
BŘEZEN 2012

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

1. Ples města Adamova

Srdečně Vás zveme na
2. Ples města Adamova

který se koná v sále MKS v sobotu 
24. března 2012 od 19.45 hod.

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

Rezervace vstupenek na tel.: 607 518 104.

Pestrý program, slosovatelné vstupenky, občerstvení.

Vstup pouze ve společenském oděvu.

Přejeme příjemnou zábavu.

adamov ples.indd   2 23.2.2012   8:14:23



�

2. 3. 2012
ADAMOVSKÝ MASOPUST aneb KARNEVALOVĚ VESELÍ (přeloženo z 24. 2. 2012)

V pátek 2. 3. 2012 v 15.00 hod. vyjde průvod masek z MKM. Projde za doprovodu vlastní hudby přes Ptačinu na hřiště P. Jilemnckého.
Budeme soutěžit v různých disciplínách o symbolické ceny. Čeká nás vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Adamov.

Občerstvení zajištěno, pro všechny zamaskované budou připraveny masopustní koblížky a teplý čaj.

6. 3. 2012
VÝROBA OBALU A ZÁLOŽKY NA KNÍŽKU

Březen je měsíc knihy, tak si na tu svoji oblíbenou vyrobíme pěkný obal z papíru a do ní zajímavou záložku.
S sebou si přineste knihu a nějaký pestrý balící papír. Na tvorbu záložek budeme mít v klubu vše připraveno.

16. 3. 2012
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Konečně je tu…hrát budeme od 15.30 hod. v různých kategoriích. Nejlepší hráče čekají sladké odměny.
Začít trénovat můžete přijít kdykoliv.

21. 3. 2012
JARNÍ VÝZDOBA KLUBU

První jarní den klub odzdobíme od všech sněhových vloček a sněhuláků a dáme mu jarní „kabát“.
Co budeme vyrábět, je zatím překvapením. Vše potřebné na výrobu budeme mít pro Vás připraveno.

30. 3. 2012
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, DISKUZE

V pátek 30. 3. 2012 zveme do klubu opravdu všechny, bez ohledu na věk. Přijďte vyjádřit svá přání, připomínky, stížnosti… 
Budeme si povídat u malého občerstvení a na vaše dotazy, nám zaměstnancům MKM, bude pomáhat odpovídat i pan starosta.

Všichni, co nám chcete něco sdělit, jste v klubu vítání. Vaše náměty a připomínky budeme probírat od 15.30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme firmě AUTO ADAMOV za sponzorský dar pro děti na Adamovský masopust.











Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz 
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 26. března 2012 do 31. března 2012 budou ve 
městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, který s ohledem na své rozměry nelze 
odložit  do  popelnic  nebo  kontejnerů.  Jedná  se  o  starý  nábytek  (křesla,  židle,  skříně,  pohovky, 
postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, kočárky, pneumatiky, 
části kuchyňských linek a nekompletní použitá elektrozařízení. Ukládání objemného odpadu do 
přistavených  kontejnerů  je  určeno  pouze  pro  občany  města  Adamova.  Do  velkoobjemových 
kontejnerů  je  zakázáno  ukládat  nebezpečný  odpad,  směsný  komunální  odpad,  stavební  suť 
a dále papír, plasty a sklo, pro které jsou určeny kontejnery na tříděný odpad.

Žádáme  občany,  aby  z  důvodu  skladnosti  a  co  nejvyššího  využití  objemu  přistavených 
kontejnerů ukládaný odpad rozkládali. 
Jakmile  dojde  k  naplnění  přistavených  kontejnerů  na  určeném  místě,  budou  svozovou 
společností odvezeny, a tím bude svoz v tomto místě ukončen.
Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené kontejnery, a to před jejich přistavením, během 
jejich přistavení i po jejich odvozu z určeného stanoviště. 
Jakékoliv  ukládání  odpadu  mimo  tyto  kontejnery  bude  posuzováno  jako  vytváření  černé 
skládky pod pokutou 1 000 Kč.

Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontejnerů ve stanoveném čase 
a místě dle následujícího časového harmonogramu:
Pondělí �6. března �01� v 16.00 hod  

stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Sadová – zatáčka u Farinky (1 kontejner)  
stanoviště: ul. Komenského 6 – u bývalého internátu (1 kontejner) 

Úterý �7. března �01� v 16.00 hod  
stanoviště: ul. Neumannova – parkoviště u lesa (2 kontejnery)  
stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u křižovatky (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Fibichova – u bývalého obchodu (1 kontejner) 

Středa �8. března �01� v 16.00 hod  
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek �9. března �01� v 16.00 hod  
stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště (2 kontejnery)  
stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky (1 kontejner) 

Pátek �0. března �01� v 16.00 hod  
stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím (1 kontejner)  
stanoviště: ul. Mírová – u hřiště (1 kontejner)  
stanoviště: u kostela – budova MěÚ U Kostela 1 (1 kontejner) 

Sobota �1. března �01� v 9.00 hod  
stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště (3 kontejnery) 
V případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení kontejnerů, je možné tento od-

pad odvézt do haly ke sběru odpadů firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov, kde je otevřeno 
v tyto dny - pondělí, středa, pátek od 10.00 do 18.00 hod mimo státem uznané svátky.

Odbor správy majetku města









ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
  6. 1.  Stanislav Straka, 80 roků, Dvořákova 1
 15. 1.  Jaroslava Hladká, 81 rok, Údolní 1
 25. 1.  Božena Mikešová, 75 roků, 

Komenského 15
 27. 1.  Marie Korabečná, 84 roky,  

Komenského 21
 29. 1.  Jiří Mikula, 85 roků,  

Petra Jilemnického 9
 31. 1.  Marie Pernicová, 98 roků, Pod Horkou 6
  1. 2.  Jarmila Volfová, 87 roků, Opletalova 32 
  2. 2.  Milada Pospíšilová, 84 roky, Tererova 6
  6. 2.  Emilie Sedláková, 85 roků, Sadová 27
  6. 2.  Milan Matějka, 75 roků,  

Komenského 17
 10. 2.  Emilie Stará, 70 roků, Komenského 15
 13. 2.  Oldřich Wágner, 82 roky, Blažkova 1
 16. 2.  Libuše Mikulová, 80 roků, 

Petra Jilemnického 9
 19. 2.  Danuše Fejfarová, 75 roků, 

Petra Jilemnického 13
 26. 2.  Ing. Jiří Sedlák, 84 roky, Sadová 27
 26. 2.  Miloslava Nečasová, 70 roků, 

Opletalova 28
 28. 2.  Eliška Nováková, 81 rok, 

Petra Jilemnického 4

Sňatek
  4. 2.  Dominik Pejcal – Ladislava Vojtová

Úmrtí
 12.12. Miroslav Nezval, roč. 1932, Blažkova 2
 25.12. Miroslav Třasák, roč. 1933,  

Komenského 19
 22. 1.  Anežka Češková, roč. 1930, Hustopeče

POZOR ZMĚNA
Oznamujeme  občanům,  že  od 4. 3. 2012 

dojde  ke  změnám  v  jízdním  řádu  MHD  Ada-
mov. Odjezdy  linky 215 ze stanice Adamov 
Horka, točna budou následující: 

–  spoj č. 4 – 5:40 posun na 5:42
–  spoj č. 6 – 6:30 posun na 6:28
–  spoj č. 8 – 6:46 posun na 6:48
–  spoj č. 10 – 7:20 posun na 7:16
–  spoj č. 12 – 7:40 posun na 7:48
–  spoj č. 50 – 22:30 posun na 22:22 - Odjezd 

ze stanice Adamov, žel. st.!
Aktuální jízdní řád je k dispozici na webo-

vých stránkách města a na zastávkách MHD. 
Obor správy majetku města

Zdeněk Kufa
Opravy počítačů a notebooků
Dodávky počítačových sestav na zakázku
Poradenství v oblasti IT
Servis počítačů NONSTOP 24 hodin denně









adaservis@email.cz

720 163 032
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Z jednání Rady města Adamova
Na 30. schůzi konané dne 25. 1. 2012 
mimo jiné RM:

vyslechla od  zástupců Policie ČR,  ÚO Blan-
sko  krátkou  prezentaci  práce  Police  České 
republiky na okrese Blansko.
vzala na vědomí zápis ze 4. schůze Komise 
MHD z 10. 1. 2012.
schválila Dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění 
Městské  hromadné  dopravy  v  Adamově  č. 
02/2007/O ze dne 30. 3. 2007 se společností 
ČAD Blansko a.s., na základě tohoto dodat-
ku dochází k prodloužení stávající smlouvy 
do 31. 12. 2012 a ke zvýšení ceny dopravní-
ho výkonu, a to z ceny 38,94 Kč na 40,72 Kč 
za ujetý km bez DPH.
schválila  smlouvu  o  právu  provést  stavbu 
vodovodní  přípojky  na  pozemcích  parc. 
221/11,  č.229/2,  vše  v  k.ú.  a  obci  Adamov 
mezi  Městem  Adamov  a  panem  Charous-
kem, 616 00 Brno.
schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení práva věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 391, č. 464, vše v k.ú. a obci Adamov 
mezi  Městem  Adamov  a  E.ON  Distribuce, 
a.s.  Na  výše  citovaných  pozemcích  bude 
uložen  podzemní  NN  kabel  pro  akci „Ada-
mov  –  úprava  DS,  Motyčka“.  Stávající  ven-
kovní  NN  na  sloupech  nad  dotčenými  po-
zemky bude odstraněno a nahrazeno kabe-
lovým rozvodem.
na  základě  zastupitelstvem  schváleného 
prodeje na jeho 9. zasedání, schválila smlou-
vu č. 04/2011/PP o prodeji nemovitosti mezi 
Městem  Adamov,  Pod  Horkou  2,  679  04 
Adamov a panem Flachsem, Adamov.
doporučila  ZM  odprodat  pozemky  parc.č. 
247/1  o  výměře  496m2,  č.245/7  o  výměře 
35m2, č. 245/8 o výměře 52m2, č. 245/9 o vý-
měře 11m2, č. 247/2 o výměře 35m2, vše druh 
pozemku ostatní plocha v k.ú. a obci Adamov 
manž. Svobodovým, Adamov. Záměr prodeje 
pozemku byl řádně vyvěšen na úřední desce.
schválila  Smlouvu  o  výpůjčce  č.  01/2012/
SDH mezi Městem Adamov  (půjčitel) a Mi-
nisterstvem vnitra ČR (výpůjčitel) na výpůjč-
ku  automobilu VEA  BMW.  Jedná  se  o  vozi-
dlo  JSDH  Adamov,  které  bude  zapůjčeno 
pro muzeum požární techniky jako výstavní 
exponát. Vozidlo  je pro potřeby JSDH nad-
bytečné a morálně zastaralé.
vzala na vědomí pořadí žadatelů o byt v Do-
mě s pečovatelskou službou na ulici Komen-
ského 1, Adamov, sestavené dne 20. 12. 2011 
souhlasila  s  uzavřením  Smlouvy  o  nájmu 



















Zprávy z radnice
bytu zvláštního určení č. 21 v DPS s žadatel-
kou umístěnou na prvním místě pořadí.
vzala  na  vědomí  změnu  rozpisu  rozpočtu 
č. 14/2011 dle písemného materiálu.
vzala na vědomí a projednala žádost od spo-
lečnosti Eden Europe, s.r.o., Adamov ze dne 
23.  1.  2012  žádost  o  změnu  Územního  plá-
nu  Adamov  týkající  se  parkoviště  a  celého 
pozemku  až  po  hranu  vozovky  na  Náměs-
tí Práce. Tato plocha byla v územním plánu 
stabilizována  jako  dopravní  komunikace 
a společnost Eden Europe a.s. požádala, aby 
na  těchto  plochách  bylo  VL  (výroba  lehká) 
tzn.  plochy  výroby  a  skladování.  Důvodem 
této změny je příprava demolice objektu 31 
„bývalá AM 5“ a záměr společnosti stavebně 
rozšířit skladovací prostory  i na část  tohoto 
parkoviště.
vzala  na  vědomí  návrh  změny  dopravního 
značení po městě a uložila odboru správa ma-
jetku města zaslat navržené změny ke schvá-
lení na MěÚ Blansko, oddělení dopravy.
vzala na vědomí zápis z 5. jednání Sportovní 
komise ze dne 19. 1. 2012.
schválila Dodatek č. 16 ke smlouvě o zajiště-
ní sběru, svozu a likvidaci směsného komu-
nálního, objemného, nebezpečného a třídě-
ného  odpadu  č.  S/200515/31300061/08  se 
společností AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., kterým dochází od 1. 2. 2012 k navýše-
ní výdajů za svoz odpadů o 4.788,- Kč/měsíc, 
tj. cena za služby se zvýší z částky 213 847,- 
Kč/měsíc  na  218.635,-  Kč/měsíc.  Důvodem 
navýšení  výdajů  je  navýšení  počtu  nádob 
na  plasty  o  4 ks  a  zabezpečení  týdenního 
svozu 9 ks nádob.
schválila  přijetí  věcného  daru  –  kontejner 
na  odpad  o  objemu  1100 l  od  Aleny  Buch-
tové – LUNA.
vzala  na  vědomí  oznámení  ze  dne 
28. 12. 2011 od společnosti České Radioko-
munikace a.s. o ukončení nájemní smlouvy 
týkající se pronájmu prostoru a části střechy 
objektu Alexandrovy rozhledny pro umístě-
ní a provozování telekomunikačního zaříze-
ní. Důvodem ukončení nájemního vztahu je 
ukončení provozu TVP z důvodu přechodu 
na digitální vysílání.
vzala  na  vědomí  oznámení  ze  dne 
14. 12. 2011 od Aleny Buchtové – LUNA, Ko-
menského 6, 679 04 Adamov o ukončení vý-
půjční smlouvy a schválila Dohodu o ukon-
čení Smlouvy o výpůjčce č. 03/2001/SV. Na 
základě této smlouvy měl vypůjčitel ve vý-
půjčce prostory v domě na ul. Komenského 
6 v Adamově k provozování pekařské a cuk-

















rářské výroby. Důvodem ukončení smlouvy 
je omezení výroby a další nevyužití prostor.
vzala na vědomí oznámení ze dne 9. 1. 2012 
od nájemce nebytových prostor Domu slu-
žeb  na  ul.  Družstevní  1,  679  04  Adamov 
o  ukončení  nájemní  smlouvy  a  schválila 
Dohodu  o  ukončení  Smlouvy  o  nájmu  ne-
bytových  prostor  č.  05/2006/SN  ke  dni  31. 
1. 2012 s tímto nájemcem. Na základě této 
smlouvy měl nájemce v pronájmu nebytové 
prostory v Domě služeb na ul. Družstevní 1 
jako zkušebnu hry na hudební nástroj.
navýšení nájemného o roční míru inflace za 
rok 2011 v bytech ve vlastnictví města Ada-
mova s účinností od 1. 3. 2012 a vzor dodat-
ku ke smlouvám o nájmu bytu.
schválila  Dodatek  č.  1  k  Servisní  smlouvě 
ze  dne  31.  7.  2007  uzavřené  mezi  Městem 
Adamov a firmou ABLE agency, s.r.o. Dodat-
kem jsou ošetřeny oproti původní smlouvě 
ustanovení  týkající  se  změn  v  provozu  po-
čítačové sítě a techniky na straně městské-
ho  úřadu  a  zajištění  telefonní  stanice  pro 
pracoviště ÚP ČR, které na základě uzavře-
né smlouvy mezi Městem Adamovem a ÚP 
ČR schválené RM dne 30. 12. 2011 v budově 
MěÚ Pod Horkou 2 vzniklo.
schválila novou Mandátní smlouvu k výko-
nu správy nebytového fondu Města Adamo-
va uzavřenou mezi Městem Adamov a spo-
lečností ADAVAK, s.r.o. Touto novou smlou-
vou dochází k rozšíření objektů, které bude 
ADAVAK  spravovat  a  to  konkrétně  o  obě 
budovy městského úřadu (dosud bylo pro-
váděno  vlastními  silami),  Alexandrovy  roz-
hledny,  výtahu  na  ul.  Sadová,  TJ  prodejny 
lístků u hřiště, prostory MKM a kryt CO.
schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodáv-
ce tepelné energie v roce 2012 mezi společ-
ností  Adavak,  s.r.o.  Nádražní  čp.  455,  Ada-
mov a Městem Adamov, včetně jeho příloh, 
vše  pro  odběrní  místo  kterým  je  budova 
MěÚ na ulici Pod Horkou 2.
schválila  uzavření  Smlouvy  o  dodávce 
a ochraně postupně předávaných údajů ka-
tastru nemovitostí vedených v elektronické 
podobě mezi společností GEPRO, spol. s.r.o. 
Na základě této smlouvy společnost GEPRO 
bude  Městu  Adamov  předávat  údaje  z  ka-
tastru  nemovitostí  vedené  v  elektronické 
podobě, které budou sloužit k výkonu jeho 
působnosti.
schválila uzavření Smlouvy o užití databáze 
ZABAGED,  ortofota  České  republiky  mezi 
společností  GEPRO,  spol.  s.r.o.  Na  zákla-
dě  této  smlouvy  (společnost  GEPRO  předá 
datové sady ORTOFOTO a Digitální topolo-
gicko-vektorová  data  ZABAGED  v  rozsahu 
správního území Města Adamov, které měs-
to  může  užít  pro  vlastní  potřebu  výkonu 
státní správy v rozsahu svého informačního 
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

systému  intranetu  a  pro  prezentaci  vlast-
ních  tematických  dat  na  internetu  zobra-
zovaných nad mapami různých měřítek po-
mocí mapového serveru.
schválila fotokroniku Města Adamova za rok 
2011 v předloženém znění.
schválila  program  11.  zasedání  zastupitel-
stva města Adamova, konaného ve čtvrtek 
2.  února  2012  v  16:30  hodin  na  Městském 
úřadě v Adamově.
vzala  na  vědomí  zápis  z  1.  jednání  Komise 
GIS 1/2011 ze dne 14. 10.2011.

Na 31. schůzi konané dne 10. 2. 2012 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí zápis z 13. zasedání Kultur-
ně informační komise.
schválila  smlouvu  č.  5479/251/01  o  zříze-
ní  věcného  břemene  na  pozemcích  parc.
č.458/21, č. 458/101, č. 458/112, č. 533/1, č. 
533/2, č. 533/3 a č. 537 v k.ú. a obci Adamov 
mezi Městem Adamov a JMP Net, s.r.o. Jed-
ná se již provedenou o rekonstrukci plyno-
vodu z Ptačiny na Kolonii – nyní středotlak.
schválila  smlouvu  o  právu  provést  stavbu 
přístupového  chodníku  na  pozemku  parc. 
č.  215/3  v  k.ú.  a  obci  Adamov  mezi  Městem 
Adamov a panem Horsákem 679 04 Adamov.
doporučila  Zastupitelstvu  města  Adamova 
schválit Rozpočet na rok 2012 a stanovit zá-
vazné ukazatele pro své příspěvkové orga-
nizace pro rok 2012.
vzala  na  vědomí  Závěrečnou  zprávu  o  in-
ventarizaci  majetku  a  závazků  Města  Ada-
mova za r. 2011.

Z jednání Zastupitelstva  
města Adamova:
Dne 2. 2. 2012 se konalo 11. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:

byly  projednány  a  schváleny  Pokyny  pro 
zpracování  Návrhu  územního  plánu  Ada-
mov  jako  celek,  tzn.  včetně  návrhu  výběru 
výsledné  varianty  řešení  a  návrhu  vypořá-
dání uplatněných námitek a připomínek.
byla vzata na vědomí a projednána žádost 
ze dne 23. 1. 2012 od společnosti Eden Eu-
rope,  s.r.o.,  Adamov  týkající  se  parkoviště 
a celého pozemku až po hranu vozovky na 
Náměstí  Práce.  a  nebylo  doporučeno  poři-
zovateli navrženou změnu zahrnout do Po-
kynů pro zpracování Návrhu Územního plá-
nu Adamov.
byl schválen Dodatek č. 2 k vnitřnímu před-
pisu č. 13/2007 Poskytování cestovních ná-
hrad.

Na základě zápisů ze schůzí RM a ZM 
zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková























Vybrané události z ledna 2012 
konkrétně:

Strážníci byli přivoláni do jedné z místních 
restaurací, kde se nacházel muž, který byl 
značně  pod  vlivem  alkoholu  a  doslova  si 
v  restauraci  ,,ustlal  pod  stolem.“  Strážní-
ci  k  muži  přivolali  záchranou  zdravotní 
službu, která prověřila jeho zdravotní stav. 
Po  těchto  úkonech  jej  strážníci  převezli 
domů, kde ho předali manželce k vystříz-
livění. Muž nemohl být bohužel převezen 
na  protialkoholní  záchytnou  stanici,  kde 
by se ze svého jednání snad poučil, z dů-
vodu jejího přeplnění. 
Během noční služby spatřili  strážníci sku-
pinku  mladistvých,  z  jejichž  chování  bylo 
patrné, že minimálně dva mladíci jsou pod 
vlivem  alkoholu.  U  obou  byla  provedena 
dechová  zkouška  na  zjištění  přítomnosti 
alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem. 
Mladíci  byli  předáni  rodičům  a  oznáme-
ní  o  tomto  jednání  bylo  postoupeno  pří-
slušnému orgánu správně právní ochrany 





dětí, jelikož se jednalo o osoby, které stráž-
níci  již opakovaně přistihli pod vlivem al-
koholu. 
V  průběhu  měsíce  ledna  řešili  strážní-
ci  hned  několik  přestupků  proti  majetku 
(tzv.  krádeží)  v  obchodním  domě  Albert. 
Dále  byli  přivoláni  k  nezaplacené  útratě 
v restauračním zařízení a udělili pokutu za 
venčení psa v rozporu s vyhláškou města 
Adamova. Strážníci  také dbali na dodržo-
vání dopravního značení, které je zejména 
v zimním období, kdy je provoz na pozem-
ních  komunikacích  ztížen  klimatickými 
podmínkami, velmi důležité. Za jeho nere-
spektování udělovali blokové pokuty. 

Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov



Chcete dostávat SMS zprávy?
 Odešlete ze svého mobilu zprávu bez diakritiky ve tvaru: JMKmezeraADAMOVmezera 
INFORMACEmezeraANOmezeraPŘIJMENImezeraJMENOhvězdičkaULICEhvězdičkaČISLO  

na 900 77 03. Cena této SMS je 3 Kč, všechny příchozí zprávy jsou bezplatné.
Příklad SMS zprávy: JMK ADAMOV INFORMACE ANO NOVAK JAN*SADOVA*30

Změna  
úředních hodin

Úřad práce České republiky – krajská 
pobočka v Brně, kontaktní pracoviště 
Blansko, oznamuje, že žádosti o dáv-
ky hmotné nouze vybírá a informace 
o ostatních dávkách vyplácených ÚP 

ČR poskytuje na Městském úřadu 
v Adamově, dveře č. 27

každý čtvrtek  
od 08.00 – 13.00 hod.

(11.00 – 11.30 hod. polední přestávka).

Nepřehlédněte
Za  účelem  konzultací  a  podání  daňo-

vých přiznání budou k dispozici občanům 
města  Adamova  pracovníci  finančního 
úřadu Blansko, a to ve středu 21. 3. 2012 
v době od 8.00 – 17. 00 hodin (kromě po-
lední  přestávky  od  12.00  –  12.30  hodin) 
v  zasedací  místnosti  Městského  úřadu 
v Adamově.

Sběrný den 
v Adamově  

se uskuteční ve středu 
14. 3. 2012

Ve  středu  dne  14.  března  2012  usku-
teční  Oblastní  charita  Blansko  v  Adamově 
opět sběrný den, kdy bude možné na urče-
né místo a v určený čas přinést nepotřebné 
ošacení,  které  ještě  může  posloužit  něko-
mu jinému. Ošacení prosím přineste slože-
né a zabalené nejlépe v igelitových pytlích, 
vyprané  a  nepoškozené  –  rozumí  se  tím, 
aby nebylo roztrhané, děravé apod. 

Auto s vozíkem bude přistaveno na par-
kovišti  u  kostela  v  době  od  15.00  –  16.00 
hodin a na Ptačině v době od 16.10 – 17.00 
hodin. 

Všem děkujeme.
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GIS města – mapový portál Adamova, MISYS - WEB.
Vážení  občané,  od  posledního  příspěvku 

v listopadovém Adamovském zpravodaji uply-
nuly  3  měsíce.  Doba  do  založení  komise  GIS 
a období tomu následující bylo vyplněno hle-
dáním  a  výběru  optimálního  geografického 
informačního  systému  z  pohledu  funkčnos-
ti  a  ceny,  vyhovující  potřebám  města  a  jeho 
dceřiných  společností.  Na  základě  pečlivého 
zvážení a dlouholetých zkušeností s vývojem 
a  praktickým  užíváním  tohoto  typu  software 
padlo rozhodnutí na software společnosti GE-
PRO.  Jedním  z  produktů  této  společnosti  je 
i software MISYS. Je to geografický informační 
systém  (GIS),  který  pracuje  se  vzájemně  pro-
vázanými grafickými a popisnými  informace-
mi  ve  spravovaném  území.  Systém  obsahuje 
především informace o majetkoprávních vzta-
zích, dále o skutečném stavu a rozvoji území 
a nejrůznější účelové aplikace. Systém MISYS 
lze  využít  při  správě  území  a  obecního  ne-

movitého  majetku  (pozemky,  budovy,  zeleň 
apod.),  správě  technického  vybavení  (komu-
nikace,  inženýrské  sítě,  vodovody,  kanalizace 
atd.),  územním  plánování,  stavebním  řízení, 
investičních  akcích,  pozemkových  úpravách, 
řešení problémů ochrany životního prostředí 
atd. Všechny verze umožňují kreslení poznám-
kových  výkresů,  měření  vzdáleností  a  ploch 
a  širokou  škálu  tisků  (omezení  jsou  u  prohlí-
žečky MISYS-VIEW). Systém je modulární a lze 
jej  postupně  rozšiřovat  podle  potřeb  města. 
Protože je produktem české společnosti plně 
respektuje i specifika českého katastru nemo-
vitostí.

V  měsíci  prosinci,  konkrétně  dne  20.  12. 
2011 byl tento software nainstalován pro jeho 
praktické  využití  zainteresovaným  pracovní-
kům města a spol. Adavak. Dne 2. 2. 2012 byl 
na  základě  osobního  jednání  se  společností 
GEPRO  spuštěna  webhostingová  služba  této 

společnosti  pro  potřeby  občanů  města  GIS 
systém MISYS – WEB. Uživateli umožňuje pra-
covat  na  svém  lokálním  počítači  v  prostředí 
internetového prohlížeče  (např. Microsoft  In-
ternet Explorer)  s daty umístěnými na serve-
ru. Systém využívá stejnou datovou základnu 
jako  klasický  desktopový  GIS  systém  MISYS. 
Odkaz na tento GIS systém naleznete na inter-
netových stránkách města Adamova. Webho-
stingová služba firmy GEPRO zaručuje nepře-
tržitý provoz aplikace města Adamova jištěný 
záložním  serverem  a  s  připojením  k  páteřní 
síti  internetu.  Spuštěním  této aplikace  nedo-
chází  k  zatížení  finančního  rozpočtu  města. 
Tato služba je pro potřeby občanů města spo-
lečností  GEPRO  poskytována  v  této  grafické 
a obsahové formě zdarma. 

Snahou  komise  GIS  je  do  budoucna  pro-
střednictvím této internetové aplikace posky-
tovat občanům města více informací o městě 
a to nejen historického charakteru (historické 
mapy a letecké snímky), ale i aktuální informa-
ce související s  inženýrskými sítěmi, se systé-
mem  nakládání  s  odpady  (přesné  rozmístění 
sběrných nádob, kontejnerů atd. včetně jejich 
dopravní dostupnosti) a v neposlední řadě se 
zaměřit i na volnočasové aktivity ve městě, ale 
především jeho okolí, pro které je Adamov vý-
chozím bodem.

Věříme, že uvítáte tuto službu a po sezná-
mení  se  s  ní  přijdou  i  myšlenky  a  nápady  na 
její rozšíření. Uvítáme podněty k provozu této 
služby do budoucna, které můžete zasílat na 

e-mail: rudolf.rybar@klikni.cz
Rudolf Rybář 

Informace o možnosti nájmu bytu zvláštního 
určení – bezbariérových bytů v Blansku

Město Blansko je vlastníkem bytů zvláštního určení, které jsou upravené pro bydlení zdravot-
ně postižených osob. Tyto byty je možné pronajmout nejen blanenským občanům, ale i obča-
nům s trvalým pobytem v blanenském regionu a také v rámci celé republiky.

Žádosti o nájem bezbariérového bytu se podávají na předepsaném tiskopise na odboru so-
ciálních věcí na Městském úřadu v Blansku. Přílohou žádosti je vyjádření lékaře, zda nájem bytu 
vzhledem k zdravotnímu stavu doporučuje.

Žádost o poskytnutí nájmu bezbariérového bytu může podat občan České republiky, který 
je zletilý, způsobilý k právním úkonům, je občanem bydlícím v podmínkách, které jsou vhledem 
k jeho zdravotnímu stavu nevyhovující.

Nájem bytu se uzavírá na dobu určitou - jeden rok. V případě řádného plnění všech podmínek 
je nájemní smlouva prodloužena vždy o další rok.

Podrobnější informace lze získat na městském úřadu v Blansku, odboru sociálních věcí, 
oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1, Blansko – kancelář č. 122, tel. 516 775 244. 

Poděkování
Oblastní  charita  Blansko  děkuje  všem  li-

dem,  kteří  se  nějakým  způsobem  podíleli  na 
realizaci  Tříkrálové  sbírky  2012  v  Adamově. 
Zároveň děkuje všem, kteří přispěli jakoukoliv 
finanční částkou. Vybrané finanční prostředky 
budou využity na podporu těchto projektů:

sociální rehabilitace – řešení individuálních 
potřeb uživatelů
podpora  volnočasových  aktivit  pro  děti 
a mládež ohrožených sociálním vyloučením
pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
podpora výjezdního krizového týmu.

Celkem bylo v Adamově vybráno 19 094,- Kč. 
Je to o 3 429,- Kč více než v roce 2011, kdy se 
vybralo 15 665,- Kč.

Ještě jednou všem děkujeme.
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Vzpomínka
Dne 20. března uplyne 10 roků od úmrtí 

pana Oldřicha Hlouška. Všem, kdo vzpome-
nou s námi, děkujeme. 

Manželka a dcery  
Libuše a Andrea s rodinami.

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

Dne  2.  3.  2012  uplyne  6  smutných  let  od 
úmrtí mého drahého manžela Josefa Šustáčka. 

Vzpomíná manželka Hana a děti.

Dne 2. 3. 2012 by se dožila 80. roků naše 
milovaná  maminka  Božena  Říhová,  která 
nás  před  pěti  měsíci  navždy  opustila.  Moc 
vzpomínáme. 

Dcery Hana a Jana, syn Jiří.

Sportovci hodnotili, veřejnost kazila
Datem 15. 12. 2011 byl odstartován již 5. ročník ankety Sportovec roku. Veřejnost tak mohla 

celý měsíc vybírat nejlepšího juniora, sportovce a kolektiv za rok 2011 na webových stránkách 
města. Spolu s uzávěrkou veřejné ankety dne 15. 1. 2012 však na členy Sportovní komise 2010-
2014 čekalo nemilé překvapení v podobě boje daleko za hranicemi fair play. Znehodnocena tak 
byla nejen práce celé komise, radost z „hackerského“ počínání však nemohli mít ani navržení ada-
movští sportovci. Z tohoto důvodu bylo ustoupeno od stanovení pořadí ve veřejných anketách 
a všichni nominovaní se tak stali vítězi ve svých kategoriích. Pod vlivem těchto událostí pak bylo 
ustoupeno od tradičního slavnostního odpoledne spojeného s předáním ocenění a povinným 
fotografováním na schodišti Městského úřadu v Adamově.

Sportovní komise své povinnosti splnila do puntíku, a tak odborné ankety za rok 2011 znají 
své  vítěze.  Dovoluji  si  z  tohoto  místa  všem  navrženým  sportovcům  ve  veřejné  anketě  a  všem 
zlatým, stříbrným i bronzovým v anketách odborných, poděkovat jménem svým i jménem ostat-
ních členů Sportovní komise 2010-2014 za vzornou reprezentaci svých sportovních klubů, Města 
Adamova a popřát jim další spoustu úspěchů, a to nejen na sportovních kolbištích, ale i v sou-
kromém životě.

Jiří Němec, předseda Sportovní komise

ANKETA 2011 – 5. ročník
Veřejná anketa JUNIOR 2011 – nominace 
za vzornou reprezentaci v oblasti sportu 
bez stanoveného pořadí
Markéta Čížková, TJ Spartak Adamov, orientač-
ní běh
Adam Prudík, TJ Sokol Adamov, florbal
Patrik Schimmerle, FENYX petanque Adamov

Veřejná anketa SPORTOVEC 2011 
– nominace za vzornou reprezentaci 
v oblasti sportu bez stanoveného pořadí
Irena Antoszewska, TJ Sokol Adamov, oddíl vše-
strannosti
Jiří Kolenáč, TJ Spartak Adamov, hokej
Martin Réda, Šipkový klub Adamov

Veřejná anketa KOLEKTIV 2011 
– nominace za vzornou reprezentaci 
v oblasti sportu bez stanoveného pořadí
Šipkový klub Adamov, DC Hornets
TJ Spartak Adamov, oddíl šachů-tým „A“
FENYX petanque Adamov, junioři

Výsledky odborné ankety JUNIOR 2011
1.  místo  Patrik  Schimmerle,  FENYX petanque 
Adamov

2. místo Adam Prudík, TJ Sokol Adamov, florbal
3. místo Ondřej Kos, FK Adamov, přípravka

Výsledky odborné ankety  
SPORTOVEC 2011
1. místo Jiří Kolenáč, TJ Spartak Adamov, hokej
2. místo Martin Réda, Šipkový klub Adamov
3. místo Jiří Hromek, FENYX petanque Adamov

Výsledky odborné ankety KOLEKTIV 2011
1. místo Šipkový klub Adamov, DC Hornets
2. místo FENYX petanque Adamov, junioři
3. místo TJ Spartak Adamov, oddíl šachů-tým „A“

Výsledky odborné ankety TRENÉR 2011
1.  místo  Irena  Antoszewska,  TJ Spartak Ada-
mov, turistika + TJ Sokol Adamov, všestrannost 
2. místo Bc. Alois Kožený, TJ Spartak Adamov, 
hokej
3. místo Ivo Tretera, Šipkový klub Adamov

Výsledky odborné ankety  
OSOBNOST 2011-SÍŇ SLÁVY
za celoživotní přínos pro sport a tělovýchovu 
RNDr. Karel Truhlář, TJ Spartak Adamov, orien-
tační běh

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR  
UHŘÍNOV 2012

Občanské sdružení TUKAn Adamov pořádá tradiční letní stanový  
tábor pro děti od 6 do 14 let.

Termín: 1. 8. – 16. 8. 2012
Místo: Uhřínov (5 km od Velkého Meziříčí)

Cena: 4.300,-Kč (možnost splátek)
Informace a přihlášky na www.tukani.ic.cz nebo osobně Mgr. Stanislav Tůma, 

Osvobození 10 Adamov, tel. 723 882 254

Děkujeme za pomoc
Dovolujeme  si  touto  cestou  mnohokráte 

poděkovat  místní  jednotce  sboru  dobrovol-
ných hasičů za vydatnou pomoc při přípravě 
ledové  plochy  na  Horce,  v  lokalitě „Sklaďák“. 
Díky  JSDH  Adamov  byla  plocha  kluziště  při-
pravena v rekordně krátkém čase.

Odbor správy majetku města
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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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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, 679 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �16 ��6 �90 záznamník, 607 �18 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �16 ��6 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Na BŘEZEN 2012 jsme pro Vás připravili:

12. března 2012 
Přednáška Mgr. Evy NEČASOVÉ na 
téma „RESTITUCE MAJETKU SALM-
REIFFERSCHEIDT-RAITZ“
Pokračujeme druhou částí přednášky.
Začátek přednášky je v 17.�0 hodin v sa-
lonku MKS na Ptačině.



9. března 2012 
VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ  
S P. JIŘÍM KAŇOU
Zveme vás na společné setkání, při kte-
rém budou hlavním tématem povídání 
Velikonoce.
Setkání se koná ve Společenském cen-
tru na Komenského ul. č. 6 od 19 hodin. 
K dopravě můžete využít autobusového 
spojení s odjezdem z Adamova III v 18.40 
hodin a zpět z Adamovai ve 20.10 hodin.



10. března 2012 

zájezd pro rodiče spolu s dětmi do brněnského planetária 
na představení „SPLNĚNÁ PŘÁNÍ“
Byli byste rádi, kdyby se vám splnilo nějaké přání? Určitě ano. To si mysleli i malá Terezka s bratrem 
Honzíkem než se ocitli na neznámé planetce Mlask. Zprvu se zdálo, že konečně mohou dělat, jen co se 
jim zlíbí a nemusí nikoho poslouchat. Vše vypadalo doslova k nakousnutí. Setkání s hloupým panem 
Králem, který Mlasku vládl, situaci ale zcela změnilo! Děti pochopily, že není vše tak úžasné, jak se na 
první pohled zdálo a zatoužily se vrátit domů. Ovšem dostat se zpátky, nebude jednoduché. Záleží jen 
na tom, jak Terezka s Honzíkem dobře znají planetu Zemi a jestli si zaslouží se na ni vrátit...
Začátek představení je v 16 hod., odjezd z Adamova v 1� hodin. Cena zájezdu pro děti 
a seniory 110 Kč, pro dospělé 1�0 Kč. Přihlášky: do �. �. �01�.

13. března 2012

Exkurze do MORAVSKÉ 
ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ
Pro dvacítku dlouholetých čtenářů a ná-
vštěvníků naší adamovské knihovny z řad 
dětí i dospělých připravujeme exkurzi do 
MZK v Brně.
V těchto dnech obdrží děti a dospělí, kte-
ří patří mezi naše “nejvěrnější”, pozvánku 
k účasti na této akci, která je našim podě-
kováním  za  věrnost  adamovské  knihov-
ně, a jistě bude pro účastníky exkurze za-
jímavým příblížením moderní knihovny.
Exkurze zajištěna od 16 hodin, odjezd 
z Adamova v 1� hodin.

14. března 2012

ZPRÁVA O KONCI SVĚTA autobusový zájezd do Planetária M. Koperníka v Brně. 
Blíží se skutečně konec světa? Mohou z vteřiny na vteřinu zmizet všechny naše jistoty? Zaniknou hu-
dební partitury, výpravné obrazy, jemná sochařská díla, veškeré lidské poznání? A pokud takové ne-
bezpečí skutečně hrozí, není v naší moci truchlivý konec odvrátit?
„Ve výpravném představení Zpráva o konci světa nejdříve s nadsázkou okomentujeme novodobá pro-
roctví vzbuzující bezdůvodný strach,“ prozrazuje režisér představení a ředitel Hvězdárny a planetária 
Brno Jiří Dušek. „Poté se ale dozvíme, že rostliny a živočichové na naší planetě skutečně hrají loterii 
o přežití. Netřeba se však příliš bát, ostatně závěr pořadu bude více než překvapivý. A svým způsobem i optimistický.“ Větší roli také dostane projekční 
zařízení hvězdné oblohy, které doplní projekci řady unikátních, na míru tomuto pořadu připravených vizualizací.
Začátek pořadu v 18 hodin, cena zájezdu: děti, senioři 110 Kč, dospělí 1�0 Kč, držitelé průkazu ZTP �0 Kč. Přihlášky: do �. �. �01�
Upozornění: z provozních důvodů nelze akci spojit s pozorováním oblohy.

17. března 2012 
autobusový zájezd do termálních lázní GYÖR
Jarní výlet za odpočinkem a koupáním připravujeme na 17. 3. 2012.  
Bližší informace obdržíte při přihlášení.
Přihlášky do �. března �01�, cena zájezdu ��0 Kč /zahrnuje vstupné a dopravu/. 



5. března 2012

Cestovatel BOB STUPKA – 
JIŽNÍ AMERIKA 
– „hotelbusem po světě“
Hostem  březnové 
cestovatelské  před-
nášky  bude  cesto-
vatel  Bob Stupka, 
rodák  z  Brna,  nyní 
žijící  v  Českých  Bu-
dějovicích. 
Přijďte  se  seznámit 
s  dalším  zajímavým 
člověkem.  Bob  je 
připraven  předná-
šet,  promítat  fot-
ky,  filmy  a  podělit 
se  s  vámi  o  žážitky 
z cest. 
Začátek: v 17.�0 hodin v salonku MKS 
Adamov, vstupné �0 Kč. 
„SEN UŽ NENÍ SNEM...“
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24. března 2012  
“JISTĚ, PANE MINISTŘE...” 
zájezd do Prahy spojený s návštěvou 
Vinohradského divadla.
Informace pro přihlášené účastníky zájez-
du: úhradu ceny zájezdu můžete provést 
8. března 2012 v době od 8 do 19 hodin 
/polední přestávka od 12 do 12.30 hodin/ 
popř. po domluvě v jiný den.

26. března 2012 
SPOLEČENSKÝ PROVOZ A JAK SE V NĚM 
NEZTRATIT... 
- další večer plný rad, jak zvládnout spole-
čenská pravidla, společenské nehody a jak 
na ně (ne)reagovat“ - tentokrát  
s MgA. Petrem Vlhou.
Začátek akce je v 17.�0 hodin.  
Vstupné �0 Kč.

29. března 2012 
“VŠE O MUŽÍCH” /hrají M. Kramár, F. 
Blažek a M. Slaný/
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se 
nestydí i stydí. Tragikomedie o mužích pro 
ženy, aby je opět nepochopily. Zájezd do 
kulturního domu Rubín v Brně.
Přihlášky do 10. března �01�,  
cena zájezdu ��0 Kč.

31. března 2012  
“LÁSKA NARUBY” 
zájezd do Divadla Bolka Polívky na 
představení divadla Kalich Praha
Účinkují: Jana Paulová, Pavel Zedníček, Bo-
humil Klepl, Dalibor Gondík, Zbyněk Fric 
a Radka Filásková.
Začátek představení je v 19 hodin,  
cena zájezdu �00 Kč.









19. března 2012  
Beseda se spisovatelem a novinářem  
Vladimírem KLEPÁČEM pro děti na 
téma: KNÍŽKA PRO DĚTI “KRÁL LESA” 
- ANEB JAK VZNIKÁ KNÍŽKA 
Akce je určena pro školní družiny a ostatní 
zájemce. 
Začátek besedy je ve 1� hodin v salonku 
MKS. Vstup volný.

Setkat se s Vladimírem Klepáčem, 
dlouholetým pracovníkem ČTK, mají 
zájemci z řad mládeže a dospělých, a to 
v rámci besedy nazvané
NOVINÁŘSKÝ SVĚT Z DRUHÉ STRANY...
Začátek setkání je v 17.�0 hodin v salon-
ku MKS. Vstupné: �0 Kč 

21. března 2012 KÁVA O PÁTÉ S...  
salonek MKS   17.00 hodin
Hostem dalšího setkání se zajímavými lid-
mi bude brněnský herec PETR ŠTĚPÁN, 
kterého znáte nejen z jeho domovské 
scény – Městského divadla Brno, ale také 
z filmů, televizních inscenací a seriálů /Čet-
nické humoresky, Ošklivka Katka aj./.
Vstupné �0 Kč.





22. března 2012 
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA  
/Mahenovo divadlo Brno/ autobusový 
zájezd na veřejnou generálku nové 
komedie /autor O. Wilde/
Pokud chcete patřit mezi první diváky 
nové komedie, kterou nastudovalo Ná-
rodní divadlo v Brně, a je uváděna v Ma-
henově divadle, přijměte pozvání k účasti 
na veřejné generálce, která se koná od 
10.30 hodin. 
Přihlášky do 10. března �01�,  
cena zájezdu 1�0 Kč.

23. března 2012 
DIVÁ BÁRA /Městské divadlo Brno/
Ještě jednou veřejná generálka, ještě 
jednou máte možnost patřit mezi ty, kteří 
nově nastudovaný původní romantický 
muzikál Milana Uhdeho a Miloše Štědroně 
uvidí jako první...
Upozorňujeme na omezený počet míst. 
Začátek představení je ve 1� hodin,  
cena zájezdu: �70 Kč.





15. března 2012 

Pohádkové dopoledne – KLAUNIÁDA 
KUKA A CUKA
V rámci pravidelných dopoledních akcí pro rodiče 
s dětmi a mateřské školy v Adamově vás tentokrát 
zveme na veselou klauniádu, ve které se adamov-
skému publiku představí Karel Kordas se svými ka-
marády Kukem a Cukem.
Začátek v 9.�� hodin v sále MKS, vstupné �0 Kč.

18. března 2012 

KARNEVAL
Účinkuje:divadelní společnost Netatrdlo  
/Netradičně tradiční divadlo/
hry – soutěže – předtančení – občerstvení
Začátek ve 1�.�0 hodin. 

31. b ezna 2012

v 16.30 hodin

v sále M stského kulturního 

st ediska Adamov /Pta ina/

vstupné 70,- K

VII. ročník soutěže k výstavě prací 

SALONEK DĚTSKÝCH 
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ

Časový harmonogram akce: 
příprava prací – 7. 2. – 14. 3. 2012 

svoz prací – 14. 3. 2012 v dop. hodinách

vernisáž výstavy 
16. března 2012 /pátek/ v 17 hodin 

ve výstavní síni MKS Adamov  
– Společenském centru  

na Komenského ulici

Termín výstavy: 16. �. – ��. �. �01�

Podrobné informace najdete 
na plakátech.
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Připravujeme:
�. dubna �01� BÍDNÍCI – muzikál v MDB
11. dubna �01� RUSALKA – opera v Janáč-
kově divadle Brno 
Bližší informace a přihlášky: do 10. �. �01�
19. dubna �01� zájezd na jarní etapu vý-
stavy FLORA OLOMOUC Přihlášky a bližší 
informace: do �0. �. �01�.
��. dubna �01� beseda s astrofyzikem 
Jiřím GRYGAREM
�. května �01� PERIKOLA – opereta v Ma-
henově divadle v Brně
�. června �01� GISELLE – balet v Janáčko-
vě divadle v Brně 
17. června �01� OSMÝ SVĚTADÍL – zájezd 
do Prahy – divadla Kalich Přihlášky do 
konce března �01�.















III. ročník SALONU 
ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ
30. 3. – 6. 4. 2012 
Obracíme se na zájemce o účast na této 
přehlídce  fotografií,  aby  se  přihlásili 
prostřednictvím  e-mailu  na  adrese  
mks@mks-adamov.cz  nebo  na  č.t. 
607 518 104 do 10. března 2012.
Vernisáž výstavy �0. března �01�  
v 18 hodin. 
Patronem  III.  ročníku  salonu  je  fotograf 
Libor Teplý:
Možnost být fotografem chápu jako ces-
tu k naplnění mého života. Umožňuje mi 
vnímat svět kolem sebe, přemýšlet o něm 
a vyjadřovat se k němu. Fotografem v šir-
ším smyslu se proto snažím být po většinu 
svého času.                          L. T.

Po  uzavření  vily Tugendhat  z  důvodu  památkové  obnovy  byl  objekt  podroben  důsledné 
restaurátorské  rehabilitaci.  Proces  obnovy  zahrnul  nejen  opravu  budovy,  ale  i  veškerých 
interiérů a zahrady. Dne 6. března t.r. bude znovu veřejnosti zpřístupněna 

VILA TUGENDHAT na Černopolní ul. v Brně
Jedná  se  o  PAMÁTKU  SVĚTOVÉ  MODERNÍ  ARCHITEKTURY,  která  je  zapsána  na  SEZNAMU 
SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO. Autor: LUDWIG MIES VAN DER ROHE, 1928 – 1930.

Prohlídka: 
I. okruh STANDARD – obytné prostory vily; 60 min. (300 Kč / 180 Kč + 50 Kč doprava)
II. okruh TECHNICKÝ – I. okruh + technické zázemí; 90 min. (350 Kč / 280 Kč + 50 Kč doprava)
Zájezd je připravován na duben �01� /�1. �./, prohlídka cca od 1�ti hodin. 
Váš předběžný zájem můžete sdělit:  – prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz
   – nebo SMS zprávou na č.t. 607 �18 10�
V obou případech nezapoměňte do zprávy uvést kontakt na Vás.

Zprávy z MKS – knihovny...
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2012 
V rámci podpory akce Březen – měsíc čtenářů 2012 připravujeme pro čtenáře i ostatní návštěvníky knihovny:

VÝSTAVKU KNIH BOŽENY NĚMCOVÉ /v letošním roce uplynulo 150 let od smrti spisovatelky/
VÝSTAVKU KNIH S ILUSTRACEMI JIŘÍHO TRNKY/ke 100. výročí narození/
AMNESTII UPOMÍNACÍCH POPLATKŮ – využijte možnosti do konce března 2012 vrátit knihy po výpůjční 
lhůtě bez sankčních poplatků.
REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ Z ŘAD DĚTÍ DO 15TI ROKŮ ZDARMA
V  rámci  letošního  hesla  “SLADKÝ ŽIVOT S KNIHOVNOU”  zvemě  děti  28.  března  t.r.  v  době  od  16  do 
17  hodin  na  hodinku  v  knihovně  nazvanou  “CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ, KDYŽ ODEJDE POSLEDNÍ 
NÁVŠTĚVNÍK”.  Pro  přihlášené  zájemce  bude  připravena  sladká  odměna.  Přihlásit  se  můžete  osobně 
v knihovně nebo prostřednictvím e-mailu knihovna@mks-adamov.cz.

Provozní doba MKS – knihovny: pondělí a čtvrtek  v době od 10 do 12 a dále od 13 do 18 hodin,
  středa  v době od 10 do 12 a dále od 13 do 18 hodin.











Slova pro povzbuzení
Nedávno  jsem  se  bavil  se  studentem  jed-

né  nejmenované  umělecké  školy.  Zmínil  se 
i o tom, že z profesorů jen jeden jim skutečně 
zajímavě  přibližuje  taje  uměleckého  řemes-
la. Zatímco ostatní svou látku přednášejí sice 
odborně, ale obecně a z knížek, tento přidává 
k výkladu  i  své zkušenosti a nebojí  se zmínit 
o  svých  úspěších  i  neúspěších.  Student  měl 
jasno:  Každý  profesor  ví,  že  si  ve  studentech 
vychovává  své  budoucí  konkurenty  v  oboru. 
Jen ten jediný však jde do výuky čelem, i když 
o tomto riziku určitě dobře ví. Ostatní si kryjí 
záda, moc ze svého neprozrazují a drží se in-
formací, které jsou i beztak obecně dostupné. 

Úsloví „učeň nad mistra“ tady nevyjadřuje ani 
tak  mistrovu  hrdost  na  schopného  žáka,  ale 
i strach z něho.

Stejně tak  je tomu třeba s kvalitou výrob-
ků a služeb. Ten, kdo produkuje kvalitu, musí 
zákonitě  počítat  s  tím,  že  bude „po  zásluze 
potrestán“. Zboží, které vydrží déle, je pro něj 
vlastně nevýhodné. Pokud je ale dokáže i přes 
všechny  problémy  produkovat,  zaslouží  si 
uznání, už jen pro tuto snahu. 

Už jsem letos napsal čtyři děkovné dopisy 
českým firmám za jejich výrobky, které se sku-
tečně  osvědčily,  posloužily  a  něco  vydržely. 
Naposledy za hrablo na sníh, protože na rozdíl 
od „číny“ vydrželo ne dva dni, ale už dva měsí-
ce pořádně tvrdého provozu…

Jiří Kaňa
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012
Datum Název akce či setkání Pořadatel

Březen 2.3. Adamovský masopust - rej masek a hodokvas na venkovním prostranství MKM

3.3. XIII. Školní ples v MKS ZŠ a MŠ Adamov

12.3-14.3. XVI. Halový turnaj mladších a starších žáků v malé kopané ZŠ a MŠ Adamov

16.3. vernisáž
do 25.3. výstava

Salonek dětských Adamovských umělců - vernisáž prací dětských umělců MKS, Město Adamov,
Adavak, s.r.o.

18.3. V. ročník - Běh na Nový Hrad TJ SPARTAK - oddíl OB

24.3. II. Ples města Adamova v MKS Město Adamov, MKS

Duben Oslavy Dne Země a pálení čarodějnic v Adamově MKM

Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Květen - 
Červen

Akce ke Dni dětí MKS

Sportovní odpoledne, výtvarná díla a „pokladovka“ v lese MKM

Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

Dětský den na Sklaďáku MO MRS

Den dětí  - pohádkový les a hřiště, sportovní den ZŠ a MŠ Adamov

V. ročník turnaje žáků 8. a 9. tříd v malé kopané ZŠ a MŠ Adamov

Dětský den na hřišti Jilemnického MKM

Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská MKM

Tenisové hry dětí a mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

II. ročník Křížem krážem Adamovem Komise PZMA a MA21

Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

Noc kostelů 2012 Farní úřad

Memoriál Filipa Dobrovolného TJ SPARTAK - šachový oddíl

Memoriál Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

Open Air v Adamově - červnová hudební noc Miloslava Peterková

Září Znáte Adamov II. MKM

Rocková letní noc na hřišti Ronovská Miloslava Peterková

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

Dětské tenisové hry (soutěže a tenisové zápasy) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Říjen Adamovská drakiáda III MKM

Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Listopad Halloweenská párty v MKM MKM

Prosinec Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

Adventní zastavení MKS

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

II. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2012 TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

celoročně VYCHÁZKY A TURISTICKÉ AKCE v průběhu celého roku; seznam je aktualizován 
na webových stránkách města

TJ SPARTAK - turistický oddíl

A mnoho jiných akcí MKS, MKM, TJ SOKOL ADAMOV, TJ SPARTAK ADAMOV,
PÉTANQUE FENYX, ZŠ a MŠ ADAMOV a dalších.

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován.
Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jednotlivých organizací.

Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce?
Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012
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BĚH NA NOVÝ HRAD
Oddíl  orientačního  běhu  při  TJ  Spartak 

Adamov  pořádá  v  neděli  18.  3.  2012  již  pátý 
ročník silničního běhu na Nový hrad. Prezen-
tace  závodu  je  od  10:00  do  10:45  hod.  v  Re-
stauraci „U baťáka“, Hradní ulice, start v 11:00 
tamtéž. Startovné činí 30 Kč, v ceně  je  i malé 
občerstvení, délka tratě je 8,3 km. Letošní roč-
ník  je  opět  zařazen  do  Okresní  běžecké  ligy 
okresu  Blansko,  takže  se  dá  očekávat  i  větší 
účast běžců z regionu. Letošní novinkou bude 
i  závod  pro  děti  a  méně  trénované  jedince 
na  poloviční  délce,  ke  studánce  Pod  hradem 
a zpět délka cca 4,0 km.

Všechny zájemce o start i případné diváky  
srdečně zvou pořadatelé

ŠACHY
Druholigové Áčko se po dalších dvou odehraných utkáních drží na 6. místě tabulky. V rozpě-

tí  jednoho úspěšného zápasu  je však šest družstev až po Prušánky na  jedenáctém místě,  takže 
všechny poslední čtyři kola do konce soutěže bude boj o konečné pořadí dramatický.

Béčko po prohrách s Rudicí a Blanskem svedlo boj o „Černého Petra“ v Lipovci. Do neuvěřitelně 
dramatického zápasu oba celky nastoupily bez svých lídrů. Většina nerozhodných výsledků byla 
dosažena po velkém boji. Za stavu 3:3 se dohrávaly na dvě poslední partie. V obou stáli naši hráči 
mírně lépe. Po více než 5 hodinách hry skončila smírně i partie J. Ševčík - Koukolík a rozhodovalo se 
na nejvyšší šachovnici. I ta skončila po pěti hodinách a 57 minutách nerozhodně, a tím i celé střet-
nutí. Béčku se po dalším remízovém zápase nepodařilo odpoutat od sestupových příček. 

Okresní Céčko si polepšilo na sedmé místo tabulky. Sice v zápase s Kunštátem opět neudrželo 
několik solidních postavení na šachovnici a zbytečně prohrálo, ale v Lipovci zavelel do útoku rych-
lým vítězstvím ve své partii Martin Schneider. Dospěláci se tentokrát nenechali zahanbit a dalšími 
čtyřmi výhrami dovedli utkání k vítěznému konci. Nejdelší boj proběhl na třetí šachovnici. Po pěti 
a půl hodině hry se dvojice Grim - Masáková shodla na nerozhodném výsledku, a  tím uzavřela 
konečné skóre zápasu. 

ZŠ Adamov postoupila na MČR škol.
Krajské kolo Přeboru škol v šachu se konalo 24. 1. 2012 v sále Domu školství v Břeclavi. Sešlo 

se 34 družstev (12 týmů I. stupeň ZŠ, 12 týmů II. stupeň ZŠ a 10 týmů středoškoláci) se 154 hráči 
na soupiskách, společně s vedoucími tedy takřka 200 účastníků.

ZŠ Adamov obsadila v konkurenci 12 týmů druhé místo a kvalifikovala se tím do celostátního 
kola. Družstvo těžilo zejména z výborných výkonů Petry Masákové na 1. šachovnici (5,5/7) a sto-
procentního Lukáše Vysloužila na čtyřce (7/7). 

Přebor škol v šachu - MČR školních týmů, jihomoravské krajské kolo Kategorie 2. stupeň ZŠ
Poř. St. č. Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2 PH 3

1 1 Gymnázium Brno Kpt. Jaroše 7 6 0 1 20 103 290
2 3 ZŠ Adamov 7 5 0 2 18,5 107 268
3 2 ZŠ Vyškov Letní pole 7 4 1 2 17,5 111 270
4 7 Tyršova ZŠ Brno Kuldova 7 3 1 3 15 105 207
5 8 Gymnázium Břeclav 7 4 1 2 15    86,5 156
6 4 ZŠ Kuřim Jungmannova 7 4 0 3 14,5 109 206
7 9 ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí 7 3 1 3 14    98,5 160
8 6 Gymnázium Židlochovice 7 3 2 2 14    95,5 168
9 5 Gymnázium a SOŠP Znojmo 7 2 3 2 14    86 160

10 11 ZŠ Břeclav Slovácká 7 2 0 5 11,5    89,5 116
11 10 ZŠ Břeclav Kupkova 7 1 1 5    9    94 111
12 12 ZŠ Strážnice 7 0 0 7    5    92,5 60

Přehled výsledků
II.liga E:
��. 1. �01�  
TJ Spartak Adamov - ŠK Staré Město C �:� 
0,5 Martin Handl, Pavel Masák, Pavel Loubal, 
Jan Píše, Ján Mižák, Vladislav Sládek.
�. �. �01� SK Boršice - TJ Spartak Adamov �:� 
1 Martin Handl, Karel Švehla, Pavel Masák, Jan 
Píše; 0,5 Pavel Loubal, Radek Trmač.

Krajský přebor II A:
18. 1�. �01�  
Sokol Rudice - TJ Spartak Adamov „B“ 6:� 
1 Petr Ležák; 0,5 Petr Bednář, Radek Trmač.
��. 1. �01�  
TJ Spartak Adamov „B“- ASK Blansko �:� 
1 Radek Trmač, Jiří Wiezner; 0,5 Jan Šebek, 
Jaroslav Šmehlík.

�. �. �01� ŠK Garde Lipovec „C“ - TJ Spartak 
Adamov „B“ �:� 
1 Milan Novotný; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Petr 
Bednář, Petr Ležák, Antonín Koukolík, Dušan 
Hloušek, Josef Gruber.

Okresní přebor:
�9. 1. �01� TJ Spartak Adamov „C“ - ŠK 
Kunštát �:� 
1 Klimeš Filip; 0,5 Petr Bednář, Pavol Mikuš, 
Zdenek Schneider, Pavel Kratochvíla.
1�. �. �01� ŠK Garde Lipovec „E“ - TJ Spartak 
Adamov „C“ �,� :�,�
1 Pavel Masák, Petr Bednář, Zdenek Schneider, 
František  Mařík,  Martin  Schneider;  0,5  Petra 
Masáková.

ŠO TJ Spartak Adamov

POZVÁNÍ  
TJ SPARTAK ADAMOV  

– oddílu turistiky
17. 3. 2012 – SO – PROCHÁZKA MEZI  
KONIKLECI   8 km (O) 
(Adamov 8.39 – Brno – dále MHD)
24. 3. 2012 – SO – PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP 
V IVANČICÍCH 12 km (T) 
(Adamov 6.59 –Brno 7.14/7.49 – Ivančice 8.39)

INZERCE
Vedení  účetnictví  a  daňové  evidence,  daň. 
přiznání-DPH,  DPFO,  DPPO,  silniční  daň, 
mzdy,  skladová  evidence…atd.  Gabriela 
Hédlová, DiS. Tel. 774 268 856. 
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
Nabízíme  pronájem  3+1,  74  m2,  po  rekon-
strukci, Adamov ul. Ronovská, 12 000,-Kč+vč. 
energií.  I  jednotlivcům  4000,-Kč  /1osobu/
1pokoj, vč. příslušenství. Byt je plně vybave-
ný. TV a NET je v každém pokoji. Foto bytu: 
BEZREALITKY.CZ,Tel. 724 771 262.
Nově otevřený značkový Outlet eshop – lev-
né  oblečení  světových  značek  nabízí  dám-
ské,  pánské  a  dětské  oblečení,  sportovní 
oděvy.  Sekce  rozměrných  velikostí  až  6XL. 
Adamov,  Smetanovo  nám.  1  (v  prostorách 
bývalého Bowlingu). 
Nabízím doučování matematiky pro ZŠ i SŠ. 
Kontakt: s.tuma@adamov.cz
ELEKTROINSTALACE.  Provádíme  veškeré 
elektropráce v bytech a domech. www.elek-
trosova.cz, tel. 777 171 926.
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Hokejové výsledky
TJ Sloup – TJ Spartak Adamov  
2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky a asistence za Adamov: Bartoš (Ko-
lenáč)
Zápas začal z obou stran opatrně, ale v dob-
rém  tempu.  Hráči  Adamova  měli  více  ze  hry, 
ale střelecky se ne a ne prosadit.
Ve  druhé  třetině  soupeř  vstřelil  dvě  branky, 
Adamov kontroval a snížil.
Poslední třetina se nesla ve znamení šancí na 
obou  stranách,  ale  bez  využití.  Adamov  na-
střelil  tři  tyčky  a  neproměnil  mnoho  čistých 
gólovek. 
Jednoznačná  příčina  těsné  prohry  bylo  12 
dvouminutových trestů, kde čtyři minuty hrál 
Adamov  ve  třech.  Sice  neinkasoval,  ale  hrá-
čům to vzalo mnoho sil a zbytečné vyloučení 
Juřeny  v  čase,  kdy  se  trenér  chystal  hrát  bez 
brankáře a alespoň vyrovnat. 
Nejslabší na ledě bylo duo rozhodčích, na kte-
ré nakřičel i trenér Adamova za což vyfasovala 
hráčská lavice dvě trestné minuty. 

TJ Spartak Adamov – HC Lysice 
7:1 (1:0, 2:0, 4:1)
Branky a asistence za Adamov:  Juřena �x 
(sam. akce, Novotný), Kunc �x (na obě Mil-
fait), Kolenáč (sam. akce), Průcha (Bureš), 
Šťastný (Juřena)
Adamov  vstoupil  do  zápasu  bojovně.  Hrálo 
se pouze před brankou Lysic a  jejich brankář 
se měl co otáčet. Škoda, že Adamov nevyužil 
řadu dalších šancí, ale podobně jako v přede-
šlém zápase nastřeloval tyčky.
Ve druhé třetině domácí mužstvo přidalo dal-
ší  dvě  branky,  ale  hra  probíhala  ve  stejném 
duchu jako prní třetina.
V  poslední  třetině „vyhnali“  střelci  Adamova 
brankáře  hostů  z  branky,  zápas  se  dohrával 
v poklidu a skončil jednoznačným výsledkem.
Dobrou  hrou  se  prezentovalo  celé  mužstvo. 
Kladem  bylo  využití  přesilovek  a  diváci  vidě-
li  jednu  krásnější  branku  jako  druhou.  Zvlášť 
nechytatelné byly „bomby“ od Kunce a Juřeny 
a vyzvednout musím s velikou chutí hrajícího 
Milfaita. 

TJ Sokol Březina – TJ Spartak Adamov 
5:4 (2:2 , 0:1 , 3:1)
Branky a asistence za Adamov:  Milfait �x 
(Kunc, Juřena), Bartoš (Kolenáč), Kolenáč 
(Šmahel)
Zápas  odvěkých  rivalů  se  hrál  od  začátku 
v dobrém tempu. Šancí na vstřelení gólu bylo 
na obou stranách dost. Zpočátku zápasu měla 
navrch  Březina,  ale  od  poloviny  třetiny  akti-

vitu  přebral  celek  Adamova.  Třetina  skončila 
smírně 2:2.
Ve  druhé  třetině  Adamov  pokračoval  ve  své 
hře.  Soupeře  nepouštěl  do  šancí,  dokázal 
vstřelit branku a ujmout se zaslouženého ve-
dení.
Převaha Adamova pokračovala i ve třetí části 
hry, ale tento stav vydržel do poloviny třetiny. 
V  tuto  dobu  vzal  do  rukou  osud  utkání  roz-
hodčí, jinak hráč konkurenčního Sloupu, který 
ztrácí na Adamov tři body a rád by se bodově 
dotáhl. V  průběhu  50  –  52  minuty  vyloučil  3 
hráče Adamova, a dokonce na 4 minuty poslal 
adamovské do tří. Dva zákroky si rozhodčí jed-
noznačně vymyslel.
Nechci tímto omlouvat prohru a svalovat ji na 
rozhodčího.  Stačilo  pouze  využít  samostatné 
nájezdy  a  mrzet  nás  musí  i  nastřelené  tyčky 
adamovských hokejistů. 

TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Černá Hora 
2:6 (1:0, 0:2, 1:4)
Branky a asistence za Adamov:  Kolenáč �x 
(Thoř, Juřena)
Zápas  byl  od  začátku  vyrovnaný  a  šancí  na 
vstřelení gólu bylo na obou stranách víc než 
dost. Před koncem třetiny vstřelil branku Ko-
lenáč.
V prostřední části hry, místo toho aby domá-
cí hráči důsledně dodržovali taktické pokyny, 
předváděli  pravý  opak  a  nedůslednou  hrou 
umožnili soupeři vyrovnat a nechat ho ujmout 
se vedení.
Ve  třetí  třetině se domácím hráčům podařilo 
vyrovnat znova Kolenáčem a mohli se dostat 
i do vedení. Ale z vyložených šancí nedokázal 
vstřelit  branku  Dostál  ani  Novotný.  Následně 
Adamov  inkasoval  dva  rychlé  góly  a  bylo  po 
zápase. 
Někteří hráči mysleli pouze na útok. Nekolek-
tivním přístupem nepomohli přetížené obra-
ně,  a  proto  nakonec  přišla  jednoznačná  pro-
hra. Soupeř předvedl pravý opak a kolektivní 
duch slavil úspěch.
Do dalšího zápasu určitě nastanou v mužstvu 
změny  v  sestavě.  Hrát  bude  ten,  kdo  bude 
plnit  pokyny  trenéra  a  bude  chtít  odevzdat 
všechno pro kolektiv!

TJ Sokol Černá Hora - TJ Spartak Adamov 
1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
Branky a asistence za Adamov:  Kolenáč �x 
(Milfait �x, Kunc), Kubíček (Juřena), Juřena 
(Bartoš)
Adamov vlétl do zápasu jako vyměněný. Tre-
nér  udělal  mnoho  změn  v  sestavě  a  pod-
le  předvedeného  výkonu  a  výsledku  udělal 

dobře.Prvních  deset  minut  byl  Spartak  jed-
noznačně lepším mužstvem. Pak se hra vyrov-
nala a trenér v přestávce musel upozornit na 
dodržování  taktických  pokynů.Druhá  třetina 
pokračovala  nátlakovou  hrou  Adamova,  což 
mužstvo  zúročilo  k  vstřelení  dalších  branek. 
Našlo se  i okénko v obranné hře, ale v bráně 
stál pozorný Dobeš.
Ve třetí třetině Adamov přidal další tři branky 
a získal přesvědčivé vítězství.
Zápas  měl  všechno,  co  hokej  a  jeho  diváci 
vyžadují.  Byla  to  dobrá  kombinační  hra,  pře-
silovky, pěstní výměna v podání rozzuřeného 
Rychteckého  a  na  všech  frontách  výhra  pro 
adamovské  hokejisty.  V  pohodě  hrající  lídr 
Kolenáč zaznamenal čtyři branky a dvorní na-
hrávač Milfait mu u  třech asistoval. V obraně 
podal slušný výkon Dvořák. 
Celé mužstvo tak předvedlo, jak se hraje hokej 
o důležité body.

Jiří Kolenáč – nejproduktivnější hráč 
Kanadského bodování

za HO TJ Spartak Adamov
Bc. Alois Kožený 

Pojďte s námi na led
Turnaj Veteránů 2012 
V sobotu 10. března 2012 se uskuteční 
hokejový  Turnaj  veteránů  na  zimním 
stadionu Blansko, a to od 9:00 hod. Tur-
naje  se  zúčastní  i  veteráni  Adamova. 
Proto srdečně zveme diváky a těšíme se 
na jejich podporu. 

Bruslení dětí a mládeže
V sobotu 17. března 2012 se uskuteční 
bruslení dětí a mládeže pod dohledem 
hokejistů  Adamova.  Bruslit  se  bude  na 
zimním stadionu v Blansku nebo v Brně 
(podle zájmu). Zájemci o účast na brus-
lení  kontaktujte  p.  Koženého  emailem: 
ujololo@seznam.cz

za hokejový oddíl
Bc. Alois Kožený
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNO

Průmyslové el. topidlo
3 stupně: 700/ 1300/ 2000 W, 
IPX4, 
s termostatem

Univerzální podkladové desky 
OSB SUPERFINISH® ECO
k odběru po kusech, 2500 x 625 mm, 
tl. 12, 15, 18 nebo 22 mm, pero/ drážka

od 129,-/ m2 (kusový odběr)

*při paletovém odběru

m2 od

115,-*
př*př*p

*

BEZ FORMALDEHYDU

Interiérové dveře fóliované
šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, 
levé/ pravé, 
buk
2/3 sklo

1.790,-

plné – buk 

998,- ! 2.990,-

1.690,-

Krbová 
kamna Tirol
výkon 6 kW, 
výhřevnost 
až 135 m3, 
rozměry: 
v 980 x š 485 
x h 426 mm, 
horní kouřovod 

 150 mm, 
keramická 
polička, 
hmotnost 67 kg

6 kW

1. Vjet dovnitř

2. Naložit

3. Odjet

4.990,-

Elektrický 
topný 
panel
příkon 400 W, 
jednoduchá 
instalace, nízké 
pořizovací 
a provozní 
náklady, 
rozměr panelu: 
60 x 60 x 1 cm

2.390,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ 
ZA NEPORAZITELNÉ CENY !

Navštivte 
také naše 
zahradní 

centra, kde 
jsme pro vás 
připravili vše 
pro zahájení 
jarní sezóny!

Koupelnový 
nábytek 
Super 65
spodní skříňka 
š 60 x v 81 x 
h 38,5 cm, lako-
vaná lesklá bílá 
dvířka, korpus 
mat, zrcadlo 
š 67 x v 103 cm 
s halogenovým 
osvětlením,  
vč. keramického 
umyvadla 
š 65 cm, 
bez baterie

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 1. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Adamov 160x230 CMYK.indd   1 15.02.12   18:50
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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, MBA, 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 15. 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: MIKADAPRESS s.r.o., Kolonie 448, 679 04 Adamov.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

ADA-NET internet - z ízení  + 6 a  12m. /m s.

ADA-NET telefon - z ízení  

ADA-NET pro d chodce  10 Mbit/s za /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2012 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . .

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  9 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

download i upload, ádné limity, ádná FUP

ZA ÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NE  OSTATNÍ !
REÁLNÉ RYCHLOSTI !

Neskrýváme p ed Vámi ceny, které se

stanou cenami platnými po �AKCI� !

 U nás se Vám nem e stát, e platíte

danou rychlost a ve skute nosti je

rychlost i 5x men�í ne  zaplacená.
ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 K

1,00 K
�pi ka (bez/v .DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 K

0,50 K
mimo �pi ku (bez/v .DPH)

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Hynšt 
realitní makléř ve Vašem sousedství 

 


Nejde o to nemovitost nabízet, ale mít 

bonitního kupce, který ji koupí. 

 

Kupce mám, hledám vhodnou 
nemovitost, která je zaujme.  

 

Nabídněte Vaši nemovitost! 
 


byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou


 Panel.byt 2+1 s balkonem, Adamov 

 

Fér služby, rozumné ceny, fér jednání. 
 

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

 


Kancelář: Palackého 158, 612 00 Brno 

www.re-max.cz 


