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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 7. schůzi konané dne 18. 1. 2011 
mimo jiné RM:

Schválila na základě žádosti Jihomorav- •
ského kraje záměr bezúplatného převo-
du pozemku parc.č. 517/3 o výměře 54 
m2 v k.ú. a obci Adamov Jihomoravskému 
kraji. Tento pozemek je součástí rekonstru-
ovaného silničního tělesa silnice II. třídy 
374 v lokalitě viaduktu směrem na Bílovi-
ce nad Svitavou.Aby mohlo dojít k odsou-
hlasení tohoto bezúplatného převodu za-
stupitelstvem města, musí být nejprve dle 
zákona o obcích vyvěšen na úřední desce 
radou města schválený záměr. 
Schválila smlouvu o uzavření budoucí  •
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Adamov a Ing. Olšanikem, 621 00 
Brno. Smlouva se vztahuje na realizaci ply-
nové přípojky k jeho pozemku.
Na základě žádosti občanského sdružení  •
Petanque Fenyx Adamov ze dne 18. 12. 
2010 včetně upřesňujících informací ze 
dne 10. 1. 2011 schválila vybudování umě-
lé závlahy pro kropení hřiště na petanque 
v prostorách MKM Adamov, Družstevní 
1, na náklady žadatele za předpokladu, 
že budou dodržena všechna bezpečnos-
tí opatření a zařízení nebude ohrožovat 
bezpečný pohyb návštěvníků klubu a dále 
schválila záměr vybudování hřiště na pe-
tanque v horní části dětského hřiště na uli-
ci Komenského.
Schválila smlouvu o právu provést stavbu  •
– Výstavba zárubní zdi na ul. Sadová mezi 
Městem Adamov a panem Hovorkou, 
625 00 Brno.
Schválila připojení k distribuční soustavě  •
plynu (plynovod DN 300 mm) pro společ-
nost Galvanovna Adafinish, Křtiny. 
Kladně se vyjádřila ke změně Tarifu IDS  •
JMK spočívající v poskytnutí bezplatné do-
pravy pro příslušníky Hasičského záchran-
ného sboru JK.
Vzala na vědomí žádost ČAD Blansko, a.s.,  •
o projednání zvýšených nákladů na do-
pravní obslužnost v Adamově a nesouhla-
sila s dodatečným zvýšením nákladů do-
pravního výkonu za rok 2010.
Schválila přidělení bytu č. 40 s přijatou  •
dlouhodobou zálohou na nájemné na ul. 
Opletalova 38a v Adamově žadateli dle zá-
pisu Komise pro přidělování bytů s přija-
tou dlouhodobou zálohou na nájemné ze 
dne 7. 1. 2011. Současně schválila Smlou-
vu o nájmu tohoto bytu a dohodu o úhra-
dě nájemného ke smlouvě o nájmu bytu.

na 8. schůzi konané dne 31.1.2011 mimo 
jiné RM :

Vzala na vědomí předložené zápisy z Li- •
kvidační komise, z 1. zasedání Sportovní 
komise, z 2. zasedání Kulturně informační 
komise a z 1. zasedání Sociální a výchovně 
vzdělávací komise.
Schválila aktualizovaný Povodňový plán  •
města Adamova.
Schválila smlouvu o budoucí smlouvě  •
o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Adamov a JMP Net, s.r.o, Brno, která se 
týká přípojky plynu. 
Na základě žádosti o projednání připoje- •
ní se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“, kterou Město Adamov obdrželo od 
občanského sdružení LUNGTA, rada města 
rozhodla, že se Město Adamov k této kam-
pani nebude připojovat.
Schválila záměr pronájmu části pozemku  •
parc.č. 396/6, a to konkrétně část pozem-
ku před restaurací „U Baťáka“ na ulici Hrad-
ní. Záměr bude vyvěšen dle zákona o ob-
cích po dobu 15 dní na úřední desce. 
Schválila dodatky č. 1 smluv č.2/2009  •
a 3/2009 se společností Adavak, s.r.o. 
Předmětem nájmu u nájemní smlouvy č. 
2/2009 je pronájem věcí v rámci akce re-
konstrukce a modernizace soustavy CZT, 
pronájem nemovitostí, venkovních úprav 
a inženýrských staveb. Předmětem nájmu 
u nájemní smlouvy č. 3/2009 je pronájem 
nebytových prostor – plynových kotelen 
(ZŠ Ronovská, Opletalova 38a/b a MKS 
Adamov) vč. movitých věcí. 
Vzala na vědomí žádost ze dne 13. 12.  •
2010 od společnosti Telefonica O2 Czech 
Republic, a.s., Praha o prodloužení Smlou-
vy o umístění zařízení, které je umístěno 
na střeše objektu Komenského 6 a schvá-
lila Dodatek č. 1 této smlouvy.
V souladu s ust. § 102 odst. m) zákona č.  •
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, svěřila s účin-
ností od 1. 2. 2011 odboru správy majetku 
města působnost rozhodování o uzavírání 
nájemních smluv o nájmu nemovitosti, tý-
kajících se pronájmu pozemků za účelem 
zahrádek a o uzavírání dohod o ukončení 
těchto smluv.
Schválila navýšení nájemného za prona- •
jaté plochy nebytových prostor, pozem-
ků a sloupů veřejného osvětlení v majet-
ku města o roční míru inflace za rok 2010 
v souladu s uzavřenými smlouvami a ceník 
nájemného nebytových prostor platný 
pro rok 2011.

Schválila navýšení nájemného o roční míru  •
inflace za rok 2010 v bytech ve vlastnictví 
města Adamova a uložila odboru SMM vy-
hotovení dodatků smluv v úplném znění.
Vzala na vědomí žádost ze dne 1. 12. 2010  •
od organizace Základní článek Hnutí 
Brontosaurus Modrý Kámen, Josefov 459, 
679 04 Adamov o umístění kontejnerů na 
separovaný odpad s tím, že neodsouhlasi-
la umístění požadovaných kontejnerů na 
náklady města.

na 9. schůzi konané dne 10.2.2011 mimo 
jiné RM :

Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit zadání Územního plánu Ada-
mov.
Vzala na vědomí zápis z 2. zasedání Spor- •
tovní komise.
Schválila odpisový plán na r. 2011 Základ- •
ní školy a mateřské školy Adamov, příspěv-
kové organizace
Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit rozpočet na rok 2011v předlo-
ženém znění.
Současně doporučila stanovit závazné  •
ukazatele pro své příspěvkové organiza-
ce pro rok 2011, dle kterých obdrží v roce 
2011 z rozpočtu Města Adamova Základní 
škola a mateřská škola Adamov, příspěv-
ková organizace, neinvestiční příspěvek 
zřizovatele ve výši 6 300 000,- Kč a Měst-
ské kulturní středisko Adamov, příspěvko-
vá organizace, neinvestiční příspěvek zři-
zovatele ve výši 2 032 000,- Kč.
Na základě zpracovaných výsledků bo- •
dového ohodnocení a návrhu získaných 
hodnot dotací z rozpočtu města pro pří-
mou podporu sportu a tělovýchovy na I. 
pololetí r. 2011 projednala a doporučila 
Zastupitelstvu města Adamova schválit 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Města Adamova pro přímou podporu 
sportu a tělovýchovy následujícím spor-
tovním organizacím: FK Adamov, Šipkové-
mu klubu Adamov, sdružení hráčů pétan-
que FENYX, TJ Sokol Adamov a TJ Spartak 
Adamov.
Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině 
Základní školy a mateřské školy Adamov, 
příspěvkové organizace, který upravuje 
hodnotu předaného majetku o staveb-
ní úpravy budov ZŠ na ul. Komenského 6 
a Ronovská spočívající v zateplení obvo-
dových stěn, výměně výplní a zateplení 
stropů.
Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit Dodatek č. 1 k Pravidlům Města 
Adamova pro použití prostředků úvěrové-
ho fondu oprav a modernizací bytů. Ten-
to dodatek, pokud bude zastupitelstvem 
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Sběrný den
Ve středu dne 16.3.2011 uskuteční Ob-

lastní charita Blansko v Adamově opět sběr-
ný den, kdy bude možné na určená místa 
a v určený čas přinést nepotřebné ošacení 
či obuv, které ještě může posloužit někomu 
jinému. Ošacení, prosím, přineste složené, 
zabalené v igelitových pytlích. Auto s vozí-
kem bude přistaveno na parkovišti u kostela 
v době od 15.00 – 16.00 hodin a v Adamo-
vě III na ulici Opletalova u zastávky MHD (ne 
na konečné) v době od 16.10 – 17.00 hodin. 
Zároveň bychom chtěli všem občanům Ada-
mova, kteří již v minulosti nějaké ošacení při-
nesli, poděkovat. 

Oblastní charita Blansko

Zprávy z matriky
blahopřejeme
02.02. Milada Pospíšilová, 83 roky,  

Tererova 6
03.02. Robert Červený, 81 rok,  

Družstevní 9
06.02. Emilie Sedláková, 84 roky,  

Sadová 27
12.02. Vlasta Unzeitigová, 75 roků,  

Sadová 18
13.02. Oldřich Wágner, 81 rok, Blažkova 1
17.02. Marie Karasová, 70 roků, Údolní 3
25.02. Josef Šenk, 82 roky,  

Komenského 1
26.02. Ing. Jiří Sedlák, 83 roky, Sadová 27
27.02. Jana Červená, 75 roků, Družstevní 9
28.02. Eliška Nováková, 80 roků, 

Petra Jilemnického 4
28.02. Zdenka Nováčková, 75 roků, Údolní 1

Úmrtí
17.01. Jan Selucký, roč. 1947, 

Petra Jilemnického 2
18.01. Marie Brožová, roč. 1922,  

Fibichova 25
19.01. Oldřich Caska, roč. 1928, 

Opletalova 28
03.02. Hana Zachrová, roč. 1929, 

Komenského 1
11.02. Anna Pavízová, roč. 

1941, Hybešova 18

Poděkování jubilantů
Děkujeme Sboru pro občanské záležitos-

ti za pěkně naorganizované přátelské pose-
zení jubilantů při příležitosti našeho život-
ního jubilea, které se konalo dne 2. 2. 2011 
v Městském kulturním středisku v Adamově. 
Zároveň děkujeme za pěkné a milé kulturní 
vystoupení dětem ZMŠ Adamov, Ronovská, 
pod vedením paní učitelky Baborské i panu 
faráři Jiřímu Kaňovi za zajímavé vyprávění 
o Světelském oltáři v Adamově.

Za jubilanty Růžena Švandová

schválen, upravuje bod 4. 7. uvedených 
pravidel tak, že prodlužuje možnost podá-
vání žádostí o úvěr z 31.12.2010 na termín 
do 30. 4. 2011. 
Schválila poskytnutí věcného daru pro  •
Základní školu a mateřskou školu Ada-
mov, příspěvkovou organizaci v max. výši 
2.000,- Kč, který je určený do tomboly 
v rámci pořádání XII. školního plesu.
Na základě žádosti České pošty, s.p., ze  •
dne 3.2.2011 schválila umístění satelitu 
s parabolickou anténou na stěnu objektu 
Domu služeb, Družstevní 1, Adamov.
Po novém projednání schválila záměr pro- •
nájmu části pozemku parc.č. 396/7, a to 
konkrétně část pozemku na ulici Hradní, 
kde je umístěna opravna aut. Záměr bude 
vyvěšen dle zákona o obcích po dobu 15 
dní na úřední desce. 
Schválila text výzvy k podání nabídky na  •
veřejnou zakázku malého rozsahu „Podá-
ní cenové nabídky na energetický audit, 
energetický štítek a vypracování projekto-
vé dokumentace na zateplení MŠ na ulici 
P. Jilemnického, Adamov“ a současně slo-
žení komise pro otevírání obálek a hodno-
tící komise pro vyhodnocení této veřejné 
zakázky.
Schválila program 4. Zasedání Zastupitel- •
stva města Adamova s termínem konání 
28. 2. 2011 v 16:30 hodin v Městském kul-
turním středisku v Adamově.
Uložila místostarostovi vypracování sou- •
boru opatření na zvýšení čistoty ve městě. 
Opatření by se měla zaměřit především na 
zamezení znečištění města psími exkre-
menty.
Dala souhlas zřizovatele Základní škole  •
a mateřské škole Adamov, příspěvkové or-
ganizaci k převzetí sponzorských finanč-
ních a věcných darů k zajištění organizace 
12. školního plesu do tomboly.
Na základě zápisů ze schůzí RM a zasedání 

ZM zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková

Vybrané události z ledna 2011 
konkrétně:

* Strážníkům bylo oznámeno nevhodné 
chování mládeže v bytě na ul. Sadová. Mlá-
dež zde hlučila takovým způsobem, že rušila 
okolní byty a jejich obyvatele v nočním kli-
du. Strážníci provedli ztotožnění osob v bytě 
a dále dechovou zkoušku u některých osob, 
jelikož bylo podezření, že tyto jsou pod vli-
vem alkoholu a nedovršily věku 18 let. Ruše-
ní nočního klidu bylo s dotyčnými vyřešeno 
domluvou. Jednoho mladíka, který byl pod 
vlivem alkoholu, předali strážníci jeho rodi-
čům a provedli další potřebná opatření. 

* O tom, že i osoby relativně nízkého věku 
(15-18 let) jsou schopny ohrožovat svoje vrs-
tevníky bodnou zbraní, se přesvědčili stráž-
níci při řešení konfliktu v klubu mládeže na 
ul. Družstevní. Navrácení odcizených cigaret 
si zde jeden z mladíků vynucoval pod hroz-
bou kuchyňským nožem, který držel v ruce. 
Naštěstí se konflikt obešel bez zranění a mla-

dík se bude ze svého jednání zodpovídat 
před správním orgánem pro projednávání 
přestupků. 

* I v měsíci lednu převáželi strážníci jed-
nu osobu na záchytnou stanici Brno – Čer-
novice, když přijali oznámení, že v prostoru 
nádraží ČD se pohybuje muž zjevně pod vli-
vem alkoholu a je nebezpečí, že upadne do 
kolejiště. 

* Při pochůzkové činnosti na ul. P. Jilem-
nického byl spatřen pes, jehož majitel nere-
spektoval vyhlášku města a svého psa venčil 
v rozporu s jejím zněním. Jelikož byl majitel 
psa již v minulosti na toto přestupkové jed-
nání upozorněn, byla mu uložena bloková 
pokuta. 

* Během noční služby kontaktovala stráž-
níky neznámá žena, která prostřednictvím 
SMS žádala pomoc strážníků a bylo nebez-
pečí, že si způsobí nějaké zranění nebo hůře. 
Strážníci proto neváhali a spojili se s PČR 
Blansko, s jejichž pomocí vypátrali majitelku 
mobilního telefonu a poté mohli kontakto-
vat jejího přítele. Díky zjištěným informacím 
se dopátrali ženy, která se pohybovala po 
městě Adamově. Žena byla předvedena na 
služebnu MP Adamov, kam byla přivolána 
RZS, která ženu převezla na odborné psycho-
logické vyšetření respektive hospitalizaci. 

Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov
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Upozornění majitelům psů 
na povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami 

a možnost sankcí plynoucí z jejich nedodržování
Touto cestou připomínáme majitelům 

a chovatelům psů (ale nejenom jim) povin-
nosti vyplývající z platných obecně závaz-
ných vyhlášek Města Adamova vztahující 
se k chovu a venčení psů na území města 
Adamova a možnosti sankcí plynoucí z je-
jich porušování či nedodržování: 

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 
O udržování čistoty a pořádku ve městě 
Adamově, ve znění obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2005 v článku 9, stanoví ná-
sledující povinnosti týkající se venčení 
a pohybu psů na veřejně přístupných 
místech:

9.1 Je zakázáno přinášet nebo přivádět 
zvířata na dětská pískoviště, na koupaliště, 
na hřbitovy a na školní hřiště.

9.2 Venčení a pohyb psů na veřejných 
prostranstvích či zařízeních obce sloužících 
potřebám veřejnosti v majetku obce je mož-
né pouze s použitím vodítka, jehož délka 
umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pou-
ze s náhubkem. Osoba venčící psa je povin-
na mít psa pod neustálým dohledem. 

9.3 Není-li osoba, kterou pes doprová-
zí, schopna vzhledem ke svému fyzickému 
stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa 
pomocí vodítka, je povinna použít současně 
s vodítkem i náhubek.

9.4 Použitím náhubku se rozumí upevnit 
psovi náhubek tak, aby znemožňoval kous-
nutí.

9.5 Tato ustanovení se nevztahují na psy 
zdravotnické, služební a slepecké při výkonu 
činnosti, k níž jsou vycvičeni.

9.6 Osoba doprovázející psa je povinna 
dbát, aby pes neznečisťoval veřejná pro-
stranství či zařízení obce sloužící potřebám 
veřejnosti v majetku obce. Osoba doprová-
zející psa je povinna okamžitě odstranit zne-
čištění způsobené psem, dovoluje-li to pova-
ha znečištění.

Porušení obecně závazné vyhlášky 
je posuzováno jako přestupek dle § 46 
odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o přestupcích). Dle zá-
kona o přestupcích lze za porušení po-
vinností uložených ve vyhlášce města 
uložit sankci až do výše 30.000,-Kč.

Při ukládání sankce za přestupek je dle 
přestupkového zákona zohledňováno:

Za přestupek, který je projednáván  •
mimo správní řízení (tedy přímo stráž-
níky městské policie) je zákonem stano-
vena sankce v rozmezí od napomenutí 

(ústního) až po uložení pokuty v bloko-
vém řízení. V blokovém řízení je horní 
hranice sazby dané zákonem omezena 
na 1000,-Kč, v případě mladistvých pa-
chatelů pak do výše 500,-Kč.
Za přestupek, který je projednáván ve  •
správním řízení (tedy úředníkem měst-
ského úřadu příslušným pro projedná-
ní přestupků, kterému bude přestupek 
postoupen v případě, že osoba, která 
vyhlášku porušila, odmítne vyřešení 
věci v blokovém řízení vedeném stráž-
níky MP) lze uložit sankci od napome-
nutí až do horní hranice sazby dané 
zákonem, tj. do 30 000,-Kč. Ve správ-
ním řízení je kromě uvedené příslušné 
sankce obviněnému, který byl uznán 
vinným z přestupku, zákonem uložena 
povinnost uhradit náklady řízení, které 
jsou paušálně stanoveny ve výši 1000,-
Kč. V případě mladistvých pachatelů je 
opět horní hranice uvedené sazby sní-
žena na maximální výši 2.000,-Kč s tím, 
že výše úhrady nákladů řízení zůstává 
ve stejné výši, tj. 1000,-Kč.

Při určení druhu sankce a její výměry 
se dle ust. § 12 přestupkového zákona při-
hlíží k závažnosti přestupku, zejména ke 
způsobu jeho spáchání a jeho následkům, 
k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře 
zavinění, k pohnutkám a k osobě pachate-
le, tj. např. k tomu, zda již tato osoba byla 
či nebyla v minulosti pro přestupek pro-
jednávána.

2. Obecně závazná vyhláška Města 
Adamova č. 4/2010 o místních poplat-
cích v části II., týkající se poplatků ze 
psů je uvedeno následující:

Článek 2 -Poplatník a předmět poplatku:
2.1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Drži-

telem je fyzická nebo právnická osoba, která 
má trvalý pobyt nebo sídlo na území města. 

Článek 3 -Vznik a zánik poplatkové po-
vinnosti:

3.1. Poplatková povinnost vzniká držite-
li psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, 
nebo v den, kdy se stal držitelem psa starší-
ho tří měsíců.

3.2. V případě držení psa po dobu kratší 
než jeden rok se platí poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i započatých ka-
lendářních měsíců. Při změně místa trvalého 
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek 
od počátku kalendářního měsíce následu-

jícího po měsíci, ve kterém změna nastala, 
nově příslušné obci. 

3.3. Poplatková povinnost zaniká dnem, 
kdy přestala být fyzická nebo právnická oso-
ba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho 
ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž 
se poplatek platí i za započatý kalendářní 
měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Článek 4 - Ohlašovací povinnost:
4.1. Držitel psa je povinen ohlásit správ-

ci poplatku vznik své poplatkové povin-
nosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil 
stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa 
staršího tří měsíců. Stejným způsobem je 
povinen oznámit také zánik své poplat-
kové povinnosti. Pro ohlášení je možno 
využít formulář, který ohlašovatel obdrží 
u správce poplatku nebo na stránkách www.
adamov.cz.

4.2. Povinnost ohlásit držení psa má i oso-
ba, která je od poplatku osvobozena.

4.3. Při plnění ohlašovací povinnosti je dr-
žitel psa povinen současně sdělit správci po-
platku některé další údaje stanovené v čl. 26 
této vyhlášky.

Článek 5 - Identifikace psů:
5.1. Správce poplatku vydá poplatníko-

vi při přihlášení psa k poplatku evidenční 
známku pro psa, bez ohledu na to, zda po-
platku podléhá nebo je od něj osvobozen.

5.2. Známka je nepřenosná na jiného psa, 
i kdyby se jednalo o psa téhož držitele.

Článek 6 - Sazby poplatků:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
6.1. za psa chovaného v rodinném domě
 a) za prvního psa 300,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa té-

hož držitele 450,- Kč
6.2. za psa chovaného v ostatních mís-

tech (bytových domech, atd.)
a) za prvního psa 700,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa té-

hož držitele 1.000,- Kč
6.3. V případě, že držitelem je poživatel 

invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů, anebo poživatel si-
rotčího důchodu

a) za prvního psa v rodinném domě 150,- 
Kč

b) za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele v rodinném domě 225,- Kč

c) za prvního psa v ostatních místech 
200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele v ostatních místech (bytových 
domech, atd.) 300,- Kč.

Článek 7- Splatnost poplatku
7.1.Poplatek je splatný nejpozději do 

30. června příslušného kalendářního roku.
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Použité zářivky do popelnice nepatří 

Ledová Praha 2011
Občanské sdružení TUKAn Adamov se 

již tradičně zúčastnilo akce LEDOVÁ PRA-
HA, která se koná každoročně první úno-
rový víkend. Během tohoto víkendu se do 
hlavního města sjedou tisíce dětí z celé re-
publiky a za velmi výhodných finančních 
podmínek mohou navštívit pražská muzea 
a památky. Naše výprava čítala 29 dětí i do-
spělých (z toho 19 z Adamova). Navštívili 
jsme Muzeum voskových figurín, Prašnou 
bránu, Národní muzeum, samozřejmostí je 

7.2.Vznikne-li poplatková povinnost po 
datu splatnosti uvedeném v odstavci 7.1., je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsí-
ce, který následuje po měsíci, ve kterém po-
platková povinnost vznikla.

Článek 8 - Osvobozen 
8.1. Od poplatku ze psů je osvobo-

zen/a: 
a) držitel psa, kterým je osoba nevido-

má, bezmocná a osoba s těžkým zdravot-
ním postižením, které byl přiznán III. stu-
peň mimořádných výhod podle zvláštní-
ho právního předpisu, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob 

b) osoba provozující útulek zřízený obcí 
pro ztracené nebo opuštěné psy 

c) osoba, které stanoví povinnost drže-
ní a používání psa zvláštní právní předpis 

d) osoba, která převezme psa z útulku 
nebo od Města Adamov – Městské policie 
Adamov před předáním do útulku. Osvo-
bození trvá po dobu 1 roku ode dne pře-
vzetí psa z útulku nebo od Městské policie 
Adamov.

8.2. Nárok na osvobození od poplatku 
je držitel povinen prokázat při plnění ohla-
šovací povinnosti.

8.3. Osvobození od poplatku ze psa za-
niká, zanikne-li důvod osvobození.

Dle článku 27 vyhlášky č. 4/2010 
o místních poplatcích, vyměří správce 
poplatku, nebudou-li poplatky zapla-
ceny (odvedeny) včas nebo ve správ-
né výši, poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky nebo část těchto poplatků 
může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušen-
stvím poplatku.

Zpracovala: Bc. Libuše 
Špačková, tajemnice

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do 
kontejneru se směsným komunálním odpa-
dem, protože z nich při rozbití mohou unikat 
nebezpečné látky. Občané města Adamova 
mohou bezplatně odkládat vyřazené zářiv-
ky na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Ko-
lonie 302, v Adamově. Zpětný odběr všech 
použitých elektrozařízení zajišťují kolektiv-
ní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, 
které k tomu opravňuje zápis do Seznamu 
výrobců elektrozařízení vedeného minister-
stvem životního prostředí. Kolektivní systé-
my smluvně zajišťují celý proces, to znamená 
od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím 
sběrných dvorů), až po předání zpětně ode-
braných elektrozařízení firmám, které se spe-
cializují na jejich ekologické zpracování a re-
cyklaci. 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 je-
jich 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 elektro-
odpadu však nemůže fungovat bez aktivní-
ho a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, 
kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zá-
řivku na místě k tomu určeném, to znamená 
v místě zpětného odběru nebo při nákupu 
nového výrobku přímo v prodejně, přispě-
je k ochraně životního prostředí. Na základě 
smlouvy o spolupráci, kterou Město Adamov 
uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, 
byly do sběrného dvoru firmy GAMA J+P, 
s.r.o., umístěny speciální kovové kontejnery, 
do kterých mohou zdarma odkládat použi-
té světelné zdroje nejen občané, ale i firmy 
a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají 
či shromažďují při své podnikatelské činnosti 
(prodejny, elektromontážní firmy, menší pod-
niky, instituce apod.). EKOLAMP obci přispívá 
na náklady provozu sběrného místa a plně 
hradí veškeré náklady na přepravu a recykla-
ci. Tím město ušetří část prostředků ze svého 
rozpočtu určených na provoz systému naklá-
dání s komunálním odpadem, které může in-
vestovat na nákup nádob na separovaný od-
pad a rozšířit tím sběrnou síť ve městě. 

Odbor správy majetku města 

vždy procházka po centru Prahy a prohlídka 
Staroměstského náměstí s orlojem, Karlova 
mostu, Pražského hradu, rozhledny na Pet-
říně a dalších pražských zajímavostí. Vrcho-
lem pak byla návštěva Království železnic. 
Zde vystavené modely železnic nadchnou 
nejen svojí obrovskou plochou ale i drobný-
mi detaily.

Fotografie z této akce a další informace 
o sdružení TUKAn a jeho činnosti můžete 
zhlédnout na internetových stránkách www.
tukani.ic.cz

Za TUKAn Stanislav Tůma
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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
Knihovna: č.t. 516 446 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Vás zve:
3. března 2011 do MKS na  Î

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO 
NEJMENŠÍ 
Pro mateřské školy i rodiče s dětmi je 
připravena POHÁDKA Z POLE, ZE DVORKU 
A ZE ZAHRÁDKY v podání V. Schildera 
a Olgy Markové. 
Začátek v 9.45 hodin, vstupné 30 Kč.

6. března 2011 v 16 hodin do salonku  Î
MKS na Ptačině na

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU
Pro děti i rodiče je připravena pohádka 
O nePOSLUŠnÝCH KŮzLÁTKÁCH 
v podání Divadla Úsměv.
Vstupné 30 Kč. 

9. března 2011 v 17.45 hodin do  Î
salonku MKS na Ptačině na

přednášku Mgr. Aleše Spurného na 
téma MAURICIUS
Vstupné 30 Kč.

10. března 2011 do botanické  Î
zahrady MzLU brno na 

VÝSTAVU ORCHIDEJÍ
Doprava autobusem, prohlídka 
s průvodcem od 15.30 hodin. Možnost 
nákupu květin a dalšího zboží.
Bližší informace na plakátech. Přihlášky do 
7. března 2011.

12. března 2011  Î
zájezd do Prahy spojený  
s návštěvou NÁRODNÍHO DIVADLA 
(představení Naši furianti) a prohlídkou 
Stavovského divadla.
Doprava: vlakem (Pendolíno)

13. března 2011 zájezd do Městského  Î
divadla brno na představení 

MY FAIR LADY ZE ZELŇÁKU. 
Začátek představení ve 14 hodin.

15. března 2011 do Společenského  Î
centra na Komenského ulici na

DRUHÉ ODPOLEDNE HER A SOUTĚŽÍ 
PRO SENIORY.
Začátek ve 14 hodin.

18. března 2011 od 16 hodin do MKS  Î
Adamov na 

Zábavné ODPOLEDNE S Míšou Růžičkovou
Bližší informace na plakátech.

22. března 2011 na  Î
1. vlastivědný výlet tentokrát do Rajhradu
Průvodcem letošního prvního 
vlastivědného výletu bude  
Ing. Jiří Truhlář. 

Trasy výletů najdete na plakátech včetně 
plán. termínů.

23. března 2011 do salonku MKS na Î
přednášku Dr. Jiřího Tomana na téma 
ETIKA A ETIKETA VŠEDNÍHO DNE
Povídání o společenském chování, 
stolování, oblékání aj. - s pobavením,  
s poučením a překvapením na závěr. MKS 
od 17.45 hodin. 

26.března 2011 na   Î
autobusový zájezd do  
Prahy spojený s návštěvou muzikálů 

KAT MYDLÁŘ, CARMEN A DĚTI RÁJE 
31. března 2011 přednáška Mgr. evy  Î
nečasové na téma 

Pověsti našeho kraje
Začátek v 18 hodin.

Dále připravujeme:
1. dubna 2011 (pátek) vernisáž výstavy Î

SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH 
UMĚLCŮ

3. dubna 2011 (neděle)  Î
KARNEVAL PRO DĚTI 

23. dubna 2011 Î
Městské divadlo Brno, představení MARY 
POPPInS. Začátek představení v 15 hodin. 
Cena zájezdu: 610 Kč – dospělá os., 330 Kč 
děti, studenti a senioři
Přihlášky do 7. 3. 2011. 

4. června 2011  Î
Janáčkovo divadlo Brno, představení 
KUDYKAM
autorů Michala Horáčka a Petra Hapky. 
Cena zájezdu 440 nebo 640 Kč (dle 
vstupenek).
Přihlášky: do 9. března 2011

Květen Î
Zájezd do Průhonického parku na 
výstavu rododendronů
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Na nedělní odpoledne 13. února připravilo adamovské 
kulturní středisko zájezd do Loutkového divadla 

Radost. Téměř čtyřicítka dětí spolu s dospělými tak 
využila krásné nedělní odpoledne k návštěvě divadla. 

Některé děti navštívily „skutečné” divadlo poprvé... 

„Pohádkové dopoledne pro nejmenší” patřilo 
v únoru tetinám Matyldě a Klotyldě, které do 

pohádek zapojují i malé návštěníky těchto akcí. 
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Nové knihy, které najdete 
v knihovně MKS...
Detektivky:
Christie, A.: Muž v hnědém obleku
Parker, R.: Noční jestřáb
Grahamová, C.: Věrnost
Läckberg, C.: Kameník
Bayard, L.: Černá věž

Knihy světových autorů:
Guillou, J.: Cesta do Jeruzaléma
Povellowá, J.: Julie a Julia
Mantelová, H.: Wolf Hall
Larková, S.: V zemi bíleho oblaku
Coelho, P.: Valkýry
Schottová, H.: Děti stepi

Česká literatura:
Paroubková, P.: V botičkách od Diora
Polách, A.: Cti otce svého, ale miluj ženu 
svou
Skořepová, L.: Tajnosti herecké
Kludská, D.: Elvíra
Urbaníková, E.: Svět mi je dlužný
Kvačková, R.: Očima tchyně
Pawlowská, H.: Ještě že nejsem papež
Toulavá kamera 9., 10. a 11. díl

Slova pro 
povzbuzení

Je zajímavé, kolik nejrůznějších reakcí 
vyvolá v lidech slovo „cukr“. Pro jedny je to 
(spolu se solí) „bílý jed“. Děti sice už doma 
tajně neolizují cukrové homole, ale co to 
je cukroví a cukrárna, vědí velmi dobře. 
Stáčírny limonád zjistily, že sladit umělý-
mi sladidly je levnější než cukrem. Obézní 
jej milují i nenávidí zároveň a obávaným 
se stal pro všechny cukrovkáře. Nedávno 
jsem se však o cukru dočetl překvapivou 
informaci. Skrývá se prý za jarním zázra-
kem prvních květů sněženek. Jejich cibul-
ky sice ještě dřímají ve zmrzlé půdě, ale 
v konečcích jejich výhonků se už nachází 
výjimečně vysoká koncentrace cukru. Sta-
čí, aby první jarní paprsky o málo víc zahřá-
ly okolí cibulky a cukr začne reagovat. Díky 
chemické reakci vzniká v rostlině ještě vět-
ší teplo – no teplo – je to vlastně pár stup-
ňů navíc. Stačí ovšem k tomu, aby bezpro-
střední okolí výhonku rozmrzlo a sněženka 
o kousek povyrostla. A tak křehký stonek 
dokáže vynést na světlo světa i skrze pro-
mrzlou půdou jako první ze všech krásné 
jarní poselství. Potom že zázraky nejsou… 
a kdo by tušil, že za nimi může skrývat ne-
nápadný cukr, že?

Jiří Kaňa

Fotografie z Prázdninového setkání s pohádkou. Hostem akce byl Zdeněk 
Ševčík, který pro děti připravil Malou medvědí pohádku.
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Obyvatelé DPS v Adamově se 
prostřednictvím pracovníka Městského 

klubu mládeže Víta Pernici seznamují s prací 
na počítači, který byl pro jejich další využití 
instalován do společenské místnosti DPS. 

Z činnosti MKM

Školní kolo zeměpisné olympiády 2010/2011

Škola udržitelného rozvoje  
1. stupně pro ZŠ a MŠ Adamov

Soutěžící kategorie C Soutěžící kategorie A a B

Ve čtvrtek 3. 2. 2011 proběhlo na Základ-
ní škole v Adamově školní kolo zeměpisné 
olympiády. Ve třech kategoriích soutěžilo 
celkem 27 žáků druhého stupně. Nejvíce 
účastníků pracovalo v kategorii C (8. a 9.tří-

dy), kde konkurence třinácti žáků přinesla 
vyrovnané klání. Tuto kategorii vyhrál Do-
minik Neuman z 9.A, který získal 38 bodů 
z možných šedesáti tří. V kategorii B (7.roč-
ník) soutěžilo 8 žáků a nejlepší byl Jan Filip 

ze 7.A. Kategorii A (6.ročník) vyhrál Michal 
Korčák z  6.A. Vítězové jednotlivých kategorií 
budou školu reprezentovat v okresním kole, 
které se uskuteční 9. března v Boskovicích. 

Aleš Spurný

Dne 7. února 2011 jsem se účastnila Val-
né hromady Klubu ekologické výchovy 
konané v konferenčním sále MŠMT v Pra-
ze. Po přivítání účastníků byly předneseny  
zprávy o činnosti KEV, jeho  hospodaření 
a dále pak zpráva revizní komise. Zástup-
ci jednotlivých krajů informovali o činnos-
ti krajských skupin a Doc. RNDr. Milada 
Švecová, CSc.  přednesla plán aktivit pro 
rok 2011. Následovalo řešení aktuálních 
informací z oblasti environmentální vý-
chovy na úrovni krajské i národní. Hlavní 
úkol mé účasti  bylo převzít titul „Škola  
udržitelného rozvoje 1. stupně pro zŠ“ 
na období 2010 – 2012. Titul „Škola udr-

žitelného rozvoje“ je kategorizován do 
třech stupňů. My jsme  získali již nejvyšší 
ohodnocení. Tento stupeň je získán pou-
ze za splnění níže popsaných  bodů: Škola 
s dlouhodobějšími zkušenostmi v oblasti 
environmentální výchovy, zapojení vět-
šiny pedagogů, ustanovený koordinátor 
EVVO (environmentální vzdělávání, vý-
chova a osvěta), vypracován dlouhodobý 
školní program EVVO, komplexní reali-
zace EVVO, organizace programů k envi-
ronmentální výchově v průběhu školního 
roku. Škola zapojuje do svých aktivit i ve-
řejnost a postupně se stává centrem vzdě-
lávání pro udržitelný rozvoj v rámci regio-

nu, spolupracuje se školami v okolí a může 
se podílet na dalším vzdělávání pedagogů 
z okolních škol.

Koordinátor EVVO  Lenka Dohová
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Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

Vás v březnu zve:
4. 3. od 15:00 

Adamovský masopust
Zveme Vás na téměř tradiční Adamovský masopust, kterého se můžete zúčastnit v maskách 

a s možností výhry výborných dortů v soutěži o nejlepší a nejoriginálnější zamaskování
(v kategoriích jednotlivci, rodiny a kolektivy) nebo také bez masek jako diváci.

Průvod masek vyjde z MKM v 15:00,
projde s veselou hudbou a s mnoha hravými zastávkami přes Ptačinu na

hřiště Jilemnického, kde bude již připravené výborné teplé i studené, pevné 
i tekoucí občerstvení pro každého (pro účastníky v maskách bude malé občerstvení 

zdarma), masopustní rej s hudbou, soutěže pro děti, taneční vystoupení 
žáků a žákyň zUŠ a slavnostní vyhlášení vítězů s předáním cen.

9. 3. od 16:00 
Turnaj ve stolním fotbálku

V oblíbeném turnaji budete moci opět vyhrát chutné ceny 
a nově i putovní pohár MKM nejlepších hráčů.

11. 3. od 10:00 
Tvoříme s A. baisovou – linoryt

Tentokrát si vyzkoušíme jednu ze základních tiskařských technik – linoryt. Vyrývat lze více způsoby 
drobná razítka i velké odvážné obrazy a výsledek natištěný na papíře nás vždy mile překvapí.

14. – 18. 3. 
Jarní prázdniny aneb Pevnost MKM

Jako v pevnosti Boyard, tak i v naší pevnosti budete moci každý prázdninový 
den podstoupit jeden náročný, logický, dobrodružný nebo sportovní úkol, po 

jehož splnění získáte indicie vedoucí až k vytouženému pokladu.

23. 3. od 16:00 
Kuchařské odpoledne – toasty

Další „projezené“ odpoledne strávíme vytvářením a vymýšlením mnoha 
různých, někdy třeba neobvyklých, ale vždy oblíbených toastů.

30. 3. od 16:00 
zadáno (nejen) pro holky 
zadáno (nejen) pro kluky

Jedni si budou moci vytvořit jarní papírové květiny, druzí dřevěné vory a lodě (které 
budou moci hned otestovat v závodě na krátké trati) a někteří třeba obojí.
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Vzpomínka
Vzpomeňte s námi na dobrého kama-

ráda, spolupracovníka, dlouholetého pra-
covníka dopravy adamovských strojíren, 
na pana Jiřího Manouška, který by se 24. 3. 
2011 dožil 70 let. Děkujeme všem, kdo mu 
spolu s námi věnují tichou vzpomínku. Stále 
vzpomínají synové Aleš a Jiří s rodinami. 

Dne 19. 3. 2011 uplyne již 10 let, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek pan Jiří Holas. Dě-
kujeme všem, kteří mu spolu s námi věnují 
tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná celá 
rodina.

…a když tě budu potřebovat,
 prostě si jen v srdci zašeptám tvé jméno. 

Budeš tam.

Dne 2. 3. 2011 uplyne 5 roků, kdy do-
tlouklo srdce mého milovaného manžela 
Josefa Šustáčka. Nikdy nezapomenu. Man-
želka Hana.

Významné výročí 
Ing. Jaroslav Hudec - 75. narozeniny

Dne 13. 2. 2011 jsme vzpomněli nedo-
žitých 80. narozenin pana Arnošta Dáni. 
V tomto roce si také připomeneme 27. výro-
čí jeho úmrtí.

Vzpomíná rodina Dáňova.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 

s panem Oldřichem Caskou za projevenou 
soustrast a květinové dary. Děkujeme také 
sboru za důstojný a procítěný pěvecký pro-
jev.

Manželka a dcery s rodinami

Dne 29. 3. 2011 uplynulo již 25 let, kdy 
nás navždy opustil náš drahý tatínek a děde-
ček pan Jiří Dáňa. S láskou v srdci stále vzpo-
míná syn Lubomír s rodinou.

Narodil se 15. února 1936 v Adamově 
jako první ze tří dětí Emanuela a Anežky 
Hudcových. Po ukončení národní a střední 
školy v Adamově nastoupil v roce 1951 do 
učení v tehdejších Škodových závodech, 
n.p. Adamov v oboru provozní elektrikář. 
Po ukončení prvního roku učebního obo-
ru odešel do Břeclavi na průmyslovou ško-
lu elektro, odkud po dokončení prvního 
ročníku pře stoupil na Vyšší průmyslovou 
školu elektrotechnickou v Brně, kterou 
ukončil ma turitou v roce 1956. Po matu-
ritě nastoupil do Škodových závodů, n.p. 
Adamov do útvaru Výstavba a obsluha 
výroby jako projektant elektro. Po absol-
vování základní vojenské služby v letech 
1956-1958 se vrá til do závodu do stejného 
útvaru. V roce 1969 přešel na generální ře-
ditelství Závodů všeobecného stro jírenství 
v Brně, kde zastával funkci vedoucího od-
dělení energetiky a vodního hospodářství 
do roku 1977. V roce 1973 ukončil studia 
na VUT Brno, obor energetika. V roce 1977 
nastoupil do firmy Geotest, n.p. Brno, kde 

zastával funkci ředitele strojírenského zá-
vodu v Uhřínově na okrese Žďár nad Sá-
zavou a od roku 1981 ředitele podniku 
v Brně. V roce 1990 odešel do Hradce Krá-
lové do státního podniku a později akci-
ové společnosti Českomoravský průmysl 
kamene, kde pracoval zpočát ku jako pro-
kurista a později jako generální ředitel až 
do odchodu do důchodu v roce 2007.

Slávek Hudec, jak se mu v Adamově 
říká, pochází ze známé adamovské rodiny, 
která patřila mezi starousedlíky. Její pří-
slušníci byli v mi nulosti činní společensky 
i veřejně, nejvíce v kultuře. Mimo členství 
v obecním zastupitelstvu a později v ná-
rodním výboru, to zejména byla obětavá 
činnost v ochotnickém divadle ve 20. a 30. 
letech min. století. Nejvýše se z rodiny vy-
pracoval bratranec Slávka Zdeněk Krou-
pa, který se stal známým operním pěv-
cem (v ro ce 1994 mu bylo uděleno čest-
né občanství města Adamova). Slávek byl 
v mládí v Adamově činný v jiné profesi - 
provozoval sport, a to házenou a volejbal 
jako hráč i trenér. Je ženatý, má jed noho 
syna z prvního manželství. Jeho současná 
manželka pracovala dříve v adamovském 
závodě jako závodní fotografka. Nyní již 
řadu let žijí manželé Hudcovi v Brně. Slá-
vek často dojíždí do Adamova, kde se sta-
rá o zahradu po rodičích. Zajímá se o dění 
v Adamově, navštěvuje adamovské vý-
stavy a rád si přečte Adamovský zpravo-
daj. Každoročně svolává setkání býva-
lých spolužáků z měšťanky do Adamova. 
K jeho významnému jubileu mu přejí bý-
valí spolužáci, bývalí spolupracovníci, přá-
telé a známí, včetně rodiny a příbuzných, 
všechno nej lepší, hodně zdraví a spokoje-
nosti do dalších let.

MK
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Josef Zburník  
- 101. výročí narození

Digitální televize bez 
měsíčních poplatků! 

... a navíc také: 

Slovenské programy 

Sportovní programy 

HD programy

Akce na březen: HD satelit včetně instalace za 5 900 Kč

Antény-Satelity-Kamerové systémy
Ing. Vladimír Bílý

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

měsíčních poplat
... a navíc také: 

Slovenské programy 

Sportovní programy 

HD programy

a naví

Narodil se 25. února 1910. V Adamově vy-
chodil obecnou a měšťanskou školu. Poté 
absolvoval průmyslovou školu stavební 
v Brně. Již od raného mládí byl činný v děl-
nické tělovýchovné jednotě. Jako chlapec 
sledoval výstavbu Dělnického domu v Ada-
mově a pokud možno také při ní pomáhal. 
Později jako student skoro denně navštěvo-
val Dělnický dům, kde pomáhal malovat pla-
káty na divadelní představení nebo pomá-
hal, kde bylo potřeba, např. maloval kulisy 
jako výtvarník. V té době si denně psal deník, 
v němž zapisoval, co se ten který den v Děl-
nickém domě konalo, jako např. hrálo se di-
vadlo, zkouška na divadlo, cvičilo se, konala 
se schůze apod. Text tohoto deníku byl uve-
den v brožurce k 50. vý ročí postavení Děl-
nického domu v Adamově z roku 1971. Jo-
sef Zburník se od mládí zapojil do divadelní 
ochotnické činnosti v Dělnickém domě, kte-
rý byl otevřen v listopadu 1921. Jako 17letý 
napsal divadelní jednoaktovku „Vypovězen-
ci“, která měla premiéru v Dělnickém domě 
v Adamo vě dne 4. září 1927. V roce 1929 ab-
solvoval odborný divadelní kurs u prof. Ru-
dolfa Waltra, O. Čermáka a Ing. Fojtíka z teh-
dejšího Národního divadla v Brně. Později, 
když už žil v Olomučanech a v Blansku, in-
scenoval asi 120 ochotnických představe-
ní, většinou jako režisér nebo výtvarník. Od 
listopadu 1953 působil ve Státním divadle 
v Brně jako vedoucí tech nické správy. Podí-
lel se na výstavbě divadla v Brně na Lidické 
ulici přestavbou bývalého kina Morava, nyní 
Divadla bratří Mrštíků, na rekon strukci di-
vadla Reduta a na výstavbě nového Janáč-
kova divadla. Zajišťoval a řídil každoročně 
adaptační etapové rekonstrukce v dnešním 
Mahenově divadle. Byl spoluorganizátorem 
výstavby nových divadelních dílen a skla dů. 
Soubornou výstavu památek na svou osvě-
tovou a divadelní činnost měl Josef Zburník 
v Olomučanech v roce 1953 při oslavách šes-
tistého výročí trvání obce a v Blansku v roce 
1965 při oslavách šedesátého výročí pový-
šení Blanska na město. Josef Zburník zemřel 
předčasně ve svých šedesáti letech dne 20. 
září 1970. Čest jeho památce.

MK s použitím materiálů Emila Hejla st.

Exkurze Dukovany a Dalešice
Dne 27. ledna 2011 se převážně žáci de-

vátých, ale i osmých tříd vydali autobusem 
na cestu k jaderné elektrárně Dukovany a 
přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Před 
devátou hodinou jsme dorazili k Dukova-
nům, kde jsme zhlédli krátký film o založení 
a využití elektrárny a zaujalo nás, že její pro-
voz skoro vůbec neškodí životnímu prostře-
dí kolem. Poté nám vysvětlili průběh výroby 
jaderné energie, která vzniká štěpením jádra 
uranu.

Po skončení prohlídky Dukovan jsme od-
jeli k nedaleké vodní elektrárně Dalešice, je-
jíž přehrada má nejvyšší sypanou hráz v ČR, 
asi 100 m. Po zhlédnutí videa o elektrárně 
jsme si prohlédli v doprovodu průvodkyně 
nepracující turbíny. Zpět do Adamova jsme 
se vrátili před třetí hodinou.

Výlet se nám moc líbil, protože nám při-
nesl mnoho nových poznatků v oblasti ener-
getiky a máme na něj pěkné vzpomínky, kte-
ré nám závidí i mnozí rodiče.

Hana Moserová, 8. A

Beseda o bezpečném internetu
Minulý týden 3.2.2011 ve čtvrtek nás na-

vštívila paní Krajčová z SVČ Brno-Lužánky. 
Beseda se konala zde na ZŠ Komenského. 
Paní Krajčová k nám přijela do osmých a de-

vátých tříd. V naší třídě (8.B) jsme si povída-
li o bezpečném internetu a jeho nebezpečí. 
S paní Krajčovou jsme hráli různé hry a vy-
světlovali jsme si následující pojmy:
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Zápasy Okresního přeboru mužů 
v ledním hokeji TJ Spartak Adamov

Inzerce
Podlahářství Gregor – pokládka a lepe- �

ní koberců a PVC, montáž  plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz 

Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.  �
773 453 628.

Koupím poštovní známky, pohledy, obál- �
ky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, 
celé sbírky - větší množství - pozůstalost po 
sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskárna@komurka.cz, nebo tel.: 
724 22 92 92

 Opravím veškerou eletroniku, kuchyňské  �
pomocníky, počítače a podobně. Po dohodě 
možno i autoelektro. Více informací na opra-
vyadamov@seznam.cz

Pronajmu dlouhodobě garáž na Kolonce  �
- v zatáčce. Tel. 732 835 735. 

Pronajmu byt 2+1 na ulici Sadová 18  �
v Adamově. Cena 8.000 Kč/měs. vč. inkasa 
od 1.4.2011. Zn: 777863180.

TJ Sokol Černá Hora – TJ Spartak Adamov  
7 : 3 (3:1, 1:0, 3:2) 

Branky za Adamov: Juřena (Kolenáč), Bar-
toš (Juřena), Kunc (Šťastný)

Soupeř do odvety nastoupil z novým gól-
manem a posilami v útoku. Na hře domácích 
to bylo znát. Utkání začalo ve vysokém tem-
pu, za které by se nemuseli stydět i ve vyšší 
soutěži. Příležitostí na skórování bylo na obou 
stranách dost, ale brankáři předváděli výbor-
né zákroky. Ke konci třetiny Adamov zvol-
nil a soupeř toho využil a třetinu vyhrál 3:1. 
Druhá třetina se uklidnila a gól padl pouze 
do branky Adamova. Třetí třetina byla co do 
průběhu vyrovnaná a soupeř si udržel vedení. 
Adamov měl v zápase 9 vyloučených a toto je 
hlavní důvod prohry. Faulů se adamovští ho-
kejisté dopouštěli ve středním a útočném pás-
mu soupeře, což z taktického hlediska není 
v pořádku.

TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Sloup  
2 : 4 (2:1, 0 : 2, 0 : 1)

Branky za Adamov: Dittrych, Kolenáč (Bar-
toš)

Začátek nezastihl domácí hokejisty v dobré 
pohodě a nebýt Dobeše v brance, mohli pro-
hrávat mnohem víc. V polovině třetiny se hra 
vyrovnala a Adamov převzal iniciativu. Zlepše-
ným výkonem se ujal do konce třetiny vedení. 
Ve druhé třetině převzal taktovku Sloup a do-
kázal vstřelit dvě branky. Hráči jim tuto situ-
aci ulehčili častým a zbytečným vylučováním. 

Třetí třetina se nesla ve znamení tlaku domá-
cích a touhy po vyrovnání. Vyrovnat se z tla-
ku Adamovu podařilo a rozhodčí i jasným 
gestem signalizoval branku, ale po pro-
testech domácích branku odvolal. Údajně 
za postavení hráče v brankovišti. Tento hráč 
tam sice ležel, ale byl sražen krosčekem hráče 
Sloupu, za který měl následovat trest. Adamov 
musel otevřít hru a inkasoval čtvrtou branku. 
Jednoznačně jsou muži v pruhovaném v sou-
těži nejslabším článkem na ledě.

TJ Spartak Adamov – TJ bacardi Letovice  
8 : 3 (3 : 2, 1 : 1, 4 : 0)

Branky za Adamov: Juřena 2 (Kejř, Novot-
ný), Thoř 2 (na oba Kolenáč), Bureš (Rychtec-
ký), Bartoš (Thoř), Kolenáč (Juřena), Kilián 
(Průcha)

Adamov nastoupil v pozměněné sesta-
vě a bez tří opor zadních řad Kunce, Šnajdra 
a Šťastného. Od počátku zápasu měl domácí 
tým převahu, ale nemohl se trefit mezi tyče. 
Soupeř z rychlých protiútoků skóroval a doká-
zal držet krok pouze dvě třetiny. Ve třetí třetině 
domácí hráči konečně naladili mušku a rázem 
se to odrazilo na výsledku. Dobrý výkon podal 
Juřena autor dvou gólů, Kejř a Kilián.

HC blansko – TJ Spartak Adamov  
2 : 4 (1 : 1, 0 : 1, 1 : 2)

Branky za Adamov: Bartoš 2 (Kolenáč, 
Thoř), Dvořák (Knotek), Thoř (Kolenáč)

Adamov proti prvnímu mužstvu tabulky 
nastoupil s jasnou taktikou - zahustit střední 
pásmo, důsledně bránit obranné pásmo a ne-
hrát v oslabení. Hráči splnili taktické pokyny 
trenéra a na výsledku první třetiny to bylo 
znát. Skončila smírně 1:1. Do druhé části hry 
mistr z Blanska vyrukoval s odhodláním zvrátit 
vývoj zápasu ve svůj prospěch. Měl i mírnou 
převahu, ale každý hráč Adamova se překo-
nával v obětavosti a nasazení. Při následném 
oslabení si trenér Adamova vzal oddechový 
čas a tím vyvedl z rytmu soupeře, oslabení 
ubránil a toto byl zlomový bod zápasu. Třetinu 
vyhrál 0:1. Do poslední třetiny mistr zreduko-
val sestavu na dvě pětky a pokoušel si vytvo-
řit tlak a vyrovnat, ale vždy stál v brance bez-
chybný Dobeš. Nakonec se Blansku podařilo 
vyrovnat, ale Adamov stále dodržoval taktické 
pokyny, podnikal rychlé výpady do útočného 
pásma soupeře, ba co víc, dokázal se v něm 
i udržet. Z podobné situace Knotek přihrál na 
modrou čáru, kde byl volný Dvořák a ten ne-
chytatelnou bombou pod horní tyč strhl ve-
dení na stranu Adamova. Závěr zápasu domá-
cí nezvládli a inkasovali ještě jednou.

Za hokejový oddíl Bc. Alois Kožený

Exkurze na stanici 
ZZS v Blansku

Dne 18. 1. 2011 měli žáci III.A a IV.A je-
dinečnou příležitost prohlédnout si stanici 
Zdravotní záchranné služby v Blansku. Díky 
iniciativě a ochotě pracovníků ZZS, zejména 
MuDr. Ivany Hodaňové, maminky jednoho 
z našich žáků, jsme se mohli seznámit s pra-
cí a vybavením služby, která i nám může tře-
ba zachránit život. Po krátkém teoretickém 
úvodu ve škole a přesunu vlakem do Blan-
ska už jsme byli všichni zvědaví, jak vypadá 
heliport pro přistání vrtulníku se zraněným 
nebo jaké vybavení musí být v „rychlé“ sa-
nitce. Paní doktorka i její kolegové trpělivě 
odpovídali na naše mnohdy všetečné dota-
zy, předvedli nám funkce některých zdravot-
nických přístrojů a viděli jsme i opravdový 
výjezd sanity pro pacienta. Všechno pro nás 
bylo velice zajímavé a poučné a už víme, jak 
důležitá je práce záchranářů v této službě. 

   Proto bychom jim chtěli moc poděkovat 
za jejich ochotu a vstřícný přístup.

         Mgr. Věra Rutová

Stalking – je sledování dané osoby, pro-
ti její vůli. „Stalkeři“ pronásledují osoby pře-
dem vyhlédnuté, obtěžují je, vyhrožují jim 
a ve vzácných případech i zabíjejí.

Grooming – je zneužití cizí identity, po-
užívají je často pedofilové. Používají ji za cí-
lem vylákat nezletilého na schůzku za úče-
lem nezákonného činění.

Kyberšikana – je zesměšňování nebo 
nadávání na internetu, pachatel může pou-
žít sms, icq nebo Facebook.

nemáme – sdílet své informace s nikým 
jiným než přáteli.

Návštěva paní Krajčové se nám docela 
líbila. Dozvěděli jsme se nové pojmy nebo 
adresy, na které se můžeme v nouzi obrá-
tit. Nejvíce se nám líbilo vysvětlování pojmů 
a dokončování internetového rozhovoru. 

Adresy pomoci:
www.internet@helpline.cz
linka bezpečí: 800555515
www.horkalinka.cz

Korčák, Dolák, 8.B
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ŠACHY
V soutěžích družstev prožívá adamov-

ský oddíl strastiplné období. Ve II. lize proti 
Prostějovu našich prvních pět šachovnic bo-
dovalo, ale úplná ztráta na posledních třech 
šachovnicích znamenala prohru. Další pro-
hru ve Zlíně zase ovlivnil slabý bodový zisk 
bílými figurami. Výsledkovou náplastí je ne-
rozhodný zápas Béčka v Krajském přeboru 
s Boskovicemi. Po několika letech se šachy 
vrátily do svého bývalého centra v MKS do 
„Modrého salonku“. Toto prostředí šlo našim 
hráčům k duhu a byl to soupeř, který dota-
hoval náskok Adamova. Céčko vyhrálo své 
první zápasové partie v utkání proti Roveč-
nému. Zasloužili se o to Pavel Kratochvíla 
a Franta Ptáček. Dobré výkony předvádě-
jí naši žáci. Vítězstvím adamovského hráče 
skončil další „B“ turnaj mládeže „Druhé úte-
rý“. V únoru se jim stal Filip Klimeš. Turnaj vy-
hrál se stoprocentním ziskem bodů a příště 
již bude startovat ve skupině „A“. Petra Ma-
sáková startovala jako „host“ v družstvu Bo-
skovic v Krajském přeboru mladšího doros-
tu. Ziskem 6 bodů ze sedmi patřila k oporám 
týmu, který v této soutěži překvapivě vybo-
joval druhé místo.

Přehled výsledků:

II. liga e: 
23.01.2011 TJ Spartak Adamov 
- SK Prostějov 3,5:4,5
1 Pavel Masák, Karel Kredl; 0,5 Karel Švehla, 
Jiří Sekanina, Martin Handl. 

6.2.2011 ŠK zlín „C“ - TJ Spartak Adamov 
5:3
1 Jiří Sekanina, Leoš Ševčík; 0,5 Karel Kredl, 
Pavel Loubal.

Krajský přebor II A:

23.01.2011 TJ Spartak Adamov „b“ - 
Makkabi boskovice 4:4
1 Petr Bednář,Petr Ležák; 0,5 Jaroslav Šmeh-
lík, Radek Trmač, Jiří Wiezner, Pavol Mikuš.

6.2.2011 MKS Vyškov „b“ - TJ Spartak 
Adamov „b“ 5:3
0,5 Jaroslav Šmehlík, Petr Bednář, Radek Tr-
mač, Josef Gruber, Jiří Wiezner, Petr Ležák.

Okresní přebor:

30.1.2011 TJ Sloup“b“ - TJ Spartak 
Adamov „C“ 7,5:0,5
0,5 Jana Gruberová.

13.2.2011 TJ Spartak Adamov „C“ - 
Rovečné „A“ 2,5:5,5
1 Pavel Kratochvíla, František Ptáček; 0,5 
Dana Ležáková.

ŠO TJ Spartak Adamov

Sportovci hodnotili rok 2010 
Dne 4. února 2011 v zasedací místnos-

ti Městského úřadu Adamov proběhlo slav-
nostní vyhlášení jednotlivých kategorií 
v rámci ankety SPORTOVEC 2010. Letos popr-
vé měla široká veřejnost možnost vyhodno-
tit sportovce a týmy prostřednictvím hlaso-
vání na webových stránkách města. Součástí 
slavnostního odpoledne bylo i tradiční udě-
lení cen v odborných anketách, kdy pořadí 
určovala Sportovní komise 2010-2014, a to 

na základě návrhů jednotlivých sportovních 
organizací sídlících v Adamově. Za příjemně 
strávené odpoledne patří poděkování organi-
zátorům této akce, to je členům Sportovní ko-
mise a především pak paní Ing. Gleně Rauere-
ové (Ateliér Rampa) a panu Milanu Juřenovi 
(Dárkové zboží Milan Juřena), kteří převzali 
nad celou anketou záštitu a pro vyhodnoce-
né sportovce připravili jednotlivé ceny.

Jiří Němec

Výsledky veřejné ankety JUnIOR 2010 
1. místo  Petra Masáková, TJ Spartak Adamov, šachy
2. místo  Patrik Schimmerle, FENYX petanque Adamov
3. místo  Pavel Krátký, TJ Sokol Adamov, florbal
4. místo  Petra Vojtová, FK Adamov, dívčí kopaná
5. místo  Lukáš Krátký, FK Adamov, dorost

Výsledky veřejné ankety SPORTOVeC 2010 
1. místo  Aleš Mrva, Šipkový klub Adamov
2. místo  Ing. Pavel Masák, TJ Spartak Adamov, šachy
3. místo  Dominik Leplt, TJ Sokol Adamov, florbal
4. místo  Jiří Hromek, FENYX petanque Adamov
5. místo  Radek Beneš, FK Adamov, muži

Výsledky veřejné ankety KOLeKTIV 2010
1. místo  Šipkový klub Adamov, DC Hornets
2. místo  TJ Spartak Adamov, oddíl šachů-tým „A“
3. místo  FENYX petanque Adamov, družstvo mužů
4. místo  TJ Sokol Adamov, družstvo všestrannosti ženy
5. místo  FK Adamov, družstvo dorostu

Vyhlášení odborné ankety  JUnIOR 2010 
1. místo  Patrik Schimmerle, FENYX petanque Adamov
2. místo  Jiří Šmahel, TJ Spartak Adamov, tenis
3. místo  Petra Vojtová, FK Adamov, dívčí kopaná

Výsledky odborné ankety  SPORTOVeC 2010 
1. místo  Dominik Leplt, TJ Sokol Adamov, florbal
2. místo  Aleš Mrva, Šipkový klub Adamov
3. místo  Jiří Kolenáč, TJ Spartak Adamov, hokej

Výsledky odborné ankety  KOLeKTIV 2010
1. místo  FK Adamov, družstvo dorostu
2. místo  FENYX petanque Adamov, družstvo mužů
3. místo  Šipkový klub Adamov, DC Hornets

Výsledky odborné ankety  TRenÉR 2010
1. místo  Zdeňka Dudíková, Šipkový klub Adamov
2. místo  Lenka Wellová, TJ Sokol Adamov, oddíl všestrannosti
3. místo  Ladislav Hašpica, TJ Spartak Adamov, tenis

Výsledky odborné ankety OSObnOST 2010 - SÍŇ SLÁVY
Za celoživotní přínos pro sport a tělovýchovu - Jiří Janás, TJ Spartak Adamov,   turistika
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Slavnostní udílení cen ankety Sportovec 2010



16

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, Bc. R. Pilát, R. Kolář,  

Bc. L.Špačková, Mgr. K. Urbani, J. Králíčková, L. Vrožinová, M.Škvařilová, DiS. 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.

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.

Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2011 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 8 let stejná cena

žádné zdražování

jen zvyšování kvality

ceny vč. DPH

C

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

80/80 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč
mimo špičku (bez/vč.DPH)

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

Srdečně Vás z veme na
1. Ples města Adamova

který se koná v sále MKS v sobotu 
26. března 2011 od 19.45 hod. 

K tanci a poslechu hraje 
C l a s s i c

Rezervace vstupenek na tel.: 516 446 590, 607 518 104.

Pestrý program, slosovatelné vstupenky, občerstvení.

Vstup pouze ve společenském oděvu.

Přejeme příjemnou zábavu.


