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Čtyřmi fotografiemi se vracíme k poznávacímu výletu do Prahy pořádanému adamovským MKS. K dopravě 
jsme využili rychlovlaku Pendolíno, památky navštívili v rámci procházky Prahou s příjemnou a vytrvalou 

průvodkyní - paní Dášou, navštívili ZOO v Tróji a odtud se do centra vrátili lodí. září 2009, foto jk
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V minulém čísle Zpravodaje byla zveřej-
něna anketa, která navazovala na jednání 
posledně konaného veřejného fóra Zdravé-
ho města Adamov. Cílem ankety bylo zjiště-
ní, jakou důležitost přiřazují občané města 
tématům, která vzešla z diskuse, jež byla ve-
dena mezi účastníky fóra.

Ve čtyřech sběrných místech bylo ode-
vzdáno celkem 67 anketních lístků. Z nich 
2 byly neplatné, protože nebyla dodržena 

Město Adamov

Sběrný den
Ve čtvrtek dne 15.10.2009 uskuteční Ob-

lastní charita Blansko v Adamově opět sběr-
ný den, kdy bude možné na určené místo 
a v určený čas přinést nepotřebné ošacení, 
které ještě může posloužit někomu jinému. 
Ošacení prosím přineste složené a zabalené 
nejlépe v igelitových pytlích, vyprané a ne-
poškozené – rozumí se tím, aby nebylo roz-
trhané, děravé apod. Auto s vozíkem bude 
přistaveno na parkovišti u kostela v době od 
15 – 16 hodin a na Ptačině v době od 16.00 – 
17.00 hod. I toto, pro Vás zdánlivě nepotřeb-
né ošacení, může mnoha lidem ještě přinést 
užitek. 

Komise Projektu Zdravé 
město Adamov a místní Agen-
dy 21 si Vás dovoluje pozvat 
na akci: Brigáda ke zlepšení 
vzhledu města, která se usku-
teční v pátek 9. 10. 2009 od 
16.00 ve vybraných lokalitách. 
Podrobnější informace budou 
uvedeny na plakátovacích plo-
chách a webových stránkách 
města.

Děkuji
Dne 7. září jsem ztratila peněžen-

ku s větším obnosem peněz a s veške-
rými osobními doklady. Už jsem příliš 
nedoufala, že se s peněženkou znovu 
shledám. Byla jsem však velmi mile pře-
kvapena. Poctivou nálezkyní je žákyně 
zdejší základní školy Katka Beránko-
vá, která mně v doprovodu svého otce 
kompletní nález donesla až do domu. 
Děkuji jí ještě jednou touto cestou za 
příkladný skutek.

Květoslava Hrušáková

Vyhodnocení ankety aktuálních problémů města 

podmínka, že mohou být označena nejvýše 
2 témata. Na dvou lístcích pak bylo označe-
no pouze jediné téma. Jedním z odevzda-
ných lístků byl kolektivně podaný lístek 
označený jako SV Sadová 23/25/27, který 
byl doložen 81 podpisy, což při odevzdání 
jednoho anketního lísku nebylo vyžadová-
no. Komise neshledala důvod, proč by tento 
lístek neměl být do vyhodnocování zařazen, 
i když lze vzhledem k organizovanosti dis-

kutovat nad „váhou“ počtu hlasů, které jsou 
na něm uvedeny. Je však zřejmé, že anketa 
pracující s názory omezeného vzorku ob-
čanů Adamova nemůže stanovit absolutní 
pořadí, ale pouze zjistit témata, která jsou 
upřednostňována. Aby si občané mohli zís-
kaná data sami posoudit, uvádí následující 
tabulka počty hlasů a jejich procentuální za-
stoupení pro případ jak bez započtení hlasů 
kolektivního lístku, tak i s jejich započtením.

téma
bez SV se SV

počet % počet %
1  Dobudovat chodníky, upravovat pěší cesty 27 21,1 108 37,2
2  Chybějící centrum města (Horka i Ptačina) 24 18,8 24 8,3
3  Navýšit parkovací místa ve městě 11 8,6 11 3,8
4  Optimalizovat místa na separovaný odpad 2 1,6 2 0,7
5  Podporovat turistiku, zřídit informační centrum 4 3,1 4 1,4
6  Vylepšit a zesystematizovat úklid města a náprav po invest. akcích 10 7,8 91 31,4
7  Vylepšit stav přístupových cest do města, přístup na Ptačinu 21 16,4 21 7,2
8  Vylepšit vzhled nádraží a čekáren ČD 24 18,8 24 8,3
9  Zpřehlednit jízdní řády MHD 4 3,1 4 1,4
10  Zřídit kontaktovník na webu, info o akcích 1 0,8 1 0,3

celkem hlasů 128 290

Tabulka ukazuje, že k nejžhavějším téma-
tům náleží pětice označená čísly 1, 2, 6, 7 a 8, 
a že tento trend nebyl započtením hlasů ko-
lektivního anketního lístku výrazně ovlivněn. 
Komise bude považovat tyto oblasti jako prio-
ritní pro nejbližší jeden až dva roky a bude se 
zasazovat o to, aby jim byla v tomto období 

věnována zvýšená pozornost zejména při ná-
vrhu rozpočtu města.

Témata, která byla předložena k anketnímu 
průzkumu, byla vytipovaná v průběhu jedná-
ní fóra a záměrně obecně formulovaná. Neby-
lo tedy žádným překvapením, že přibližně na 
polovině anketních lístků se objevily námě-

ty, které konkretizují místa, jež podle občanů 
města vyžadují nápravu. Současně se ukázalo, 
že o některých záležitostech je adamovská ve-
řejnost nedostatečně informována. Proto by 
na tuto anketu měly v příštích číslech Zpravo-
daje navázat články, které se jednotlivými žha-
vými tématy budou podrobněji zabývat.
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Z p r á v y  z  r a d n i c e
schválené projektové dokumentace 
s připojením souhlasu ZTA Adamov. 
Vlastní realizace proběhne dle ČSN 
a při dodržení bezpečnostních před-
pisů pro danou činnost
Vzala na vědomí žádost rodičů žáků 6.  •
ročníku ZŠ Komenského o přehodno-
cení spojení tříd v rámci 6. ročníku ŽS 
Komenského ze dne 14.8.2009, vza-
la na vědomí zprávu o stavu žáků ŽS 
Komenského předloženou ředitelkou 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ada-
mov a schválila spojení tříd v rámci 6. 
ročníku ZŠ Komenského.
Schválila program 26. zasedání Za- •
stupitelstva města Adamova, které 
se uskutečnilo v pondělí 14. 9. 2009 
v 15:30 hodin na Městském úřadě 
v Adamově.

na 80. schůzi konané dne 11.9. 2009 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí změnu rozpisu roz- •
počtu č. 11/2009.
Schválila záměr odprodeje pozemků  •
parc.č. St.1179/2 a parc.č.578, vše v k.ú. 
a obci Adamov a uložila odboru KT vy-
věšení schváleného záměru - jedná se 
o odkoupení zastavěného pozemku fir-
mou Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Uložila jednatelům společnosti ZTA  •
Adamov, Nádražní 455, Adamov zajistit 
v termínu do 31.12.2009 oddělené mě-
ření dodávek zemního plynu pro jed-
notlivé soustavy CZT v Adamově.
- Vzala na vědomí výpověď z nájem- •
ní smlouvy č. 07/2004/SN ze dne 
21.8.2009 od Víta  Uhlíře, Opletalo-
va 26, Adamov a uložila odboru SMM 
zveřejnit záměr pronájmu nebytových 
prostor dle zákona o obcích. Jedná se 
o nebytový prostor v Domě služeb na  
ul. Družstevní až dosud užívaný firmou 
pana Uhlíře jako drogérie. Současně 
schválila Dohodu o ukončení smlouvy 
o nájmu těchto nebytových prostor.
Schválila Provozní řád Alexandrovy  •
rozhledny.
Schválila jako nejvýhodnější nabídku  •
na akci „Spojovací schodiště“ nabídku 
od firmy REKO a.s., Brno a současně 
schválila Smlouvu o dílo s touto firmou. 
Jedná se o akci spojovací schodiště od 
Domu služeb z ulice Družstevní na ulici 
P. Jilemnického.

na 81. schůzi konané dne 21.9. 2009 
mimo jiné RM:

Schválila dodatek č. 8 k pojistné smlou- •
vě na pojištění majetku Města Adamo-

Z jednání Rady města Adamova
na 79. schůzi konané dne 31.8. 2009 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis z 31. zasedání  •
Kulturně informační komise.
Schválila Smlouvu o vzájemné pro- •
pagaci se společností Kometa Group, 
a.s., Brno.
Schválila vyřazení dvou žádostí o pro- •
nájem bytu dle předloženého návrhu 
odboru SMM. První žádost byla vyřa-
zena z důvodu úmrtní žadatele, druhá 
z důvodu, že žadatel a s ním posuzo-
vaná osoba se stali dlužníkem Města 
Adamova.
Doporučila Zastupitelstvu města Ada- •
mova schválit zřizovací listiny Základ-
ní školy a mateřské školy Adamov, 
příspěvkové organizace a Městské-
ho kulturního střediska Adamov, pří-
spěvkové organizace, a to s účinností 
od 1. 10. 2009. Ke změně zřizovacích 
listin dochází v návaznosti na noveli-
zaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, 
dle které došlo ke změnám ve vyme-
zení majetkoprávních vztahů mezi zři-
zovatelem a zřízenými příspěvkovými 
organizacemi, což by se mělo projevit 
ve změnách zřizovacích listin.
Doporučila Zastupitelstvu města Ada- •
mova schválit přijetí neinvestiční úče-
lové dotace ve výši 58.259,- Kč, na rea-
lizaci projektu Czech POINT – kontakt-
ní místa. Jedná se o dotaci na zlepšení 
počítačového vybavení kontaktního 
místa pracoviště provádějícího na 
MěÚ Adamov služby Czech Pointu ( 
matrika a evidence obyvatel).
Projednala a doporučila Zastupitel- •
stvu města Adamova schválit Rozpoč-
tové opatření č. 5/2009.
Schválila smlouvu o právu provést  •
stavbu na pozemku parc.č.396/1 v k.ú. 
a obci Adamov mezi Jihomoravským 
krajem a Městem Adamov. Jedná se 
o zásah do pozemku ve vlastnictví 
JMK, ke kterému dojde při rekonstruk-
ci mostu na ul. Plotní. 
schválila připojení k rozvodu zemního  •
plynu DN 300 pro společnost EXPO-
NO, a.s., Nádražní 490, Adamov. Při-
pojení se schvaluje za následujících 
podmínek: přípojka bude zbudová-
na na náklady žadatele, bude zajiště-
no měření odběru vč. přepočítavače, 
nebude ohrožen provoz kotelny K2. 
Připojení proběhne dle autorizačně 

va, který se  týká nově vzniklého Měst-
ského klubu mládeže.
Schválila Dohody o ukončení Nájemní  •
smlouvy ze dne 19.1.2007 a 2.7.2009 
se společností Zásobování teplem 
Adamov, s.r.o. a uložila odboru SMM 
zveřejnit záměr pronájmu dle zákona 
o obcích.
Schválila záměr pronájmu části parc.  •
č. 542/1 v k.ú. a obci Adamov o výmě-
ře 185 m2, za účelem zřízení zahrádky 
a uložila odboru SMM zveřejnit záměr 
pronájmu dle zákona o obcích. Jedná 
se o pozemek u boční strany domu 
Dvořákova 1, který je v současné době 
zatravněný a z části obehnaný živým 
plotem.
Schválila Dohody o ukončení Nájemní  •
smlouvy o dočasném užívání pozemku 
(zahrádky) a současně uložila odboru 
SMM zveřejnit záměr pronájmu těch-
to uvolněných pozemků dle zákona 
o obcích.
Schválila umístění označení provozov- •
ny firmy EKOINAS na budově Domu 
služeb a  poštovní schránky.
Schválila jako nejvýhodnější nabídku  •
na akci „Autobusová zastávka“ nabíd-
ku od firmy GAMA J+P, s.r.o. a schváli-
la Smlouvu o dílo s touto firmou. Jedná 
se o vybudování autobusové zastávky 
u nádraží (směr Ptačina). Součástí stav-
by je i osvětlený přechod pro chodce 
v těchto místech.
Schválila jako nejvýhodnější nabíd- •
ku na akci „Oprava parkovacího stá-
ní“ nabídku od firmy REKO a.s, avšak 
z důvodů nenaplnění daňových příjmů 
rozpočtu města roku 2009 neschválila 
uzavření Smlouvy o dílo s touto firmou. 
Jedná se o parkovací místa na  ulici Ji-
lemnického.
Schválila „Provozní řád Městského  •
klubu mládeže“. Tento klub je umís-
těn v Domě služeb  na ulici Družstev-
ní a bude pro veřejnost otevřen od 
1.10.2009 viz podrobnější článek.
Usnesla sena zabezpečení veřejné služ- •
by s počtem 6 míst a to s účinností od 
1.10. 2009. Veřejná služba se zřizuje 
dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozd. před-
pisů a je určena pro občany města Ada-
mova, kteří se nacházejí v hmotné nou-
zi. Zabezpečením této služby město 
osobám, které dlouhodobě setrvávají 
ve stavu hmotné nouze (tj. nezaměst-
naní) umožní, aby si zachovali svojí 
bezplatnou prací pro obec ve výši mini-
málně 20 hodin měsíčně své pracovní 
dovednosti a současně i možnost po-
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Neházejte zářivky do popelnic 

skytování  příspěvku na živobytí v plné 
výši stanovené zákonem o pomoci 
v hmotné nouzi.

Zastupitelstvo města Adamova 
na svém 26. zasedání konaném 
dne 14.9.2009 mimo jiné:

Schválilo přijetí neinvestiční účelové  •
dotace ve výši 58.259,- Kč na realiza-
ci projektu  Czech POINT – kontaktní 
místa. Dotace je konkrétně určena na 
dovybavení kontaktního  místa Czech 
POINT v souvislosti se vznikem dato-
vých schránek. Toto pracoviště  (mat-
rika) bude zabezpečovat konverzi do-
kumentů pro datové schránky pro ob-
čany.
Schválilo Smlouvy o poskytnutí dota- •
ce z rozpočtu Města Adamova mezi 
Městem Adamov  a TJ Sokol Adamov, 
TJ Spartak Adamov, FK Adamov, Šipko-
vým klubem Adamov a sdružením hrá-
čů pétanque Fenyx.
Schválilo darovací smlouvu mezi spo- •
lečností ZTA Adamov, s.r.o., Nádraž-
ní 455, Adamov jako dárcem a Měs-
tem Adamov jako obdarovaným 
k zajištění provozu Městského klubu 
mládeže v Adamově. Výše daru činí 
15.000,00 Kč.
Schválilo darovací smlouvu mezi fy- •
zickou osobou panem Jiřím Němcem, 
Neumannova 2, Adamov jako dárcem 
a Městem Adamov jako obdarovaným 
k zajištění provozu Městského  klubu 
mládeže v Adamově. Výše daru činí 
10.000,00 Kč.
Schválilo rozpočtové opatření č.  •
5/2009.
Schválilo nové zřizovací listiny příspěv- •
kových organizací Základní školy a ma-
teřské  školy Adamov a Městského kul-
turního střediska Adamov, a to s účin-
ností od 1. 10. 2009.
Schválilo uzavření Dohody o partner- •
ství mezi ORP Blansko a Městem Ada-
mov k projektu  Technologické cent-
rum a elektronické spisové služby na 
území obce s rozšířenou  Působností.
Schválilo uzavření budoucí kup- •
ní smlouvy na odkoupení pozemku 
parc.č. 592 o výměře 1515 m2. Vlastní-
kem tohoto pozemku je obec Babice 
nad Svitavou. Výše citovaný pozemek 
bude částečně dotčen spodní stavbou 
mostu na ulici Plotní. Dále odkoupe-
ním výše citovaného pozemku dojde 
k dořešení komunikačního přístupu ke 
stávajícím garážím v dané lokalitě (Ba-
žinky). 

Schválilo prodej pozemku parc.č.  •
252/34 o výměře 129 m2, druh pozem-
ku zahrada v k.ú.  a obci Adamov za cel-
kovou cenu 6.450,- Kč dosavadní ná-
jemkyni tohoto pozemku. 
Schválilo pořízení Změny Územního  •
plánu města Adamova na pozemcích 
parc.č. St. 144,  parc.č. 458/9, vše v k.ú. 
a obci Adamov. Účelem změny ÚP je 
záměr vlastníka  z původního objektu 
vedeného jako školské zařízení (tj. bý-
valá MŠ na ul. Krátká)  realizovat poly-
funkční objekt (administrativní plochy 
a bytové jednotky).
Neschválilo zadávací podmínky na pře- •
nesenou správu veřejného osvětlení. 

Z další činnosti:
V současné době jsou v rozpracovanosti 
celkem 2 stavební akce: 

Re • konstrukce mostu v ul. Plotní. V nyní 
se provádějí sondážní práce a přeložky 
inženýrských sítí. Zde upozorňujeme 
občany, že most přes Křtinský potok 
bude po určitou dobu uzavřen a pří-

jezd do ulice Plotní bude řešen v pří-
padě neprůjezdnosti dopravním zna-
čením. 
- III. etapa Klubu mládeže - schodiště.  •
Jedná se o venkovní přístup s prodlou-
žením schodiště na chodník u MŠ Ji-
lemnického. Tato etapa již není hraze-
na ze strukturálních fondů EU.

Ukončená díla:
I. a II. etapa Konverze výměníkové sta- •
nice na klub mládeže (venkovní terasa 
a interiér klubu)
mostní lávka do MŠ na ul. Petra Jilem- •
nického
oprava havarované přípojky vody do  •
budovy č. 99 na nám. Smetany, včetně 
opravy komunikace

Připravuje se : 
Výstavba zastávky MHD u nádraží ČD  •
včetně zpevněných ploch a přechodu 
přes silnici II.třídy
Výstavba zastávky MHD na Horce u bý- •
valého internátu. 

Zpracovala Bc. Libuše 
Špačková, tajemnice

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do 
kontejneru se směsným komunálním od-
padem, protože z nich mohou při rozbití 
unikat nebezpečné látky. Správným mís-
tem pro vyřazené světelné zdroje (trubi-
cové zářivky, kompaktní úsporné zářivky 
a výbojky) je sběrný dvůr firmy GAMA J+P, 
společnost s ručením omezeným, Kolo-
nie 302, Adamov, který slouží jako místo 
bezplatného zpětného odběru elektroza-
řízení z domácností. Mimo vysloužilých 
televizí a ledniček tady můžete bezplatně 
odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najed-
nou lze přinést maximálně třicet kusů, ale 
po předchozí dohodě s provozovatelem 
sběrného dvora jich můžete vrátit i více. 
Tyto světelné zdroje však musí být celé 
a nepoškozené. Místa zpětného odbě-
ru mohou bezplatně využívat i právnické 
a fyzické osoby oprávněné k podnikání, 
aniž by se musely v případě odevzdání zá-
řivek a výbojek, prokazovat speciální kar-
tou nebo jiným dokladem. 

Dalším místem, kde je možné zdarma 
odevzdat použité zářivky jsou prodej-
ny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. 
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů 
použitých světelných zdrojů, kolik kupu-
jete nových. Při nákupu musí být zákaz-
ník informován o způsobu a možnostech 
zpětného odběru použitého elektroza-

řízení. V případě, že zákazník v obchodě 
tuto informaci nedostane, je prodejce po-
vinen od něj stará elektrozařízení odebrat 
v neomezeném množství, aniž by jejich 
odběr vázal na nákup nových výrobků. 
Poslední prodejci pak mohou tyto ode-
brané světelné zdroje odevzdat v nejbliž-
ším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru použitých 
elektrozařízení, který zajišťují společnos-
ti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje 
počet černých skládek a šetří obcím pení-
ze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje 
sběrné dvory speciálně označenými kovo-
vými nádobami a zajišťuje jejich výměnu 
za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje 
jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravo-
vány k recyklaci. 

Město Adamov má zájem, aby se množ-
ství odevzdaných použitých lineárních 
a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto 
uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s ko-
lektivním systémem EKOLAMP. Pomoci 
můžete i vy - žádnou zářivku ani úsporku 
neházejte do popelnice nebo do kontej-
neru. Tam se s největší pravděpodobnos-
tí rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném 
stavu dostanou k recyklaci, bude možné 
z nich více než devadesát procent materi-
álu (sklo, hliník) využít . 

Odbor správy majetku města
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Harmonogram mobilního 
svozu nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 31. října 2009 
bude ve městě Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. od-
padu, který může ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen 
autem s odbornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat. Jed-
ná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, léky, ledničky, mraz-
ničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na ochranu 
rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, 
čistících prostředků. Dále je možné obsluze odevzdat kompletní použitá elek-
trozařízení: velké a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické sporáky, televi-
zory, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky atd.), zařízení informačních techno-
logií a telekomunikační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalku-
lačky, telefony atd.) a spotřebitelská zařízení (rádia, videokamery, dataprojekto-
ry, 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 následujícího časového harmonogramu:

Sobota 31. října 2009
1. stanoviště: ul. Sadová – horní 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   12.00 – 12.30 hod
7. stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště  12.35 – 13.05 hod
8. stanoviště: ul. Neumannova 2 - parkoviště   13.10 – 13.40 hod
9. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky  13.45 – 14.15 hod
10. stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště  14.20 – 14.50 hod
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu ne-

bezpečných odpadů, je třeba tento odpad odvézt do haly ke sběru odpa-
dů firmy GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, Ada-
mov (tel. 516 446 440), kde je otevřeno každé pondělí, středa a pátek od  
10.00 - 18.00 hod (mimo státem uznané svátky). Baterie a monočlánky je také 
možné odložit v elektroprodejnách a léky s prošlou lhůtou spotřeby v lékár-
nách.

Hala ke sběru odpadů slouží zároveň i jako místo zpětného 
odběru použitých elektrozařízení:
1. velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, sporáky, mikrovlnné 

trouby…)
2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, topinkovače, mlýnky, mixéry, 

fény, hodiny…)
3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, no-

tebooky, tiskárny, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, záznamníky …)
4. spotřebitelská zařízení (rádia, videa, videokamery, fotoaparáty, el. hudební 

nástroje …)
5. osvětlovací zařízení (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky 

…)
6. elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika …)
7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. hračky, videohry, el. sportovní vy-

bavení …)
Odbor správy majetku města

Zajímavosti 
z obecní kroniky 

80 let obecního 
 vodovodu v Adamově

Se stavbou obecního vodovodu se 
započalo v roce 1928. Stavba byla za-
dána firmě A. Kunz v Hranících. Dokon-
čena byla v roce 1929. Provoz za hájen 
dne 1. října 1929. Význam této akce 
pro celou obec je hodnocen jako dale-
kosáhlý. Vodovod je veden z pramene 
v Josefově, ten je hodnocen jako velmi 
značný, voda velmi zdravá.

Vedení obce děkuje správě adamov-
ského závodu, že poskytla půjčku ve 
výši 770.500 Kč na tuto stavbu a sama 
ročním paušálem ve výši 19.250 Kč za 
odběr vody pro závod pomáhá dluh 
umořovati. Závod sám si mimoto v ro-
ce 1935 pořídil samostatný vodovod na 
vodu užitkovou, jelikož spotřeba vody 
z obecního vodovodu někdy nestači-
la pro jeho potřebu a občanstvo, kte-
ré nebylo spokojeno zvláště ve vyšších 
polohách.

Byl proto vypracován plán výstavby 
přečerpací stanice u velkého vodojemu, 
aby potrubí mohlo býti vedeno na Hor-
ku. Pro nepochopení některých obča-
nů, kteří měli na úhradu projektu zapla-
tit 1,- Kč za 1 m2 pozemků projektované 
trasy, se tento záměr neuskutečnil.

Koncem roku 1937 byl poslední 
splátkou vyrovnán dluh u firmy A. Kunz 
z obecních prostředků, ač původně 
měl být vyrovnán státní subvencí. Ne-
splacená státní subvence se tím stává 
rezervním kapitálem.

Roční vodovodní poplatky byly 
stanoveny:

z místnosti á 30 Kč •
z klozetů a koupelen á •  20 Kč
ze zahrad á 20 Kč •
Údaj kolik činil obecní dluh u fy. No-

vák a Jahn v Praze k 31.12.1937 neuve-
den (nezjištěn).

Údaj pro kolik místností, klozetů, 
koupelen a zahrad byla voda z vodo-
vodu používána neuveden a kolik činí 
udržovací náhrada vybudovaného vo-
dovodu taktéž neuvedeno (zřejmě ne-
zjištěno).

Zápis v obecní kronice proveden po 
roce 1937. 

Výpis provedla  
Mir. Kejíková
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Vybrané události ze srpna 2009 
konkrétně:

V ranních hodinách bylo strážníky zjiš- •
těno os. vozidlo, které delší dobu stálo 
na ul. Mírová v místě, kde tvořilo pře-
kážku provozu na pozemních komuni-
kacích a průjezd tímto úsekem se stal 
značně nebezpečný. Strážníci kontak-
tovali provozovatele vozidla, avšak ten-
to nejevil o vozidlo žádný zájem, proto 
bylo rozhodnuto o odtažení vozidla na 
záchytné parkoviště v Brně, kde si jej 
může majitel vyzvednout. 
Ve večerních hodinách byla provedena  •
kontrola projíždějících vozidel ve spo-
lupráci s příslušníkem OO PČR Blansko. 
Kontrola byla zaměřena zejména na ří-
zení vozidel pod vlivem alkoholických 
nápojů. Při této kontrole byl přistižen 
řidič, kterému byla zjištěna přítomnost 
alkoholu v dechu. Další opatření již 
provedl příslušník OO PČR Blansko.
Ve večerních hodinách, při pochůzkové  •
činnosti na ul. Ronovská, zjistili strážníci 
hluk vycházející z lesa nad fotbalovým 
hřištěm. Strážníci provedli kontrolu lesa 
a zjistili, že zde docházelo ke konzu-
maci alkoholických nápojů. Nedaleko 
od tohoto místa zastavili strážníci sku-
pinku osob, které požádali o prokázání 
totožnosti. Bylo zjištěno, že dva mladíci 
z této skupinky jsou mladší 18 let a po-
žili alkoholický nápoj. Kdo podal, prodal 
nebo jinak umožnil požití alkoholické-
ho nápoje těmto osobám, se nepodaři-
lo zjistit. Mladíci byli předáni rodičům. 
V nočních hodinách bylo strážníkům  •
oznámeno, že z prostor tiskařské firmy 
pod ul. Bezručova se ozývá reproduko-
vaná hudba, která ruší noční klid. Stráž-
níci se dostavili na místo, kde skutečně 
zjistili hluk pocházející z prostoru před 
tiskařskou firmou. Strážníci požádali 
osobu odpovědnou za tuto akci o pro-
kázání totožnosti a o podání vysvětlení. 
Jelikož nebyla akce řádně nahlášena na 
MÚ Adamov a rušila spoluobčany, byla 
odpovědná osoba vyzvána, aby pro-
dukci hudby omezila na vnitřní prosto-
ry firmy tak, aby nerušila ostatní oby-
vatele města. Věc byla s odpovědnou 
osobou vyřešena domluvou, jelikož po 
výzvě strážníků došlo k nápravě uvede-
ného přestupkového jednání. 
V odpoledních hodinách byl strážníky  •
spatřen mladík, který se nerozpakoval 

Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

užívat tabákové výrobky na zastávce 
MHD na ul. Opletalova v těsné blízkosti 
starší paní a několika malých dětí. Toto 
jednání bylo strážníky vyhodnoceno 
jako krajně nevhodné a jelikož se mla-
dík dopustil přestupku dle § 30 odst. 
1. písm. l) zákona č. 200/90 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, byla mu uložena bloková pokuta ve 
výši 500 Kč. 
Strážníci MP Adamov již vlastní sadu  •
dopravního značení, které je potřeb-

né k měření rychlosti vozidel městkou 
policií, a proto bylo v měsíci srpnu pro-
vedeno měření rychlosti vozidel za pří-
tomnosti těchto značek. Bylo zjištěno, 
že samotné umístění značek vede ke 
snížení rychlosti vozidel. Za dobu měře-
ní nebylo zaznamenáno jediné vozidlo, 
které by překročilo nejvyšší dovolenou 
rychlost v obci. Strážníci budou i nadá-
le v měření rychlosti vozidel pokračo-
vat a doufají, že rychlost vozidel v obci 
bude nižší nebo se bude rovnat nejvyšší 
dovolené rychlosti i v místech, kde ne-
budou umístěny dopravní značky ozna-
čující úsek měření rychlosti vozidel. 

 Bc. Červený Vítězslav, vedoucí 
strážník MP Adamov

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko
NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ

ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
Smetanovo námestí 99, 679 04 Adamov

tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@caritas.cz

Tento projekt je spolufinancován v rámci Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost
a státního rozpoctu Ceské republiky.

OZNÁMENÍ
DCHB, Oblastní charita Blansko

 Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež Zlatá
zastávka Adamov porádá v rámci týdne sociálních

služeb

dne 8.10.2009 v dobe od 9.00 – 12.00 hodin

Den otevrených dverí

Verejnost má možnost navštívit v uvedenou dobu
naše zarízení v Adamove na Smetanove námestí 99,
podívat se a seznámit se s prostory zarízení a
s nabídkou našich služeb. V prípade jakýchkoliv
dotazu ze strany verejnosti Vám je rádi zodpovíme
v rámci našich kompetencí.

Za NZDM Zlatá zastávka Adamov srdecne zvou
zamestnanci.
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Otevřená odpověď na stížnost občanů  
z ulice P. Jilemnického týkající se obtěžování kouřem z grilování „v udírně“ na Ptačině

Městské divadlo 
Brno připravuje...

muzikál Mozart – několik 
informací k představení:

Muzikál Mozart! pochází z pera nejúspěš-
nějšího libretisty kontinentální Evropy Mi-
chaela Kunzeho, který je českým rodákem, 
a amerického skladatele Sylvestera Levaye. 
Ve světové premiéře jej v roce 1999 uved-
ly Spojené scény Vídeňské, aby ho pak dále 
s úspěchem hráli např. i v Hamburku, Bu-
dapešti, Tokiu... Jde nejen o biografický pří-
běh slavného skladatele, nýbrž boj génia 
s průměrností, o jeho střet se společností, 
o jeho snaze osvobodit se z pout konven-
cí, peněz a moci, rodiny, včetně vlastního 
otce, Leopolda Mozarta, a stát se nezávislým 
tvůrcem. Jakožto umělecky založený člověk 
se stává snadným terčem pomluv, lží i lá-
kadlem k intrikám. S mladým Wolfgangem 
vystupuje na jevišti i malý genius, zázračné 
porcelánové dítě, s nímž je umělec neustále 
během svého života konfrontován – perfekt-
ní rokoková porcelánová figurka oproti člo-
věku a kontroverznímu umělci, který hraje 
karty, holduje alkoholu, miluje, sní, pere se 
o svou svobodu.

Městský úřad Adamov, odbor kance-
lář tajemníka, stavební úřad, jako věcně 
a místně příslušný stavební úřad podle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. f ) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění a rovněž jako věcně a místně pří-
slušný orgán podle ust. § 61 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a § 50 odst. 1 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů („zá-
kon o ochraně ovzduší“), ve znění pozděj-
ších předpisů, obdržel dne 8.9.2009 ano-
nymní podání, ve kterém se uvádí, že: „…
důvodem mé a určitě ne jenom mé stížnosti 
je partička lidí kolem udírny pod ulicí P. Ji-
lemnického…“. Stěžovatel(ka) je obtěžová-
n(a) zejména kouřem od grilování a opíká-
ní, smradem a dýmem. 

Zdejší stavební úřad je pověřen výko-
nem státní správy mimo jiné
1) na úseku územního plánování a sta-

vebního řádu
2) na úseku ochrany ovzduší

Z tohoto hlediska se k výše uvedené 
anonymní stížnosti vyjadřuje následov-
ně:

ad 1) Stavební úřad obdržel dne 
10.3.2009 podnět Města Adamova, Pod 
Horkou 2, 679 04 Adamov, ve kterém upo-
zorňuje na nepovolenou stavbu „udírny“ 
(dále jen „stavba“) umístěnou na pozem-
ku parc. č. 535/1 v katastrálním území 
a obci Adamov, jehož je vlastníkem. Na 
základě tohoto podnětu a po provedené 
kontrolní prohlídce stavební úřad zahá-
jil správní řízení podle ustanovení § 129 
odst. 3 stavebního zákona o nařízení od-
stranění uvedené stavby, neboť zjistil, že 
se jedná o stavbu provedenou bez roz-
hodnutí nebo opatření stavebního úřa-
du. V průběhu správního řízení o nařízení 
odstranění stavby stavební úřad obdržel 
dne 15.6.2009 sdělení vlastníka pozemku 
Města Adamova, že stavba byla prakticky 
odstraněna. Vzhledem k tomu, že stavba 
byla umístěna při patě svahu, dle poža-
davku vlastníka pozemku zůstala zacho-
vána ta spodní část stavby, která v pod-
statě slouží jako opěrný taras u paty svahu 
pro zajištění jeho stability. Stavební úřad 
na základě uvedené skutečnosti provedl 
dne 19.6.2009 kontrolní prohlídku ověřu-
jící skutečný stav a dne 22.6.2009 správní 
řízení usnesením zastavil.

ad 2) Stavební úřad jako orgán ochra-
ny ovzduší nemá v tomto případě jinou 
možnost než upozornit na příslušná usta-
novení zákona o ochraně ovzduší:

Podle § 3 odst. 5 zákona o ochraně 
ovzduší lze: „V otevřených ohništích, za-
hradních krbech nebo v otevřených grilo-
vacích zařízeních spalovat jen dřevo, dřevě-
né uhlí, suché rostlinné materiály a plynná 
paliva určená výrobcem, přičemž uvedená 
paliva nebo materiály nesmějí být konta-
minovány chemickými látkami. Obec může 
obecně závaznou vyhláškou stanovit pod-
mínky pro spalování rostlinných materiálů 
podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalo-
vání zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro 
jejich odstranění podle zvláštního právního 
předpisu“ (tj. zákona o odpadech). 

A tedy dle § 50 odst. 3 písm. a) záko-
na o ochraně ovzduší: „Obec může obec-
ně závaznou vyhláškou stanovit podmínky 
spalování suchých rostlinných materiálů 
nebo toto spalování zakázat; při stanovení 
podmínek obec přihlíží zejména ke klima-
tickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém 
územním obvodu, vegetačnímu období 
a hustotě zástavby.“

Stavební úřad dále upozorňuje na 
ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ve kterém je uvede-
no: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím 
by nad míru přiměřenou poměrům obtě-
žoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval 
výkon jeho práv…. nesmí nad míru přimě-
řenou poměrům obtěžovat sousedy popíl-
kem, kouřem, plyny, pachy…“

Podle názoru stavebního úřadu v pří-
padě obtěžování kouřem a zápachem 
nad míru přiměřenou poměrům je mož-
nost uplatnit žalobu u příslušného soudu, 
neboť se jedná o věc občanskoprávního 
charakteru.

 Iveta Henková
 stavební úřad

Městská policie Adamov byla požádá-
na o stanovisko ke stížnosti týkající se gri-
lování a následné obtěžování obyvatelů 
města Adamova nadměrných kouřem. 

Po provedení kontroly místa grilování 
bylo zjištěno, že se zde nachází opěrná 
zeď svahu, na které zřejmě dochází ke gri-
lování, a místo určené k posezení (kovová 
konstrukce). Umístění grilu a kovové kon-
strukce (posezení) není možné považo-
vat za zábor veřejného prostranství  (jak 
již bylo ve stížnostech zmíněno) a postu-

povat dle § 47 odst. 1. písm. g) zákona č. 
200/90 Sb., o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů, jelikož by se takto mu-
selo pohlížet i např. na konstrukce určené 
k sušení prádla, které se hojně v Adamo-
vě vyskytují. 

Dle § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů lze v otevřených ohništích, za-
hradních krbech nebo v otevřených gri-
lovacích zařízeních spalovat jen dřevo, 
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály 
a plynná paliva určená výrobcem, při-
čemž uvedená paliva nebo materiály ne-
smějí být kontaminovány chemickými 
látkami. Pokud mají obyvatelé podezře-
ní, že v prostoru, který je podmětem stíž-
nosti, dochází k činnosti v rozporu s výše 
uvedeným paragrafem, nechť kontaktují 
ihned strážníky MP Adamov. Strážníci věc 
na místě prověří, při zjištění protiprávní-
ho jednání provedou dokumentaci a po-
dezření ze spáchání přestupku postoupí 
k projednání příslušnému správnímu or-
gánu.

 Bc. Červený Vítězslav
 vedoucí strážník MP Adamov
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
1.9. Ing. Milan Paděra,  

70 roků, Petra Jilemnického 5
2.9. Jaromír Kostelecký,  

85 roků, Komenského 19
2.9. Josef Pokorný,  

75 roků, Komenského 25
7.9. Alois Augusta,  

83 roky, Bezručova 12
7.9. Vlasta Hurtová,  

70 roků, Komenského 13
8.9. Karla Kuttnerová, 

80 roků, Tererova 7
10.9. Květoslava Pisková,  

75 roků, Komenského 19
12.9. Antonín Hnát,  

85 roků, Pod Horkou 13
13.9. Ludmila Chalikovová,  

86 roků, Komenského 10
14.9. Jan Anšlág,  

70 roků, Komenského 3
16.9. Jiřina Pikalová,  

89 roků, Petra Jilemnického 14
23.9. Ing. Karel Hovorka,  

85 roků, Komenského 3
24.9. Jaroslav Zábranský,  

70 roků, Petra Jilemnického 17
25.9. Lubomír Buchta,  

80 roků, Opletalova 38
27.9. Emilie Nečesalová,  

81 rok, Údolní 4
28.9. Helena Procházková,  

82 roky, Fibichova 19

Blahopřejeme k sňatku
29.8. Lukáš Malý - Vendula Pekárková
5.9. Radek Král - Kateřina Hallangová
12.9. Tomáš Zachoval - Marta Kyzlinková

Úmrtí
19.8. Ladislav Radkovič,  

roč. 1929, Sadová 7
22.8. Jaromír Trávníček,  

roč. 1966, Komenského 9
 8.9. František Řezáč,  

roč. 1948, Komenského 6
12.9. Jaroslav Slavík,  

roč. 1941, Plotní 10

„Konverze výměníkové stanice na 
Městský klub mládeže v Adamově“ 

Brány městského klubu se otevřou 1.10.2009

Digitalizace TV? 
Neplaťte za něco, co můžete mít zdarma!

Těchto 11 českých programů můžete snadno příjímat v 
digitální kvalitě !bez jakýchkoliv měsíčních poplatků!: 

ČT1 ● ČT2 ● ČT24 ● ČT4 Sport ● Nova ● Nova Cinema 

Prima ● Prima Cool ● TV Barrandov ● Z1 ● TV Public

Individuální instalace i úpravy spol. TV antén provádí:
Ing. Vladimír Bílý

Tel.: 608 441 375, e-mail: vladimir.bily@ada-net.cz

V objektu Družstevní 1 bylo k datu 31. 
srpna 2009 ukončeno staveništní hemže-
ní dělníků různých profesí a bývalá výmě-
níková stanice dostala novou tvář a podo-
bu. Na základě výběrového řízení staveb-
ní práce prováděla společnost VRBA, s.r.o., 
Blansko a byla dodavatelem i interiérové-
ho vybavení. Celková cena díla činí cca Kč 
5,352 mil.. Během měsíce září bylo Měs-
tem Adamov požádáno o vydání souhlasu 
s užíváním stavby a od počátku října 2009 
pak nově zrekonstruované prostory bu-
dou moci využívat děti a mládež. Městský 
klub bude nabízet stolní tenis, elektronic-
ké šipky, pin-pong, petánque, volný pří-
stup na internet a občerstvení formou ná-
pojových a výdejních automatů. Nezbyt-
nou součástí je i potřebné sociální zázemí. 
Věřím, že se tyto zrekonstruované prosto-
ry stanou centrem setkávání naší mladé 
generace především v odpoledních ho-
dinách. V dopoledních hodinách budou 
moci prostory užívat kluby seniorů či 
dětské centrum Adámek. Činnost klu-
bu bude ovlivňována nepřímo a je al-
ternativou k bezcílnému pobytu dětí 
a mládeže na ulici. Provozovatelem 
na základě rozhodnutí městské rady 

bude Odbor sociálních a správních věcí 
Městského úřadu v Adamově. Rada také 
odsouhlasila provozní a návštěvní řád. 
Město Adamov tímto projektem pokra-
čuje v úsilí o zkvalitnění podmínek pře-
devším pro naši mládežnickou generaci 
v rámci trávení volného času. Doufám, 
že ta tyto snahy ocení a přizpůsobí tomu 
svoje veřejné chování a vystupování. Ten-
to projekt je spolufinancován Evropskou 
unií a Jihomoravským krajem.

Jiří Němec, starosta
 

Dopravní 
okénko
Předprodej jízdenek a vyřizování 
průkazek na MHD Adamov: 20. října 
2009 od 14 do 16 hodin v MKS
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 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A
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Pod tímto názvem připravil Historicko-
vlastivědný kroužek při MKS výstavu obrazů 
Libuše Vyskočilové a Juro Dovičína. Vernisáž 
se uskuteční v neděli 11. října v 16.00 hodin 
ve Společenském centru v Adamově. Výsta-
vu uvede Juro Dovičín a PhDr. Jaroslav Budiš, 
v hudební části vernisáže vystoupí Giovanna 
Spáčilová - klavír. Výstavu můžete zhlédnout 
do 20. října od 13.00 do 17.00 hodin. 

Libuše Vyskočilová LIVYA (1955)
Výtvarnice, galeristka, nenapravitelná 

optimistka a snílek
Po tragické události v rodině přehodno-

tila celý život, začala malovat, relativně poz-
ději, ale o to intenzívněji. Vystudovala na Fa-
kultě výtvarného umění při VUT U3V Brno, 
Dějiny umění a Architekturu. Zkušenosti 
získávala v ateliéru Juro Dovičína, Františka 
Jureka, Rudolfa Němce, studovala v ateliéru 
Astra Kuřim, a výtvarné škole Pavlač Brno. 
Další znalosti získává u různých známých 
i neznámých výtvarníků, se kterými se setká-
vá často a velmi ráda. Od roku 2005 se vy-
dává samostatnou cestou. Věčná studentka, 
která nevynechá téměř žádnou přednášku 
o umění, stále rozvíjí vlastní výtvarný po-
tenciál, intenzivně kreslí, maluje a snaží se 
ztotožnit se se svoji vlastní identitou. Rych-
lá tvrdá technika akrylu se střídá s měkčím 
olejem a občas i ještě měkčím akvarelem. 
Z výtvarníků ji oslovila Terry Haas, největší 
vzor ve výtvarném umění je pro ni Miche-
langelo. V tvorbě ale jde svou vlastní cestou 
snů a skutečností. Doménou jsou především 
osobitě pojaté malby meditativního charak-
teru, občas ráda zabrousí do imprese, nebo 
se věnuje detailům. Zůstává nenapravitelná 
optimistka a snílek. V tvorbě se promítá zrca-
dlo pocitů, radostí i smutků. Na žádné výsta-
vě nechybí motýl, nebo sakrální motiv. Věří 
v dobro, které je v každém člověku, Boha, 
jako v přirozenou vyšší moc a v obrovskou 
nekončící energii vesmíru. Věří, že každému 
z nás byly dány do vínku vlastnosti a je jen 
na nás, jak je dokážeme během naší návště-
vy na tomto světě formovat a využít. Myslí, 
že k tomu, aby člověk dosáhl ve své práci 
uspokojení, musí kromě píle být i pokorný, 
mít kolem sebe ty správné lidičky, se kterými 
je mu dobře, ale také štěstí být ve správné 
době na správném místě. 

Společně s Jurem Dovičínem vlastní již 
čtyři roky velmi pěknou a prostornou Libuši-
nu galerii s krásnou zahradou v Malhostovi-
cích. Tato práce není o penězích, ale o rado-
sti. Žije a tvoří v Drásově v městečku u brány 
Vysočiny nedaleko Tišnova. Především díky 
svému manželovi se může této práci plně 
věnovat a velmi si toho váží. 

U příležitosti celostátní akce Týden kniho-
ven připravily pracovnice Městského kul-
turního střediska v Adamově – knihovny 
několik akcí, kterými chtějí podpořit tuto 
pravidelně pořádanou akci.

Týden knihoven v Adamově 
5. - 11. října 2009

registrace nových čtenářů  •
zdarma - prominutí ročního 
čtenářského poplatku nově za-
registrovaným čtenářům
amnestie sankčních poplat- •
ků (za upomínky) - možnost 
vrátit knihy i po upomínkách 
zdarma
výstavka knih  • nejlépe umístě-
ných v celostátní anketě Kniha 
mého srdce
 „Hrdina z knížky jako loutka“-  •
vyrobte svého oblíbeného kniž-
ního hrdinu z jakéhokoliv mate-
riálu – figurky noste do knihov-
ny, kde budou průběžně vysta-
vovány – do konce října

Knihovna je otevřena:
v pondělí a čtvrtek od 10 do 12 a od  •
13 do 18 hod., 
ve středu od 10 do 12 a od 13 do 16 hod. •

Vzpomínka

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kte-

ří doprovodili na poslední cestě mého muže 
Jaroslava Slavíka. Poděkování patří všem 
také za procítěná slova útěchy a květinové 
dary na rozloučenou.

 Manželka s rodinou

Pozvánka na výstavu KONFRONTACE

Dne 9. října uplyne 5 roků od chvíle, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, pan Štefan 
Pagáč.Děkuji všem, kdo mu se mnou věnují 
tichou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomí-
ná manželka

Hana Zachrová.

juro Dovičín (1955)
Malíř, restaurátor, galerista, muzikant, tu-

lák a snílek
Maluje od mládí, studoval u akad. malíře 

Josefa Jíry, dva roky na AVU, restaurátorství 
u ak. mal. Fr. Nedvěda, dál autodidakt. Pro-
cestoval kus světa a navštívil téměř všechny 
významnější galerie umění v Evropě a v USA. 
Dlouho se věnoval výhradně krajině, až mno-
hem později maluje 
dívčí akty a mok-
ré měkké akvarely 
s tematikou květin 
a motýlů. V posled-
ní době tvoří obra-
zy o podstatě světa 
a postavení člověka 
v něm, ale neutíká 
od své krajiny a ani 
od aktů, které ma-
luje v neskutečných 
barvách, provoka-
tivně.

Vystavovat za-
čal záhy (1976), ale 
pak odešel z ofici-
ální scény a uchýlil 
se k undergroundo-

vému prostředí. V roce 1988 přestal malovat 
a k této práci se vrátil až o mnoho let poz-
ději. V současnosti převládá v jeho tvorbě 
olej, akvarel jakoby opouští, sporadicky za-
brousí do grafiky. Víc než volná tvorba pře-
vládá u něho restaurátorská praxe a galerijní 
činnost.

Od roku 2005 se podílí na chodu Libušiny 
galerie v Malhostovicích.

Žije a pracuje ve starém domě v Lomnič-
ce u Tišnova. 
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V měsíci říjnu vás zveme:
4.  Î října 2009 v 16.00 hodin do MKS 

na PODZIMní BIBLICKÉ ZASTAVení 
s jiřím Kaňou. 

6. října 2009 v 16.45 hodin do prostor  Î
fary v Adamově 

na další setkání dětí a jejich rodičů v rámci 
projektu Celé Česko čte dětem. Ze své 
oblíbené knihy bude dětem číst a písničky 
určené dětem zpívat jIří PAVLICA 
Z HRADIŠŤAnU. 
Pravidelné čtení dítěti:

vytváří pevné pouto mezi rodičem a dí- •
tětem;
podílí se na emočním rozvoji dítěte; •
učí morálním hodnotám, napomáhá při  •
výchově;
rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí  •
myšlení;
formuje čtecí návyky a podporuje získá- •
vání vědomostí po celý život;
rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění,  •
usnadňuje učení;
je tou nejlepší investicí do úspěšné bu- •
doucnosti dítěte.

6. října v 18.30 hodin, kostel sv.  Î
Barbory v Adamově

v rámci Světelského podzimu v Adamově 
na KOCeRT SOUBORU HRADIŠŤAn. 
Předprodej vstupenek v MKS (180 Kč).
HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím 
Pavlicou patří k nejznámějším moravským 
cimbálovým kapelám. Je ojedinělým 
hudebním tělesem s vysokou uměleckou 
i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním 
repertoárem, který v počátcích vycházel 
zejména z folklóru.
Jiří Pavlica umělecký vedoucí; 

1.housle, zpěv
Alice Holubová   zpěv
David Burda   klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina   cimbál, zpěv
Michal Krystýnek   2.housle, zpěv
Roman Gill  viola, zpěv
Dalibor Lesa   kontrabas, zpěv

8. října 2009 v 18.00 hodin do MKS  Î
na přednášku Ing. Lenky Vymlátilové 
z MZLU v Brně na téma PRAVDA A MÝTY 
O e-KÓDeCH – MÁMe Se ÉČeK BÁT? 

ZPRÁVY Z MKS ADAMOV 
MKS tel.: 607 518 104, 516 446 590, mks@mks-adamov.cz 
Knihovna tel.: 516 446 817, knihovna@mks-adamov.cz 
www.mks-adamov.cz

11. října 2009 v 16.00 hodin do SC  Î
Komenského 6 

na vernisáž výstavy LIBUŠe VYSKOČILOVÉ 
– VÝBOR Z TVORBY. Výstava potrvá do 20. 
října vč. A je otevřena denně v době od 13 
do 17 hod. 

12. října 2009 v 9.45 hodin do MKS  Î
Adamov 

na Dopoledne s pohádkou pro rodiče 
s dětmi a mateřské školy ve městě. 
S představením „jAK HOnZA LÉČIL 
ROHATOU PRInCeZnU“ do Adamova 
zavítá divadelní společnost Andromeda.

13. října 2009 v 18.00 hodin do MKS  Î
Adamov 

na přednášku prof. MUDr. Hany Kubešové 
Csc. na téma jAK STÁRnOUT POMALejI... 

15. října 2009 autobusový zájezd do  Î
divadla

na zájezd do Mahenova divadla v Brně na 
představení pro velké i malé diváky nazvané 
BROUČCI. Zájezdu se mohou zúčastnit 
rodiče s dětmi, nebo můžete pro doprovod 
dětí využít zajištěného doprovodu.

18. října 2009 v 16.00 hodin do MKS  Î
Adamov 

na v novém školním roce první neDĚLní 
SeTKÁní S POHÁDKOU. S novým 
představením pro nejmenší – pohádkou 
PeRníKOVÁ CHALOUPKA za dětmi zavítá 
Radim Koráb ze stejnojmenné divadelní 
společnosti. 

20. října 2009 vlastivědný výlet  Î
k podzimnímu výletu do okolní přírody 
spolu s průvodcem Ing. jozefem jančou. 
Bližší informace na plakátech. 

22. října 2009 v 18.00 hodin do MKS  Î
Adamov 

na přednášku Petra Masaryka na téma 
ČeRnÁ HORA A VŠe, CO VÁS O TÉTO 
ZeMI ZAjíMÁ... Povídání bude doplněno 
promítáním. 

26. října 2009 autobusový zájezd do  Î
divadla

k návštěvě Divadla Bolka Polívky 
představení VeLKÁ ZeBRA, aneb Jak že se 
to jmenujete? V hl. rolích: Ondřej Vetchý, 
Kateřina Hrachovcová, Jaromír Dulava, Jana 
Janěková ad. 

K soutěžím:
PRÁZDnInOVÁ SOUTĚŽ PRO VŠeCHnY 

Úkolem soutěžících bylo zaslat na adre-
su MKS odpověď na soutěžní otázku „s kým 
tvoří Petřík šťastnou rodinu“. Odpovědí je 

vám fotografie – PeTříK TVOří ŠŤASTnOU 
RODInU S MAMInKOU – HeReČKOU DA-
nOU MORÁVKOVOU A TATínKeM - HU-
DeBníKeM PeTReM MALÁSKeM. 

Třem vylosovaným výhercům jsme již za-
slali slíbenou vstupenku na divadelní před-
stavení Broučci. 

Jména výherců:  
Nikolka a Jitka Bártovy
Helena Šlesingerová
Patrik Crla
Výhercům blahopřejeme a děkujeme za 

zaslané pohledy. Budou pro nás inspirací pro 
další výlety a zájezdy.

SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY AMATÉRY – 
O nejZAjíMAVĚjŠí SníMeK Z LeTOŠní 
DOVOLenÉ D O V O L e n Á 2009 

Fotografie zaslané do soutěže budou od 
1. do 22. října t.r. vystaveny v MKS. O výherci 
rozhodnete vy všichni, kdo si je přijdete pro-
hlédnout a přidělíte jim body (3, 2 a 1 bod). 
Autoři fotografií s nejvyšším počtem přiděle-
ných bodů budou odměněni a jejich jména 
najdete v listopadovém vydání Zpravodaje. 
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Zájezd do Polského Těšína
V sobotu 24. 10. 2009 je pořádán zájezd 

do Polského Těšína. Odjezd z Ptačiny ve 
3.45 hod. a z nám. Práce ve 4.00 hod. Cena 
zájezdu 280 Kč, platba nutná při přihlášení. 
Zájemci se mohou hlásit na t.č. 515 531 112 
nebo osobně na uvedené adrese. OP nebo 
CP s sebou!

Marie Kostelecká, 
Komenského 19, Adamov.

Orientační běh
Český svaz orientačního běhu vyhlásil 

první ročník akce pro školní mládež a spor-
tovní veřejnost s názvem Dny orientace 
v přírodě se zaměřením na uspořádání ne-
náročných (propagačních, cvičných) ori-
enťáků pro školní mládež a další veřejnost 
v bezprostředním okolí škol, lesoparků, 
sportovních areálů s využitím „výukových 
map“ vydaných v letech 2007 – 2009, ale sa-
mozřejmě i jiných vhodných map. Cílem by 
mělo být ukázat zájemcům náš sport, naučit 
je základům práce s mapou, ukázat jim po-
hyb v přírodě, přilákat je do oddílů OB, vyu-
žít i propagačně a marketingově pro podá-
ní grantů. Zkrátka dát o sobě vědět!!! Akce 
by měla proběhnout v týdnu od 6. do 14. 
října 2009, přičemž jsou preferovány středy 
7. a 14. října, což ale není podmínkou. Mezi 
pořadatele této celostátní akce se zapojil 
i oddíl orientačního běhu při TJ Spartak Ada-
mov. Tato akce pro širší veřejnost proběhne 
v Adamově ve středu 14. října od 15.00 hod., 
Centrum závodu bude na hřišti za školou na 
Ptačině. 

Srdečně zvou pořadatelé. 

Pozvání na nový muzikál 
Městského divadla Brno

Dne 3. října t.r. bude míst v MDB premi-
éru nový muzikál Probuzení jara (Spring 
Awakening).

Jeho režie se ujal Stanislav Moša a v hlav-
ních rolích účinkují hvězdy tohoto divadla. 

MKS má vstupenky rezervovány na 25. 
listopad 2009. Opět však žádáme zájem-
ce o přihlášení se obratem z důvodu re-
zervace vstupenek ze strany divadla pou-
ze do 6. října t.r.

Pozvání na ojedinělou akci 
Metropolitan opera: Live in HD - přímé 

přenosy operních představení z Metropo-
litní opery v new Yorku  v HD kvalitě a pro-
storovém zvuku 5.1 na velkém filmovém 
plátně kina Panorama v Boskovicích

Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD 
kombinují špičkové operní umění s nejmo-
dernějšími technologiemi. 

HD (High Definition) je akronym pro vy-
soké obrazové rozlišení, které svou kvali-
tou daleko převyšuje kvalitu formátu DVD. 
Zvuk je přenášen v prostorovém šestikaná-
le 5.1. Oko kamery se během přenosu do-
stane podstatně blíže k dění na jevišti než 
oko diváka, byť sedícího na těch nejlep-
ších místech přímo v Metropolitní opeře. 
Diváci přenosů si tak v kinech mohou vy-
chutnávat úžasné detailní záběry, které by 
v samotné Met nikdy neviděli. Výsledkem 
kombinace bezchybně zvládnutého filmo-
vého řemesla a výsostného interpretač-
ního umění zpěváků, režisérů, dirigentů, 
hudebníků a dalších umělců Metropolitní 
opery pak je, jak napsala MF Dnes: „magic-
ké a vášnivé drama“. 

MKS pro vás z nabídky vybralo návštěvu 
představení uváděného v sobotu 7. 
listopadu 2009 v 18:45 hodin 

Giacomo Puccini  TURANDOT 
Pro velký zájem o tuto ojedinělou akci 

jsou však vstupenky rezervovány pouze do 
10. října 2009. 

Cena zájezdu: 350 Kč 
V případě dostatečného zájmu připra-

víme dle vašich požadavků i další návštěvy 
přenosů. 

Přehled všech uváděných přenosů:
sobota 10. říjen 2009 v 18:15 hodin  •
Giacomo Puccini | TOSCA (Tosca) 
sobota 24. říjen 2009 v 18:45 hodin   •
Giuseppe Verdi | AIDA 
sobota 19. prosinec 2009 v 18:45 hodin  •
Jacques Offenbach | LES CONTES 
D’HOFFMANN (Hoffmannovy povídky) 
sobota 9. leden 2010 v 18:45 hodin   •
Richard Strauss | DER ROSENKAVALIER 
(Růžový kavalír) 
sobota 16. leden 2010 v 18:45 hodin   •
Georges Bizet | CARMEN 
sobota 6. únor 2010 v 18:45 hodin   •
Giuseppe Verdi | SIMON BOCCANEGRA 
sobota 27. březen 2010 v 17:45 hodin  •
Ambroise Thomas | HAMLET 
sobota 1. květen 2010 v 18:45 hodin   •
Gioacchino Rossini | ARMIDA 

Program odboru turistiky TJ 
Spartak Adamov na říjen 2009

10. 10. 2009 BeZ VÁHÁní  Î
Z RUDICKÉHO PROPADÁní

(Adamov 8.18 hod. - Blansko 8.27 Blansko 
bus 8.43 hod. - Rudice 8.58 hod.) 

Slova pro povzbuzení 

Nové knihy, které si 
můžete zapůjčit v naší 
knihovně:
Knihy českých autorů:
Kupka, J.:  Krvavé jahody
Šabach, P.: Škoda lásky
Sedlmayerová, A.: Na Límečku
Kožík, F.: Černé slunce
Suchý, O.: Dobrý a ještě lepší Fr. Nepil
Šimon, J.: Ukradený domov

Pro mládež:
Meyerová, S.: Zatmění, Rozbřesk, Stmívání, 
Nový měsíc 

Detektivky:
Francis, D.: Talár a dres
Jamesová, P.D.: Soukromá pacientka
Gardner, E.S.: Případ bázlivé bardámy
McCall Smith, A.: První dámská detektivní 
kancelář

Cestování a putování za nejrůznějšími zážitky si spojujeme spíš s létem a zimou. Léto 
zve na výlety a poznávačky, k moři, za kulturními a přírodními zajímavostmi. Zima naopak 
zase nabízí zasněžené horské svahy nebo třeba vesnické zabíjačky. Podzim s jarem jakoby 
zůstávaly stranou tohoto ruchu a představovaly jen pauzu mezi sezónami.

Přesto si myslím, že tomu tak není. Zatímco v létě a v zimě nás ven zvou cestovky, na 
podzim a na jaře nás táhne ven srdce(?). Pozná se to podle toho, že schováme peněženku, 
nabídky všech těch tours zastrčíme do šuplíku a vydáme se pěšky do blízkého okolí. Roz-
hlédnout se po barevných svazích a nebo vyjít naproti jarnímu zapískání sýkorky. Těžko 
popsat to, co cítí asi každý: je to naše hluboko v duši zapsaná a nikde jinde nezapsaná 
povinnost, aspoň dvakrát za rok složit poklonu přírodě, která nás trpělivě po celý rok ob-
klopuje. Víme sice, že nás nezbaví starostí, že se cestu tam i sem musíme prošlápnout mezi 
odpadky a po návratu si spočítat klíšťata. Přesto cítíme asi všichni, že je-li něco skutečný 
hřích, pak nechat uplynout podzim i jaro a nepoděkovat… 

Podzim je tady. 
Všechny čtenáře zdraví Jiří Kaňa
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Š AC HY 
CZECH OPEN 2009
Ve dnech 24.7.–2.8.2009 se v Pardu-

bicích uskutečnil největší šachový festi-
val na území ČR se statutem Otevřené-
ho mistrovství Evropy amatérů za účasti 
2915 hráčů ze 45 zemí světa. 

V tomto „davu“ vyznavačů šachové 
hry se pohybovala sedmičlenná skupin-
ka členů Adamovského oddílu ve slože-
ní Martin Handl, Radek Trmač, Petr Bed-
nář, Dušan Hloušek, Jano Kuník, Pavol 
Mikuš a Petr Ležák. 

Hráči startovali v jednotlivých turna-
jích rozdělených do různých kategorií 
podle osobních výkonnostních koefici-
entů hráčů, tzv. ELA. 

Nejvýraznějšího výsledku naší vý-
pravy dosáhli Dušan Hloušek a Pavol 
Mikuš. 

Dušan Hloušek svými výsledky splnil 
normu pro zařazení do listiny meziná-
rodního ELA a současně splnil normu 
pro udělení II.výkonnostní třídy.

Pavol Mikuš ziskem 5 bodů z devíti 
partií dosáhl nejvyššího bodového zis-
ku, a tím i nejlepšího umístění z Ada-
movské výpravy a ve své kategorii ob-
sadil 55. místo ze 190 účastníků.

 ***
Smutným dnem se pro Adamovský 

šachový oddíl stala sobota 12. září. Svoji 
životní partii ukončil jeden ze zakládají-
cích členů oddílu Jarda Slavík.

Věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku.

ŠO TJ Spartak Adamov

Rozvrh cvičebních hodin TJ SOKOL Adamov v r. 
2009-2010 - přijďte si za námi zacvičit!

Tělocvična ZŠ Adamov I 
Po a Čt 16,30 – 18,30 Judo Jiří Tyl 
Út 17,30 – 19,00 Joga Miloslava Rejdová 
St 18,00 – 20,00 Muži Josef Krátký 

Tělocvična ZŠ Adamov III 
Po 18,00 – 19,00 Ženy Lenka Wellová 
Út 17,00 – 18,00  Věrná garda Eliška Nováková 

18,00 – 19,00 Ženy – starší Marie Martincová 
St 17,00 – 18,00 Rodiče a děti Dagmar Hrubá 
Čt 18,00 – 19,00 Ženy-starší Helena Kokrdová 

19,00 – 20,00 Ženy Lenka Wellová 

Hala Adamov I 
Po 17,00 – 18,30 Malá kopaná Petr Neuman 
Út 17,30 – 18,30 Basketbal Jan Nečas 

18,30 – 20,00 Florbal Zdeněk Kufa 
20,00 – 21,30 Volejbal MIX Petr Prudík 

St 17,00 – 18,30 Malá kopaná Petr Neuman 
Čt 17,00 – 18,30 Basketbal Jan Nečas 

18,30 – 20,00 Florbal Zdeněk Kufa 
Pá 18,00 – 19,30 Florbal Zdeněk Kufa 

19,30 – 21,00 Volejbal MIX Petr Prudík 

Provoz sauny od 05.10.2009 
Po 15,00 – 22,00 Ženy 
Út 15,00 – 22,00 Muži 
Soukromé saunování dle dohody.  
Bližší informace - Svědínek Miroslav - 602732235 

Výbor TJ Sokol Adamov

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

  
  Pro více informací volejte tel. číslo 608887840 - Bc. Roman Pilát  www.ada-net.cz

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

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

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

Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2009 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 5 let stejná cena
žádné zdražování

jen zvyšování kvality

C

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

ADA-NET START

10/10 Mb

395,-
včetně DPH

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

495,-
včetně DPH

ADA-NET STANDARD

40/40 Mb

595,-
včetně DPH

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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INZERCE
HIMMER - www.himmer.cz - čiště � ní 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 2-3+1 v Adamově. Tel.  �
605 903 800.

Pronajmu – prodám garáž na ulici Plotní.  �
Tel. 602 718 637.

Hledám pronájem bytu 1+1 v Adamově.  �
Tel. 737 872 607.

Pronajmu pěkný, nově zrekonstruova- �
ný byt 3+1 v Adamově na ul. Sadová. Tel. 
732 616 672.

AEROBIK HORKA ZŠ Komenského, chod  �
zezadu. Úterý 19.00-20.00, Čtvrtek 18.30-
19.30 hod. Cena 30 Kč/hod. P-class vhodné 
pro začátečníky, Bodystyling posilovací lek-
ce. Těší se Aneta.

AEROBIK PTAČINA ZŠ Ronovská, vchod  �
od hřiště. Pondělí 19.00-20.00, středa 19.00-
20.00 hod. Cena 30 Kč/hod. Bodystyling po-
silovací lekce. P-class vhodné pro začáteční-
ky. Těší se Katka a Aneta.

Prodám garáž na ulici Plotní. Tel.  �
724 370 190, 724 889 390.

Hledám pro své klienty byty 1+1, 2+1  �
v Adamově. Tel. 733 679 942.

Prodám červený kočárek Baby Smile  �
Twister ve velmi dobrém stavu, moderní 
vzhled. Odnímatelná hluboká korba z pod-
vozku+sporťák na výměnu. Konstrukce od-
lehčená. Navíc pumpička, přebal. podložka 
a kabela. Cena 3.500 Kč. Tel. 737 127 255.

Koupím byt 1-2+1 v Adamově. Tel.  �
776 737 748.

  

                         

Ing. Karel Hynšt 

Nabídka komplexních realitních služeb 
čče  

Rychle a kvalitně! 

Neváhejte a kontaktujte mne ještě dnes: 

e-mail: karel.hynst@re-max.cz  

mobilní tel.: 604 533 466 

 

Přijďte k nám do kanceláře v Brně nebo se 
podívejte na naše webové stránky 

www.remax-czech.cz 

Na setkání s Vámi se těší                                       
Ing. Karel Hynšt                                                 

Váš realitní makléř 

 

 

Adresa:                
Hybešova 29 
602 00 Brno                

 

Levná půjčka 
bez rizika

Pro každého 
s pravidelným příjmem.

Rychle, snadno, bez 
poplatků.

Pro každého dárek při 
podpisu smlouvy.

Volejte: 
775 914 105

Školní lesní podnik Křtiny
Autodílny Adamov, Nádražní 374
679 04 Adamov
Tel.: 516 446 112
e-mail: autodilny@slpkrtiny.cz
www.slpkrtiny.cz
Po - Pá: 6.30 - 15.00 hodin
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Fotografie z vernisáže výstavy obrazů Svatavy Skryjové. září 2009, foto jk 

V letošním roce se mezi pravidelné 
návštěvníky jazykových kurzů 
zařadily i děti. Navštěvují “Angličtinu 
pro nejmenší” ¨ pod vedením Mgr. 
Heleny Ličkové. září 2009, foto jk 

 


