ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
říjen 2010

Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

„Dožínky v MKM“ – tvorba chlebových placek

„Cestujeme po Evropě“ - obkreslování „obětí“
slavnými detektivy v Anglii

„Školní rok, ten se přečká…“ – zboží v klubovém
obchodě bylo opravdu lákavé

„Školní rok, ten se přečká…“ – hledání drahokamů

Čtvrteční cvičení maminek s dětmi
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Městský klub mládeže Vás v říjnu zve:
6. října 2010 od 15:30

Turnaj v elektronických šipkách
Zveme děti a mládež do MKM na přátelský turnaj v šipkách. Podle účasti
a zájmu budeme soutěžit ve více věkových kategoriích, na všechny
zúčastněné čekají drobné odměny, na vítěze samozřejmě větší.

13. října 2010 od 15:00
Podzimní tvoření

Během tohoto odpoledne se necháme inspirovat podzimem a jeho barvami.
Z listí a plodů vytvoříme velký klubový strom, barevné listí si také otiskneme
na bavlněné prostírání a z kaštanů postavíme vysoké rozhledny a věže.

20. října 2010 od 15:00
Adamovská drakiáda

Pod vedením zkušených stavitelů si nejdříve v prostorách MKM vytvoříme
a pomalujeme vlastního draka, jeho letecké schopnosti poté společně vyzkoušíme
na hřišti za školou, kde pro všechny „úspěšné“ tvůrce budou připravené špekáčkové
odměny i oheň na jejich opečení (pečivo, kečup, hořčici i pití si, prosím, přineste
vlastní. V případě velmi nepříznivého počasí se uskuteční pouze stavba draků,
jejich pouštění a opékání špekáčku odložíme na vhodnější termín).

29. října 2010 od 10 hod
Halloweenská inspirace

Zveme rodiče nebo prarodiče i s dětmi nebo vnoučaty a všechny další
zájemce na dopolední setkání v klubu. Budeme si hrát a připravovat
maličkosti potřebné ke správné halloweenské výzdobě.
Program připravuje Katka Urbani.

a ještě jedna pozvánka hned na začátek listopadu:
3. listopadu 2010 od 15:30: Halloweenská párty

Zveme mládež, děti i jejich rodiče nebo prarodiče na velkou strašidelnou
oslavu, během které oceníme nejlepší a nejstrašidelnější kostýmy
a zahrajeme si pravé halloweenské hry a soutěže. Pro všechny hladové
a žíznivé bude připravené jak jinak než strašidelné občerstvení.
Děkujeme manželům Uhlířovým za krásný a bohatý sponzorský
dar pro děti na akci „Školní rok, ten se přečká…“.
Těšíme se na společná setkávání při našich akcích.
Pracovníci MKM
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ADAMOV
Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04

V souladu s § 29 odst.1 a 2 zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 15 odst.1 a 2 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji toto

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev
obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
Parlamentu České republiky se konají ve dvou
dnech:
v pátek 15. října 2010 v době od 14.00
hodin – 22.00 hodin a v sobotu 16. října
2010 v době od 8.00 hodin – 14.00 hodin
Potřebné údaje nutné k nerušenému
průběhu voleb do zastupitelstev obcí:
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 pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika (dále jen ČR) 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 hlasovat ve volbách do
zastupitelstva obce, pokud požádali o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost
o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat městskému úřadu kdykoli
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.
Možnost hlasovat na voličský průkaz pro
volby do zastupitelstev obcí není.
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem ČR, jdeli o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Potřebné údaje nutné k nerušenému
průběhu voleb do Senátu Parlamentu ČR
(dále jen Senátu):
Právo volit do Senátu má státní občan ČR,
který alespoň 2. den voleb dosáhl věku nejméně 18ti let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení
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osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
a zbavení způsobilosti k právním úkonům.
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.
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého
seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu
voličů dodatečně a umožní mu hlasování.
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 8. 10.
2010, obecnímu úřadu, který stálý seznam
voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 13.10.
2010 do 16.00 hod; obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 30.9. 2010, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb do Senátu pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Informace společné pro oba druhy voleb:
Pro oba druhy voleb budou společné okrskové volební komise. To znamená, že voliči
přijdou do níže uvedených 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.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství příslušnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Úřední obálky pro jednotlivé volby budou
barevně odlišeny. Pro volby do zastupitelstva
obcí je určena úřední obálka šedé barvy. Pro
volby do 1. kola Senátu je určena obálka žluté barvy.
Na žádost voliče mu okrsková komise
dodá příslušné chybějící hlasovací lístky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad /na tel
516499623, 516499633/ a ve dnech voleb
i okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.
Voliči mohou volit dle místa bydliště
v následujících okrscích:
Volební okrsek č. 1:
Sídlo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou
2, Adamov. Ulice: Mírová, Nádražní, Osvobození, Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 18, 20,
Sadová – rodinné domky č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, Smetanovo
náměstí, U kostela,Vodní, Josefovská, číslo
popisné 128
Volební okrsek č. 2:
Sídlo: Základní škola Adamov, Komenského 4, Adamov. Ulice: Komenského, Lesní,
Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27
Volební okrsek č. 3 :
Sídlo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (malý sál). Ulice: Bezručova, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Hybešova, Krátká, Opletalova, Ronovská, Tererova,
Údolní, Zahradní
Volební okrsek č. 4 :
Sídlo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov (velký sál). Ulice: Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova
Jiří Němec
starosta města Adamova

Informace o způsobu hlasování do
zastupitelstva obce
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Adamova je vytištěn oboustranně. Do Zastupitelstva města Adamova kandiduje celkem 8 volebních stran a na hlasovacím lístku jsou uvedeny dle vylosovaného
pořadí:
1 Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
2 Občanská demokratická strana
3 Volba pro město
4 Česká strana sociálně demokratická
5 Nezávislé sdružení občanů Adamova
6 A.N.F.- Adamovské Nezávislé Fórum
7 Komunistická strana Čech a Moravy
8 Sdružení nezávislých kandidátů
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.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen
otiskem razítka Městského úřadu Adamov.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, 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 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 . 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. 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 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
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.
Zpracovala
Bc. Libuše Špačková, tajemnice

Informace o dodání hlasovacích lístků pro volby
do zastupitelstva obcí a do Senátu Parlamentu
ČR konané ve dnech 15. a 16. 10.2010

Ve dnech 7. až 10. října 2010 budou voličům, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu
v Adamově, rozneseny hlasovací lístky. Jedná se o hlasovací lístky určené pro volby do
Zastupitelstva města Adamova a dále pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Tyto lístky budou dodány do řádně označených poštovních schránek v místě trvalého bydliště.
V případě, že volič hlasovací lístky neobdrží (např. z důvodu neoznačené schránky, bydlí jinde než je hlášen, apod.), může si hlasovací lístky vyzvednout buď přímo ve volební
místnosti ve dnech konání voleb nebo kdykoliv v provozní době Městského úřadu Adamov na jeho podatelně či v kanceláři matriky a evidence obyvatel.
Všechny Hlasovací lístky budou dodány společně, a to v modrých obálkách.
Bc. Libuše Špačková, tajemnice

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou veřejně poděkoval všem kolegům, členům městské rady a Zastupitelstva
města Adamova za spolupráci v rámci volebního období 2006-2010. Moje
poděkování patří i členům finančního a kontrolního výboru, předsedům
a členům všech komisí, jež zřídila Rada
města Adamova jako své poradní a iniciativní orgány.
Vážené dámy, vážení pánové,
bylo mi velkou ctí s vámi po dobu
čtyř let úzce spolupracovat. Vaší činnosti pro blaho města i jeho občanů
si nesmírně vážím a tímto vám za vynaloženou snahu a úsilí z celého srdce
a upřímně děkuji. Z tohoto místa vám
přeji do dnů budoucích mnoho štěstí,
pohody a spokojenosti, pevné zdraví,
úspěchy na poli pracovním a těm, jenž
vstupují opětovně do komunálních
voleb jako kandidáti i obhajobu svých
postů.
Jiří Němec

Důležitá informace

Plánované ukončení analogového
vysílání Prima televize v Adamově
Důsledkem probíhající digitalizace televizního vysílání je i postupné vypínání analogového
vysílání. Termíny vypínání jsou dány nařízením
vlády ČR č. 161/2008 Sb., o technickém plánu
přechodu zemského analogového televizního
vysílání na zemské digitální televizní vysílání,
tzv. „Technickým Plánem Přechodů“ (dále „TPP“).
Vypínání velkých vysílačů (zjednodušeně vysílačů s vyzářeným výkonem nad 1kW) je striktně
určeno a postupuje po oblastech vytyčených
v TPP od západu k východu. Vypínání malých
vysílačů není takto „nařízeno“, malé vysílače by
se měly v oblastech, ve kterých již byly vypnuty velké vysílače, vypnout také, ale pokud další
využívání jejich kmitočtů nebrání procesu digitalizace, mohly by být provozovány až do roku
2011. Souběžně digitální i analogové vysílání
ovšem velmi zatěžuje ekonomiku televizních
stanic. Naprostá většina malých analogových
vysilačů a převaděčů Primy se bude vypínat po
oblastech určených TPP a v termínech dle TPP.
Toto rozhodnutí se bude týkat i TV převaděče
Primy v Adamově, který je svým signálem závislý na vysílači Brno – Hády, vypínaném v termínu
dle TPP. Vysilače by se měly vypnout dne 30. 9.
2010. V Adamově je možné dále přijímat digitální signál TV Prima na kanále 40 z vysílačů Hády
a Barvičova a od 30. 9. 2010 bude možné signál
přijímat také z nově spuštěného vysílače Kojál.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 106. schůzi konané dne 16.8.2010
mimo jiné RM:
•• Vzala na vědomí žádost Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 7. 2010 o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce ČAD Blansko a.s., a rozhodla, že nemá
námitky proti udělení této licence. Jedná se
o linku Vyškov – Račice – Bukovinka – Křtiny
– Adamov s platností od 12. 12. 2010 do 31.
12. 2011.
•• Doporučila Zastupitelstvu města Adamova
schválit Darovací smlouvu č. 46/2010 mezi
Městem Adamov (obdarovaný) a Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Brno (dárce). Dar
je poskytnut ve výši Kč 40.000,00 na činnost
JSDH Adamov – nákup hasičského vybavení.
•• Schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi JMP Net, s.r.o. a Městem Adamov
– rekonstrukce sítě v Adamově 1.
•• Schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o dodávce
užitkové vody č. 1/1/2007. Jedná se o odběr
užitkové vody pro zavlažování plochy fotbalového hřiště.
•• Schválila Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na
výkon TDS v rámci projektu „Stavební úpravy
ZŠ Ronovská Adamov“ a „Stavební úpravy ZŠ
a MŠ Komenského Adamov“ se společností
RIZNER, s.r.o.
•• Schválila poskytnutí finančního daru ve výši
Kč 1.000,00 pro Obecně prospěšné sdružení
VEGA-VA, Komenského 221, Řícmanice za poskytnutí služeb v rámci činnosti Městského
klubu mládeže v Adamově.
•• Schválila nejvýhodnější nabídku na akci
„Oprava (rekonstrukce) schodiště – obchodní dům Smetanovo náměstí“ od firmy GAMA
J+P, s.r.o. a Smlouvu o dílo s touto firmou.
Na 107. schůzi konané dne 30.8.2010
mimo jiné RM:
•• Neschválila záměr odkupu pozemku
parc.č.73/9 v k.ú. a obci Adamov z důvodu nařízené exekuce k nemovitosti.
•• Neschválila záměr odprodeje části pozemků
parc.č.541/1, č. 515/4, vše v k.ú. a obci Adamov.
•• Schválila záměr odprodeje části pozemků
parc.č.542/1, č. 533/6, vše v k.ú. a obci Adamov.
•• Schválila Smlouvu o reklamě č. 01/2010 mezi
společností Adast Systems, a.s., a Městem
Adamov. Jedná se o umístění reklamy v opětovně vydávané publikaci Adamov ze starých
pohlednic.
•• Vzala na vědomí zápis ze 42. jednání Kulturně
informační komise.
•• Schválila v souladu se zněním Obecně závazné vyhlášky Města Adamova č. 2/2007 o po6

skytování bytových náhrad vyřazení žádostí
dvou dosud evidovaných žadatelů o pronájem bytové náhrady.
•• Vzala na vědomí žádost ze dne 12. 8.
2010 o ukončení Smlouvy o nájmu bytu
č. 01/2002/B od nájemkyně bytu č. 65 na ul.
Komenského 6 v Adamově a uložila odboru
SMM zveřejnit nabídku nového pronájmu
bytu a současně schválila Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 01/2002/B ze dne
25. 3. 2002
•• Vzala na vědomí žádost Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 3. 8. 2010 o vyjádření k udělení licence na provozování veřejné
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce VYDOS BUS a.s., a rozhodla, že nemá
námitky proti udělení této licence. Jedná se
o linku Vyškov – Račice – Bukovinka – Křtiny
– Adamov.
•• Schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zimní údržba města“ a současně schválila složení komise
pro otevírání obálek a hodnotící komise pro
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. č. 137/2006 Sb. na zimní údržbu
města.
•• Projednala návrh Přílohy č. 1 k jednacímu
řádu Zastupitelstva města Adamova – volební řád a doporučila tento návrh v předloženém znění ke schválení Zastupitelstvem města Adamova.
•• Vzala na vědomí zápis ze Sportovní komise.
•• Projednala a doporučila Zastupitelstvu města
Adamova schválit smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy pro TJ Spartak Adamov,
TJ Sokol Adamov, FK Adamov, Šipkový klub
Adamov, sdružení hráčů pétanque FENYX.
•• Schválila prodejní cenu publikace „Adamov
ze starých pohlednic“ ve výši 83,30 Kč /ks +
aktuální sazba DPH.
•• Doporučila Zastupitelstvu města Adamova
schválit přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 210.000,Kč na pořízení záložního zdroje el. energie,
motorové rozbrušovací pily, navijáku na hadice vč. vysokotlakých hadic, rozpěrného hydraulického válce k vyprošťování zařízení.
•• Schválila Smlouvu o zajištění finančních prostředků na projekt „Rekonstrukce a dostavba
stokových systémů a vodovodu Adamov –
Kolonie“ mezi Městem Adamov a společností
ADAVAK, s.r.o.
•• V souladu s článkem 7.2. písm. b) zřizovací
listiny Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace, dává souhlas
zřizovatele k přijetí finančního daru ve výši
10.000,- Kč od společnosti Eden Europe, s.r.o.
•• Projednala a doporučila Zastupitelstvu města Adamova schválit Rozpočtové opatření č.
3/2010.
•• Schválila program 32. zasedání Zastupitelstva
města Adamova.

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Adamova na svém
32. zasedání konaném dne 8.9.2010
mimo jiné:
•• Zastupitelstvo města Adamova schválilo
Darovací smlouvu č. 46/2010 mezi Městem
Adamov (obdarovaný) a Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Brno (dárce) na činnost JSDH
Adamov – nákup hasičského vybavení.
•• Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 210.000,- Kč na pořízení záložního zdroje el. energie, motorové
rozbrušovací pily, navijáku na hadice vč. vysokotlakých hadic, rozpěrného hydraulického
válce k vyprošťování zařízení.
•• Schválilo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Adamova pro přímou podporu
sportu a tělovýchovy pro TJ Spartak Adamov,
TJ Sokol Adamov, FK Adamov, Šipkový klub
Adamov, sdružení hráčů pétanque FENYX.
•• Schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2010.
•• Pověřilo Radu města Adamova prováděním
rozpočtových opatření v období od 9. 9. 2010
do 15. 11. 2010, týkajících se přijetí dotací do
příjmové části rozpočtu města a navýšení výdajové části rozpočtu města o částku přijatých dotací.
•• Na základě žádosti Okresního soudu v Blansku zvolilo Bc. Libuši Špačkovou, byt. Adamov, do funkce přísedící Okresního soudu
v Blansku pro volební období 2010 až 2014.
•• Schválilo Přílohu č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova – volební řád.
•• Schválilo prodej části pozemků parc.č. 535/1
o výměře 838 m2, druh pozemku ostatní plocha a části pozemku parc.č. 515/20 o výměře
105 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše
v k.ú. a obci Adamov.
•• Schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě
a souhlasu se zřízením stavby „Výstavbu VTL
RS Adamov“ mezi JMP Net, s.r.o. a Městem
Adamov.
•• Vzalo na vědomí zápis z finančního a kontrolního výboru.

Z další činnosti :
V současné době jsou v rozpracovanosti celkem 4 stavební akce:
•• Stavební úpravy ZŠ Ronovská, pokračuje se
v zateplení souboru objektů a realizace barevných omítek s úpravou klempířských prvků.
•• Stavební úpravy ZŠ Komenského, pokračuje se v zateplení souboru objektů a realizace
barevných omítek s úpravou klempířských
prvků. 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 práce na opravě
chodníků na ul. Družstevní 2, 3 ochranného
zábradlí, přípravy na montáž čekárny a realizace parkoviště ve vnitrobloku. Termín dokončení 12.10.2010. 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

ZPRÁVY
Z MATRIKY
Blahopřejeme
02.09. Jaromír Kostelecký, 86 roků,
Komenského 19
07.09. Alois Augusta, 84 roky,
Bezručova 12
08.09. Karla Kuttnerová, 81 rok,
Tererova 7
12.09. Antonín Hnát, 86 roků,
Pod Horkou 13
13.09. Ludmila Chalikovová, 87 roků,
Komenského 10
16.09. Jiřina Pikalová, 90 roků,
Petra Jilemnického 14
23.09. Ing. Karel Hovorka, 86 roků,
Komenského 3
23.09. Anna Uhlířová, 80 roků,
Opletalova 28
25.09. Lubomír Buchta, 81 rok,
Opletalova 38
27.09. Emilie Nečesalová, 82 roky,
Údolní 4
28.09. Božena Radkovičová, 83 roky,
Sadová 7
28.09. Helena Procházková, 83 roky,
Fibichova 19
Úmrtí
28.08. Josef Lachman, roč. 1955,
Petra Jilemnického 7
03.09. Růžena Švandová, roč. 1910,
Domov pro seniory Blansko
08.09. Vladimír Jaroš, roč. 1933,
Komenského 1
15.09. Věra Klepáčová, roč. 1940,
Osvobození 8
18.09. Jiřina Šupková, roč. 1924,
Sadová 17
18.09. Zdenka Hovorková, roč. 1926,
Komenského 3
20.09. Zdenka Rozhonová, roč. 1923,
Komenského 1

Aktuální informace ze svodky
událostí Městské policie Adamov
Vybrané události ze srpna 2010
konkrétně:
* Ve večerních hodinách bylo přijato
oznámení o požáru bytu na ul. Pod Horkou.
Strážníci se ihned dostavili na místo, kde zjistili, že z oken bytu vychází černý kouř. Při příchodu ke vstupním dveřím do bytu bylo zjištěno, že tyto jsou uzamčeny. Jelikož nebylo
možné určit, zda se v bytě nacházejí osoby
či nikoliv, přistoupili strážníci k násilnému
otevření dveří. Po několika málo okamžicích překonali vlastními silami vstupní dveře, za kterými již na ně čekal vyděšený pes
a spousta kouře. Žádné osoby se v bytě nenacházely. Po zjištění, že byt je prázdný, jej
i se zajištěným psem opustili. Strážníci dále
zajistili evakuaci obyvatel z okolních bytů
pro snazší zásah JSDH Adamov a HZS Blansko a dále zajistili místo tak, aby byl umožněn plynulý zásah zúčastněných složek.
* Službu konajícímu strážníkovi bylo
oznámeno, že na vlakové zastávce se nachází muž, který je značně pod vlivem alkoholu
a je ve stavu, ve kterém vzbuzuje veřejné pohoršení zejména tím, že není zcela oblečen.
Strážník se dostavil na místo, kde muže vyzval k prokázání totožnosti a provedení dechové zkoušky. Jelikož muž nebyl schopen
prokázat svoji totožnost, byl předveden na
OO PČR Blansko, kde byla jeho totožnost
zjištěna. Dále bylo muži zajištěno nezbytné
lékařské ošetření, které si vyžádalo jeho hospitalizaci.
* Strážníci byli přivolání k dopravní nehodě dvou vozidel na ul. Sadová. Zúčastnění si
navzájem nechtěli prokázat svoji totožnost
a dále se nemohli dohodnout na dalším postupu. Na místě strážníci provedli zaznačení
polohy vozidel na vozovku, jelikož pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích bylo nezbytné jejich odstranění. Dále bylo provedeno ověření totožnosti zúčastněných a dechová zkouška na
zjištění přítomnosti alkoholu v dechu u řidičů - s negativním výsledkem. Zúčastnění
si již před příchodem strážníků MP Adamov
přivolali hlídku PČR Blansko, a proto strážníci
zůstali na místě do jejího příjezdu.
* Při hlídkové činnosti na ul. Plotní spatřili strážníci na zemi ležícího muže, který byl
zjevně zraněný. Dotazem bylo zjištěno, že se
muž vydal do lesa, kde spadl ze skály, a do
města se doslova ,,doplazil“. Na místě se již
nacházel i pohotový kolemjdoucí občan,
který již zavolal RZS. Strážníci muže prohlédli a zjistili, že není bezprostředně ohrožen na
životě takovým způsobem, že by bylo nut-

né provést nějaký život zachraňující úkon,
a proto byl muž zanechán ve své úlevové poloze do příjezdu vozu RZS. Strážníci byli dále
nápomocni posádce vozu RZS s přemisťováním zraněného muže. Jelikož muž sdělil, že
odešel ze své chaty, kterou nechal nezajištěnou a v lese ztratil mobilní telefon, postarali
se strážci zákona o zajištění a předání chaty
rodinným příslušníkům a dále nalezli ztracený mobilní telefon, který taktéž předali rodinným příslušníkům.
* V odpoledních hodinách byli strážníci
přivoláni na ul. Neumannova, kde v jednom
z bytů docházelo k napadání mezi rodinnými příslušníky. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se v bytě nachází muž, který je
pod vlivem alkoholu a dopouští se přestupku proti občanskému soužití, jelikož nadává
a napadá svou matku, bratra a další rodinné
příslušníky. Muž byl požádán o prokázání
totožnosti a o podání vysvětlení. Z chování
muže bylo zřejmé, že je (ve svém stavu) pro
svoji rodinu dále nebezpečný, a proto byl
převezen na protialkoholní záchytnou stanici Brno–Černovice. Rodinní příslušníci byli
poučeni, že pokud trvají na projednání přestupku, musí podat návrh na jeho projednání správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov.
Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov

Škola děkuje
Dne 2. září 2010 předal zástupce firmy
Eden Europe, s.r.o. se sídlem v Adamově, náměstí Práce 483/01 finanční dar v hodnotě
10.000,- Kč ředitelce ZŠ a MŠ Adamov. Tento
dar bude použit na doplnění hracích prvků
na školní zahradě MŠ na ulici Komenského 6
v Adamově. Na tomto daru se společně s firmou Eden Europe, s.r.o. podílely níže uvedené dodavatelské firmy:
IDEAL - Trade Service, s.r.o.
1 CSC PTECISION TUBES, s.r.o.
FACTOM, s.r.o.
METRA BLANSKO, a.s.
MAX MOBILE, s.r.o.
Lakum KTL, a.s.
A - Maxima, s.r.o.
M.S. TRADE - CZ, s.r.o.
ROSSO STEEL, a.s.
Master International Transport, s.r.o.
Za poskytnutý finanční dar všem firmám
srdečně děkuje
Mgr. Jana Burianová,
ředitelka ZŠ a MŠ Adamov
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Slavnostní přivítání prvňáčků

Tak už jsme se konečně dočkali! I v naší
škole v Adamově se 6. září 2010 konečně
otevřely dveře našich obou opravovaných
školních budov pro všechny školní děti
a hlavně pro naše nové prvňáčky. Děti dorazily do školy v doprovodu svých rodičů,
prarodičů i mladších sourozenců. Ve třídě 1. A
přivítala děti paní učitelka Mgr. Soňa Karásková, ve třídě 1. B paní učitelka Mgr. Helena Ličková. Obě první třídy navštívila i paní
ředitelka Mgr. Jana Burianová, aby přivítala
naše nové žáčky. Některé děti přišly nadšené, některé možná s malinkým strachem
v dušičce, ale už se společně těšíme na další
školní dny.

Komise Projektu Zdravé
město Adamov a místní
Agendy 21 si Vás dovoluje
pozvat na Brigádu

ke zlepšení vzhledu města rámci
akce Dny zdraví, která se uskuteční v pátek 8. 10. 2010 od
16:00 ve vybraných lokalitách.
Podrobnější informace budou
uvedeny na webu města a plakátovacích plochách.

Trubači

Ve středu 27. 10. 2010 Vás zveme k uctění památky umučených lesníků. Pietní akt
se uskuteční za spoluúčasti ŠLP Masarykův
les a Mendlovy univerzity v Brně. Akt zahájí
trubači v 11 hodin u Památníku umučených
lesníků.
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Harmonogram mobilního svozu
nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům města Adamova, že v sobotu dne 23. října 2010 bude ve městě
Adamově probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s odbornou obsluhou, které je třeba
nebezpečný odpad odevzdat. Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlánky, léky, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na
ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků. Dále je možné obsluze odevzdat kompletní použitá elektrozařízení: velké
a malé domácí spotřebiče (ledničky, elektrické sporáky, televizory, pračky, mikrovlnné trouby,
vysavače, žehličky atd.), zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony atd.) a spotřebitelská zařízení (rádia,
videokamery, dataprojektory, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). Nekompletní elektrozařízení
(bez technologických částí) nebudou obsluhou odebírány.
Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnosti odborné obsluhy s tím,
že je nutné vždy vyčkat jejího příjezdu na určené stanoviště.
Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:
Sobota 23. října 2010
1. stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou
8.00 – 8.30 hod
2. stanoviště: ul. Komenského 6 - u budovy býv. internátu
8.35 – 9.05 hod
3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště
9.10 – 9.40 hod
4. stanoviště: u kostela - budova MěÚ U Kostela 1
9.45 – 10.15 hod
5. stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím
10.20 – 10.50 hod
6. stanoviště: ul. Mírová - u hřiště
11.40 – 12.10 hod
7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky
12.20 – 12.50 hod
8. stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště
12.55 – 13.25 hod
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 - parkoviště
13.30 – 14.00 hod
10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky
14.05 – 14.35 hod
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky
14.40 – 15.10 hod
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště
15.15 – 15.35 hod
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního svozu nebezpečných odpadů, je možné tento odpad odvézt do haly ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie
302, Adamov, kde je otevřeno v tyto dny - pondělí, středa, pátek od 10.00 do 18.00 hod mimo
státem uznané svátky. Baterie a monočlánky lze také odložit v elektroprodejnách nebo do
sběrných boxů umístěných v prodejně potravin v Domě služeb na ul. Družstevní 1 v Adamově a v budově MěÚ Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které nebyly spotřebovány nebo léky
s prošlou lhůtou spotřeby je vhodné odevzdat v lékárnách.
Odbor správy majetku města
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Otevřená odpověď zahrádkářům
v k. ú. Adamov od Povodí Moravy
V červenci 2010 byla Povodí Moravy, s.
p. předána stížnost vlastníků a uživatelů
pozemků v zahrádkářské kolonii v Adamově na postup při snižování hladiny na
vodních dílech Letovice a Bělá (Boskovice)
v období 2. – 3. 6. 2010.
K předložené stížnosti máme následující:
•• K nárůstu průtoku došlo vlivem intenzivních srážek v povodí. V daném období bylo zaznamenáno na VD Letovice téměř 50 mm srážek. Prudký vzestup
hladiny v toku je způsoben právě intenzivními srážkami (především 2. 6. 2010),
nikoliv manipulací na vodních dílech Letovice a Boskovice.
•• Veškeré manipulace na daných vodních
dílech probíhaly dle platných manipulačních řádů. Odtoky z přehrad odrážely nárůst přítoků a s tím související vzestup hladiny na přehradách.
•• Na VD Letovice bylo maximální vypouštěné množství 7m3/s. Nejvyšší vyhodnocený přítok do nádrže byl cca 10 m3/s.

Přehrada tedy transformovala povodňovou vlnu a snížila tak účinky povodňové vlny pod vodním dílem. Z VD Boskovice byl maximální odtok 6,5 m3/s.
I zde přehrada pozitivně ovlivnila povodňovou vlnu.
•• V této souvislosti upozorňujeme, že na
obou přehradách došlo na přítoku ke 2.
SPA.
•• Je třeba si uvědomit, že na rychlém nárůstu průtoků ve Svitavě měl hlavní podíl extrémní nárůst průtoků drobných
bočních přítoků.
•• Dlouhodobé předpouštění v letním období (suché období) je velmi riskantní,
v případě odklonu srážkového pásu by
nemuselo dojít k znovunaplnění přepuštěných prostor.
•• Veškeré zahrádkářské kolonie podél koryta VVT Svitavy v úseku od Blanska téměř po Brno (tedy včetně zahrádkářské
kolonie v Adamově) se nachází v záplavovém území Svitavy na rozlivu Q5.

•• Pokud jde o následná opatření, doporučovali bychom za účasti stavebního
úřadu prověřit veškerá stavební povolení v dané oblasti. Je třeba posoudit
oprávněnost zástavby pozemků, které
jsou součástí stanoveného záplavového území a při vyšších stavech mohou
zhoršovat odtokové poměry a přestavovat tak závažnou překážku v převádění
vyšších průtoků
•• Upozorňujeme, že přístup pro mechanizaci je téměř ve všech zahrádkářských
koloniích v úseku Blansko – Brno velmi
problematický. Zásahy do břehového
porostu jsou nereálné a hrozí vývraty
s následným poškozením majetku. Proto bychom rádi za účasti zástupců města provedli místní šetření a jednoznačně
určili další postup údržby koryta toku.
S pozdravem
Ing. Marek Viskot
Vedoucí vodohospodářského dispečinku
Povodí Moravy, s. p.

Odstartujte svůj zahraniční byznys návštěvou JKM!
Jste schopný zedník, řezník nebo třeba
masér? Chcete rozjet byznys v cizině a nevíte jak na to? Přijďte na Jednotné kontaktní
místo! Provedeme Vás bezplatně labyrintem předpisů EU, zákonů a vyhlášek a poradíme vám, jak rozšířit své podnikatelské
aktivity do zahraničí. JKM je zkrátka tou
nejlepší startovací rampou pro vaše podnikání doma i v Evropě.
Jednotné kontaktní místo v Brně (jediné
v Jihomoravském kraji) zodpovědělo v prvním pololetí tohoto roku téměř půldruhé
stovky dotazů českých i zahraničních klientů.
Týkaly se zejména možnosti dočasně poskytovat své služby přes hranice v sousedních
státech – tedy především v Rakousku, Slovensku a Německu. Našli se však i podnikatelé, kteří projevili zájem o dočasné podnikání ve Švédsku, Švýcarsku a Řecku. Co se týče
usazení a podnikání v jiné evropské zemi na
stálo, vede jednoznačně Rakousko. Obecně
je největší zájem o podnikání v řemeslných
činnostech (např. zednictví, zámečnictví,
truhlářství), ale i o jiné druhy služeb (např.
masérství, kosmetické služby, tělovýchovné
služby, péče o seniory, výuka jazyků).
Komu a v čem tedy JKM pomůže?
JKM poskytují informace a pomoc podnikatelům, kteří chtějí expandovat a rozšířit
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své aktivity do Evropské unie, ale nevědí jak
na to. V zásadě mohou zvolit ze dvou možností – občas vyjet za hranice a poskytnout
tam své služby, nebo podnikat jinde v Evropě na stálo. Tzv. přeshraniční poskytování služeb souvisí s volným pohybem služeb,
což je jedna ze základních svobod jednotného evropského trhu. Podnikatel tedy může
(až na výjimky) na základě svého domovského oprávnění dočasně a příležitostně
podnikat i jinde v Evropě, bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání. Pokud by
jeho aktivity nabyly trvalejšího charakteru,
musí si v dané zemi vyřídit povolení. Pokud
si tedy bude klient JKM chtít vyřídit zahraniční oprávnění, pracovníci JKM mu poradí,
co všechno je k tomu potřeba. Jste začínající
podnikatel? I vám JKM pomůže. Chcete-li si
zažádat o oprávnění k podnikání v rámci ČR,
Jednotné kontaktní místo vás provede celým procesem krok za krokem. JKM v těchto případech také jednoduše zprostředkuje
předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění příslušnému úřadu
- není tedy potřeba ztrácet čas „obíháním“
velkého množství úřadů, potřebné formality
pro vstup do podnikání jsou jim zajištěny na
jednom místě. JKM funguje rovněž v elektronické podobě na portálu www.businessinfo.

cz. Zde je možné najít celou řadu užitečných
informací o podnikání, detailní informace
o požadavcích na výkon jednotlivých podnikatelských činností, potřebné formuláře atd.
Budoucí podnikatelé si zde mohou stáhnout
většinu formulářů nezbytných pro vstup do
podnikání, vyplnit je v elektronické podobě,
podepsat je pomocí elektronického podpisu
a ihned je odeslat příslušnému povolovacímu orgánu. Prostřednictvím on-line dotazníku zde může podnikatel položit dotaz týkající se podnikání a zaslat jej na příslušné
kontaktní místo.
Máte-li zájem o více informací ohledně
podnikání nejen v ČR, ale i v Evropě, neváhejte se obrátit na Jednotné kontaktní místo
na Živnostenském úřadě města Brna.
Kontakt na Jednotné kontaktní místo
Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
Email: jkm@brno.cz
Telefon: 542 173 344 (Mgr. Z. Softičová)
542 173 375 (Mgr. R. Stýblová)
Dotaz můžete zadat na:
http://www2.brno.cz/dotaznikzu/

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

Na ŘÍJEN 2010 jsme
pro vás připravili:
ÎÎ 2. října 2010
autobusový zájezd na muzikály do Prahy
– CARMEN, ROBIN HOOD A DĚTI RÁJE.
Odjezd autobusu z Blanska v 6.30 h.,
z Adamova – Horky v 6.50 h. a z Adamova –
Ptačiny v 7.00 hod.
ÎÎ 3. října 2010
SVĚTELSKÝ PODZIM V ADAMOVĚ
PAVEL ŠPORCL - POCTA PAGANINIMU koncert

ÎÎ 13. října 2010
Říjnové dopoledne s pohádkou –
KOCOUR V BOTÁCH
Účinkuje Radim Koráb – divadelní
společnost Koráb Brno.
Začátek v 9.45 hodin, vstupné: 30 Kč.
ÎÎ 13. října 2010
Městské divadlo Brno – muzikál
PROBUZENÍ JARA
Doprava individuální, spec. vstupné 150 Kč.
Bližší informace při objednání.
ÎÎ 17. října 2010
autobusový zájezd do MDB pro děti
spolu s rodiči na hudební pohádku
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ.
Bližší informace na samostatné upoutávce.
ÎÎ 18. října 2010
přednášku Dr. Hany Kubešové na téma
„MOJE CESTA DO MEXICA“
Začátek přednášky v 18 hodin, vstupné
30 Kč.

Začátek v 17 hodin v kostele sv. Barbory
v Adamově. Vstupenky k sezení jsou již
vyprodány, k prodeji už jen vstupenky
k stání. Rezervace prostřednictvím e-mailu:
mks@mks-adamov.cz
ÎÎ 7. října 2010
autobusový zájezd na podzimní výstavu
FLORA OLOMOUC
Bližší informace na plakátech.
ÎÎ 10. října 2010
Vernisáž výstavy Galerie 99 představuje
v Adamově…
V 16.30 hodin ve Společenském centru na
Komenského ulici.
ÎÎ 10. října 2010
autobusový zájezd do divadla Reduta na
představení KABELKY
Hrají: Lucie Benešová, Nela Boudová, Alena
Štréblová, Tomáš Matonoha Tři ženy, na
které se řítí hrozba čtyřicítky, a které žene
hlad po lásce do stavu blízkého šílenství, se
nepoddají pekelným vyhlídkám a pokusí
se o změnu. Kdo jim „uklidí“ v kabelce,
která kromě diáře a šminek skrývá něco
specifického? Existuje nekonečně mnoho
tajemství kabelky...
Cena zájezdu: 330 Kč
ÎÎ 12. října 2010
přednáška Dr. Aleny Žákovské na téma
DOMORODCI NA ANDAMNASKÝCH
OSTROVECH
Začátek v 17.30 hodin, vstupné 30 Kč.

ÎÎ 23. října 2010
autobusový zájezd na akci SETKÁNÍ –
Synagoga Břeclav – organizátoři akce
manželé Jitka a Antonín Vojtkovi
Galerie 99 intenzivně připravuje akci
SETKÁNÍ, která se uskuteční v břeclavské
synagoze v sobotu 23.10.2010 od 10.30
hodin. Na setkání jsou pozvány : Chantal
Poullain, Dagmar Havlová, Livia Klausová,

Martina Štěpánková, Zuzana Slavíková,
Andrea Čunderlíková, Hana Ulrychová,
Gabriela Vránová, Bára Špotáková,
Dagmar Kludská. Na akci se podílí JMK,
Město Břeclav, břeclavská ZFP Akademie,
společnost Fosfa.Galerie 99 vydává
k setkání barevnou publikaci, která
shrnuje 10 let vydávání kalendářů s obrazy
Antonína Vojtka. Kniha seznamuje s účastí
významných osobností naší republiky
a jejich podílu na každoročních slavnostních
křtech. Desátý jubilejní kalendář pokřtí
Dagmar Kludská, vědma, kartářka, věštkyně,
zajímavá osobnost .
Galerie 99 věří, že téměř všechny kmotry
dorazí, přestože jsou to dámy velmi časově
vytížené a po křtu budete moci získat také
jejich autogramy.
Galerie nabízí – stálou expozici šperků ze
dřeva,více než sto grafických děl,veškeré
služby související s poradenstvím
a výtvarným uměním, oceňování
obrazů,restaurování, atd. Bližší informace
k připravovanému zájezdu: MKS Adamov
ÎÎ 24. října 2010
další NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU
– tentokrát v podání herců Divadelní
společnosti L. Frištenské a jejich
pohádkou ČERVENÁ KARKULKA.
Začátek v 17 hodin, vstupné 30 Kč.
ÎÎ 30. října 2010
autobusový zájezd na koncert KARLA
GOTTA A EVY URBANOVÉ.
Bližší informace při vyzvedávání
objednaných vstupenek.

DVĚ POZVÁNKY PRO RODIČE S DĚTMI...

Hudební pohádka pro malé i velké diváky

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Termín: neděle 17. října 2010
Začátek: v 11 hodin v Městském divadle Brno
(hudební scéna)
Doprava: autobusem – odjezd v 9.50 h. z Horky, v 10
h. z Ptačiny.

MRAZÍK NA LEDĚ

Ruská filmová pohádka Mrazík tvoří po léta
neodmyslitelnou součást českých televizních
Vánoc. Každoročně dokázala přilákat ke sledování
miliony našich dětí i jejich rodičů a patří po generace
k nejoblíbenějším pohádkám vůbec. Obrovská
popularita této pohádky se stala inspirací k jejímu
přepracování do podoby pohádkového muzikálu
na ledě
Ačkoliv se rozšířily zprávy, že v Brně v letošním roce
Mrazík nebude, stále je i toto místo konání v jednání.
Bližší informace: v MKS, na e-mailu
mks@mks-adamov.cz nebo na telefonu 607 518 104.
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Pozvánky na později...
ÎÎ 3. 12. 2010
VÁNOČNÍ KONCERT HANY ZAGOROVÉ
Brno – Boby centrum, začátek ve 20 hodin,
cena zájezdu cca 550 Kč.
Přihlášky do 20. 10. 2010.

Významné výročí
Zdenka Kopecká - 80. narozeniny

Kopecká prožila svůj život převážně činností
a prací pro Sokol, ale dokázala vykonat i dost
záslužné práce v ženském hnutí. K jejímu významnému životnímu jubileu jí přejí všechno
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let, bývalí spolužáci, Sokolové - Věrná garda, rodina, přátelé a známí.
MK

Poděkování

Městské kulturní
středisko - knihovna

Kontakt: č.t. 516 446 817
E-mail: knihovna@mks-adamov.cz

TÝDEN KNIHOVEN
4. – 10. 10. 2010

KAREL HYNEK MÁCHA
200. výročí narození - výstavka knih
HLEDÁME NOVÉ AUTORY A ILUSTRÁTORY
z řad dětí (všech kategorií), které se nebojí
napsat básničku, krátkou pohádku či
příběh nebo nakreslit obrázek inspirovaný
například oblíbenou knihou. Své práce,
podepsané a s uvedeným věkem autora,
mohou děti donést do konce října do
knihovny, kde budou od listopadu
vystaveny
REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ
ZDARMA
prominutí letošního ročního čtenářského
poplatku nově registrovaným čtenářům
AMNESTIE UPOMÍNACÍCH POPLATKŮ
v tomto týdnu budou prominuty sankční
poplatky za nedodržení výpůjční doby knih
INTERNET ZDARMA
i pro neregistrované návštěvníky knihovny
BALÍME KNIHY
naučíme Vás obalit si vlastní knihu nebo
sešit do průhledné fólie
Knihovna je pro čtenáře a uživatele
internetu otevřena:
pondělí a čtvrtek od 10 do 12 hod. a dále od
13 do 18 hod.
středa od 10 do 12 hod. a dále od 13 do16
hodin.
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Narodila se 13. října 1930 v Plzni v rodině
zaměstnance Škodových závodů. V roce 1935
byl otec přeložen do adamovského závodu,
kam se za ním přestěhovala i rodina. V tomto roce se narodila další dcera Jana. V letech
1945-1948 absolvovala Zdenka tříletou odbor
nou školu pro Ženská povolání v Brně. V roce
1948 nastoupila do adamovského závodu do
oddělení Metalurgie, kde pracovala až do odchodu do důchodu. Od dětství vyrůstala v sokolské rodině. Její otec Jan Švanda obětoval
práci v Sokole mnoho času, byl nejlepším
sportovním gymnastou v Adamově i v širokém okolí. Zdenka jako dorostenka pomáhala vést žákyně, také se účastnila hraní loutkového divadla, které bylo umístěno v suterénu
staré sokolovny. Při hraní loutkového divadla
se seznámila i s Miloslavem Kopeckým, svým
pozdějším manželem. V 19 letech, již jako
členka Sokola, se stala okresní vedoucí žákyň
v Blansku a vykonávala tuto práci až do zrušení Sokola.V roce 1951 se vdala, v manželství se
narodily dvě děti - syn Miloslav a dcera Lenka.
Obě děti byly dobrými gymnasty. V roce 1969
byla zvolena předsedkyní městské organizace
Svazu žen. Po čtyřech letech musela z funkce
odejít z politických důvodů. Krátkou dobu po
obnovení činnosti Sokola v roce 1968 zastávala funkci náčelnice. Po obnovení TJ Sokol
Adamov po roce 1989 byla činná v Sokole. Zúčastňovala se nácviku Věrné gardy a pomáhala svému manželovi, který se podílel na obnovení TJ Sokol v Adamově, v jeho nelehké práci.
Miloslav Kopecký se v Adamově v r. 1994 stal
starostou Sokola. K 90. výročí založení TJ Sokol
v Adamově v roce 1996, se podílela se svým
manželem na sepsání publikace o historii Sokola v Adamově, což byla velice záslužná práce. Po onemocnění manžela v r. 1999 se o něj
obětavě starala. Miloslav Kopecký obdržel 28.
října 2004 čestné občanství města Adamova
za celoživotní zásluhy ve sportovní a tělovýchovné činnosti v Adamově. Zemřel 12. prosince 2007. Pravidelně navštěvovala i svoji
maminku, paní Růženu Švandovou, v pečovatelském domě pro seniory v Blansku. Paní
Švandová oslavila 5. února letošního roku
100. narozeniny - zemřela 3. září 2010. Zdenka

Touto cestou chci poděkovat Pavlu Dvořákovi a Hynkovi Martincovi za pomoc při
péči o mého manžela a zároveň za ochotu
a velikou pomoc při stěhování.
Jaroslava Formanová

Vzpomínka

Kdo byl milován, není zapomenut…
Dne 2. 10. 2010 uplyne dlouhých 20 let
od smrti mého manžela Jiřího Nováka. Stále
vzpomíná a nikdy nezapomene manželka.

Slova pro povzbuzení...
Zjistil jsem, že lidé, kteří se rozhodli najíst
v restauraci, se dají rozdělit na dvě skupiny.
Jedni upřednostňují jídelníčky aspoň dvacetistránkové, s bohatým výběrem a často exotickými názvy jídel. Někomu naopak z takovýchto nepřehledných nabídek naskakuje
husí kůže a miluje jídelníček co nejstručnější, se snadným a rychlým výběrem.
Už jen tento malý stravovací příklad ukazuje, že snad nejsou dva lidé na světě, kterým by chutnalo přesně to samé. Co platí
o jídle, platí však o dalších věcech, jako je
vkus, záliba a podobně. Všude tam se ukazuje prastará pravda, „co člověk, to originál“.
Na jednu stranu je to samozřejmě příjemné, mít pocit originality. Má to ovšem i svou
stinnou stránku. Totiž, nikdo na světě, ani ti
nejbližší lidé, nedokáží správně porozumět
všem našim přáním a touhám. Nezlobme se
na ně – prostě jsou jiní a my také. Berme to
jako malou daň za to, že každý z nás je jedinečný. Ale nezapomeňme, že i na takovéto bolesti a rány existuje jeden velmi účinný
lék: a tím je láska. Jen ona dokáže spojovat
originály a působit, že si lidé i přes svou rozdílnost dokáží porozumět.
Jiří Kaňa

Pozvánka na
výstavu
Galerie 99 představuje
v Adamově...

Historicko-vlastivědný kroužek připravil
na říjen ve Společenském centru MKS v Adamově výstavu prací kmenových autorů Galerie 99 v Břeclavi. Galerii vedou manželé
Vojtkovi – mohli jsme se s nimi seznámit na
květnové výstavě Antonína Vojtka. Vernisáž
výstavy se uskuteční v neděli 10. října 2010
v 16:30 hodin. Výstavu uvedou Bc. Jitka Vojtková a PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební části
vernisáže vystoupí Helena Jankovská - zpěv,
Marta Dembická - klavír. Výstavu můžete navštívit od 10. do 19. října 2010 od 13:00 do
17:00 hodin.
Každá galerie má svůj okruh příznivců.
Proto je zajímavé ukázat v jiné oblasti jiné
autory, a tak obohatit pro příznivce výtvarného umění výtvarné obzory. Na Břeclavsku
Galerie 99 manželů Vojtkových vybudovala
depozitář zejména z umělců, kteří v této oblasti žijí nebo se zde narodili a ve své tvorbě
zůstali regionu věrni.
Zdeněk Skála je výtvarník z Břeclavi, patří do střední generace, který tvoří intuitivně
a senzitivně. Jeho abstraktní tvorba je plná
emocí, kterými vyjadřuje svůj názor na svět
a na jeho tajemství. A je lhostejné, zda tvoří
olejomalby, či pastely.

Vitali Komarov je ruský malíř, který žije
v Lednici na Moravě již řadu let. V jeho tvorbě cítím obdiv k Vincentu van Goghovi. V jihomoravské krajině hledá slunce a nachází
je v kůře borovic, v lukách, staveních, v barevnosti ovoce, ale i ve tvářích obyvatel vesnice.
Miroslav Mráz tvoří v Břeclavi. Je to abstraktní umělec, který vytváří olejomalby pod
dojmy obyčejných věcí a tvarů, které nachází
všude kolem sebe. Jeho díla jsou velice mužná, „chlapská“, bez sentimentu. V poslední
době se do tvorby dostávají teplé a pestré
tóny.
Břeclavský Antonín Vojtek je nazýván
malířem jižní Moravy. Zobrazuje krajinu oblými tvary, které mu umožňují vystihnout
něžné tvary krajin a je lhostejno, zda jde
o krajinu hnědých polí nebo krajinu lužních
lesů v povodí řeky Dyje.
Antonín Stoják žije v Klentnici, na úpatí Stolové hory, tedy na Pálavě. Původně ilustrátor dětských knih a časopisů, tvoří i pro
film. Jeho tvorba má několik rovin. Je krajinářem, ale také čerpá náměty z přímořských
krajů (Lodě bláznů, námořníci...), část tvorby
tvoří abstrakce. Z ostatních lze připomenout
Karla Beneše a Jaroslava Blažka, kteří, ač
Pražáci, vyšli z našeho regionu a zůstali věrni
své rodné krajině. Výstavu (bude-li to možné
z prostorových důvodů) doplní několik děl
Jiřího Anderle, Emy Srncové, Adolfa Borna
a dalších.
Bc. Jitka Vojtková

Levná půjčka
bez rizika
Pro každého s pravidelným příjmem.
Rychle, snadno, bez poplatků.

Pište SMS na číslo:
775 914 105

Za Sedmero je originální,
inální,
zcela nekuřácká a nejen
en výletní restaurace v přírodní
rodní
lokalitě brněnského Útěchova.
ěchova.
Ideální tečka za vaším výletem.
Stejně tak skvělé místo pro konání svatby, sleziny
sleziny, zabíj
zabíjačky, firemního večírku…
- kapacita 100 míst + zahrádka 150 míst / 3x dětský koutek
- saloonek s vlastní zahrádkou a parkovištěm pro 50 hostů
+ veškeré zázemí pro firemní školení
- více na www.zasedmero.cz nebo 541 213 068
...na vaší návštěvu se těší kolektiv restaurace
Adamovská 24, 644 00 Brno–Útěchov
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Školní lesní podnik Křtiny
Autodílny Adamov, Nádražní 374, 679 04 Adamov
Tel: 516 446 112
e-mail: autodilny@slpkrtiny.cz
www.autodilnyadamov.cz

Plán vycházek TJ
SPARTAK Adamov – odd.
Turistiky na říjen 2010
02.10.2010 – SO – OKOLO KŘETÍNKY
Letovice – Mezeříčko - Křetín – Vranová
16 km (O) (Adamov ČD 8.22 – Letovice
9.02 )

INZERCE:

 Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.
605 902 875.
 Pronajmu garáž na Ptačině (v zatáčce).
Cena dohodou. Tel. 604 565 470.
 Pronajmu částečně zařízený byt 1+1na
ulici Sadová. Cena 6.000 Kč vč. inkasa. Tel.
731 564 621.
 Hledám pronájem garáže na Horce. Tel.
606 750 346.
 Pomohu vám odstranit vadu řeči - děti
i dospělí. Tel. 733 289 320
Zájezd do Polského Těšína. V sobotu
16.10.2010 je pořádán zájezd do Polského Těšína. Odjezd z Ptačiny ve 3.45
hod. a z nám. Práce ve 4.00 hod. Cena
je 320 Kč, platba nutno při přihlášení. Přihlášení osobně u pí. Kostelecké
nebo na t.č. 515 531 112, platný OP
nebo CP s sebou!
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Pivní liga Adamov
V tomto roce se po několikaleté přestávce opět rozběhla fotbalová soutěž s názvem „Pivní
liga“. Soutěže se zúčastnilo těchto 6 týmů: Ajeto, Astmaticx, Jezeďáci, Kladiváři, Notoři a Trosky. Soutěžní utkání probíhaly ve sportovním areálu na ulici Petra Jilemnického. Jasným vítězem se stal tým „Notoři“, jenž nezaznamenal jedinou porážku v průběhu celé soutěže. Na druhém místě se umístil tým „Ajeto“ a na třetím místě tým „Trosky“. Králem střelců se stal Roman
Dobeš s jednadvaceti přesnými zásahy. Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách soutěže na adrese www.pivniligaadamov.cz. Na závěr bychom rádi poděkovali všem
účastníkům a fanouškům za klidný průběh soutěže a těšíme se na vás v příštím ročníku.
Organizátoři soutěže
Výsledná tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tým
Notoři
Ajeto
Trosky
Astmaticxs
Jezeďáci
Kladiváři

OZ
10
10
10
10
10
10

V
8
6
4
4
3
3

R
2
0
1
0
1
0

P
0
4
5
6
6
7

Skóre
55:18
59:28
44:55
35:51
28:38
27:58

Body
26
18
13
12
10
9

Orientační běh

Turnaje v petanque

17. 7. 2010 Krumsínská Hroda – Krumsín
Turnaje v Krumsíně se zúčastnily dva
naše týmy – Patrik Schimmerle a Honzík
Charvát doplnění o hráče z Albrechtic a Pavel Král, Pepa Grégr a Pepíno Dohnal. Oběma
týmům se za úmorného vedra velmi dařilo
- oba týmy dokonce dokázaly své těžké skupiny vyhrát! Junioři v čele s Patrikem dokonce v souboji o první místo ve skupině porazili tým Hašek, Stoklásek, Kolařík 13:12 a postoupili do osmičky z prvního místa, stejně
jako Pavel, Pepa a Pepíno, kteří rovněž svou
skupinu vyhráli poté, co se jim podařilo porazit aktuální Mistry ČR trojic - tým Michálek
I., Michálek J., Michálek T. 13:5, když vedli už
12:2! V boji o postup do 4ky se už juniorům
tolik nedařilo a skončili nakonec 7. Pavel,
Pepa a Pepíno porazili TOP Orlovou a nakonec skončili 4. Skvělé výsledky a super hra
obou týmů!
24. 7. 2010 GP Austerlitz - Slavkov
Turnaje ve Slavkově se zúčastnily 3 naše
týmy - junioři Patrik Schimmerle a Honzík
Charvát doplněni o Lukáše Smejkala z PCBD
Brno, dále pak Jirka Hromek s Růženkou
Hromkovou a Mirkou Olšarovou a nakonec Pavel Král hrající se Zbyňkem Jakešem
a Lenkou Svobodovou z Hranic-Valšovic. Za
nejprve zataženého a potom trvale deštivého počasí odvedli všichni zúčastnění solidní
výkony. Do KO 32 se podařilo ale postoupit
pouze Pavlovi Královi se spoluhráči z Valšovic. V boji o postup do 16ky porazili tým ze
Stolína (Nývltová), potom však podlehli Ivo
Kacerovskému (PC Kolová) a spol. a zbyla na
ně pouze dohrávka o 9.-16. místo, kde však
všechny zápasy vyhráli (výhra nad Nývlt-Stolín i nad Pírek-Krumsín) a skončili celkově na 9. místě v A-turnaji z celkem 72 trojic.
Jirka s Růženkou a Mirkou statečně bojovali

a nakonec v B-turnaji uhráli 2 výhry. Junioři
se bohužel v B-turnaji museli obejít bez svého třetího spoluhráče, a tak dohrávali svoje
zápasy pouze se 4 koulemi.

Český svaz orientačního běhu vyhlásil již
druhý ročník akce pro školní mládež a sportovní veřejnost s názvem Dny orientace v přírodě se zaměřením na uspořádání nenáročných (propagačních, cvičných) orienťáků
pro školní mládež a další veřejnost v bezprostředním okolí škol, lesoparků, sportovních
areálů s využitím „výukových map“ vydaných
v letech 2007 – 2010, ale samozřejmě i jiných vhodných map. Cílem by mělo být ukázat zájemcům náš sport, naučit je základům
práce s mapou, ukázat jim pohyb v přírodě,
přilákat je do oddílů OB, využít i propagačně
a marketingově pro podání grantů. Zkrátka
dát o sobě vědět!!! Akce by měla proběhnout
v týdnu od 6. do 15. října 2010, přičemž jsou
preferovány středy 6. a 13. října, což ale není
podmínkou. Mezi pořadatele této celostátní
akce se zapojil i oddíl orientačního běhu při
TJ Spartak Adamov. Tato akce pro širší veřejnost proběhne v Adamově ve středu 13. října
od 15.00 hod. Centrum závodu bude na hřišti
za školou na Ptačině.
Srdečně zvou pořadatelé

Rozvrh cvičebních hodin TJ SOKOL Adamov
Přijďte si za námi zacvičit
Tělocvična ZŠ Adamov I
Út
17,30 – 19,00
19,00 – 20,00
St
18,00 – 20,00
Čt
18,30-19,30

Joga
Dívky a ženy
Muži
Dívky a ženy

Miloslava Rejdová
Aneta Šmídová
Josef Krátký
Aneta Šmídová

Tělocvična ZŠ Adamov III
Po
18,00-19,00
Út
17,00-18,00
18,00-19,00
St
17,00-18,00
Čt
18,00-19,00
19,00-20,00

Ženy
Věrná garda
Ženy-starší
Rodiče a děti
Ženy –starší
Ženy

Lenka Wellová
Eliška Nováková
Irena Antoszewska
Dagmar Hrubá
Marie Martincová
Lenka Wellová

Upozornění:
Cvičení v tělocvičnách ZŠ Komenského a Ronovská začne až od 1. listopadu 2010
Hala Adamov I
Po
17,0-19,30
Út
16,00-17,30
17,30-19,30
19.30-21,00
St
17,00-18,30
18,30-20,00
Čt
15,00-17,00
17,00-18,00
18,00-20,00
20,00-21.30
Pá
18,00-19,30

Malá kopaná Piňoz
Florbal žáci
Florbal muži
Volejbal MIX
Malá kopaná Pińoz
Basketbal
Florbal přípravka
Florbal žáci
Florbal muži
Volejbal MIX
Malá Kopaná

Petr Neuman
Lubomír Lukáš
Zdeněk Kufa
Petr Prudík
Petr Neuman
Jan Nečas
Bohumil Žluva
Lubomír Lukáš
Zdeněk Kufa
Petr Prudík
Miroslav Svědínek

Provoz sauny v Hale Adamov I od 4. října 2010
Po
15,00-22,00
Ženy
Út
15,00-22,00
Muži
Helena Kokrdová, TJ SOKOL Adamov
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Folklor i Společnost

si Vám dovoluje představit
kandidáta na senátora,
kterým je předseda FiS,
km sportu v šachu,
auditor Záchranné služby
JmKraje, v.v.
ředitel Středního odborného učiliště v.v.
emeritní zdravotní rada, ekonom a právník

MIROSLAV

L E J S E K,

který vyhlašuje:

BOJ ZA

snižování počtu senátorů až po úplnou
LIKVIDACI SENÁTU. NEVOLTE MĚ,
kdo chcete v důchodu chodit o žebrácké holi !
Kdo volí mne, chce opak a já vím jak na to.
Jen jako senátor mohu ovlivnit zákony této země.
Dluh státu, je dluhem politiků, ne obyčejných lidí.
Je nutno zastavit nenasytný stát. Lze to i jinak!
Politika a zákony musí sloužit všem a ne jen
bohatým. Senátor se nesmí bát pustit do boje !!!
Senátor je dle mne čestná funkce, proto věnuji
plat senátora Domům seniorů v okrese Blansko.

Volte č. 9
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 31.10.2010 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
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