ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
září 2010

Studánka pod Novým hradem

Městský klub mládeže Vás v novém školním roce zve:
na pravidelné

Cvičení rodičů s dětmi „v Nemově ponorce“

Pomocí her, říkanek, masáží a zajímavých hraček se snažíme docílit optimálního rozvoje pohybové aktivity dětí.
Neméně přínosné je také setkávání dětí i maminek a sdílení společných radostí a starostí, které mateřství přináší.
Cvičení je vhodné pro děti od 6 měsíců do 2 let.
Scházíme se každý čtvrtek v 10:00 v MKM.
Nově chceme také pozvat rodiče i prarodiče se staršími dětmi na

Klub Máta aneb „mámo, táto, pojď si hrát“

Při společných setkáních nás čekají pohybové hry, písničky, tanečky, pohádky,
poznávání světa kolem nás i trochu výtvarného tvoření.
Klub je vhodný pro děti od 2 do 6 let.
Scházet se budeme každý čtvrtek v 10:30 v MKM, první schůzka proběhne 16. 9. 2010.
Na páteční „výtvarná dopoledne“ připravujeme především pro maminky na mateřské dovolené,
babičky a tety, ale i pro nadšené tatínky nebo dědečky již oblíbená nepravidelně pořádaná

Výtvarná dopoledne s Alenou Baisovou

během kterých se seznámíme s některými méně známými technikami a necháme se inspirovat novými nápady
a

Sváteční dílny s Kateřinou Urbani

které se budou konat v průběhu roku při příležitosti vybraných svátků a svátečních chvil
(Halloween, Vánoce, masopust, Velikonoce…). Během těchto setkání si budeme moci
vytvořit tématické dekorace a předměty k ozdobení našich domácností.
Dále zveme také seniory ke sportovně-společenským setkáním v našem klubu na již pravidelný

Petanque pro seniory

který se na halovém hřišti v MKM hraje každé úterý dopoledne
a nebo na

Vyhrazená středeční dopoledne pro seniory

kdy je možné si v klidu a třeba také při kávě zahrát stolní tenis, šipky, stolní fotbálek i některé společenské hry.
Pro všechny, kteří rádi tvoří, soutěží, poznávají nebo si hrají bez rozdílu věku, tedy pro celé
rodiny, rodiče, prarodiče, malé i velké děti a mládež budou i nadále pokračovat

Klubová odpoledne

která budou vždy plná překvapení!

V září pro Vás MKM pořádá:
7. září 2010 od 15:00„Školní rok, ten se přečká…“
Nový školní rok uvítáme s úsměvem sportovně-tvořivě-i trochu vědomostním odpolednem, kdy si v rozmanitých
disciplínách budeme moci „vydělat“ klubové peníze a utratit je v našem obchůdku za dobré i užitečné zboží.
21. 9. 2010 15:00 – 19:00 Dekorace z písku
Ze starých lahví, barevných rudických písků a korkových zátek si vyrobíme
pěkný dekorační předmět, milý dárek nebo i prodejní artikl.
30. 9. 2010 15:00 – 19:00 Bramborový den
Další klubové odpoledne strávíme s „obyčejnými“ bramborami! Přijďte ochutnat brambory v úpravě, v jaké se jedly
poprvé v Čechách, upéct si pravé bramborové placky a vyrobit si zajímavé výtvory pro změnu také z brambor.
Na společná setkávání s Vámi se velmi těšíme.
Pracovníci MKM
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Upozornění pro poplatníky
místních poplatků
Termín úhrady 2. splátky místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tj. 30. září 2010 se blíží, a proto Vás informujeme o této skutečnosti.
Místní poplatky je možné platit
následujícími způsoby:
•• poštovní poukázkou (složenkou), kterou
městský úřad poplatníkům již nezasílá
•• bezhotovostním převodem na účet
města Adamov č. 19-1360055309/0800,
vedený u České spořitelny
Při úhradě poštovní poukázkou
nebo bezhotovostním převodem
nezapomeňte:
uvést následující variabilní a specifické symboly, které jsou velice důležité pro
identifikaci poplatníka a Vámi zaslané
platby: VS = rodné číslo poplatníka, za kterého je platba provedena, SS = 1341 (pes),
1337 (odpad)
Při nezadání těchto symbolů není možné blíže specifikovat Vaši platbu a tato platba nebude přiřazena k pohledávce za Vaší
osobou – prosíme, předejděte těmto nepříjemnostem.
Pokud budete odvádět poplatek za
více osob jednou poštovní poukázkou
(složenkou) nebo jedním příkazem oznamte správci poplatku: jméno a příjmení, datum narození a adresu poplatníků, za které
je platba prováděna. Oznámení o úhradě

místního poplatku za více osob (poplatníků) jednou částkou můžete učinit písemně
na adresu správce poplatku:
•• Městský úřad Adamov, odbor ekonomický, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
•• popř. e-mailem : dana.charvatova@adamov.cz
•• nebo lze pro tato oznámení použít formulářů dostupných na odboru ekonomickém, Městského úřadu Adamov popř. na
internetových stránkách města Adamova
www.adamov.cz.
•• na pokladně Městského úřadu Adamov,
Pod Horkou 101/2
pokladní hodiny:
pondělí a středa
8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek
8.00 – 11.00 hodin
Upozorňujeme poplatníky, že včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo
jejich nezaplacenou (neodvedenou) část
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Úhrady místních poplatků se řídí § 59
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Další informace týkající se místních poplatků získáte na tel. č. 516 499 629 nebo
osobně na Městském úřadu Adamov, odbor
ekonomický.
Odbor ekonomický

Město Adamov nabízí až do 31. 8. 2011 poskytování
výhodných půjček úročených 3% úrokovou sazbou
(p.a.) s dobou splatnosti max. 10 roků. Půjčky jsou
určeny na opravu a modernizaci bytů a rodinných
domů ve městě Adamově. Žadatelem může
být majitel nemovitosti v osobním vlastnictví či
společenství vlastníků bytových jednotek. Z půjčky
lze hradit až 50% nákladů na celou opravu.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
01.07. Ing. Jiří Říha, 81 rok,
Komenského 13
06.07. Anna Šumberová, 85 roků,
Komenského 1
09.07. Anna Bláhová, 81 roků,
Petra Jilemnického 4
09.07. Josef Gryc, 70 rok,
Sadová 27
11.07. Mgr. Ing. Miroslav Ševčík, 81 rok,
Dvořákova 5
14.07. Ing. Zdeněk Zahradníček, 85 roků,
Komenského 23
17.07. František Vetchý, 75 roků,
Komenského 1
25.07. Věra Casková,
80 roků, Opletalova 28
25.07. Markéta Bittengelová, 75 roků,
Opletalova 30
05.08. Slavomír Mikeš, 80 roků,
Komenského 15
07.08. Josef Hovorka, 87 roků,
Opletalova 44
09.08. Helena Perestová, 84 roky,
Komenského 1
16.08. František Hanák, 89 roků,
Hybešova 24
23.08. Marie Procházková, 80 roků,
Komenského 1
24.08. Bedřich Podborský, 83 roky,
Pod Horkou 8
25.08. Květoslava Fialová, 81 rok,
Sadová 20
27.08. Jarmila Slavíková, 70 roků,
Plotní 10
Úmrtí
16.06. Anna Svobodová, roč. 1921,
Družstevní 3
20.06. Zdenka Václavková, roč. 1939,
Krátká 7
21.06. Vlasta Selucká, roč. 1923,
Petra Jilemnického 2
07.08. Růžena Novotná, roč. 1930,
Údolní 1
11.08. Marie Krésová, roč. 1914,
Petra Jilemnického 21
Začátkem prázdnin pozvalo adamovské
kulturní středisko děti k návštěvě letního kina v
Boskovících, kde byl uváděn film Kuky se vrací.

Pravidla pro poskytování půjček a formulář žádosti
můžete najít na webových stránkách města Adamova
www.adamov.cz . Své žádosti nebo dotazy směřujte
na Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04
Adamov, odpovědný pracovník: pí Dita Mašková, tel.
516 499 631, ekonomika@adamov.cz
3

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 102. schůzi konané dne 21.6.2010
mimo jiné RM:
•• Doporučila ZM Adamova odsouhlasit vydání Změny Územního plánu města Adamov
na k.ú. Adamov, označené jako A10, včetně
jejich odůvodnění formou opatření obecné
povahy. Jedná se o povolení změny stávající pozemky zařazené do plochy individuální
rekreace na Kolonce na plochy všeobecného bydlení.
•• Schválila Smlouvu o krátkodobém pronájmu pozemku s občanským sdružením
Slovan Brno. Jedná se o smlouvu o krátkodobém pronájmu travnaté plochy na Městském stadionu Jindřicha Svobody v Adamově. Město Adamov požádal fotbalový klub
Slovan Brno o možnost využití fotbalového hřiště ve dnech 27.-29.7.2010 k tréninkovým účelům pro družstvo dorostu, které
absolvovalo herní soustředění v Penzionu
u kamenného kola.
•• Schválila záměr odprodeje části pozemku
parc.č.458/146 v k.ú. a obci Adamov dle přiloženého zákresu v katastrální mapě a uložila odboru KT vyvěšení schváleného záměru
na úřední desce. Jedná se o využití části pozemku po provozovně JMP na Kolonii.
•• Schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.
26-391-10 na realizaci parkoviště na ul. P. Jilemnického mezi REKO, a.s.Tímto dodatkem
došlo ke snížení původní ceny díla.
•• Doporučila ZM Adamova bezúplatným převodem převzít od Jihomoravského kraje
do majetku města pozemky parc.č. 399/31,
č. 450/9, č. 450/10, č. 450/11, č. 450/12
a parc.č. 450/13. Jedná se především o pozemky dle komunikace II/374 od kotelny
u nádraží po konec mechanizačního střediska ŠLP. Na těchto pozemcích se nachází
chodníky a čekárna MHD.
•• Vzala na vědomí zápisy z 40. jednání Kulturně informační komise a z 25. jednání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní
agendy 21.
•• Schválila podobu kroniky za rok 2009
v předloženém znění.
•• Schválila připojení fyzické osoby podnikající k rozvodu zemního plynu DN 300 na ulici
Osvobození v Adamově.
•• Projednala na základě žádosti Moravské
národní obce její iniciativu „Za vyvěšování
moravské zemské vlajky“ a rozhodla neakceptovat její požadavek na vyvěšení moravské zemské vlajky na „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ s tím, že Město
Adamov se k výzvě připojovat nebude.
•• Schválila Smlouvu o nájmu nebytových
prostor týkající se pronájmu prostor garáží
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v budově na ulici Nádražní č.p. 455, Adamov, která je majetkem firmy ADAVAK s. r.
o. Garáž bude využívána za účelem parkování nového vozu, který využívá pracovní
skupina.
•• Vzala na vědomí žádost občanů ulice Mírová ze dne 20.5.2010, která je směřována
k současné dopravní situaci na silnici II/374
při vjezdu do města a uložila starostovi města Adamova projednat s dotčenými orgány
možnost instalace dopravního značení na
úseku ulice „Mírová“ a Odboru správy majetku města při přípravě rozpočtu 2011 zahrnout do výdajů § 2212 částku na pořízení
stacionárního ukazatele aktuální rychlosti
projíždějících vozidel.
•• Schválila Smlouvy o nájmu nemovitostí –
zahrádek v lokalitách „ul. Údolní“, „ul. Osvobození“ a „louka pod Adamovem“.
•• Schválila Dodatek č. 11 ke smlouvě o zajištění sběru, svozu a likvidace směsného komunálního, objemného, nebezpečného a tříděného odpadu č. S/200515/31300061/08
se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
•• Schválila vzory smluv o nájmu nebytových
prostor.
•• Schválila Dodatky Smluv o nájmu nebytových prostor.
•• Projednala závěrečný účet Města Adamova
za rok 2009 a doporučila ho ZM Adamova
ke schválení.
•• Projednala a doporučila ZM Adamova
schválit Rozpočtové opatření č. 2/2010.
•• Doporučila ZM Adamova schválit přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 73.000,- Kč
na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci, zajišťujícímu
pro město Adamov veřejnou dopravu.
•• Doporučila ZM Adamova schválit Smlouvu
o úvěru se Státním fondem rozvoje bydlení
č. 232/396-10 na 1,5 mil. Kč.
•• Doporučila ZM Adamova schválit Pravidla
Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů.
•• Doporučila ZM Adamova schválit Dodatek
č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace.
•• Neschválila finanční příspěvek Moravskoslezskému svazu VTNP-PTP, občanskému
sdružení, na vydání publikace „Černí baroni
z okresu Blansko“.
Na 103. schůzi konané dne 22.6.2010
mimo jiné RM:
•• Vzala na vědomí zápis hodnotící komise ze
dne 22.6.2010 k vyhodnocení podlimitní
zakázky na stavební práce zadanou v otevřeném řízení v rámci projektu č. 09039193
„Stavební úpravy ZŠ Ronovská Adamov“.

•• Schválila nejvýhodnější nabídku na stavební práce v rámci projektu č. 09039193 „Stavební úpravy ZŠ Ronovská Adamov“ od
společnosti 3 V & H, s.r.o., Neradice 2324,
Uherský Brod.
•• Schválila Smlouvu o dílo č. S 2010/15 s výše
uvedenou společností.
Na 104. schůzi konané dne 30.6.2010
mimo jiné RM:
•• Vzala na vědomí zápis hodnotící komise ze
dne 22.6.2010 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
v rámci akce „RPS Adamov- sídliště Ptačina,
II. etapa“ a schválila nejvýhodnější nabídku
na stavební práce v rámci akce „RPS Adamov-sídliště Ptačina, II. etapa“ od společnosti LIBOR ŠEDA s.r.o., Sokolí 50, Třebíč.
•• Schválila Smlouvu o dílo s výše uvedenou
společností.
•• Vzala na vědomí zápisy z 41. jednání Kulturně informační komise a z jednání komise
Sboru pro občanské záležitosti.
•• Schválila prodejní cenu turistické mapy
Adamov a okolí ve výši 36,20 Kč /ks + aktuální sazba DPH. Mapy jsou k dostání na pokladně MěÚ.
•• Vzala na vědomí přerušení provozu školní
družiny v době letních prázdnin.
Na 105. schůzi konané dne 26.7. 2010
mimo jiné RM:
•• Schválila výpověď Nájemní smlouvy č.
2937932107 o pronájmu části stavby výpravní budovy v Adamově na ulici Nádražní č.p. 107 s tím, že informační tabule, kterých se pronájem týkal, budou přemístěny
na přístřešek zastávky MHD Adamov u nádraží ČD.
•• Vzala na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 03/2008/SN ze
dne 22. 9. 2008 se společností MobilKom,
a.s.. Tato smlouva se týkala pronájmu části
střechy a části nebytového prostoru v 6. NP
v budově Komenského 6 v Adamově pro
umístění technologického zařízení.
•• Schválila pořadí žádostí o pronájem bytu na
ul. Komenského 6 v Adamově a pořadí žádostí o pronájem bytové náhrady, sestavené dne 8. 7. 2010 a Smlouvu o nájmu bytu
k bytu č. 18 na ul. Komenského 6 v Adamově s žadatelkou uvedenou v zápise, která se
umístila na prvním místě v pořadí žádostí
o pronájem bytové náhrady.
•• Projednala a schválila nový Domovní a provozní řád Domu s pečovatelskou službou na
ulici Komenského 1 v Adamově.
•• Na základě žádosti Okresního soudu v Blansku doporučila ZM Adamova zvolit Bc. Libuši Špačkovou, bytem Adamov, do funkce
přísedící Okresního soudu v Blansku pro volební období 2010 až 2014.

•• Zřídila Komisi pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů
jmenovala předsedkyní této komise paní
PharmDr. Janu Novotnou, bytem Adamov,
a její členy.
•• Schválila dodatky ke smlouvám o úvěrech
se Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci. Dodatky sjednocují termín pro předkládání: přehledů o způsobu
využití úvěrů, pro předkládání výkazů města Adamova, pro předkládání schváleného
závěrečného účtu města, pro předkládání
schváleného rozpočtu, a to na 30. 6. každého roku, po dobu závazkového vztahu.
•• Schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2010.
•• Neschválila Smlouvu o pronájmu pozemku části parcely 73/9 v k.ú. a obci Adamov
předloženou Ing. Lopourovou. (Jedná se
o pozemek mezi fotbalovým stadionem
a zdravotním střediskem.)
•• Schválila Smlouvu o dílo č. SML/09072010/
s firmou ENBRA, a.s., na instalaci elektronických RTN v objektu Dům služeb, Družstevní
1, 679 04 Adamov.
•• Doporučila ZM schválit odprodej části pozemků parc.č.535/1, parc.č.520/20.
•• Schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi JMP Net, s.r.o.
•• Schválila cenu za prodej dlažby pocházející
z chodníků rozebraných v rámci regenerace
sídliště Adamov III – část tržnice, a to ve výši
3,- Kč/kus.

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Adamova na svém
31. zasedání konaném dne 30.6.2010
mimo jiné:
•• Schválilo Smlouvu o úvěru č. 960/10/LCD
s Českou spořitelnou, a.s. na poskytnutí
dlouhodobého investičního úvěru na dofinancování akce „Stavební úpravy ZŠ a MŠ
Komenského Adamov“.
•• Schválilo Smlouvu o úvěru č. 2010-2575
s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, a.s. na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování akce
„Stavební úpravy ZŠ Ronovská Adamov“.
•• Schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 73.000,- Kč na úhradu ztráty
vzniklé poskytováním žákovského jízdného
dopravci, zajišťujícímu pro město Adamov
veřejnou dopravu.
•• Schválilo Smlouvu o úvěru se Státním fondem rozvoje bydlení č. 232/396-10 na 1,5
mil. Kč
•• Schválilo závěrečný účet Města Adamova
za rok 2009 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením Města
Adamova za rok 2009 s výhradami a v rám-

ci přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků vzalo na vědomí zprávu o jejich nápravě.
•• Schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2010.
•• Schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
Základní školy a mateřské školy Adamov,
příspěvkové organizace.
•• Schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
3/2010 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
•• Stanovilo v souladu s ust. § 67 a § 68 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro volební období
2010 až 2014 počet členů Zastupitelstva
města Adamova ve výši 15 ti členů.
•• Vydalo Změnu Územního plánu města
Adamov, na katastrálním území Adamov,
označenou jako A10 včetně odůvodnění,
formou opatření obecné povahy.
•• Schválilo převzetí od Jihomoravského kraje
bezúplatným převodem do majetku města pozemky parc. č. 399/31, parc.č. 450/9,
parc.č. 450/10, parc.č. 450/11, parc.č. 450/12
a parc.č. 450/13 v k.ú. a obci Adamov.
•• Schválilo prodej části pozemku parc.č.
458/146 o výměře 158 m2, druh pozemku
ostatní plocha v k.ú. a obci Adamov za celkovou cenu 15.800,- Kč.
•• Vzalo na vědomí Zápis z finančního výboru.

Z další činnosti :
V současné době jsou v rozpracovanosti
celkem 4 stavební akce:
Stavební úpravy ZŠ Ronovská, které spočívají ve výměně oken a zateplení objektu.
Stavební úpravy ZŠ Komenského, které
spočívají ve výměně oken a zateplení objektu.
Upozorňujeme rodiče, aby vysvětlili svým
dětem zákaz vstupu na staveniště a hlavně,
aby nelezly po lešení. Toto upozornění platí
pro obě školy.
Revitalizace ploch zastávky MHD a ploch
před Domem služeb. V současné době probíhají palisádové úpravy pro budoucí zeleň
s následnou dlažbou, osvětlení plochy s umístěním času, datumovky a teploty. Ukončení
stavby je smluvně stanoveno do 15.10.2010.
Upozorňujeme občany na dodržování
značení a aby nevstupovali na staveniště!
Rekonstrukce vodovodního řadu na Kolonii. Probíhají postupně po jednotlivých ulicích
v koordinaci s rekonstrukcí plynovodů a kanalizace. Opětovně žádáme občany o dodržování bezpečnosti dle pokynů vedení stavby
a strpení, neboť stávající sítě jsou ve velmi
špatném technickém stavu a jejich rekonstrukce je velmi nutná.
Zpracovala: Bc. Libuše Špačková,
tajemnice

Použité zářivky do
popelnice nepatří

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do
kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití
unikat nebezpečné látky. Občané města
Adamova mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky na sběrný dvůr firmy GAMA
J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, v Adamově. Zpětný odběr všech
použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin,
které k tomu opravňuje zápis do Seznamu
výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní
systémy smluvně zajišťují celý proces, to
znamená od vytvoření sítě sběrných míst
(s využitím sběrných dvorů), až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního
odpadu, který končí na skládkách nebo ve
spalovnách. Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize,
fény, ledničky a další zařízení je financován
jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na
staré vyřazené elektrospotřebiče, za které
nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí
při prodeji nových výrobků odděleně od
ceny. Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného
přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá
třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě
k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního prostředí. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Adamov uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP,
byly do sběrného dvoru firmy GAMA J+P,
společnost s ručením omezeným, umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité
světelné zdroje nejen občané, ale i firmy
a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské
činnosti (prodejny, elektromontážní firmy,
menší podniky, instituce apod.). EKOLAMP
obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část
prostředků ze svého rozpočtu určených na
provoz systému nakládání s komunálním
odpadem, které může investovat do nádob na separovaný odpad.
Odbor správy majetku města
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Podzimní volby 2010
Prezident republiky vyhlásil svými rozhodnutími volby do zastupitelstev obcí
a dále do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“). Města Adamova se týkají oba druhy vyhlášených voleb.
Volby do zastupitelstev obcí i do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek
dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
U voleb do Senátu platí, že pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole konaném ve dnech 15.a 16.října 2010, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů
a nebude tak zvolen žádný z kandidátů,
bude se konat druhé kolo voleb, které
proběhne ve dnech 22. a 23. října 2010, ve
stejném čase jako při konání prvního kola
voleb, tj. v pátek 22. října 2010 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole umístili
na prvých dvou místech.
Pro oba druhy voleb budou společné
okrskové volební komise. To znamená,
že voliči přijdou do obvyklých volebních
místností s tím, že každá okrsková komise bude připravena umožnit voliči provést volbu dle jeho požadavků za dodržení podmínek pro hlasování stanovených
zákony pro jednotlivé volby. Bude záviset
pouze na vůli oprávněného voliče, zda
provede volbu do obou volených orgánů, nebo si zvolí pouze jednu z možných
voleb.
Při volbách do zastupitelstev obcí a do
Senátu jsou jednotlivými zákony stanoveny v některých případech odlišné podmínky, se kterými si Vás dovoluji následně
ve stručnosti seznámit.

tu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv. V současné době
se jedná o občany členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro
přiznání volebního práva. Tito občané
mají právo, pokud požádali o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
Žádost o zápis do dodatku může volič občan jiného státu - podat městskému
úřadu kdykoli (tj. již v současné době) do
doby jeho uzavření, ke kterému dochází
2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin,
tj. do 13. října 2010 do 16.00 hodin.
Žádost může být učiněna písemně nebo
osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se
žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno,
příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).
V případě osobní žádosti není písemná
forma vyžadována, neboť příslušný pracovník obecního úřadu učiní úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede po předložení dokladů, ze kterých jsou tyto potřebné údaje zřejmé
(např. průkaz o povolení k pobytu).
Pokud volič - občan jiného státu o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí
nemůže!
Voličem do Senátu je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve
druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně
18 let.

Určení kdo je
oprávněný volič

Je dána pouze pro volby do Senátu,
pro volby do zastupitelstva obce tato
možnost není!
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Senátu ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem
na voličský průkaz.
Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem do zastupitelstva obce je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného
státu, který nejpozději druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému poby6

Možnost hlasovat na
voličský průkaz

Způsob hlasování
a hlasovací lístky
Prokázání totožnosti a státního
občanství
Pro to, aby okrskové volební komise
umožnily hlasovat, je v obou případech
nezbytné, aby volič prokázal svoji totožnost a státní občanství.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je
uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni
na společném hlasovacím lístku v pořadí
určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet
volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě, případně na druhé
straně hlasovacího lístku. Volební stranou
může být politická strana, politické hnutí,
jejich koalice, nebo sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů. Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo
politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů
budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek bude na konci textu
opatřen otiskem razítka Městského úřadu
Adamov, který plní pro danou obec funkci
registračního úřadu.
Pro volby do Zastupitelstva města
Adamova požádalo v řádném termínu
o zaregistrování celkem 8 volebních
stran, a to 5 politických stran: ČSSD,
KSČM, KDU-ČSL , ODS a Volba pro město, dále pak 3 sdružení nezávislých
kandidátů pod názvy: A.N.F.- Adamovské Nezávislé Fórum, Nezávislé sdružení občanů Adamova a Sdružení nezávislých kandidátů.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu
jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací
lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,
a to v případech, kdy přihláška kandidáta
k registraci nebyla zaregistrována ani na
základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu, tedy Městského úřadu Blansko.
Oba druhy hlasovacích lístků budou
distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě
kteréhokoliv hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiné hlasovací lístky.
Úprava hlasovacích lístků
Po obdržení úředních obálek (pro každý druh voleb je stanovena jiná úřední
obálka - šedá pro volby do zastupitelstva
a žlutá pro volby do Senátu), vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může:
hlasovací lístek do zastupitelstva
obce upravit jedním z uvedených způsobů:
•• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být v obci volen, tj. 15.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl
by takový hlas neplatný.
•• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno, tj. 15. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je
uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
•• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva
obce. Pokud má být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je označena volební

strana s 15 kandidáty a kromě toho 5
kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené
volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti místech. Pokud
by byla tímto způsobem označena více
než jedna volební strana nebo více kandidátů než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek
do příslušné, tedy šedé úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do
úřední obálky několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
V případě voleb do Senátu volič vloží
do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se
rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak
neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do správné, tedy
žluté, úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad
a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Požadavky na přenosné volební
schránky je možno nahlásit na následujících telefonních číslech: 516 499 633 (matrika) a 516499623 (tajemnice).
Úřední oznámení o době a místě konání voleb, které bude obsahovat i popis
jednotlivých volebních okrsků s názvy
ulic, které k jednotlivým okrskům náleží,
budou řádně a včas zveřejněny na úřední desce a na plakátovacích plochách, a to
v termínu stanoveném zákonem. Pro lepší
informovanost voličů bude toto oznámení zveřejněno i v příštím čísle Zpravodaje.
Zpracovala: Bc. Libuše Špačková,
tajemnice

Významné výročí

Anna Šumberová – 85. narozeniny
Narodila se 6. července 1925 v Račicích
u Vyškova. Měšťanskou a poté i hospodyňskou školu absolvovala ve Vyškově. V r. 1946
se provdala za adamovského občana Ludvíka Šumberu ml., řezníka, uzenáře a hostinského. V letech 1947 – 1954 se jim narodily
postupně tři děti – jeden syn a dvě dcery.
Od provdání pracovala paní Šumberová vždy s manželem. Napřed v jejich řeznictví, později v Masně a nakonec v novém
obchodním domě v moderní samoobsluze.
Oba pracovali i v důchodu, měli svoji práci
rádi a rozuměli jí.
V roce 1992 paní Šumberová ovdověla.
V současné době žije v Domě s pečovatelskou službou v Adamově. K významnému
životnímu výročí jí přejí všechno nejlepší,
dobré zdraví, hodně pohody a spokojenosti
do dalších let přátelé, známí, rodina i bývalí
zákazníci.
-MK-

Srdečné blahopřání

Dne 6.8.2010 oslavili manželé Jaroslav
a Olga Krausovi 50 let společného života.
K výročí zlaté svatby jim z celého srdce
blahopřejí dcery s rodinami.
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Aktuální informace ze svodky
událostí Městské policie Adamov
Vybrané události z června
2010 konkrétně:
* Během denní služby bylo strážníkem
MP Adamov zjištěno, že na ul. Nádražní se
u rozbitého vozidla pohybují osoby, které jej
rozebírají. Strážník osoby zadržel a předal do
rukou OO PČR Blansko k dalšímu opatření.
* Během zásahu JSDH Adamov, při zmírňování a odstraňování škod vzniklých během ,,průtrže mračen“, došlo ke zranění zasahujícího člena JSDH Adamov a to tak, že
některý z přihlížejících občanů, nemaje pochopení a úctu k zasahujícím členům JSDH
Adamov, vhodil na jednoho z členů krabici
obsahující smíšený odpad a skleněné láhve,
která se nacházela před obchodem na Smetanově náměstí. V souvislosti s tímto jednáním došlo ke zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Celou tuto událost šetřili strážníci MP Adamov, avšak pro závažnost celé situace byla věc postoupena OO PČR Blansko.
* V odpoledních hodinách bylo strážníkům MP Adamov oznámeno, že v prostorách
klubu mládeže ,,Zlatá zastávka“ došlo k odcizení mobilního telefonu. Šetřením strážníků
na místě bylo zjištěno, že věc má zřejmě na
svědomí jim dobře známý mladík. Strážníci
dále zjistili, že mobil byl obratem prodán do
zastavárny v Blansku. Strážníkům se podařilo zajistit mobil i pachatele tohoto jednání.
Mobil byl vrácen majiteli a podezření ze spáchání přestupku bylo oznámeno (spolu s pachatelem) k projednání správnímu orgánu
pro projednávání přestupků MěÚ Adamov.
* Strážníci přijali oznámení o pohybu cizích
osob v prostoru dílem ŠLP Křtiny na ul. Nádražní. Strážníci se dostavili na místo, kde
zjistili, že muži zde kradou železný šrot. Muži
byli požádáni o podání vysvětlení a po provedených dalších úkonech (navrácení odcizeného materiálu) jim byla uložena bloková
pokuta. Strážníci dále monitorovali pohyb
těchto osob až do odjezdu z Adamova.
* Strážníci MP Adamov byli přizváni jako
nezúčastněné osoby k domovní prohlídce
na ul. P. Jilemnického. Celá prohlídka byla
v kompetenci OO PČR Blansko a SKPV Blansko. Domovní prohlídka proběhla v rámci zákonných oprávnění.
* Strážníci MP Adamov byli požádání OO
PČR Blansko o prověření černé skládky, která se nachází v lese nedaleko Adamova směrem na Utěchov. Strážníci provedli šetření,
fotodokumentaci a upozornili vedoucího
polesí Vranov na výskyt této skládky. Zjiště8

né informace předali strážníci zpět OO PČR
Blansko k dalšímu opatření.

Vybrané události
z července 2010 konkrétně:
* Strážníkům bylo oznámeno, že došlo ke
krádeži slunečních brýlí v obchodě na Smetanově náměstí. Provedeným šetřením bylo
zjištěno, že brýle odcizil strážníkům dobře
známý mladík, kterého se jim podařilo dopadnout nedaleko obchodu. Když se mladík
dozvěděl, že je krádež řešena prostřednictvím strážníků MP Adamov, vrátil odcizený
předmět do prodejny. To jej však neuchránilo před blokovou pokutou, kterou byl nucen
uhradit.
* V nočních hodinách byli strážníci všímavými sousedy přivoláni k bytu na ul. Pod Horkou, kde docházelo k napadání mezi partnery. Když se strážníci dostavili k výše zmíněnému bytu, otevřela jim otřesená paní, která
sdělila, že ji fyzicky napadl její přítel. Vzhledem k tomu, že přítel byl pod vlivem alkoholu takovým způsobem, že byl dále pro
svoji přítelkyni nebezpečný, byl převezen
na protialkoholní záchytnou stanici BrnoČernovice. Projednání fyzického napadení
mezi partnery (osobami blízkými) je vázáno
na podání návrhu k projednání přestupku,
o čemž byli oba partneři informováni.
* Během měsíce července asistovali strážníci při výjezdech vozů RZS. V prvním případě byli strážníci přivoláni na hotel Pod
Horkou, kde si jeden z ubytovaných hostů
přivodil zranění, odmítal transport k ošetření a hrozilo nebezpečí, že dojde k napadení
posádky RZS. V druhém případě byli strážníci přivoláni na ul. Mírová, ještě před příjezdem RZS, z důvodu vzniku určitého druhu
záchvatu u jednoho mladíka, který se choval velmi agresivně a napadal svoji rodinu.
Strážníci mladíka, společně s rodiči, uklidnili
a umožnili jeho transport do odborného zařízení v Brně.
* Výjezd strážníků si vyžádala i přítomnost dvou opilých osob, které se pohybovaly nebezpečně blízko kolejiště u nádraží ČD.
Jednalo se o dva muže, kteří si kolejiště vybrali jako vhodné místo k odpočinku. Strážníci oba muže z kolejiště vyvedli a postarali
se o jejich bezpečný návrat domů.
* Strážníci se na nádraží ČD vydali i v pozdějších dnech. Ve zde stojícím vlaku se totiž nacházel muž bez platné jízdenky, který
odmítal prokázat svoji totožnost a dopustil

se znečištění vlaku. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a potřebné údaje
předali pracovníkovi ČD, který měl na zjištění totožnosti právní zájem.
* V odpoledních hodinách byli strážníci
přivoláni na ul. Mírová pro podezření, že se
v jednom z bytů nachází zemřelý. Provedené
šetření napovídalo tomu, že se v bytě již delší dobu opravdu nachází muž bez známek
života. Na místo byla přivolána hlídka OO
PČR Blansko a HZS Blansko. Za přítomnosti
těchto složek bylo provedeno otevření bytu
s následným zjištěním, že se v bytě opravdu
nachází zemřelý. Strážníci na místě asistovali
hlídce OO PČR Blansko.
* Příslušníci OO PČR Blansko, společně
se strážníky MP Adamov, provedli zadržení osoby, která měla být dodána do výkonu
trestu odnětí svobody. Zadržení proběhlo
v jejím bytě na ul. Mírová.
Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov

Ohlédnutí za koncem
školního roku

Už se stává tradicí, že v měsíci červnu
se naše školka loučí s předškoláky velkou
slavností. Budoucí prvňáčci se předvedli svým maminkám, tatínkům, babičkám
a dědečkům hudební pohádkou „Paraplíčko“ a tématicky zaměřeným pásmem básniček a písniček. Poté byly děti pasovány
na prvňáčky a na památku dostaly balíček sladkostí, pomůcek a CD s fotografiemi z akcí mateřské školy. Další tradicí naší
MŠ je ukončení školního roku „Zahradní
slavností“. Zahrada naší školky se na jedno
odpoledne proměnila v jedno velké hřiště

plné zábavy a sportu. Jedna soutěž střídala druhou. Úkoly tentokrát neplnily děti
s učitelkami, ale se svými rodiči. Všude bylo
plno smíchu, veselí a povzbuzování. Vyvrcholením naší slavnosti byla nejenom sladká odměna, ale i rodinné opékání párků.
Největší odměnou nám byla spokojenost
a úsměvy dětí i rodičů, takže se nám ani
nechtělo domů.
Kolektiv MŠ P. Jilemnického

Pozvánka na výstavu
Karel Zeman – grafik a medailér

Po prázdninové přestávce připravil Historicko-vlastivědný kroužek ve Společenském
centru MKS v Adamově výstavu významného českého grafika a medailéra Karla Zema-

na. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 12.
září 2010 v 16.30 hodin. Výstavu uvedou
Ing. arch. Petr Haimann a PhDr. Jaroslav Budiš,
v hudební části vernisáže vystoupí Dr. Simona Holubcová se skladbami pro loutnu. Výstavu můžete navštívit od 12. do 21. září 2010 od
13.00 do 17.00 hodin.

Karel Zeman se narodil v roce 1949 v Brně,
vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu
v Brně a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Většinu grafických prací vytvořil
technikou mědirytiny. Mědirytina je nejstarší grafickou hlubotiskovou technikou, vyžaduje soustředěnost, ovládání práce s rýtky,
trpělivost a důslednost. Karel Zeman si mědirytinu vyzkoušel už jako student na střední škole, kdy dostal příležitost vytvořit první
práce. Okouzlila ho natolik, že této královně
grafických technik je věrný až do současnosti.
Umělec obdivuje ženy jako fenomény okouzlení, lásky, ale i „nesmrtelnosti“, koně miluje
Zeman pro jejich velkolepost ve všech pohybech. Přitahuje ho historie bitev pro možnosti osobitého zachycení spleti lidských a koňských těl, již zkoumá ne pouze výtvarně, ale
i z vojenského pohledu.
Jako osmnáctiletý středoškolák vytvořil
také svou první medaili – k 200. výročí narození Napoleona pro brněnské muzeum. Napoleon a bitva u Slavkova se staly autorovým
celoživotním tématem. Ve svých grafikách
a medailích se k němu stále vrací. Je autorem
stovek ražeb připomínajících významná výročí, památky, události a osobnosti. Zemanův
přístup není sochařský, jako u většiny současných medailérů. Jeho medaile vycházejí z grafiky, jsou jakoby miniaturními ilustracemi. Na
malé ploše dokáže soustředit vedle hlavního
motivu i množství detailů s bohatou symbolikou. Medaile Karla Zemana se již natrvalo zařadily mezi nejlepší díla české drobné plastiky
druhé poloviny dvacátého století.
Znalci oceňují na Zemanových medailích
a grafikách nápaditost a bohaté historické
znalosti, s kterými přistupuje ke každému námětu. Jeho práce jsou oblíbenými sběratelskými artefakty muzeí a galerií v celé Evropě,
ale i u milovníků umění a historie. Mohu jen
doporučit tuto jedinečnou příležitosti zhlédnout výběr z díla našeho známého umělce.
JB
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Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, č.t. 516 446 590, 607 518 104
www stránky: mks-adamov.cz, e-mail: mks@mks-adamov.cz

Divadlo Ludmily Frištenské – představení
KOUZELNÉ SLŮVKO
Začátek: v 9.45 hodin, vstupné 30 Kč
ÎÎ 18. září 2010
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH
LÁZNÍ GYÖR
Odjezd v 6.30 hodin z Adamova.
Přihlášky do 9. 9. 2010.
ÎÎ 20. září 2010
ZÁJEZD DO MDB – NA PŘEDSTAVENÍ
DOKONALÁ SVATBA
Autobusový zájezd na komedii o dni, kdy
„se lámou životní osudy“.
Odjezd: v 18.30 z Adamova I a v 18.45
z Adamova III.
Cena zájezdu pro dospělé: 360 Kč, pro
studenty a seniory: 200 Kč

ÎÎ 5. září 2010
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ MARTY
ZVĚŘINOVÉ „JAK ŠEL ŽIVOT...“
salonek MKS Adamov III v 16.00 hodin
Výstava je připravena u příležitosti životního
jubilea vystavovatelky. Záštitu nad ní
převzala PaedDr. Věra Hlavsová. V kulturním
programu vystoupí Bohemia classic trio.
Výstava potrvá do 14. září t.r. včetně a bude
otevřena denně od 13.30 do 17.30 hodin.
ÎÎ 12. září 2010
VERNISÁŽ VÝSTAVY KARLA ZEMANA
Výstavní síň Společenského centra na
Komenského ul. v 16.30 hodin
Výstava potrvá do 21. září vč. a je otevřena
denně v době od 13 do 17 hodin.
ÎÎ 14. září 2010
VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO OKOLÍ
ADAMOVA:

10

Tetřeví studánka – Habrovecká bučina aj.
Vlastivědný výlet s průvodcem Ing. Jiřím
Truhlářem. Odjezd z Adamova III v 8.35
a v 9.00 hodin z Horky.
Cena výletu: 70 Kč
ÎÎ 17. září 2010
ZÁŘIJOVÉ DOPOLEDNE S POHÁDKOU...

ÎÎ 21. září 2010
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLNÍCH
LAVICÍCH - pravidelné setkání s novými
prvňáčky, jejich rodiči, prarodiči
a kamarády při zábavném odpoledni
pořádaném ve spolupráci se SPOZ při
MěÚ Adamov a firmou Zdeněk Pernica,
autoškola Kotvrdovice.
Začátek v 16.30 hodin. Dobrou zábavu
pro přítomné připravily tetiny Matylda
a Klotylda.
Vstup volný.

ÎÎ 22. září 2010
„MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD“ s ELIŠKOU
BALZEROVOU
představení v Divadle Bolka Polívky
Začátek v 19 hodin.
Doprava zajištěna.
ÎÎ 24. září 2010
ALEXANDROVCI – KONCERTNÍ TURNÉ
2010
Autobusový zájezd na vystoupení slavného
souboru Alexandrovci na Výstaviště v Brně.
Hosté akce: Aleš Brichta a Petra Janů
Začátek koncertu v 15 hodin, odjezd
z Adamova ve 13.40 hodin z Adamova
I a 14.50 z Adamova III.
Cena zájezdu: 1.030,- Kč
ÎÎ 25. září 2010
DO PRAHY VLAKEM ZA VLÁČKY
A LETADLY...
Zájezd do Prahy pro rodiče s dětmi.
Program:
- exkurze na letišti Praha Ruzyně
- návštěva Království železnic, kde
současně probíhá největší výstava
produkce Lego City.
V jednání je dále projížďka historickou
tramvají centrem Prahy.
Království železnic: Ve třech podlažích na
ploše 2500 m2 bylo 1. července otevřeno
prvních 115 m2 modelového kolejiště.
Úvodní plocha 115 m2 modelového kolejiště
představuje průřez všemi technologiemi
a stavebními prvky, které budou použity
na dalších segmentech modelového
kolejiště Království železnic. Návštěvníci zde
uvidí několik dominant České republiky,
pohyblivý automobilový park a spoustu
dalších technických „vychytávek“. Systém
miniaturních kamer v lokomotivách vláčků
zprostředkuje divákům přímý zážitek z jízdy
zmenšenou krajinou. Součástí Království
železnic je i stálá výstava z historie železnice
na našem území.
Bližší informace na plakátech a přímo
v MKS. Přihlášky do 11. září 2010.

PŘIPRAVOVANÉ KURZY
pro školní rok 2010- 2011
Angličtina:
pro nejmenší I jazykový kurz pro nejmenší, lektor
Mgr. Helena Ličková, kurz probíhá 1x týdně, zahájení
v polovině měsíce září 2010
pro nejmenší II - pokračovací jazykový kurz pro
nejmenší děti, které již kurz navštěvovaly v loňském
roce, lektor Mgr. Helena Ličková, kurz probíhá 1x
týdně, zahájení v polovině měsíce září.
angličtina pro dospělé - začátečníci, mírně a středně
pokročilí, pokročilí, lektor Mgr. Jindřiška Tronečková,
zahájení jednotlivých kurzů dle zájmu v polovině září
2010, schůzka zájemců 16. září 2010 v 17.30 hodin
v MKS Adamov

Cvičení:
jóga cvičení 1x týdně 1,5 hodiny, pod vedením
lektorky Miloslavy Rejdové, první – ukázková hodina
16. září 2010 v 17.30 hodin
cvičení pro úlevu tříměsíční kurz cvičení
/rehabilitační cvičení na páteř, latinsko-americké
tance, jóga, pilates/ 1x týdně 1,5 hodiny pod
vedením lektorky Věry Volné. Ukázková hodina
23. září 2010 v 17.30 hodin. Zahájení kurzu od konce
září 2010. S sebou: tričko, tepláky, ponožky, podložku
na cvičení
břišní tance 10 lekcí, 1x týdně 1,5 hodiny dle zájmu
buď pokračovací kurz nebo kurz pro začátečníky pod
vedením lektorky Andrey Kleinové. Zahájení na konci
měsíce října 2010.
trénování paměti 10 hodinových lekcí zaměřených
na procvičování paměti zájemců všech věkových
kategorií pod vedením Michaely Nešporové.
Zahájení dle počtu zájemců od konce října 2010.

Přihlášky a informace k jednotlivým
kurzům: MKS Adamov, č.t. 516 446 590,
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz
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ÎÎ 30. září 2010
MUZIKÁLOVÝ KONCERT ZUŠ JEDOVNICE
Začátek v 18 hodin v sále MKS.
… Večer – přehlídka těch nejkrásnějších
melodií a písní z našich i cizích muzikálů
v podání členů souboru JAKO při ZUŠ
Jedovnice pod vedením Hany Korčákové.
Vstupné: 60 Kč

Pozvánky na později...

Ačkoliv do listopadu i prosince bývá ještě spousta času, připravuje MKS na tento čas
zájezdy na koncerty, u kterých opět máme
vstupenky rezervovány jen krátký čas. Proto znovu upozorňujeme, že uvedené termíny musí být ze strany MKS dodrženy, proto
i Vaše objednávky budou brány jen tak, jak je
u jednotlivých pozvánek uvedeno.

ÎÎ 30. 10. 2010
KONCERT EVY URBANOVÉ A KARLA GOTTA
Hala Rondo Brno, začátek v 19 hodin, cena
zájezdu cca 650 Kč (vstupenky do bočních
sektorů A,B,C,D)

Přihlášky do 14. 9. 2010
ÎÎ 12. 11. 2010
MUZIKÁL NA LEDĚ MRAZÍK
Hala Rondo Brno, začátek v 18 hodin, cena
vstupenek pro představení v Brně není
prozatím stanovena.
Přihlášky do 30. 9. 2010.
ÎÎ 3. 12. 2010
ÎÎ VÁNOČNÍ KONCERT HANY
ZAGOROVÉ
Brno – Boby centrum, začátek ve 20 hodin,
cena zájezdu cca 550 Kč.
Přihlášky do 20. 10. 2010.

MKS Adamov připomíná termín uzávěrky
XVII. ročníku soutěže pro fotografy amatéry

Na říjen připravujeme:
ÎÎ 2. října 2010
autobusový zájezd na muzikály do Prahy
– CARMEN, ROBIN HOOD, DĚTI RÁJE
A BARON PRÁŠIL
ÎÎ 3. října 2010
SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ
PAVEL ŠPORCL – POCTA PAGANINIMU
Začátek v 17 hodin v kostele sv. Barbory
v Adamově.
Předprodej vstupenek od 6. září 2010
v MKS Adamov. Rezervace prostřednictvím
e-mailu: mks@mks-adamov.cz
Vstupné: 250 Kč

DOVOLENÁ 2010,
kterým je 17. září 2010.

Do tohoto termínu musíte doručit na adresu MKS,
Opletalova 22 jeden až tři snímky z letošní dovolené.
Fotografie je nutné označit jménem, příjmením a věkem
soutěžícího, jeho adresou, případně vtipným komentářem.
V říjnu 2010 bude soutěž vyhodnocena a všechny
soutěžní snímky vystaveny v MKS.

Slova pro povzbuzení...
Pokora není zrovna slovem, které by znělo sympaticky. Většinou si za ním představíme shrbeného člověka, který se plazí v prachu před někým mocným, jen aby dosáhl
svého cíle. Za nejlepší definici pokory však
považuji výrok jednoho syrského myslitele ze 3.století: „Pokora, to je soulad pravdy
o tobě, o druhém a o světě.“
To už nám možná zní lépe. Chce to ovšem,
abychom uměli přijmout jak svou dokonalost, tak nedokonalost, jak své úspěchy, tak
chyby. A zároveň v souladu s tím strávit, že
i druhý má právo na chybovat a přitom mu
zcela upřímně přát dobré výsledky. Kdo se
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někdy snažil o takovouto pokoru, určitě zažil
ten zvláštní vnitřní pocit štěstí, který se odjinud získat nedá.
Jak to je ale s naším vztahem ke světu?
Překvapivě zjišťujeme, že tam máme dluhů
snad víc, než vůči lidem. Přírodu považujeme za lékaře, za boha, za matku, za zdroj
obživy a inspirace. Nechceme si připustit, že
příroda umí být i tvrdá, až krutá.
Ten prastarý výrok o pokoře však platí
stále. Přírodu nelze ani proklínat ani zbožšťovat, ale vidět ji pravdivě. Stejně jako sebe,
stejně jako jiné.
Jiří Kaňa

Vzpomínka

Plán vycházek TJ
SPARTAK Adamov – odd.
Turistiky na září 2010:
11.09.2010 - SO - ROZHLEDNA SLUNEČNÁ V. Pavlovice - Bořetice – Vrbice - Kobylí 17 km (O) (Adamov zast.ČD 7.40 – 8.00,
8.30 - Zaječí 9.03, 9.08 – V. Pavlovice 9.16)

Dne 16. 7. 2010 uplynulo 14 let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Jaromíra Vaňková. S láskou
v srdci vzpomínají dcery s rodinami.

25.09.2010 - SO – JEDE KUDRNA OKOLO
BRNA, Z Bystrce do Bystrce 10 km (K)
(Adamov ČD 8.40 – Brno 9.00, dále MHD
Bystrc)

Druhý prázdninový vlastivědný výlet
pořádaný MKS Adamov byl plný změn.
Místo nemocného průvodce A. Tůmy nás
prováděl Vlastislav Káňa, pracovník CHKO
MK Blansko, a původně plánovanou trasu
jsme vyměnili za Moravský kras - Sloupskošošůvské jeskyně. Ale nelitovali jsme....

Digitální televize
zdarma!

Dne 31. 8. 2010 uplynulo již 25 let, kdy
nás navždy opustil můj drahý manžel pan
Alexander Peresta. S láskou v srdci stále
vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 12. 9. 2010 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, tatínek a dědeček pan Jaroslav Slavík. S úctou a láskou
stále vzpomínáme.

Neplaťte UPC nebo O2 za něco, co můžete
mít zdarma! Provádím instalaci příjmu digitální
televize, která je

!bez jakýchkoliv měsíčních poplatků!
Antény-Satelity, Ing. Vladimír Bílý
Individuální instalace i úpravy spol. TV antén
Tel.: 608 441 375, e-mail: vladimir.bily@ada-net.cz

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY
JIŘÍ HAVLÍČEK
SADOVÁ 23, 679 04 ADAMOV
Mobil: +420 732 879 242
e-mail:
autodoprava.havlicek@seznam.cz

Váženým zákazníků nabízíme
služby:
•• Přistavování kontejnerů
•• Odvoz stavebních odpadů – sutí a zeminy
•• Dovoz veškerého materiálu: cihel, písku, štěrku, betonu
•• Dovoz uhlí a dřeva
•• Odvoz směsného, objemného i jiného
odpadu
•• Zajištění uložení odpadů
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Otevřené mistrovství
Jižní Moravy veteránů

Dne 19.6.2010 se konalo v Adamově v prostorách Šipkového klubu otevřené mistrovství jižní Moravy veteránů, kterého se zúčastnilo 19 hráčů ve dvou kategoriích – 40 až 49
let a 50 a více let. Celý turnaj proběhl ve výborné atmosféře a po jeho skončení byl doplněn o turnaj náhodně losovaných dvojic. Pro
všechny hráče byly připraveny věcné ceny,
pro nejlepších šest finanční odměny a pro nejlepší tři a nejlepší ženu poháry. V mladší kategorii zvítězil Ivo Tretera, který se zasloužil o výchovu nejlepších Adamovský hráčů Martina
Rédy, který skončil na druhém místě a Aleše
Mrvy, který skončil na třetím místě. V kategorii
starších zvítězil Miroslav Pouchlý před Janem
Zahradníkem a Jaromírem Pořízkem. V turnaji dvojic se stali vítězi Martin Réda s Janem
Zahradníkem před Alešem Mrvou s Aloisem
Richterem a na třetím místě skončili Martin
Šeba s Lubošem Pečinkou. Dále byla vyhodnocena nejlepší žena, kterou se stala Věra Hofbauerová. A také první hozené bingo v obou
kategoriích – Aleš Mrva a Luboš Pečinka a zavření nejvyšším číslem (88) Jan Zahradník.
Šipkový klub Adamov ve spolupráci s JMOŠS
bude na základě tohoto prvního úspěšného
ročníku pokračovat v pořádání tohoto turnaje každý rok. S tím, že jako poctu jednomu
ze zakládajících členů Šipkového klubu Adamov Martinu Taschovi, který nás letos navždy
opustil, bude tento turnaj v příštích letech pořádán jako Memoriál Martina Tasche.

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na přátelské
fotbalové utkání u příležitosti 80.
výročí vzniku kopané v Adamově,
které se uskuteční v sobotu 25. září
2010 od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti mezi FK Adamov staří
páni - Internacionálové AC Sparta Praha.
FK Adamov

INZERCE

 Hubnutí: www.zdravehubnout.cz
 Podnikání: www.vydelekzdomu.cz
 Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.
605 902 875.
 Pronajmu nebo prodám byt 1+1
v Adamově na ulici Sadová, 8 patro. Tel.
731 564 621.
 Prodám nebo pronajmu garáž na ulici
Plotní. Tel. 721 591 482.
 Hledáme podnájem bytu 1+1 nebo 2+1
v Adamově. Spěchá! Tel. 777 669 682.
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80 let ADAMOVSKÉHO FOTBALU - 4. část
Sezóna 1970 – 1971 se rozjížděla již bez vynikajícího Josefa Skarky, který po 151 zápasech
a 55 vstřelených brankách odešel jako hrající
trenér do Sokola Doubravník. Trenérské taktovky se chápe Zdeněk Nehyba, který na stará kolena ukončil své hráčské působení v sousedních Babicích. Hrát začal i mladý trucující
stoper Jan Ruta, který si oblíbil značně Jihlavu
a nemohl se smířit s tím, že ho tam mateřský
oddíl odmítl pustit sportovat. Bylo to totiž ale
logické, protože aktivně skončil Antonín Bílý
a další stoper na obzoru nebyl. Končil také muž
devatera řemesel Bobin Brzobohatý. Z Metry
Blansko byl získán brankář Petr Ševčík, alias
„Biskup“, který si zahrál za Metru i I.ligu v košíkové. Začali také hrávat nadějní adamovští
dorostenci Jindřich Svoboda a Milan Dudík.
Po podzimu Adamov okupoval desátou příčku
a hrál v podstatě o záchranu. V roce 1971 skončil v A-mužstvu hráčsky František Sychra a začal
trénovat B-mužstvo. Jaroslav Smítal odešel do
Metry Blansko. Brankář František Surý skončil
po vleklém zranění. Hrát začali dorostenci Zdeněk Čípek a Petr Novák, z Dukly Řečkovice se
z vojny vrátil odchovanec Zdeněk Buřík a svoje
nesporné umění začal ukazovat další dorostenec Aleš Veselý. V přátelském utkání v Brně na
Rybníčku Zbrojovka Brno – Sp. Adamov je dosaženo skóre 7:0 (3:0), když branky vedoucího
druholigového celku zaznamenali Kukla 4, Mikloš, Tolar a Sýkora po jedné. V oddíle působí
i brankáři bratranci Miroslav a Ladislav Lošťákovi, kteří však v A-mužstvu příliš prostoru nedostávají. Mužstvo skončilo v soutěži na 10. místě
s 18 body před Baníkem Zbýšov, Sp. I.brněnská
a sestupujícími Spartakem Líšeň a Spartakem
Kuřim. Do divize postoupila RH Znojmo. Nejlepším střelcem župního přeboru byl Vydra
z Poštorné s 28 zásahy.
Podzim sezóny 1971 – 1972 začal opět úporným bojem o záchranu. Adamov uhrál pouze
8 bodů, a to bylo velice málo. Končil zkušený
fotbalista původem z Maloměřic Vlasta Kristek
s bilancí 182 zápasů (10 branek), po podzimu
přestal hrát rázný obránce Jan Nosek (250 utkání) a dispečer středu pole Ivan Moták, který za
Adamov odehrál 207 utkání a vstřelil 49 gólů,
jenž odešel zakončit svou hráčskou kariéru do
Sokola Žebětín. Hrát už nechtěl i spolehlivý
útočník Eda Žec. Na jaře 1972 se v mužstvu objevuje sice málomluvný, ale o to více výkonný
Jan Veselý z MKZ Rájec-Jestřebí, zkouší se i třetí z bratří Hédlů, Josef. Milan Dudík a Jindřich
Svoboda vojákují víc než úspěšně v Dukle Brno
a začínají se kolem nich „motat“ bafuňáři ligové Zbrojovky Brno. V Adamově se v té době vyvíjí pod hlavičkou SSM Spartak Adamov i dívčí
fotbalová jedenáctka a hádejte, kdo jsou jejími
nejlepšími hráčkami. Ne, není to žádné překva-

pení, jsou jimi dvojčata Jiřina a Zdeňka Svobodovy, sestry plavovlasého Jindry. To je tedy dokonalá fotbalová rodina! Z Metry přichází pohodový hráč Jaroslav Šenekl, jehož starší bratr
František hraje v Královopolské Brno. Adamov
uhrál na jaře ještě o bod méně než na podzim,
a to znamenalo jediné: mužstvo skončilo s 15
body na 12. místě, když se o skóre přehouplo
před Slovan Hodonín. Poslední skončila I. brněnská Brno se 13 body. Tentokrát sestoupilo
celkem šest mužstev a k záchraně bylo potřeba
uhrát osmé místo. Na to Adamov v tomto ročníku v žádném případě neměl. Nejvíce soutěžních utkání sehráli Miloš Boček a Jan Ruta – 25,
nejvíc branek zaznamenal Aleš Veselý – 7. Druhý vrchol adamovské kopané skončil tedy velice brzy po třech letech.
Po sestupu do I.A třídy vedl mužstvo v sezoně 1972- 1973 nejdříve hrající trenér Miloš
Boček, kterého na jaře roku 1973 vystřídal trenér Josef Hloušek. V mužstvu se objevoval i syn
divizionáře Tučka Josef „Jozin“ junior a do Adamova se přistěhovavší Polák - Kazimierz Gawlik. Zkoušen je i Josef Havelka a bratr Zdeňka
Handla Petr, příslušník záložního celku ZKL
Brno. Mužstvo obsazuje solidní 5. místo, když
v posledním mistrovském utkání poráží vítěze Spartak Jihlava 3:2. V mezinárodním utkání
s Planetou Radebeul vítězí v Adamově domácí
4:2 a v odvetě v NDR domácí Planeta oplácí porážku výhrou 5:4. V turnaji k 50. letům Sokola
Jedovnice hraje Adast Adamov s Duklou Brno
(s Jindřichem Svobodou a Milanem Dudíkem)
0:0 a prohrává na penalty 2:5 a o 3. místo poráží domácí Sokol Jedovnice (vítěz okresního
přeboru) 8:2.
Sezóna 1973 – 1974 je opět sezóna zmaru.
V říjnu 1973 se hraje na stadioně za Lužánkami
za umělého osvětlení utkání Zbrojovka Brno
– Spartak Adamov s výsledkem 4:0 (2:0). Oba
adamovští brankáři Košťál a Petr Ševčík dostali
po dvou gólech, když se 2x trefila nová posila
Hamár a jednou Mikloš a Hamřík. Trenér Hloušek nedokázal zkonsolidovat mužstvo a to se
po nevyrovnaných výkonech umístilo na sestupovém 13. místě, když předstihlo v tabulce pouze soubor Sokola Rapotice, kde končí
svou veledlouhou fotbalovou kariéru zbrojovák Milan Hájek. Porážka v přátelském utkání v Králově Poli s III. ligovým mužstvem KPS
vedeným trenérem Josefem Skarkou 3:0 byla
sice čestná, ale jednoznačná. Jan Fojt, Mirek
Hedl a Jan Veselý odehráli 25 mistráků a Zdeněk Handl byl nejlepším střelcem s pouhými 5
brankami. Jindřich Svoboda po příchodu z vojny odehrál poslední 2 zápasy za Adamov a přestoupil do ligové Zbrojovky Brno, kde se díky
své poctivosti okamžitě zapracoval do kádru
A-mužstva.

V měsíci srpnu mohli malí i velcí návštěvníci MKS
navštívit akci nazvanou PRÁZDNINOVÉ POHÁDKOVÉ
ODPOLEDNE S POHÁDKOVOU VÝSTAVOU.

Vlastivědný výlet s Ing. Jiřím Truhlářem nás zavedl nejen do bílovických
lesů, ale jeho účastníci mohli vidět nová dřevěná boží muka ve
Křtinách. O tom, jak se komu líbila, se vedly dlouhé diskuze.
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Letní etapě výstavy Flora Olomouc vévodily mečíky. Novinkou tohoto ročníku byl mečík “Liduška”,
který zaujal nejen návštěvníky výstavy, ale i redaktory, novináře, fotografy ad.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení

ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs.

ADA-NET telefon - zřízení

ZDARMA

ADA-NET pro důchodce

C 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

download i upload, žádné limity, žádná FUP

Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2010 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET START

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

450,-

500,-

600,-

6 měsíců

9 měsíců

12 měsíců

ADA-NET TELEFON

10/10 Mb 20/20 Mb 80/80 Mb 0,84 Kč

za

360,-

za

360,-

za

360,-

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč

1,00 Kč 0,50 Kč
špička (bez/vč.DPH)

mimo špičku (bez/vč.DPH)

Bc. Roman Pilát ( 608887840

www.ada-net.cz

ADA-NET
Internet
až 20x více
za méně peněz

C
férinternet
již 7 let stejná cena

ADA-NET
Telefon
úspora až 58% !!!

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. R. Pilát, R. Kolář,
J. Vrána ml., J. Němec, M. Čuma, Mgr. K. Urbani. 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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