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Z jednání Rady 
města Adamova
na 12. schůzi konané dne 23.3.2011 
mimo jiné RM:

Schválila smlouvu o právu provést  •
stavbu přípojky pitné vody, splaško-
vé kanalizace a elektro mezi Městem 
Adamov a panem Motyčkou. Jedná se 
o realizaci přípojek k objektu bývalý 
sklad plynových lahví v areálu ADAST 
a.s., který si žadatel včetně okolních 
pozemků odkoupil.
Schválila smlouvu o zřízení práva od- •
povídajícího věcnému břemenu na 
pozemku parc.č.458/25 v k.ú. a obci 
Adamov mezi Městem Adamov 
a Ing. Olšaníkem. Na tomto pozemku 
je žadatelem realizována přípojka ply-
nu na pozemek parc.č.458/82.
Schválila smlouvu o zřízení práva od- •
povídajícího věcnému břemenu na 
pozemcích parc.č.315/2 a č. 391, vše 
v k.ú. a obci Adamov mezi Městem 
Adamov a E. ON Distribuce, a.s. Jed-
ná se o umožnění napojení nové tra-
fostanice u obytného domu na ul. 
Osvobození (bývalá ZUŠ) na stávající 
VN vedení.
Schválila smlouvu o budoucí smlou- •
vě o zřízení práva odpovídající-
ho věcnému břemenu na pozem-
cích parc.č.46/22, č.46/21, č.392/1, 
vše v k.ú. a obci Adamov mezi Měs-
tem Adamov a E. ON Distribuce, a.s. 
Na výše citovaných pozemcích bude 
uložen VN kabel pro nové trafostanice 
TS na ulici Mírová. V rámci stavby byla 
odsouhlasena stavební úprava spočí-
vající v odstranění vrchní stavby bý-
valé vlečky umístěné v místní komu-
nikaci. Komunikace bude zabalena do 
živice bez finančních nákladů města. 
Předpokládaný termín realizace je sr-
pen 2011.
Schválila Dodatek č. 2 k vnitřnímu  •
předpisu č. 6/2007- Provozní řád Pe-
čovatelské služby města Adamova, 
Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 
1/2007- Základní vnitřní pravidla Pe-
čovatelské služby města Adamova, 
Dodatek č. 1 k Domovním a provozní-
mu řádu Domu s pečovatelskou služ-
bou na ul. Komenského 1 v Adamově.
Schválila Smlouvu o spolupráci s fir- •
mou ČEZ Energo, s.r.o., Praha. 

Schválila roční účetní závěrky Měst- •
ského kulturního střediska Adamov, 
příspěvkové organizace a Základní 
školy a mateřské školy Adamov, pří-
spěvkové organizace za rok 2010 .
Neschválila poskytnutí dotace z roz- •
počtu Města Adamova pro Svaz těles-
ně postižených v ČR, okresní organi-
zaci Brno – venkov na její činnost v r. 
2011. Okresní organizace zajišťuje 
služby a péči o tělesně postižené ob-
čany okresu Brno – venkov.
Schválila poskytnutí dotace z rozpoč- •
tu Města Adamova občanskému sdru-
žení Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých, oblastní poboč-
ka Blansko ve výši 1.000,- Kč na jeho 
činnost v roce 2011. Tato organizace 
sdružuje těžce zrakově postižené ob-
čany z blanenska a boskovicka. 
Schválila dotaci ve výši 4.000,- Kč  •
z rozpočtu Města Adamova pro Svaz 
tělesně postižených v ČR, místní or-
ganizaci STP Adamov na její činnost 
v r. 2011.
Na základě § 102 odst. 2 písm. h) zá- •
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, jmenovala 
předsedou Komise Územního plánu 
Adamov pana Pavla Ševčíka a členy 
komise paní Soňu Bychlerovou, sleč-
nu Hanu Surou, PharmDr. Janu No-
votnou, RNDr. Karla Truhláře, pana Ja-
roslava Ondrouška a pana Víta Dáňu. 
Komise bude spolupracovat s poři-
zovatelem a zhotovitelem nového 
Územního plánu Adamov. Výsledky 
(výstupy) budou průběžně předává-
ny na vědomí Radě města Adamova 
a Zastupitelstvu města Adamova. Ko-
nečné schválení nového Územního 
plánu Adamov je v kompetenci měst-
ského zastupitelstva.
Vzala na vědomí zápis z otevírání obá- •
lek a vyhodnocení veřejné zakázky 
malého rozsahu, schválila nejvýhod-
nější nabídku na akci „Podání cenové 
nabídky na energetický audit, energe-
tický štítek a vypracování projektové 
dokumentace na zateplení MŠ na uli-
ci P. Jilemnického, Adamov“ od firmy 
DEA spol. s r.o., a schválila Smlouvu 
o dílo s touto firmou. 
Schválila za účelem uzavírání nových  •
nájemních smluv k bytům s přijatou 
dlouhodobou zálohou na nájem-
né vzor Smlouvy o nájmu bytu č. xx/
xxxx/B, vzor Dohody o úhradě nájem-

ného a vzor Dohody o finančním vy-
pořádání.
Vyhlásila druhé kolo podávání žádostí  •
o pronájem bytu č. 65 na ul. Komen-
ského 6 v Adamově a uložila odbo-
ru SMM zveřejnit nový záměr proná-
jmu bytu na úřední desce. Jedná se 
o dvoupokojový byt, předplacené 
nájemné činí minimálně 290.000,- Kč. 
Režim pro přidělování bytů s přijatou 
dlouhodobou zálohou na nájemné 
je upraven v příloze č. 2 Pravidel pro 
hospodaření s byty v majetku Města 
Adamova. Žádosti o byt budou po-
dávány na podatelnu MěÚ Adamov 
v zalepené obálce s heslem „volný 
byt č. 65 – neotvírat“. V žádosti musí 
být uvedena výše nabídnuté částky 
a splatnost této částky. Žádosti budou 
vyhodnoceny komisí pro přidělování 
bytů s přijatou dlouhodobou zálohou 
na nájemné a vyhotovený zápis s po-
řadím umístěných žádostí bude před-
ložen radě města s doporučením vý-
běru nejvhodnějšího zájemce.
Vzala na vědomí žádost ze dne 22. 2.  •
2011 o ukončení Smlouvy o nájmu 
bytu č. 10/2000/B od nájemce bytu 
č. 41 na ul. Opletalova 38a - nástavba 
v Adamově a uložila odboru SMM zve-
řejnit nabídku nového pronájmu bytu 
na úřední desce. Jedná se o byt , který 
je přidělován opět v režimu předpla-
ceného nájemného.
Schválila výpověď Smlouvy o nájmu  •
k bytu na ul. Komenského 6 v Ada-
mově a uložila odboru SMM zaslat 
nájemci výpověď nájemní smlouvy 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. K vý-
povědi dochází z důvodu neuhrazení 
služeb spojených s užíváním bytu ze 
strany nájemce. 

na 13. schůzi konané dne 31.3.2011 
mimo jiné RM:

Schválila smlouvu o zřízení práva od- •
povídajícího věcnému břemenu na 
pozemcích parc.č.450/1 a č. 450/9, vše 
v k.ú. a obci Adamov mezi Jihomorav-
ským krajem a Městem Adamov. Jed-
ná se o zřízení věcného břemene na 
vzdušné vedení kabelu NN pro osvět-
lení přechodu u nádraží, žadatelem je 
Město Adamov.
Vzala na vědomí zápis z 1. schůze Ko- •
mise MHD konané dne 21. 3. 2011.
Schválila dodatek č. 2 ke Smlou- •
vě o nájmu hrobového místa č. 
366/2003/HM.
Schválila záměr zřídit ve školním roce  •
2011/2012 přípravnou třídu pro děti 

Z p ráv y  z  ra d n i ce
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří se 

dne 14.4.2011 podíleli na úklidu naše-
ho města, především pak sportovcům 
z řad tělovýchovných organizací a klu-
bů. Sběr odpadků v různých lokalitách 
Adamova byl uskutečněn k Meziná-
rodnímu dni Země.

RNDr. Karel Truhlář 
předseda Komise PZMA & MA 21

Jiří Němec 
předseda Sportovní komise

Změny v JŘ
Oznamujeme občanům, že od 1. 5. 

2011 došlo k následujícím změnám 
v jízdním řádu MHD:

posun spoje č. 16 z Horky, točny  •
z 10:00 na 10:10 hodin 
posun spoje č. 27 z Adamova III, toč- •
ny ze 14:30 na 14:25 hodin
Aktuální jízdní řád je k dispozici na 

webových stránkách města a na za-
stávkách MHD. Nové jízdní řády se vy-
dávat nebudou.

Odbor správy majetku města

s odkladem školní docházky na Zá-
kladní škole a mateřské škole Ada-
mov, příspěvkové organizaci, a uložila 
starostovi požádat o souhlas se zříze-
ním Krajský úřad Jihomoravského kra-
je, odbor školství.
Uložila tajemnici MěÚ vypracovat ná- •
vrh nové obecně závazné vyhlášky 
O čistotě a pořádku ve městě Ada-
mově.
Schválila Dodatek ke Smlouvě o běž- •
ném účtu v české měně, uzavřené 
mezi Městem Adamov a Českou spo-
řitelnou, a.s.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova:
Dne 31.3.2011 se konalo 5. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:

Bylo schváleno přijetí účelové nein- •
vestiční dotace od MPSV ČR ve výši 
162.000,- Kč na provoz pečovatelské 
služby.
Bylo schváleno přijetí účelové neinves- •
tiční dotace od MF ČR ve výši 25.191,- Kč 
na úhradu výdajů souvisejících s přípra-
vou a provedením sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2011. 
Bylo schváleno rozpočtové opatření č.  •
1/2011.
Byl schválen odprodej objektu č.p.  •
8 a pozemku parcelní č. st. 31 v k.ú. 
a obci Adamov (budova bývalé pekár-
ny na Smetanově nám.) Mgr. Langovi, 
Brno a p. Burianovi, Brno a to za cenu 
Kč 750.000 a bylo uloženo Radě města 
Adamova projednat a schválit přísluš-
nou kupní smlouvu plynoucí z tohoto 
bodu jednání zastupitelstva.
Byl schválen bezúplatný převod po- •
zemku, parc.č. 517/3 o výměře 54 m2 

v k.ú. a obci Adamov z vlastnictví Města 
Adamova do vlastnictví Jihomoravské-
ho kraje. Tento pozemek je součástí re-
konstruovaného silničního tělesa silnice 
II.třídy 374 v lokalitě viaduktu směrem 
na Bílovice nad Svitavou.

Na základě zápisů  
ze schůzí RM a zasedání ZM  

zpracovala tajemnice 
Bc. Libuše Špačková

Vybrané události z března 2011 konkrét-
ně:

*Již opakovaně zasílala neznámá žena 
strážníkům SMS zprávy, ve kterých vyhro-
žovala sebevraždou. Strážníci celou věc vy-
hodnotili jako nebezpečnou a s pomocí pří-
slušníků PČR vysledovali místo, kde se osoba 
nachází. Tato byla strážníky předvedena na 
služebnu MP Adamov, kde jí byla přivolána 
RZS, která dotyčnou převezla na odborné 
vyšetření a hospitalizaci. 

*Ani tento měsíc se neobešel bez návště-
vy záchytné stanice v Brně, na kterou museli 
strážníci převézt muže, který se ,,povaloval,, 
na ulici a nebyl schopen samostatné chůze.

*Strážníci předali šťastným majitelům 
psa odchyceného prostřednictvím JSDH 
Adamov a HZS Brno v lesích blízko Adamo-
va. Jelikož se pes pohřešoval několik měsíců 
a majitelka o ztrátě informovala i srážníky 
MP Adamov, bylo již jen formalitou její zkon-
taktování a předání spokojeného čtyřnohé-
ho přítele. 

*Strážníci byli nuceni nařídit odtah vozi-
dla, které tvořilo překážku silničního provo-
zu takovým způsobem a na takovém mís-
tě, že obyvatelé bytového domu se ráno 
nemohli dopravit do zaměstnání. Cestu jim 
tedy uvolnila až přivolaná odtahová služba. 

*Úspěchem skončilo přijaté oznámení, ve 
kterém se strážníci dozvěděli o vloupání do 
vozidla, během kterého bylo odcizeno něko-
lik věcí - zejména přenosný počítač. Strážníci 
provedli pátrání po městě a podařilo se jim, 
dle zjištěných indicií, dopadnou skupinku 
osob, u které byl odcizený počítač nalezen. 
Strážníci osoby zadrželi a na místo přivolali 
hlídku OO PČR Blansko, které byla celá věc 
předána. Nalezený počítač byl vrácen zpět 
svému majiteli. 

*Během hlídkové činnosti byla na nádra-
ží ČD spatřena žena, u které se prověřením 
totožnosti zjistilo, že se jedná o osobu hle-
danou PČR. Žena byla ihned zadržena a pře-
dána hlídce OO PČR Blansko. Stejným způ-
sobem byl zadržen mladík z Adamova, o kte-
rém strážníci věděli, že je osobou hledanou 
PČR. I tento byl předán hlídce OO PČR Blan-
sko k dalšímu opatření. 

*Vysokou pokutu si od strážníků vysloužil 
muž, který byl dopaden při vylepování pla-
kátů v rozporu s vyhláškou města. 

*Strážníci byli přivoláni na ul. Fibichova, 
kde bylo podezření, že se v bytě nachází ze-
mřelý. Provedeným šetřením v okolí a v míst-
ních restauracích bylo podezření potvrzeno. 
Strážníci proto vyčkali na místě do příjezdu 
HZS a hlídky OO PČR Blansko, za jejichž pří-
tomnosti byl byt otevřen. V bytě byl nalezen 
muž, bez známek života. 

*Službukonajícím strážníkům bylo nahlá-
šeno podezřelé chování jednoho neznámé-
ho muže, který ve městě sháněl pneuservis. 
Strážníci ihned provedli pátrání po této oso-
bě a nalezli opuštěné vozidlo, kterým měl 
přijet neznámý muž. Šetřením ve spolupráci 
s OP Bílovice nad Svitavou a OO PČR Blansko 
bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno z Bí-
lovic nad Svitavou spolu s dalšími cennost-
mi. Vozidlo bylo zajištěno a celá věc byla pře-
dána PČR k dalšímu šetření. 

Kvůli narůstající trestné činnosti majet-
kové povahy vyzýváme občany k ostražitos-
ti ke svému i jinému majetku. Při jakýchkoliv 
pochybnostech ohledně chování nebo pohy-
bu neznámých osob neváhejte kontaktovat 
strážníky MP Adamov na telefonních číslech: 
602 515 387 (ve službě) nebo 773 990 123 
(pro radu mimo službu).

Mgr. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov
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 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A
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Město Adamov, Technické muzeum v Brně,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

Správa CHKO Moravský kras a Správa CHKO Český les, 
Správa jeskyní České republiky – Správa jeskyní Moravského krasu,

Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
Česká speleologická společnost – ZO Býčí skála a Křtinské údolí,

Archaia Brno o.p.s., Hornicko-historický spolek Planá,
Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen,

obec Habrůvka a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno 

Vás srdečně zvou na 11. ročník

SETKÁNÍ
VE STŘEDNÍ ČÁSTI

MORAVSKÉHO KRASU
pořádané u příležitosti Mezinárodního dne muzeí,
Evropského dne parků, Mezinárodního roku lesů

a 55. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras,
které se koná v sobotu 7. května 2011.

Doprava mezi Adamovem, Starou hutí v Josefově a Býčí skálou
bude zajištěna historickým autobusem ze sbírek Technického muzea v Brně. 

Autobus bude jezdit od 8:30 hod z Adamova – zastávky k Býčí skále a zpět v hodinových 
intervalech. K jeskyni Výpustek pojede autobus z Adamova v 10:30, 12:30 a 15:30 hod.

Poslední odjezd z Výpustku do Adamova je v 16:00 hod, z Josefova v 17:00 hod.

Dva mimořádné vstupy v 11:30 a 13:30 hod 
Speciální prohlídka (zdarma) Speciální prohlídka (zdarma) S přibližující výzkumy této jeskyně.

Jeskyně Výpustek

Stará huť
• Prohlídka expozic 

Technického muzea v Brně,
• tavba  železa v replice 

velkomoravské pece,
• ukázkové pálení milíře,
• keramická pec,
• ukázky řemesel,
• prezentace ochrany přírody 

v CHKO Moravský kras,
• premiéra filmu „Toulky 

Moravským krasem“.Moravským krasem“.Moravským krasem“

 Švýcárna 
• Občerstvení v nekuřácké 

hospůdce a lahodný čaj 
v improvizované čajovně,

• hry a ekohry pro děti, 
mládež i dospělé,

• ukázky řemesel.

 Býčí skála
• Exkurze do jeskyně Býčí 

skála (doporučujeme 
terénní obuv),

• program věnovaný 
halštatskému obětišti,

• exkurze budou pořádány
i vei vei dnech 8.5., 14.5., 15.5., 
a 21.5.2011.

®

S
PR

ÁV
A JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIK

Y

SPRÁVA JESKYNÍ M ORAVSKÉHO K

RASU

Třídit je důležité!
Díky zodpovědným občanům ušetřila 

naše obec životnímu prostředí řadu surovin. 
Loni občané odevzdali k recyklaci 221 televi-
zí a 124 monitorů.

Již několik let je umožněno občanům 
města Adamova třídit vysloužilé elektrospo-
třebiče. Nyní můžeme díky studii neziskové 
společnosti ASEKOL, která pro naše město 
zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elek-
trozařízení, přesně vyčíslit, kolik elektrické 
energie, ropy, primárních surovin a vody 
jsme díky tomu ušetřili životnímu prostře-
dí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. 

Zpětný odběr a recyklace jedné tele-
vize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 
žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého sví-
cení, spotřebu ropy osobního automobilu 
za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpad-
ní vody z deseti sprchování. Výsledek stu-
die jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení je pro životní prostředí pří-
nosný. Studie posoudila systém zpětného 
odběru televizorů a počítačových monito-
rů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku finální recyklace jed-
notlivých frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu nebo k jejich konečnému 
zneškodnění. Z Certifikátu Environmentální-
ho vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 
221 televizí a 124 monitorů, a tím uspořili 52 
kWh elektřiny, 1 017 litrů ropy, 258 515 lit-
rů vody a 2 321 tun primárních surovin. Na-
víc snížili emise skleníkových plynů o 14 tun 
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpa-
dů o 52 tun. Přestože studie byla zaměřena 
pouze na televize a monitory, přínos pro ži-

Letní stanový 
tábor UHŘÍNOV 

2011
Občanské sdružení TUKAn Ada-
mov pořádá tradiční letní stanový 
tábor pro děti od 7 do 14 let.

termín: 31. 7. – 13. 8. 2011
Místo: Uhřínov (5 km od Velkého 
Meziříčí)
Cena: 3.800,-Kč. Informace a při-
hlášky na www.tukani.ic.cz nebo 
osobně. Mgr. Stanislav Tůma, 
Osvobození 10, Adamov, tel. 
723 882 254

votní prostředí představuje recyklace všech 
ostatních druhů starých elektrospotřebičů. 
Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektrood-
pad nevyhazují do popelnice nebo dokonce 
do přírody, ale nosí jej do haly ke sběru od-
padů v objektu firmy GAMA J + P, s r. o., Kolo-

nie 302, Adamov případně odkládají drobné 
elektrozařízení do sběrného boxu umístěné-
ho v prodejně potravin na ul. Družstevní 1, 
nebo do E-boxu v hlavní budově MěÚ Ada-
mov, Pod Horkou 2.

Odbor SSM
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Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov, www.adamov.cz, mkm@adamov.cz

Vás v květnu zve:
6. 5. od 15:00 

Rámečky
Dřevěné rámečky na fotky nebo obrázky jednoduše ozdobíme a získáme tak milé dárky

nejen ke Dni matek.

12. 5. od 16:00 
Od semínka po sklizeň

Protože tento den slaví svátek sv. Pankrác, který je mimo jiné také patronem nové 
setby, zasejeme i my v MKM a budeme se těšit na snad bohatou sklizeň.

18. 5. od 16:00 
turnaj ve stolním fotbálku

Přijďte porazit minulé vítěze turnaje a získat tak putovní pohár MKM i chutné odměny.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách, plakátech a v MkM.
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Tisková správa 
České spořitelny 
Ukončení provozu pobočky České 
spořitelny v Adamově

Vážení klienti, naším cílem je mít poboč-
ku tam, kde ji klienti využijí. Chod poboček 
proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich 
využití je přemísťujeme, otevíráme na no-
vých místech, př. uzavíráme. Po důkladné 
analýze jsme se rozhodli, že 31. května 2011 
ukončíme provoz naší pobočky v Adamově. 
Veškeré Vaše účty a další produkty (čísla Va-
šich účtů se nemění) převedeme automatic-
ky do pobočky v Blansku, Smetanova 3, tel. 
956 752 200, která má otevřeno:

Pondělí 9.00 – 17.00
Úterý 9.00 – 17.00
Středa 9.00 – 17.00
Čtvrtek 9.00 -17.00
Pátek 9.00 – 16.00
Kompletní obsluhu Vašich účtů zajistí 

i kterákoli jiná pobočka České spořitelny bez 
ohledu na to, kde je uložená dokumentace 

na nějaké jiné místo v Adamově, protože 
objekt, ve kterém pobočka sídlí, má jiného 
majitele. V rámci realizace a.centra měla Čes-
ká spořitelna původně dojednané prostory 
s firmou AVUS, ale protože spořitelna nere-
agovala v době, kdy byly uzavírány smlou-
vy na pronájem těchto prostor, firma AVUS 
pronajala tyto původně zamýšlené prostory 
pro pobočku, jinému zájemci. Představite-
lé města nabídli České spořitelně náhradní 
prostory, a to část budovy pekárny, jejíž ná-
kladnou rekonstrukci by muselo provést na 
své náklady město, dále byl nabízen prostor 
ve spodní části budovy společnosti Adavak. 
Obě nabídky však byly z různých důvodů od-
mítnuty. Z dalších jednání vyplynulo, že Čes-
ká spořitelna pobočku v Adamově ponechat 
nehodlá z důvodu nízké efektivnosti pro ni, 
s tím, že všichni klienti budou převedeni na 
pobočku v Blansku, popřípadě na jinou po-
bočku České spořitelny a do budovy a.cent-
ra, v prostorách pobočky Albert, bude umís-
těn pouze bankomat.

Bc. Roman Pilát, MBA

AVUS  REALITY s.r.o.AVUS  REALITY s.r.o.
Ponětovice 121Ponětovice 121
664 51664 51
IČO: 27742521, DIČ: CZ27742521IČO: 27742521, DIČ: CZ27742521
společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, 
oddíl C, vložka 56008oddíl C, vložka 56008
================================= 

Informace o novém polyfunkčním centru v Adamově Informace o novém polyfunkčním centru v Adamově 
na ulici Nádražní č.p. 42 + 115na ulici Nádražní č.p. 42 + 115

V současné době je dokončena 1.etapa "a.centra", ve které  jsou tyto provozovny sV současné době je dokončena 1.etapa "a.centra", ve které  jsou tyto provozovny s  
termínem otevření:termínem otevření:

•• Supermarket ALBERT Supermarket ALBERT 20.4.201120.4.2011
•• Drogerie TetaDrogerie Teta 29.4.201129.4.2011
• Pošta Pošta 2.5.20112.5.2011
•• Vinotéka s kavárnouVinotéka s kavárnou 28.4.201128.4.2011
•• Rychlé občerstveníRychlé občerstvení 28.4.201128.4.2011
•• Česká pojišťovnaČeská pojišťovna 29.4.201129.4.2011
•• Kadeřnictví, pedikůra, manikůra a masážeKadeřnictví, pedikůra, manikůra a masáže 7.5.20117.5.2011

V Blízké době bude dokončena restaurace se zahrádkou a pivnicí. Ve druhé etapě seV Blízké době bude dokončena restaurace se zahrádkou a pivnicí. Ve druhé etapě se  
počítá s dokončením 8 kanceláří a několika obchodů v pasáži, kde bude instalovánpočítá s dokončením 8 kanceláří a několika obchodů v pasáži, kde bude instalován  
výtah. Případní zájemci o prostory ve 2.etapě se mohou přihlásit na telefonním číslovýtah. Případní zájemci o prostory ve 2.etapě se mohou přihlásit na telefonním číslo  
602 536 539 nebo e-mailem na adrese: 602 536 539 nebo e-mailem na adrese: ondracek@avus-stavebnifirma.cz..
Přejeme vám příjemné chvíle strávené v novém obchodním „a.centru.“Přejeme vám příjemné chvíle strávené v novém obchodním „a.centru.“

Za AVUS REALITY s.r.o.Za AVUS REALITY s.r.o.
Ing. Jiří OndráčekIng. Jiří Ondráček
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Ing. Jiří OndráčekIng. Jiří Ondráček

k Vašim účtům. K obsluze účtů můžete vyu-
žít také internetové či telefonní bankovnic-
tví SERVIS 24 s nepřetržitým provozem. Vě-
říme, že budete i nadále spokojeni se služ-
bami České spořitelny, a těšíme se na další 
spolupráci.

Česká spořitelna

Zrušení pobočky České 
spořitelny v Adamově

Vzhledem ke zveřejněnému oznámení 
České spořitelny, a.s. o ukončení provozu po-
bočky v Adamově s účinností od 31. 5. 2011 
a k následným dotazům z řad občanů týkají-
cích se toho, co Město Adamov podniklo pro 
zachování této pobočky, bychom touto ces-
tou chtěli sdělit, že Město Adamov od samé-
ho počátku, kdy se dozvědělo o tomto za-
mýšleném záměru, vyvolalo několik jednání 
s příslušnými odpovědnými pracovníky. Jed-
nání probíhala od listopadu loňského roku 
s tím, že Česká spořitelna nejprve oslovila 
město s požadavkem na umístění pobočky 
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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 

Květen 2011 v MKS Adamov 
5. května 2011 Î

POVĚSTI Z BLANSKA A BLÍZKÉHO OKOLÍ 
Srdečně zveme obyvatele města na setkání 
s Mgr. evou nečasovou při vyprávění 
pověstí z našeho okolí. Začátek v 17.30 
hodin, vstupné 30 Kč.

7. května 2011 Î
DEN PRO SEBE V LÁZNÍCH LEDNICE
Jarní návštěva lázní Lednice bude tentokrát 
spojena s účastí na Májové slavnosti, kterou 
se zahajuje lázeňská sezona. 

8. května 2011 Î
VERNISÁŽ VÝSTAVY Libuše Šuleřové  
v 15 hodin ve Společenském centru

9. května 2011 Î
OSLAVA SVÁTKU MATEK 
Maminky všech věkových kategorií zveme 
na oslavu jejich svátku, která se uskuteční 
od 14.30 hodin v sále MkS. V kulturním 
programu vystoupí cimbálová kapela 
Majerán pod vedením Mgr. Dočekala.

10. května Î
VLASTIVĚDNÝ VÝLET – SOKOLNICE, 
ŽURÁŇ, PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU
V rámci květnového vlastivědného 
výletu navštívíme obec Sokolnice, kde 
má ŠLP Křtiny ve správě oboru, která je 
účelovým zařízením, které slouží především 
k praktické výuce studentů, resp. výzkumu 
při chovu zvěře. V současné době je zde 
chována daňčí a srnčí zvěř.
Cena zájezdu je 200 Kč. Přihlášky do 3. 5. 
2011.

14. května 2011 Î
ZÁJEZD DO PRŮHONIC – VÝSTAVA 
RODODENDRONŮ
Cílem výletu do Prahy budou tentokrát 
parky, a to v Průhonicích a Čestlicích. Rodiče 

Městské kulturní středisko Adamov a Masarykův onkologický 
ústav Brno 

6. - 21. května 2011
výstava série 12ti fotografií 
motto:

neJvětŠÍ ZÁZeMÍ PRO DÍtě Je ZDRAvÝ tÁtA
Akci podpořili: Ivan Trojan, Pavel Liška, Petr Gazdík, Dalibor Štrunc, 
Pavel Šporcl, Jan Železný, Tomáš Dvořák a další.
Vernisáž výstavy: v pátek 6. května 2011 v 17 hodin v MKS
Záštitu nad výstavou převzal p. Miloš Volavý, člen Městské rady 
v Adamově
Výstava je přístupná v po – so (včetně) v době od 14 do 18 hodin.

s dětmi mohou navštívit ZOO v Tróji apod. 
Informace k zájezdu budou připraveny 
k vyzvednutí v pondělí 2. května t.r. v době 
od 7 do 19 hodin.

MKS Adamov, Opletalova 22
neděle 15. května 2011 v 17.30 
hodin

Vstupné: 100 Kč, děti,studenti, senioři 
70 Kč
Rezervace vstupenek na č.t. 
607 518 104, nebo na e-mailu mks@
mks-adamov.cz

Hostem večera, který bude vyplněn 
dobrými radami o vitamínu D, bude 
Doc. MUDr. Hana kubešová. Začátek 
přednášky je v 18 hodin, vstupné 30 Kč.

17. května 2011 Î
ODPOLEDNE HER A SOUTĚŽÍ PRO 
SENIORY
Z provozních důvodů pozveme na soutěžní 
odpoledne tentokrát seniory na Ptačinu do 
MKS. Opět pro ně bude připravena řádka 
her a soutěží. Začínáme ve 14.30 hodin. 
Vstup volný. 

19. května 2011  Î
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“

Na setkání s knihami, spisovateli a dalšími 
zajímavostmi pozveme obyvatele DPS ve 
14 hodin do Společenské místnosti DPS. 
Vstup volný.

20. května 2011  Î
VŠE O MUŽÍCH
Autobusový zájezd do Divadla 
Bolka Polívky na představení 
Studia Dva z Prahy. Účinkují M. 
Kramár, F. Blažek a M. Slaný. Přihlášky do 5. 
května t.r.

24. května 2011 Î
VÝLET NA ALEXANDROVKU
K výletu na rozhlednu Alexandrovka 
pozveme i ty, kterým zdravotní problémy 
nedovolují navštívit tuto rozhlednu v rámci 

Druhé odpoledne pro ženy
21. května 2011 od 14 hodin v sále 
MKS

Škola líčení II s B. Davidovou •
Účesy pro léto... Slávka Jandáková •
Módní přehlídka ošacení pro léto –  •
firma Blue Orange K. Fikeisové

16. května 2011 Î
PŘEDNÁŠKA „CO VÍME A NEVÍME 
O VITAMÍNU D“
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procházky. Ve spolupráci se ŠLP Křtiny 
pozveme zájemce na autobusový výlet, 
díky kterému zvládne k Alexandrovce dojít 
opravdu každý (cca 100 m). Akci spojíme 
s návštěvou střelnice a opékáním špekáčků. 
Přihlášky do 10. května 2011.

25. května 2011 Î
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE – tentokrát 
s představením „POVĚZ MI ČÍŽEČKU“

Účinkuje divadlo Zlatý klíč. Začátek v 9.45 
hodin, vstupné 30 Kč. 

PIŠKVORKOVÉ ODPOLEDNE PRO 
ŠKOLÁKY
Na stejný den odpoledne připravujeme pro 
děti ze školní družiny soutěžní odpoledne. 
Soutěžit mezi sebou budou děti ze školní 
družiny z „Ptačiny“ a „Horky“. Začátek je ve 
13.30 hodin v sále MKS.

26. května 2011 Î
BRATISLAVA V ADAMOVĚ 
V tento den přivítáme v Adamově přátele 
z Bratislavy. Kromě dopoledního programu, 
který pro naše hosty připravujeme, se 
odpoledne setkají pěvecké kroužky i ostatní 
zájemci z obou měst při přátelském setkání.

31. května 2011 Î
VÝSTAVA HER A HRAČEK NAŠICH 
RODIČŮ A PRARODIČŮ

Děkujeme všem, kdo reagovali na naši 
výzvu a jsou ochotni zapůjčit svoje „poklady 
z dětství“ pro připravovanou výstavu. 
Věci, které jste ochotni zapůjčit na výstavu, 
doručte v pátek 27. května v době od 
8 do 18 hodin do MKS Adamov. Vlastní 
výstava bude zahájena 31. května a potrvá 
do 7. června. Je určena dětem, které si 
budou hry a hračky moci vyzkoušet. 

Velké DĚKUJEME posíláme 
za vstřícnost a ochotu podpořit kulturní akci 
pro děti – Dětský karneval těmto firmám 
a jednotlivcům:
pí. Geršlové, Buchtové, Rauerové, Daňkové, 
Smrčkové a Jančíkové, Korábkové p. Šma-
helovi, Jirků, Koubkovi, Pernicovi, Volavé-
mu, Kukrechtovi, Bártovi, Žáčkovi, Peškovi, 
Kopřivovi,, ŠLP Křtiny, Divadlu Bolka Polívky, 
souboru Hradišťan, restauraci Větrník v Ada-
mově, VZP Blansko a odd. Fenyx petanque 
Adamov.

PŘIPRAVUJEME
15. června 2011 autobusový zájezd do 
Městského divadla Brno na 
představení muzikálu 
CHICAGO.
Cena zájezdu je cca 600 Kč 
pro plnoplátce, pro studenty, děti a seniory 
cca 300 Kč (podle míst v hledišti). 
Přihlášky: do 10. května 2011

ANKETA A JEJÍ VÝSLEDKY
V březnu letošního roku proběhla v MKS 

– knihovně anketa nazvaná „kniha, knihov-
na a čtenář v novém tisíciletí“, která byla 
rozdělena do tří věkových kategorií:

děti do 15 let  •
mládež od 16 do 26 let •
dospělí  •
Celkem se do ní zapojilo 82 návštěvní-

ků knihovny. Anketa probíhala anonymně 
a v každé kategorii její účastníci odpovídali 
na šest otázek, které byly zaměřeny na prů-
zkum čtenářství, návštěvnost knihovny, vyu-
žití volného času a význam čtení. 

kategorie děti do 15 let
Polovina dotázaných dětí navštěvuje 

knihovnu pravidelně, 40 % občas a 10 % dětí 
ji navštěvuje výjimečně. Z důvodu půjčení 
knih nebo časopisů využívá knihovnu polo-
vina dotázaných, 14% dětí chodí do knihov-
ny kvůli setkání s kamarády, 25 % dotáza-
ných spojuje obě tyto aktivity při návštěvě 
knihovny. Počítač v knihovně využívá 11 % 
dětí. Ve volném čase dává přednost knize 
54 % dětí, 39% je raději na počítači a 7 % do-
tázaných dětí rádo čte a sleduje televizi. Děti 
čtou knihy často v 65 %. 32 % dětí čte, jen 
když musí a 3% dětí nečtou. 72 % dětí si vy-
bírá knihy podle toho, o čem jsou, 25% dětí 
si půjčuje knihy podle toho, co potřebují do 
školy a jen 3% dětí si vyberou knihu podle 
toho, jak vypadá. Na otázku, zda děti rozu-
mí tomu, co čtou, jich 50 % odpovědělo, že 
rozumí textu bez problémů. 47 % dětí textu 
rozumí, ale dělá jim to problém a 7 % dětí 
nerozumí textu.

kategorie Mládež 16 – 26 let
Že je Březen měsícem knihy si myslí 45 % 

dotázaných v této kategorii, 21% označilo 
Březen měsícem čtenářů, 17 % si myslí, že je 
Březen měsícem internetu a zbývajících 17 % 
označilo více možností. 37 % mládeže do 26 
let preferuje počítač, 29 % knihu, 17 % dotá-
zaných se nejraději dívá na televizi a zbýva-
jících 17 % ve své odpovědi zvolilo více vari-
ant. Často čte v této kategorii 45 % dotáza-
ných, dalších 45 % čte, když musí a 2 % dotá-
zaných v této kategorii nečtou. Mládež do 26 
let navštěvuje v 62 % knihovnu, když potře-
buje, 29 % pravidelně a 9 procent výjimečně. 
62 % dotázaných navštěvuje knihovnu z dů-
vodu půjčení knih nebo časopisů, 21 % z dů-
vodu využití počítače, 4 % ji navštěvují výji-
mečně, jen když potřebují nějaké informace. 
Více důvodů uvedlo 13 % dotázaných. Kniha 
je zdrojem informací a poučení pro 41 % do-
tázaných, za zdroj zábavy ji považuje 17 %, 
29 % ji považuje za zdroj zábavy a poučení 
a 13 procent dotázaných v kategorii mládež 
do 26 let knihu nepotřebuje.

kategorie Dospělí (nad 26 let)
Jako Měsíc knihy označilo březen 76 % 

dotázaných dospělých, 10 % jako Březen 
měsíc čtenářů, 4 % označila Březen měsíc in-
ternetu a 10 % čtenářů označilo více variant. 
Dospělí dávají v 63 % přednost knize, 10 % 
z nich upřednostňuje televizi, 3 % označilo 
počítač a 24 % zvolilo více variant. 60 % do-
tázaných v této kategorii navštěvuje knihov-
nu pravidelně, 33 % navštíví knihovnu kyž 
potřebuje a 7 % výjimečně. Dospělí využívají 
knihovnu z důvodu půjčení knih a časopisů 
v 80 %. Možnosti využití internetu, počítače 
a tisku využívají 3 % dospělých, 7 % navště-
vuje knihovnu výjimečně, jen když potřebu-
je informace a 10 % využívá knihovnu z více 
výše uvedených důvodů. Knihy dospělí 
účastníci ankety potřebují v 37 % jako zdroj 
zábavy, 27 % jako zdroj zábavy a poučení, 
33 % uvedlo obě varianty odpovědí. 3% do-
tázaných knihu nepotřebují. Dospělí čtenáři 
nejčastěji čtou beletrii – 47%, naučnou lite-
raturu čte nejčastěji 13% dotázaných. Časo-
pisy preferuje 10 % dospělých a zbývajících 
30 procent čte vše.

Děkujeme všem, kdo se do ankety za-
pojili a těším se na další setkávání se v naší 
knihovně.

Akce TJ Spartak Adamov 
– odd. turistiky
07.05.2011 –SO - ROZHLeDY Z PÁLAvY 
Dolní Věstonice – Děvičky – Horní Věstonice 
12 km (J) (Adamov zast. ČD 7.38 – Brno 8.00 
/ 8.36 - Šakvice 8.58 – bus 9.04 )
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SOUTĚŽ

Pozvánka na výstavu 
Jarní sbírání – z tvorby Libuše Šuleřové 

Historicko-vlastivědný kroužek MKS 
v Adamově vás zve do Společenského cen-
tra na výstavu prací Libuše Šuleřové. Verni-
sáž výstavy se uskuteční v neděli 8. květ-
na 2011 v 15:00 hodin. Výstavu uvedou 
PhDr. Petr Šuleř a PhDr. Jaroslav Budiš, v pro-
gramu vernisáže uvidíte a uslyšíte Inspiraci 
Miroslava Kučery a jeho folk and rockových 
přátel: Míly Peterkové, Jaroslava Matuly a Jir-
ky Svěráka. V premiéře bude uvedena Niko-
médská balada. Výstavu můžete navštívit 
od 8. do 17. května 2011 od 13:00 do 17:00 
hodin. 

Libuše Šuleřová vystudovala Střední 
umělecko průmyslovou školu v Uherském 
Hradišti a pak Výtvarnou katedru FF UP 
v Olomouci. Už během studia a hned po 
absolutoriu vysoké školy se zúčastnila ně-
kolika kolektivních výstav, v rámci severní 
Moravy měla i výstavy samostatné. Výsta-
vu v Olomouci uváděl dr. František Dvořák. 
S počátkem normalizace přestala mít mož-
nost jakékoli prezentace - manžel byl po-
kládán za nepřítele státu. Vyučovala přede-

vším na gymnáziích, po roce 1989 se stala 
ředitelkou Základní školy Loucká ve Znojmě 
a v rámci možností opět začala vystavovat 
a ilustrovat. Měla několik výstav ve Zno-
jmě, Brně, Praze, v Domě umění v Hodoní-
ně, v muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě, 
Itálii a Rakousku. Ilustrovala knížky souvise-
jící se Znojmem a vínem. V současné době 
připravuje ilustrace pohádek pro Valašské 
muzeum v přírodě, kde rovněž vystavova-
la. Kniha pohádek by měla vyjít do Vánoc. 
Libuše Šuleřová je členkou Unie českých vý-

tvarných umělců a členkou sdružení výtvar-
níků Znojma a Znojemska, které má název 
Meandr. Ve Znojmě v rámci Univerzity třetí-
ho věku vede kurzy kresby pro dospělé. 

Máte rádi filmy Zdeňka Trošky? Pokud 
ano a chtěli byste mít doma DVD-čko filmu  
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ s věnováním 
Zdeňka Trošky stačí k tomu málo... Odpově-
dět  na pět soutěžních otázek, které se týka-
jí filmů a pohádek Zdeňka Trošky, odpovědi 
zaslat e-mailem na adresu MKS a mít štěstí 
při losování. Z došlých odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce této ceny.
1. Zdeněk Troška je režisérem pohádky „ 
O princezně Jasněnce a létajícím ...“
a) tesaři
b) krejčím
c) ševci
2. Také v měsíci dubnu 2011má premiéru 
další Troškova pohádka. Má název:
a) Ďáblova nevěsta
b) Luciferova nevěsta
c) Čertova nevěsta 

3. Zdeněk Troška se objevil také v roli 
porotce soutěže, která měla název:
a) Česko Slovensko má talent
b) Talentmánia
c) StarDance
4. ve filmu Doktor od Jezera hrochů 
Zdeněk troška:
a) také hrál - roli MUDr. Špačka
b) nehrál, ale hrál v jiných svých filmech
c) nehrál v tomto ani v žádném jiném filmu
5. Zpěvák karel Gott hrál v pohádce 
Zdeňka trošky:
a) Nejkrásnější hádanka
b) Princezna ze mlejna
c) Z pekla štěstí 2

Svoje odpovědi zašlete spolu s kontaktem na 
sebe na adresu mks@mks-adamov.cz.
Jméno výherce zveřejníme na webových 
stránkách MKS /mks-adamov.cz/ 18. 5. 2011.

Slova pro povzbuzení
Málokdo asi ví, že Adamov se může poch-

lubit jedním významným kulturním prven-
stvím. Začalo to v roce 2005, kdy se ve Vídni 
konala poprvé „Dlouhá noc kostelů“. Byl to 
nesmělý pokus otevřít lidem kostely nejen 
k obvyklým bohoslužbám, ale také k různým 
setkáním, programům a duchovním zážitkům 
v nezvyklou noční dobu. V roce 2009 se k již 
živé tradici přidala i Česká republika a jedním 
z mála měst, která našla odvahu se do této 
akce pustit, byl právě Adamov. Mladí orga-
nizátoři vytvořili opravdu unikátní program, 
který se stal v dalších letech inspirujícím pro 
mnoho dalších měst nejen v České, ale i Slo-

venské republice, kde dokonce figuroval i na 
titulní stránce jednoho oficiálního webu. Le-
tos, poslední pátek v květnu, oživne Noc už 
v mnoha dalších kostelích – a jak jinak, také 
u nás. Věřím, že opět přinese každému něco 
dobrého a krásného. Jako tehdy, úplně na za-
čátku. Vidím to jako dnes. Návštěvníci si mohli 
prohlížet kostel potmě, za svitu silných bate-
rek, kterými hledali to „své“ místečko, které by 
je zaujalo. Většina se zastavila na Světelském 

oltáři. Dostalo se i na jednoho asi tak čtvrťá-
ka, s klíčema na krku a svíčkou pod nosem... 
Procházel se vážně s baterkou po kostele 
a když se zase rozsvítilo, tak mi prozradil: „Víš, 
co jsem si tu našel já?“ a ukázal pyšně na sád-
rovou sochu svatého Antonínka s Ježíškem. 
„Cože?“ a vtom mně to secvaklo – ten kluk 
nehledal gotiku, ale tatínka s malým klukem 
v náručí… 

Jiří Kaňa

Zprávy z farního úřadu:
Svátek matek společně oslavíme  •
při nedělní bohoslužbě 8. května 
v 10.45 hodin v kostele sv. Barbory 
v Adamově,
k prohlídce Světelského oltáře zve- •
me adamovskou veřejnost i turisty. 
Provozní doba je:
duben, květen: v so od 9 do 17 hod. 
 v ne od 12 do 17 hod.
červenec, srpen: mimo pondělí denně
Připomínáme, že také letos proběh- •
ne 27. května Noc kostelů. Více na 
www.nockostelu.cz
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Zprávy z matriky
V sobotu dne 16. dubna 2011 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků.

Do života byly přivítány tyto děti:
10.11.2010 Nelly Nádeníčková, Ronovská 2
30.11.2010 Václav Caha, Komenského 23
04.12.2010 Renata Uxová, Fibichova 34
10.12.2010 Adam Cyhanok, Komenského 13
19.01.2011 Matouš Finda, Komenského 7
08.02.2011 Dominika Pejcalová, Sadová 25
10.02.2011 Marie Husáková, Hybešova 6
18.02.2011 Tadeáš Flachs, Fibichova 49
23.02.2011 Jolana Charvátová, Opletalova 32
05.03.2011 Tomáš Novotný,  

 Petra Jilemnického 12

Blahopřejeme
01.04. Božena Čípková, 84 roky, 

Petra Jilemnického 4
01.04. Milena Prokopová, 70 roků,  

Osvobození 13
03.04. Jan Pernica, 82 roky,  

Komenského 1
14.04. Marie Ševčíková, 86 roků, 

Komenského 1
15.04. Ing. Miroslava Kejíková, 82 roky,  

Osvobození 27
16.04. Ilona Buchtová, 81 rok,  

Opletalova 38
20.04. Jiřina Kozohorská, 86 roků,  

Pod Horkou 10
20.04. Julie Klaibová, 80 roků,  

Tererova 4
22.04. Marie Bezděková, 87 roků,  

Opletalova 30
22.04. Jarmila Augustová, 83 roky,  

Bezručova 12
24.04. Jiří Blažek, 87 roků,  

Petra Jilemnického 6
24.04. Helena Zdražílková, 86 roků,  

Tererova 4
27.04. Jarmila Lachmanová, 81 rok,  

Komenského 11
27.04. Jaroslav Kučera, 75 roků, 

Komenského 23
28.04. Růžena Bambušková, 85 roků,  

Dvořákova 5
29.04. Jiří Kička, 81 rok,  

Sadová 19

Úmrtí
15.03. Alois Keprt, roč. 1935, 

Petra Jilemnického 15
18.03. Petr Bílek, roč. 1948,  

Komenského 19
21.03. plk. v.v. Ing. Zdeněk Zahradníček, 

roč. 1925,  Komenského 23
12.04. Anna Bušová, roč. 1953, 

Petra Jilemnického 27

„Naučme se staré lidi spíše poslouchat, následovat je v jejich 
rytmu a na cestě, kterou nám ukazují, než podléhat obavám 
a touze dělat pro ně vše co nejdokonaleji...“

Marie-Jo Guissetová

Pečovatelská služba
Tento druh péče pomáhá udržet uživatele co nejdéle v jeho domácím prostře-

dí, které důvěrně zná, přispívá k zachovávání vlastního životního stylu. Podporuje 
schopnosti, které dosud zůstaly zachovány, pomáhá ve zvládání běžných domá-
cích úkonů, napomáhá udržet a lépe podporovat již jeho omezené přirozené ak-
tivity, přispívá také jeho společenské integraci. To vše hraje významnou roli v za-
chování kvality života. Týká se to jak péče o starého člověka, tak péče o člověka 
se zdravotním postižením. Role pečovatelky, která v rámci sociální péče pečuje 
o uživatele v domácím prostředí, je tak velmi významná a zásadně ovlivňuje ne-
jen spokojenost uživatele, ale i kvalitu jeho života a zachování jeho lidské důstoj-
nosti. Péče v domácím prostředí se soustřeďuje na vše, co je součástí života uži-
vatele, na jeho zdravotní stav, přání, potřeby. Spolupracuje s jeho rodinou, pokud 
je tato spolupráce žádaná. Péče v domácnosti je založená na pomoci při zajištění 
a dodání stavy, pomoc při osobní hygieně, udržování chodu domácnosti a jeho 
úklid, praní a žehlení prádla, nákupy, pochůzky, v jejichž rámci pečovatelka zajiš-
ťuje kontakt s lékařem, vyzvednutí léků, vyřizuje různé úřední záležitosti a jiné. 
Je to celá škála činností, pro které musí být pečovatelka vybavena osobnostně, 
vzděláním i potřebnými zkušenostmi. Práce pečovatelky je psychicky i fyzicky ná-
ročná a vyžaduje plné nasazení. Vyvážená stránka lidská i odborná pak předsta-
vuje plnou profesionalitu, která je pro tuto práci nezbytná. Pečovatelka vstupuje 
do domácnosti jako host, sice žádaný, přesto přítomný z nezbytnosti. Setkává se 
s neznámým člověkem v situaci, kdy potřebuje pomoc. Prožívá situaci, ve které 
nechtěl nikdy být, totiž „být někomu na obtíž“. Do odborné výbavy pečovatelky 
patří umění navázat kontakt s uživatelem, seznámení se s prostředím, ve kterém 
žije a hlavně vytvořit vztah vzájemné důvěry. Práce pečovatelky v terénní službě 
není snadná. Je však výsostně potřebná. Pomáhá lidem v situaci, kdy je opouštějí 
síly lidsky žít, pomáhá jim udržet sebeúctu a důstojnost, posilovat kvalitu jejich 
života. A naopak dává životu pečovatelky nejhlubší smysl – být spolučlověkem. 
Pečovatelská služba města Adamova poskytuje občanům na území města tuto 
službu již dlouhodobě a zajišťují ji v současné době tři pečovatelky. Paní Mirosla-
va Manoušková, Věra Kovářová a Marie Vrtělová zabezpečují nejčastěji tyto úkony 
pečovatelské služby: 

Pomoc a podpora při podávaní jídla a pití – 90 Kč/hod.
Pomoc při úkonech osobní hygieny – 90 Kč/hod.
Dovoz nebo donáška obědů – 10 Kč/úkon
Běžný úklid a údržba domácnosti – 100 Kč/hod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – 100 Kč/hod.
Běžné nákupy a pochůzky - 90 Kč/hod.
Velký nákup – 80 Kč/úkon
Praní a žehlení prádla – 50 Kč/kg.
Bližší informace o pečovatelské službě je možno získat na Městském úřadě 

Adamov, Pod Horkou 101/2, odboru sociálních a správních věcí, t. č. 516 499 625 
a 516 499 624, dále na webových stránkách: 

www.adamov.cz/informace/pecovatelska-sluzba/ 
a informačních letáčcích.



12

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit dne  

10. března 2011 s mým tatínkem MUDr. Ar-
noštem Martincem do smuteční síně v Blan-
sku. Dcera Kateřina Martincová s rodinou.

Vzpomínka
Dne 10. 5. 2011 si připomeneme 2. 

výročí od úmrtí pana Josefa Bureše.  
Všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku 
námi, děkujeme. 

Manželka s rodinami.

Dne 5. května by se dožil 70 roků pan Pa-
vel Kala a 7. května uplynulo 28 let od jeho 
úmrtí. Vzpomíná manželka a děti s rodina-
mi.

Ing. Jiří Volf, CSc.  
- nedožité 65. narozeniny

Narodil se 22. května 1945 v Adamově. 
Jeho rodiče Jan a Jarmila Volfovi byli pra-
covníky adamovského závodu - otec pozdě-
ji pracoval jako technický úředník v útvaru 
TOV, matka pracovala později jako hlasatel-
ka závodního rozhlasu. Oba rodiče měli od 
raného mládí lásku k divadlu, je muž oběto-
vali skoro celý svůj volný čas. Otec byl v di-
vadle, ať již v děl nickém domě, sokolovně 
nebo v kulturním domě vrchním osvětlo-
vačem a matka byla v těchto divadlech vý-
bornou, obětavou ochotnickou herečkou 
i režisér kou. 

Jirka v Adamově vychodil základní školu 
a poté absolvoval Vyšší průmyslo vou školu 
strojnickou v Brně, následně zde vystudoval 
i VUT. Po promoci nastoupil do adamovské-
ho závodu - konstrukčního oddělení. Poz-
ději při zaměstnání úspěšně absolvoval Vy-

Setkání s poezií
Setkání s poezií jubilující (X. ročník 
okresního kola recitační soutěže)

30. března 2011 se sešli v naší Základní 
škole na Komenského ulici recitátoři základ-
ních škol regionu. Letošní ročník byl již desá-
tý - jubilejní, a tak jsme si všichni přáli, aby se 
vydařil. Po několika ročnících marného boje 
s počasím bylo jaro nejen podle kalendáře, 
ale i podle přírody. Krásný den sliboval krás-
né zážitky. Předsedou soutěžní poroty se le-
tos stal starosta našeho města Mgr. Roman 
Pilát, dalšími členkami byly paní Marta Vr-
chovská ze společnosti Adavak, paní učitel-
ka Dana Ostrá a paní učitelka Olga Tůmová. 

I když porota přidělovala body za předvede-
né výkony, jejím hlavním cílem bylo povzbu-
dit recitátory a odměnit je za snahu o prožití 
uměleckého textu a jeho interpretaci poslu-
chačům. Vavříny vítězství si však mohli od-
nést jen ti nejlepší v každé kategorii. Jsme 
rádi, že mezi nimi byla i žákyně naší školy 
Olga Dvořáková z 1.B, které ještě jednou bla-
hopřejeme ke třetímu místu v kategorii žáků 
prvních tříd. Děkujeme také panu starostovi 
a společnosti Adavak za finanční příspěvek 
na zakoupení knižních odměn pro vítěze 
všech kategorií.

Dalimila Hodaňová, garant soutěže

sokou školu technickou v Liberci, kde získal 
titul CSc.

Vedením adamovského závodu byl poz-
ději vyslán do NSR, kde pobyl 9 let a úspěš-
ně reprezentoval závod i podnik Adamovské 
strojírny. Po návratu zpět byl po čase jmeno-
ván technickým ředitelem adamovského zá-
vodu. Tuto zodpovědnou funkci i práci z ní 
vyplývající dělal rád a s plným nasazením. 
Na svém kontě měl mnoho zlepšovacích ná-
vrhů v tomto oboru.

Majitel firmy Böttcher, výrobce polygra-
fických a technických válců ho v roce 1995 

po roce přemlouvání získal do svého závodu 
ve Vyškově do funkce ředitele závodu, z ně-
hož vybudoval prosperující závod na uve-
dené výrobky. Jirka zde pracoval téměř do 
posledních chvil svého života. To už bydlel 
s rodinou několik let mimo Adamov. Se svou 
ženou Marií vychovali syna Jiřího a dceru 
Katku.

Po dobu, co žil v Adamově, zúčastňoval 
se bohatého kulturního života ve městě. Za 
dorost hrával kopanou, cvičil v Sokole, byl 
činný ve skupině mladých hudebníků i jako 
spoluzakladatel, byl aktivním členem vý-
tvarného a divadelního kroužku ZK Adast. 
Byl adamovským patriotem, často vzpomí-
nal na své spolužáky, kamarády a spolupra-
covníky ze závodu, s kterými se ne rad loučil, 
když odcházel ze závodu. Zemřel po krátké 
a těžké nemoci dne 17. listopadu 2010 ve 
věku 64 let. 

K výročí jeho nedožitých 65. narozenin 
si jistě na něho vzpomenou mimo rodinu 
i všichni ti, co ho znali a na které on sám také 
vzpomínal - bývalí spolužáci, spolupracovní-
ci, kamarádi, sportovci, přátelé a známí. Čest 
jeho památce!

MK
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Inzerce
Prodám byt 3+1v OV, 65 m2, a garáž, ul.  �

Komenského. Tel. 774 087 690. 

Koupím byt 2+1, 3+1 v Adamově, OV,  �
př. DB, ne v přízemí. Rychlé   jednání. Tel. 
775 667 214.

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.

Prodám garáž v Olšičkách v Adamově,  �
cena dle dohody. Tel. 775 399 129.

Hledám pronájem garáže na Ptačině. Tel.  �
737 760 529.

Workshop na Integře

Bruslení dětí a mládeže 
pod dohledem hokejistů tJ Spartak 
Adamov

V neděli 13. března 2011 dopoledne se 
uskutečnilo bruslení dětí a mládeže pod 
dohledem hokejistů TJ Spartak Adamov na 
zimním stadionu v Blansku. Bruslení se zú-
častnilo 22 dětí, různých věkových kategorií. 
Veliká škoda, že tohoto dopoledne se z Ada-
mova zúčastnili pouze děti hokejistů a fa-
noušků a převážnou část tvořili děti brněn-
ských a blanenských spoluhráčů a známých. 

Začátečníky vedl Kožený a Šťastný, mír-
ně pokročilé Bartoš a Mihok a nejzdatnější 
bruslaře měli pod dohledem Dobeš, Kunc 
a Rychecký. V kategorii začátečníků, než děti 
vstoupily na led, je bylo nutné poučit, jak 
správně obout a utáhnout brusle a poté vy-
světlit, jak udržet stabilitu. V další kategorii 
již tyto rady nebylo potřeba a rovnou začali 
instruktoři připravovat dovednostní soutě-
že. Například jízdu v podřepu pod překáž-
kou, jízdu mezi kužely, bruslení na čas a další 
soutěže. V poslední kategorii předával zku-
šenosti zájemcům o brankářské řemeslo gól-
man Dobeš a taky se soutěžilo v dovednost-
ních disciplínách pro pokročilejší. Na závěr si 
všichni zahráli hokej a dostali i sladkou od-
měnu. Všem hodina strávená na ledové plo-
še prospěla a dle reakcí se bude akce určitě 
opakovat. 

Za hokejový oddíl TJ Spartak 
Adamov Bc. Alois Kožený 

Naše škola je zapojena jako jeden z part-
nerů do projektu Gymnázia Integra v Brně 
Učíme o Moravě. Obsahem projektu je ino-
vativní vzdělávání žáků, studentů a peda-
gogů Jihomoravského kraje v obecné pro-
blematice Moravy, a to v souvislosti s inte-
grací regionu do EU. Součástí projektu byl 
studentský workshop, na který jsme se 29. 
března 2011 rozjeli s jedenadvaceti žáky 
druhého stupně adamovské základní školy. 
Přijeli jsme docela brzy, a tak nám zbyl čas na 
letmou prohlídku školy a přilehlé školní bo-
tanické zahrady, která byla super. Ze začát-
ku jsme byli trochu nervózní, nevěděli jsme, 
co nás vlastně čeká. Po několika váhavých 
pokusech se nám podařilo zapsat do dílen 
podle našeho zájmu nebo podle momentál-
ní nálady. Posléze jsme zjistili, že zdejší peda-
gogové jsou připraveni na vše. Nezaskočil je 
ani žák „ruštinář“ v dílně německého jazyka, 

„mladší“ student v kategorii „starších“, do-
konce i dezorientovaní zbloudilci našli na-
konec to správné místo ve správné učebně. 
Naše děvčata (a jeden chlapec) se výtvarně 
vyřádila při tvorbě sádrových odlitků rene-
sančních kachlí a při skládání papírového 
modelu rotundy románského kostelíku. Zá-
jemci o pravěk šli pozorně po stopách lov-
ců mamutů a teď už by ho dokázali snad 
i ulovit. Jiná skupina se dozvěděla mnoho 
zajímavého o římském králi Joštovi a tajem-
ství brněnské ulice bylo rázem odhaleno. 
No a i ten „ruštinář v němčině“ teď „sicher“ 
ví, jak to bylo s brněnským kolem. Jenom 
k workshopům s tematikou mateřského ja-
zyka jsme se jaksi nedostali, zbytečně jsme 
se báli odkrýt své slabiny. Tak snad někdy 
příště. Vlastně až v Adamově jsme zjistili, 
že všechny naše aktivity vycházely nějakým 
způsobem z prostředí, které je nám blízké - 

od jihomoravského románského kostelíku 
v Řeznovicích přes Pálavu až třeba po slova 
z brněnského „hantecu“ nebo Joštovu ulici. 
Prostě Morava vyhrála na celé čáře a my s ní. 
Bylo nám prostě na Integře dobře a děkuje-
me za bezva nápady (i pro paní učitelky).

Žáci a pedagogové ZŠ Adamov

Podlahářství Gregor – pokládka a lepení  �
koberců a PVC, montáž  plovoucích podlah 
dřevěných, korkových a laminátových aj. 
Nabízíme  kvalitní podlahové krytiny. Tel. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz

Pro normální chlapy každé ÚT od 19 –  �
20 hod. a ČT od 20 – 21 hod. jsou tréninky 
v Thajském boxu (sebeobrana, kondička) 
v tělocvičně na Ptačině. Tel. 721 833 201.

Hledám rodinný dům v Adamově. Tel.  �
721 388 072.

An experienced English teacher on ma- �
ternity leave is offering her skills and servi-
ces to mothers with small babies. Chybí vám 
angličtina na mateřské? Naše děti přece ne-
jsou překážkou (-: Individuální, zábavná vý-
uka na míru, od začátečníků po vysoce po-

kročilé úrovně. Ukázková hodina zdarma, 
přátelská cena. Tel. 723 562 982.

Počítače, notebooky, mobilní telefo- �
ny, navigace, příslušenství – prodej, pozá-
ruční servis. Mobil Pc & servis, Komenského 
10, st. Blansko (u zast. ČD). Tel. 511 191 170, 
606 255 944.

Nabízím ke koupi garáž na ulici Komen- �
ského. Cena 109 tis., tel. 723 247 091.

Překlenovací půjčky 3000-4800 Kč, dále  �
živnostenské a podnikatelské úvěry. Tel. 
723 247 091.

Prodám byt 1+1 v OV 40m � 2 na Ptačině, 
klidná lokalita, 5.p./6.p, plastová okna, nové 
stoupačky, dům po zateplení. Cena 850 tis. 
Tel. 737 568 218, 604 898 416.
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Petanque
5.3.2011 2.ročník vzájemného utkání 
klubů Fenyx Petanque a DC Hornets 
(šipkaři) - Adamov - MkM, Šipkový klub

Po loňském úspěšném prvním ročníku 
meziklubového utkání v petanque a v šip-
kách mezi kluby Fenyx Petanque Adamov 
a DC Hornets Adamov proběhl letos opět 
první březnovou sobotu druhý ročník to-
hoto klání. Letos, stejně jako loni, skonči-
lo utkání celkovou remízou 5:5. Na rozdíl 
od loňska, kdy oba týmy suveréně ovládly 
svoje disciplíny se skóre 5:0, jsme se ale le-
tos dočkali několika překvapení, když šipkař 
Martin Réda prokázal, že je nejen šipkovým 
mistrem České republiky, ale i talentovaným 
hráčem petanque, když se svým spoluhrá-
čem dokázali porazit mnohem zkušenější 
členy petanque klubu. Na druhé straně i Pa-
trik a Kristýna Schimmerlovi potvrdili, že jsou 
všestrannými sportovci a dokázali vyhrát ne-
jen v petanque, ale i porazit zkušené šipkaře 
v šipkách. Celková remíza je tedy spraved-
livá a pokud to termínově vyjde, proběhne 
odveta v létě na hřišti u řeky.

8.3.2011 Dětský turnaj v petanque - 
Adamov - MkM

Proběhl tradiční dětský turnaj v petan-
que pořádaný klubem Fenyx Adamov v pro-
storách Městského klubu mládeže. Celkem 
se turnaje zúčastnilo deset dětí, ne všech-
ny však odehrály stejný počet zápasů, tak-
že celkové výsledky jsou poněkud zkresle-
né. Nejvíce však zabodovali Martin Dvořák, 
Andrea Schimmerlová, Vanesa Šmahelová 
a Lukáš Ševčík – všichni se dvěma výhrami. 
Na dalších místech se umístili Martina Buč-
ková, Marek Večeře, Jitka Večeřová a čtyř-
letý Patrik Vinklárek – nejmladší účastník 
turnaje. Velké poděkování patří manželům 
Hromkovým za uspořádání turnaje a věno-
vané ceny.

kadeřnictví, masáže  
a pedikura  

v a.CentRU ADAMOv
7. 5. 2011  9.00-18.00
kontakt 725 488 335,  

722 405 322
7.5. sleva na barvu 50%

7.5. masáž šíje 20 min. 90 kč
7.5. pro všechny zákazníky 

líčení zdarma
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Orientační běh
Český svaz orientačního běhu vyhlásil již 

třetí ročník akce pro školní mládež a sportov-
ní veřejnost s názvem Dny orientace v pří-
rodě se zaměřením na uspořádání nenároč-
ných (propagačních, cvičných) orienťáků pro 
školní mládež a další veřejnost v bezprostřed-
ním okolí škol, lesoparků, sportovních areálů 
s využitím „výukových map“ vydaných v le-
tech 2007 – 2011, ale samozřejmě i jiných 
vhodných map. Cílem by mělo být ukázat zá-
jemcům náš sport, naučit je základům práce 
s mapou, ukázat jim pohyb v přírodě, přilákat 
je do oddílů OB, využít i propagačně a marke-
tingově pro podání grantů. Zkrátka dát o sobě 
vědět!!! Akce by měla proběhnout během jara 
2011, přičemž jsou preferovány středy, což 
ale není podmínkou. Mezi pořadatele této 
celostátní akce se zapojil i oddíl orientačního 
běhu při TJ Spartak Adamov. Tato akce pro šir-
ší veřejnost proběhne v Adamově ve středu 1. 
června od 15.00 hod., v rámci oslav Meziná-
rodního dne dětí. Centrum závodu bude na 
hřišti za školou na Ptačině. Ceny a občerstve-
ní zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 

Běh na Nový hrad
Pěkné jarní počasí, slunečno, 10 stupňů 

nad nulou, přilákalo do Adamova na 4. ročník 
běhu na Nový hrad 52 běžců. Takže za rekor-
dem z loňského roku (53), zaostali pořadate-
lé jen o jedno místo. Tato velká účast běžců 
byla rovněž ovlivněna i tím, že i letošní roč-
ník byl opět zařazen do dlouhodobé soutěže 
– Okresní běžecké ligy okresu Blansko. Závod, 
který proběhl na tradiční trase o délce 8,3 km, 
připravili a zorganizovali členové oddílu OB 
při TJ Spartak Adamov. O vynikající konkuren-

Turnaj veteránů
V sobotu 12. 3. 2011 se na ZS v Blansku 

uskutečnil turnaj veteránů v ledním hokeji. 
Do turnaje se přihlásilo i mužstvo TJ Spartak 
Adamov, vedený Aloisem Koženým, který dal 
celou veteránskou partu dohromady a tak-
též se turnaje zúčastnil jako hráč. Celkem se 
zúčastnilo 6 mužstev, rozdělených do dvou 
skupin. Do první TJ Sokol Černá Hora – loň-
ský vítěz, HC Lysice a TJ Spartak Adamov, do 
druhé skupiny pak TJ Sokol Sloup – stříbrný 
z loňského ročníku, Boskovice a HC Blansko. 
Adamov zahajoval turnaj proti Černé Hoře, 
kde Adamovu utekl začátek a prohrával  
2 : 0. Po vyrovnané druhé části až v závěru 
podlehl 3 : 1. V dalším zápase Adamov nara-
zil na Lysice a po vyrovnaném zápase, hlavně 
s plejádou neproměněných čistých tutovek 
Adamova znova prohrál 3:1. V posledním zá-
pase se utkal Adamov a loňský stříbrný tým 
ze Sloupu, který dokázal jako jediný vybo-

jovat ve skupině proti Blansku, pozdějšímu 
vítězi bod. Zde Adamov nastoupil s odhod-
láním vyhrát, od prvních minut zatlačil sou-
peře do jeho obranného pásma a předváděl 
velice pěknou hru, která se podle reakcí líbila 
i divákům. Velice pěkným gólem se prezen-
toval Mihok po perfektní přihrávce Dokoupi-
la a vítězství 4 : 2 pečetil po vyhraném buly 
Mihoka Kožený. Hráči Adamova znova z nej-
starším mužstvem turnaje, bez zkušeností ze 
soutěžních zápasů, podávali velice kvalitní 
výkony. Mezi nejlepší patřil Pavel Hofírek, 
autor 3 nádherných gólů a obránce Michal 
Žofka alias „motorová myš“.
Turnaje za TJ Spartak Adamov se zúčastnili: 
brankáři: Hrnčíř Miroslav 
obrana: Havíř Miloš, Kožený Alois, Vespalec 

Přemysl, Žofka Michal
útok: André Dušan, Dokoupil Pavel, Dosedla 

Petr, Hierman Miloš, Hofírek Pavel, Mi-
hok Radoslav, Šmahel Zdeněk 

ŠACHY 
v Hustopeči to vyšlo.

V soutěžích družstev byla odehrána dal-
ší dvě kola. Zatímco Áčko si pozici vylepšilo, 
Béčko druhý rozhodující zápas sezony ne-
zvládlo. Ve II.lize se Áčko „pochlapilo“ a po 
vítězství nad Veselí vyhrálo i na šachovnicích 
třetího družstva tabulky Hustopečí. Posunu-
lo se tím v tabulce soutěže na deváté místo 
a dvě kola před koncem soutěže si podstatně 
zlepšilo svoji pozici v boji o udržení v soutěži. 
V Krajském přeboru proti prvnímu mužstvu 
tabulky Kuřimi nemělo Béčko naději a mu-
selo vynaložit velké úsilí, aby neobdrželo ša-
chového „kanára“. V přímém souboji družstev 
z konce tabulky pak hráči Béčka nestačili na 
Jevíčko a o jejich účasti v příštím ročníku se 
bude rozhodovat až v létě u „zeleného stolu“. 
Céčko proti Rudici doplněné třemi žáky urči-
tě nebylo favoritem, ale Petr Ležák a Vladimír 
Beneš sehráli „šachově“ velmi pěkné partie.

hrající trenér: Kožený Alois
a fanoušci 
kanadské bodování Adamova:

Hofírek Pavel 3 + 0 = 3
Hierman Miloš 1 + 2 = 3
Mihok Radoslav 1 + 1 = 2 
Dokoupil Pavel 0 + 2 = 2
Kožený Alois 1 + 0 = 1
Žofka Michal 0 + 1 = 1

Pořadí turnaje veteránů:
1. HC Blansko Anderlecht
2. TJ Sokol Černá Hora
3. HC Boskovice
4. HC Lysice
5. tJ Spartak Adamov
6. TJ Sokol Sloup
Doufám, že i příštího ročníku se adamov-

ská „juniorka“ zúčastní Veteránského turna-
je. Sportu zdar a v každém věku zvlášť.

Za hokejový oddíl TJ Spartak 
Adamov Bc. Alois Kožený

veteráni 40-49 let:
1. Jaroslav Stloukal - ART Adamov - 33:55
2. Vladimír Buřt – Sokol Blansko – 35:12
3. Gustav Grün – AC Okrouhlá – 35:20
veteráni 50-59 let:
1. František Kolínek – AK Perná – 33:16
2. Vitěslav Prudek – Moravec Benešov - 36:05
3. Ladislav Rozman - Cyklo Lasi Brno – 36:37
veteráni nad 60 let:
1. Aleš Stráník - Blansko – 39:33
2.  Miloslav Bayer – ASK Blansko – 42:13
3.  Václav Božek – Favorit Brno - 48:36
Ženy:
1.  Zdeňka Komárková – Olešnice - 37:02
2.  Kateřina Vodrážková – VPM Plzeň - 39:59
3.  Lenka Topinková – AC M..Slavie Brno -  41:33 

ci v závodním poli svědčila řada vyrovnaných 
soubojů i velmi dobré časy vítězů jednotli-
vých kategorii.

Loňský traťový rekord závodníka Kohúta 
z Blanska, při jeho neúčasti však nebyl překo-
nán. Vítěz letošního ročník – R.Pukl z Brna za 
tímto rekordem zaostal o pouhých 18 vteřin. 
Velmi dobrého úspěchu dosáhl také náš Ada-
movský O-běžec, Petr Matula, který skončil 
celkově třetí ve vynikajícím čase 33.03 min.

Z výsledků:
Celkově:
1. Rostislav Pukl - VSK Univerzita Brno - 

31.58 min
2. Jan Křenek – Bořitov – 32:49
3. Petr Matula – Spartak Adamov – 33:03.

Přehled výsledků:
II.liga e:

20.2.2011 TJ Spartak Adamov - TJ ŠK Ve-
selí nad Moravou 5:3. 1 Jiří Sekanina, Pavel 
Masák, Jan Píše, Vladislav Sládek; 0,5 Martin 
Handl, Pavel Loubal. 

6.3.2011 ŠK HPM TEC Hustopeče - TJ Spar-
tak Adamov 3:5. 1 Pavel Loubal, Jan Píše, Vla-
dislav Sládek; 0,5 Jiří Sekanina, Martin Handl, 
Pavel Masák, Karel Kredl.
krajský přebor II A:

20.02.2011 TJ Spartak Adamov „B“ - ŠK 
KME-DDM Kuřim „B“ 1½ : 6½. 0,5 Jaroslav 
Šmehlík, Petr Bednář, Radek Trmač.

06.03.2011 ŠK Jevíčko - TJ Spartak Ada-
mov „B“ 6 : 2. 0,5 Radek Trmač, Jiří Wiezner, 
Pavol Mikuš, Petr Ležák.
Okresní přebor:

27.02.2011 Sokol Rudice „B“ - TJ Spartak 
Adamov „C“ 6,5:1,5. 1 Petr Ležák; 0,5 Vladi-
mír Beneš.

ŠO TJ Spartak Adamov
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Kancelář: Palackého 158, 612 00 Brno 
 

Aktuální nabídka: 
prodej bytu 2+1 (OV, Horka, balkon) 
byt 3 + 1 (OV, Neumannova, balkon)  
cihlový byt 2+1 (Blažkova, balkon) 

starší dům 3+1 (Osvobození, zahrada) 
 

Poptávka:  
cihlový byt 1+1 na Ptačině 

 

Fér služby, rozumné ceny, fér jednání. 

 

Ing. Karel Hynšt 
Váš realitní poradce 

telefon: 604 533 466 
karel.hynst@re-max.cz 

www.re-max.cz 

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 31.5.2011 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

Školní lesní podnik Křtiny
Autodílny Adamov, Nádražní 374, 679 04 Adamov
Tel: 516 446 112, e-mail: autodilny@slpkrtiny.cz
www.autodilnyadamov.cz


