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Adamovské kulturní středisko se zapojilo do celostátní akce organizované společností UNICEF. Projekt Českého 
výboru pro UNICEF Panenka („Adoptuj panenku a zachráníš dítě“) je zaměřen na podporu očkovacích programů 

UNICEF, jejichž zásluhou se každoročně podaří v rozvojových zemích zachránit před smrtí z důvodu dětských smrtelných chorob 
téměř 3 miliony dětí do 5 let věku. Záchrana 3 milionů dětí ročně znamená obrovský úspěch, a to nejen činnosti UNICEF, ale 
i jeho příznivců z celého světa, bez jejichž finančních darů a příspěvků by nebylo možné očkovací programy uskutečňovat. 

Toto společné úsilí UNICEF a široké veřejnosti je však zapotřebí ještě zdvojnásobit, protože zmíněné 3 miliony zachráněných 
dětí tvoří přibližně polovinu všech dětí, které je třeba ročně očkováním imunizovat. Díky podpoře jednotlivců, ale i obou 

klubů důchodců odeslalo MKS celkem 6 panenek, které zachrání dítě v rozvojových zemích. Děkujeme! 

Téměř dva týdny si mohli náhodní návštěvníci MKS i pravidelní 
návštěvníci výstav prohlédnout v kulturním středisku 

na Ptačině výstavu prací Marie Tománkové, Mariky 
Mikuláškové a Drahoslava Macka. Práce těchto 

výtvarníků najdete i na tradiční výstavě “Salon adamovských 
výtvarníků”, kterou MKS připravuje na prosinec t.r. 

Šumná města - Šumný Moravský kras byl tématem besedy s tvůrci 
tohoto seriálu ČT - Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem. 

Příjemnou společnicí 
byla všem, kdo 
navštívili koncert 
v sobotu 21. listopadu, 
zpěvačka Irena 
Budweiserová.

Fotografie 
z přednášky 
Doc. Ing. Rybáře 
CSc. na téma Med 
ve výživě člověka, 
kterou pořádalo 
adamovské 
kulturní středisko 
19. listopadu.
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Vážení občané města,
čas se nedá zastavit a tak nám za chvíli na dveře zaklepou 
Vánoce. Přejeme Vám, aby se alespoň v období vánočních 
svátků čas pozastavil, abyste si mohli v pohodě užít příjemné 
chvíle v kruhu rodiny i známých. Dětem přejeme, aby pod 
stromečkem našly splněná i ta nejtajnější přání a všem ostatním 
bohaté a především radostné svátky vánoční.

Představitelé města a Kulturně informační komise

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 84. schůzi konané dne 2.11. 2009 
mimo jiné RM:

Rozhodla uzavřít na základě výsledků po- •
ptávkového řízení smlouvu na tisk Ada-
movského zpravodaje pro rok 2010 s firmou 
Grafex, spol. s r.o., Kolonka 304, Adamov za 
předpokladu zachování původního rozsahu 
tj. 16 stran.
Vzala •  na vědomí zprávu o činnosti Městské-
ho klubu mládeže za období od 1. 10. 2009 
– 21. 10. 2009 a plán akcí do konce letošní-
ho roku.
Odvolala na vlastní žádost člena Sportovní  •
komise pana Zdenka Čípka, Adamov, Ro-
novská 2. Jmenovala nového člena Sportov-
ní komise pana Libora Svobodu, Adamov, 
Blažkova 1.
Schválila Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí  •
dotace z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihovýchod, pro projekt s ná-
zvem „Modernizace sportovního areálu na 
ulici Petra Jilemnického“. Tímto dodatkem 
bylo sjednoceno účetnictví s původní žá-
dostí o dotaci, výše dotace se nemění.
Vzala na vědomí zápis z 33. zasedání Kultur- •
ně informační komise a schválila částku za 
nástěnný kalendář města Adamova pro rok 
2010 ve výši Kč 92,00 Kč včetně DPH. Tento 
kalendář je možné zakoupit na pokladně 
MěÚ Adamov.
Schválila Výroční zprávu o činnosti za školní  •
rok 2008/2009 příspěvkové organizace Zá-
kladní škola a mateřská škola Adamov.
Vzala na vědomí zápis z jednání Sboru pro  •
občanské záležitosti.
Schválila Plán orgánů obce při mimořád- •
ných událostech.
Vydala nařízení města Adamova č.1/2009,  •
kterým se vymezují úseky místních komu-
nikací a chodníků, na kterých se zajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí a rozsah, způsob a lhůty odstraňo-
vání závad ve schůdnosti chodníků a míst-
ních komunikací v zimním období a kterým 
jsou vymezeny úseky místních komunikací 
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízd-

nost a schůdnost. Text tohoto nařízení je 
v tomto čísle Zpravodaje zveřejněn v plném 
rozsahu.
Schválila Smlouvy o nájmu nemovitostí - na  •
pronájmy částí pozemků – zahrádek. 
Schválila jednotlivé vzory dodatků na pro- •
dloužení smluv o nájmu bytu.
Schválila vyřazení žádosti o pronájem bytu  •
dle předloženého návrhu. Žádost je dle 
bodu 4.1.3 Pravidel pro hospodaření s byty 
v majetku Města Adamova navržena k vy-
řazení, protože důvod zařazení žadatele do 
pořadí již pominul. 
Vzala na vědomí žádost společnosti ČAD  •
Blansko a.s., Nádražní 455, Adamov o vy-
dání souhlasu s podnájmem pozemků p. č. 
417/6 a p. č. 417/7 v k.ú. a obci Adamov 
(u kotelny na ul.Nádražní) a v souladu s čl. V. 
Nájemní smlouvy č. 1/2009 ze dne 1.7.2009 
uzavřené se společností Zásobování teplem 
Adamov, s.r.o. udělila souhlas s podnájmem 
těchto pozemků pro účely parkování auto-
busů MHD.
Schválila uzavření mateřských škol v Ada- •
mově v době vánočních prázdnin od 
23.12.2009 –2.1.2010.

Zastupitelstvo města Adamova na svém 
27. zasedání konaném dne 4.11.2009 
mimo jiné:

Schválilo Smlouvu o poskytnutí dota- •
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 
SOD/2009/26, s výší dotace 60.000 Kč, na 
vybudování místnosti pro odpočinek se so-
ciálním zázemím řidičů MHD v Adamově.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí dota- •
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 
1-403/2009-14, s výší dotace 50.000 Kč, na 
výstroj a výzbroj pro JSDH Adamov.
Schválilo Smlouvu o poskytnutí dota- •
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 
1-404/2009-14 s výší dotace 75.000 Kč, na 
pořízení záchranné pily, motorového vysa-
vače a sušáku na hadice pro JSDH Adamov.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo  •
rozpočtové opatření č. 6/2009.
Uložilo starostovi předložit návrh rozpoč- •
tového provizoria na období leden - únor 

2010 ke schválení Zastupitelstvu města 
Adamova v termínu do 31. 12. 2009 a před-
ložit návrh rozpočtu na rok 2010 ke schvále-
ní Zastupitelstvu města Adamova v termínu 
do 28. 2. 2010.
Schválilo na základě Rozhodnutí č.j.  •
2009/76097 přijetí dotace z MPSV na dávky 
sociální péče pro těžce zdravotně postižené 
a dávky pomoci v hmotné nouzi. Původní 
výše dotace, již zahrnutá v rozpočtu na r. 
2009, činila 1. 032.000 Kč a nyní byla navý-
šena o 468.000 Kč.
Schválilo prodej pozemků parc.č. St. 1179/2  •
o výměře 25 m2, druh pozemku zastavě-
ná plocha a nádvoří a parc.č. 578 o výmě-
ře 17m2, druh pozemku ostatní plocha, 
vše v k.ú. a obci Adamov za celkovou cenu 
29.250 Kč firmě Telefónica O2 Czech Repub-
lic, a.s. Výše citované pozemky jsou oploce-
ny, nacházejí se za bývalou „pekárnou“ na 
Smetanově náměstí a z investičního pohle-
du rozvoje města jsou pro město pozemky 
bez využití.
Vydalo Změnu Územního plánu města Ada- •
mov, na katastrálním území Adamov, ozna-
čenou jako A9 včetně odůvodnění, formou 
opatření obecné povahy. Jedná se o změnu 
ploch z nerušící výroby a komerce na plochu 
čistého bydlení – bývalé jesle na „Ptačině“.
Schválilo projektovou dokumentaci „Ptači- •
na Revitalizace veřejných prostor sídliště“. 
Její schválení zastupitelstvem je jednou 
z nutných podmínek pro žádost o dota-
ci z Podpory regenerace panelových síd-
lišť. Autorem projektové dokumentace je 
Ing. M. Kopecký, Ateliér Tišnova a je plně 
v souladu s územním plánem města. V rám-
ci realizace projektových činností proběhlo 
i veřejné projednání a zapracování námitek 
občanů sídliště.

Z další činnosti:
V současné době jsou v rozpracovanosti 

celkem 3 stavební akce: 

Rekonstrukce mostu v ul. Plotní. V současné 
době distribuční síť E.ONu přeložena a zahá-
jeno odstraňování stávající mostní konstrukce 
s realizací spodní stavby mostu. Od 12.11.2009 
je komunikace na ul. Plotní neprůjezdná. Upo-
zorňujeme občany na nutnost zvýšené pozor-
nosti k pohybu stavební techniky po komuni-
kaci a dodržování dopravního značení. 

III. etapa Klubu mládeže - schodiště. Stavba 
před dokončením. Provádí se montáž zábradlí 
a terénní úpravy.

Zastávka MHD na Horce u bývalého in-
ternátu. Jedná se o úpravu nástupní plochy 
s umístěním čekárny. 

Připravuje se: Výstavba zastávky MHD u ná-
draží ČD včetně zpevněných ploch a přecho-
du přes silnici II.třídy.
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Vaši zastupitelé
Jiří Němec, starosta města Adamov – ODS

Pro Vás práce pro město nebyla 
nová když jste byl zvolen starostou, 
protože jste měl zkušenosti jako za-
stupitel. Ale představy byly, jaké?

Je pravdou, že jsem v minulém vo-
lebním období zastával funkci předse-
dy finančního výboru. Z tohoto titulu 
jsem měl financování města „v malíč-
ku“ a dobře jsem znal možnosti měs-
ta. Nicméně představy před komunál-
ními volbami nebyly žádné. Jsem rea-
listou a v duchu nekorektní kampaně 
vůči mé osobě či vůči místnímu sdru-
žení ODS jsem neočekával vítězství 
a byl připraven na roli konstruktivní 
opozice. Výsledek byl proto pro mě 
překvapující i z pohledu výsledků u ji-
ných kandidujících subjektů a násled-
ně i u návrhů na uvolněné funkce za-
stupitelů. Proto mi dovolte, abych ještě 
jednou poděkoval všem, kteří hlasovali 
pro náš program. Doufám jen, že jsme 
je společně s kolegou Truhlářem při 
jeho plnění nezklamali. 

ODS šla do voleb s bohatým pro-
gramem, co byla Vaše priorita?

Program ODS se zabýval širokým 
spektrem oblastí města. Byl složen 
z jednotlivých připomínek všech kan-
didátů a promítly se do něj i jejich ná-
zory z všedního a běžného života v na-
šem městě. Pro mě nejbližším téma-
tem byl život mladší či střední genera-
ce a především jejich ratolestí. 

A podařilo se?
Vyrostla dětská a víceúčelová hřiště, 

vznikl klub mládeže, byla zcela změ-
něna filozofie MŠ na Komenského uli-
ci. Jisté je, že ne všechny tyto projek-
ty zaujmou. Věřím však, že svůj užitek 
přinesou a pomyslné ovoce budeme 
společně sbírat v následujících letech 
s novými generacemi. Proto více než 
kde jinde zde platí heslo „Starého psa 
novým kouskům nenaučíš“. 

Vás si každý spojuje se sportem 
a fotbalem obzvlášť. Co tedy sport 
v Adamově?

Fotbal v Adamově a celkově sport 
se v letech minulých ocitl až na samém 
dně. Závislost pouze na jednom gene-
rálním partnerovi se ukázala jako osu-
dová. Postupný úpadek fabriky se i ve 
sportovních oddílech výrazně projevil. 

A konkrétně fotbal si v kategorii do-
spělých nyní tuto daň vybírá plnými 
doušky. Po skončení své sportovní ka-
riéry jsem vstoupil do fotbalového vý-
boru s cílem navázat na dobrou práci 
s mládeží, kterou jsem jako fotbalový 
žáček zažil. Proto současné výsledky 
dávají šanci na to, že by se v budoucnu 
mohl hrát v Adamově zase dobrý fot-
bal. A za to patří dík všem bezejmen-
ným trenérům, kteří tráví s fotbalovou 
mládeží svůj volný čas. 

Už necelý rok zbývá do konce vo-
lebního období. Ke které akci směřuje 
Vaše pozornost?

Konkrétní akci nezmíním. Město 
v současnosti připravuje několik do-
tačních projektů. Jestli záměry vyjdou 
se zatím z určitostí říci nedá. Největším 
úkolem končícího zastupitelstva bude 
jednoznačně zajistit vyrovnané hospo-
daření města v roce 2010. Vlivem hos-
podářské krize dochází k podstatnému 
výpadku daňových příjmů, které jsou 
bohužel základním kamenem hospo-
daření. A dá se očekávat, že výpadek 
v následujícím roce bude ještě výraz-
nější než letos. 

Co si pochválíte?
Mou práci nechť hodnotí druzí, ne-

boť u veřejných funkcí tomu tak je. Sa-
mochvála není jednou z dobrých lid-
ských vlastností. Ale protože všichni 
jsme chybující a omylní, odpovím na 
ni. Ovšem z jiného soudku než pravdě-
podobně očekáváte. Pochválím si ro-
dinné zázemí, své nejbližší, manželku, 
syna a oboje rodiče za podporu a vel-
kou míru tolerance. 

Co vidíte jako nesplněné přání?
Nesplněné a pravděpodobně i ne-

splnitelné přání? Jednoznačně lidská 
závist. Tu se asi nikdy nepodaří odstra-
nit z mezilidských vztahů. S tímto ne-
gativem jsem se v poslední době se-
tkal nejčastěji. Nedokáži pochopit, jak 
mnohdy vzdělaným lidem tato vlast-
nost dokáže zatemnit mozek a ovliv-
nit jejich chování a vystupování, má 
za důsledek lživé pomluvy ostatních. 
V podstatě tím zakrývají své slabiny 
a nedokáží v sobě či ve své činnosti na-
jít uspokojení. 

Teď máte možnost vyzvat občany 
města - využijete tento prostor?

Nemám rád veřejné výzvy či hro-
madné závazky. Každý z nás je indivi-
dualita a osobnost. Jen bych byl rád, 
aby se každý zamyslel nad slovy demo-
kracie a anarchie. Mnoho lidí se mylně 
domnívá, že se jedná o totéž. A pokud 
jejich zamyšlení povede tím správným 
směrem, nebyly tyto řádky vytištěny 
zbytečně. 

Je závěr roku a na podzim další 
komunální volby. Co byste chtěl po-
přát?

Se závěrem roku bývá spojeno i bi-
lancování každého z nás. Z celého srd-
ce přeji všem, aby jejich sčítání úspě-
chů a nezdarů roku 2009 vyšlo kladně, 
aby zdar a radost zastínily potíže, smu-
tek a neúspěchy. Blíží se také vánoční 
svátky. Často si říkáme, aby byly šťast-
né a veselé. Proto přeji hlavně dětem 
spoustu splněných přání v podobě vá-
nočních dárků a ať se štěstí zrcadlí v je-
jich očích. Také přejeme, aby byly Vá-
noce prožity v míru a klidu. Dospělým 
tedy přeji, aby svátky prožili v blízkos-
ti svých nejbližších, po boku lidí, kte-
rých si váží, které mají rádi a které mi-
lují. V roce 2010 nechť všechny provází 
pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.

Do komunálních voleb přeji všem 
kandidátům hodně zdaru a především 
mnoho nápadů, kterými zaujmou voli-
če. Občanům pak přeji šťastnou ruku 
a dobrou volbu při výběru 15-ti člen-
ného zastupitelstva, které naše město 
bude řídit další čtyři roky. 

A nyní máte prostor pro malé shr-
nutí – malý dovětek.

Rád bych navázal na předchozí 
řádky. Věřím, že předvolební kampaň 
bude vedena slušnou formou a že ne-
budeme svědky osobního napadání 
mezi jednotlivými kandidáty či subjek-
ty. Věřím, že způsob parlamentní poli-
tiky nepřekročí hranice našeho města 
a každý se opravdu zaměří pouze na 
svoje náměty pro zlepšení života nás 
všech. Místní sdružení ODS je k tomuto 
připraveno a jen v krajních případech 
se bude bránit případným osočením či 
vykonstruovaným lžím.

Závěrem bych chtěl všem, kterým 
jsem musel nebo budu muset v po-
sledním roce říci ne, požádat o pocho-
pení. Ne vždy a všechny lze dokonale 
uspokojit.



5

Otevřený dopis
Vážený pane starosto, 
dovolte, abychom Vám zaslali vyjádření k situaci týkající se instalace bankomatu České 

spořitelny v Adamově. 
Bankomat České spořitelny v Adamově odcizili 2. listopadu letošního roku neznámí pacha-

telé. Případ nyní šetří Policie ČR.
Vzhledem k tomu, že se původní umístění ukázalo z hlediska bezpečnosti jako zcela nevy-

hovující, hledáme v současné době takové prostory, které budou jednak více vyhovovat bez-
pečnostním požadavkům a zároveň zajistí dobrou dostupnost bankomatu co nejširšímu po-
čtu klientů. Zatím ale ještě nemůžeme s konečnou platností říci, zda bude bankomat v Ada-
mově znovu instalován, případně v jakém termínu či v jaké lokalitě to bude. 

Dobře si uvědomujeme, že obyvatelé Adamova potřebují mít přístup ke svým prostředkům. 
Využít proto mohou jiné bankomaty České spořitelny, které se nacházejí v blízkosti Adamova:

Blansko, Smetanova 3 ( Česká spořitelna,a.s. nepřetržitý provoz) •
Blansko, obchod, nám. Svobody 8a ( nepřetržitý provoz) •
OD AVAX, Blansko, Okružní 2 ( nepřetržitý provoz ) •
Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 572 ( nepřetržitý provoz ) •
Hotovost lze vybrat i přímo v pobočce České spořitelny v Adamově (provozní doba úterý 

a čtvrtek od 9.00 -12.30 a 13.30 – 17.00 h). 
Dostupnost služeb pro klienty považujeme za velmi důležitou, a proto se situací v Adamo-

vě intenzivně zabýváme. 
S pozdravem

Petra Ulrichová , ředitelka pobočky, Česká spořitelna,a.s. , OP Přerov, pobočka Blansko

Pokračování výstavby 
Polyfunkčního objektu v Adamově

Kalendář Adamov 2010
Pro rok 2010 má město Adamov svůj ka-

lendář. Je sestaven na oblíbené téma – foto-
grafie a malby starého Adamova a srovnání 
se současností. Nástěnný kalendář formátu 
A3 je v prodeji na pokladně městského úřa-
du a v MKS. Cena kalendáře byla stanovena 
na 92 Kč. Přejeme vám příjemný rok 2010 
s adamovským kalendářem.

Změna svozu komunálního 
odpadu o vánocích

Oznamujeme občanům, že svoz komu-
nálního odpadu o vánocích bude probíhat 
v tyto dny: 23. 12. 2009 (přesun svozu z 24. 
12. 2009), 28. 12. 2009 (mimořádný svoz) 
a 2. 1. 2010 (přesun svozu z 31.12.2009). 
V tyto dny je zapotřebí zabezpečit vystavení 
popelnic jako v běžných termínech svozu.

Odbor správy majetku města

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
1.11. Marie Poková, 80 roků,  

Komenského 1
3.11. Bohumila Rozsypalová,  

94 roky, Komenského 25
3.11. Josef Lachman, 86 roků, 

Komenského 11
3.11. František Tomek, 70 roků, 

Komenského 17
 4.11. Marie Brožová, 87 roků,  

Fibichova 25
 5.11. Mgr. Jiří Ambrož, 80 roků, 

Opletalova 38 B
 6.11. Ladislav Nečas, 83 roky,  

Tererova 1
10.11. Vlasta Doláková, 91 rok, 

Petra Jilemnického 10
12.11. Josef Havelka, 81 rok, Ronovská 1
16.11. Marie Lišková, 70 roků,  

Pod Horkou 13
17.11. Jiřina Beranová, 84 roky, Fibichova 6
19.11. Josef Horák, 89 roků, Fibichova 33
19.11. Leopold Kalus, 80 roků, 

Petra Jilemnického 25
23.11. Emilie Procházková, 87 roků, 

Petra Jilemnického 4
24.11. Jozefina Žaludková, 85 roků,  

Ostrava

Úmrtí
21.10. Dagmar Balážová, roč. 

1959, Sadová 20
23.10. Antonín Vežník, roč. 1921, 

Opletalova 34
24.10. Karel Zachař, roč. 1942, 

Petra Jilemnického 23

V květnové čísle Zpravodaje r. 2008 byla představena podoba rekonstruovaného ob-
jektu bývalé závodní jídelny a kina v Adamově. V uplynulém období stavební ruch utichl, 
proto se na Vás obracíme s otázkou: byly práce zastaveny?

Práce jsme přerušili z důvodu hospodářskou krizí vyvolanému zpoždění uzavření potřeb-
ných smluvních vztahů s obchodním řetězcem, který je nejdůležitějším nájemcem v poly-
funkčním objektu a na který navazují nájemní vztahy s dalšími nájemci.V současné době jed-
nání již pokročila do závěrečné fáze a my věříme, že stavba již bude opět brzy pokračovat. 

Co bylo již na stavbě provedeno? 
Je vypracována projektová dokumentace a vydána veškerá potřebná povolení k provede-

ní stavby. Provedli jsme vyklizení objektu a dále veškeré potřebné přípravné a bourací práce 
včetně recyklace 1200 tun vybourané stavební suti.

Stojíme na prahu roku 2010. Bude dílo dokončeno v plánovaném termínu? 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je reálné otevření 1. etapy POLYFUNKČNÍHO 

OBJEKTU se supermarketem a parkovištěm pro 88 osobních aut nejdříve před vánocemi 
2010, spíše však na jaře 2011.

Došlo k nějakým změnám oproti původnímu projektu?
Ano, zvláště u rozvržení a umístění jednotlivých nájemních prostor, které se snažíme při-

způsobit požadavkům budoucích nájemců a u systému vytápění objektu, který bude z větší 
části využívat dálkového parního rozvodu v Adamově. 

Přestavba bývalé ZUŠ úspěšně pokračuje. Mohl byste blíže přiblížit tento projekt? 
Jedná se na dnešní zvyklosti v bytové výstavbě o ojedinělý projekt, kde jsme se snažili za-

chovat přednosti tohoto hezkého historického domu z roku 1928, který prošel během roku 
od statického průzkumu přes generální rekonstrukci včetně střechy po kompletní zateplova-
cí systém celého pláště budovy. V každém z třech typických nadzemních podlažích vznikly 
vždy 4 byty, tzn. celkem 12 bytů, které půdorysně z důvodu zvukové izolace ctí bývalé třídy 
a v podkroví 6 bytů. Pro zájemce o byty každý druhý měsíc pořádáme den otevřených dveří, 
kde je možné si celou budovu a byty prohlédnout a seznámit se s jejich technickým vybave-
ním. Velikost bytů je od 1+kk až po 4+kk, ceny jsou od 948 tis. Kč do 2 688 tis. Kč a ke každému 
bytu je parkovací stání na vlastním pozemku.

Závěrem děkujeme za možnost seznámit Adamovské občany s našimi projekty v Adamově.
 Za AVUS Ing. Jiří Ondráček 
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Poděkování za brigádu Upozornění
na omezení úředních a provozních hodin 

pro veřejnost v měsíci prosinci.
Upozorňujeme občany, že v měsíci pro-

sinci bude mít Městský úřad Adamov ome-
zeny úřední a provozní hodiny pro veřejnost, 
a to následovně:

V úterý 22. 12. 2009 budou úřední ho-
diny pro veřejnost do 14.00 hod. Ve středu 
23.12. 2009 budou úřední hodiny pro veřej-
nost pouze do 15.00 hod. Ve dnech 28. 12. 
2009 až 31. 12. 2009 bude úřad pro veřej-
nost zcela uzavřen.  Děkujeme za pochope-
ní a přejeme všem občanům krásné vánoční 
svátky plné klidu, míru a dobré pohody. 

Bc. Libuše Špačková, tajemnice 

Zprávy z MKM Adamov

Komise Projektu Zdravé města Adamov 
a místní Agendy 21 by touto cestou ráda po-
děkovala všem, kteří se zúčastnili brigády 9. 
října 2009 a tím přispěli ke zvelebení a úkli-
du města Adamova.

Zejména aktivní přístup občanů, kterých 
bylo přibližně 70, z nichž větší část tvořili 
sportovci z místních sportovních organiza-
cí, přispěl k tomu, že vybrané lokality města 
Adamova získaly jiný vzhled.

Brigáda byla zaměřena především na sběr 
odpadků v lokalitách - Adamov III - Ptačina, 
stráň ze hřiště Ronovská k cestě směrem ke 
hřbitovu (k plynárce), stráň od cesty ke hřbi-
tovu okolo lesní studánky směrem k nádra-

ží, lokalita – Ada-
mov III. od hřiště 
na ul. P. Jilem-
nického směrem k čističce odpadních vod 
a okolí Ptačí studánky a Adamov I – lokalita: 
stráň od rodinných domků na ul. Osvoboze-
ní (Bezchlebovi) směrem k Farince. 

Odvezeno bylo přibližně 70 stolitrových 
pytlů odpadků a cca 50 kg železného šrotu. 

Miroslav Čuma  
místostarosta města Adamova  

a předseda Sportovní komise 
RNDr. Karel Truhlář  

předseda Komise PZMA & MA21

 

MKM tel. 773 990 499  
E-mail: mkm@adamov.cz 

 http://www.adamov.cz/informace/
Mestsky-klub-mladeze/

Od svého otevření 1.10.2009 Městský 
klub mládeže (v bývalé výměníkové stanici 
na Ptačině) nalezl oblibu zejména u mládeže 
a rodičů s dětmi. Průměrná denní návštěv-
nost 60 osob potvrzuje, že tento typ zařízení 
má v Adamově své místo, a pravidelné i mi-
mořádné tématicky zaměřené akce dokázaly 
poskytnout zajímavou náplň dosud bezcílně 
potulujícím se skupinkám teenagerů. Byli 
bychom ale rádi, kdyby zejména ve vyhra-
zených dopoledních hodinách (od 9 do 12h) 
našli do klubu v hojnější míře cestu i naši 
starší spoluobčané. Mohou u nás posedět 
v příjemném prostředí, využít sportovního 
vybavení klubu, ale rádi je seznámíme i s ob-
sluhou PC a pohybem na internetu.

V říjnu a listopadu 2009 proběhly mimo 
jiné tyto akce:

Ping-pongový turnaj, Halloweenská osla-
va 

V DOPOLEDNÍCH hodinách již máme za-
vedené pravidelné aktivity (vstup volný):

ÚTERÝ: 
Šikovné maminky

Zveme další maminky (a nejen na MD) 
mezi nás do Městského klubu, kde si každý 
týden v pravidelném čase vzájemně ukazu-
jeme různé výtvarné techniky a činnosti, kte-
rými trávíme volný čas. Již proběhly ukázky 
práce s korálky, výroba svícínků a dekora-
cí…

Nebojte se přijít jen tak se nezávazně po-
dívat, určitě se vám alespoň jeden z mnoha 
nápadů zalíbí.

STŘEDA: 
Zadáno pro seniory

Zveme všechny seniory do příjemného 
prostředí našeho klubu. Nabízíme bezplatný 
přístup k internetu, sportovní vyžití v petan-
gue, šipkách, stolním tenise atd. 

Každou středu od 9 hod do 12 hod nalez-
nete v klubu prostor i pro příjemné a klidné 
posezení, třeba u kávy.

ČTVRTEK: 
Hrátky se stonožkou

Každý čtvrtek hrajeme pohybové hry 
a trošku cvičíme s našimi nejmenšími.

Samozřejmě je k dispozici také zařízení 
dětského koutku a zázemí pro maminky.

V prosinci vás zveme:
4. prosince v odpoledních hodinách – 

na Mikulášský turnaj ve hře petangue (spo-
jený s Mikulášskou nadílkou).

18. prosince v odpoledních hodinách – 
na Vánoční turnaj ve hře petangue.

Oba turnaje proběhnou pod záštitou 
sdružení Fenyx petanque.

Od 17. do 23. prosince po celý den 
bude v klubu probíhat vánoční dílna, kde se 
zájemci mohou seznámit s různými výtvar-
nými technikami a zhotovit řadu drobných 
dárečků pro své blízké.

Konec roku přivítáme v předstihu 30. 
prosince v době od 16-20h na Silvestrov-
ské minipárty. 

Současně tímto oznamujeme, že v době 
od 28. – 30. 12. 2009 bude MKM z provoz-
ních důvodů v dopoledních hodinách uza-
vřen. 

Dne 31. 12. 2009 bude z provozních dů-
vodů uzavřeno v odpoledních hodinách. 

Děkujeme za pochopení. 
Mgr. Kateřina Urbani, kulturně 

výchovný pracovník MKM
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M Ě S TO  A DA M OV 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov

Rada města Adamov na své schůzi dne 2. 
11. 2009 usnesla vydat na základě § 27 odst. 
5 a 6 zákona 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, toto nařízení:

Nařízení města Adamova  
č. 1/2009

kterým se vymezují úseky místních ko-
munikací a chodníků, na kterých se zajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí a rozsah, způsob a lhůty odstraňo-
vání závad ve schůdnosti chodníků a míst-
ních komunikací v zimním období, a kterým 
jsou vymezeny úseky místních komunikací 
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízd-
nost a schůdnost.

Článek 1
Stanovení zimního období
Pro účely tohoto nařízení se stanovuje 

zimní období od 1. 11. do 31. 3. každého ka-
lendářního roku.

Článek 2
Základní pojmy
Sjízdnost komunikací je takový stav ko-

munikací, který umožňuje jízdu motorových 
vozidel, přizpůsobenou povětrnostním pod-
mínkám, dopravně technickému stavu a sta-
vebnímu stavu těchto komunikací a okol-
nostem, které je možno předvídat.

Schůdnost komunikací je takový stav ko-
munikací určených pro chodce, který umož-
ňuje chůzi, přizpůsobenou stavebnímu sta-
vu komunikace, povětrnostním podmínkám 
a dalším okolnostem, které je možno před-
vídat.

Závadou ve sjízdnosti (schůdnosti) se 
rozumí taková změna ve sjízdnosti (schůd-
nosti) komunikace, kterou nemůže řidič 
(chodec) předvídat při pohybu přizpůsobe-
ném stavebnímu stavu a dopravně technic-
kému stavu a povětrnostním situacím a je-
jich důsledkům.

Článek 3
Způsob odstraňování závad ve schůd-

nosti chodníků a místních komunikací 
v zimním období

Sjízdnost místních komunikací a schůd-
nost chodníků se zajišťuje odmetením nebo 
odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků 
a posypem zdrsňovacími materiály. Na po-
syp schodišť, lávek 

a přechodů pro pěší bude v případě ná-
ledí používána posypová sůl. V případě mrz-
noucího deště, při tvorbě ledovky nebo ná-
mrazy bude i k posypu místních komunikací 
a chodníků použita posypová sůl.

Článek 4
Lhůty pro odstraňování závad ve 

schůdnosti chodníků a sjízdnosti míst-
ních komunikací v zimním období

4.1. Specifikace pořadí důležitosti při 
údržbě chodníků 

Příloha č. 1 •  – chodníky dle jednotlivých 
úseků důležitosti
I. pořadí důležitosti – pěší komunikace 

(chodníky, schodiště apod.) širšího význa-
mu, např. chodníky v městském centru zá-
stavby, zastávky veřejných dopravních pro-
středků, přístupy  k těmto zastávkám a další 
pěší komunikace důležité jako přechody pro 
chodce.

II. pořadí důležitosti – spojovací a pří-
stupové chodníky, které slouží převážně 
obyvatelům  přilehlých nemovitostí.

Při sněžení nebo spadu náledí se prová-
dí údržba chodníků zařazených v I. pořadí 
důležitosti opakovaně. Po řádném ošetře-
ní chodníků I. pořadí se pokračuje v údržbě 
chodníků II. pořadí. 

4.2. Specifikace pořadí důležitosti při 
údržbě místních komunikací

Příloha č. 2  • – místní komunikace dle jed-
notlivých úseků důležitosti
I. pořadí důležitosti – místní komunika-

ce, po kterých vedou trasy MHD Adamov
II. pořadí důležitosti – vedlejší místní 

komunikace
III. pořadí důležitosti – málo frekvento-

vané vedlejší místní komunikace
4.3. Při sněžení nebo spadu náledí se pro-

vádí údržba místních komunikací zařaze-
ných v I. pořadí důležitosti opakovaně. Po 
řádném ošetření komunikací I. pořadí se po-
kračuje v údržbě místní komunikace II. pořa-
dí důležitosti, dále pak na místní komunika-
ce ve III. pořadí důležitosti. 

4.4. Doba zjištění závady ve schůdnosti 
chodníku a sjízdnosti místní komunikace do 
doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmír-
nění této závady nesmí být v zimním období 
delší než 30 minut. 

4.5. Pokud vznikne zimní povětrnostní si-
tuace mimo zimní období, zmírňují se záva-
dy ve schůdnosti chodníku a sjízdnosti míst-
ní komunikace bez zbytečných odkladů při-
měřeně k vzniklé situaci.

4.6. Vlastními výkony posypu musí být za-
jištěna schůdnost v zimním období v těchto 

časových lhůtách od výjezdu posypových 
mechanizmů na chodnících a místních ko-
munikacích zařazených do:

I. pořadí důležitosti do 4 hodin
II. pořadí důležitosti do 8 hodin
III. pořadí důležitosti do 12 hodin
4.7. Při nepřetržitém a dlouhotrvajícím 

sněžení musí být úklid prováděn průběžně.
4.8. Tyto lhůty neplatí na území, na němž 

byl vyhlášen kalamitní stav.

Článek 5
Vymezení úseků místních komunikací , 

na kterých se pro jejich malý dopravní vý-
znam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí

Úseky místních komunikací, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí, jsou uvedeny v příloze tohoto na-
řízení. 

Příloha č. 3 – úseky místních komunikací,  •
na kterých se nezajišťuje sjízdnost odstra-
ňováním sněhu a náledí
Na chodnících, které nejsou uvedeny 

v příloze č.1 nebude prováděna zimní údrž-
ba.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1. Nedílnou součástí tohoto nařízení 

jsou přílohy číslo 1,2, a 3
5.2. Toto nařízení nabývá platnosti dnem 

vyhlášení a účinnosti dnem 19.11.2009.

Příloha č. 1  
k nařízení č. 1/ 2009

Chodníky dle jednotlivých úseků 
důležitosti

Rozdělení chodníků, na kterých se prová-
dí zimní údržba dle pořadí :

I. pořadí
Ul. Komenského (od MŠ k bezbariérové- •
mu přístupu)
Ul. Komenského (od schodů ke křižovat- •
ce ulice Sadová)
Přístup od hlavních vchodů ulice Sadová  •
A a B k lávce 
Lávka na ul.Sadová •
Ul. Sadová (od obchodního domu ke kři- •
žovatce ul. Osvobození) 
„Vlásenka“ kolem hotelu Pod Horkou  •
k budově MěÚ Adamov na ul. Pod Hor-
kou
Okolí MěÚ Adamov, Obvodní zdravotní  •
středisko, centrum na Smetanově nám.
Chodník od kostela na Smetanovo nám.  •
Schody od obchodního domu k zastávce  •
MHD na Smetanově nám. a nám. Práce 
„Vlásenka“ od ul. Družstevní až k nádraží  •
ČD (včetně lávky) 
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Upozornění
Upozorňujeme čtenáře, že v měsí-

ci prosinci bude inzerce do lednového 
zpravodaje přijímána do 14. 12. 2009 
do 12.00 hod. z důvodu zkráceného 
pracovního měsíce v souvislosti s nad-
cházejícími vánočními svátky. Děkuje-
me za pochopení.

Dne 27. října 2009 byla členy žákovské rady 
ZŠ Komenského slavnostně položena kytice 

k bystě T. G. Masaryka, ku příležitosti Dne 
vzniku samostatného československého státu. 

Poděkování
Děkuji touto cestou všem za vzpomínku 

a přání k mým 85. narozeninám, především 
Klubu důchodců Adamov I. za pěkné přání 
a dárek, Sboru pro občanské záležitosti MěÚ 
Adamov, ZO KOVO za přání a dar a všem přá-
telům a známým. V neposlední řadě celé své 
rodině, která mi připravila krásné chvíle a na-
rozeninovou oslavu. Rovněž přeji všem jen 
to nejlepší, hlavně pevné zdraví a pohodu. 
Ing. Karel Hovorka

Ul. Družstevní – Ul. Jilemnického – pane- •
lová cesta 
Zastávky MHD: ul. Opletalova 2 x, ul. Fibicho- •
va, ul. Nádražní 4 x, Smetanovo nám. 2 x, 
 ul. Komenského 3 x •
Schody z ul. Družstevní na ul. P. Jilemnic- •
kého včetně přístupu na ul. P. Jilemnic-
kého 
Schody z ul. Opletalova k ZŠ Ronovská •
Schody od zastávky MHD (tržnice na ul.  •
Opletalova) k MŠ Jilemnického včetně 
 „vlásenky“ spojující ul. Blažkova a ul. P. Ji- •
lemnického 

II. pořadí
Schody na ul. Sadová (blok A) a chodník  •
mezi bloky A - B přilehlý ke komunikaci 
Chodník na nám. Práce od bývalé pekár- •
ny k mostu přes řeku Svitavu
Ul. Osvobození vč. přístupu na hřbitov  •
Lávka od ŽS Adamov nádraží na ul. Osvo- •
bození 
Ul.Fibichova od „vlásenky“ k zastávce  •
MHD na Kolonii 
Ul.Družstevní (rozvaděče) – ul.Fibichova  •
(garáže) 
Ul.Neumannova (mimo přístupů ke vcho- •
dům)
Ul. Družstevní (mimo přístupů ke vcho- •
dům)
Chodník přilehlý k místní komunikaci na  •
ul.Opletalova – přístup k MKS
Ul. Opletalova - chodník od tržnice k pře- •
chodu pro chodce – schody k ZŠ Ronov-
ská
Ul. P. Jilemnického – od křižovatky s ul.  •
Opletalova na konec ulice včetně bez-
bariérového  přístupu (mimo přístupů ke 
vchodům)
Ul. P. Jilemnického – nájezd do horní řady  •
včetně chodníku nad garážemi (mimo 
přístupů   ke vchodům)
Ul. Opletalova – schody k zastávce MHD  •
- točna

Příloha č. 2  
k nařízení č.1/2009

Místní komunikace dle jednotlivých 
úseků důležitosti

Rozdělení místních komunikací pro zimní 
údržbu podle pořadí:

 I.pořadí
Ul.Hybešova – část od zastávky MHD po  •
tunýlek 
Ul.Fibichova – část od zastávky MHD  •
po křižovatku s ul. Družstevní – ul.Opl-
etalova
Ul. Opletalova – část od křižovatky s ul.  •
Družstevní po točnu
Smetanovo nám.  •
Ul.Osvobození – část pod kostelem   •

Ul.Sadová – část od křižovatky s ul. Osvo- •
bození ke křižovatce s ul. Komenského 
Ul.Komenského včetně točny u byt. domu  •
Komenského 6

II. pořadí
Ul. P. Jilemnického  •
Ul. Neumannova •
Ul. Družstevní •
Ul. Ronovská komunikace k ZŠ Ronovská •
Ul. Opletalova – část od točny MHD po  •
ul. Údolní 
Ul. Fibichova – část - okruh •
Ul. Osvobození  •
Ul. Pod Horkou  •
Nám.U kostela  •
Ul. Sadová – část  od křižovatky s ul. Ko- •
menského až po točnu u bytového domu 
Komenského 6 •
Nám. Práce, úsek od pekárny – Smetano- •
vo nám., konec budovy č. 99
Ul. Plotní  •
Vjezd k poště Adamov I na Smetanovo  •
nám.

 III. pořadí
Ul. Opletalova – nájezd k MKS (celá sle- •
pá ulice)
Ul. Údolní •
Ul. Tererova   •
Ul. Blažkova   •
Ul. Dvořákova  •
Cesta k novému hřbitovu •
Ul. Hybešova  •
Ul. Krátká  •
Ul. Zahradní  •
Ul. Bezručova  •
Ul. Lesní •
Místní komunikace od tunýlku ke skladu  •
dřeva ŠLP Křtiny

Příloha č. 3  
k nařízení č.1/2009

Úseky místních komunikací, na kterých 
se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním 
sněhu a náledí

Prostor kolem garáží na ulici Komenské- •
ho (naproti bytového domu Komenské-
ho 6)
Prostor kolem garáží na ulici Údolní •
Prostor kolem garáží v zátočině ulici Fibi- •
chova 
Spojnice mezi ulicemi Údolní a Tererova •
Cesta ke garážím na ulici Plotní •
Prostor kolem garáží v Olšičkách •
Silnice od křižovatky z nám. Práce ke splavu •
Parkoviště v k. ú. Adamov •
Část místní komunikace od „vlásenky“  •
k příjezdu do areálu firem na Kolonii

Dopravní 
okénko

Oznamujeme cestujícím, že od 13. 
prosince vstupuje v platnost nový jízd-
ní řád MHD. Obdržíte jej jako přílohu 
Zpravodaje č. 1/2010, který obdržíte 
do svých schránek v době mezi vánoč-
ními svátky. K zakoupení bude JŘ rov-
něž v MKS a na MěÚ – pokladně od 7. 
12. t.r. Jízdní řád najdete také na strán-
kách www.idsjmk.cz – v odkazu „jízd-
ní řády“, linka 215.

Předprodej jízdenek a vyřizování 
průkazek bude v Adamově zajištěno 
15. prosince 2009 v době od 14 do 16 
hodin.
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Kompletnost 
elektrozařízení 

(pokračování článku  
ze zpravodaje 11/2009)

Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je 

spojením motoru, hnané části (převodov-
ka, buben) a nosné konstrukce s pláštěm. 
Do této skupiny patří např. odstředivky prá-
dla, ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stro-
je, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky 
a vrtačky.

Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, 
fritézy, varné konvice či elektrické pájky se 
řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení. 
Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat 
systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou 
konstrukci a zařízení umožňující získanou 
tepelnou energii využít – tedy plotnu, trou-
bu či fritovací nádobu.

Kombinace výrobku užívající k podpoře 
své funkce oba druhy energie, tedy mecha-
nickou i tepelnou, je ve své podstatě stejně 
jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze 
stanovit jejich mechanický a tepelný základ-
ní charakter. Patří sem pračky, myčky, vysou-
šeče vlasů, teplovzdušné ventilátory či hor-
kovzdušné páječky. Stejně jako u předcho-
zích dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno 
motorem, hnanou částí (buben, hlavní čer-
padlo) a skříní či pláštěm spotřebiče. 

Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozaří-
zení k chlazení a mrazení, tvořená soustro-
jím motor/kompresor, chladicí okruh, nos-
ná konstrukce.

Poslední skupinu s obecným názvem 
„jiné“ tvoří elektrozařízení, která ke své 
funkci využívají indukce. Náleží sem svařo-
vací přístroje, nerotační holicí strojky, mik-
rovlnné trouby a indukční plotny. U těch-
to zařízení lze identifikovat komponenty 
pouze dva – indukční zdroj a nosnou kon-
strukci.

Uvedené komponenty představují jed-
noduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze 
rozeznat zpětně odebrané zařízení od běž-
ného odpadu. Pro využití výhod kolektiv-
ního systému je třeba spotřebiče do míst 
zpětného odběru odevzdat komplet-
ní, tedy se všemi základními součástmi. 
Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vy-
montuje před předáním do sběrného dvo-
ra z ledničky kompresor, nejenže poškodí 
životní prostředí, protože uniká freon a olej, 
ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve finále 
za takovouto ledničku zaplatí nejen on, ale 
i jeho spoluobčané!

Odbor SMM

Na místo zpětného odběru lze bezplatně odevzdat jen kompletní vysloužilý 
elektrospotřebič. Zejména lednice obsahují ve svých komponentech nebezpečné látky 

a jejich neodbornou demontáží ohrožujete nejen životní prostředí, ale i své zdraví.



10

VÍME, KAM 
S VYSLOUŽILÝMI 
SPOTŘEBIČI!

LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI 
 NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

www.elektrowin.cz

Chranime prirodu A4.indd   1 9.10.2007   0:10:41
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Městské kulturní středisko Adamov
kulturní středisko: tel.: 516 446 590, 607 518 104, e-mail: mks-adamov@quick.cz 
knihovna: 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 
Informace k připravovaným akcím najdete na stránkách www.mks-adamov.cz 

Připravili jsme pro Vás:
Čtyři adventní a jedno vánoční 
zastavení...

V letošním roce zve MKS Adamov ada-
movskou veřejnost po čtyři adventní nedě-
le na   SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ SVÍCÍ 
NA ADVENTNÍM VĚNCI SPOJENÉ S KRÁT-
KÝM KULTURNÍM PROGRAMEM.

Sváteční zastavení se budou konat:
29. listopadu 2009 
6. prosince 2009
13. prosince 2009 
20. prosince 2009
vždy v 17.30 hodin u MKS Adamov.

Akce se koná pod záštitou firem:
Zahradnictví Dagmar Kolaříková Útě-

chov, AKZ Stavby spol. s r.o. Ořechov

Tradiční vystoupení VÁNOČNÍCH 
TRUBAČŮ

Připravujeme opět na Štědrý den –  
24. prosince t.r. v době  od 14 do 15 ho-
din k MKS.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
4. PROSINCE 2009  
V 16 HODIN U KOSTELA 
SVATÉ BARBORY V ADAMOVĚ I

V programu vystoupí:
děti z mateřských škol ve městě,
žáci Základní školy v Adamově,
žáci ZUŠ Adamov 

Hosté akce: 
Ing. Bc. Jiří Crha – ředitel Krajského úřadu 
JMK
Vlastimil Sehnal – senátor 
Jiří Němec – starosta města
Jiří Kaňa – farář farnosti Adamov 

V době od 13 hodin – minijarmark.

6. prosince 2009 Î

Společenské centrum  Adamov I v 16 hodin 
zahájení výstavy SALON ADAMOVSKÝCH  
VÝTVARNÍKŮ. Výstava potrvá do 15. 12. t.r. 
a je otevřena denně  od 13 do 17 hodin

8. prosince 2009  Î
zájezd do Divadla Bolka Polívky na 
představení SHIRLEY VALENTINE se 
Simonou Stašovou. Cena zájezdu: 315 Kč 

9. prosince 2009 Î
Dopoledne s pohádkou pro rodiče s dětmi 
a mateřské školy ve městě. V pohádce JAK 
ČERTÍK BUDLÍK ZASPAL NADÍLKU účinkují 
Lída a Jarek Trnkovi.
Začátek v 9.45 hodin, vstupné 30 Kč.

 9. prosince 2009  Î
v 18 hodin vernisáž výstavy prací Aničky, 
Madlenky, Vojty a Mirky Konečných 
nazvané JAK SE NÁM (NE)CHTĚLO.  
Výstava potrvá do 18. prosince včetně a je 
otevřena denně době od 13.30 do 17.30 
hodin.

10. prosince 2009 v 18 hodin  Î
přednáška Mgr. Aleše Spurného na téma 
REINION. Vstupné: 25 Kč 

11. prosince 2009 v 19 hodin  Î
ve Společenském centru v Adamově I - 
PŘEDVÁNOČNÍ BIBLICKÉ SETKÁNÍ s Jiřím 
Kaňou. K dopravě z Adamova III a zpět 
můžete využít MHD. 

12. prosince 2009 Î
autobusový zájezd do termálních lázní 
GYŐR spojený s prohlídkou města. 

13. prosince 2009 Î
v salonku MKS v 16.30 hodin vernisáž 
výstavy nazvané VÁNOČNÍ POKLADY 
NADI PARMOVÉ... /betlémy, formy, 
formičky.../

Výstava potrvá do 31. prosince t.r. a bude 
otevřena v pracovních dnech vždy v době 
od 13.30 do 17.30 hodin (31. 12. pouze do 
15 h.).

14. prosince 2009  Î
v salonku MKS v 16.30 hodin budou 
v rámci akce CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM ze 
svých oblíbených knížek z dětství číst herec 
Pavel NOVÝ a člen skupiny Kamarádi 
Vojta POLANSKÝ

Od 18.00 hodin zveme na setkání 
s oblíbeným hercem PAVLEM NOVÝM 
v rámci akce Káva o šesté s... Pořad 
moderuje Vojta  Polanský. Vstupné: 80 Kč

17. prosince 2009  Î
v sále MKS v 18 hodin vystoupí v rámci 
vánočního koncertu JOŽKA ŠMUKAŘ 
S JANOU OTÁHALOVOU.
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22. prosince 2009  Î
autobusový zájezd do Janáčkova divadla 
v Brně na nově nastudovanou operetu 
NETOPÝR.  Začátek představení je v 19 
hodin. 

Může být vhodným 
dárkem pod stromeček....

Městské kulturní stře-
disko Adamov  připravu-
je na leden příštího roku 
(31. ledna 2010 v neděli) 
akci nazvanou  DEN PRO 
SEBE.

Jedná se o jednodenní (celodenní) ná-
vštěvu lázní Lednice, kdy zájemcům před-
stavíme tyto lázně, pro každého je připraven 
balíček procedur a dle zájmu bude zajištěna 
také prohlídka lednického zámku. Oběd - 
v lázních. V případě požadavku vám můžete 
připravit na tuto akci dárkovou poukázku.

Provozní doba MKS – 
knihovny v době vánočních 
svátků:

Knihovna bude pro čtenáře v letošním 
roce naposledy otevřena ve středu 23. pro-
since v běžné provozní době. Mezi vánoč-
ními svátky bude knihovna uzavřena.

V novém roce se se čtenáři i s ostatní-
mi návštěvníky těšíme na viděnou 4. ledna 
2010.

Nové knihy, které najdete 
v naší knihovně:
Historické romány:
Kupka, J. S.: Urozený podivín Špork
Bauer, J.: Číše jedu pro krále
Doherty, P.: Kacířská léta
Šulcová, R.: Růže a krokvice 
Clements, J.: Čínská císařovna

Naučná literatura:
Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla 
Kořínková, L.: Dieta do kapsy
Můj problém...cukrovka 

Filip, V.: Potomci slavných - 4.díl 
Citáty, které pohnuly dějinami 
Bach, S.: Leni Riefenstahlová 
Kniha všeobecné nevědomosti o zvířatech

Knihy pro muže:
Gehlen, W.: Byl jsem v Hitlerjugend
Tarantino, Q.: Hanebný parchanti
Buergenthal, T.: Bez štěstí nepřežiješ
Follett, K.: Na věky věků
Morrell, D.: V pasti 
Ludlum. R.: Rhinemannova výměna 

Slova pro 
povzbuzení

„Co je důležité, je očím neviditelné. Správ-
ně vidíme jen srdcem.“ Tento výrok Malého 
prince asi všichni znají a nebo o něm slyše-
li. Nevím ale, jestli s ním také všichni sou-
hlasí. „Záleží, co se myslí tím neviditelným“, 
řekl u kafe jeden známý. „No slova, city, srd-
ce a tak,“ vysvětloval mu druhý. A zamyšle-
ně dodal: „Když nám třeba někdo něco dává, 
máme vidět spíš, že nás má rád, než to, co 
drží v rukách!“ Na to už nikdo nedokázal rea-
govat, a tak se změnilo téma. Je přitom zají-
mavé, že právě o vánocích se na tuto moud-
rost nejvíc zapomíná a lidí se chytá jakýsi 
divný pud: Sehnat, nakoupit, upéct, stihnout 
co nejvíc a dokud je stromeček mezi dárky 
vidět, tak nepřestat. A místo očekávaného 
štěstí spíš stres. Možná by ale stačilo vzít 
všechno za opačný konec a opravdu se po-
dívat o vánocích víc do srdce druhého, než 
na to, co drží v rukách. Malý princ tvrdí, že to 
je důležitější. A pokud vím, tak se ještě nikdy 
nespletl… 

Pěkné vánoce všem! Jiří Kaňa

Termíny bohoslužeb 
v době vánočních svátků:
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 24. 12. 2009 ve 
21.00 h.
Dopravu z Adamova III a zpět zajišťuje 
provozovatel MHD Adamov firma ČAD 
Blansko Odjezd autobusu z Adamova III je 
ve 20.30 hodin.

MŠE SVATÁ – 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ  
25. 12. 2009 v 10.45 h.

MŠE SVATÁ – 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ  
26. 12. 2009 v 10.45 h.
V 16 hodin vystoupí v kostele v Blansku 
soubor Rastislav.

MŠE SVATÁ – NEDĚLE  
27. 12. 2009 v 10.45 h.
Při mši koncert dětí ze Skoronic u Kyjova.

Plán práce TJ Spartak 
Adamov – oddíl turistiky
6. prosince 2009 – Mikulášská vycházka
Trasa: Adamov – restaurace Na Farince – 
Sedm dubů – Na Újezdě – Babice – Křtiny.

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

berců a čalounění v bytech a kancelářích, 
prodej a pronájem úklidových strojů. Tel. 516 
414 696, 721 066 026 nebo 724 256 426.

Přijmeme spolupracovníka, spolupracov- �
nici do kanceláře. Vyžadujeme komunika-
tivnost, motivující ohodnocení. Volat po 18. 
hodině č. 776 068 493.

Prodám sbírku známek+alba+bankovky,  �
pouze vcelku. Tel. 776 068 493.

Pedikůra, manikůra, P-Shine, nehtová  �
modeláž každé pondělí a čtvrtek na Smet. 
náměstí–vedle lékárny. Těší se na Vás Jana 
Hédlová, tel. 724 038 613.

Prodám byt 1+1 a 3+1 na ulici Sadová. Tel.  �
734 495 991, 605 709 747.

Prodám zděný byt v OV 3+1 ve Sloupě, 1.  �
patro, 65 m2. Cena 890 000 Kč, dohoda mož-
ná. Tel. 603 814 857.

Prodám hluboký kočár a sporťák zn. TAKO  �
po jednom dítěti. Jako nové. Cena 2.500 Kč, 
možno i jednotlivě. Tel. 724 172 695.

Prodám dámské horské kolo Rock Ma- �
chine, původní cena 12.000 Kč nyní 5.000 
Kč. Dále prodám pánské horské kolo Olpran 
Apollo, původní cena 13.000 Kč nyní 5.000 
Kč. Obě málo používané. Tel. 732 803 828.

Pronajmu byt 1+1 na Horce. Cena 6.500  �
Kč vč. inkasa. Tel. 731 564 621.

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

Prodám garáž na Horce. Tel. 723 108 303. �

Prodám velkou šatní skříň, provedení olše,  �
dělaná na míru, rozměry š.142 cm, v.178 cm, 
hl. 52 cm. Cena 3.000 Kč. Tel. 723 474 763.



13

Žijí mezi námi
Mgr. Jiří Ambrož - 80 let

Pan učitel Pivoda (dole uprostřed) při setkání s bývalými žáky.

Interaktivní tabule 

Žili mezi námi 
Odborný učitel Jan Pivoda - 100. výročí narození 

Narodil se 5. listopadu 1929 ve Světlé 
u Boskovic. Po absolvování Státního muž-
ského ústavu učitelského v Brně v roce 1948 
začal učitelskou dráhu v pohraničním okrese 
Jeseník. V roce 1955 podal žádost o přelože-
ní na okres Blansko a nastoupil na OSŠ Ada-
mov. V roce 1956 byla dostavěna v Adamově 
III nová škola a přešel sem jako učitel. V roce 
1958 se oženil. Manželka učila na Pedago-
gické škole v Boskovicích, později nastoupi-
la na SOU ADAST v Adamově. Narodily se jim 
2 děti – Hana v r. 1959, Jiří v r. 1965.

K 1.9.1958 se stal Jiří Ambrož ředitelem 
školy v Adamově III. Začal dálkově studovat 
Pedagogickou fakultu MU v Brně – úspěšně 
ji absolvoval a získal titul Mgr. Jako ředitel 
se snažil vybudovat ve škole dobré pracov-
ní prostředí– ve spolupráci se SRPŠ se poda-
řilo upravit školní zahradu, oplotit pozemek, 
vysázet ovocné stromy, vystavět chatu pro 
děti školní družiny, postavit vytápěný skle-
ník a včelín pro včelařský kroužek žáků. Škola 
v Adamově III byla jako jediná na okrese Blan-
sko vybrána k experimentálnímu ověření no-
vého pojetí učiva, zejména množinové mate-
matiky. Ve škole proběhlo mnoho vzorových 
hospitací pro učitele okresu a také mnoho 
přednášek věnovaných novému pojetí.

V mládí se aktivně věnoval sportu – zá-
vodní odbíjené. Později pracoval jako dob-
rovolný funkcionář v krajské sekci odbíjené. 
Po skončení aktivní činnosti se věnoval tre-
nérské práci. Jeho starou láskou je ochotnic-
ké divadlo, do kterého se zapojil i v Adamo-
vě jako člen divadelniho souboru ZK ADAST. 
Pod vedením dobrých režisérů nastudova-
li řadu her, s některými vystupovali i mimo 
Adamov. Jiří Ambrož byl také veřejné činný 
– byl členem školní a kulturní komise MěNV 
Adamov, byl předsedou MěV SČSP. Za práci 
obdržel řadu ocenění. Ministerstvo školství 
mu udělilo titul Vzorný učitel za výsledky ve 
výchovně vzdělávací práci.

Mgr. Jiřímu Ambrožovi přejí především 
pevné zdraví, pohodu a životní elán rodi-
na, přátelé a známí, ale také jeho bývalí žáci 
a adamovští občané.

Jiří Ambrož jako důchodce na chalupě.

Narodil se 22. prosince 1909 v Kobylni-
cích u Brna. Po studiu na gymnáziu a uči-
telském ústavu začal působit v Bořeticích 
a Rakvicích, kde poznal svoji budoucí ženu 
Marii Šlezingerovou z Adamova. V létě 
roku 1935 měli svatbu. V roce 1936 se 
jim narodil syn Libor. Dcera Jana se na-
rodila v roce 194l, kdy už byla rodina pře-
stěhovaná v Adamově v rodinném dom-
ku u rodičů paní Pivodové a pan učitel 
Pivoda učil od roku 1940 na adamovské 
měšťance. Stal se třídním učitelem roční-
ku 1929. Učil počty, měřičství a kresle-
ní.  Po válce zastával funkci obecního 
knihovníka. Pan učitel Pivoda platil za 
dobrého učitele, který dovedl látku dob-
ře vysvětlit a hlavně naučit. V Adamo-
vě učil přes 30 let. Do důchodu odešel 
počátkem 70. let min. století. Od roku 
Žili mezi námi1965 bydleli s manželkou 
opět v rodinném domku, kde bydleli za 
války. V domku pan učitel pilně pracoval 

a zveleboval přilehlou za hrádku - měl ji 
vždy pěkně upravenou. V roce 1935 ro-
dinný domek prodali a pořídili si druž-
stevní byt v Adamově III. Tady pan uči-
tel vzdoroval těžké nemoci, které podle-
hl 14. května 1988 ve věku nedožitých 
79 let.Pan učitel Pivoda byl dobrý člověk, 
skromný, s dobrým přístupem nejen k žá-
kům, ale i k občanům. Byl osobností, 
na kterou se nezapomíná. Je pokládán 
za jednoho z nejlepších učitelů,  kteří 
v Adamově uči l i .  K jeho významnému 
výročí si na něj mimo rodiny vzpomenou 
jeho bývalí žáci, bývalé kolegyně a kole-
gové, přátelé a známí i adamovská ve-
řejnost. Čest jeho památce!

Na rok 2009 připadla také významná 
výročí narození jeho kolegů: Mgr. Eduard 
Juřička 22. srpna - 105 let, Mgr. Václav Stuch-
lý 29. září -  95 let,  Antonín Kotulan 4. 
ř í jna -  90 let.  Čest jejich památce!

MK

Ve škole na Ronovské se objevila úpl-
ná novinka. Naši žáci prvního stupně ZŠ se 
učí pracovat s novou interaktivní tabulí. Je 
to již třetí tabule tohoto typu v adamovské 
škole – první dvě jsou již v provozu ve ško-
le na Komenského. Volba na umístění tabu-
le padla na školní družinu – takhle se sem 
během školního dopoledního vyučování 

může dostat kterákoliv třída, která zrovna 
potřebuje. V odpoledních hodinách lze in-
teraktivní tabuli využít k tomu, aby se děti 
mohly učit pracovat v jednoduchých kres-
lících programech. No a když je odpoledne 
špatné počasí a není možné s dětmi v dru-
žině jít ven, máme tu své vlastní „multikino“. 
Mgr. Soňa Karásková
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Výsledky zápasů 
hokejového oddílu 
TJ Spartak Adamov
Rájec-Jestřebí - Adamov 8:0 
(1:0, 3: 0, 4:0)

Podle výsledku by každý odhadoval 
jednoduchý zápas pro Rájec, ale do polo-
viny utkání to byl vyrovnaný boj a výsle-
dek 2:0. Soupeř hrál na tři útočné forma-
ce, a to měl na střídačce v záloze dva ná-
hradníky. Adamov hrál pouze na dvě pět-
ky a proti takovému soupeři to jednoduše 
nejde. Dobře se předvedli nováčci (Juřena 
a Bureš), dobrým výkonem se prezentoval 
Kubíček.

Adamov - Černá Hora 1:2  
(1:0, 0:1, 0:1)

Branky: Bartoš – Mlýnek, Hradil
První třetina jednoznačně patřila Ada-

movu a soupeř mohl inkasovat víc gólů. 
Druhá třetina byla ve znamení sérií vylou-
čení Adamova, někdy i s pomocí rozhod-
čích a soupeř vyrovnal hru i výsledek. Ve 
třetí třetině se již nevylučovalo, Adamov 
měl řadu gólových příležitostí, ale bo-
hužel nemohoucnost v koncovce hrála 
do karet hostům. Naopak ten vstřelil gól 
na 1:2 po první a poslední chybě obrany. 
Adamov měl ještě řadu gólových příleži-
tostí, vyrovnání překazila tyčka. Nepoda-
řilo se vyrovnat ani v závěrečné hře bez 
brankáře. Mužstvo Adamova podalo veli-
ce dobrý a taktický výkon, za který by si 
výhru zasloužilo i podle názoru rozhod-
čích. Velice dobrý výkon podal jako vždy 
Dobeš (Váňa), Mihok (Čigi) a celá obrana.

Adamov - Letovice 4:2 
(3:1, 0:0, 1:1)

Branky: Bartoš 2, Juřena, Kunc – Kou-
delka, Škaroupka

Začátek zápasu byl vyrovnaný a opatr-
ný, ale od poloviny první třetiny adamov-
ští hokejisté zatlačili soupeře do defenzí-
vy, ten dělal chyby a Adamov trestal.

Druhá třetina byla vyrovnaná i podle 
skóre. Ve třetí třetině výroky rozhodčích 
utlumily tlak Adamova a častým vylučová-
ním dovolili rozhodčí soupeři skórovat. Při 
hře bez brankáře pečetil výhru Adamova 
do prázdné brány Kunc. V zápase odved-
la perfektní výkon celá obrana ve složení 
Kejř, Kunc, Dvořák, Šťastný, kde posledně 
jmenovaný dováděl hráče soupeře k zou-
falství. V bráně se bezchybným výkonem 
prezentoval Hrnčíř a v útoku Bartoš, Juře-
na, Kubíček. 

Alois Kožený

Turnaj Starých pánů

ŠACHY
KPII A ŠO TJ SPARTAK ADAMOV „B“ - 
TJ Sloup „A“ 3:5 (18.10)

První kolo soutěže bylo ve všech 
zápasech střetnutím silnějších celků 
s družstvy, jejichž hlavním cílem bude 
záchrana před sestupem. Tento úkol má 
i naše Béčko. Prakticky je to nově tvoře-
né mužstvo z hráčů, kteří dosud nedo-
stali příležitost v této soutěži pravidel-
ně nastupovat. V boji s „elově“ silněj-
ším soupeřem na všech šachovnicích 
jedinou naši vítěznou partii sehrál Ján 
Kuník. Půl bodu za nerozhodné partie 
získali Jaroslav Šmehlík, Milan Novotný, 
Radek Trmač a Petr Bednář.

KP I - ŠO TJ SPARTAK ADAMOV –  
ŠK LOKOMOTIVA BRNO „D“ 
4,5:3,5(25.10)

Ve druhém kole krajského přeboru se 
naše družstvo „A“ střetlo s jedním z kan-
didátů na postupové místa mladým 
mužstvem Lokomotivy Brno. Po tuhém 

Poznejte hru pétanque
Brněnský Pohár v Pétanque (BPP) se 

letos hrál již 9. sezonu. Je to dlouhodobá 
soutěž i pro neregistrované hráče pořá-
daná od dubna do října na hřištích týmů 
v katastru města Brna v různých úrov-
ních. Klub FENYX Adamov se přihlásil 
s domovským hřištěm v brněnských Lu-
žánkách v roce 2007 do osmičlenné zá-
kladní ligy a suverénně ji vyhrál bez ztrá-
ty zápasu. O rok později jsme tedy hráli 
3. ligu a opět ji vyhráli se ztrátou jedi-
ného bodu v celkem 14 zápasech. Letos 
jsme bojovali ve 2. lize, kde již konkuren-
ce byla velmi silná, ale po základní části 
jsme díky 9 výhrám a 5 prohrám skončili 
na postupovém 4. místě a bojovali v play 
off o postup do 1. ligy. Bohužel jsme 

s týmy z baráže 1. ligy prohráli a v příštím 
roce tak poprvé nepostupujeme a zůstá-
váme hrát v kvalitní 2. lize BPP.

Pozvánka:
FENYX Adamov zve malé i velké zá-

jemce o hru pétanque na pohodové 
turnaje s předvedením hry do nově ote-
vřeného Městského Klubu Mládeže na 
Ptačině. Mikulášský turnaj bude uspo-
řádán v pátek 4.12. a Vánoční turnaj 
v pátek 18.12 v podvečerních hodinách. 
Přesnější informace obdržíte na web.str.
města Adamova. Vítězové si odnesou 
hráčské koule na pétanque a doufáme, 
že všichni hezké zážitky ze hry!

Tomáš Henek

boji a dramatickém průběhu zápasu 
strhli Adamovští šachisté bojovným vý-
konem vítězství na svoji stranu.Vítězné 
partie sehráli Luboš Riška a Ján Mižák. 
Po půl bodu za nerozhodné výsledky 
získali Martin Handl, Pavel Masák, Jan 
Píše, Pavel Loubal a Karel Kredl.

OP ŠK JEVÍČKO „B“ – ŠO TJ SPARTAK 
ADAMOV „C“ 3,5:4,5(25.10.)

Věkový rozdíl od 8 do 72 let, tři 
ženy na soupisce, minimální zkušenos-
ti s hrou v soutěžích družstev. Taková 
je statistika nově sestaveného Céčka. 
O překvapivé vítězství ve svém prvním 
zápase okresního přeboru se zaslouži-
lo celé mužstvo. Pro konečný výsledek 
byla důležitá partie každého z hráčů 
a hráček. Po jednom bodu za vyhra-
nou partii získali Petr Ležák a František 
Mařík. Potřebné půlky vybojovali Pavol 
Mikuš, Dana Šebková, Zdenek Schnei-
der, Pavel Kratochvíla a i nejmladší člen 
družstva Petra Masáková.

ŠO TJ Spartak Adamov

V sobotu dne 3. října proběhl III. roč-
ník turnaje Starých pánů „ O Pohár mís-
tostarosty Města Adamova“ za účas-
ti mužstev FK Adamov, Olympia Brno 
a Doubravice. Během sobotního odpo-
ledne, za výborné atmosféry byly ode-
hrány tři zápasy s následujícími výsled-
ky:

FK Adamov - Olympia Brno  6 : 2
FK Adamov - Doubravice 5 : 2
Doubravice - Olympia Brno  5 : 2

Vítězem se stalo mužstvo FK Ada-
mov a nejlepším střelcem jeho hráč Jo-
sef Flachs se šesti brankami. Za přípravu 
a hladký průběh turnaje bych chtěl po-
děkovat FK Adamov, panu Václavu Ja-
nouškovi za občerstvení a rozhodčímu 
Josefu Novotnému za bezproblémové 
řízení zápasů. Dále bych chtěl poděko-
vat všem divákům, kteří přišli povzbudit 
účastníky turnaje.

Miroslav Čuma
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Hráči Pétanque

Turnaj starších pánů
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. za 357 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

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

Nabídka platí pro objednávky do 31.12.2009 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
ceny vč. DPH

C

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

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET START

10/10 Mb

445,-
6 měsíců

za 357,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

495,-
9 měsíců

za 357,-

ADA-NET STANDARD

40/40 Mb

595,-
12 měsíců

za 357,-

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)

Bc. Roman Pilát  ( 608887840
  www.ada-net.cz
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Truhlářství 

Lopask
● Zakázková výroba nábytku 

z lamina a masivu
●	Kuchyňské	linky	včetně	

spotřebičů
●	 Vestavěné	skříně
●	Dětské	pokoje
●	 Kancelářský	nábytek
●	Masivní	postele
●	 Samonosné	schody
●	 3D	návrh	v	ceně	zakázky,	
zaměření	a	montáž	zdarma

Olomučany 376, 679 03 
Tel: 776 368 484 

Email: lopask@seznam.cz

www.lopask.cz


