÍ, Veronika 
27. února
KARNEVAL V MC ADÁMEK, Šárka

!!! Ve čtvrtek 14. února se v 10 hodin 
koná beseda s pracovnicí ÚP Blansko 
kolem novinek v sociální oblasti. Přijďte 
i s dětmi – hrací koutek bude připraven !!!

Pokračování kurzu břišních tanců
Zájemci, kteří již navštěvovali nebo chtě-

jí navštěvovat kurz břišních tanců, se sejdou 
poprvé v úterý 5. února v 18 hodin v MKS. 
Jedná se o úvodní schůzku, na které budou 
opět dohodnuty podmínky pro kurz.

Připravujeme na březen:
zájezd na výstavu kamélií do Místodrži- •
telského paláce v Brně
koncert Vinařských romantiků •
cestopisné přednášky A. Spurného o Gru- •
zii a Arménii
výstavu Salonek dětských adamovských  •
umělců
koncert Víta Marečka •
výstavu prací dětí z výtvarného oboru  •
adamovské ZUŠ

V knihovně MKS Adamov najdete 
tyto i řadu jiných, nových knih:

Knihy českých autorů:
Legátová, K.: Mušle a jiné odposlechy
Váňová, M.: Štěstí Aloise Peina
Novák, J.: Děda
Nepil, F.: Já Ti nesu veselého beránka ze stá-
da svého
Šulc, J.: Dva proti Říši
Rada Vacátko a jeho hříšní lidé
Žák, J.: Louis de Funés

Milovníkům detektivek:
Moravcová, J.: Pinč baskervillský
Turstenová, H.: Porcelánový koník
Hejcman, P.: Nebožtíkům věnce
Brůhová, M.: Muž v růžové vaně

Pro šikovné ruce:
Vyrábíme knihy
Vyrábíme přáníčka
Modelujeme postavičky

Ženy zaujme:
Calmanová, S.: Deník nemožné matky
Moore, J.: Klub druhých manželek
Cohen, A.: Milá Páně

Slova pro povzbuzení...
Už je opět slyšet, že je tady předčasné 

jaro, že zima nestojí za řeč, a že poslední roky 
se příroda asi skutečně zbláznila. Než ji ale 
odsoudíme, sáhněme si sami do svědomí. 
Zvykli jsme si totiž, že když v říjnu dostane-
me chuť na ředkvičky, tak stačí jedna cesta 
do supermarketu a je to. Navíc si můžeme 
koupit hrušky v květnu, čerstvé jahody na 
vánoce, kytici živých tulipánů na dušičky. 
Není to ale tak dávno, kdy se ředkvičky jed-
ly jen pár týdnů na jaře, a to ještě, pokud je 
nesežrali červi, kdy byly tulipány symbolem 
jara a na úrodu hrušek nebo jablek se s na-
pětím čekalo ochutnáváním ještě zelených 
plodů. K řádu přírody úplně samozřejmě pa-
třilo čekat na úrodu, těšit se na ovoce, prožít 
zklamání z neúrody a co nejdřív je překonat. 
Tento řád však postupně opouštíme. Proto 
často vůbec nevíme, co to je těšit se na jaro 
a nebo si udělat zásoby na zimu, protože 
můžeme mít léto v zimě a chládek v letních 
tropech. Nevíme ani, co je to radost z ovoce, 
hlad, první jarní kytička a nebo zimní odpo-
činek. Takže kdo se to vlastně zbláznil jako 
první?

 JK

Výzva
Adamovský oltář byl přihlášen do sou-

těže o nejlépe zrestaurovanou památku 
Jihomoravského kraje. Hlasováním se do 
této soutěže můžete zapojit přes internet 
a to na adrese www.adamov.name. Zapo-
čítá se vždy jeden hlas z jednoho počítače. 
Pokud chcete tuto památku podpořit, při-
dejte svůj hlas.

Tříkrálová sbírka
Oblastní Charita Blansko děkuje adamov-

ským občanům za vstřícný přístup k Tříkrálo-
vé sbírce, při které se vybralo v našem městě 
8.701,-- Kč.



12

Dopravní  
okénko 

Termíny předprodeje jízdenek a vyři-
zování průkazek: úterý 26. 2 2008,  úterý 
25.3. 2008, vždy od 14 do 17 hodin v MKS 
Adamov.

Reagujeme na dotazy z www stránek 
města Adamova:

Provoz MHD ve městě v sobotu a nedě- •
li – jízdní řády

K dotazu, proč jsou vyvěšeny jízdní řády, 
ve kterých je uvedeno, že autobus jezdí v so-
botu a neděli, podáváme následující vysvět-
lení. “Sobota a neděle” je pouze název sloup-
ce, ve kterém jsou vypsány příslušné spoje. 
Ty jsou dále označeny přesnou značkou, kte-
rá určuje, kdy daný spoj jede. V našem pří-
padě je to “7”, což znamená neděli. Pokud by 
byla MHD v provozu i v sobotu, byly by so-
botní spoje označeny číslem “6” (je uvedeno 
ve vysvětlivkách).

Nástup do autobusů předními dveřmi  •
a povinnost předkládat jízdní doklady 

K tomuto dotazu poskytl vysvětlení zá-
stupce provozovatele MHD, pan Manoušek:

Technické a provozní standardy IDS 
JMK zařazují vozidla, která zajišťují MHD 
Adamov do standardu IDS 3. 

Tento standard musí splňovat vozi-
dla, jejichž přepravní výkon je vykonáván 
mimo zóny 100 a 101 nebo která na úze-
mí těchto zón obsluhují maximálně jednu 
zastávku. 

Vozidla delší než 9 m musí být ve stan-
dardu IDS 3 vybavena nejméně dvěma 
dveřmi určenými pro výstup i nástup ces-
tujících. Kloubová vozidla musí mít nej-
méně troje dveře. 

Nástup cestujících je možný pouze 
předními dveřmi, výstup je dveřmi zbý-
vajícími, pokud to podmínky dovolují, je 
řidič povinen umožnit výstup cestujících 
i předními dveřmi. Cestujícím s omeze-
nou schopností pohybu je řidič povinen 
umožnit výstup předními dveřmi vždy. 

Vozidlo musí být vybaveno minimál-
ně jedněmi dveřmi o šířce minimálně 
1200 mm. V blízkosti těchto dveří se musí 
nacházet prostor o velikosti minimálně 
1200 x 1200 x 13mm určený pro umístění 
dvou kočárků a vozíku pro invalidy.

Dveře otvírá buď řidič nebo cestující 
po předchozím odblokování řidičem (po-
ptávkové otevírání dveří). Pokud je vozi-
dlo vybaveno poptávkovým otevíráním 
dveří, musí být jak uvnitř tak i vně vozidla 
umístěna vždy dvě příslušná tlačítka a to 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
ZŠ a MŠ Adamov pořádala dne 16.1. 

a 17.1. zápis se zvířátky do prvních tříd. Víte, 
co musí takový prvňáček umět, než jde do 
školy? Musí umět mnoho věcí - například 
počítat aspoň do pěti, poznávat obrázky 
a barvy, poznávat zvuky a hudební nástroje 
a namalovat sám sebe, jak jde do školy. My 
- redaktorky Devítky - jsme si to taky zkusi-
ly. Vžily jsme se do role předškoláka a zjisti-
ly jsme, že bychom to asi nezvládly (smích). 
Procházely jsme různá stanoviště, bylo jich 
pět: matematika u lištičky, tělocvik u myšky, 
výtvarka u zajíčka, čeština u medvídka, hu-
dební výchova u kočičky. Když děti prošly 
všechna stanoviště, šly do ředitelny za paní 
ředitelkou Mgr. Janou Burianovou a ředitel-
kou PPP Blansko PhDr. Jarmilou Kuchařo-
vou, kde rodiče vyplňovali formuláře a děti 
dostávaly dárečky. Zápis se podařil, všichni 
byli spokojeni a děti se těší do školy. Blaho-
přejeme jim a přejeme úspěch v jejich prv-
ním školním roce 2008/2009.

 Sandra Nosková, Romana Tůmová 

na pravé a levé straně dveří, případně na 
jejich křídlech.

Dle výše uvedeného výkladu je tedy 
podstatné, že pro nástup jsou určeny 
přední dveře, pro výstup zadní případ-
ně jak je to u městského provedení BUSů 
oboje zadní.

Pro nástup předními dveřmi je pod-
statné i to, že tato vozidla jsou vybavena 
jedním označovačem jízdenek u předních 
dveří.

Do autobusu mimo zóny 100 a 101, tzn. 
i provoz MHD Adamov, je nástup povolen 
jen předními dveřmi a cestující je povinen 
předložit řidiči ke kontrole platný jízdní 
doklad, případně si tento jízdní doklad 
u řidiče zakoupit, případně označit.

Provoz MHD o sobotách
Nadále je snahou vedení Města Ada-

mova i Komise pro MHD provozovat MHD 
ve městě také v sobotu. I v tomto přípa-
dě by byla případně MHD v provozu jen 
omezeně (podobně jako v neděli). Tato 
otázka bude uzavřena po projednání roz-
počtu pro tento rok. 

Vycházky a turistické akce  
- I. pololetí 2008 

ÚNOR - 10.02.2008 –NE
Kořenecký Golf okruh – akce na běžkách 
10 km (Adamov zast. 6.23-Skalice 6.46-Skalice 
7.21-Boskovice 7.28 ) (Boskovice bus. 8.10 – 
Kořenec hor. konec 8.46 )
16.02.2008 - SO
Z Benešova do Sloupu – akce na běžkách 
14 km 
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Žijí mezi námi

Růžena Švandová oslaví 98. narozeniny
 Paní Růžena Švandová, bývalá dlou-

holetá občanka Adamova, která dnes žije 
v Domě pro seniory v Blansku, oslaví dne 5. 
února 2008 neuvěřitelných 98 let. Narodila 
se v roce 1910 v Plzni, kde se také provdala 
za pracovníka plzeňské Škodovky Jana Švan-
du. V polovině třicátých let byl pan Švanda 
přeložen pracovně do adamovského závo-
du. S ním přišla do Adamova i jeho rodina. 
V roce 1930 a 1935 se jim narodily dcery 
Zdenka a Jana. Obě se s otcem zúčastňo-
valy sokolského života, před válkou i po ní, 
kdy byl Sokol v ČSR uznán za jednotnou tě-
lovýchovnou organizaci. Později ze Sokola 
vznikla TJ Spartak Adamov. Jan Švanda byl 
daleko široko znám jako nejlepší gymnasta. 
Manželka svého manžela v jeho činnosti 
v Sokole podporovala a vytvářela dobré ro-
dinné zázemí. Byla to tichá žena, měla ráda 
ruční práce jako háčkování, vyšívání, plete-
ní apod. Vždy svého manžela doprovázela 
při jeho vystoupeních v okolních sokolských 
jednotách. Prožila a ním víc jak 60 let pěkné-
ho společného života. 

Na tak vysoký věk se paní Švandová cítí 
dobře. Jako bývalá občanka Adamova je 
nejstarší žijící adamovskou pamětnicí. Paní 
Švandové k jejím významným narozeninám 
přejí všechno nejlepší a ať se dožije ve zdra-
ví 100 let i více pamětníci - členové Sokola 
z Adamova, rodina, přátelé a známí.

 MK

Žila mezi námi 

Marie Šmerková - nedožité 90. 
narozeniny

Narodila se 24. ledna 1918 v Bořitově 
v rodině drážního zaměstnance. Později 
bydlela s rodiči v Adamově ve strážním dom-
ku. V osmnácti letech se provdala za Josefa 
Šmerka a zůstala natrvalo bydlet v Adamo-
vě. S manželem vychovali syna Stanislava 
a dceru Marii. V roce 1973 paní Šmerková 
ovdověla. Veškerá starost o rodinný domek, 

zahradu a přilehlé menší hospodářství zůsta-
la převážně na ní. Řadu let byla zaměstnána 
v adamovském závodě. Adamovští pamětní-
ci ji znali jako tichou, skromnou a velice pra-
covitou ženu. Byla známa především svými 
výbornými a chutnými výtvory cukrářského 
umění (trubičky, věnečky, koláčky apod.). 
Marie Šmerková zemřela 18. září 2004 v 86 
letech v Boskovicích. Kromě rodiny vzpomí-
nají na ni bývalé spolupracovnice, přátelé 
a známí. Čest její památce.
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Hokej TJ Spartak Adamov
28. Adamov – Černá Hora 
2:7, po třetinách /1:3/0:2/1:2/

Dittrych,Milfait.- Frýdek 2, Kupka, Krabík, 
Poděbradský, Vašíček, Havlíček.

Hráči Černé Hory jezdili a Adamov se 
hledal a nestačil na kombinační hru Černé 
Hory a po zásluze si oba body odvezla Čer-
ná Hora.

37. Adamov – Letovice 
7:4, po třetinách /2:1/3:0/2:3/

Milfait, Medlík 3, Novotný, Mihok, Dostál.-
Hrabanek 3, Dufek.

Adamovští sice vedli, ale polevili v kon-
centraci a soupeř trestal. Ale vyrovnat se 
Letovickým nepodařilo, a tak body zůstaly 
v Adamově.

45. Kunštát – Adamov 
Za stavu 2:2 po první třetině bylo utkání 

ukončeno pro neoprávněný start hráčů Kun-
štátu. Toto utkání bude mít dohru u komisí 
STK a DK OSLH Blansko.

V tabulce je započítán kontumační výsle-
dek utkání č. 45.Kunštát – Adamov pro muž-
stvo Adamova 5:0 z důvodu neoprávněného 
startu hráče Kunštátu.

55. Březina –Adamov 
4:7, po třetinách /1:2/2:2/2:3/

Drahovzal M. 3, Hyršt - Milfait, Kubíček, 
Kejř, Novotný 2, Pirochta, Medlík.

Březina nastoupila v oslabené sestavě jen 
s minimálním počtem hráčů. Adamovští se 
chytili příležitosti a po zásluze celého kolek-
tivu zvítězili.

Předehrávka XV. kola  
č.ut. 73. Černá Hora – Adamov 
8:3, po třetinách /4:1/2:0/2:2/

Hřebíček 3, Havlíček 2, Králík, Vašíček, Ja-
kubec L.- Bartoš, Mihok 2.

Černá Hora měla po celé utkání převahu, 
kterou také vyjádřila osmi brankami. Z Ada-
movského mužstva si zaslouží absolutorium 

brankář Ivo Dobeš, který zachránil adamov-
ské hokejisty od dvouciferné prohry.

57. Adamov – Blansko D 
2:9, po třetinách /1:2/0:3/1:4/

Bartoš, Medlík.- Pokladník, Kopřiva, Sno-
pek, Kučera, Šenkýř, Petlach, Zukal, Dobiá-
šek 2.

O průběhu utkání rozhodla druhá třetina, 
když Blansko šlo hned na jejím začátku do 
čtyřbrankového brejku. Blansko tak oplatilo 
Adamovu porážku z prvního kola.

Tabulka:
1. Černá Hora  11 10 0 1 58:27 20

2. Blansko D 11 9 0 2 75:29 18

3. Rájec-Jestřábí 11 8 1 2 50:31 17

4. Lysice 12 7 1 4 38:30 15

5. Adamov 11 6 0 5 43:50 12

6. Kunštát11 11 3 1 7 39:46  7

7. Březina 10 1 2 7 28:49  4

8. Sloup 11 1 1 9 33:71  3

9. Letovice10 10 1 0 10 22:52  2

Č.  
záp. Účastníci Datum Den Hodina

73 Černá Hora - Adamov  5.1.08 Sobota 18:30

57 Adamov - Blansko 12.1.08 Sobota 18:30

64 Sloup - Adamov 19.1.08 Sobota 16:00

68 Adamov - Lysice 27.1.08 Neděle 16:00

79 Adamov – Rájec-Jestřebí 10.2.08 Neděle 18:30

82 Letovice - Adamov 16.2.08 Sobota 18:00 Boskovice

90 Adamov - Kunštát 23.2.08 Sobota 18:30



15

Družstvo žáků FK Adamov  
před jarní částí sezony 2007/2008

Podzimní část sezony 2007 / 2008 začalo 
družstvo žáků prvním tréninkem 21. srpna 
na kterém se sešlo pouze 8 hráčů z celkové-
ho počtu 12, včetně 4 hráčů přicházejících 
z přípravky. Tento počet hráčů a také sku-
tečnost, že zůstal neobsazen post brankáře 
u trenérů vyvolal obavy o průběh nastávají-
cího ročníku. Trenéři se proto rozhodli oslo-
vit hráče, kteří v minulosti ukončili činnost, 
což se jim u dvou hráčů povedlo. Do branky 
byl nominován Aleš Halva, jenž loni hrál ješ-
tě za přípravku a přechod na velkou bránu 
byl pro něj nelehký. Přes počáteční obavy 
však odvedl dobré výkony. K doplnění úto-
ku jsme využívali ještě hráče přípravky Libo-
ra Vintra.

Do prvních tří zápasů jsme nastoupili 
v takto omlazené sestavě, kdy jsme hleda-
li jednotlivým hráčům ideální herní pozice. 

Bohužel dva z těchto zápasů jsme hráli proti 
soupeřům, kteří nakonec skončili v tabulce 
těsně za námi. Zejména mrzí jediná prohra 
s Jedovnicemi, kterou jsme sami ovlivnili 
vlastní nekázní (zbytečné vyloučení, neúčast 
hráčů bez omluvy). Po tomto utkání byli nu-
ceni trenéři provést pohovor s hráči, aby se 
situace neopakovala, což se projevilo v dal-
ších utkáních, kde již neprohráli a hráli disci-
plinovaně. Když se během měsíce září vrátili 
další hráči a z hostování i zkušený brankář, 
tak tato dobrá parta, kolektivní duch v týmu 
a především bojovnost s chutí vyhrávat sla-
vila úspěch v podobě 1. místa v okresním 
přeboru skupiny A po podzimní části. 
Tímto se kádr žáků FK Adamov stabilizoval 
na 17 hráčů ročníků 1993 - 1996, kteří ode-
hráli podzimní část sezony jenž čítala 12 
mistrovských utkání. Poctivá účast na tré-

ninkových jednotkách (průměrně 12 hráčů) 
přinesla kýžené ovoce v mistrovských zápa-
sech, kdy nejlepší výkon žáci odvedli v zápa-
se s Rájcem-Jestřebí na jejich hřišti. Naši klu-
ci deklasovali soupeře 12:0 a místní fandové 
jen nevěřícně zírali.

Družstvo žáků nastupovalo nejčastěji 
v následující sestavě:

Brankář: Němec Filip (počet odehraných 
utkání 8).

Obrana: Pospíšil Roman (12), Melich Ra-
dek (8), Buřík Martin (9), Češka Vlastimil (12).

Záloha: Hloušek Tomáš (12), Pačovský Jan 
(11), Schimmerle Patrik (12).

Útok: Krátký Ondřej (11), Vintr Libor (9), 
Flachs Jakub (9), Babík Danny (12).

Úspěšně se prezentovali i další hráči Lu-
káš Matěj ( 6 ), Růžička David (12), Kalina 
Jaroslav (11), Rytířová Simona (11) a Halva 
Aleš (7).

Ze 12 zápasů jich 10 vyhráli, 1x remizo-
vali, 1x odešli poraženi a dosáhli celkového 
skóre branek 78:8. Mezi opory týmu patřil 
brankář Filip Němec, který obdržel jediný 
gól z osmi zápasů které odehrál a úderné 
duo útočníků Ondra Krátký s Kubou Fla-
chsem jenž soupeřům nastříleli dohroma-
dy 37 branek. Pozadu nezůstaly ani posily 
z přípravky Libor Vintr a David Růžička kteří 
konta soupeřů společně zatížili 18 brankami. 
Černou práci ve středu zálohy odváděl kapi-
tán Jan Pačovský a o kvalitě hráčů obrany 
nejlépe vypovídá počet obdržených branek. 
Zde je namístě pochválit také ostatní hráče, 
kteří jsou neméně kvalitní, svou účastí v zá-
pasech výrazně podporují tým a zároveň sbí-
rají cenné zkušenosti, které jistě zúročí v dal-
ších letech.

Nezbývá než poděkovat všem hráčům za 
vzornou reprezentaci FK Adamov a našeho 
města. Městu Adamov za podporu a vyna-
ložené prostředky, které se jistě neminuly 
účinkem. Našim chlapcům popřát pevnou 
vůli a vytrvalost při zimní přípravě, která je 
již v plném proudu, hodně štěstí a bojovnos-
ti v jarní části soutěže, do které si dali obtížný 
úkol obhajoby prvního místa, jenž zajišťuje 
účast v okresním finále.

Při této příležitosti zveme rodiče, praro-
diče, kamarády, kamarádky a všechny naše 
fandy na Halový turnaj mladších a starších 
žáků, který se uskuteční v sobotu 16.2.2008 
ve sportovní hale Sokola Adamov.

Zdeněk Buřík

 TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Adamov 12 10 1 1 78: 8 31 (13)
2. Jedovnice 12 9 3 0 41: 11 30 (12)
3. Černá Hora 12 7 4 1 29: 7 25 (7)
4. Rudice 12 7 2 3 47: 11 23 (5)
5. Blansko B 12 7 2 3 46: 20 23 (5)
6. Ráječko 12 7 1 4 39: 23 22 (1)
7. Rájec-Jestřebí 12 7 1 4 28: 22 22 (4)
8. Sloup 12 5 1 6 28: 40 16 (1)
9. Olomučany 12 3 2 7 16: 37 11 (-4)

10. Lipovec 12 3 1 8 19: 41 10 (-11)
11. Šošůvka 12 2 2 8 22: 51 8 (-10)
12. Kotvrdovice 12 1 0 11 9: 35 3 (-18)
13. Ostrov 12 0 0 12 2: 98 0 (-15)
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INZERCE
Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Udělejte 

ze svého auta, domu, či plotu reklamní plo-
chu! Tel. 511511588

Nabízím vedení účetnictví, daňové evi-
dence, společné zdanění, mzdy, vyúčtová-
ní společenství vlastníků. Tel. 723 482 985, 
jrud@cbox.cz

Pronajmu zařízený byt 3+1 v Adamově na 
ul. Sadová a garáž naproti bývalému interná-
tu. Tel. 602 526 162.

Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel. 
605 903 800.

Čalounictví Šebek, Sadová 17 – veške-
ré čalounické práce, přijedu i k vám! Tel. 
603 886 562, 732 974 006.

Dům dětí a mládeže Blansko nabízí kurz 
Orientálních tanců pro dívky a ženy, začáteč-
nice i mírně pokročilé. Kurz bude probíhat 
od 4. února do 9. června 2008, každé pondělí 
od 18 do 19 hodin na ZŠ Adamov, Ronovská 
12 v tělocvičně. Cena tohoto kurzu je 350,- 
Kč. Informace a přihlášení: Lenka Juříčková, 
e-mail: wellova@ddmblansko.cz

Hledám spolehlivého člověka k pohlídání 
2 pejsků malého plemene v době letní dovo-
lené (asi 14 dní). K předběžné domluvě vo-
lejte t.č. 728 824 570.


