ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
leden 2010

PODĚKOVÁNÍ

ŠIPKOVÝ KLUB ADAMOV, Družstevní 1, 679 04 ADAMOV.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na vybudování tohoto krásného prostředí pro činnost Šipkového klubu v prostorách bývalé prodejny drogerie
v domu služeb na Ptačině. Tato přeměna se
odehrála během necelého měsíce. To vše se
mohlo uskutečnit jen díky podpoře města, sponzorů, členů a příznivců klubu. Zde
bych chtěl především vyzdvihnout vynikající řemeslnou práci Miroslava Dobrovolného

(zednické práce a obklady), Petr Janíček (stolařské práce, bar, police, lavice), Dušan André
(malby a nátěry), Ruta Vladimír (topenářství,
instalatérské práce a odpady) a Michal Kos
(elektroinstalace). Jen členové klubu odpracovali brigádnicky bez nároku na odměnu
1.100 hodin. Dále je třeba poděkovat za finanční podporu firmě EKOINAS, panu Miloši
Volavému a Jaromíru Pořízkovi. Po jedenácti
letech existence klubu se podařilo vytvořit

odpovídající zázemí, které doufám povede
k dalšímu rozvoji klubu a především ještě
lepších výsledků a vzorné reprezentaci města. Po vyřešení administrativních záležitostí
bude možné oficiálně prostory zpřístupnit
za účelem seznámení se s historií a činností
klubu nebo účasti na akcích pořádaných klubem i široké veřejnosti.
Ing.Milan Dudík předseda ŠK Adamov

Svátek svaté Barbory - patronky naší farnosti a města byl také termínem, kdy se v Adamově rozsvítil vánoční strom.
Malý jarmark nabízel občerstvení i drobné dárky, atmosféra nabízela setkání se a zastavení s přáteli a známými, a to vše
doplnil kulturní program, ve kterém se představily děti z mateřských škol, základní školy i ZUŠ v Adamově.
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Pečovatelská služba města
Adamova informuje:
Pečovatelská služba města Adamova poskytuje pomoc občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, žijícím trvale nebo dlouhodobě na území města Adamova a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Pečovatelská služba se poskytuje v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7.30 hod. do 15.30 hodin v pracovních dnech od pondělí do pátku. Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích a dnech volna. Rozsah nabízené pomoci /úkonů/, kterou lze po individuální dohodě se zájemcem a následném sepsání Smlouvy o poskytnutí sociální služby občanovi
poskytnout za úhradu, která byla v souladu s vyhláškou schválena s účinností od 1. 1. 2010:
Název úkonu dle vyhl.505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Úhrada
od 1.1.2010
90,-Kč/hod

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně
90,-Kč/hod.
speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci,
60,-Kč/hod
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
60,-Kč/hod.
Pomoc při úkonech osobní hygieny
90,-Kč/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
90,-Kč/hod
Pomoc při použití WC
60,-Kč/hod
Dovoz nebo donáška jídla
10,-Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití
60,-Kč/hod
Příprava a podání jídla a pití
60,-Kč/hod
Běžný úklid a údržba domácnosti
100,-Kč/hod
Údržba domácích spotřebičů
100,-Kč/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu,
100,-Kč/hod
úklidu po malování
Donáška vody
85,-Kč/hod
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zaří85,- Kč/hod
zení
Běžné nákupy a pochůzky
90,-Kč/hod
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vyba80,-Kč/úkon
vení domácnosti
Praní a žehlení ložního prádla,popř.jeho drobné opravy
50,-Kč/kg
Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
50,-Kč/kg
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprováze- 50,-Kč/hod
ní zpět
Noví zájemci o pečovatelskou službu se mohou dohodnout osobně na odboru SSV nebo
na telefonním čísle 516 499 625, 516 499 624. Stávajícím klientům budou prostřednictvím
pečovatelek předány dodatky ke stávajícím smlouvám.
Při této příležitosti si dovolujeme všem svým klientům popřát hodně zdraví v novém
roce, spokojenost a klid v osobním životě a doufáme, že pečovatelská služba i nadále
bude splňovat jejich očekávání a pomáhat zajišťovat jejich potřeby.
Odbor sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov.

Upozornění na uzavření budov Městského úřadu
v Adamově pro veřejnost dne 4.1.2010

Z technických důvodů bude Městský úřad Adamov v pondělí dne 4. ledna 2010
v době od 8.00 do 12.30 hod. pro veřejnost uzavřen zcela a po celý den bude uzavřena
pokladna městského úřadu.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem občanům vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2010.
Bc. Libuše Špačková, tajemnice

Vážení spoluobčané,

Při příležitosti znovuotevření Alexandrovy rozhledny a oslav nového
roku 2010, bude odpálen slavnostní
ohňostroj, a to o půlnoci z 31. prosince 2009 na 1. ledna 2010. Ohňostrojem
také završíme oslavy 45. výročí povýšení Adamova na město.
Ohňostroj bude odpálen přímo
u Alexandrovy rozhledny a bude viditelný ze všech částí Adamova. Proto
Vás z bezpečnostních důvodů žádám,
abyste se v uvedenou dobu nezdržovali v blízkém okolí Alexandrovky. Děkuji
za pochopení.
Miroslav Čuma, místostarosta

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
1.12. Jaroslav Sedláček, 70 roků,
Osvobození 469
2.12. Ludmila Slaninová, 84 roky,
Petra Jilemnického 10
4.12. Jitka Grimová, 81 rok,
Mírová 14
7.12. Miloslav Dobeš, 80 roků,
Opletalova 50
14.12.František Procházka, 70 roků,
Petra Jilemnického 25
19.12.František Pisk, 82 roky,
Komenského 19
30.12.Jiří Švanda, 70 roků,
Komenského 13
Blahopřejeme k sňatku
12.12.Radek Bystřický – Marina Fišerová
Úmrtí
20.10.Oldřich Chvátal, roč. 1952,
Hybešova 22
27.11.Anna Helánová, roč. 1924,
Sadová 23
8.12. Ludmila Horejsková, roč. 1929,
Blansko, Pod Javory 32
10.12.Alice Švehlová, roč. 1919,
Sadová 10

OZNÁMENÍ
Zdravotní pojišťovna MV ČR, pobočka
Brno, oznamuje, že v termínech 26. 1., 23.
2. a 30. 3. 2010 v době od 13.00 do 15.00
hodin bude k dispozici pro veřejnost mobilní pracoviště v zasedací místnosti MěÚ
v Adamově. Vyřídit bude možno přihlášení
do pojišťovny, změnu údajů, sjednání cestovního pojištění, nabídka vstupu do elektronické komunikace, zřízení karty života,
zajištění výměny evropských průkazů, nabídku programu slev a výhod. Těšíme se na
Vaši návštěvu!
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Zpráv y z radnice
Z jednání Rady města
Adamova
Na 85. schůzi konané dne 23.11. 2009
mimo jiné RM:
•• Schválila Smlouvu o spolupráci se společností REAL SPEKTRUM a.s., Praha. Na základě této smlouvy byla odstartována vzájemná spolupráce při webových prezentacích obou subjektů. REAL SPEKTRUM zastupuje vlastníka několika průmyslových
objektů v katastrálním území Adamova
a odkaz na městské stránky ucelí informace spojené s nabídkou nemovitostí. Jako
protiváhu bude na stránkách realitní společnosti prezentován odkaz na část webu
města – inzerce města.
•• Schválila Smlouvu o dílo s firmou Grafex
spol. s.r.o., Kolonka 304, Adamov na tisk
Adamovského zpravodaje na rok 2010.
•• Schválila návrh provozní doby MKM v dopoledních hodinách.
•• Schválila navýšení úhrad za poskytování Pečovatelské služby města Adamova
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve
znění vyhlášky č. 239/09 Sb. s účinností od
1.1.2010.
•• Schválila položkové znění Rozpočtových
opatření č. 6/2009 a č.7/2009.
•• Schválila nové ceny za odprodej dřeva
z pokácených dřevin rostoucích mimo
les, které se nacházejí na pozemcích města Adamova s účinností od 24. 11. 2009,
a to pro měkké dřevo ve výši 100,- Kč/plm
a pro tvrdé dřevo ve výši 200,- Kč/plm. Odprodej dřeva zajišťuje odbor SMM.
•• Vzala na vědomí zápis z jednání komise
SPOZ a schválila nový způsob setkávání
jubilantů v prostorách MKS.
•• Schválila termíny svatebních obřadů na
rok 2010. Současně Rada města Adamova schválila obřadní síň Městského úřadu
v Adamově jako úředně určenou místnost
pro konání svatebních obřadů. Termíny
najdete v tomto čísle Zpravodaje i na webových stránkách města Adamova.
•• Schválila Smlouvy o nájmu nemovitostí
na pronájmy pozemků. Jedná se o zahrádky v lokalitě „ul. Komenského – za garážemi“ a v lokalitě „u tenisových kurtů“. Záměr
pronájmů byl řádně dle zákona o obcích
vyvěšen na úřední desce.
•• Schválila záměr výpůjčky nebytových prostor ve II. NP přístavby budovy Komenského č.p. 322 v Adamově. Jedná se o prostory, ve kterých bude vybudována místnost
pro odpočinek se sociálním zázemím řidičů MHD v Adamově.
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•• Schválila záměr pronájmu věcí za účelem
řádného provozování soustavy CZT. Předmětem nájmu je soustava centrálního zásobování teplem Adamov: stavba I.B – Sídliště Horka – rozvody tepla, dispečerské
rozvody, objektové předávací stanice, stavba II.B – Sídliště Ptačina - rozvody tepla,
dispečerské rozvody, objektové předávací
stanice a stavba III – technologické vybavení plynové kotelny. Vzhledem k tomu,
že od 1.1.2010 má dojít ke změně nájemce,
je třeba zveřejnit záměr nového pronájmu.
•• Schválila prodloužení jednotlivých smluv
o nájmu bytů na ul. Komenského 6. Jedná
se o prodloužení těch smluv, u kterých je
řádně hrazeno nájemné.
•• Na základě soustavných porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu
bytu nájemci a dluhů, které dosud nebyly
uhrazeny, rada města rozhodla neprodlužovat nájemní smlouvu ke dvěma bytům
na ulici Komenského 6.
•• Schválila dodatek č.1 k uzavřené smlouvě
o realizaci přeložky el.přípojky k rozhledně. Na základě jednání mezi zástupci Města a E.ONu byla odsouhlasena změna projektové dokumentace přeložky el. přípojky
k rozhledně tak, že rozvodná skříň E.ONu
bude umístěna ve sníženém prostoru za
uzamčeným vstupem s vývodem a osazením hodinové skříně do fasády vedle vstupu. Z důvodů vypnutí sítě (měsíc předem)
je obava z klimatických podmínek na realizaci (ztuhlá kabeláž), a proto byl schválen
tento dodatek ke smlouvě s úpravou termínu realizace.
•• Vzala na vědomí zápis z 8. zasedání Sportovní komise.
•• Schválila kalkulační vzorec pro ceny vodného a stočného na rok 2010 s tím, že
bude dodržen Zastupitelstvem města
Adamova schválený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Na 86. schůzi konané dne 7.12. 2009
mimo jiné RM:
•• Vzala na vědomí zápis ze zasedání inventarizační a likvidační komise a zápis z 34.
zasedání Kulturně informační komise.
•• Schválila koncept kroniky za rok 2008
v předloženém znění.
•• Dle § 108 odst.2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovila Bc. Romana Piláta jako dalšího člena Zastupitelstva města Adamova, který může
užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.
•• Schválila dodatek č.1 k uzavřené smlouvě
o realizaci schodiště k domu služeb mezi stavební firmou REKO a.s. a Městem Adamov.

•• Uložila odboru SMM provést změnu Provozního řádu hřiště s umělým povrchem
na ulici P. Jilemnického Adamov a zveřejnit změněný provozní řád obvyklým způsobem.
•• Schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2007 – Provozní řád
Pečovatelské služby města Adamova a Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 1/2007
– Základní pravidla Pečovatelské služby
města Adamova.
•• Projednala a doporučila zastupitelstvu
města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Adamova č. 3/2009 o místních
poplatcích.
•• Projednala a doporučila zastupitelstvu
města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Adamova č. 2/2009, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 24/2002
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
•• Schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění Městské hromadné dopravy v Adamově č. 02/2007/O se společností ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
a pověřila starostu města jeho podpisem.
•• Vzala na vědomí žádost ze dne 23.11.2009
od Ing. Milana Dudíka, předsedy Šipkového
klubu, Družstevní 1, Adamov s tím, že schválila umístění dvou světelných reklam na budovu domu služeb a schválila umístění televizního satelitu na budovu domu služeb za
stanovených podmínek uvedených v zápise.
•• Projednala a doporučila zastupitelstvu
města schválit Rozpočtové opatření č.
8/2009.
•• Projednala a doporučila zastupitelstvu
města vyjádřit souhlas s Dodatkem č. 1 ke
Smlouvě o úvěru č. 993/09/LCD ze dne 24.
6. 2009.
•• Schválila finanční dar občanskému sdružení Fotbalový klub Adamov ve výši
1.000,- Kč, na nákup věcných cen pro IX.
ročník halového turnaje „O putovní pohár
starosty města Adamova“, který proběhne
dne 13. 12. 2009 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
•• Schválila poskytnutí věcných darů k zajištění oslav „Vánoce 2009“, a to pro Základní
školu a mateřskou školu Adamov v celkové
hodnotě 3.000,- Kč, Základní uměleckou
školu Adamov v celkové hodnotě 1.000,Kč a Městské kulturní středisko Adamov
v celkové hodnotě 1.000,- Kč.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 2 k Pravidlům Města Adamova
pro použití prostředků úvěrového fondu
oprav a modernizací bytů.

•• Doporučila zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Adamov.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové provizorium na období leden-únor 2010.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit
odpis některých pohledávek za dlužníky
z důvodu jejich nedobytnosti.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 08750321
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
•• Schválila smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, mezi Jihomoravským krajem a Městem Adamov pro
umístění stožáru osvětlení přechodu a kabeláže na ul. Nádražní.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, s výší dotace 110.000,Kč, na pořízení fotbalových branek.
•• Doporučila zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s výší dotace
23.250,- Kč, na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH Adamov na rok 2009.

Z další činnosti:

V současné době jsou v rozpracovanosti
celkem 2 stavební akce:
•• Rekonstrukce mostu v ul. Plotní. V současné době probíhá spodní stavba levobřežního pilíře mostu s následnou betonáží pilíře. Upozorňujeme občany na neprůjezdnost ul. Plotní.
•• Zastávka MHD na Horce u bývalého internátu. Jedná se o úpravu nástupní plochy s umístěním čekárny.

Stavební akce – III.etapa Klubu mládeže –
venkovní schodiště byla ukončena.
Bc. Libuše Špačková

Prodej dřeva
Oznamujeme občanům, že s účinností
od 24. 11. 2009 mají možnost odkoupit dřevo z pokácených dřevin rostoucích mimo
les, které se nacházejí na pozemcích města Adamova. Kácení stromů bude probíhat
v měsíci prosinci a lednu, bližší informace
je možno získat na odboru správy majetku
města. Cena za prodej dřeva byla schválena
na 85. schůzi Rady města Adamova dne 23.
11. 2009 a činí:
Měkké dřevo:
100,- Kč/plm
Tvrdé dřevo:
200,- Kč/plm
Platba musí být provedena na pokladně
MěÚ před odběrem dřeva a prokázána předložením pokladního dokladu.
Odbor SMM

Aktuální informace

ze svodky událostí Městské policie Adamov

Vybrané události z listopadu 2009
konkrétně:
Ve večerních hodinách byli strážníci přivoláni na ul. Sadová, kde se v bytě nacházel,
pro spolumajitelku a zároveň oznamovatelku, neznámý muž a množství neidentifikovatelných látek, které by mohly sloužit k výrobě drog. Dále bylo v bytě nalezeno množství
obalů od léků a injekční stříkačky. Přítomnost cizího muže v bytě se vysvětlila, avšak
vzhledem k nálezu dalších látek vyrozuměli
strážníci ihned OO PČR Blansko a vyžádali
si příjezd hlídky. Do doby, než se na místo
dostavila hlídka OO PČR Blansko, prováděli
strážníci zajištění místa možného trestného
činu. V této době se do bytu dostavil i druhý majitel bytu, který neuposlechnul výzvy
strážníků MP Adamov a dopouštěl se protiprávního jednání, proto musely být proti
dotyčnému použity donucovací prostředky
(hmaty a chvaty sebeobrany) a poté byl dotyčný předán hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření a k prošetření podezření ze spáchání trestných činů – mimo jiných i útoku
na veřejného činitele.
V průběhu měsíce byli strážníci dvakrát
přivoláni z důvodu rušení nočního klidu pocházejícího od hlučících neohleduplných
sousedů. V obou případech byla dostatečná domluva ze strany strážníků, která vedla
k nápravě jednání a ke spokojenosti všech
zúčastněných.
V odpoledních hodinách se na služebnu
MP Adamov dostavil muž, který strážníky žádal o pomoc při nalezení psa, který se mu při
venčení zaběhnul. Strážníci si od uvedeného
muže vyžádali všechny potřebné informace,

které jsou zapotřebí při pátrání. Jelikož již
nebylo možné informovat občany a žádat
o pomoc při pátrání prostřednictvím místního rozhlasu a kvůli velmi nešťastnému muži,
který psa venčil, bylo o pomoc požádáno
přímo vedení MěÚ, které prostřednictvím
SMS zpráv žádalo občany o pomoc při pátrání. Ihned po odeslání SMS zpráv se začali
ozývat občané, kteří zaběhnutého psa spatřili. Bohužel i přes veškerou snahu strážníků
byl pes ve večerních hodinách nalezen mrtev v podjezdu na ,,Ptačinu“. Strážníci zajistili
převoz psa z místa nešťastné události na služebnu MP Adamov, kde pes zůstal do doby,
než mohl být předán jeho majitelce, která se
v nočních hodinách vrátila ze zahraničí.
Ve večerních hodinách byli strážníci přivoláni k bytu na ul. Komenského, kde na ně
čekala paní, která strážníkům sdělila, že její
soused již dva dny nevychází ze svého bytu
a že má o něj obavy. Strážníci ihned vyrozuměli OO PČR Blansko a JSDH Adamov a vyžádali si příjezd těchto složek. Když se k bytu
dostavily obě výše zmíněné složky, byl byt
otevřen za přispění JSDH Adamov. V bytě
byl nalezen pán, který byl značně oslabený
avšak při životě. Na místo byla ihned přivolána rychlá záchranná služba, která muže převezla na ošetření a další léčení.
Ve večerních hodinách byl strážníkem MP
Adamov, vykonávajícím společnou hlídku
s příslušníkem OO PČR Blansko, spatřen muž,
který je osobou hledanou policií. Muž byl, po
provedení nezbytných úkonů, předveden na
OO PČR Blansko k dalšímu opatření.
Bc. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Kácení dřevin
Vážení občané, opětovně se nacházíme
v období kácení dřevin rostoucích mimo les
a opakování je matkou moudrosti. Pro kácení dřevin o obvodu kmene do 80 cm, měřeno
130 cm nad terénem a keřového porostu o celkové ploše do 40 m2, není potřeba podávat žádost na kácení u příslušného orgánu ochrany
přírody a krajiny, jak fyzickou, tak právnickou
osobou dle novely č. 349/2009 Sb. zákona
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Toto ustanovení se nevztahuje na druhy:
•• kriticky ohrožené (Lýkovec vonný)
•• silně ohrožené (Jalovec obecný nízký, Tis
červený)
•• ohrožené (Dřín obecný)
•• památné stromy
Veškeré dřeviny, na které se vztahuje
zvláštní ochrana, najdete v příloze č.II Vy-

hlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Kácí-li fyzická, právnická osoba bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu
řízení s pokutou:
•• u fyzických osob dle § 87, odst. 2e) do
výše 10.000,- Kč
•• u právnických osob a fyzických osob při
výkonu podnikatelské činnosti dle § 88,
odst. 1c) do výše 500.000,- Kč
Vlastníte-li pozemek, zahradu a rozhodnete se kácet stromy rostoucí na Vašem pozemku, které jsou po obvodě větší
jak 80 cm, měřeno 130 cm nad zemí, potřebujete k této činnosti povolení.
Pavel Ševčík
ochrana přírody a krajiny
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Termíny svatebních obřadů

Rada města Adamova na svém 85. zasedání dne 23.11.2009 schválila následující termíny svatebních obřadů na rok 2010:
	Leden
Červenec
9. 1., 16. 1. 2010
24. 7., 31. 7. 2010
Únor
Srpen
6. 2., 27. 2. 2010
14. 8., 21. 8. 2010
Březen
Září
13. 3., 27. 3. 2010 4. 9., 11. 9. 2010
Duben
Říjen
17. 4., 24. 4. 2010 2. 10., 16. 10. 2010
Květen	Listopad
15. 5., 22. 5. 2010 6. 11., 13. 11. 2010
Červen
Prosinec
12. 6., 26. 6. 2010 4. 12., 11. 12. 2010
Současně Rada města Adamova schválila
obřadní síň Městského úřadu Adamov jako
úředně určenou místnost pro konání svatebních obřadů.
Na základě žádosti snoubenců může matrika povolit uzavření manželství na kterémkoliv
vhodném místě ve svém správním obvodu. Za
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost je vybírán správní poplatek Kč 1.000,dle platného zákona o správních poplatcích.

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Blansko organizuje
tradiční Tříkrálovou sbírku v Adamově ve
dnech 2.1. - 14.1.2010. Přispět můžete i Vy
do zapečetěných pokladniček umístěných
na MěÚ Adamov, v MKS a v kostele, dále pak
přímo u koledníků z řad adamovských občanů. Zároveň tímto přejeme všem šťastné
prožití vánočních svátků a vše nejlepší do
nového roku.
Oblastní charita Blansko

Pravidla otevírání
hřiště s umělým povrchem
v zimním období
Hřiště s umělým povrchem na ulici P. Jilemnického, Adamov III bude
v provozu mimo stanovenou dobu dle
níže uvedených podmínek, které byly
schváleny na 86. schůzi Rady města
Adamova:
1) Požadavek bude nahlášen e-mailem
na adresu havir@adamov.cz v týdenním předstihu vždy nejpozději
do pátku 14.00 hodin
2) Zájemce uvede datum, začátek a konec pobytu na hřišti a odpovědnou
osobu (starší 18-ti let) včetně telefonického kontaktu.
Odbor SMM
6

Vážení občané města Adamova,
využil jsem Zpravodaje města Adamova k tomu, abych Vás seznámil se skladbou věcně
usměrňované ceny vodného a stočného. K tomuto kroku jsem se rozhodl z toho důvodu,
abyste jako občané města byli seznámeni s touto problematikou a předešel jsem tak fámám
a nesprávným úvahám.
Vodovodní síť má délku prameniště 6,8 km a délku vlastních vodovodních sítí ve městě
11,6 km (bez přípojek), je na ní umístěno 9 stavebních objektů, průměrné stáří je přes 45 let.
Majetek je dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR oceněn na 188,6 mil. Kč
(toto ocenění je v pořizovacích cenách roku 2006).
Kanalizační síť má délku páteřní stoky 2,7 km a délku vlastních kanalizačních sítí ve městě
11 km (bez přípojek), průměrné stáří je přes 40 let. Některé větve kanalizační sítě však již překročily svou dobu životnosti, např. Kolonka, st. Ptačina a Smetanovo náměstí. Majetek je dle
metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR oceněn na 158,5 mil. Kč, z toho ČOV 59,6
mil. Kč (toto ocenění je v pořizovacích cenách roku 2006).
Plán financování obnovy vodovodu nebo kanalizace města Adamov (PFOVaK)
Tento materiál byl povinen zpracovat každý vlastník a to dle zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky MZ č. 428/2001 Sb. Společnost ADAVAK, s.r.o. zpracovala PFOVaK pro celé období životnosti sítí a staveb vodovodů a kanalizací. Následně tento materiál upravila pomocí metody
rizikové analýzy, ale výsledné hodnoty dle tohoto postupu byly finančně neúnosné pro obyvatelstvo. Proto se upravily jednotlivé parametry tak, aby byly zachovány přiměřené náklady
na provoz a PFOVaK a tím i ceny vodného a stočného.
Z materiálu vyplývá, že společnost ADAVAK, s.r.o. bez získání finančních prostředků z jiných zdrojů není schopna zajistit obnovu majetku (dle PFOVaK). Zastupitelstvo města Adamova, které se konalo dne 19.11.2008, proto schválilo „Plán financování obnovy vodovodů
nebo kanalizací“ pro období 2009 – 2013, ve kterém počítá pouze s obnovou nejstarších částí
sítí v Adamově.
Schválený PFOVaK v absolutních částkách:
Vodné

spotřeba
2009
2010
2011
2012
2013
260 000 m3 762 000 Kč 762 000 Kč 42 000 Kč 1 286 000 Kč 1 286 000 Kč
Stočné vyčištění
2009
2010
2011
2012
2013
303 000 m3 1 955 000 Kč 1 992 000 Kč 2 134 000 Kč 2 254 000 Kč 2 374 000 Kč

PFOVaK pro rok 2010 bude upraven
Výše uvedené položky jsou hlavní položky, které tvoří cenu vodného a stočného. Musím
ještě upozornit na splácení jistiny úvěru za rekonstrukci ulice Fibichova a připravovanou investici do zbývající části Kolonky, kterou musíme provést souběžně s přechodem na středotlaké vedení plynu (JMP).
Vývoj kalkulovaných cen vodného a stočného od roku 2008
Vodné

1.1.2008 1.7.2008
2009
Kč
Kč
Kč
280 000
268 000
260 000
Vodné kalkulované m3
Kalkulované náklady (vč. jistiny a zisku) 5 739 000 5 734 000 5 788 591
PFOVaK
304 200
20,50
21,40
23,43
CELKOVÁ cena za m3
1,17
z toho PFOVaK za m3
20,50
21,40
22,26
z toho vodné za m3
Stočné
1.1.2008 1.7.2008
2009
Kč
Kč
Kč
340 000
325 000
303 000
stočné kalkulované m3
Kalkulované náklady (vč. jistiny a zisku) 5 201 000 5 331 000 5 678 175
PFOVaK
1 245 330
15,30
16,40
22,85
CELKOVÁ cena za m3
4,11
z toho PFOVaK za m3
15,30
16,40
18,74
z toho stočné za m3

2010
Kč
215 000
5 802 850
251 550
28,16
1,17
26,99
2010
Kč
235 000
5 571 500
994 050
27,94
4,23
23,71

Cena pro rok 2010 zůstává i nadále pod regionálním průměrem a samozřejmě bude ovlivněna změnami míry inflace nebo zdražováním vstupních nákladů.
Cena vodného a stočného není běžnou cenou smluvní, ale cenou věcně usměrňovanou.
Název usměrňovaná cena zaručuje to, že jsou do ceny započteny jen oprávněné náklady.
Tvorba ceny je kontrolovaná Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a Finančním ředitelstvím v Brně.
Naše společnost musí mimo jiné zahrnout do ceny vodného a stočného např. poplatky za
odběry vod ze studní a z potoka. Dále pak náklady na úpravu a přepravu vody, souvisí s tím
i neustále se zvyšující cena elektrické energie, nezanedbatelnou částku tvoří též opravy všech
sítí (kalkulační vzorec naleznete na www.adavak.cz).
Na závěr bych vám rád poděkoval za dosavadní přízeň a do nového roku vám přeji pevné
zdraví, hodně štěstí a málo starostí.
Bc. Jiří Charvát
jednatel společnosti

Expedice středověk
Žáci 7. tříd a 9.A se zapojili do literární
soutěže, kterou vyhlásilo Moravské zemské muzeum v Brně jako součást výstavy
Expedice středověk. Námětem byla pohádka nebo pověst, jejíž děj byl zasazen
do našeho regionu a opíral se o skutečné
nebo fiktivní události z období středověkých dějin na našem území. Na naší škole se našlo poměrně hodně žáků, které
téma zaujalo natolik, že se pustili do psaní. Z nejzdařilejších výtvorů vznikl pěkný sborník, který jsme odeslali do muzea
a tajně doufali, že si ho někdo všimne.
Jaké bylo naše překvapení, když nám přišla pozvánka na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže! I když byla sobota, sešli jsme
se v Dietrichsteinském paláci na Zelném
trhu skoro všichni. Díky volným vstupen-

kám jsme se mohli zúčastnit derniéry výstavy Expedice středověk a zhlédli jsme
také přehlídku středověké módy. Všichni mladí autoři pak obdrželi pamětní list
a vítězové dostali kromě sladkého dortu a dalších odměn také originální „glejt“
s pečetí. No a ten památný glejt stvrzoval, že se dvě žákyně z Adamova umístily v této soutěži mezi třemi nejlepšími ve
3. věkové kategorii. A kdo dočetl až sem,
dozví se, že to byla Iveta Halatová z 9.A
a Stela Peterková ze 7.A. Jejich práce si
můžete přečíst v některém z letošních čísel školního časopisu Devítka. Takže není
pravda, že dnešní mládež nečte. Ona čte
a někdy i píše, a to velmi pěkně. Na naší
škole o tom máme přímé důkazy.
Dalimila Hodaňová, učitelka Čj

REKLAMA
Návštěva multimediálního studia Lávka
v Brně
Dne 3. 11. 2009 jsme spolu s třídou 9.A
a paní učitelkou Hodaňovou navštívili vzdělávací program Reklama ve studiu Lávka
v Brně. V průběhu lekce se žáci seznámili
s reklamou jako s všudypřítomným tokem
informací, které pronikají do našeho soukromí. Žáci si uvědomili, že reklamu nelze ignorovat, stejně jako ji bezmezně přijímat a že je
třeba vybírat a hodnotit.
Po teoretickém úvodu byli žáci rozděleni do tří skupin. Každá z nich zpracovávala
reklamu pomocí jiného média. První skupina vytvořila reklamu pro televizi, druhá pro
rádio a třetí vytvořila reklamu grafickou pro
bilboard, plakát nebo časopis. Žáci si vylosovali téma reklamy. Jejich kampaň byla zaměřena na hledání lidí, kteří chtějí a mohou
darovat krev. Žáci se tématu chopili velmi
dobře. Na závěr lekce si vzájemně výsledky
ukázali a vedoucí lektoři se k nim vyjádřili. Ve
středisku byla příjemná a pracovní atmosféra, za což vděčíme profesionálně vybavenému a nekonformnímu prostoru a také ochotě a vstřícnosti lektorů v Lávce. Žáci zpětně
obdrželi DVD s nahrávkami svých reklam.
Vypracovala p. uč. Olga Hořavová

Blahopřání
Dne 10. ledna 2010 se dožívá 80 let paní
Marie Tesařová. K jejímu významnému životnímu jubileu přeje všechno nejlepší, hodně
zdraví, pohody a spokojenosti dcera Dana
s manželem.
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Vážení odběratelé,
rád bych vás touto cestou seznámil s vývojem ve společnosti Zásobování teplem
Adamov, s.r.o. (dále jen ZTA) a s novinkami pro rok 2010 souvisejícími s dodávkami
tepelné energie v Adamově.
Nejdříve bych se pokusil o krátkou exkurzi do historie. Společnost ZTA byla založena v roce 2002 jako společnost, která měla
v budoucnu eliminovat případné negativní
dopady v dodávkách tepelné energie pro
obyvatele Adamova. Ty se v té době začaly
projevovat v důsledku insolventnosti tehdejšího dodavatele tepla Adamovských
strojíren a.s. Zakládajícími společníky ZTA
byly Město Adamov s většinovým podílem
a Synerga, a.s.
V roce 2004 došlo k odkoupení tehdejší
„energetiky“ Adamovských strojíren společností ZTA. Jednalo se o parní zdroje o příkonu 50,2 MWh a parní rozvody o délce 11 km.
V době nákupu energetická soustava dodávala tepelnou energii v množství 195 000
GJ, a to jak pro potřeby tehdejších Adamovských strojíren a.s., tak pro potřeby obyvatel
města Adamova. S ohledem na postupně se
snižující odběry tepla z parní soustavy rozhodlo vedení Města Adamova o rekonstrukci centrálního zásobování teplem (dále CZT)
na soustavu teplovodního topení pro obyvatele města a osamostatnění parní soustavy pro odběratele v areálu ADAST.
První etapa rekonstrukce proběhla v roce
2005 na okruhu „Horka“. Druhá etapa proběhla v roce 2006 na okruhu „Ptačina“ se
současným připojením obou okruhů na
nové teplovodní kotle od firmy LOOS. Investorem celé rekonstrukce bylo Město Adamov
se státním příspěvkem ze SFŽP. Po zprovoznění teplovodní soustavy bylo přistoupeno
i k rozdělení stanovování ceny tepla, a to
zvlášť pro teplovodní soustavu a zvlášť pro
parní soustavu. Do doby provedení tohoto
rozdělení se vypočítávala průměrná cena
tepla pouze z parních zdrojů, což mělo své
negativní stránky hlavně v letním období,
kdy docházelo ke značným ztrátám v rozvodech tepla.
V roce 2007 bylo dodané teplo pro teplovodní soustavu ve výši 52.000 GJ a pro parní
soustavu 55.000 GJ, což představuje snížení
dodávek tepla v průběhu tří let o 88.000 GJ.
V důsledku pokračujícího snižování odběru tepla v areálu ADAST bylo přistoupeno
v roce 2006 a 2007 k instalaci repasovaných
parních kotlů o příkonu 5,6 MWh a 8,4 MWh,
které měly nejen zajistit pokrytí potřeby tepla pro areál ADAST, ale i ekonomičtější výrobu tepla.
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V červnu roku 2009 došlo k odkoupení podílu společnosti Synerga, a.s. Městem
Adamov, které se tak stalo stoprocentním
vlastníkem společnosti ZTA. Město Adamov
následně odkoupilo od ZTA nemovitosti
a technologii za účelem vytvoření samostatného celku pro dodávky tepla z teplovodní soustavy. Současně bylo provedeno rozdělení měření odběru zemního plynu, a to
zvlášť pro teplovodní zdroj a zvlášť pro parní zdroj, které bylo dosud společné pro oba
zdroje. Tento krok vytvořil stabilnější podmínky dodávek plynu pro teplovodní zdroj
a tím i tepla pro obyvatele, což předchozí
stav nezaručoval z důvodu nepravidelných
úhrad za teplo od subjektů z areálu ADAST
a vytvářel tak napjatou situaci ve vztahu ZTA
a Jihomoravských plynáren, a.s. v úhradách
za odebraný plyn.
Za rok 2009 se předpokládají dodávky
tepla z teplovodního zdroje ve výši 40.000
GJ a parního zdroje ve výši 30.000 GJ. Porovnáme-li součet těchto dodávek s dodávkami v roce 2004, zjistíme snížení odběru
tepla o 125.000 GJ, což představuje snížení
o 64%.
Protože i výhled na rok 2010 signalizuje
další pokles odběrů tepla, zvláště pak z parní
soustavy, bylo rozhodnuto vedením Města
Adamova, že od 1. 1. 2010 dojde ke změně
v dodavateli tepla na teplovodní soustavě,
kterým bude společnost ADAVAK,s.r.o., divize zásobování teplem (dále ADAVAK) a společnost ZTA bude zajišťovat pouze dodávky
tepla z parních zdrojů.
Společnost ADAVAK bude na základě licencí z ERÚ provozovat jak teplovodní
zdroje na kotelně „U Nádraží“, tak i potrubní
rozvody tepla ve městě Adamov (primární
okruh o objemu 150 m3, na němž je umístěno 26 objektových předávacích stanic
– dále OPS). Provoz budou zajišťovat tři zaměstnanci, z toho dva jako topiči a současně i jako kontrola a údržba OPS, čímž značně
klesnou i náklady.
V kotelně jsou instalovány dva teplovodní zdroje, každý o příkonu 4,5 MWh, provozním tlaku 10 barů, teplotním spádem
105°C/50°C a o vysoké účinnosti. Provoz
kotlů je řízen centrálním dispečinkem, který
současně zajišťuje provoz kotlů v automatickém provozu, zjišťuje nejen aktuální stav na
OPS, ale OPS jsou z něj i řízeny. Teplota topné vody do primárního okruhu, jehož délka
je 7,9 km, je řízena ekvitermní křivkou dle
venkovní teploty. Rozdíl teploty topné vody
na výstupu z kotelny a na vstupu do prvních
objektů se pohybuje do 3°C.

Teplota topné vody do otopných těles
(sekundární okruh) je ohřívána v OPS buď
ekvitermě, nebo dle požadavku odběratelů.
Teplá voda (dále TV) je ohřívána v rozmezí
52 ÷ 55°C nebo dle požadavku odběratelů.
Město Adamov současně zvažuje možnost instalace kotle na spalování biomasy.
Záměr je v současné době ve stádiu rámcového a orientačního návrhu. Postupující trend využití obnovitelných zdrojů tepla však nabízí i nové zdroje jako je bioplyn,
o jehož využití se též uvažuje.
ZTA bude dále provozovat parní kotelnu
v průmyslovém areálu bývalé společnosti
ADAST včetně parních rozvodů dle již udělených licencí. K dispozici má středotlaké kotle BK8 – 8t páry/hod., BK 12 – 12t páry/hod.
a vysokotlaký kotel o příkonu 13,2MWh, který je v současné době ve studené záloze.
Provozní tlak kotlů je max. 5 barů a teplota
páry dodávaná do parních rozvodů se pohybuje kolem 140°C. Délka parních rozvodů
dosahuje 2,9 km. Provoz kotelny je stanoven
s trvalou obsluhou a zajišťují ho tři topiči,
kteří provádí taktéž přípravu kotlové vody.
O obsluhu parních rozvodů, co do regulace
a kontroly stavu rozvodů, se starají dva zaměstnanci provozu. Údržbu jak kotelny, tak
i parních rozvodů a části rozvodů vody zajišťují dva zaměstnanci.
Přes veškerou snahu udržení reálných nákladů na provoz parního zdroje v optimální
výši se stav stále zhoršuje v důsledku snižování odběru tepla a tím dochází k následnému zvyšování ceny tepla. Svůj podíl na
tomto stavu má také předimenzovaný parní rozvod, který byl stavěn na dodávky tepla
v objemech kolem 200.000 GJ. Z tohoto důvodu byla navržena vedením ZTA odběratelům možnost připojení na místní středotlaký
plynový rozvod procházející areálem, a zajistit si tak případně potřebu tepla z vlastních
zdrojů.
Na závěr mi dovolte využít této příležitosti a poděkovat vám všem za dosavadní
přízeň, dobrou spolupráci a do nového roku
2010 pevné zdraví, štěstí a hodně dobrých
myšlenek.
Bc. Jiří Charvát, jednatel společnosti

Kurz snižování nadváhy
v Adamově

Přijďte s námi hubnout, protože
v kolektivu je síla! Začínáme ve čtvrtek
21.1. v 18 hod v MKS na ul. Opletalova
22. Bude se na Vás těšit lektorka společnosti STOB - STop OBezitě - Lenka
Vymlátilová. Přihlásit se můžete na tel:
775617340 nebo emailu: lvymlatilova@
seznam.cz

Městské kulturní středisko Adamov
kulturní středisko: tel.: 516 446 590, 607 518 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz
knihovna: 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz
Informace k připravovaným akcím najdete na stránkách www.mks-adamov.cz

Začneme poděkováním...

Dnešní zprávy z MKS začnu poděkováním.
Poprvé jsme v letošním roce mohli po
čtyři adventní neděle prožít společný podvečer při SLAVNOSTNÍM ROZSVĚCOVÁNÍ
SVÍCÍ NA ADVENTNÍM VĚNCI. Moje poděkování patří dvěma firmám, a to paní Dagmar Kolaříkové – majitelce zahradnictví
z Útěchova a firmě AKZ Stavby s.r.o. Ořechov, které se o uskutečnění této krásné
akce zasloužily.
Poděkování však patří i všem účinkujícím – žákům ze Základní a mateřské školy
v Adamově, dětem ze ZUŠ Adamov, všem
učitelům, kteří si našli čas a připravili spolu
s dětmi čtveřici krásných vystoupení, a členům adamovského Zastupitelstva, kteří se
ochotně ujali role „patronů“ nad jednotlivými nedělními zastaveními.
Poděkování patří i panu Romanu Pilátovi a paní Mirce Uhlířové, kteří pro účinkující
i ostatní připravili drobné dárky.
Věřím, že stejně jako ke Štědrému dni patří v Adamově vánoční trubači, stane se rozsvěcování adventního věnce v našem městě
milou tradicí.
Jitka Králíčková

Ve zkratce pozvání na
leden 2010:
ÎÎ 6. ledna 2010
Kostel svaté Barbory v Adamově TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT (bližší informace
na plakátech)

ÎÎ 21. ledna 2010
sál MKS Adamov v 9.30 hodin DOPOLEDNE S POHÁDKOU – tentokrát
s představením DUHOVÁ POHÁDKA

ÎÎ 28. ledna 2010
salonek MKS v 18.00 hodin - CESTOPISNÁ
PŘEDNÁŠKA (bližší informace na
plakátech)
ÎÎ 31. ledna 2010
DEN PRO SEBE V LÁZNÍCH LEDNICE –
autobusový zájezd do lázní

Předvánoční čas patřil letos v MKS Adamov výstavám. Tradiční Salon adamovských výtvarníků
doplnila výstava prací rodiny Konečných nazvaná “Jak se nám /ne/chtělo...” a výstava
“Vánoční poklady Nadi Parmové”. Poslední z nich můžete navštívit až do konce letošního roku
v pracovních dnech v době od 13.30 do 17.30 hodin /31.12. jen do 15 h./ v MKS na Ptačině.
Velký zájem o výstavu projevil host akce Káva o šesté s... - herec Pavel
Nový. Procházku výstavou s ním absolvovala Madlenka Konečná

ÎÎ 14. ledna 2010
autobusový zájezd do Divadla Bolka Polívky
v Brně na představení MŮJ BÁJEČNÝ
ROZVOD (účinkuje Eliška Balzerová)
ÎÎ 15. ledna 2010
autobusový zájezd do Městského divadla
Brno na nový muzikál PROBUZENÍ JARA.
ÎÎ 16. ledna 2010
salonek MKS v 16.00 hodin - SOBOTNÍ
SETKÁNÍ S POHÁDKOU Václava Schildera
a Olgy Markové SŮL NAD ZLATO
ÎÎ 17. ledna 2010
výstavní síň na Komenského ulici v 16.30
hodin - VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
JITKY KORČÁKOVÉ
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Pracovníci adamovského
kulturního střediska přejí
obyvatelům města šťastný
a ve zdraví prožitý nový
rok – rok 2010.
Děkujeme Vám za přízeň,
kterou jste nám věnovali
v roce 2009, a těšíme se
na viděnou při akcích
v roce nastupujícím.
MKS Adamov

Dopravní
okénko

Předprodej jízdenek a vyřizování
průkazek na MHD Adamov 23. března 2010 v době od 14 do 16 hodin.
Průkazky si cestující mohou vyřídit
na nádraží Českých drah a ňa České
poště.

INZERCE
 Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.
605 903 800.
 Prodám hrobové místo – dvojhrob na
hřbitově na Ptačině i s příslušenstvím (pomník, obruby). Tel. 731 060 775.
 Prodám byt 4+1 na ulici Družstevní. Tel.
777 769 508.
 Prodám 4 pneu zimní vzorek, 165/70 R14.
Tel 604 472 604, 604 910 346.
 Koupím byt v Adamově 1+1 nebo 2+1,
možno i družstevní, platba v hotovosti. Prosím nabídněte. Tel. 733 323 939.
 Provádím vodoinstalatérské a topenářské
práce. Václavík Viliam. Tel. 737 756 008.
 Prodej hezkého bytu 2+1+lodžie v OV na
ul. Sadová, Adamov. Tel. 733 679 942.
 Pronajmu byt 2+1na Ptačině. Tel.
739 761 112.
 Hledám byt 4+1 v OV, nejlépe bez úprav
na ul. Družstevní výměnou za 2+1 v OV s doplatkem na ul. Jilemnického. Tel. 607 601 493,
607 905 974.
 Pronajmu byt 1+1 na Ptačině od 1.1.2010.
Tel 728 011 061.

 Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 na
ul. Sadová. Měsíční nájem 5.800 Kč vč. inkasa. Tel. 739 073 682.

Vaše zdraví
vám není lhostejné?

Voda tvoří neodmyslitelnou součást lidského života. Lidské zdraví závisí na mnoha faktorech, nejdůležitějším
z nich je bezesporu voda, ta tvoří až
70% tělesné váhy člověka. Je potřebná pro činnost všech tělesných funkcí.
Z toho je zřejmé, že kvalita vody kterou
člověk přijímá, ovlivňuje veškeré tělesné procesy a tím přispívá k celkovému
zdravotnímu stavu člověka.
Pokud Vás zajímá zdraví, kvalita pitné vody nebo balených vod, přijďte a
využijte v rámci informační kampaně rozbor vody s poradenstvím z oblasti vody a zdraví v hodnotě 1500 Kč.
Tyto poukazy si můžete vyzvednout
v sobotu 16. ledna od 13:00 do 17:00
hodin v kulturním středisku Adamov
–Ptačina.

SLOVA PRO
POVZBUZENÍ
Málokdo si to asi uvědomuje, ale už je
to deset let, co jsme vítali rok 2000. Mluvilo se o přelomu tisíciletí. Pěkná blamáž,
protože už žáci třetí třídy vědí, že třetí tisíciletí může začít až 1.1.2001. No nevadí, stejně se všichni chystali oslavit především příchod roku 2000. Na mnoha
náměstích světa bylo vidět velké hodiny
odpočítávající ubývající dny, hodiny a nakonec i sekundy roku tří devítek. Zase
blamáž. Zatímco v Indii už měli odjásáno,
Paříž si ještě musela na nový rok pár hodin počkat. Tím vším se potvrzuje, že začátek roku není zase až tak významné datum. Svou velkou hodnotu má každý den,
každá hodina našeho života. A proto je
zbytečné dávat si předsevzetí do celého
nového roku, když si je nedokážeme dát
pro dnešní den… A naopak, je zbytečné
bát se toho, co přinese celý nový rok, když
dokážeme zvládnout tuto hodinu, kterou
máme před sebou… Pak je úplně jedno,
jestli má někdo už nový rok a nebo ještě
silvestra. Důležitý je tento den, příští hodina.
Pěkný právě tento den
všem přeje Jiří Kaňa
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Čtyři adventní setkání obyvatel města při rozsvěcování svící na adventním věnci, která
vždy vyplnil krátký kulturní program adamovských dětí a pozdravení čtyř zastupitelů
- Hany Markové, Bc. Romana Piláta, PaedDr. Věry Hlavsové a Mgr. Jany Burianové,
završilo o Štědrém dnu sváteční zastavení s brněnskými vánočními trubači.

Vzpomínka

Dne 18. prosince 2009 uplynulo 5 smutných let, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Jozef Kostolský. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinami.

Pozvánka na výstavu
Dne 22. ledna vzpomeneme nedožitých
85. narozenin pana Františka Kejíka, dlouholetého pracovníka adamovského závodu
a občana Adamova. Dne 24. listopadu 2009
uplynulo již 15 let od jeho úmrtí. Prosíme
přátele a známé o tichou vzpomínku s námi.
Děkujeme. Mirka Kejíková - manželka s rodinou, Marie Vašků - sestra s rodinou.

obrazů Jitky Korčákové

Jako první výstavu v roce 2010 připravil
Historicko-vlastivědný kroužek ve Společenském centru, Komenského 6, průřezovou
výstavu prací Jitky Korčákové. Vernisáž se
uskuteční v neděli 17. 1. 2010 v 16:30 hodin.
Součástí vernisáže bude tradičně hudební vystoupení. Výstavu můžete zhlédnout
do 26. ledna vždy od 13:00 do 17:00 hodin.
Paní Jitku Korčákovou svět umění přitahoval od dětství. Navštěvovala Výtvarnou školu
grafickou v Brně. Ale největší školou jí byla
škola života, každým namalovaným obrazem se jí otevíraly nové taje a možnosti umění. Paní Jitka Korčáková, rodačka z Boskovic,
již dlouhá léta žije v Benešově. Jeho okolní

Dne 28. ledna uplynou 3 roky, co nás navždy opustil pan Václav Svoboda. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 11. ledna 2010 tomu bude 8 let, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan František Šedý z Adamova. Děkujeme všem, kdo mu spolu s námi
věnují tichou vzpomínku. S láskou a úctou
stále vzpomínají manželka, synové a dcera
s rodinami.

krajina se jí stala inspirací pro mnohá díla.
Věrně zobrazuje atmosféru krajiny v každém
ročním období. Nejen Drahanská vrchovina
se odráží v jejích obrazech, ale naleznete zde
i půvabné květinové zátiší. Paní Korčáková
se nebojí ani abstraktní malby. Její přirozená
schopnost ladit barvy jí dovoluje prostoupit do mnoha uměleckých směrů a technik.
A tudíž si v její tvorbě najde zalíbení široká
škála diváků. Její nejoblíbenější technikou
je olejomalba a akvarel. Nevyhýbá se však
ani akrylu, uhlu a tužce. Ráda by vyzkoušela
i svět modelování. Její obrazy jste již mohli
zhlédnout na pravidelných výstavách, které
se konají vždy v letním období v Benešově
nebo na několika ročnících salonu v Boskovicích a Letovicích.

Do roku 2010 přeji mnoho štěstí,
úspěchů, pevné zdraví a osobní
spokojenost

PRODEJNA SLUNEČNICE
Zlatuše Němcová, Družstevní 1
Děkuji všem zákazníkům za přízeň v roce 2009.
Rodina pana Antonína Kotouče nar. 1925
oznamuje všem jeho přátelům, kamarádům a bývalým spolupracovníkům, že dne

7.12.2009 jeho šlechetné srdce přestalo bít
v požehnaném věku 84 let.
Za vzpomínku na něho děkují jeho dvě
dcery Kateřina, Barbora a sestra Květoslava.
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Informace o činnosti FENYX Adamov v r. 2009
Sdružení hráčů pétanque uzavírá velmi
rušnou sezonu. Letos jsme opět postoupili do osmifinále MČR klubů, ale z Vrchlabí jsme se vraceli již s porážkou. V MČR
jednotlivců, dvojic, trojic a ve vyrážení naši
zástupci často potrápili favority a umístili
se na solidně bodovaných místech. Škoda
neúčasti v MČR žen, kde naše děvčata měla
papírové předpoklady i na bednu. V Letním
Brněnském Poháru v Pétanque náš tým poprvé nepostoupil výše a skončil na 4.místě
kvalitní 2.ligy. V Zimním BPP jsme zvítězili v zákl. části a následně jen o skóre přišli
o bronz v play-off. Reprezentanti klubu bojovali v 29-ti turnajích v rámci České Asociace PEtanque Klubů (ČAPEK), kde se nejaktivnějším hráčům P.Královi a K.Mrlinovi
podařila skvělá umístění: 2.místo na turnaji
Master Cup ve Stolíně (PK+KM), 2.(PK) a 3.
(KM) místo na turnaji O Jarinku v Hartvíko-

vicích, 3.místo na Hanácké Bakole v Litovli
(PK). Celkové umístění na žebříčku ČAPEK:
P.Král v první stovce, K.Mrlina ve druhé,
J.Grégr, T.Henek, R.Králová a J.Hromek ve
čtvrté. Adamovskou Ligu Pétanque, hranou
v rámci klubu, vyhrál P.Král před T.Henkem
a J.Hromkem. Organizovali jsme i 5 Open
turnajů pro veřejnost na našem hřišti u řeky
Svitavy a 2 turnaje v nově otevřeném MKM
na Ptačině. Díky dotacím z MÚ Adamov
jsme mohli nakoupit sportovní náčiní a odměny na akce pro veřejnost a instalovat další osvětlení na hřišti. FENYX Adamov patří
již k pevným pilířům života moravského i republikového pétanque a pokud k nám najdou cestu i mladí hráči a hráčky, mohou se
brzy vypracovat i mezi pilíře světového pétanque! Pohodu jako u pétanque Vám přeje FENYX Adamov a v novém roce 2010 si
přijďte s námi zakoulet!

FK Adamov – podzim 2009

Muži a dorostenci stříbrní, žáci na bronzovém
stupni po polovině soutěží ročníku 2009/2010.
Družstvo mužů doplatilo na nevyrovnané výkony, a to především na soupeřových
hřištích. Porážky ve Svitávce a v Benešově
byly navíc okořeněny pětibrankovým přídělem. Zlepšeným závěrem s těžšími soupeři se však podařilo udržet 2. místo a naděje
pro před sezónou vytyčený postup stále žije.
O polovinu branek se zasloužilo nově vytvořené útočné duo Jan Korytář a Tomáš Malásek.. Trenéru Handlovi sekundoval při vedení družstva po doléčení vážného zranění
Vlastimil Kytner.
Dorostenci navázali na podařené jaro
a během celého roku 2009 nepoznali hořkost porážky. Jedinou bodovou ztrátou byla
remíza na hřišti ambiciózního Blanska, které
nastoupilo do tohoto utkání s týmem složeným z hráčů župního dorostu. Je velkou
škodou, že tým trpí velmi úzkým kádrem
a při zraněních či nemocech pak je velmi
omezená možnost střídání. Tým střelecky
táhl Lukáš Krátký (17 branek), který v závěru
podzimu nastoupil i v kategorii mužů. Tým
vedlo trenérské duo Aleš Manoušek a Libor
Svoboda.
Družstvo žáků se dokázalo vyrovnat se
změnami v kádru a navázalo na předešlé
úspěchy z minulých soutěžních ročníků. Třetí příčka je pro poměrně mladý tým dobrou
vizitkou práce trenérů. Družstvo vedli Jan
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Hrazděra a Lukáš Prášek. Nejlepšími střelci se
stali Patrik Schimmerle a Dominik Šmahel.
Přípravka musela být po dlouhých letech odhlášena z pravidelných soutěží. Nevyrovnaná porodnost a slabé ročníky podtrhl odchod tří hráčů na žádost jejich rodičů
do FK Apos Blansko. Trenéři Petr Kos a Dušan
Hloušek tak budují zcela nové družstvo, pro
které byla vrcholem účast v 9. ročníku halového turnaje O putovní pohár starosty města Adamova dne 13.12.2009. FK Adamov reprezentovala 2 družstva.
Družstvo dívčí kopané během podzimu
2009 absolvovalo několik utkání na soupeřových hřištích a tak domácí diváci byli ochuzeni o možnost posouzení herního zlepšení
týmu. Tréninky vedl Zdeněk Handl za pomoci hráčů družstva mužů.
„Old boys“ kromě několika přátelských
utkání nastoupili 3.10.2009 na domácí půdě
v turnaji O pohár místostarosty města Adamova a obhájili prvenství z minulého ročníku. Za nimi skončili staří páni Doubravice
nad Svitavou. Osvěžením byla účast brněnského týmu, kterému záda kryl „nesmrtelný“
brankář Pavel Košťál. Během podzimu hráči
družstva společně oslavili příchod 60. narozenin hráče Jana Fojta, kterého většina zná
pod přezdívkou „Piďa“.
VV FK Adamov

Adamovští
florbalisté
Po nepovedeném vstupu do letošní sezony a neúspěchu v domácím turnaji došlo
k reorganizaci sestav a zamyšlení hráčů se
nad svými výkony. A hlavně na definitivní
rozdělení týmu na A-tým a B-tým.
Nejprve vám přiblížím výsledky A-týmu. 1. 11. 2009 sehrál náš týmdvě soutěžní
utkání v Letovicích proti domácím Letovicím
a proti brněnskému celku FBo VSK VFU Brno.
Před soupeřem z Letovic jsme měli respekt,
protože se tento tým toho času pohyboval na druhé příčce tabulky. Ovšem to bylo
před zápasem. Do utkání jsme vlétli s naší
tradiční bojovností a po první třetině vedli 2:1 po gólech Fialy (asistence Mlýnek)
a Lukáše (bez A). Ve druhé třetině se hrála
vyrovnaná partie a zásluhou opět přesně
mířícího Fialy (Nowak) jsme udrželi jednogólový náskok a do třetího dějství šli s vedením 3:2. Do poslední části zápasu jsme
nastoupili s nátlakovou hrou, která přinesla
nadílku hned tří gólů a naše vedení upevňovali postupně Lukáš (Kocman), Fiala
(Hrubý) a Daniel (Kocman). Soupeř stihl již
jen snížit na konečných 6:4 v náš prospěch.
Druhé utkání mělo být jednoznačnou záležitostí pro adamovský tým, jenže ouha. „Vyrobili“ jsme několik chyb, a to se v této soutěži neodpouští. Nakonec jsme první třetinu zakončili za stavu 1:2. V polovině druhé
části jsme srovnali na 2:2. Na konci druhé
třetiny jsme měli výhodu jednoho hráče
v poli v podobě přesilové hry. Tato výhoda
pokračovala i na začátku třetí třetiny, jenže
naše obrana udělala další kiks a byl z toho
stav 2:3. My však nesložili zbraně a dokázali nejen vyrovnat, ale ve vlastním oslabení
(podobně jako soupeř) také strhnout vedení na svou stranu v poměru 4:3. Góly Adamova: Fiala (bez A), Daniel (Lukáš), Nowak
(Hloušek), Mlýnek (Hloušek).
Další zápasy jsme sehráli v naší domovské hale v Adamově 6. 12. 2009.
První zápas jsme sehráli s vedoucím týmem tabulky Gullivers Brno C.
Během úvodní třetiny jsme pouze jednou
chybovali a soupeř ihned trestal – 0:1. Do
konce první části vyrovnal Daniel (Kocman).
Ve druhé třetině jsme hráli obstojně, ale gól
to nepřineslo. Na konci druhé části na nás
lehla tříminutová krize, z níž vytěžil soupeř
3 góly. Do třetí třetiny jsme vyběhli s touhou
po vyrovnání, po třech minutách poslední
třetiny snížil na 2:4 Kocman, který důrazně
dotlačil míček za brankovou čáru. Soupeře
se nám podařilo zatlačit do defenzívy, ale
bohužel další gól do Gulliverské klece již ne-

padl. Naopak v naší otevřené obraně, která
vydatně podporovala útok, se našla skulina
a soupeř upravil skóre na konečných 2:5.
Ve druhém zápase jsme nastoupili proti
FBC Sokol Ivanovice na Hané B, kteří se nachází na posledním místě tabulky.
Opět se nám potvrdilo, že proti slabším
soupeřům se nám nedaří a již ze začátku
utkání jsme museli dotahovat jednogólové manko. Vyrovnat se nám podařilo v 10.
minutě první části z hole Daniela (Chalupa).
Druhá část byla opět neúspěšná a do poslední části jsme šli za stavu 1:2. Hned v první minutě třetí třetiny poslal Kocman zpoza branky přihrávku výborně postavenému
Danielovi, který důrazně zakončil - 2:2. Poté
byl zápas vcelku vyrovnaný, ale v čase 9:51
určil vítěze Jakub Nowak. Konečný stav zápasu 3:2 pro domácí a důležité 3 body do
tabulky.
Poslední zápas jsme hráli proti druhému nejlepšímu týmu ligy. Zde se naopak
ukázalo, že nám vyhovuje více hra proti
kvalitním soupeřům. Hned zpočátku zápasu jsme šli do vedení 1:0. Bohužel tento zápas byl poznamenán výkonem rozhodčích,
kteří pohřbili veškeré naděje našeho týmu
na spravedlnost. Vyrovnávací gól soupeři
rozhodčí přímo daroval, druhý gól, který
padl do naší sítě v oslabení, znamenal vedení soupeře 2:1. Vzápětí však již svým druhým gólem v zápase srovnal Nowak (Sluka), a tak jsme se v první části rozešli smírně 2:2. Prostřední dějství zápasu bylo plně
v režii domácích florbalistů. Nejprve strhl
vedení na naši stranu Nowak (Sluka), který si připsal tímto gólem hattrick. Na konci třetiny zvyšoval na 4:2 kapitán Kocman.
Ve třetí části se však začaly dít věci. Mnoho
faulů hostů zůstalo nepotrestáno a za stejné zákroky začali usedat domácí na trestnou lavici. Soupeř díky těmto vyloučením
vyrovnal na konečných 4:4. Zápas to byl
plný výsledkových zvratů, velmi tvrdých
osobních soubojů a překrásných akcí. Mrzel nás „výkon“ rozhodčích, kteří z nádherného zápasu udělali grotesku. Věřím, že
soupeř by dokázal zápas zdramatizovat
i bez jejich pomoci.
Dále Vám zprostředkuji informace ze
zápasů B-týmu.
Na další turnaj AFL 24.10.2009 se bohužel omluvila spousta hráčů a nakonec jsme
odjížděli se třemi útočníky, třemi obránci
a dvěma gólmany. Sestava slibující opět
nepovedený výsledek. Jenže týmová touha odčinit předchozí neúspěchy byla silnější, a tak jsme vyhráli nejprve 2:0 proti The
Others „B“ (góly Kocman bez asistencí), další zápas opět výhra nad FBC Líšeň 2:1 (2x
Kocman) a nakonec skupiny prohra 1:3 pro-

ti ACAB Brno (gól Lukáš M.), zápas byl poznamenán špatným výkonem rozhodčího,
který nás poslal do minutového oslabení
za stavu 1:1, nutno poznamenat, že neoprávněně.
Pro čtvrtfinále jsme dostali tým Anti-Praha, šance byly na obou stranách a brankáři
obou týmů přiváděli střelce k šílenství. O vítězi musely rozhodnout až samostatné nájezdy, v nichž nás podržel náš brankář Leplt,
který pochytal všechny 4 pokusy soupeře.
Jediný nájezd Adamova proměnil Kocman.
V semifinále jsme narazili na již značně unavený tým SaSM Líšeň a bez problémů postoupili vítězstvím 4:0. V tomto zápase se
blýskl hattrickem Matěj Lukáš, jeden gól si
připsal do sbírky Kocman. Ve finále jsme
narazili na zákeřně hrající tým Fbc Berušky. Prohrávali jsme 0:1. Před přestávkou
Kocman nasadil kličku soupeřovu obránci
a předložil míček před bránu M. Lukášovi,
který uklidil míček přesnou ranou k tyčce
do branky. Bohužel opět rozhodčí špatně
vyhodnotil situaci a poslal nás znovu nesmyslně do oslabení. Přesile jsme se neubránili a soupeř se ujal vedení 2:1, na které
jsme už nezvládli reagovat. Nakonec jsme
si dovezli 2. místo a začalo se blýskat na
lepší časy.
Další AFL turnaj se hrál 1.11.2009 souběžně se zápasy našeho A-týmu, takže nebylo možnost žádných posil. Kapitánskou
pásku si vysloužil svými dlouhodobě dobrými výkony Dominik Moser a vedl svůj tým
do boje o cenné body. Zápasy ve skupině
sice nedopadly nejlépe, ale tým odváděl
obětavou práci. Nakonec to stačilo na dvě
prohry 0:2 s SaSM Líšeň a 2:5 s FBC Líšeň.
A jednu výhru 1:0 proti Sokolu Syrovice. Do
čtvrtfinále nastoupili hráči proti vedoucímu
celku FBk Berušky a rozloučili se s turnajem
porážkou 2:5.
14.11.2009 bylo datum dalšího turnaje AFL. Na tyto zápasy nebudeme vzpomínat rádi. Nejprve jsme ve skupině prohráli
s hratelným soupeřem, kterým je FBC Líšeň,
a to 1:3. V dalším zápase jsme dokráčeli k vítězství 4:3 proti poslednímu týmu Anti Praha. Náš čtvrtý gól však dával 4 vteřiny před
koncem zápasu Kocman nechytatelnou ranou do horního rohu branky, po vyvedené
individuální akci Hlouška. Poslední zápas
skupiny jsme prohráli vysoko 0:6 s vedoucími FBk Berušky. Do čtvrtfinále nám připadl opět neoblíbený soupeř ACAB Brno.
S technicky vyspělejšími hráči jsme sehráli
vyrovnaný zápas, kdy na konci svítil na výsledkové tabuli stav 1:1. Zápas pokračoval
samostatnými nájezdy, ve kterých byli hráči
soupeře těmi šťastnějšími.

Poslední turnaj v letošní půlce sezony
proběhl 13. 12. 2009 .
Příležitost dostali zejména hráči, kteří se
neprobili do sestavy A-týmu a také mladí hráči Tomáš Novotný a brankář Martin Vaněk.
Nedostatek zkušeností byl trochu znát, nervozita se lepila na adamovské hokejky, ale
kluci odvedli opět bojovný výkon a v prvním zápase uhráli remízu 2:2. V dalším zápase proti vedoucím Beruškám jsme sahali také po remíze. Vedoucí gól Berušek na
1:2 padl půl minuty před koncem. Poslední
zápas proti The Others B se příliš nevyvedl
a prohráli jsme 0:3. Pro čtvrtfinále nám připadl opět tým ACAB Brno. Celý zápas byla
vyrovnaná partie, při které rozhodovala
každá chyba. Stav byl dlouho 1:1 a poté
jsme dostali gól na 1:2 po kterém jsme museli otevřít naši obranu ve snaze vyrovnat,
jsme však ke konci dostali další dva góly.
Výsledek 1:4 ovšem nevypovídá reálně našemu výkonu.
Závěrem se chci ještě zmínit o adamovské florbalové přípravce starších žáků, kterou vede a věnuje jí svůj čas hráč A-týmu
mužů Luboš Lukáš. Adamovští „mlaďoši“ sehráli utkání proti florbalovému týmu z Bukoviny. Naši hráči brzo prohrávali, ale chytrou individuální akcí vyrovnal Vítek Pilát.
Někteří hráči Bukoviny byli starší, ale mladí
adamovští florbalisté vyznávali bojovný styl
a dokonce vedli 2:1 po druhém gólu Piláta.
Nakonec jsme prohráli 2:4. Celý tým odvedl dobrou práci a za rok tvrdé práce je připravený pro soutěžní utkání. Největší zásluhu na tom má již zmiňovaný Luboš Lukáš
a také trenér mužů Zdeněk Kufa, a mnozí
další hráči mužů, kteří občas chodí předávat své zkušenosti mladým florbalistům.
Dále chci informovat případné zájemce
o tento krásný sport o našich trénincích:
Muži (věk 15–35 let)
ÚT a ČT v 17 hodin
Kontakt: Trenér Zdeněk Kufa 720 163 032
Kapitán Jan Kocman 602 531 401
Starší žáci (7–14 let)
PO v 15 hodin
Trenér Luboš Lukáš 721 462 125
Přípravka (4–7 let)
PÁ 15:30 v hodin
Trenér Bohumil Žlůva 608 771 291
Úplným závěrem chci pozvat veřejnost
na naše další domácí utkání 30. 1. 2010. Ve
sportovní hale v Adamově na ulici Osvobození 9, uvítáme bouřlivou diváckou kulisu.
Více informací najdete na plakátech, které
by měly být vyvěšeny v Adamově již začátkem ledna.
Jan Kocman, kapitán A-týmu
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K novému jízdnímu řádu MHD v Adamově

Od neděle 13. prosince vstoupil v platnost nový jízdní řád MHD.
V souvislosti s tím došlo k úpravám jízdního řádu pro MHD v Adamově.

Chtěli bychom Vás tímto upozornit, že došlo k úpravám spojů,
a to s ohledem na:
•• požadavky cestujících,
•• připomínky cestujících,
•• návaznost na vlakové spoje.
Pokud jde o návaznost na vlakové spoje, snažili jsme se úpravou JŘ zabezpečit návaznost MHD na nově zařazené spěšné vlaky
ve směru na Brno v ranních hodinách (sp. vlaky jedou v 6.00, 7.00
a 8.00 hodin). V dopoledních hodinách, kdy je MHD zajišťována pouze jedním autobusem, je i nadále četnost spojů výrazně omezena,
ale přesto je i zde zajištěna návaznost na vlakové spoje (vždy alespoň
v jednom směru). V některých případech nemůže autobus čekat na
příjezd vlaku z opačného směru z důvodu další časové návaznosti.
K drobným úpravám došlo i v odpoledních hodinách. Jedná se
především o posun autobusového spoje z Adamova I na 14.00 hodin,
čímž je zajištěna návaznost na vlak ve směru na Brno (vyřízena připomínka cestujících). Vyhověno bylo i připomínce cestujících MHD, kdy
dle nového JŘ odjíždí poslední spoj z Adamova III již v 19.32 hodin
tak, aby zajistil přepravu cestujících na vlak ve směru na Brno. Na příjezd vlaku ve směru na Blansko vyčká tento spoj v zastávce Adamov
– nádraží. Nově je zaveden spoj od vlaku s příjezdem ve 22.22 hodin,
kdy od nádraží do Adamova III pokračuje linka 157 jako spoj MHD.
Zajištění dalších spojů v pozdních večerních hodinách nelze realizovat z ekonomických důvodů.
Snahou dopravní komise, která se podílí na přípravě jízdních řádů
MHD, je zajištění návaznosti spojů MHD na spoje vlakové. Přesto
i zde platí, že každou změnou jízdního řádu na jedné straně určité
skupině cestujících vyhovíte a druhé skupině narušíte navyklý způsob cestování.
Provoz MHD bude i nadále ve spolupráci s řidiči dopravní společnosti ČAD Blansko mapován a vyhodnocován. K případným vhodným úpravám jízdního řádu budou využity termíny změn JŘ, které
jsou v březnu a červnu roku 2010.
Dopravní komise při MěÚ Adamov

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

ADA-NET pro důchodce

C

10 Mbit/s

TES

357 Kč/měs.

80 Mbit/s !

download i upload, žádné limity, žádná FUP

Nabídka platí pro objednávky do 31.1.2010 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET START

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

10/10 Mb 20/20 Mb 40/40 Mb

445,-

495,-

595,-

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

za

357,-

za

357,-

za

357,-

TUJ

ZDARMA

TES

ADA-NET telefon - zřízení

EM
E

ZDARMA + 6 až 12m. za 357 Kč/měs.

TUJ

ADA-NET internet - zřízení

EM
E

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 357 Kč C

ADA-NET TELEFON

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč

0,42 Kč

špička (bez/vč.DPH)

mimo špičku (bez/vč.DPH)

1,00 Kč 0,50 Kč
Bc. Roman Pilát ( 608887840
www.ada-net.cz

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !
ADA-NET
Internet
až 20x více
za méně peněz
ADA-NET
Telefon
úspora až 58% !!!

C
férinternet

již 5 let stejná cena
žádné zdražování
jen zvyšování kvality
ceny vč. DPH

Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. připravuje
Kulturně informační komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Z. Němcová, L. Vrožinová, J. Králíčková, M. Škvařilová, Z. Buřík, Bc. Roman Pilát,
Radovan Kolář, Jaroslav Vrána ml., Jiří Němec, Miroslav Čuma. Odpovědný pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.:
516 499 625, e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 18. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si
vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK Čr e 14730. Tisk: GRAFEX, Kolonie 304, 679 04 Adamov.
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Adamov, žel.st.
Adamov, žel.zast.
Adamov, obchodní dům
Adamov, Horka
Adamov, Horka, točna

± S2 Křenovice
± S2 Letovice

Zastávka
Adamov, Adamov III točna
Adamov, Adamov III
Adamov, Kolonka
Adamov, žel.stanice, točna
Adamov, žel.st.

Číslo spoje:

Adamov, žel.st.
Adamov, žel.zast.
Adamov, obchodní dům
Adamov, Horka
Adamov, Horka, točna

± S2 Křenovice
± S2 Letovice
± R2 Brno
± 157 Vyškov

Zastávka
Adamov, Adamov III točna
Adamov, Adamov III
Adamov, Kolonka
Adamov, žel.stanice, točna
Adamov, žel.st.

Číslo spoje:

č

vyčká příjezdu vlaku nejdéle 4 minuty

5:36
5:39
5:40
5:44
5:45

5:40
5:52

6:09
č6:12
6:13
6:17
6:18

6:13
6:22

5

X
6:03
6:04
6:06
6:07
6:09

6:36
č6:39
6:40
6:44
6:45

6:40
6:52

7

X
6:30
6:31
6:33
6:34
6:36

101

6+
18:12
18:13
18:15
18:16
18:18

105

6+
19:32
19:33
19:35
19:36
19:38

107

14:25
14:26
14:30
14:31

16:25
16:26
16:30
16:31

18:25 č19:41
18:26 19:42
18:30 19:46
18:31 19:47

19:40
14:22
16:22
18:22
odj. č14:22 č16:22 č18:22 19:38

6+
16:12
16:13
16:15
16:16
16:18

103

SO + NE (nejede 24.12.)

5:09
č5:12
5:13
5:17
5:18

5:13

3

X
5:30
5:31
5:33
5:34
5:36

1

X
5:03
5:04
5:06
5:07
5:09

6+
14:12
14:13
14:15
14:16
příj. 14:18

odj.

příj.

Vysvětlivky:
± spoje navazující na linku 215
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky

225
225
225
225
225

225
225
225
225
225

Úsek Zóna

225
225
225
225
225

225
225
225
225
225

Úsek Zóna

č7:00
7:03
7:04
7:08
7:09

7:13
7:22
7:00

9

X
6:50
6:51
6:53
6:54
6:56

7:41
7:44
7:45
7:49
7:50

7:52

X
7:35
7:36
7:38
7:39
7:41

13

8:36
č8:39
8:40
8:44
8:45

8:40
8:52

X
8:30
8:31
8:33
8:34
8:36

15

11:28

11:22

X
11:12
11:13
11:15
11:16
11:18

19

7:40

7:36
č7:39
7:40
7:44
7:45

7:30
7:31
7:33
7:34
7:36

201

11:40

11:30
11:31
11:33
11:34
11:36

205

13:22

13:12
13:13
13:15
13:16
13:18

207

č9:22 11:36 č13:22
9:25 č11:39 13:25
9:26 11:40 13:26
9:30 11:44 13:30
9:31 11:45 13:31

9:22

9:12
9:13
9:15
9:16
9:18

203

12:22

X
12:12
12:13
12:15
12:16
12:18

21

15:22

č15:22
15:25
15:26
15:30
15:31

15:12
15:13
15:15
15:16
15:18

209

č13:22
13:25
13:26
13:29
13:30

13:22

X
13:12
13:13
13:15
13:16
13:18

23

č13:48
13:51
13:52
13:56
13:57

13:52

X
13:40
13:41
13:43
13:44
13:46

25

29

14:52

X
14:40
14:41
14:43
14:44
14:46

31

15:22

X
15:12
15:13
15:15
15:16
15:18

33

č15:48
15:51
15:52
15:56
15:57

15:52

X
15:40
15:41
15:43
15:44
15:46

35

č16:22
16:25
16:26
16:30
16:31

16:22

X
16:12
16:13
16:15
16:16
16:18

37

16:58

č16:48
16:51
16:52
16:54
16:55

16:52

X
16:40
16:41
16:43
16:44
16:46

Šťastnou cestu s IDS JMK

14:36 č14:48 č15:22
14:39 14:51 15:25
14:40 14:52 15:26
14:44 14:56 15:30
14:45 14:57 15:31

14:40

X
14:30
14:31
14:33
14:34
14:36

27

PRACOVNÍ DNY (nejede 31.12.)

9:36 č11:22 č12:22
č9:39 11:25 12:25
9:40 11:26 12:26
9:44 11:30 12:30
9:45 11:31 12:31

9:40
9:52

X
9:30
9:31
9:33
9:34
9:36

17

JEDE JEN 24.12. a 31.12.

7:36
7:39
7:40
7:44
7:45

7:40
7:52

X
7:30
7:31
7:33
7:34
7:36

11

Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

Adamov: Adamov III - Železniční stanice - Horka

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 715721: Přepravu zajišťuje: ČAD Blansko a.s.,Nádražní 2369/10,678 20 Blansko

215

č17:22
17:25
17:26
17:30
17:31

17:22

X
17:12
17:13
17:15
17:16
17:18

39

č17:48
17:51
17:52
17:56
17:57

17:52

X
17:40
17:41
17:43
17:44
17:46

41

č18:22
18:25
18:26
18:30
18:31

18:22

X
18:12
18:13
18:15
18:16
18:18

43

č19:48
19:51
19:52
19:56
19:57

19:40
19:52

47

X
19:32
19:33
19:35
19:36
19:38

inv 091127

18:58

č18:48
18:51
18:52
18:56
18:57

18:52

X
18:40
18:41
18:43
18:44
18:46

45

Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010

215

Číslo spoje:
4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

X
14:00
14:01
14:05
14:06

24

X
14:15
14:16
14:20
14:21

26

X
14:45
14:46
14:50
14:51

28

X
15:10
15:11
15:15
15:16

30

X
15:40
15:41
15:45
15:46

32

X
16:10
16:11
16:15
16:16

34

X
16:40
16:41
16:45
16:46

36

X
17:10
17:11
17:15
17:16

38

X
17:40
17:41
17:45
17:46

40

X
18:10
18:11
18:15
18:16

42

X
18:40
18:41
18:45
18:46

44

X
19:10
19:11
19:15
19:16

46

X
20:10
20:11
20:15
20:16

48

X

50

Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010

2

X
13:10
13:11
13:15
13:16

15:24

15:49

15:54

16:19

16:24

16:49

16:54
16:59

17:19

17:24

17:49

17:54

č18:22
18:24
18:25
18:27
18:28

18:19

18:24

č18:49
18:51
18:52
18:54
18:55

18:49

18:54
18:59

č19:22
19:24
19:25
19:27
19:28

19:19

č20:22
20:24
20:25
20:27
20:28

8:00

9:13
9:22

20:19

20:24

X
12:45
12:46
12:50
12:51

15:19

č17:49
17:51
17:52
17:54
17:55

14:10

X
11:40
11:41
11:45
11:46

14:54

č17:22
17:24
17:25
17:27
17:28

10:11

X
10:00
10:01
10:05
10:06

9:11

X
9:00
9:01
9:05
9:06

14:24

č16:49
16:51
16:52
16:54
16:55

19:24

14:09

č16:22
16:24
16:25
16:27
16:28

14:54
14:59

13:19

č15:49
15:51
15:52
15:54
15:55

204

14:24

12:54

č15:22
15:24
15:25
15:27
15:28

202

13:24

11:49

č14:54
14:56
14:57
14:59
15:00

12:54
12:59

X
7:45
7:46
7:50
7:51
9:29

č14:24
14:26
14:27
14:29
14:30

11:54

X
7:15
7:16
7:20
7:21
7:54

X
6:46
6:47
6:51
6:52

6:38
7:24

č14:13
14:15
14:16
14:18
14:19

10:13
10:22

č13:22
13:24
13:25
13:27
13:28

10:09

č12:54
12:56
12:57
12:59
13:00

9:09

6:54

7:40

č11:49
11:51
11:52
11:54
11:55

č9:13 č10:13
9:15 10:15
9:16 10:16
9:18 10:18
9:19 10:19

210

108

14:24

JEDE JEN 24.12. a 31.12.

106

7:23
7:25
7:26
7:28
7:29

208

15:35
15:36
15:40
15:41

č8:00
8:02
8:03
8:05
8:06

7:54

7:00

č7:00
7:02
7:03
7:05
7:06

7:23

X
6:30
6:31
6:35
6:36

6:39

č6:40
6:42
6:43
6:45
6:46

6:55

X
5:45
5:46
5:50
5:51

5:38
5:54

5:54
6:00

č6:00
6:02
6:03
6:05
6:06

206

14:12
14:13
14:17
14:18
12:38

č22:30
22:32
22:33
22:35
22:36

X
5:28
5:29
5:33
5:34

PRACOVNÍ DNY (nejede 31.12.)

Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

Adamov: Horka - Železniční stanice - Adamov III

Zastávka
Adamov, Horka, točna
Adamov, Horka
Adamov, obchodní dům
Adamov, žel.zast.

5:37

č5:40
5:42
5:43
5:45
5:46

12:30
12:31
12:35
12:36

104

102

10:24

10:12
10:13
10:17
10:18
8:38

8:30
8:31
8:35
8:36
19:24

6+
19:10
19:11
19:15
19:16
17:24

6+
17:10
17:11
17:15
17:16
15:38

6+
15:30
15:31
15:35
15:36

SO + NE (nejede 24.12.)

13:24

6+
13:10
13:11
13:15
13:16

inv 091127

15:44
č15:44
15:46
15:47
15:49
15:50

8:39 10:21 12:39
č8:40 č10:22 č12:40
8:42 10:24 12:42
8:43 10:25 12:43
8:45 10:27 12:45
8:46 10:28 12:46

Šťastnou cestu s IDS JMK

14:21
č14:22
14:24
14:25
14:27
14:28

19:19
č19:22
19:24
19:25
19:27
19:28

15:39
č15:40
15:42
15:43
15:45
15:46

17:19
č17:22
17:24
17:25
17:27
17:28

příj. 13:19
odj. č13:22
13:24
13:25
13:27
13:28

odj.

příj.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 715721: Přepravu zajišťuje: ČAD Blansko a.s.,Nádražní 2369/10,678 20 Blansko

Úsek Zóna
225
225
225
225
± S2 Křenovice
± S2 Letovice
± 157 Vyškov

Adamov, žel.st.
Adamov, žel.st.
Adamov, žel.stanice, točna
Adamov, Kolonka
Adamov, Adamov III
Adamov, Adamov III točna

± S2 Křenovice
± S2 Letovice

Zastávka
Adamov, Horka, točna
Adamov, Horka
Adamov, obchodní dům
Adamov, žel.zast.

Číslo spoje:

Adamov, žel.st.
Adamov, žel.stanice, točna
Adamov, Kolonka
Adamov, Adamov III
Adamov, Adamov III točna

± S2 Křenovice
± S2 Letovice
± R2 Brno

225 Adamov, žel.st.

225
225
225
225
225

Úsek Zóna
225
225
225
225

225
225
225
225
225
225

vyčká příjezdu vlaku nejdéle 4 minuty

Vysvětlivky:
± spoje navazující na linku 215
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky
č

16

