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Pravidelné setkání s cestovateli patřilo v únoru povídání na téma „Kembali!“ s Milanem Daňkem. 

Agentura Koráb - herec Radim Koráb dětem v rámci akce „Dopoledne s pohádkou“ zahrál pohádku nazvanou „Pohádka 
pro tři prasátka“. S herci agentury Koráb se děti setkají i při karnevalu, který je připravován na 14. března t.r. 
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Poděkování
Tímto otevřeným dopisem bychom rádi 

poděkovali všem, kteří svými vyjádřeními 
a postoji podpořili projekty Města Adamo-
va do druhého kola výzev ROPu Jihovýchod. 
Poděkování patří organizacím, spolkům 
a občanským sdružením za písemná pod-
půrná stanoviska, žákům ZŠ a jejich rodičům 
za účast v dotazníkovém šetření a všem, kte-
ří svým hlasováním podpořili oba projekty 
na webových stránkách města.

I vašim přičiněním Město Adamov získa-
lo dotace z EU ve výši cca Kč 4,850 mil. na 
realizaci projektu „Městský klub mládeže“ 
a dalších cca Kč 11,650 mil. na „Rekonstruk-
ci a modernizaci sportovního areálu na uli-
ci P. Jilemnického“. Záležitosti ohledně při-
jetí dotací z EU bude projednávat březno-
vé zastupitelstvo a spolu s vámi věříme, že 
na otázku z písničky skupiny Katapult: „A co 
děti, mají si kde hrát?“, budeme společně 
moci odpovědět: „Ano, u nás v Adamově 
mají!“.

Krásné a úspěšné dny budoucí přejí
Jiří Němec, starosta  

Miroslav Čuma, místostarosta

Zimní údržba ve městě Adamov

Finanční úřad Blansko 
zajistil mimořádně úřední hodiny 

v Adamově pro výběr daňových při-
znání daní z příjmů za rok 2008, a to 
v zasedací místnosti Městského úřa-
du ve dnech 11. a 18. března 2009 
v době od 8.00 do 17.00 hod.

Informace o nejdůležitějších změnách zákona o č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého poskytuje odbor sociálních 

a správních věcí MěÚ Adamov dávky příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení 
a mimořádnou okamžitou pomoc

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti 
zmírňují závady, které vznikají povětrnostní-
mi vlivy a podmínkami za zimních situací ve 
sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti míst-
ních komunikací a průjezdních úseků silnic. 
V obvyklé zimní situaci vlastník komunikací 
zajistí odstranění nebo zmírnění závad ve 
sjízdnosti případně schůdnosti komunika-
ce v časových lhůtách stanovených plánem 
zimní údržby. Zimní údržba je prováděna na 
základě plánu zimní údržby, kde jsou silnice 
a chodníky rozděleny na I., II. a III. pořadí dů-
ležitosti. Dle vyhlášky, kterou se provádí zá-
kon o pozemních komunikacích, má město 
povinnost zajistit u silnic zařazených do I. 
pořadí sjízdnost do 3 hodin a u silnic zařa-
zených do II. pořadí do 6 hodin od výjezdu 
posypových mechanismů. Dále je město po-
vinno zajistit sjízdnost či schůdnost místních 
komunikací I. až III. třídy zařazených do I. po-
řadí důležitosti do 4 hodin a do II. pořadí dů-
ležitosti do 12 hodin. 

Pro Město Adamov provádí zajištění 
sjízdnosti komunikací firma GAMA J+P s.r.o. 
na základě smlouvy, a to dle stanoveného 

harmonogramu a pořadí důležitosti násle-
dovně:

U silnic zařazených do I. pořadí je zajiště-
na firmou sjízdnost nejpozději do 2 hodin po 
skončení srážek, u silnic zařazených do II. po-
řadí do 4 hodin po skončení srážek. 

Průběžné odklízení a sypání chodníků 
provádí zaměstnanci Městského úřadu Ada-
mov – technická skupina. V průběhu sně-
žení dochází pouze k odhrabávání sněhové 
pokrývky. Posyp je prováděn následně po 
ukončení srážek.

Přejeme bezpečnou chůzi a jízdu po po-
zemních komunikacích.

Odbor správy majetku města

Zrušení aktivizačního plánu a programu 
individuálního motivačního postupu

Od 1. 1. 2009 se ruší povinnost zpraco-
vávat s osobami v hmotné nouzi aktivizač-
ní plán, který nahrazuje individuální akční 
plán, vypracovávaný úřadem práce vždy, 
pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evi-
denci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě 
déle než 5 měsíců. Pokud osoba individuální 
akční plán v termínu stanoveném orgánem 
pomoci v hmotné nouzi nepředloží, sníží se 
jí částka živobytí na existenční minimum. 

Veřejná služba a dobrovolnická služba 
– další možnost pracovního uplatnění 
osob v hmotné nouzi

Zákon rozšiřuje možnosti zachování pra-
covních dovedností pro osoby, které dlouho-
době setrvávají ve stavu hmotné nouze, a to 
zavedením nového institutu veřejné služby, 
kterou mohou organizovat obce. Protože 
je účelné, aby na stejné úrovni jako veřejná 
služba byla chápána i dobrovolnická služ-
ba, došlo k doplnění zvýhodnění pro oso-
by, které vykonávají dobrovolnickou službu. 

Osoba, která bude vykonávat veřejnou služ-
bu nebo dobrovolnickou službu v zákonem 
stanoveném rozsahu, může mít navýšení 
částky živobytí v závislosti na hodnocení její 
snahy o zvýšení příjmu vlastní prací, uplat-
něním nároků a pohledávek nebo prodejem 
či jiným využitím majetku. Výkon dobrovol-
nické a veřejné služby bude pozitivně hod-
nocen i v případě, že osoba pobírá příspěvek 
na živobytí déle než šest měsíců. Pokud v ka-
lendářním měsíci odpracuje v těchto služ-
bách alespoň 20 hodin, nesníží se její živo-
bytí na úroveň existenčního minima. 

Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi
Do 31. 12. 2009 platí, že dávky se nadále 

vyplácí tak, jak tomu bylo doposud. Až od 1. 
1. 2010 může být dávka vyplacena prostřed-
nictvím poukázek, a to s pevně vymezeným 
omezením. 

Nově stanovené částky živobytí pro 
jednotlivé skupiny osob

Částku živobytí ve výši existenčního 
minima budou mít osoby, které ve stano-

vené lhůtě nepředloží na výzvu správního 
orgánu individuální akční plán, pokud jim 
byl vypracován úřadem práce. Dále oso-
by, které dluží na výživném pro nezletilé 
dítě částku vyšší než trojnásobek měsíční 
splátky stanovené rozhodnutím soudu, 
nebo vyšší částku, která by připadala na 3 
měsíce, je-li plnění vyživovací povinnosti 
stanoveno jiným způsobem. Částku živo-
bytí ve výši existenčního minima budou 
mít i osoby, které pobírají částku živobytí 
déle než 6 kalendářních měsíců (tato sank-
ce bude poprvé použita od 1. července 
2009). Ve všech vyjmenovaných situacích 
se toto snížení na existenční minimum ne-
týká nezaopatřených dětí a osob, u kte-
rých se nezkoumá snaha o zvýšení příjmu 
vlastní prací. 

Bližší informace a formuláře dávek po-
moci v hmotné nouzi Vám předají pracovni-
ce odboru sociálních a správních věcí Měst-
ského úřadu Adamov osobně v úředních 
hodinách případně na telefonních číslech 
516 499 624, 516 499 625. 
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města 
Adamova
Na 64. schůzi konané dne 29.1.2009 
mimo jiné RM:

schválila rozpis rozpočtu na rok 2009,  •
který byl schválen na 23. jednání zastu-
pitelstva dne 28.1.2009

schválila platební kalendář na r. 2009  •
pro poskytování neinvestičního pří-
spěvku a investiční dotace příspěvko-
vým organizacím zřízeným Městem 
Adamovem, který vychází ze schvále-
ného rozpočtu na r. 2009 

schválila dotaci ve výši 3.000,- Kč z roz- •
počtu Města Adamova pro Svaz těles-
ně postižených v ČR, místní organizaci 
STP Adamov na její činnost v r. 2009 

vyslovila souhlas s udělením licence na  •
provozování linkové osobní dopravy 
vnitrostátní   pro dopravce ČAD Blan-
sko a.s., Nádražní 2369/10, Blansko

schválila navýšení nájemného o roční  •
míru inflace 6,3 % za rok 2008 v bytech 
ve vlastnictví Města Adamova s účin-
ností do 1. 3. 2009. Jedná se o byty 
na ulici Komenského 6, Fibichova 45, 
Opletalova 38 a,b, Komenského 1, byty 
školníků ZŠ Komenského a Ronovská 

schválila navýšení nájemného za pro- •
nájem movitého a nemovitého ma-
jetku, pronajaté plochy v nebytových 
prostorách, pozemcích v majetku měs-
ta a sloupech veřejného osvětlení měs-
ta o roční míru inflace 6,3 % za rok 2008 
v souladu s uzavřenými smlouvami. 
Dále schválila ceník nájemného neby-
tových prostor platný pro rok 2009

v rozpočtu roku 2009 byly schváleny  •
finanční prostředky na opravy chodní-
ků a komunikací. V současné době byly 
zaslány výzvy na podání nabídek na 
dokončení opravy chodníku ulice Neu-
mannova a oprava stávajícího havarij-
ního přístupu k oddechové ploše pod 
bytovým domem na ulici Komenského 
v Adamově. 

Na 65. schůzi konané dne 16.2.2009 
mimo jiné RM:

schválila vedení fotokroniky Města  •
Adamova za rok 2008 v předložené po-
době

projednala a doporučila Zastupitel- •
stvu města Adamova schválit smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Adamova pro přímou podporu sportu 
a tělovýchovy

schválila dotaci občanskému sdružení  •
Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých, oblastní odbočka Blan-
sko ve výši 1.000,- Kč na jeho činnost 
v roce 2009
schválila text výzvy k podání nabíd- •
ky na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu „Oprava přístupových komunikací 
a vodovodní přípojky “. Tato zakázka se 
týká opravy nájezdu u hasičské zbrojni-
ce na ul. Fibichova, silnice před domem 
č. 99 na Smetanově náměstí a vodo-
vodní přípojky do tohoto objektu. RM 
současně uložila odboru SMM zaslat 
výzvu navrženým firmám, které se ob-
dobnými zakázkami zabývají a schvá-
lila složení komise, která bude vybírat 
komu bude zakázka zadána
schválila text výzvy k podání nabídky  •
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Oprava mostní konstrukce u MŠ Ji-
lemnického a lávky pro pěší“, uložila 
odboru SMM zaslat výzvu firmám, kte-
ré se obdobnými zakázkami zabývají 
a schválila složení komise, která bude 
vybírat komu bude zakázka zadána. 
Lávkou pro pěší je při této zakázce 
myšlen můstek přes řeku Svitavu ved-
le čerpací benzínové stanice vedoucí 
k vlakovému nádraží
doporučila Zastupitelstvu města Ada- •
mova odprodat objekt č.p. 8 a poze-
mek parc. č. St. 31 v k.ú. a obci Ada-
mov. Jedná se o polovinu objektu bý-
valé pekárny na Smetanově náměstí. 
Druhou polovinu vlastnil stát a tento 
ji prostřednictvím realitní kanceláře již 
odprodal novému majiteli.
schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3  •
zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů Směrnici pro čin-
nost městského kamerového dohlíže-
cího systému jako vnitřní předpis číslo 
2/2009 
schválila kupní smlouvu na nákup no- •
vého vozu pro MP Adamov 
vzala na vědomí zápis z výběrového  •
řízení na dokončení Alexandrovy roz-
hledny v Adamově a na základě toho-
to výběrového řízení schválila uzavření 
smlouvy o dílo na dokončení rozesta-
věné stavby Alexandrova rozhledna 

v Adamově s firmou Vlastimil Otáhal, 
691 01 Kobylí, č.p. 736, IČ: 40369684

Zastupitelstvo města 
Adamova 
na svém 23. zasedání konaném dne 
28.1.2009 mimo jiné :

schválilo rozpočet na rok 2009  •
schválilo Dodatek č. 1 k vnitřnímu  •
předpisu č. 13/2007 Poskytování ces-
tovních náhrad

vydalo změny Územního plánu města  •
Adamov, na katastrálním území Ada-
mov, 

schválilo v souladu s ust. § 84 odst. 2  •
písm.n) zák.č.128/2000 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů poskytování 
odměn neuvolněným členům zastu-
pitelstva v nové výši s účinností od 
1.1.2009

rozhodlo, že financování rekonstruk- •
ce Alexandrovy rozhledny u Adamo-
va, bude znovu projednáno na 24. ZM 
stejně jako žádost firmy Ekostav Líšeň 
o prominutí nebo zmírnění smluvní 
pokuty, kterou by měla zaplatit v sou-
vislosti s rekonstrukcí Alexandrovy roz-
hledny.

Z další činnosti
dne 30.1.2009 proběhlo na MěÚ slav- •
nostní vyhlášení nejlepších sportovců 
města Adamova za rok 2008

byla zrekonstruována spodní hydroizo- •
lace stavby severního traktu objektu na 
ul. Komenského 6

v současné době je požádáno o povo- •
lení kácení stromů, které rostou mezi 
dvěma bloky na ulici Sadová. Pokud 
bude dáno souhlasné stanovisko, bu-
dou osloveny firmy, které se zabývají 
touto činností a poté dojde k vykácení 
uvedených stromů

do druhého kola výzev Regionálního  •
operačního programu Jihovýchod (pri-
oritní osa 3 – „Udržitelný rozvoj měst 
a venkovských sídel“) Město Adamov 
podalo projekty s názvem:  „Konverze 
výměníkové stanice na Městský klub 
mládeže v Adamově“ a Modernizace 
sportovního areálu na ulici Petra Ji-
lemnického“. Úřad regionální rady re-
gionu soudržnosti Jihovýchod dne 5. 2. 
2009 zveřejnil seznam příjemců dotací 



5

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
2.2.2009 Milada Pospíšilová,  

81 rok, Tererova 6

3.2.2009 Ing. Alois Hrušák,  
75 roků, Sadová 24

6.2.2009 Emilie Sedláková,  
82 roky, Sadová 27

9.2.2009 Jiřina Šupková,  
85 roků, Sadová 17

24.2.2009 Jiřina Kaprová,  
88 roků, Opletalova 30

25.2.2009 Josef Šenk,  
80 roků, Komenského 1

26.2.2009 Ing. Jiří Sedlák, 
81 rok, Sadová 27

26.2.2009 Marie Vacková, 
81 rok, Petra Jilemnického 16

27.2.2009 Františka Saulichová, 
82 roky, Komenského 21

27.2.2009 MUDr. Jaroslava Patáková,  
75 roků, Komenského 13

Blahopřejeme k sňatku
7.2.2009 Karel Malenda - Svatava Kosová 

Úmrtí
29.12.2008 Jan Tůna,  

roč. 1930, Petra Jilemnického 4
27.1.2009 Jiří Neumann,  

roč. 1932, Tererova 4

Vážení občané,
omlouváme se, že v únorovém zpravoda-

ji nebyly vloženy složenky za účelem úhrady 
místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů. 
Tyto složenky předkládáme v tomto břez-
novém vydání zpravodaje. Možnosti způ-
sobu úhrady místního poplatku a vyplnění 
složenky byly popsány v únorovém vydání 
zpravodaje na straně 6.

Děkujeme za pochopení.
Odbor SMM

Vaši zastupitelé 
Vít Dáňa - KSČM

Poděkování
Děkuji Sboru pro občanské záležitos-

ti v Adamově za zveřejnění a blahopřání 
k udělení resortního vojenského vyzname-
nání „záslužný kříž III. stupně“ rozkazem Mi-
nisterstva obrany Vlasty Parkanové, za úsilí 
o rehabilitaci všech vojáků z povolání pro-
tiprávně propuštěných z české armády za 
jejich negativní postoj ke vstupu vojsk Var-
šavské smlouvy na naše území a za pomoc 
při přebudování české armády na demo-
kratických základech bez politické závis-
losti v rámci „Vojenského sdružení rehabili-
tovaných“ za 15-ti leté činnosti ve funkcích 
na všech stupních VSR.

plk. v. v. Ing. Karel Hovorka

Děkuji touto cestou Sboru pro občanské 
záležitosti, ZO OS KOVO, ZO KSČM a všem 
přátelům a známým za blahopřání a dary 
k mému životnímu jubileu.

Ing. Alois Hrušák

z EU. Město Adamov obdrží částky Kč 
4.845.138,- na projekt „Konverze výmě-
níkové stanice na Městský klub mláde-
že v Adamově“ a částku Kč 11.649.030,- 
na projekt „Modernizace sportovní-
ho areálu na ulici Petra Jilemnického“. 
Rada města Adamova na svém 65. 
zasedání tuto skutečnost projedna-
la a přijala usnesení, ve kterém dopo-
ručuje Zastupitelstvu Města Adamo-

Oznámení
Oznamujeme občanům, že 

odbor správy majetku měs-
ta bude dne 10. března 2009 
z provozních důvodů uzavřen. 

S jakými představami jste šel do voleb?
Byl jsem začátečník a neměl jsem před-

stavu, co všechno tato práce obnáší. Před-
stavoval jsem si, že pomůžu městu a lidem 
v něm, zlepšit vzhled města. Což se poma-
lu daří. Myslel jsem si, že to všechno půjde 
rychleji a že se vše vyřeší, ale praxe je jiná. 
Zastupitelé musí vybírat nejvíce potřebné 
úkoly. Některé se musí odkládat na další ob-
dobí. Jsem rád, že se pro děti a naši mládež 
udělalo hřiště na Horce vedle základní školy. 
Je naděje, že toto multifunkční hřiště bude 
vybudováno na ulici P. Jilemnického.

Co je Vaší současnou prioritou v práci 
pro Adamov?

Snad se podaří zrekonstruovat centrum 
Adamova. Začalo se s úpravami na Smetano-
vě náměstí. Věřím tomu, že se půjde dál tře-
ba úpravou místa od pošty ke kostelu. Chtěli 

bychom toho uskutečnit hodně, ale musí se 
pokračovat podle přidělených financí.

Co byste rád uskutečnil do konce voleb-
ního období?

Jsem zastáncem rekonstrukce Alexan-
drovky. Snad se podaří tuto akci zdárně do-
končit i přes nepřízeň některých lidí, kteří se 
stále domnívají, že se na rekonstrukci někdo 
finančně obohatil.

A co dlouhodobé plány?
Dlouhodobé plány nemám. Jen bych si 

přál, aby bylo více finančních prostředků 
v regionech a mohly se plány, které jsou, 
uskutečňovat. 

Chtěl byste ještě něco sdělit? 
Chtěl bych poděkovat lidem – voličům, 

kteří mi dali důvěru podílet se na práci v za-
stupitelstvu. Přeji si, abychom pracovali svě-
domitě a v klidu řešili problémy našeho měs-
ta ke spokojenosti občanů. Žijeme v krás-
ném kraji, tak se z něho těšme a zachovejme 
ho dalším generacím.

va schválit předběžné výdaje spojené 
s oběma projekty. 

v noci z 12.2. na 13.2, vypukl požár  •
v budově hotelu Pod Horkou. Požár-
ní poplach vyhlásil operační důstojník 
HZS JMK a na základě tohoto vyhlášení 
k zásahu, kromě dobrovolných hasičů 
Města Adamova, dorazily i další hasič-
ské jednotky z okolí Adamova v počtu 
9 vozidel, tj. 4 jednotky. Do příjezdu 

profesionálních složek HZS Blansko zá-
sah řídil velitel JSDH Adamov Ing. Kup-
ka. Byla nařízena evakuace osob byd-
lících v hotelu. Starosta města umož-
nil evakuovaným osobám v počtu 53, 
aby přečkaly noc v zasedací místnosti 
městského úřadu a pomáhal zajistit 
nezbytná organizační opatření. Příči-
na požáru, při kterém byl jeden člověk 
lehce zraněn, se vyšetřuje.
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Ledová Praha 
2009

Občanské sdružení TUKAn Adamov se již 
tradičně zúčastnilo akce LEDOVÁ PRAHA, 
která se koná každoročně první únorový ví-
kend. Během tohoto víkendu se do hlavní-
ho města sjedou tisíce dětí z celé republiky 
a za velmi výhodných finančních podmínek 
mohou navštívit pražská muzea a památky. 
Náš program jsme sestavili tak, abychom 
zhlédli co největší množství „lokalit“. Některé 
jsme pro velký úspěch zopakovali z loňska, 
jiné byly letos premiérové. 

Letos jsme například poprvé navštívi-
li Muzeum pověstí, které nás sice nadchlo 
exponáty, ale trošku zklamalo svou veli-
kostí (tedy spíš “malostí”). Samozřejmostí je 
vždy procházka po centru Prahy a prohlíd-
ka Staroměstského náměstí s orlojem, Kar-
lova mostu, Pražského hradu, rozhledny na 
Petříně a dalších pražských zajímavostí. Na-
prostou náhodou jsme se také ocitli před vý-
stavní síní v Nové radnici, kde jsme našli dvě 
výstavy: výstava Jak se točilo Fimfárum a In-
teraktivní výstava vynálezů. Prošli jsme kuli-
sami k filmu z pohádek Jana Wericha a viděli 
jsme, jak se tvořily jednotlivé loutky a scény. 
Ve druhém sále jsme si zkusili, jak funguje 
potrubní pošta, jak dostat ježka z klece, jak 
se dělá kreslený film a spoustu dalších hlavo-
lamů a užitečných vynálezů. Dobré bylo, že 
si všechno mohl člověk zkusit a osahat a ni-
kdo vám to neměl za zlé.

Dospělí účastníci využili možnosti navští-
vit v médiích velmi propagovanou výstavu 
Prokletí zlata – 100 let zlata Inků, ti menší si 
zase rádi prohlédli exponáty v Muzeu hra-
ček. Naprostým hitem letošního roku však 
byla návštěva Aquaparku v Praze-Čestlicích, 
největšího aquaparku v ČR. 

Naše výprava letos čítala 26 dětí i dospě-
lých (z toho 17 z Adamova). Ubytování jsme 
měli od pořadatelů zajištěno v ZŠ Květno-
vého vítězství v Praze-Chodov, bylo vážně 
opravdu zajímavé spát v učebně přírodopi-
su. Pro děti bylo příjemnou změnou, že ve 
škole nemusí jen sedět a učit se, ale dá se 
v ní i spát. 

Letošní ročník se jednoznačně vydařil, ale 
protože jsme mnohé z nabízených lokalit 
nestihli, už se těšíme na příští rok.

Fotografie a více informací o této akci 
a další informace o sdružení TUKAn a jeho 
činnosti můžete zhlédnout na internetových 
stránkách www.tukani.ic.cz

Za TUKAn 
Stanislav Tůma

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, 
že od 30. března 2009 do 4. dubna 2009 
budou ve městě Adamově přistaveny velko-
objemové kontejnery pro uložení objemné-
ho odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpeč-
ných vlastností, který s ohledem na své roz-
měry nelze odložit do popelnic nebo kontej-
nerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, 
skříně, pohovky, postele, matrace), podlaho-
vé krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toa-
lety, kočárky, pneumatiky, části kuchyňských 
linek a nekompletní použitá elektrozařízení. 
Ukládání objemného odpadu do přistave-
ných kontejnerů je určeno pouze pro obča-
ny města Adamova. Do velkoobjemových 
kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný 
odpad, směsný komunální odpad, stavební 
suť a dále papír, plasty a sklo, pro které jsou 
určeny kontejnery na tříděný odpad. 

Jakmile dojde k naplnění přistavených 
kontejnerů na určeném místě, budou svozo-
vou společností odvezeny, a tím bude svoz 
v tomto místě ukončen.

Je zakázáno odkládat odpad mimo při-
stavené kontejnery, a to před jejich přistave-
ním, během jejich přistavení i po jejich od-
vozu z určeného stanoviště. Jakékoliv uklá-
dání odpadu mimo tyto kontejnery bude 
posuzováno jako vytváření černé skládky 
pod pokutou 1 000 Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do 
přistavených kontejnerů ve stanoveném 

čase a místě dle následujícího časového har-
monogramu:

Pondělí 30. března 2009 v 16.00 hod 
ul. Sadová - parkoviště nad školou  
(2 kontejnery)
u bývalé MŠ U Kostela (1 kontejner) 

Úterý 31. března 2009 v 16.00 hod 
ul. Neumannova - parkoviště u lesa  
(2 kontejnery) 
ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky  
(1 kontejner)

Středa 1. dubna 2009 v 16.00 hod 
ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště  
(3 kontejnery)

Čtvrtek 2. dubna 2009 v 16.00 hod 
ul. Družstevní - parkoviště (3 kontejnery) 

Pátek 3. dubna 2009 v 16.00 hod 
ul. Plotní - u vjezdu ke garážím  
(1 kontejner) 
ul. Mírová - u hřiště (2 kontejnery) 

Sobota 4. dubna 2009 v 16.00 hod 
ul. P. Jilemnického - parkoviště  
(3 kontejnery)

V případě nevyužití vyhlášeného harmo-
nogramu přistavení kontejnerů je možné 
tento odpad odvézt na sběrný dvůr firmy 
GAMA J+P s.r.o., Kolonie 302, Adamov, kde 
je otevřeno každý pracovní den od 7.00 do 
18.00 hod.
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TANEC 
V BLANSKU!

Moji žáci tanečního oboru na ZUŠ Ada-
mov, se v úterý 17. února 2009 zúčastnili 
okresní přehlídky základních uměleckých 
škol v Blansku. Sněhová nadílka zrovna ne-
přála jakýmkoli dopravním přesunům, ale 
všichni jsme na místo konání zdárně dorazili, 
a mohli tak předvést našich pět soutěžních 
choreografií. Všech 26 dětských účinkujících 
to zvládlo výborně a já jim tímto moc děkuji. 
Naši adamovskou školu i moji práci s nimi tu 
reprezentovali na jedničku. Nesmím ale za-
pomenout velmi poděkovat všem rodičům 
a dalším nadšencům, kteří mi při této akci 
pomáhali, a bez nichž by to nebylo možné 
zvládnout. Do dalšího kola jsme bohužel ne-
postoupili a na tvářích mých tanečníků a ta-
nečnic bylo vidět zklamání. Je mi jasné, že 
názor poroty je subjektivní záležitost a ne-
chci tady polemizovat o konečných výsled-
cích. Ale základní myšlenka těchto akcí by 
měla motivovat děti do další práce. A i když 
někdo zůstane na nepostupovém místě, 
může se mu dostat ohodnocení jeho snahy 
jiným způsobem, byť jen pochvalou za na-
sazení či pěkné kostýmy. K mému velkému 
překvapení se tu nic takového nestalo a mne 
to mrzelo právě kvůli těm tolik se těšícím dě-
tem. Věřím ale pevně, že jim elán a nadšení 
pro věc nevyprchá, a že se těší na další nové 
taneční nápady a vystoupení, stejně jako se 
já těším na práci s nimi. Ještě jednou všem 
VELKÝ DÍK. 

Učitelka tanečního oboru na ZUŠ Adamov 
Chlubná Markéta

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 4. dubna 2009 bude ve měs-
tě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit 
životní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obsluhou, které je 
třeba nebezpečný odpad odevzdat. Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, mono-
články, léky, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky 
na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, čis-
tících prostředků. Dále je možné obsluze odevzdat kompletní použitá elektrozařízení: velké 
a malé domácí spotřebiče (ledničky, pračky, sporáky, televizory, mikrovlnné trouby, vysavače, 
žehličky atd.), zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, kláves-
nice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd.) a spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, 
dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). Nekompletní elektrozařízení (bez techno-
logických částí) nebudou obsluhou odebírány.

Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy s tím, že je 
nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném čase a místě dle následují-
cího časového harmonogramu:

Sobota 4. dubna 2009
1. stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou 9.00 – 9.30 hod
2. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště 9.35 – 10.05 hod
3. stanoviště: u bývalé MŠ U Kostela  10.10 – 10.40 hod
4. stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím 10.45 – 11.15 hod
5. stanoviště: ul. Mírová - u hřiště 11.20 – 11.50 hod
6. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky 13.00 – 13.30 hod
7. stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště 13.35 – 14.05 hod
8. stanoviště: ul. Neumannova 2 – parkoviště 14.10 – 14.40 hod
9. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky 14.45 – 15.15 hod
10. stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště 15.20 – 15.50 hod
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpa-

dů, je možné tento odpad odvézt na sběrný dvůr firmy GAMA J+P s.r.o., Kolonie 302, Adamov, 
kde je otevřeno každý pracovní den od 7.00 do 8.00 hod. Baterie a monočlánky lze také od-
ložit v elektroprodejnách nebo do sběrného boxu umístěného v prodejně potravin v Domě 
služeb na ul. Družstevní 1 v Adamově. Léky, které nebyly spotřebovány nebo léky s prošlou 
lhůtou spotřeby, je vhodné odevzdat v lékárnách.

Odbor správy majetku města

Brazílie – Amazonka 
v rytmu samby

 Žáci 7. roč. měli možnost v kině Scala 
v Brně zhlédnout filmový dokument s ná-
zvem „Brazílie - Amazonka v rytmu sam-
by“. Čekala je plavba po největší řece svě-
ta, mocné Amazonce. Ponořili se do hlu-
bin divokého deštného pralesa v oblasti 
Amazonie, seznámili se s životem míst-
ních obyvatel a také s problémy, se kte-
rými se tato země dennodenně potýká. 
Navštívili největší vnitrozemský mokřad 
na světě Pantanal a monumentální vodo-
pády Iguaçu. Každá škola na projekcích 
obdržela plakát a pracovní listy s hlavní 
výukovou částí programu, který byl dob-
rou pomůckou v hodinách, protože Jižní 
Amerika byla aktuálně probírána v hodi-
nách zeměpisu.
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V měsíci březnu jsme pro 
Vás připravili:

3. března 2009 v 17.45 hodin Î
přednášku 
MUDr. Ivy 
HODAŇOVÉ 
na téma STAVY 
OHROŽUJÍCÍ 
ŽIVOT – CO DĚLAT 
PŘED PŘÍJEZDEM 
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY? 

7. března 2009 ve 13.00 hodin Î
autobusový výlet pro děti i dospělé do 
brněnského letohrádku Mitrovských na 
výstavu kostýmů a rekvizit z pohádkovému 
seriálu ČT ARABELA.

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 

9. - 19. března v salonku MKS  Î
najdete výstavu PALIČKOVANÉ KRAJKY 
výtvarnice ALENY POZORSKÉ - „Co se do 
prosincové výstavy nevešlo...“

9. března 2009  Î
autobusový zájezd do Mahenova divadla 
v Brně na představení opery LAZEBNÍK 
SEVILLSKÝ za zvýhodněnou cenu – 120 Kč 
včetně dopravy.

12. března 2009 v 9.45 hodin v sále MKS Î
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE pro rodiče 
s dětmi a mateřské školy ve městě tentokrát 
s Lídou a Jarkem Trnkovými a jejich 
pohádce nazvané O DUHOVÉ SLEPIČCE 
A JARNÍM ČAROVÁNÍ. 

 v 16.30 hodin v salonku MKS Î
další čtení z knih pro děti v rámci projektu 
„Celé Česko čte dětem“, kdy dětem svoji 
oblíbenou knihu z dětství představí paní 
knihovnice Hana Ondroušková.

v 18.00 hodin v salonku MKS  Î
náhradní termín besedy s Olou Hořavovou 
na témy „SOCHY A POMNÍKY V ADAMOVĚ 
OČIMA OLY HOŘAVOVÉ“. 

15. března 2009 v 16.00 hodin  Î
v salonku MKS

další NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU – 
tentokrát se Zdeňkem Ševčíkem a jeho 
pohádkou O ČERVENÉ KARKULCE.

17. března 2009  Î
autobusový zájezd na koncert nazvaný 
„VZÁCNÉ SETKÁNÍ JANA A FRANTIŠKA 

20. března 2009 v 18.00 hodin  
ve Společenském centru MKS, Komenského 6 

vernisáž výstavy 

SALONEK DĚTSKÝCH  
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ 

spojená s vyhodnocením výtvarné soutěže 
pořádané k 45. výročí povýšení Adamova na město.

Záštitu nad soutěží i výstavou převzal 
Ing. František Sivera, poslanec Parlamentu ČR.

Akci pořádá: Město Adamov, firma 
ADAVAK s.r.o. Adamov, MKS Adamov 

Informace k soutěžní části akce 
najdete na plakátech.

14. března 2009 v 15.00 hodin v sále MKS

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL s herci 
z divadla Koráb z Brna

NEDVĚDŮ“, který se koná v KD Semilasso 
v 19 hodin.
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19. března 2009 v 17.45 hodin  Î
v salonku MKS

přednáška cestovatele Jiřího ČEFELÍNA 
z Brna na téma „PO SVÝCH STOPÁCH DO 
SÝRIE“. 

22. března 2009 v 16.00 hodin  Î
v salonku MKS 

nedělní setkání pořádané ve spolupráci 
s Farním úřadem v Adamově, v rámci 
kterého představí Miroslav Kučera pořad 
SVĚTLO PO KAPKÁCH. 

26. března 2009 v 17.45 hodin v sále  Î
MKS

představí Divadlo Pavla Trávníčka 
adamovské veřejnosti v premiéře komedii 
SBOROVNA. 

Účinkují: P. Trávníček, J.X. Veselý, U. Kluková, 
K. Kornová ad.
Bližší informace na plakátech.

Na duben připravujeme:
 2. 4. vernisáž výstavy fotografií Petra Še- •
bla 
17. 4. autobusový zájezd na nový muzikál  •
MDB Bídníci 
24. 4. autobusový zájezd na jarní etapu  •
výstavy Flora Olomouc 2009 
25. 4. návštěva termálních lázní Győr  •
vlastivědný výlet do okolí Adamova spo- •
jený s návštěvou Moravské vesničky – 
betléma s 8OO pohyblivými figurkami 
a zvířátky. 

sběr starého papíru (pořádaný MKS – klu- •
by důchodců)
Zájemci o některý z nabízených zájezdů 

se mohou hlásit už nyní.

Nepřehlédněte!
MKS Adamov připravuje několik akcí, 

přičemž má opět rezervovány vstupenky 
a zajištěnu dopravu s tím, že musí do konce 
měsíce března potvrdit nebo zrušit tyto re-
zervace. Budeme proto rádi, když nám svůj 
– samozřejmě předběžný – zájem potvrdíte 
telefonicky popřípadě e-mailem. 

31. května – připravujeme autobusový 
zájezd do Prahy spojený s návštěvou muzi-
kálu, který si každý může vybrat z této na-
bídky: 

muzikál  • Carmen
muzikál  • Touha Dana Landy
obnovený muzikál K. Svobody a Z. Borov- •
ce Dracula 
4. června – připravujeme návštěvu Ma-

henova divadla v Brně, činoherního předsta-
vení Lakomec 

O prázdninách – 16. - 17. 8. bychom v pří-
padě dostatečného počtu zájemců uspořá-
dali dvoudenní poznávací zájezd spojený 
s návštěvou otáčivého hlediště – divadla 
v Českém Krumlově, kde máme rezervová-
ny vstupenky na nedělní představení /16. 8./ 
komedie Ženy Jindřicha VIII. (v hl. roli Ol-
dřich Vízner). 

Ve všech případech je 31. březen po-
slední možný termín pro potvrzení naší 
rezervace. 

V knihovně MKS Adamov 
najdete mimo jiné tyto 
nové knihy:
Současná česká literatura:
Zgustová, M.: Zimní zahrada
Nosková, V.: Víme svý
Lustig, A.: Zloděj kufrů
Svěrák, Z.: Povídky
Větvička, V.: Herbář pod polštář
Formánek, J.: Mluviti pravdu

Cestopisy:
Walker, P.: Po stopách Ježíše
Žmolík, V.: Po Česku
Lejsal, M.: Ve stínu minaretů
Vilímková, O.: Peru - děti Inků

Romány světových autorů:
Waltari, M.: Zázračný Josef
Faulks, S.: Ptačí zpěv
Sparrrow, M.: Další příhody venkov. lékaře
Messudová, C.: Císařovy děti nemají šaty
Jacq, Ch.: Z lásky k ostrovu Philae 

V dubnu 2009 v MKS Adamov
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Přednáška  
- Třídíme odpad

Dne 1.12.2008 jsme měli přednášku o tří-
dění odpadů, kde jsme se dozvěděli, proč 
musíme třídit odpad, aby nevznikaly sklád-
ky a nepoškozovaly životní prostředí. Dozvě-
děli jsme se, jaký odpad patří do jaké popel-
nice: např. plast -zelenožlutá, papír - modrá, 
sklo - zelená …

Viděli jsme obrázky, jak dopadají města, 
když vznikají skládky odpadů. Nejvíce nás 
zaujaly fotografie o vzniku skládek. Před-
náška byla velmi poučná, uvědomili jsme si, 
proč je důležité třídit odpad.

Denisa a Dáda, VI.B

Lyžařský kurz pro 7. a 8. ročník

Slova pro 
povzbuzení

„Lidé jsou jako andělé s jedním křídlem. 
Pokud chtějí vzlétnout, musejí se obejmout.“ 
Tento citát si můžeme přečíst třeba na sva-
tebním oznámení. Stará moudrost ale při-
pomíná, že ke skutečnému vzlétnutí jsou 
potřeba křídla tři. Mluví o křídlech lásky, cti 
a vlastnictví. To jsou tři největší a nejstar-
ší motory života. Z lásky dokáže člověk da-
rovat druhému i svůj život. Pro čest dokáže 
jednat dobře i beze svědků. Pro majetek se 
dokáže sedřít. Zajímavé je, že tato tři křídla 
přivedou ke štěstí jen tehdy, když jsou spo-
jená. Dá se žít jen láskou a ctí na ulici? Dá se 
milovat a užívat si bez kouska studu? K čemu 
majetek nabytý poctivě, ale bez lásky? Lás-
ka, čest a vlastnictví se musejí objímat. Pak 
unesou nesmírně mnoho. 

Jiří Kaňa, farář

Odbor turistiky TJ Spartak 
Adamov vás zve:

14. 3. 2009 na akci nazvanou „Pramen 
řeky Svitavy“ (odjezd z Adamova 
v 6.18 hodin)

Oznámení
Oznamujeme občanům, že dět-

ská hřiště v Adamově budou v prů-
běhu března zpřístupněna pouze 

za příznivého počasí.

Informace pro cestující
Oznamujeme občanům, že měsíční 
jízdenky (kupony) 
pořizované 
v průběhu měsíce 
(ne na kalendářní 
měsíc) lze zakoupit v předprodeji na 
poště, při předprodeji zajištěném 
firmou ČAD Blansko a.s. v MKS a v sídle 
firmy (v Blansku na autobusovém 
nádraží). Tato možnost se netýká 
čtvrtletních jízdenek. Nejbližší termín 
předprodeje a vyřizování průkazek 
v Adamově je 24.3.2009 v MKS Adamov 
v době od 14 do 16 hodin.

Komise pro MHD

Přednáška  
- Konopí

Dne 12.1.09 jsme místo Vv měli dvou-
hodinovou přednášku o konopí. Dozvěděli 
jsme se o dvou druzích konopí - a to o kono-
pí setém (z něho se vyrábí většina výrobků) 
a konopí indickém.

Z listů konopí indického se dělá marihua-
na. Z konopí setého se dělají například klo-
bouky. Dále se z konopí dělají různé masti, 
deodoranty, boty (plátěné), provazy, kaše 
ze semínek, dokonce se vyrábí i čokoláda 
s příchutí konopí. Všechny výrobky z ko-
nopí setého nejsou návykové ani nějak 
závadné. Dále jsme se dozvěděli o nebez-
pečných kombinacích kouření marihuany 
a doutníkových cigaret. Taková kombinace 
má daleko větší následky než kouření jen 
jednoho druhu. Na rozdíl od alkoholu jsou 
následky u marihuany dlouhodobé, ně-
kdy až trvalé.

Martin Friedmann, VI.B

V letošním roce naše škola uspořádala ly-
žařský kurz pro 7. a 8. ročník. Kurz se usku-
tečnil v době od 17. až do 24. ledna 2009. 
Jako vedoucí celého kurzu s námi jela paní 
učitelka Janotová a jako instruktoři paní Len-
ka Klaibová a pan Jiří Paulo. Jirka nás učil zá-
klady lyžování, jak správně stát na lyžích, jak 
se otáčet a v případě spadnutí jak vstát. Paní 
instruktorka Lenka nás vzala hned první den 
na vlek a rozdělila do skupin podle zkuše-

ností s lyžováním. Paní učitelka Janotová nás 
naučila jezdit na běžkách. Na konci lyžařské-
ho kurzu jsme si dokonce zazávodili na běž-
kách a ve slalomu, samozřejmě nás to všech-
ny bavilo. Večerní program nám vymýšleli 
instruktoři, většinou jsme hráli společenské 
hry a dvakrát byla i diskotéka, byla to velká 
sranda. Všichni jsme si to na horách moc užili 
a bylo nám líto, že už jedeme domů. 

 Lucie Petrová a Lukáš Kotol
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Žili mezi námi
Josef Kozohorský – 100. výročí narození

Olga Kozohorská - 95. výročí narození

Josef Kozohorský se narodil 19. března 
1909 v Josefově jako prvorozený syn slévače 
Eduarda Kozohorského. Když mu bylo 5 let, 
otec zemřel. Obecnou, měšťanskou a pokra-
čovací školu vychodil v Adamově. V adamov-
ském závodě se vyučil strojním zámečníkem 
a postupně se vypracoval na dílovedoucího 
a technického úředníka. Naposled pracoval 
jako vedoucí útvaru technologie v provoze 
ST II (ŽK). Po válce byl Josef Kozohorský čle-
nem závodní rady. V závodě pracoval také 
jeho mladší bratr Eduard (1911).

S manželkou Olgou, roz. Hepovou, 
pocháze jící z nedalekých Olomučan, vycho-
vali tři děti - Josefa (1937), Leonarda (1942) 
a Olgu (1947). Rodina bydlela v Adamově od 
roku 1942. Josef Kozohorský zemřel 6. pro-
since 1968 v 59 letech.

Koncem minulého roku – 26. prosince 
2008 uplynulo 95 let od narození paní Olgy 
Kozohorské. Narodila se v roce 1913. Byla 
také řadu let zaměstnána v adamovském 
závodě, a to u p. Aloise Stejskala ve studij-
ním oddělení v zámečku, kde měla na sta-
rosti třídění odborné zahraniční literatury. 
S manželem koupili menší domek na Horce, 
který paní Ola po manželově smrti opravo-
vala a rozšiřovala. Byla družná, možno říci, že 
znala každého a každý znal ji. Manžela pře-
žila o 24 let. Zemřela 30. června 1992 v 79 
letech.

Syn Josef se vyučil v Metře Blansko, kde 
později pracoval až do odchodu do důcho-
du jako technický úředník.

Syn Leonard (Leoš) po vyučení v adamov-
ském učilišti soustružníkem a absolvování 
jedenáctiletky v Blansku, absolvoval na Vy-
sokém učení technickém v Brně obor Ekono-

mie a řízení průmyslu. V 90. letech založil au-
ditorskou a soudně znaleckou firmu v Brně. 
Za manželku si vzal bývalou adamovskou 
učitelku Janu Beranovou. Bydlí v Brně.

Dcera Olga se vyučila hodinářkou a dnes 
s manželem podniká. Mají v Brně obchod se 
švýcarskými hodinkami.

Na manžele Kozohorské jistě vzpomenou 
kromě rodiny i všichni, kteří je znali. Čest 

jejich památce! 

Jindřich Farlík – 105. výročí narození 

Narozen 12. 2. 1904 ve Křtinách č. 28. 
V této obci absolvoval obecnou školu, v Tiš-
nově školu měšťanskou a v Brně 2 ročníky 
obchodní akademie. Potom byl zaměstnán 
jako učeň a příručí v obchodě svého otce. 
V roce 1930 obchod převzal a oženil se s Te-
rezií Šumberovou z Adamova. Narodily se 
jim tři dcery, z nichž prvorozená ve třech 
letech tragicky zahynula. Druhé dvě dce-
ry absolvovaly střední zdravotnickou školu 
a po maturitě zůstaly zaměstnány trvale ve 
zdravotnictví.

Obchod vedl až do roku 1949, kdy jej byl 
nucen předat Vzájemnosti Včele a zůsta-
li s manželkou jako zaměstnanci družstva. 
V roce 1953 nastoupil jako zaměstnanec do 
Adamovských strojíren, zpočátku jako děl-
ník u stroje, potom jako skladník a kontrolor. 
V Adamovských strojírnách pracoval až do 
důchodu, do kterého odešel v 65 letech.

Organizován byl za první republiky ve 
straně živnostenské, po převratu ve straně 
lidové.

Měl zájem především o kulturu a byl po 
celou dobu zaměstnání v Adamovských 
strojírnách členem Výtvarného kroužku při 
ZK ROH. Jeho celoživotním koníčkem bylo 
amatérské malování. Cenné rady mu pro 
jeho výtvarnou činnost poskytoval také aka-
demický malíř, pan Banďouch. 

V místě svého bydliště vedl po mnoho 
let Obecní kroniku a dále Kroniku Sboru pro 
občanské záležitosti dokumentující Vítání 
občánků.

Až do konce svého života se aktivně vě-
noval malování, ale svou pozornost dělil 
také mezi zahrádku a sportovní aktivity.

Pan Jindřich Farlík zemřel ve věku 81 let 
17. dubna 1985.

Oznámení
Výbor TJ Sokol Adamov svolává valnou 

hromadu, která se bude konat v sobotu 
4.4.2009 ve 14.00 hodin v hale na ul. Osvo-
bození 9 v Adamově. Srdečně zveme všech-
ny členy i další příznivce. 

Lenka Wellová, starostka TJ Sokol Adamov

Zájezd do Polského Těšína 
V sobotu 25. 4. 2009 je pořádán zá-

jezd s odjezdem z Ptačiny ve 3,45 hod. 
a z Náměstí Práce ve 4 hod. Zájemci se 
mohou přihlásit u p. Kostelecké, Ko-
menského 19 nebo na tel. 516 447 179. 
Cena zájezdu 280,- Kč. Nutno uhradit 
při přihlášení. Platný OP nebo CP s se-
bou.

INZERCE
HIMMER - �  www.himmer.cz - čištění ko-

berců a čalounění v bytech a kancelá-
řích, prodej a pronájem úklidových stro-
jů. Tel. 516 414 696, 721 066 026 nebo 
724 256 426.

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

Koupím staré pohlednice do r. 1950. Tel.  �
608 420 808.

Prodám nebo pronajmu zařízenou garáž  �
na ulici Plotní. Tel. 777 016 419.

Prodám rozebíratelnou lehkou kovovou  �
konstrukci na fóliovník, rozměr 2,25x5x1,9 m. 
Tel. 731 839 243.

Hledám učitele na doučování matemati- �
ky pro SOŠ. Tel. 602 518 770.

Prodám garáž na ulici Plotní. Informace  �
na telefonu 721 418 488.

Hledám k pronajmutí garsonku nebo  �
byt 1+1 v Adamově od května. SMS na číslo 
605 736 676. 

Prodám dětské lyže, hůlky a lyžáky - cena  �
1500 Kč (lyže délka 122cm, boty cca 35-37), 
dále boty na snowboard vel. 34-36-cena 
500 Kč, dětské lyž. oteplovačky 250 Kč, vel. 
cca 134/140. Vše velmi zachovalé a udržova-
né. Tel. 607 973 779.

Prodám plně funkční automat. pračku  �
CANDY AQUAMATIC 3 na 3 kg prádla včetně 
návodu. Rozměr v x š x hl (69,5 x 51 x 40 
cm), cena 500 Kč. Tel. 721 526 656. 

Prodám věšák se zrcadlem do předsíně.  �
Cena 500 Kč. Tel. 723 474 763.

Hledám k pronájmu garáž v Adamově.  �
Tel. 721 707 083.
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MASÁŽE
klasické, lymfatické, reflexní

Provozovna
Smetanovo náměstí 4, 679 04 Adamov

Objednávky a informace
Hinštová Iva, tel. 605 722 530

Klub Matýsek Blansko
Plavání ve vaně pro miminka od 6 týdnů

Plavání pro děti do 5 roků – zápis 10.3.2009 od 15 do 
16 hod ve vestibulu v lázních Blansko

Kurzy babymasáží – jsou vhodné pro děti od 6 týdnů 
do 6 roků, ideální pro nastávající maminky - další kurz 
začíná 9.3.2009

Pokračovací kurzy babymasáží – další kurz začíná 
13.3.2009

Pobyt pro rodiče s dětmi od 26.3. do 1.2.2009 
v hotelu Bystré – v ceně 2xdenně plavání, posilovna.

Cena dospělý: 2650,- Kč, dítě od 3 do 12 let 1650,-Kč 
se snídaní. Přihlášky do 14.3.2009.

POZOR! NOVINKA! DĚTSKÝ KOUTEK V BLANSKU – 
zajištění hlídání dětí od 1 do 4 roků pod dohledem 
dětské zdravotní sestry od 1.4.2009, den otevřených 
dveří 31.3.2009 od 14 do 17 hod. Současně prosíme 
rodiče, jestli máte doma nepotřebné postýlky, 
peřinky, hračky (ne plyšáky) atd., dejte prosím vědět.

Cvičení pro rodiče s dětmi do 3 roků – od 1.4.2009

Hledáme:
1) „Tetu“ do dětského koutku – nejlépe dětská 

zdravotní sestra s praxí s malými dětmi, dále vhodné 
pro studentky nebo absolventky pedagogické 
školy. 

2) Lektorku pro cvičení rodičů a dětí do 3 roků 

3) Instruktorku plavání pro děti do 5 roků

4) Instruktorku aquaaerobiku

Zájemci,žádost zašlete do 14.3.2009 na e-mail: klub-
matysek@seznam.cz.

Více info na  
www.klub-matysek.cz nebo na tel. 724761590 – 

pan Miloslav Kuba. 
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VODA-TOPENÍ
Michal Španěl Tel.: +420 725 845 078

-rekonstrukce koupelen a bytových jader
-nové rozvody vodovodů, kanalizace a topení
-instalatérské opravy a úpravy
-havarijní služba

SDP ŠVÉDA 
provádí práce klempířské, 

pokrývačské, tesařské, půdní 
vestavby, obklady, sádrokartony. 

Tel. 602 766 714

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

  Porovnání s tarifem O2 ADSL 2-8 Mb/0.512 Mb - cena 831,- Kč měsíčně.
  Pro více informací volejte tel. číslo 608887840 - Bc. Roman Pilát  www.ada-net.cz

 NYNÍ 6 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč 
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 měs. 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce  10 Mbit/s 357 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2009 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora 14-58% !!!

férinternet
již 5 let stejná cena
žádné zdražování

jen zvyšování kvality



40 Mbit/s !
download i upload, žádné limity, žádná FUP

ADA-NET START

10 Mb
395,-
ušetříte 5232,-

ADA-NET KLASIK

20 Mb
495,-
ušetříte 4032,-

ADA-NET STANDARD

40 Mb
595,-
ušetříte 2832,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč

mimo špičku (bez/vč.DPH)
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Občanské sdružení 
TUKAn Adamov

pořádá

Letní stanový tábor
U H Ř Í N O V
Termín: 3.8. – 

17.8.2009
Cena: 3 850,- Kč 
(možnost splátek)

Informace: 
Mgr. Stanislav Tůma,

tel. 723 882 254
www.tukani.ic.cz 

Vyhlášení nejlepšího sportovce  
za rok 2008

Adamovští florbalisté

4.C TÝM 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K SOUČET

1 Bíteš 13 14 9 9 9 54

2 Sokol Adamov 11 7 10 9 9 46

3 Ořechov 8 8 5 13 9 37

4 Hattrick U16 7 8 4 9 -2 32

5 Krokovy Vary 4 3 5 3 10 21

6 FBC Medvědi 2 4 7 1 6 20

7 ABTA Elements Brno 2 3 3 3 1 16

8 FBC Meisters Dolní Újezd 1 1 5 1 3 11

Adamovští florbalisté sehráli 25.1.09 dal-
ší ze svých turnajů v brněnské AFL lize. Los 
skupiny pro tento turnaj nám přiřadil týmy: 
Meisters Dolní Újezd, Medvědi a Hattrick 
U16. Po příjezdu do haly jsme se dozvědě-
li, že se Hattrick U16 na turnaj nedostavil 
a jeho zápasy budou kontumovány. 

Našim prvním soupeřem byl Meisters 
Dolní Újezd. Po nástupu na palubovku byla 
znatelná malá nervozita, která ale opadla po 
gólu Lukáše, kterého našel z rohu přihráv-
kou Kocman. Vzápětí přidal Lukáš další gól 
(asistence Kocman) a následně se trefil také 
Kocman, kterého vyslal do brejku krásnou 
přihrávkou Hloušek. Do konce poločasu však 
soupeř dokázal ještě snížit na 3:1. Po změně 
stran se trefil svou pověstnou ranou z půlky 
hriště Procházka (Daniel), soupeř znovu sní-
žil, ale naše vítězství zpečetili ještě Baďura 
a Daniel (Štrajt) na konečných 6:2. 

V dalším zápase jsme remizovali 0:0. 
I když se to podle výsledku nezdá, byl to 
velmi rychlý a napínavý zápas s šancemi na 
obou stranách. Jediné co tomuto zápasu 
chybělo, bylo trochu štěstí, které by vedlo 
ke gólu. Opět jsme si potvrdili že Medvědi, 
ač jsou na spodu tabulky, na nás umějí hrát 
a zápasy s nimi nejsou nikdy jednoznačné. 
Poslední zápas proti Hatricku U16 byl kon-
tumován v náš prospěch 5:0. My jsme tedy 
postoupili opět z 1. místa a ve čvrtfinále nás 
čekalo už potřetí za sebou ABTA Brno. Zápas 
to nebyl jednoduchý, ale náš tým šel jako 
první do vedení po hezké kombinaci sehra-
né dvojice Kocman-Hloušek. Druhý gól vsítil 

Odehnal (Kocman). Postoupili jsme hezkým 
výsledkem 2:0. 

Do semifinále nám připadl opět vedou-
cí tým Bíteš. V semifinále jsme se utkali už 
potřetí za sebou, ale na minulých dvou tur-
najích jsme byli štastnějším týmem my. Ten-
tokrát jsme rozjetou Bíteš nedokázali zasta-
vit. Soupeř byl v lepší náladě a měl potřeb-
nou dávku štěstí, které se na minulých tur-
najích přiklonilo spíše k nám. O třetí místo 
jsme hráli s Ořechovem a tento „zápas po-
ražených“ jsme s velkou dávkou bojovnosti 
i štěstí vyhráli 4:3 a odvezli si domů 9 bodů. 
Na naší pozici v tabulce se nic nezměnilo. 
Bíteš je stále před námi a Ořechov stále za 
námi, ale jako pozitivní hodnotím velký od-
skok od Hattricku U16. Informace o našich 
dalších turnajích můžete najít na webových 
stránkách našeho týmu www.florbalada-
mov.estranky.cz 

 Jan Kocman, kapitán týmu

Tabulka po 4 kole:

V pátek 30. 1. 2009 proběhlo vyhlášení 
nejlepšího sportovce, kolektivu a trenéra za 
rok 2008 v Adamově. Zvláštním vyhodnoce-
ním byla udělena cena za celoživotní přínos 
a rozvoj tělovýchovy a sportu. Každý spor-
tovní oddíl navrhl do jednotlivých katego-
rií kandidáty. Novinkou bylo vyhlášení nej-
lepších sportovců jednotlivých sportovních 
organizací a klubů. Sportovní komise z navr-
žených kandidátů vybrala následující pořadí 
v jednotlivých kategoriích.

Nejlepší sportovec za rok 2008:
1. Martin Réda, Šipkový oddíl
2. Marek Hrazdíra, FK Adamov
3. Nataša Richterová, TJ Spartak Adamov 
oddíl Orientačního běhu

Nejlepší kolektiv za rok 2008:
1. Oddíl Orientačního běhu, TJ Spartak 
Adamov
2. FK Adamov - žáci, FK Adamov
3. Oddíl basketbalu,TJ Sokol Adamov

Nejlepší trenér:
1. Zdenek Handl, FK Adamov

2. Ivo Tretera, Šipkový oddíl Adamov
3. Jiří Tyl, TJ Sokol Adamov – oddíl Juda

Osobnost za přínos sportu a tělovýchově 
v Adamově:
Ivan Vojta

Nejlepší sportovci jednotlivých 
klubů a organizací:
TJ Sokol Adamov:
1. Patrik Bychler
2. Leoš Daněk
3. Jan Kocman

FK Adamov:
1. Marek Hrazdíra
2. Radek Svoboda
3. Pavel Pokorný

TJ Spartak Adamov:
1. Nataša Richterová
2. Dobeš Ivo
3. Kokrda Eduard

Šipkový oddíl:
1. Réda Martin
2. Mrva Aleš
3. Časta Jiří

FENYX Adamov – pétanque:
1. Pavel Král
2. Karel Mrlina
3. Jiří Hromek
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Společné Foto z vyhlášení nejlepšího sportovce roku 2008 . Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům, jmenovitě 
pivovaru Černá Hora, FK Adamov a Městu Adamov, kteří věnovali hodnotné dary pro vyhodnocené kandidáty.

Fotografií se vracíme také k vernisáži výstavy „Ze života tří“, kde svoje práce představili Radim Juráček, Roman Horký a Lenka Dvořáčková. 
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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, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, I. Hrušáková, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát, 

Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. odpovědný pracovník Ing. O. Kašpárková, Městský úřad Adamov, U kostela 1, 679 04 Adamov, 
tel.: 516 499 626, e-mail: olga.kasparkova@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: ADATISK H&H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.

Herce Zdeňka Ševčíka znají děti z Loutkového divadla Radost v Brně. S pohádkou „O Jankovi a 
Andulce“ přijel pan Ševčík i se svou mladou kolegyní přímo k nám, do Adamova. 

Nedělní setkání s pohádkou patřilo v únoru pohádkám O Smolíčkovi a O Budulínkovi, které dětem přivezli Vratislav Schilder a Olga Marková. 


