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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012

NOC KOSTELŮ
Farnost Adamov zve na NOC KOSTELŮ, která se koná v pátek 1. 6. �01� v kostele Sv. Barbory v Adamově  

od 19.00 do �3.00 hod. Pro děti je vhodný program do �0.30 hod. Pro nejmenší je připraven předprogram 
„Okolo kostela“ od 16.00 do 18.00 hod. Další podrobnosti a aktuality na www.nockostelu.cz.

21.3. Oblastní recitační  přehlídka : Setkání poezie v Adamově  ZŠ a MŠ Adamov

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

Duben 4.4. Oblastní kolo ve vybíjené – II. kategorie (8.,9.r.) ZŠ a MŠ Adamov

11.4. Oblastní kolo ve vybíjené – I. kategorie (6.,7.r.) ZŠ a MŠ Adamov

19.4. Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

20.4. Oslavy Dne Země a pálení čarodějnic v Adamově MKM

20.4. Úklid Moravského krasu – určené trasy ZŠ a MŠ Adamov, CHKO

24.4. Zápis dětí do MŠ ZŠ a MŠ Adamov

Květen 11.5. Květinový den (charitativní sbírka ve městě) ZŠ a MŠ Adamov

26.5. I. ročník Memoriálu Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

31.5. Světový den bez tabáku – sportovní den pro žáky a veřejnost ZŠ a MŠ Adamov

Červen 1.6. Den dětí  - pohádkový les a hřiště, sportovní den ZŠ a MŠ Adamov

1.6. Noc kostelů 2012 Farní úřad

2.6. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

2.6. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

4.6. Akce ke Dni dětí MKS

5.6.-6.6. Malá maturita ve škole ZŠ a MŠ Adamov

7.6. Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

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

VI. ročník turnaje žáků 8. a 9. tříd v malé kopané FK Adamov

Tenisové hry dětí a mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

23.6. II. ročník Křížem krážem Adamovem Komise PZMA a MA21

23.6. Open Air v Adamově - červnová hudební noc Miloslava Peterková

28.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. - MKS ZŠ a MŠ Adamov

29.6. Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

30.6. Memoriál Filipa Dobrovolného TJ SPARTAK - šachový oddíl

Srpen 31.8. Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská - rozloučení s prázdninami MKM

Září 8.9. Rocková letní noc na hřišti Ronovská Miloslava Peterková

15.9. Mistrovství veteránů jižní Moravy - Memoriál Zdenka a Martina Tasche Šipkový klub

21.9. Znáte Adamov II. MKM

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

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

Říjen 10.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

19.10. Adamovská drakiáda III MKM

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Světelský podzim v Adamově MKS, Farní úřad

Listopad Halloweenská párty v MKM MKM

Prosinec 1.12. II. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2012
TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Adventní zastavení MKS

Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

celoročně VYCHÁZKY A TURISTICKÉ AKCE v průběhu celého roku; seznam na webu města TJ SPARTAK - turistický oddíl

A mnoho jiných akcí MKS, MKM, TJ SOKOL ADAMOV, TJ SPARTAK ADAMOV, FK 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
Datum Název akce či setkání Pořadatel
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA KVĚTEN
Pátek 11. 5. 2012

PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKY
K blížícímu se Dni matek budeme v klubu vyrábět malou pozornost z lásky pro 

všechny maminky. 
S výrobou začínáme v 15.30 hodin.

Středa 16. 5. 2012

ŠKOLA VAŘENÍ
Vařit v klubu nás prostě baví, tak si tentokrát uvaříme a ochutnáme  

sladké jogurtové knedlíky. 
Vaříme od 15.30 hodin.

Pátek 25. 5. 2012

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
V různých věkových kategoriích si poměříme síly ve stolním fotbálku.  

Pro nejlepší hráče budou i tentokrát připraveny malé odměny.  
Startujeme v 17.00 hodin.

Čtvrtek 31. 5. 2012

PROVÁZKOVÉ DEKORACE 
S sebou si tento den přineste předmět, který chcete olepit provázkem – různé 

staré sklenice, vázy a misky a jutový provázek. Vyzkoušíme si jednoduchou 
provázkovou techniku a vyrobíme zajímavý ozdobný předmět.  

Vyrábíme od 16.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE K PŘIPRAVOVANÝM AKCÍM SE DOZVÍTE NA 
PLAKÁTOVACÍCH PLOCHÁCH VE MĚSTĚ, Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK MĚSTA 

ADAMOVA, NEBO TAKÉ NOVĚ NA FACEBOOKU – MKM ADAMOV.







Městský klub mládeže 
Adamov 

Družstevní 1, Adamov 
www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz 

Omluva
V  dubnovém  čísle  Adamovského  zpravo-

daje v článku XIII. školní ples na straně 6 bylo 
mylně uvedeno jméno vedoucí kroužku Zum-
by.  Za  chybu  se  velmi  omlouvám.  Kroužek 
Zumby v naší škole vede Bc. Sandra Kejíková, 
jediný certifikovaný instruktor Zumba Fitness 
v Adamově. S dětmi naší školy pracuje  již od 
začátku  školního  roku.  Jejich  vystoupení  jste 
mohli vidět nejen na našem školním plese, ale 
také již na podzim při oslavách výročí školy.

Za její práci s dětmi jí děkujeme a přejeme 
jí hodně úspěchů.

Mgr. Jaroslava Šmerdová 

Kroužek Zumby pod vedením Bc. Sandry Kejíkové.

Děkujeme
Rádi bychom touto cestou veřejně poděko-

vali dobrým lidem, kteří nám poskytli pomoc 
v době našeho onemocnění. Pomohli nám jak 
dobrým  slovem,  tak  s  nákupy  nebo  při  ces-
tování k  lékaři do nemocnice.  Jmenovitě Evě 
Audové, Zdeňce Vašíčkové, Zdeňce Šebelové, 
Marcelce Štěpánkové, Marušce Vrtělové, rodi-
ně Hurtové, Lence Hlouškové, Zdeňce Pospíši-
lové, Janě Klaibové a p. učitelce Olze Tůmové 
ze ZŠ Adamov. Také těm, které neznáme jmé-
nem a pomohli nám. Ještě jednou díky všem.

Manželé Růžena a Jiří Švandovi
Komenského 316/13

Jednou z akcí v MKM byl Jarní bazárek Recyklované tvoření ke Dni Země
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Z jednání Rady města Adamova
Na 34. schůzi konané dne 20. 3. 2012 
mimo jiné RM:

Projednala podmínky pro poskytování služeb 
„SMS-operátor“ od společnosti Konzulta, a.s., 
Brno a schválila závaznou objednávku těch-
to služeb. Jedná se o systém, který je Městem 
Adamov  využíván  pro  zasílání  hromadných 
SMS zpráv. K datu 1. 3. 2012 bylo přihlášeno 
487 uživatelů (občanů Adamova).
Projednala a schválila Smlouvu o zajištění ve-
terinárních služeb s MVDr. Jiřím Bártou, Blan-
sko. Smlouva zajišťuje výkony kastrace a ste-
rilizace toulavých koček odchycených měst-
skou policií na území města Adamova.
Vzala na vědomí zápis z 5. schůze likvidační 
komise ze dne 22. 2. 2012.
Schválila  záměr  odprodeje  pozemků  parc.
č. 450/11 a 450/12 v k.ú. a obci Adamov a ulo-
žila záměr zveřejnit vyvěšením na úřední des-
ce. Jedná se o záměr odprodat pozemky pat-
řící městu, které slouží především jako vjezdy 
na pozemky soukromých vlastníků a firem od 
kotelny na ulici Nádražní směrem na Brno.
Schválila  záměr  bezúplatného  převodu  po-
zemku parc. č.517/3 v k.ú. a obci Adamov do 
majetku  Jihomoravského  kraje  v  hodnotě 
432,- Kč a uložila záměr zveřejnit vyvěšením 
na úřední desce. Jedná se o bezúplatný pře-
vod pozemku parc.č. 517/3 o výměře 54 m2, 
druh pozemku ostatní plocha silnice, který je 
součástí komunikace  II/374. O tento převod 
požádal  Jihomoravský  kraj  za  to,  že  Městu 
Adamov  daroval  pozemky  parc.  č.  396/33, 
č.  396/34,  č.  450/8,  č.  450/15,  č.  450/16,  č. 
516/4,  č.  399/9,  č.  399/29,  vše  v  k.ú.  a  obci 
Adamov v hodnotě 70.224,- Kč.
Schválila  smlouvu  č.  01/2012/PP  o  prodeji 
nemovitosti  mezi  Městem  Adamov  a  manž. 
Svobodovými,  Adamov.  Prodej  byl  schválen 
Zastupitelstvem města Adamova na 12. zase-
dání konaném dne 27. 2. 2012.
Schválila  záměr  odprodeje  pozemku  parc.
č.252/27 v k.ú. a obci Adamov a uložila záměr 
zveřejnit vyvěšením na úřední desce.
Schválila  dotaci  občanskému  sdružení  Sjed-
nocená  organizace  nevidomých  a  slabo-
zrakých,  oblastní  odbočka  Blansko  ve  výši 
1.000,- Kč na jeho činnost v roce 2012.
Neschválila  finanční  dar  na  činnost  občan-
ského sdružení ALHELP o.s. , Hradec Králové.
Schválila dotaci ve výši 4.000,- Kč z rozpočtu 
Města  Adamova  pro  Svaz  tělesně  postiže-
ných v ČR, místní organizaci STP Adamov na 
její činnost v r. 2012.
Doporučila  Zastupitelstvu  města  Adamova 
schválit přijetí účelové neinvestiční dotace ze 























Zprávy z radnice
státního rozpočtu ve výši 587.748,- Kč, urče-
né Základní škole a mateřské škole Adamov, 
příspěvkové organizaci na  realizaci projektu 
v rámci akce „EU peníze školám“.
Projednala a doporučila Zastupitelstvu měs-
ta  Adamova  schválit  Rozpočtové  opatření 
č. 1/2012.
Projednala a doporučila Zastupitelstvu města 
Adamova schválit obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2012, kterou se ruší obecně závazná vy-
hláška města Adamova č.16a/99. 
Vzala  na  vědomí  žádost  ze  dne  29.  2.  2012 
o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 03/2006/
B od nájemce bytu č. 45 na ul. Komenského 6 
v  Adamově,  schválila  Dohodu  o  ukončení 
Smlouvy  o  nájmu  bytu  č.  03/2006/B  a  Do-
hodu  o  finančním  vypořádání  vztahující  se 
k  bytu  č.  45  na  ul.  Komenského  6  a  uložila 
odboru SMM zveřejnit nabídku nového pro-
nájmu bytu.
Vzala  na  vědomí  změnu  způsobu  úhrad  za 
plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
nebytových  prostor  (služeb)  dle  oznámení 
společnosti ADAVAK s.r.o. ze dne 14. 3. 2012 
a schválila vzor dodatku ke smlouvám o náj-
mu nebytových prostor, který bude uzavřen 
s nájemci nebytových prostor.
Dle § 102 odst. 2, písm. h) zák.128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) v důsledku organi-
začních změn vzniklých schválením Dodatku 
č. 1 vnitřního předpisu č. 11/2011 s účinnos-
tí od 1. 4. 2012 odvolala paní Irenu Hrušáko-
vou  z  členství  v  Kulturně  informační  komisi 
a s účinností od 1. 4. 2012 jmenovala členkou 
Kulturně  informační  komise  paní  Veroniku 
Dudíkovou, bytem Adamov.
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s usta-
novením  §  166  odst.  2  zákona  č.  561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v sou-
ladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitos-
tech konkursního řízení a konkursních komisí 
a v souladu s usnesením Rady města Adamo-
va č. 18 přijatém na 32. schůzi dne 17. 2. 2012 
stanovila text veřejného oznámení konkurs-
ního řízení na místo ředitele/ky Základní ško-
ly a mateřské školy Adamov. Text oznámení 
byl v souladu se zákonem zveřejněn vyvěše-
ním na úřední desce. 
V souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro posky-
tování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou 
službou v majetku Města Adamova vzala na 
vědomí pořadí žadatelů o byt v Domě s pe-
čovatelskou službou na ulici Komenského 1, 
Adamov, sestavené dne 19. 3. 2012 a souhla-
sila s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 23 















v  DPS  s  žadatelkou  umístěnou  na  prvním 
místě pořadí.
Schválila  dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  proná-
jmu  sloupů  veřejného  osvětlení  č.  01/2011/
VO s firmou Midiboard s. r. o Brno. Dodatkem 
je na základě žádosti nájemce měněn počet 
umístění  reklamních  cedulí  na  sloupech VO 
z původních 6 ks na 4 ks a také doba proná-
jmu z doby určité na neurčitou.
Schválila  změnu  provozních  řádů  hřiště  na 
ulici  Komenského,  Adamov  I  a  hřiště  na  uli-
ci P. Jilemnického, Adamov III. Změna spočí-
vá v tom, že v zimním období, tj. od listopa-
du do února, nebudou tato hřiště uzavřena, 
ale budou otevírána v době od 10.00 hod do 
16.00 hod. 
Schválila  dodatek  č.  5  ke  Smlouvě  o  proná-
jmu  sloupů  veřejného  osvětlení  č.  02/2007/
VO  s  Ing.  A.  Daňkem.  Dodatkem  je  měněna 
doba  trvání  smlouvy,  a  to  z  doby  určité  na 
dobu neurčitou.
Schválila Smlouvu o dílo s firmou GAMA J + 
P  s.r.o.,  Kolonie  302,  Adamov  na  akci „Opra-
va komunikace – ul. Bezručova“. Předmětem 
smlouvy  je  oprava  povrchu  komunikace  na 
ulici Bezručova včetně odvodnění, které spo-
čívá v doplnění 3 ks silničních vpustí a napo-
jením na stávající kanalizační větev.
Schválila  přemístění  1 ks  odkládací  schrány 
pro Českou poštu, s. p.
Schválila  program  13.  zasedání  Zastupitel-
stva města Adamova.
Udělila v souladu s vyhláškou č. 1/2004 o udr-
žování a čistoty pořádku ve městě Adamově, 
článku 8, výjimku pro pořádání 2. Plesu měs-
ta Adamova konaného dne 24. 3. 2012, týka-
jící se doby ukončení veřejné produkce hud-
by s tím, že konec této akce byl povolen do 
4.00 hodin.

Na 35. schůzi konané dne 28. 3. 2012 po 
konání 13. zasedání zastupitelstva mimo 
jiné RM:

Projednala  a  schválila  v  souladu  s  vnitřním 
předpisem  č.  7/2011  -  Pravidla  pro  údržbu 
veřejné  zeleně  a  chodníků  v  okolí  bytových 
domů  na  pozemcích  ve  vlastnictví  Města 
Adamov  výši  finančních  transferů  pro  rok 
2012.
Schválila  položkové  znění  Rozpočtových 
opatření  č.  1/2012  a  č.  2/2012  schválených 
na  13.  zasedání  zastupitelstva  v  paragrafo-
vém znění.
Schválila koncept kroniky Města Adamova za 
rok 2011 v předloženém znění.

Na 36. schůzi konané dne 13. 4. 2012 
mimo jiné RM:

Vzala  na  vědomí  zápisy  z  10.  –  13.  zasedá-
ní  komise  Projektu  Zdravé  město  Adamova 
a místní Agendy 21.
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Vzala na vědomí zápis z 15. zasedání Kultur-
ně informační komise.
Schválila  záměr  odprodeje  pozemku  parc.
č. 450/10  v k.ú.  a obci  Adamov  a uložila  zá-
měr  zveřejnit  vyvěšením  na  úřední  desce. 
Jedná  se  o  záměr  týkající  se  odprodeje  dal-
šího z pozemků patřících městu, které slouží 
především  jako  vjezdy  na  pozemky  soukro-
mých vlastníků a firem od kotelny na ulici Ná-
dražní směrem na Brno.
Schválila  smlouvu  č.  5479/592/1/Fo  o  zří-
zení  věcného  břemene  na  pozemcích  parc.
č.  458/17,  č.  458/21,  č.  458/24,  č.  458/25, 
č.  458/35,  č.  458/94,  č.  458/101,  č.  458/102, 
č.  458/146,  č.  451/2,  č.  458/32,  č.  451/1, 
č. 458/36, č. 458/57, č. 458/98 v k.ú. a obci Ada-
mov  mezi  Městem  Adamov  a  JMP  Net,  s.r.o. 
Brno pro rozvody plynárenského zařízení. Jed-
ná se o rekonstrukci plynovodu na Kolonii.
Schválila  darovací  smlouvu  o  bezúplatném 
převodu  pozemků  mezi  darujícím  Jihomo-
ravským  krajem  a  obdarovaným  Městem 
Adamov. Tento  bezúplatný  převod  schválilo 
zastupitelstvo města dne 30. 11. 2011 usne-
sením č. 2, bod 16.
Schválila smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne  na  pozemcích  parc.  č.  238/42,  č.  238/43, 
č. 238/44, č. 238/45, vše v k.ú. a obci Adamov 
mezi Městem Adamov a  fy CTS Consult a.s., 
Praha  pro  plynovodní  přípojku  do  galvani-
zovny v Adamově.
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení), 
ve  znění  pozdějších  předpisů,  v  souladu 
s  ust.  §  166  odst.  2  zákona  č.  561/2004  Sb., 
o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve  znění  pozdějších  předpisů,  v  souladu 
s  vyhláškou  č.  54/2005  Sb.,  o  náležitostech 
konkursního  řízení  a  konkursních  komisí 
a  v  souladu  s  usnesením  Rady  města 
Adamova  č.  18  přijatém  na  32.  schůzi  dne 
17.  2.  2012  jmenovala  konkursní  komisi 
k provedení konkursního  řízení na obsazení 
pracovního  místa  ředitele/ky  příspěvkové 
organizace  Základní  škola  a  mateřská  škola 
Adamov ve složení:

Bc. Roman Pilát, MBA, člen určený zřizova-
telem – předseda,
Bc.  Dobra  Moserová,  člen  určený  zřizova-
telem,
Mgr. Eva Meluzínová, člen určený ředitelkou 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
Mgr.  Jana  Vágnerová,  školní  inspektorka 
České školní inspekce,
Mgr. Jaroslava Školařová, odborník v oblas-
ti státní správy ve školství, organizace a ří-
zení (ředitelka ZŠ a MŠ Lipovec),
Mgr.  Jaroslava  Šmerdová,  pedagogický 
pracovník příspěvkové organizace Základ-
ní škola a mateřská škola Adamov,
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–

PaedDr.  Dalimila  Hodaňová,  člen  Školské 
rady  při  Základní  škole  a  Mateřské  škole 
Adamov, 

a dále pověřila Bc. Libuši Špačkovou funkcí 
tajemníka komise.
Dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) v důsledku or-
ganizačních  změn  vzniklých  schválením 
Dodatku  č.  1  vnitřního  předpisu  č.  11/2011 
s účinností od 1. 5. 2012 odvolala slečnu Ma-
rii Škvařilovou, DiS., z členství v Kulturně in-
formační komisi a jmenovala členkou Kultur-
ně  informační  komise  paní  Silvii  Můčkovou, 
bytem Adamov. 
Dle § 102 odst. 2 písmene h) zákona 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) v důsledku or-
ganizačních  změn  vzniklých  schválením 
Dodatku  č.  1  vnitřního  předpisu  č.  11/2011 
s účinností od 1. 5. 2012 odvolala slečnu Ma-
rii  Škvařilovou,  DiS.,  z  členství  v  Komisi  pro 
udělování čestných občanství. 
V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, schválila: 

dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 10/2011 
Pravidla  pro  zajištění  přístupu  k  informa-
cím, 
dodatek  č.  1  vnitřního  předpisu  č.  3/2009 
Pravidla  pro  používání  webových  stránek 
Města Adamov, 
dodatek  č.  1  vnitřního  předpisu  č.  4/2011 
Pravidla pro výlep plakátů,
dodatek  č.  1  vnitřního  předpisu  č.  4/2009 
Pravidla pro hlášení v městském rozhlase,
dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 10/2007 
Směrnice pro kopírování pro veřejnost,
dodatek  č.  1  vnitřního  předpisu  č.  5/2011 
Pravidla  pro  zveřejňování  informací  a  in-
zerce v Adamovském zpravodaji,
dodatek  č.  1  vnitřního  předpisu  č.  4/2007 
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížnos-
tí a petic. 

  Tyto  dodatky  mění  názvy  pracovišť,  která 
budou plnit úkoly uvedené v jednotlivých 
předpisech,  a  to  vzhledem  ke  změnám 
ve  struktuře  městského  úřadu  platným 
od 1. 5. 2012,  faktický obsah  jednotlivých 
předpisů není změnami nijak dotčen.

V  souladu  s  článkem  7.2.1.  písm.  b)  zřizo-
vací  listiny  Základní  školy  a  mateřské  školy 
Adamov,  příspěvkové  organizace,  dala  sou-
hlas  zřizovatele  k  přijetí  finančního  daru  od 
společnosti ADAVAK, s.r.o., Nádražní čp. 455, 
Adamov ve výši 10.000,- Kč. 
Schválila  provedení  přezkoumání  hospoda-
ření  Města  Adamova  za  rok  2012  Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje.
V  souladu  s  ust.  §  102  odst.  3  zákona 
č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů  schválila  nové  předpisy  týkající  se 
pečovatelské služby a to:

–







–

–

–

–

–

–

–







vnitřní předpis Provozní řád Pečovatelské 
služby města Adamova č. 3/2012 v předlo-
ženém znění
vnitřní  předpis  Základní  vnitřní  pravi-
dla  Pečovatelské  služby  města  Adamova 
č. 4/2012 v předloženém znění
vnitřní  předpis  Etický  kodex  pracovní-
ků  Pečovatelské  služby  města  Adamova 
č. 5/2012 v předloženém znění
text vzorové Smlouvy o poskytnutí pečo-
vatelské služby 
text vzorové Dohody o ukončení Smlouvy 
o poskytnutí pečovatelské služby.

Vzala na vědomí žádost Diecézní charity Brno, 
oblastní  charita  Blansko  ze  dne  19.  3.  2012 
o  výměnu  oken  v  budově  na  Smetanově 
nám. 99, Adamov a uložila odboru SMM za-
hrnout finanční prostředky na výměnu oken 
v budově Smetanovo nám. 99 do návrhu roz-
počtu roku 2013.
vzala na vědomí žádost ze dne 28. 3. 2012 od 
společnosti BLACK PAN s.r.o. o pronájem po-
zemku za účelem zřízení letní zahrádky k re-
stauračnímu  zařízení  na  Smetanově  nám.  1 
v  Adamově  a  uložila  odboru  SMM  zveřejnit 
záměr pronájmu pozemku na úřední desce.
Schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 1. 9. 2011 se společností ARK Stav, s.r.o., 
Brno  na  realizaci  dokončovacích  prací  u  ak-
ce „Oprava  chodníku  P.  Jilemnického  (lichá 
čísla)“.  Dodatkem  č.  3  je  řešeno  zatravňova-
ní dlažby v ploše 194 m² na místo chodníko-
vých ekodrénů v délce 50 m. 
Dle § 102 odst. 2 písmene h) zákona 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení):

dle Pravidel pro hospodaření s byty v ma-
jetku města Adamova, přílohy č. 2  -Pravi-
dla  pro  přidělování  bytů  s  přijatou  dlou-
hodobou  zálohou  na  nájemné  nově  zří-
dila komisi pro přidělování bytů s přijatou 
dlouhodobou zálohou na nájemné
jmenovala  předsedkyní  této  komise  ve-
doucí  odboru  sociálních  a  správních  věcí 
Městského úřadu Adamov Bc. Dobru Mo-
serovou, bytem Adamov
jmenovala členy komise pracovnici odbo-
ru  ekonomického  Městského  úřadu  Ada-
mov paní Danu Charvátovou, bytem Blan-
sko  a  pracovnici  odboru  správy  majetku 
města  Městského  úřadu  Adamov  slečnu 
Martinu Písaříkovou, bytem Adamov.

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova:
Dne 28. 3. 2012 se konalo 13. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:

Byla  schválena  obecně  závazná  vyhláška 
č. 3/2012, kterou se ruší obecně závazná vy-
hláška města Adamova č.16a/99. 

a)

b)

c)

d)

e)
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Bylo  schváleno  přijetí  účelové  neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu ve výši 587.748,- 
Kč,  určené  Základní  škole  a  mateřské  škole 
Adamov, příspěvkové organizaci na realizaci 
projektu v rámci akce „EU peníze školám“. 
Byla schválena rozpočtová opatření č. 1/2012 
a 2/2012 v paragrafovém znění.
Bylo  schváleno  přijetí  účelové  neinvestiční 
dotace z MPSV ve výši 146.000,- Kč, na posky-
tování  sociálních  služeb,  která  bude  využita 
na provoz pečovatelské služby.
V  důsledku  organizačních  změn  vzniklých 
schválením Dodatku č. 1 vnitřního předpisu 
č. 11/2011 byla s účinností od 1. 5. 2012 od-
volána slečna Marie Škvařilová, DiS., z funkce 
koordinátora  komise  PZMA  a  MA  21  a  sou-
časně  z  členství  v  této  komisi  s  tím,  že  do 
funkce  koordinátora  této  komise  byla  jme-
nována Bc. Dobra Moserová, vedoucí odboru 
sociálních a správních věcí. 
Byl vzat na vědomí zápis z Finančního výboru 
konaného dne 26. 3. 2012.
Byl projednán obsah otevřeného dopisu za-
stupitelům  od  společnosti  ADAST-SYSTEMS, 
který se týkal vývoje vztahů mezi společností 
ADAST-SYSTEMS, a.s. a společností ZTA, s.r.o., 
která je v majetku města Adamova.

Z další činnosti:
Opětovně  připomínáme,  že  s  účinností  od 
1. 4. 2012 je pokladna Městského úřadu ote-
vřena pouze:

v pondělí a středu po celý den (tj. od 8.oo 
hod. do 17.00 hod. vyjma polední přestáv-
ky v době od 12.00 do 12.30 hod) 
v úterý od 8.00 do 11.00 hod.
ve  čtvrtek  a  v  pátek  je  pokladna  zcela 
uzavřena.
Na základě zápisů ze schůzí RM a zasedání 

ZM zpracovala tajemnice Bc.Libuše Špačková















–
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Jaro v Brně 2012
Naše  škola  je  partnerskou  školou  Gymná-

zia  INTEGRA  BRNO,  s.  r.  o.,  a  tak  jsme  využili 
možnosti  přihlásit  se  do  3.  ročníku  filmové, 
fotografické  a  literární  soutěže  Jaro  v  Brně. 
Na film jsme si zatím netroufli, zato do ostat-
ních disciplín jsme se pustili s plným nasaze-
ním. Prostředí gymnázia známe z různých akcí 
a workshopů, je to pro nás vždycky příjemný 
výlet  a  zpestření  všedních  školních  dnů.  Tak 
jsme se pustili do fotografování a psaní. Téma 
bylo společné: „Příroda s námi a bez nás“. Jana 
fotí,  to  všichni  víme,  vždyť  přispívá  pravidel-
ně do školního časopisu. Ani jsme ji nemuseli 
moc přemlouvat, aby do soutěže poslala svo-
je „best of“. No a my ostatní jsme se pustili do 
psaní.  Cítili  jsme  velkou  šanci  uspět,  protože 
naše  město  leží  mezi  zalesněnými  stráněmi 
a údolím protéká řeka Svitava. Takže témat na 
soužití s přírodou (a někdy i proti ní) bychom 
našli  požehnaně.  Problém  byl  se  slohovým 
útvarem,  subjektivně  zbarvený  popis  není 
jednoduché psaní, zvlášť ti mladší z nás s tím 
měli  trochu  potíže.  Ale  čestně  jsme  se  s  tím 
porvali  a  devět  nejlepších  prací  poslala  paní 
učitelka do soutěže.

V  pátek  23.  března  jsme  z  Adamova  od-
jížděli plni očekávání a napětí,  jestli naše pří-
spěvky  někoho  zaujmou.  Kdyby  ne,  nebrali 
bychom  to  tragicky  -  bylo  totiž  krásně  a „uli-
li“  jsme  se  z  vyučování.  Když  jsme  ale  získali 
pět diplomů a ocenění, naše nadšení neznalo 
mezí.  Zabodovala  nejen  fotografka  Jana,  ale 
i nadějné literátky Hana, Terka a Domča. Příš-
tě  jedeme zase a už přemýšlíme  i o nějakém 
tom filmu.

Žáci a paní učitelka ze ZŠ Adamov

ZPRÁVY Z MATRIKY
V sobotu dne 14. dubna 2012 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
 31. 10. 2011  Lukáš Horsák, Komenského 23
  3. 11. 2011  David Staněk,  

Petra Jilemnického 5
 10. 11. 2011  Nikola Šemorová,  

Petra Jilemnického 19
  8. 12. 2011  Anna Kapinusová,  

Osvobození 11
  1. 1. 2012  Marie Dočkalová, Družstevní 8
  7. 1. 2012  Karolína Křivánková, 

Komenského 15
  8. 2. 2012  Vojtěch Karas, Fibichova 17
  13. 2. 2012  Miroslav Urbáni,  

Komenského 19
  14. 2. 2012  Julie Malá, Blažkova 5
  18. 2. 2012  Přemysl Janů, Komenského 5
  28. 2. 2012  Tomáš Chladil,  

Petra Jilemnického 21 

Blahopřejeme
  1. 4.  Božena Čípková, 85 roků,  

Petra Jilemnického 4
  1. 4.  Jiří Korabečný, 80 roků, Komenského 21
  3. 4.  Jan Pernica, 83 roky, Komenského 1
  5. 4.  Jiří Šváb, 75 roků, Komenského 17
 11. 4.  Antonín Svoboda, 80 roků,  

Opletalova 46
 11. 4.  Hana Švábová, 70 roků, Komenského 17
 15. 4.  Ing. Miroslava Kejíková, 83 roky, 

Osvobození 27
 16. 4.  Ilona Buchtová, 82 roky, Opletalova 38
 20. 4.  Jiřina Kozohorská, 87 roků,  

Pod Horkou 10
 20. 4.  Julie Klaibová, 81 rok, Tererova 4
 22. 4.  Marie Bezděková, 88 roků,  

Opletalova 30
 22. 4.  Jarmila Augustová, 84 roky,  

Bezručova 12
 24. 4.  Helena Zdražílková, 87 roků, Tererova 4
 27. 4.  Jarmila Lachmanová, 82 roky, 

Komenského 11
 28. 4.  Růžena Bambušková, 86 roků, 

Dvořákova 5
 29. 4.  Růžena Dobrovolná, 75 roků, 

Komenského 11

Blahopřejeme k sňatku
 14. 4.  Tomáš Musil – Monika Beníšková

Úmrtí
 17. 3.  Jiří Blažek, roč. 1924,  

Petra Jilemnického 6
  9. 4.  Ludmila Chalikovová, roč. 1923, 

Komenského 10

Fotografie  
Jany Hrubé,  

které obsadily  
2. místo v soutěži  

Jaro v Brně  
(kategorie pod 15 let)
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Vybrané události z března 2012 konkrétně:
Při  pochůzkové  činnosti  na  Smetanově  nám. 
byl přistižen mladík, který posilněn alkoholem, 
kopal do odpadkových košů, čímž se dopustil 
přestupkového  jednání.  Mladík  byl  požádán 
o prokázání totožnosti, podání vysvětlení a dá-
le  mu  byla  uložena  bloková  pokuta.  Strážníci 
poté  monitorovali  pohyb  mladíka,  aby  již  ve 
výše uvedeném jednání nepokračoval.
Strážníkům  byl  předán  pes,  který  se  volně 
pohyboval  na  ul.  Komenského  v  blízkosti  ZŠ. 
Děkuji tímto paní Markové, která psa odchy-
tila a do doby příjezdu místostarosty p. Něm-
ce, kterému psa předala, se o něj postarala. 
Strážníci  psa  umístili  do  útulku  pro  opuště-
ná a  toulavá zvířata v Blansku, kam si pro něj 
následující den přišel majitel. 
Strážníci za uplynulý měsíc zadrželi dva muže, 
kteří byli osobami hledanými Policií České re-
publiky. V prvním případě strážníci čekali před 
domem jednoho z mužů do doby, než se vrátil 
z práce, ve druhém byl muž strážníky spatřen 
při hlídkové činnosti. Oba muži byli předvede-
ni na OO PČR Blansko k dalšímu opatření. 
K rozepři mezi rodinnými příslušníky byli stráž-
níci  přivoláni  na  ul.  Mírová,  kde  docházelo 
k napadání mezi otcem a synem z důvodu ško-
dy,  kterou  syn  svému  otci  způsobil  zničením 
jeho  majetku.  Na  místo  byla  přivolána  i  ZZS, 
která zhodnotila zdravotní stav zúčastněných. 
Jelikož  byl  otec  pod  vlivem  alkoholu  a  bylo 
zjevné, že je pro své okolí dále nebezpečný, byl 
převezen  k  vystřízlivění  na  protialkoholní  zá-
chytnou stanici Brno–Černovice. Samotný fakt, 
že  došlo  ke  škodě  na  majetku,  je  předmětem 
dalšího šetření. 
Při hlídkové činnosti si strážníci všimli mladíka, 
který v ruce nesl kovový kufřík překrytý kusem 
oblečení.  Jelikož  jeho  chování  bylo  podezře-
lé, byl strážníky požádán o podání vysvětlení, 
čímž bylo zjištěno, že kufřík (ve kterém se na-
cházelo profesionální nářadí) pochází z kráde-
že  a  mladíkovi  ho  podstrčil  jiný  mladík,  který 
spatřil strážníky a utekl. Strážníci na místě za-
jistili  oba  dva  mladíky,  kteří  byli  předvedeni 
na služebnu MP Adamov k podání vysvětlení. 
Na  služebnu  MP  Adamov  byla  přivolána  hlíd-
ka OO PČR Blansko a Služba kriminální policie 
a vyšetřování (dále SKPV) Blansko pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu krádeže. Strážní-
kům se v součinnosti s OO PČR Blansko a SKPV 
Blansko podařilo zjistit a zkontaktovat majitele 
odcizeného nářadí, který o krádeži neměl ještě 
ani ponětí. 
Při  pochůzkové  činnosti  zaměřené  na  dopa-
dení  pachatelů  krádeží  v  areálu  bývalé  firmy 
ADAST bylo spatřeno vozidlo, které se nachá-
zelo v místě páchání trestných činů a bylo zjev-













né, že se  jedná o vozidlo, které bylo spatřeno 
na  místě  trestného  činu  v  minulých  dnech. 
Strážníci  tedy  přistoupili  k  vozidlu  a  vyzvali 
spatřené  osoby  k  prokázání  totožnosti  a  po-
dání vysvětlení. Při prováděných úkonech bylo 
zjištěno, že se ve vozidle nachází střelná zbraň 
a dále nářadí, které by mohlo být použito k pá-
chání trestného činu. Na místo tedy byla ihned 
přivolána hlídka OO PČR Blansko a SKPV Blan-
sko. Při dalších úkonech byla ve střelné zbrani 
zjištěna vzduchová puška. U osob byla dále na-
lezena plynová pistole a elektrický paralyzér. 
Během dalšího dne, kdy se strážníci intenzivně 
věnovali aktuálnímu problému, a to krádežím 
v areálu bývalé firmy ADAST, bylo při pochůz-
kové  činnosti  zjištěno,  že  zrovna  dochází  ke 
krádeži  uvnitř  areálu.  Strážníci  toto  zjistili  dle 



již  nachystaného  kradeného  materiálu.  Stráž-
níci  tedy  provedli  pátrání  v  areálu  firmy,  kde 
spatřili muže přímo při páchání trestného činu. 
Po výzvě strážníků se muž dal na útěk. Po ně-
kolika metrech jej strážníci dostihli, omezili na 
osobní svobodě a přiložili pouta. Muž byl poté 
dopraven k hlídce OO PČR Blansko, která se tou 
dobou nacházela před branou do areálu býva-
lé firmy ADAST. Muži nyní hrozí vězení za trest-
né  činy  krádeže  a  poškození  cizí  věci,  jelikož 
bylo zjištěno, že se do objektu vloupal nejmé-
ně devětkrát a celkem způsobil škodu za skoro 
tři sta tisíc korun. 

Rád bych vyjádřil poděkování celému ko-
lektivu strážníků MP Adamov za příkladnou 
práci, kterou se podařilo dopadnout pachatele 
krádeží. Slova díků putují také našemu vedení, 
a to přímo panu místostarostovi Jiřímu Něm-
covi, který stojí za naší prací a umožnil nám 
provádět činnosti tak a v té době, kdy to bylo 
zapotřebí. 

 Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Poděkování za práci strážníkům MP Adamov
V průběhu měsíců únor a březen roku 2012 docházelo v areálu bývalého podniku Adast Ada-

mov k velmi častým krádežím železa a dalších různých věcí, a to jak z volných prostranství, tak 
z uzavřených hal různých firem. Ve věci bylo získáno několik poznatků k možným pachatelům. Ze 
strany našeho oddělení obecné kriminality Blansko byla vyžádána součinnost obvodního oddě-
lení Blansko a dále MP Adamov. Strážníci MP Adamov přislíbili spolupráci, která se týkala častěj-
ších kontrol celého areálu. Dne 30. 3. 2012 v ranních hodinách byli hlídkou MP Adamov zadrženi 
v blízkosti areálu dva pachatelé. Rozpracováním těchto pachatelů došlo poté z naší strany k ob-
jasnění devíti případů trestných činů krádeže v areálu bývalého podniku Adast Adamov. Chtěl 
bych touto cestou vyjádřit velké poděkování vašim strážníkům MP Adamov za ochotu, za přístup, 
s jakým přistoupili ke svěřenému úkolu a za příkladnou spolupráci a profesionalitu při samotném 
zadržení pachatelů trestných činů krádeže.

Za Policii České republiky npor. Bc. Marek Opatřil, vedoucí OOK

Otevření nového hřiště
V Adamově na ulici Mírová bylo koncem roku 2011 vybudováno dětské hřiště v rámci nadač-

ního projektu Oranžové hřiště. Dne 19. 4. 2012 bylo toto hřiště za přítomnosti zástupce Nadace 
ČEZ slavnostně otevřeno pro veřejnost. Areál bude otevřen denně od března do října v době od 
8.30 hod do 19.00 hod. Návštěvníkům tohoto areálu přejeme příjemně strávené chvíle. 

Odbor SMM
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Pozvánka na 
výstavu

LINIE - dřevořezby a krajiny
Městské kulturní středisko – Historicko-vlas-

tivědný kroužek připravil ve výstavní síni Spo-
lečenského  centra  MKS  výstavu  prací  Rudolfa 
Bohaty  –  uměleckého  dřevořezbáře  a  Milana 
Kopečného – fotografa. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční v neděli 13. května 2012 v 15.00 ho-
din. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav Budiš, v hu-
dební části vystoupí Martin Štrunc – kytara. Vý-
stavu je možno zhlédnout denně od 13.00 do 
17.00 hodin až do 22. května 2012.

Rudolf Bohata – umělecký dřevořezbář
Žije  a  tvoří  v  Brně.  Vystudoval  VUT  strojní 

inženýrství a začal pracovat jako projektant ke-
ramiky, což u něj vzbudilo zájem o keramickou 
tvorbu, které se nějakou dobu věnoval. Součas-
ně ho přitahovala práce se dřevem a časem se 
stala jeho jedinou zálibou. Věnoval se soustru-
žení,  opravám  starožitného  nábytku  a  dřevo-
řezbě.  Po  předčasném  odchodu  do  důchodu 
se řezbě věnuje intenzivně. Tvorba Rudolfa Bo-
haty se vyznačuje různorodostí námětů, najde-
me zde figurální skulptury, plastiky inspirované 
přírodou,  příběhem  i  postavy  z  pohádek.  Než 
začne vlastní řezbářská práce, je nutná dlouhá 
příprava, spočívající v uskladnění a sušení dře-
va. K tvorbě používá měkké i tvrdé dřevo. Rád 
pracuje s lípou, olší a dřevem ovocných stromů. 
Někdy pro zvýraznění dojmu dřevo moří a ko-
loruje.

Významné výročí
Alena Ševčíková – nedožité 80. narozeniny

Narodila  se  10.  června  1932  v  Dambořicích 
v  rodině  poštovního  úředníka  Evžena  Weniga. 
Měla  dva  sourozence  –  staršího  bratra  (1921) 
a mladší sestru (1933). V Dambořicích začala na-
vštěvovat obecnou školu. V roce 1940 byl otec 
služebně přeložen do Bílovic nad Svitavou, kam 
se přestěhovala i celá rodina. Zde Alena dokon-
čila  měšťanskou  školu.  Poté  absolvovala  školu 
pro ženská povolání  (Vesnu) v Brně. V té době 
již jako členka Sokola byla aktivní hráčkou české 
házené. Po dokončení vzdělání nastoupila mís-
to jako poštovní úřednice v Brně, následně však 
přešla na pracoviště do Kuřimi.

Svou  aktivní  hráčskou  kariéru  ukončila  na 
podzim  roku  1953,  kdy  již  byla  provdána  za 
Miroslava Ševčíka z Adamova, pracovníka ada-
movského  závodu.  Novomanželé  se  v  té  době 
přestěhovali  do  nově  přiděleného  závodního 
bytu na sídlišti Ptačina – Adamov III. Po naroze-
ní dvou synů – Pavla (1954) a Radomíra (1957) 
změnila Alena zaměstnání a nastoupila koncem 
50. let do dělnické profese v adamovském závo-
dě v bývalém provoze 20 (ŽK).

V  Adamově  i  v  závodě  se  opět  zapojila  do 
sokolské činnosti ve Vaníčkově župě, která byla 
v  té  době  již  tlumena  a Všesokolské  slety  byly 
nahrazeny spartakiádami – (v roce 1955 se ko-
nala I. celostátní spartakiáda), kterých se aktiv-
ně zúčastňovala. Aktivně také pracovala v orga-
nizacích  čs.  červeného  kříže  a  v  civilní  obraně. 
Po pracovním úrazu odešla z dělnické profese, 
dokončila  si  sociálně  právní  vzdělání  a  přešla 
z provozu 20 na místo sociální pracovnice Ada-
movských strojíren. Zde  její hlavní činností byl 
rozvoj  mateřských  školek  a  jeslí  v  Adamově. 
Později se podílela na zakládání a zřizování tzv. 
mikrojeslí,  které  byly  ve  velké  oblibě  u  matek 
dětí. Činnost sociální pracovnice vykonávala až 

do  odchodu  do  starobního  důchodu  koncem 
80. let.

V  důchodu  dále  pokračovala  v  činnosti  na 
úseku červeného kříže a po roce 1989 se s man-
želem  opět  zapojila  do  činnosti  v  obnovené 
Tělovýchovné  jednotě  sokolské  v  Adamově. 
Zúčastnila  se  s  manželem Všesokolského  sletu 
v  Praze  v  roce  1994  a  pokračovala  v  sokolské 
činnosti – cvičila ve Věrné gardě, až do těžkého 
onemocnění, kterému podlehla 21. února 2008.

Alena Ševčíková byla veřejně činná. Na úse-
ku sociální politiky vykonala velký kus práce ve 
prospěch  zejména  dětí  zaměstnaných  matek. 
Ze svých koníčků měla ráda sport a tělovýcho-
vu, které zůstala věrná až do smrti. Čest její pa-
mátce.

Na  Alenu  Ševčíkovou  při  příležitosti  jejích 
nedožitých 80. narozenin vzpomínají  její býva-
lí  spolupracovníci  ze  závodu,  přátelé  a  známí, 
a zejména členové Sokola Adamov, s nimiž pro-
žila řadu let čilého sokolského života.

MK

Milan Kopečný- cestovatel, fotograf, snílek, 
muž mnoha zájmů a profesí

Žije a tvoří v Praze a na chalupě u rodných 
Dačic.  Vystudoval  lesnickou  fakultu  v  Brně. 
Jeho velkou láskou je příroda a cestování. Od-
tud  byl  již  jen  krůček  k  jeho  další  velké  lásce, 
kterou  se  mu  stalo  fotografování.  Zpočátku 
šlo  pouze  o  snahu  zdokumentovat  své  cesty 

po světě. Postupem doby vznikly celé soubory 
fotografií  a  následně  začal  i  se  zveřejňováním 
a promítáním před publikem v rámci cestopis-
ných přednášek. Většina prezentovaných foto-
grafií pochází z jeho poslední větší cesty po Is-
landu. Více informací o autorovi samém i  jeho 
tvorbě naleznete na www.milankopecny.cz.

Milan Kopečný – Island

Rudolf Bohata – Blíženci

Rudolf Bohata – Motýl
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, 6�9 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �16 ��6 �90 záznamník, 60� �18 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �16 ��6 81�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

V KVĚTNU 2012 se uskuteční: 
Přednáška RNDr. Aleny Žákovské na téma: 
MEXICO – BĚH S TARAHUMARY 
V MĚDĚNÉM KAŇONU
2. května 2012 v salonku MKS od 17.30 hod 
RNDr. Alena Žákovská bude pokračovat 
v povídání o zážitcích ze svých cest... 
Vstupné 30 Kč.

Zájezd do Městského divadla Brno na 
představení TŘI V TOM
10. května 2012, začátek v 19.30 hodin.
Rozkošný příběh, na jehož začátku se 
setkáváme se třemi mladými dámami, 
které se vinou svých nápadníků dostaly 
do prekérní situace, prostě „jsou v tom“, je 
plný bláznivých situací, v nichž se trojice 
milenců pokouší dostat k sobě i přes ne-
vůli rodičů a osudu. 
Cena zájezdu 265 Kč.

Zájezd do divadla Radost na 
představení LIMONÁDOVÝ JOE
11. května 2012, začátek představení 
v 19.00 hodin.

Do divadla zveme diváky od devíti do 
devadesáti let. Jedna z nejslavnějších 







a nejoblíbenějších českých komedií, 
kde správní muži pijí pouze Kolalokovu 
lihuprostou limonádu a kde zákon má 
podobu pistolníka, vybaveného přesnou 
muškou, zářivým úsměvem a lahodným 
tenorem. Takže: „Rány, šoky, kuří oka, vše 
vyléčí Kolaloka!“ 
Cena zájezdu 170 Kč. 

VÝSTAVA – PLASTIKY, RELIÉFY 
– ING. BOHATA, FOTOGRAFIE – 
ING. KOPEČNÝ
13. – 22. května 2012 ve Společenském 
centru MKS, Komenského 6.
Vernisáž výstavy se koná v neděli  
13. května 2012 v 15.00 hodin.

ODPOLEDNE PRO MAMINKY A BABIČKY
14. května 2012 v sále MKS  
od 14.30 hodin. 
Jako výraz poděkování maminkám a ba-
bičkám za jejich lásku a péči připravujeme 
odpoledne pro maminky, které bude vypl-
něno kulturním programem.

„ZÁCHRANÁŘ FILIP CHLÁDEK V KENI“
- přednáška pracovníka Záchranné služby 
Boskovice o jeho pobytu v Keni
15. května 2012 v salonku MKS  
od 17.30 hodin 
V místech, kde onemocnění AIDS není 
ničím mimořádným. V místech, kde žena 
porodí a za pár hodin vezme dítě a jde si 
zase po své práci. V místech, kde jsou na 
denním pořádku zranění mačetou. V ne-
mocnici Itibo provozované českou huma-
nitární organizací ADRA v africké Keni strá-
vil celý měsíc na přelomu ledna a února 
čtyřiatřicetiletý Filip Chládek. 
Výtěžek z akce (dobrovolné vstupné) bude 
předán na účet projektu „Itibo Adra“.

Dopoledne s pohádkou pro nejmenší 
„VODNICKÁ POHÁDKA“ 
16. května 2012 v sále MKS od 9.45 hodin. 
S květnovou pohádkou zavítá  
do Adamova „Divadlo Mrak“. 
Vstupné 30 Kč.









VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ ADAMOV
18. – 25. května 2012 v salonku MKS 
Adamov.

SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU - 
„ŠPALÍČEK POHÁDEK“
19. května 2012 v salonku MKS  
od 16.00 hodin
Hostem pohádkového odpoledne bude 
Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna z diva-
dla Paravánek.
Vstupné 30 Kč.

„DEN PRO SEBE V LÁZNÍCH LEDNICE“ 
20. května 2012
Odpočinek, relaxaci a den, který si může-
te užít tak jak vám vyhovuje, nabízí akce, 
v rámci které navštívíme lázně v Lednici. 
Bližší informace na tel. č. 607 518 104.

„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“ 
22. května 2012 ve 14.00 hodin ve spole-
čenské místnosti DPS Adamov.
Obyvatele DPS i ostatní zájemce zveme na 
setkání s pracovnicí knihovny MKS Ada-
mov, která vám představí knižní novinky, 
které si můžete zapůjčit v adamovské 
knihovně. Součástí akce – tradiční spole-
čenské okénko.

ZÁJEZD DO BRATISLAVY
24. května 2012
Za přáteli z Bratislavy se letos opět vypra-
ví „zpěváčci“ a členové klubů důchodců 
při MKS.
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„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
28. května 2012 v salonku MKS Adamov 
od 14.30 hodin. 
Další odpoledne plné her je připraveno 
pro zájemce z řad seniorů, kteří mají chuť 
si hrát a soutěžit.

VLASTIVĚDNÝ VÝLET
30. května 2012 
Cílem květnového vlastivědného výletu 
budou Sokolnice, Žuráň a další.  
Průvodce Ing. Jiří Truhlář.  
Ostatní informace při přihlášení.

POKREVNÍ BRATŘI – nový muzikál 
v MDB
1. června 2012 ve 14.00 hodin v Městském 
divadle Brno. 
Opět můžete patřit mezi první diváky, 
kteří zasednou do hlediště při veřejné 
generálce nového muzikálu v režii Stani-
slava Moši.
Příběh anglického dramatika a písničkáře 
Willyho Russella o rozdělených dvojčatech 
okouzluje diváky po celém světě přede-
vším svou čistotou, jednoduchostí a prů-
zračnou křehkostí. 
Cena zájezdu: 270 Kč

POSLEDNÍ MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT 
mají zájemci o zájezd do:

Janáčkova divadla v Brně dne  
4. června – balet GISELLE
divadla Kalich v Praze dne  
17. června – muzikál OSMÝ SVĚTADÍL

KOLOČAVA NA BISKUPSKÉM DVOŘE ...
Také letos připravuje Městské divadlo 
Brno sérii představení uvádět pod širým 
nebem – na Biskupském dvoře. Pokud 









–

–



máte zájem ukončit divadelní sezonu 
opravdu netradičně, přijměte pozvání na 
muzikál KOLOČAVA.
S adaptací Olbrachtova románu Nikola 
Šuhaj loupežník přichází autorská dvojice 
Petr Ulrych a Stanislav Moša. Český muzi-
kál Koločava částečně vychází z LP Nikola 
Šuhaj loupežník, které vydal Petr Ulrych 
se skupinou Javory v roce 1974; z asi 25 
písní brněnské Koločavy je však více než 
polovina nových, vzniklých speciálně pro 
tuto inscenaci. 
Předpokládaná cena zájezdu: 430 Kč (do-
spělá os.), 310 Kč (studenti a senioři).
Přihlášky jen do 14. května 2012.

KURZ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Lektorka:  Pavla FRŇKOVÁ 
Začínáme:  �3. �. �01�
Termíny dalších lekcí:
  květen: 14., 21., 28.,
  červen: 4., 11.
Kurz orientálních tanců pro začátečníky 
a mírně pokročilé – kurz je zaměřen na 
výuku základních tanečních prvků egypt-
ského břišního tance a jejich procvičová-
ní, vytvoření jejich kombinací a naučení 
jednoduché choreografie. 
Náplň kurzu lze upravit podle zájmu a do-
vedností účastnic. 
Kurzovné: 150 Kč
Pro další informace volejte  
tel. č. 607 518 104.

Informace o změně provozní 
doby v knihovně MKS Adamov

Z  důvodu  nemoci  pracovnice  knihovny 
dochází  k  úpravě  provozní  doby,  a  to  násle-
dovně:
pondělí   otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin 
středa  otevřeno od 13.00 do 16.00 hodin
čtvrtek  otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Nové knihy, které najdete 
v adamovské knihově:
Světová literatura:
Eco U.: Pražský hřbitov
King S.: Černočerná tma
Cole M.: Rodina
Christie A.: Pět malých prasátek
Roberts N.: Zákon přitažlivosti



Knihy českých autorů:
Janečková K.: Temnota 
Svěrák Z.: Nové povídky
Klepáč V.: Král lesa
Pawlowská H.: Velká žena z Východu
Vondruška V.: Přemyslovská epopej I. díl
Vondruška V.: Letopisy královské komory 5. a 6.
Hamerová Z.: Vím, co jsi udělal
Dominik Duka: Tradice, která je výzvou

SLOVA PRO 
POVZBUZENÍ

Není snad nikoho, kdo by se po zimě netěšil 
na jaro s jeho křehkou krásou a nadechujícím 
se  životem.  Snad  jen  ti  nejpřezaměstnanější 
si  nevšimnou  sněženky,  bledule,  podléšky… 
a jestli je neuhodí do očí ani keř zlatého deště, 
tak to už jsou opravdu jen ti nejškarohlídštější. 
Můžeme mít starostí kolik chceme, ale přehlí-
žet tyto drobnosti naší přírody bychom nemě-
li. Jarní květy si totiž nerostou jen tak pro sebe 
a nebo pro první včelky, ale pro nás, pro  lidi. 
A když si nevšimneme těch krásných drobnos-
tí kolem, je to naše škoda. Můžeme se stokrát 
vymlouvat,  že  jedno  jaro  nic  nedělá.  Je  však 
velká  škoda  každého  jara,  které  přehlédne-
me, každého dne, který zahodíme, hodiny, ve 
které sebe nebo jiné nepotěšíme. Jediné totiž, 
co  snad  dokáže  zastínit  i  to  nejkrásnější  jaro 
jsou potěšující slova od někoho, koho máme 
rádi. Ta vnesou do srdce pocity jara v každém 
ročním  období,  dokážou  bezpečně  odstranit 
zimu starostí a problémů. Napadlo mě to ne-
dávno. Měl jsem totiž shodou okolností něko-
lik  telefonátů,  kdy  mně  volali  známí,  aby  se 
rozdělili  o  radost,  že  se  něco  podařilo.  Uvě-
domil jsem si, že nic nebrání tomu, abychom 
někomu zavolali nebo  jen  tak cestou z vlaku 
pověděli o něčem, co se daří, co nás potěšilo, 
čeho jsme si všimli a co jej tak může povzbu-
dit. A jarní slunce se pak možná bude víc usmí-
vat, protože o to tu právě jde.

Jiří Kaňa

Plán turistických 
vycházek – květen 2012
5. 5. 2012 – SO
PÁLAVA JE I STOLOVÁ HORA A SIROTČÍ 
HRÁDEK 12 km (J)
(Adamov zast. 7.36 – Brno 7.58/8.36 – Šakvice 
8.58/ bus 9.04 - Perná 9.25 )

19. 5. 2012 – SO
ZA SEDMIZUBÝM HŘEBENEM 10 – 20 km (J)
(Adamov zast. 8.24 – Skalice 8.50/8.50 – Bos-
kovice 8.57) 
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Setkání s poezií v Adamově

Kategorie Místo Jméno Škola Text
0. (1.roč.) 1. Filip Nezval ZŠ Adamov Staré sáňky

2. Anna Smutná ZŠ Lysice O kůzlátkách
3. Jakub Tesař ZŠ Lysice Kámen v botě

I. (2.-3.roč.) 1. Aneta Sojková ZŠ Kunštát O Palečkovi, který vyrostl
2. Kateřina Křížková ZŠ Bílovice Říkají mi miminko
3. Michaela Skoumalová ZŠ Lipůvka Uspávanka s hloupými ko-

coury a paní myší
II. (4.-5.r.) 1. Monika Skoumalová ZŠ Lipůvka Chlap, děd ,vnuk, pes a hrob

2. Jan Ryzí ZŠ Lysice Tři hádanky
3. Anna Mrázková ZŠ Rájec-Jestřebí O nemocné princezně

III. (6.-7.r.) 1. Denisa Šikulová ZŠ Kunštát Výchova dívek v Čechách
2. Nicola Sedláčková ZŠ Rájec-Jestřebí O Červené Karkulce
3. Vít Pulec ZŠ Kunštát Ptala se Františky Marta 

Katka Oherová ZŠ Bílovice cena poroty: O myši a jedu
IV. (8.-9.r.) 1. Jakub Nesnídal ZŠ Lysice Pohádka o hasicím přístroji

2. Veronika Davidová ZŠ Letovice Karkulka, holka jedna červená
3. Eva Mrázková ZŠ Rájec-Jestřebí Tragédia Škrk do rži

Jedenáctý  ročník  okresní  přehlídky  reci-
tátorů  Setkání  s  poezií  v  Adamově  přivítal 
21. března 2012 v naší škole všechny přízniv-
ce  krásného  slova.  Sešlo  se  jich  tady  téměř 
šedesát  a  porota  složená  z  učitelů  měla  ne-
lehkou  úlohu  posoudit,  kdo  nakonec  stane 
na  stupních  vítězů.  Prožití  uměleckého  textu 
je  veskrze  subjektivní  a  pocitová  záležitost, 
o  to  obtížnější  bývá  jeho  posouzení.  Letoš-
ní  ročník ovládly Červené Karkulky v  různém 

pojetí,  Palečkové,  kteří  nevyrostli,  a  Perníko-
vé chaloupky s ubohými trpícími  ježibabami. 
To když se tak sejde v jedné kategorii, porota 
se už dopředu třese. Příjemným překvapením 
byly Werichovy povídky – ta na jednoslabičná 
slova v podání Moniky Skoumalové byla sku-
tečným  vrcholem  soutěže,  Tři  hádanky  nám 
předvedl Jan Ryzí  tak,  jako by  je napsal sám. 
Zvítězili všichni, žáci  i učitelé, kteří  je na pře-
hlídku připravovali. Na pomyslné „bedně“ jsou 

však vždy jen tři místa (a jedna cena poroty). 
Blahopřejeme!

D. Hodaňová

Orientační běh
V sobotu 19. 5. a v neděli 20. 5. 2012 uspo-

řádá  oddíl  orientačního  běhu  při  TJ  Spar-
tak Adamov druhý a třetí závod žebříčku – B 
– Morava v orientačním běhu. Centrum závo-
du bude na Výletišti ve Skalách nedaleko obce 
Pamětice u Letovic.  Samotný závod pak pro-
běhne  v  lesním  prostoru  mezi  obcemi  Pa-
mětice- Vísky-  Kladoruby  a  Drvalovice  v  pro-
storu,  kam  ještě  noha  OB-běžce  nevkročila. 
Celé sportovní akce se zúčastní přibližně 600 
závodníků z celé Moravy, všech věkových ka-
tegorií, včetně českých reprezentantů. Sobot-
ní závod na klasické trati začíná ve 12:00 hod., 
nedělní na krátké trati pak v 10:00 hod. Občer-
stvení všeho druhu je zajištěno. Pořadatelé sr-
dečně  zvou  všechny  zájemce  o  tento  krásný 
a náročný sport.

Jaro  je  pro  všechny  z  nás  určitě  dlouho  očekávané  a  radostné 
období.  Pro  vycházející  žáky  naší  školy  dvojnásob.  Radostně 
očekávají zprávy o přijetí na střední školy, na které v únoru posílali 
přihlášky. V letošním školním roce mohli odeslat dvě přihlášky, což 
bylo  o  jednu  méně  než  loni.  Dvě  žákyně  již  byly  přijaty  ke  studiu 
v  lednu,  protože  se  rozhodly  pro  školy  s  uměleckým  zaměřením 
a úspěšně vykonaly talentové zkoušky.

Na některé z deváťáků čekají v dubnu přijímací zkoušky, někdo 
jde jen na pohovor, někdo si pouze vyzvedne rozhodnutí o přijetí 
ke  studiu.  A  těm,  kteří  nebudou  v  dubnu  úspěšní,  se  otevírá 
možnost výběru další školy v druhém kole přijímacího řízení. Kromě 
žáků  devátých  tříd  posílali  přihlášku  také  páťáci,  kteří  mají  zájem 
o  studium  na  víceletých  gymnáziích.Všem  přejeme,  aby  jejich 
volba  další  cesty  za  vzděláním  byla  úspěšná  a  aby  splnila  jejich 
očekávání.

V  následující  tabulce  uvádíme  přehled  zájmu  o  střední  školy 
podle počtu odeslaných přihlášek:

D. Hodaňová,  
výchovná poradkyně

Název střední školy Počet přihlášek
SOŠ a SOU Bezručova, Blansko 7
SOŠ a SOU Jílová, Brno 7
Gymnázium čtyřleté, Blansko/Brno 5
SPŠ Sokolská, Brno 5
Střední zdravotnické školy 4
ISŠ Čichnova, Brno 4
ISŠ Purkyňova, Brno 4
COP Olomoucká, Brno 3
SŠ gastronomická, Blansko 3
Obchodní akademie 2
SOŠ A. Citroëna, Boskovice 2
SPŠ Jedovnice 1
SOŠ polygrafická, Brno 1
SOŠ Bosonožská, Brno 1
SOŠ Hybešova, Boskovice 1
SOŠ tradičních řemesel, Brno 1
SŠ policejní, Holešov 1
SŠ ochrany osob a majetku, Brno 1
SOU Lomená, Brno 1
SŠ pedagogická, Boskovice 1

Kam se hlásí deváťáci?
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Dva rekordy při běhu na Nový hrad 

ZŠ Adamov na MS v hokeji
V době, kdy vrcholil finálový boj hokejové Komety Brno v české 

extralize, možná unikla pozornosti některých sportovních fanoušků 
další významná hokejová akce probíhající v Brně – Mistrovství světa 
v hokeji hráčů do 18-ti let.

Žáci  ZŠ  Adamov  měli  možnost  navštívit  zápasy  prvního  hrací-
ho dne šampionátu. Nepodařilo se sice získat vstupenky na utkání 
českého týmu, ale i zápasy Dánsko – Kanada 1:6 a Finsko – USA 0:4 
nabídly mnoho zajímavého. Pro žáky (kluky i holky) bylo velkým zá-
žitkem, jak jejich jen o málo starší vrstevníci dokážou bruslit, útočit, 
bránit,  prostě  hrát  hokej  na  vrcholné  úrovni.  Zejména  výkony  zá-
mořských hráčů byly obdivuhodné.

MS v hokeji bylo po MS v basketbalu konaném před dvěma lety 
další vrcholnou sportovní akcí, kterou žáci školy navštívili a už teď se 
těší na příští sportovní zážitek.

Mgr. Stanislav Tůma

INZERCE
Podlahářství  Gregor  –  pokládka  a  lepení  koberců  a  PVC,  mon-
táž  plovoucích  podlah  dřevěných,  korkových  a  lamináto-
vých  aj.  Nabízíme  kvalitní  podlahové  krytiny.  Tel.  728  470  320, 
email zdenekcrom@seznam.cz
HROMOSVODY.  Provádíme  montáž,  opravy  a  revize  hromosvodů. 
www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926.
Využijte internet: www.vydelekzdomu.cz 
Garantované hubnutí: www.zdravehubnout.cz 
Prodej bytu: Nabízím k prodeji  slunný byt v osobním vlastnictví 2+1 
v Adamově, ul. Komenského. Byt je v panelovém domě v 6NP/6 s výta-
hem, ve standardu (umakartové jádro, původní okna). Celková plocha 
je 54 m2, balkon a sklep. Podlaha v pokojích – parkety, na chodbě a v ku-
chyni – linoleum. Dobrá dopravní dostupnost i občanská vybavenost, 
parkování  bezproblémové.  Cena  850.000 Kč.  Bez  RK!  Byt  bude  volný 
k nastěhování od září 2012. Při rychlém jednání je možná sleva!    
Informace: bednar.honza@email.cz 
Prodám garáž na ul. P. Jilemnického, značka: suchá. Tel. č. 604 645 366.











V neděli 18. 3. 2012 uspořádal oddíl Orientačního běhu při TJ Spar-
tak Adamov již pátý ročník Běhu na Nový hrad. Výroční ročník byl oprav-
du rekordní. První rekord padl co do účasti. Vzhledem k velmi pěknému 
jarnímu  počasí  se  letošního  závodu  zúčastnilo  101  běžců,  dosavadní 
rekord byl 68. Druhý rekord pak padl přímo na trati. Dosavadní traťový 
rekord 31:40 min. z roku 2010 překonal jeho samotný držitel Jan Kohút 
z  Blanska,  který  rekordní  čas  zlepšil  o  více  než  1:30  min.  Adamovský 
běh tak postupně získává na stále větší popularitě, a to především zvo-
lením vhodného termínu a také zařazením do pravidelného kalendáře 
okresní běžecké ligy Blansko – Boskovice. Potěšitelný je také další ná-
růst účasti Adamovských běžců -  letos celkem devět, z nichž nejlepší 
byl Petr Matula z OB celkově šestnáctý. Letos poprvé byl závod rovněž 
rozšířen o běh na poloviční trati, jen ke studánce Pod Novým hradem 
a zpět, určené především pro mládež a méně zdatné závodníky.

Z výsledků:
Kratší trať – 4,0 km
Mladší žákyně:  1. Lenka Suchá ASK Blansko 21:35 min
Mladší žáci: 1. Jeremiáš Hošek ACT Tiro 31:26 min
Starší žákyně: 1. Adéla Šafářová Moravec Benešov 42:10 min
Ženy: 1. Vlasta Konečná Okrouhlá 24:30 min

Hlavní závod, délka 8,3 km
Muži: 1. Jan Kohút Newline team 30.01 min

2. Pavel Peška C base Praha 30:59 min
3. Janků Lukáš C base Praha 31.34 min

Ženy: 1. Milada Barešová Bambas Skalice n.S. 35:41 min
2. Zdenka Komárková Olešnice 38:27 min
3. Ivana Mašláňová Brno 39:56 min

Muži veteráni I: 1. Jiří Dvořáček Petrovice 33:42 min
2. Hynek Dolák Blansko 34:15 min
3. Gustav Grün AC Okrouhlá 34:31 min

Muži veteráni II: 1. Libor Zouhar Adidas Brno 34:38 min
Muži veteráni III: 1. Jiří Brtník Babice n.S. 39:53 min

Vítěz závodu Jan Kohút v cíli

Záběr z trati na čele skupiny Adamovský závodník Petr Matula č. 98 
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Bruslení dětí a mládeže pod dohledem hokejistů TJ Spartak Adamov
V  pátek  9.  března  2012  se  uskutečnilo 

na  zimním  stadionu  v  Blansku  bruslení  dětí 
a  mládeže  pod  dohledem  hokejistů TJ  Spar-
tak Adamov. Původní termín byl plánován na 
neděli  13.  března  2012,  ale  po  četných  pros-
bách byl termín změněn. Bruslení se zúčastni-
lo mnoho dětí, mládeže a rodičů. 

Nejmenší děti si vzalo na starost duo Rych-
tecký a Bureš. Drobotina si to rozdala mezi se-
bou v hokejovém zápase.

V další skupině se odehrával hokejový duel 
mezi mládeží a tatínky. Tady mládež zjistila, že 
tatínci na tom nejsou tak špatně a řádně kaž-
dý propotil triko.

V poslední skupince maminky a nejmenší 
děti pod záštitou Kunce a Koženého dostávali 
základy bruslení a stability na bruslích. 

Nebylo  důležité,  kdo  vyhrál,  ale  účast  od 
nejmenších až po důchodce.

Všem hodina strávená na ledové ploše pro-
spěla a na další akci se už všichni těší.

Za hokejový oddíl TJ Spartak Adamov  
Bc. Alois Kožený 

Turnaje přípravky FK Adamov
28. 1. 2012  – turnaj starší přípravky  

v Rájci Jestřebí – 4. místo

25. 2. 2012  – turnaj mladší přípravky 
v Blansku – 2. místo

Nejlepší hráč turnaje: Ondřej Kos (Adamov)
Zúčastněné týmy:  Blansko  1,  Blansko  2, 
Vyškov, Černá Hora, Rájec-Jestřebí, Jedovnice, 
Adamov

4. 3. 2012 – turnaj starší přípravky 
v Adamově – 1. místo

Nejlepší brankář turnaje:    
Vojtěch Kubín (Adamov)
Zúčastněné týmy:  Slovan  Brno,  Řicmanice, 
Medlánky Brno, Rájec Jestřebí, Adamov
Sestava:  Prudík,  Janoušek,  Poláček,  Havelka, 
Bavlnka, Flachs, Kopřiva, Pernica, Kos, Kubín

17. 3. 2012 – turnaj mladší přípravky 
v Bílovicích n.Svitavou  
– 2. místo

Nejlepší střelec turnaje: Ondřej Kos (Adamov)
Nejlepší brankář turnaje:  
Vojtěch Kubín (Adamov)
Zúčastněné týmy: Sparta Brno, Adamov, Bílo-
vice nad Svitavou, Rajhrad, Čafka, Brno

24. 3. 2012 – turnaj mladší přípravky 
v Adamově – 1. místo

Nejlepší hráč turnaje: Ondřej Kos (Adamov)
Sestava: Prudík, Kubín, Hloušek, Poláček, Kos, 
Rimpler, Janoušek

Petr Kos, Dušan Hloušek
FK Adamov Nejlepší brankář a střelec turnaje Předání cen nejlepšímu brankáři turnaje
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FENYX Petanque a DC Hornets
18. 3. 2012 – Jarní Ligový turnaj – Adamov – boulodrom u řeky

Krásné slunečné počasí přilákalo hned 14 hráčů, kteří přišli změřit své síly na první Jarní ligový 
turnaj. Letos poprvé se hrálo novým systémem na 4 kola supermeleé s časovým limitem 35 minut 
plus jeden nához bez dohrávek. Celým turnajem prošel suverénně bez zaváhání stále ještě junior 
Patrik Schimmerle, který skončil jako jediný se čtyřmi výhrami (skóre +33), na druhém místě skon-
čil Jirka Hromek s 3 výhrami a skóre +27, bronzovou medaili získal Pepa Grégr za 3 výhry (skóre 
+15). Za medailemi se třemi výhrami zůstali ještě Pavel Král 3 (+14) a Jirka Němec 3 (0). Celkové 
pořadí je možno najít v sekci Kulař 2012.

3. 3. 2012 –3.ročník Vzájemného utkání klubů Fenyx Petanque a DC Hornets(šipkaři) 
– Adamov – MKM, Šipkový klub

Třetí ročník dvojutkání mezi kluby Fenyx Petanque Adamov a DC Hornets v pétanque a šip-
kách  proběhl  tradičně  první  březnovou  sobotu.  Oba  týmy  suverénně  ovládly  svoje  disciplíny 
a zvítězily v nich 5:0. Výsledkem tedy byla opět spravedlivá celková remíza 5:5. Letos poprvé však 
bylo uplatněno pravidlo rozhodující partie v šachu, v níž zvítězil náš talentovaný Pepa Grégr a za-
jistil nám tak celkové vítězství. Opět bylo dohodnuto, že pokud to vyjde, proběhne odveta v létě 
u řeky.

ŠACHY
Soutěže  družstev  letošní  sezóny  pro  týmy 

našeho  oddílu  prakticky  skončily.  Zbývá  do-
hrát zápas Áčka v posledním kole II.ligy. Vítěz-
ství v předposledním kole nad Slávií Kroměříž 
znamená zisk 15 bodů, 6. místo a účast i v dal-
ším ročníku této soutěže. 

Béčko  v  posledním  utkání  s  Jevíčkem  již 
po  několikáté  v  této  sezóně  neudrželo  dvou-
bodový náskok, ale vzhledem k dalším výsled-
kům udrželo 10-tou příčku, která by měla stačit 
k udržení v Krajském přeboru.

Céčko v předcházejícím ročníku Okresního 
přeboru končilo poslední. Letos se díky dvěma 
vyhraným zápasům z této příčky odlepilo a vy-
bojovalo 8. místo. Přínosem do budoucnosti je 
střídavý start čtyř starších žáků našeho oddílu 
se 40% ziskem bodů z odehraných partií.

Mládež
Republikové  mistrovství  škol  již  bylo  nad 

síly  a  um  Adamovského  družstva.  Dvě  vítěz-
ství  a  dvě  remízy  z  devíti  zápasů  bylo  málo 
na  solidní  umístění.  Naši  žáci  se  přesvědčili, 
že pro sportovní úspěch na takové úrovni  již 
nestačí  jednou  týdně  si  zajít  do  kroužku,  ale 
je potřeba  více samostatné domácí práce  na 
šachovnici.

Přehled výsledků:
II. liga E:
25. 3. 2012  
TJ Spartak Adamov – Slavia Kroměříž „B“ �:3
1 Karel Švehla, Jan Píše, Ján Mižák; 0,5 Jiří Seka-
nina, Pavel Masák, Pavel Loubal, Karel Kredl.

Krajský přebor IIA:
TJ Spartak Adamov „B“ – ŠK Jevíčko �:�
1 Radek Trmač, Jiří Wiesner, Milan Novotný, 
Petra Masáková.

Okresní přebor:
18. 3. 2012 
ŠK Lipůvka – TJ Spartak Adamov „C“ �,�:3,�
1 Pavol Mikuš, Zdenek Schneider, Lukáš 
Vysloužil; 0,5 Filip Klimeš.

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

Ing. Vladimír Bílý
• Antény
• Satelity
• Kamery 

Jilemnického 7, Adamov, tel. 608 441 375 
vladimir.bily@ada-net.cz 
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Halový fotbal Adamov 
okresní přebor žáků základních škol 

12. – 14. 3. 2012
Jedná se o turnaj s nejdelší tradicí, kterého 

se pravidelně zúčastňuje 15 až 16 škol okresu 
Blansko.

Je  až  neuvěřitelné,  že  od  prvního  turnaje 
uplynulo dlouhých 16 let. Když jsme začínali, 
tak nynější účastníci nebyli ještě na světě.

Turnaj  je  organizačně  zajišťován  ZŠ  a  MŠ 
Adamov za přispění ASŠK a Města Adamova. 
Zahájení a závěrečného vyhlášení výsledků se 
pravidelně zúčastňuje ředitelka školy a před-
stavitelé města. Velmi dobrou pověst zvýraz-
ňují  také  hodnotné  odměny  pro  účastníky 
finále.

Žáci  ZŠ  a  MŠ  Adamov  prošli  celým  turna-
jem  velice  úspěšně. Ve  finále  nestačili  jen  na 
dva  týmy,  které  skončily  před  nimi.  Bronz  je 
pokračováním  historicky  nejdelší  a  nejlepší 
série  jedné  školy.  Umístění  naší  školy  v  po-
sledních ročnících: 2, 1, 1, 3.

Tento ročník byl mimořádný nejen pokra-
čováním naší úspěšné série, ale také několika 
výsledky.  ZŠ  Slovákova  Boskovice  prohrála 
poprvé se ZŠ Sloup a s jedním bodem ve sku-
pině  nepostoupila  do  finále.  Základní  škola 
TGM Blansko poprvé prohrála se ZŠ Olešnice 

a porazila pozdějšího vítěze ZŠ Lysice, také ne-
postoupila. Finále z minulého ročníku si zopa-
kovala jen ZŠ a MŠ Adamov. 

Závěrečná bilance turnaje: 
odehráno 31 utkání

Pořadí finálové skupiny: 
1. ZŠ Lysice
2. ZŠ Jedovnice
3. ZŠ a MŠ Adamov
4. ZŠ 9. května Boskovice

ZŠ a MŠ Adamov: 
4 vítězství, 2 prohry
skóre:   13:10
střelci:   Libor Vintr  8, Aleš Halva  5

Sestava: Libor Vintr, Aleš Halva, Aleš Dudík, 
Michal Svoboda, Simona Rytířová, Tomáš Kor-
čák, Jaroslav Kalina, Tomáš Kejík, Petr Fejfárek, 
Radek Svoboda.

Zajímavosti:  Do  síně  slávy  turnaje  je  za-
psán Libor Vintr, ZŠ a MŠ Adamov. Nejúspěš-
nější  žák  historie  –  umístění    2,1,1,3.  Zdeněk 
Handl, rozhodčí – doposud nevynechal žádný 

ročník. V tomto roce odehrála celý turnaj jedi-
ná dívka – Simona Rytířová, ZŠ a MŠ Adamov, 
třetí dívka v historii turnaje.

K hladkému průběhu turnaje přispěli velmi 
dobří rozhodčí pan Jiří Němec a Zdeněk Han-
dl. S organizací turnaje výrazně pomohli žáci 
naší školy Lukáš Krčál a Radek Vybíral jako za-
pisovatelé a časoměřiči. Upřímné poděkování 
patří také ředitelce školy Mgr. Janě Burianové 
a  starostovi  města  Bc.  Romanu  Pilátovi,  MBA 
za předání diplomů, pohárů a medailí nejlep-
ším  týmům.  Svým  zájmem  navyšují  hodno-
tu  turnaje  a  dobrou  sportovní  pověst  školy 
a města. Chlapcům a Simoně Rytířové blaho-
přejeme  k  sportovnímu  výkonu  a  úspěchu 
v turnaji.

Antonín Kašpárek, ZŠ a MŠ Adamov 

Na  závěr  zbývá  dodat  jediné:  jak  výborné 
úspěchy  našich  žáků  v  turnaji,  tak  bezchyb-
ná  organizace  a  vysoká  úroveň  turnaje  jsou 
výsledkem  neúnavné  práce  pana  učitele  An-
tonína Kašpárka.  Je  to především  jeho záslu-
ha, že naši žáci  jsou na soutěž tak dobře při-
praveni a že se dnes můžeme pyšnit  již šest-
náctiletou  tradicí  turnaje  v  halové  kopané. 
Děkujeme  panu  učiteli  Antonínu  Kašpárkovi 
za  jeho dlouholetou a kvalitní práci při orga-
nizaci turnaje.

Mgr. Jana Burianová,  
ředitelka ZŠ a MŠ Adamov



TURNAJ VETERÁNŮ 
Blansko, 10. března 2012

Veteráni 2012
Horní řada zleva: Bureš, Žofka, Hofírek, Kožený, Mihok, Vespalec, Kubíček, Průcha, Dokoupil
Dole v pokleku: Šmahel, André, Doležal, Hrnčíř, Kunc

Jak se již stalo pravidlem v měsíci březnu, 
po  skončení  soutěže  Okresního  přeboru,  se 
uskutečnil  Turnaj  veteránů.  Tento  Turnaj  se 
hrál v sobotu 10. 3. 2012 na ZS v Blansku. Do 
turnaje se přihlásilo tak jako v minulosti i muž-

stvo TJ Spartak Adamov vedené Aloisem Ko-
ženým. Ten dal znovu celou veteránskou par-
tu dohromady.

Celkem  se  Turnaje  zúčastnilo  6  mužstev 
rozdělených do dvou skupin.

Skupina A ve složení: TJ Sloup, TJ Sokol Čer-
ná Hora a HC Blansko Andrlecht

Skupina  B  ve  složení: TJ  Spartak  Adamov, 
HC Blansko Veteráni a HC Boskovice
TJ Spartak Adamov – HC Blansko  
Veteráni 5:0.

Branky a asistence za Adamov: Žofka 3x 
(Bureš, Vespalec, Hofírek), Mihok 2x (Žofka, 
Kubíček)

Adamov zahajoval turnaj proti mužstvu HC 
Blansko Veteráni. Soupeři nic nedovolil a jed-
noznačně zvítězil 5:0, a to díky agilnímu Žof-
kovi,  autorovi  tří  branek.  K  němu  se  připojil 
i Mihok, na kterém byl vidět hlad po hokeji po 
dlouhé zdravotní pauze. 

Bohužel  pro  adamovské  hokejisty  musel 
rozjetý Žofka vynechat druhý zápas ve skupi-
ně. Tím došlo k úpravě sestavy, což nebylo ku 
prospěchu věci. 

V dalším zápase Adamov narazil na HC Bo-
skovice.
HC Boskovice – TJ Spartak Adamov 5:1.

Branka a asistence za Adamov: Šmahel 
(Hofírek) 
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Soupeř  využil  neúplné  sestavy  a  zvítězil 
5:1.  Musíme  sportovně  uznat,  že  soupeř  byl 
lepší.

Takto skončil boj v základní skupině a ná-
sledoval boj o celkové umístění.

Adamov nastoupil do boje o 3. a 4. místo 
proti mužstvu TJ Sokol Černá Hora. 

TJ Sokol Černá Hora – TJ Spartak Adamov 
1:2 na samostatné nájezdy.

Branky a asistence za Adamov: Žofka (Šma-
hel, Hofírek), Žofka SN

Soupeř  nastoupil  s  kompletní  sestavou 
z  Okresního  přeboru.  Mohlo  se  zdát,  že  si 
s Adamovem lehce poradí. Zápas byl vyrovna-
ný co se týče skóre, ale herní převaha byla na 
hokejkách Adamova.

Při náhodné akci Černé Hory soupeř vsítil 
branku a ujal se vedení 1:0. Čas rychle ubíhal 
a  když  chtělo  mužstvo  Adamova  uspět,  po-
třebovalo  vstřelit  branku  a  vyrovnat.  Hra  se 
16 vteřin před koncem přerušila v obranném 
pásmu hokejistů Černé Hory, a  to byl  impulz 
pro oddechový čas. 

Trenér  určil  hráče,  rozdal  pokyny.  Mihok 
zahrál výborné buly a po ose na jeden dotek 
od  Šmahela  na  Hofírka  putoval  puk  na  Žof-
ku. A jak se stalo pravidlem, Žofka dává důle-
žitý gól!

Vyrovnáno na 1:1 a do konce 3 vteřiny. Je 
konec zápasu a na  řadě  jsou samostatné ná-
jezdy.

Tři  hráči  z  každého  mužstva.  Gól  vstřelil 
v poslední sérii pouze Žofka a Adamov získal 
bronzovou příčku.

Hráči  Adamova  s  jedním  z  nejstarších  vě-
kových  průměrů  turnaje  podávali  velice  kva-
litní výkony. Za zmínku stojí akce neregistro-
vaného  hráče  Andrého,  který  takzvaně  „vy-
koupal“ ve středním pásmu tři hráče soupeře 
a  samozřejmě  závěrečná  power  play. Všichni 
hráči  podali  výborné  výkony  a  vybojované 
třetí místo je úspěchem.

Škoda jen malé návštěvy ze strany diváků 
z Adamova, kde v hledišti bylo jen torzo věr-
ných.

Sestava Adamova:
brankář:  Hrnčíř Miroslav
obránci:  Doležal  Jiří,  Kunc  Martin,  
  Vespalec Přemysl, Žofka Michal
útočníci:  André Dušan, Bureš Zdeněk,  
  Dokoupil Pavel, Hofírek Pavel, 
  Kožený Alois, Kubíček Petr, 
  Mihok Radoslav, Průcha Aleš,  
  Šmahel Petr
hrající trenér: Kožený Alois
kustod:  Havíř Miloslav

Pořadí v Turnaji: 
1. HC Blansko Andrlecht
2. HC Boskovice
3. TJ Spartak Adamov
4. TJ Sokol Černá Hora
5. TJ Sloup
6. HC Blansko Veteráni

Kapitán mužstva veteránů Vespalec. 

Už teď se všichni těší na příští ročník Vete-
ránského turnaje.

Sportu zdar a v každém věku zvlášť.
Za TJ Spartak Adamov, 

Bc. Alois Kožený

Vyhodnocení sezóny v ledním hokeji 2011-12 
V  minulé  sezóně  se  podařilo  stabilizovat 

a  rozšířit  kádr  mužstva.  Do  mužstva  se  vrátil 
zpět Milfait  (Dolfa), škoda že Kiliána (Kili) ne-
pustil mateřský oddíl na přestup a jeho zdlou-
havé jednání kolem hostování se vleklo. Kno-
tek (Šlapetka) byl pro tento ročník uvolněn na 
hostování do Zastávky u Brna, kde si počínal 
velice  dobře.  Pro  příští  sezónu  nebude  uvol-
něn a počítáme s ním. 

Znovu začala práce jak seskládat mužstvo, 
tak  aby  si  hráči  navzájem  vyhověli.  Nejlepší 
variantou  se  ukázalo:  Milfait  (Dolfa)  -  Kole-
náč (Koleno) a Bartoš (Asterix) – Juřena (Čuřil) 
a  k  těmto  dvojicím  přiřadit  perfektně  bránící 
hráče,  což  je Thoř  (Hogen)  a  Kubíček  (Kuba), 
kteří  splnili  na  jedničku.  Dobře  začal  Mihok 
(Čigi), ale zdravotní potíže ho nepustily do hry 
na dlouhou dobu. 

Škoda  těsných  proher  proti  Březině,  Slou-
pu a Letovicím na nájezdy. 

Kladem  jsou  jasné  výhry  nad  mužstvem 
z Lysic. 

Vydařenou  sezónu  má  za  sebou  Kolenáč 
(Koleno), nejlepší hráč Kanadského bodování 
a jednoznačně největší srdcař. Obránce Kunc 
(Márty) se pohoršil ve statistikách, ale byl pilí-
řem zadních řad. Uklidnil se Dvořák (Milaniju) 

a na jeho výkonech to bylo znát - spolehlivost 
a klid zadních řad. Bartoš (Asterix) podstoupil 
v létě operaci, předváděl dobré výkony, škoda 
že mu to přestalo střílet. Ale  i  tak, 11 branek 
je  super.  Dobeš (Váňa)  podržel  a  jako  vždy 
spoleh.  Novotný (Mlaďas)  nejslabší  sezóna 
co přišel do mužstva. Kapitán Kubíček (Kuba) 
naskakoval ve druhé formaci  jako bránící kří-
dlo a své povinnosti splnil na 100% Jeho ve-
likým  kladem  je  univerzálnost.  Mihok (Čigi) 
začal sezónou perfektně a zdravotní  indispo-
zice ho vyřadila - veliká škoda. Juřena (Čuřil) 
se rozjížděl pomalu, ale dlouho netrvalo a do-
stal  se  do  správného  rytmu.  Patřil  k  nejlep-
ším hráčům - perfektní hra tělem, nejrychlej-
ší bruslař. Bureš (Dráťák) hrál dle svých mož-
ností, ale potřeboval by větší přehled ve hře. 
Průcha (Doktor) bojoval, bruslil, škoda že ho 
„neposlouchal“  puk.  Šťastný (Bubo)  odehrál 
pár zápasů, a operace. Dittrych (Didi) po letní 
operaci začal opatrně, nastal útlum a sezónu 
vzdal,  aby  doléčil  zranění.  Hrnčíř (Míra)  do-
stal více příležitostí za zraněnou jedničku. Byl 
oporou  a  rovnocennou  náhradou.  Je  dobře 
mít dva kvalitní gólmany. Kejř (Polda) přitvrdil 
a hrál velice dobře a spolehlivě. Milfait (Dol-
fa) zahájil sezónu po pauze a začal předvádět 

výkony, které se od hráče jeho kvalit čekají, až 
po zařazení ke Kolenáčovi. A trojka Milfait-Ko-
lenáč-Thoř  byla  jednoznačně  nejlepší.  Šma-
hel (Nafťák) se vrátil do sestavy po rodinných 
záležitostech. Takto  silově  vybaveného  hráče 
bylo  do  mužstva  potřeba,  škoda  že  odehrál 
pouze  polovinu  zápasů.  Rychecký (Burgas) 
využívá svoji postavu, dával si pozor na vylou-
čení. Dokázal si sjednat respekt jak ve hře, tak 
i  v  pěstním  souboji.  Dostál (Medvěd)  stačilo 
by využívat jeho postavu a patřil by k nejlep-
ším, škoda. Kilián (Kili) výborný centr, odehrál 
pouze dva zápasy, doufám, že se přestup po-
daří. Thoř (Hogen) dříč pro kolektiv, využíván 
hlavně  pro  perfektní  hru  dozadu.  Koubek 
(Koudelka) po dlouhé pauze to vyzkoušel, ale 
nevyhranost byla znát. Šnajdr vynechal celou 
sezónu pro bolesti zad. Knotek (Šlapetka) za-
půjčen na hostování do HC Zastávka. 

Na  závěr  bych  chtěl  poděkovat  zastupi-
telům  MěÚ  Adamov,  sponzorům,  skalním 
fanouškům,  pořadatelům  a  funkcionářům. 
Hráčům přeji zasloužený odpočinek, vyléčení 
všech šrámů a do příští sezóny mnoho sil. 

Sportu zdar a hokeji zvlášť přeje 
Alois (Lolo) Kožený. 
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P O D L A H Á Ř S T V Í
S l e z á k

Montáž a broušení parket, 
plovoucích podlah, PVC, koberců, 

včetně dodávky materiálu.

 

Tel. ��� �38 9��
www.podlahyslezak.cz

RESTAURACE NA JEVIŠTI  
v A.centru v Adamově

 pořádá v měsíci květnu 

VÍKENDOVÉ HUDEBNÍ AKCE! 
 Aktuální rozpis je k dispozici v restauraci.

Přijmeme vyučeného kuchaře s praxí, 
informace v restauraci.

Pořadí 
Pořadí 
celkem 

v OP
Příjmení, jméno

Br
an

ky

As
ist

en
ce

Bo
dy

1. 8. KOLENÁČ Jiří - Koleno 19 7 26
2. 18. JUŘENA Milan - Čuřil 8 10 18
3. 29. MILFAIT Tomáš - Dolfa 5 10 15
4. 30. BARTOŠ Zdeněk 11 3 14
5. 70.-71. PRŮCHA Aleš - Doktor 4 2 6
6. 84.-91. KUNC Martin - Márty 2 3 5
7. 84.-91. THOŘ Michal - Hogen 2 3 5
8. 93.-95. MIHOK Radoslav - Čigi 2 2 4
9. 97.-99. DOSTÁL Michal - Medvěd 1 3 4

10. 112.-119. ŠMAHEL Petr - Nafťák 1 2 3
11. 126.-132. BUREŠ Zdeněk - Dráty 1 1 2

12.-13. 133.-138. DVOŘÁK Milan - Milaňiju 0 2 2
12.-13. 133.-138. RYCHTECKÝ Bohdan - Bugas 0 2 2
14.-16. 139.-151. KUBÍČEK Petr - Kuba 1 0 1
14.-16. 139.-151. DITTRYCH Miroslav - Didi 1 0 1
14.-16. 139.-151. ŠŤASTNÝ Petr - Bubo 1 0 1
17.-18. 152.-158. KEJŘ David - Polda 0 1 1
17.-18. 152.-158. NOVOTNÝ Václav - Mladej 0 1 1

Tabulka kanadského bodování

Konečná tabulka okresní přebor 2011/12
Poř. Tým Z V VN PN P Skóre Body

1. TJ Sokol Rájec Jestřebí 16 14 1 0 1 125:41 44
2. HC Blansko 16 13 0 1 2 136:48 40
3. TJ Sokol Březina 16 11 0 0 5 77:56 33
4. Dynamiters Blansko HK 16 7 0 0 9 54:58 21
5. TJ Spartak Adamov 16 6 0 1 9 60:72 19
6. HC Lysice 16 5 2 0 9 47:70 19
7. SK Bacardi Letovice 16 4 2 1 9 59:102 17
8. TJ Sokol Černá Hora 16 2 2 2 10 52:96 12
9. TJ Sloup 16 3 0 2 11 49:116 11

Poř. Tým 2 min. 5 min. OT OK TH Celkem
1. HC Lysice 62 / 1 / / 134
2. TJ Sokol Rájec Jestřebí 65 / 1 / / 140
3. TJ Sloup 61 / 2 / / 142
4. Bacardi Letovice 76 / 1 / / 162
5. HC Blansko 61 2 1 2 / 182
6. Dynamiters Blansko HK 77 / 3 / / 184
7. TJ Sokol Černá Hora 64 2 1 1 1 193
8. TJ Sokol Březina 94 / 3 / / 218
9. TJ Spartak Adamov 115 2 1 2 1 315

V Soutěži Kanadského Bodování bylo hodnoceno celkem 177 hráčů ze 
všech zúčastněných oddílů. První čtyřka Kanadského bodování vstřelila 
více než 3/4 branek Adamova.

Soutěž slušnosti

OT = 10 min. (osobní trest) 
OK = 20 min., buď druhý OT v jednom zápase, nebo faul, potom je to 5+OK 
TH = 25 min. trest ve hře, vždycky automaticky s trestem 5“, 5+TH 
DT = disciplinární trest 
Znovu  poslední  místo!  Je  sice  nelichotivé,  ale  ruku  na  srdce.  Můžeme  si  za 
to sami.  Je pravda, že  rozhodčí nemají Adamov rádi a už  jenom za škaredý 
pohled nás vylučují. 
Jednoznačně nejslabším článkem soutěže jsou rozhodčí.
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNO

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 31. 5. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

00 00

1.990,-
w bauhhab

9.990,-

3.290,-

3.490,-

2.990,-

Značkové 
suché 
maltové 
směsi
25 kg

Zahradní nábytek Jasmín
provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov 
křeslo, stohovatelné stůl, 159 x 97 cm  lavička

1.990,- 5.030,- 3.490,-

Přesné tvárnice
50 – 300 x 500 x 250 mm, 
hladké nebo 
PDK

Benzinový křovinořez
Hurricane HBI 80, motor 2-taktní, 
výkon 0,8 kW/ 
1,1 PS, 25 cm3, 
šířka záběru 
struna 43 cm/ 
nůž 23 cm, struna 

 2 mm, 2x 3 m 
nebo 4-zubový nůž

Zahradní houpačka
3-místná, ocelová konstrukce, práškově lakováno, 
pohodlné polstrování, barva mandarinka, il. foto

Benzinová sekačka
Hurricane HBG 39, výkon 1,55 kW/ 2,04 PS, 
šířka záběru 39 cm, motor GGP RS100, 
4-taktní, 100 cm3, 5 poloh nast. výšky střihu, 
šasi tvrzený plast, sběrný koš 45 l, il. foto

2,04 PS 3,5 PS

3,1 PS

46 cm

53 cm
39 cm

Benzinová sekačka s pojezdem
Gardol 5350 SPE, výkon 2,6 kW/ 3,5 PS, šířka 
záběru 53 cm, motor B&S 625 Series, 4-taktní, 
190 cm3, elektrostart, 5 poloh nast. výšky střihu, 
centrální, šasi ocelový plech, sběrný koš 60 l

Benzinová řetězová pila
Gardetech GTW 5218, 2-taktní motor, výkon 3,1 PS, 
objem 52 cm2, řezná lišta 46 cm, hmotnost 6 kg, 
řetěz Oregon, automatické mazání

d l š

od

50,-
špická •š i kááž

od

14,50

ní 7 vchí

0

Adamov 160x230 CMYK.indd   1 13.04.12   13:20
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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, S. Můčková. Odpovědný 

pracovník V. Dudíková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 630, mobil: 773 990 476, e-mail: veronika.dudikova@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 31.5.2012 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 

 
 

 

 


čččč



Nákup a prodej - byty, 
domy, pozemky 

 

Oceňování nemovitostí 

Zajištění financování Vašeho bydlení

ě
byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou


 Pěkný byt 2+1, Komenského, 959tis Kč 

garáž, Komenského, 99tis. Kč 
 


 

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

 


Kancelář: Palackého 158, 612 00 Brno 

www.re-max.cz 


