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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Zájezd do ZOO ve Dvoře Králové a Pece pod Sněžkou – nejen děti, 
ale i dospělí si užili bobovou dráhu.

Exkurze na brněnské letiště - návštěva Aero klubu v Brně Tuřanech. Čtvrté adamovské medobraní u manželů Rybářových.

Výlet do Břeclavi, Janohradu a Lednice – start z přístaviště. Atmosféra výstavy nazvané „Koloniál pana Bajzy“.

Cestou jsme si prohlédli přehradu „Les Království“

Prázdniny v MKS
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012

9.6. Parním vlakem na Dětský den s liškou Bystrouškou České dráhy, Město Adamov

Tenisové hry dětí a mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

21.6. SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A ŠKOLNÍ DRUŽINY MKS, TJ Sokol - ženy

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 1.9. Bruslení pro děti, rodiče a sportovce v každém věku TJ SPARTAK - hokejový oddíl

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

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

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

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

9.12. 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

Letní noc 
TŘETÍ ZUBY 

DurMaj 
Adamov • 8.9.2012 • od 20 00 hod. 

Ptačina - hřiště Ronovská (nad školou) 
Vstup zdarma 

 
Město ADAMOV 
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Z jednání Rady města Adamova
Na 38. schůzi konané dne 18. 6. 2012 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápisy z 15., 16. a 17. 
zasedání komise Projektu Zdravé město 
Adamov a místní Agendy 21 a zápis ze 17. 
zasedání Kulturně informační komise.
Schválila Smlouvu o pronájmu pozemku 
parc. č. 73/3 v k. ú. a obci Adamov s ob-
čanským sdružením Slovan Brno. Jedná 
se o krátkodobý pronájem travnaté plo-
chy na Městském stadionu Jindřicha Svo-
body v Adamově. Město Adamov požá-
dalo fotbalový klub Slovan Brno o mož-
nost využití fotbalového hřiště ve dnech 
24. – 26. 7. 2012 k tréninkovým účelům 
pro družstvo dorostu.
Schválila smlouvu o právu provést stav-
bu týkající se přeložení samostatného 
odměrného místa mimo objekt městské-
ho úřadu na pozemek parc. č. 234/2 v k. 
ú. a obci Adamov mezi Městem Adamov 
a UPC Česká republika, s. r. o.
Schválila smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene pro kabelo-
vou smyčku VN 22 kV na pozemcích parc. 
č. St. 1126, č. 417/7, 417/8, 412/4, 420, 
450/9 v k. ú. a obci Adamov mezi Městem 
Adamov a E.ON Distribuce, a. s.
Vzala na vědomí Provozní řád – koupališ-
tě Adamov I. – Horka a schválila Návštěv-
ní řád koupaliště Adamov I. – Horka pro 
rok 2012.
Schválila Smlouvu o dílo VO 105/2012 
s firmou EMPESORT s. r. o., Železniční-
ho vojska 1472, Valašské Meziříčí. Před-
mětem této smlouvy je dodání veřejné-
ho osvětlení v rozsahu EKO-LED 33/14 
– Santo OR - 14 ks, EKO-LED 58/24 – Zeus 
11 ks. Světla jsou na základě smlou-
vy o výpůjčce, která byla schválena na 
26. schůzi Rady města Adamova dne 
22. 11. 2011, od 1. 12. 2011 nainstalová-
na na ulici Družstevní.
Schválila Smlouvu o dodávce energií s fir-
mou Adavak s. r. o., pro pracovní skupinu, 
která má své zázemí v budově kotelny na 
ulici Nádražní č. p. 481, Adamov.
Schválila Smlouvu o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny č. 9101219847 
s firmou E.ON Česká Republika, s. r. o. 
Předmětem této smlouvy je změna saz-
by u odběrného místa na ulici Neuman-
nova – nový hřbitov.
Schválila smlouvu o dílo s firmou GAMA 
J+P s. r. o., Kolonie 302, Adamov na akci 
„Dům služeb, výměna výplní včetně sta-
vebních úprav“.



















Zprávy z radnice
Schválila text výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Doteplení objektu DPS“ a uložila odbo-
ru SMM zaslat výzvu firmám dle zápisu 
a schválila složení komise pro otevírání 
obálek a hodnotící komise pro vyhodno-
cení veřejné zakázky malého rozsahu dle 
zák. č. 137/2006 Sb.
Schválila Mandátní smlouvu č. V000381 
na realizaci výběrových řízení v rámci 
projektu „Protipovodňová opatření Měs-
ta Adamov“ se společností Renards pro-
tender, s. r. o.
Schválila Mandátní smlouvu č. R000954 
na poskytnutí služeb dotačního manage-
mentu v rámci projektu „Protipovodňová 
opatření Města Adamov“ se společností 
Renards, s. r. o.
Vzala na vědomí výpověď Smlouvy o ná-
jmu bytu č. 28/2001/B ze dne 1. 10. 2001 
k bytu č. 62 na ul. Komenského 6 v Ada-
mově a schválila Dohodu o finančním vy-
pořádání vztahující se k bytu č. 62 na ul. 
Komenského 6.
Schválila Dodatek č. 17 ke smlouvě o za-
jištění sběru, svozu a likvidaci směs-
ného komunálního, objemného, ne-
bezpečného a tříděného odpadu č. 
S/200515/31300061/08 se společností 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., 
kterým dochází k navýšení počtu odpa-
dových nádob o objemu 110 l o 4 ks.
Schválila Smlouvu o vzájemné propa-
gaci mezi Městem Adamov a KOMETA 
GROUP, a. s. na období od 1. 7. 2012 do 
30. 7. 2013.
Udělila v souladu s vyhláškou č. 1/2004 
o udržování a čistoty pořádku ve měs-
tě Adamově, článku 8 výjimku pro po-
řádání Rockové letní noci konané dne 
23. 6. 2012, týkající se doby ukončení 
veřejné produkce hudby s tím, že konec 
této akce byl povolen do 02:00 hodin. 
Rozhodla, že se Město Adamov bude 
spolupodílet na konání akce „Rocková 
letní noc,“ konané dne 23. 6. 2012 v Ada-
mově.
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, a v souladu s ustanove-
ním § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

projednala Zápis z 1. jednání konkursní 
komise pro konkursní řízení na obsaze-
ní pracovního místa ředitele/ky Základní 
školy a mateřské školy Adamov ze dne 



















a)

30. 4. 2012 a Zápis z 2. jednání konkursní 
komise pro konkursní řízení na obsaze-
ní pracovního místa ředitele/ky Základní 
školy a mateřské školy Adamov ze dne 
21. 5. 2012,
vzala na vědomí usnesení vydané kon-
kursní komisí na základě výsledků kon-
kursního řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ky Základní školy a mateř-
ské školy Adamov proběhlého dle vyhl. 
§ 54/2005 Sb., o náležitostech konkursní-
ho řízení, 
jmenovala s účinností od 1. 8. 2012 ře-
ditelkou Základní školy a mateřské školy 
Adamov Mgr. Janu Burianovou, a to na 
funkční období v délce 6 let.

Schválila smlouvu o právu provést stavbu 
elektronických komunikacích na pozem-
cích uvedených ve smlouvě mezi Městem 
Adamov a firmy ABLE agency, s. r. o.
Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 3/2012.
Schválila Smlouvu o výpůjčce pozem-
ků parc. č. 236/1, parc. č. 237/3, parc. č. 
237/7, parc. č. 235/2, parc. č. 235/3, parc. 
č. 235/6 mezi Římskokatolickou farností 
Adamov a Městem Adamov. K výpůjčce 
pozemků dochází za účelem plánované 
realizace akce „Revitalizace prostranství 
kolem kostela sv. Barbory v Adamově“.

Na 39. schůzi konané dne 27. 6. 2012 
mimo jiné RM:

Na základě výsledku poptávkového řízení 
na tisk stolního kalendáře města Adamo-
va pro rok 2013 rozhodla uzavřít smlou-
vu s firmou MIKADAPRESS s. r. o., a schvá-
lila Smlouvu o dílo s touto firmou.
Vzala na vědomí žádost Víta Uhlíře, 
NOVA M spol. V, ze dne 18. 6. 2012 
o vydání souhlasu vlastníka se změnou 
užívání stavby a uděluje souhlas ke 
změně užívání stavby pro nebytové 
prostory v Domě služeb na ulici 
Družstevní 1 v Adamově. 
Schválila Smlouvu č. 01/2012 o užívání 
stavby s Mendelovou univerzitou v Br-
ně. Předmětem smlouvy je pokračování 
v užívání části veřejné účelové komuni-
kace (přejezd mezi lesními cestami ul. 
Neumannova a ul. Opletalova) a nezpev-
něné účelové cesty (výjezd na ul. Opleta-
lova z lesní cesty od ČOV).
Schválila Smlouvu č. 24/2012 o užívání 
stavby s Mendelovou univerzitou v Br-
ně. Předmětem smlouvy je pokračování 
v užívání komunikace vedoucí z Útěcho-
va do Adamova.
Schválila Smlouvu o leasingu se spo-
lečností ESSOX, s. r. o., Senovážné nám. 
231/7, České Budějovice na nákup sva-
hové sekačky Spider Mini.

b)

c)
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Vzala na vědomí Zápis o vyhodnoce-
ní veřejné zakázky ze dne 21. 6. 2012 
na realizaci stavebních prací s názvem 
„Úpravy dětského hřiště na ulici Lesní,“ 
schválila nejvýhodnější nabídku na rea-
lizaci stavebních prací s názvem „Úpravy 
dětského hřiště na ulici Lesní“ od společ-
nosti GAMA J+P, s. r. o a Smlouvu o dílo 
s touto společností.
Schválila vypsání veřejné ankety s ná-
zvem „ Adamovský strašák 2012“ na we-
bových stránkách www.adamov.cz spo-
jenou se vzhledem města.
Vzala na vědomí zápisy z 18. zasedání 
komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21 a zápis z 18. zasedání 
Kulturně informační komise.
Vzala na vědomí žádost Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno ze dne 
22. 6. 2012 o vyjádření k udělení licence 
na provozování vnitrostátní veřejné lin-
kové osobní dopravy pro dopravce Tour-
bus, a. s., Opuštěná 4, 602 00 Brno a roz-
hodla, že nemá námitku proti udělení 
uvedené licence.
Schválila položkové znění Rozpočtových 
opatření č. 3/2012 a č. 4/2012 schvále-
ných na 14. zasedání zastupitelstva.
Vzala na vědomí zánik mandátu Ing. Ja-
roslava Bernáška dle § 55 odst. 2 písm. 
b) zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ke dni 26. 6. 2012 a v souladu s ustano-
vením § 56 odst. 2 téhož zákona vydala 
Osvědčení o nastoupení do funkce člena 
Zastupitelstva města Adamova, kterým 
osvědčila, že Mgr. Martin Pačovský se stal 
dne 27. 6. 2012 členem Zastupitelstva 
města Adamova.

Na 40. schůzi konané dne 24. 7. 2012 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí Zápis z 6. schůze likvi-
dační komise.
Schválila smlouvu č. 03/2012/PP o pro-
deji pozemku parc. č. 450/12 v k. ú. a obci 
Adamov mezi Městem Adamov a manže-
li Knechtovými, Brno, který byl schválen 
na 14. zasedání zastupitelstva.
Schválila smlouvu č. 02/2012/PP o pro-
deji pozemku parc. č. 450/11 v k. ú. a obci 
Adamov mezi Městem Adamov a společ-
ností Gama J+P, s. r. o, který byl schválen 
na 14. zasedání zastupitelstva.
Schválila smlouvu o právu provést stav-
bu týkající se vybudování kanalizační 
přípojky s napojením na veřejnou kana-
lizační síť na pozemku parc. č. 330 v k. ú. 
a obci Adamov mezi Městem Adamovem 
a manželi Kriklovými, Adamov.





















Schválila smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k umístění 
optických kabelů pro internetovou síť na 
pozemcích a budovách v majetku měs-
ta mezi Městem Adamov a ABLE agency, 
s. r. o.
Vzala na vědomí výsledek poptávkového 
řízení provedeného v souladu s vnitřním 
předpisem č. 9/2007 zadávání veřejných 
zakázek odborů a veřejných zakázek 
na provoz tajemnicí městského úřadu, 
na základě kterého schválila výpověď 
Smlouvy o poskytování zvýhodněných 
podmínek č. 2010-11109856618 uzavře-
né dne 16. 8. 2010 mezi Městem Ada-
mov a společností Vodafone Czech Re-
public a. s. a uzavření Rámcové smlouvy 
o službách elektronických komunikací 
a o prodeji elektronických komunikač-
ních zařízení a jejich příslušenství mezi 
Městem Adamov a společností T-Mobile 
Czech Republic a. s., a to s účinností od 
1. 9. 2012.
V souladu s ust. § 34a odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů udělila firmě Kompakt, 
spol. s r. o., zastoupené Ing. Janem Vaš-
kem, souhlas s užitím znaku města na Re-
klamní informační plakát města Adamo-
va určený k distribuci do bytových domů 
ve městě Adamově.
Schválila Smlouvu o dílo na zpracování 
Plánu odpadového hospodářství měs-
ta Adamova na období 2013 až 2017 se 
společností ECO-Management, s. r. o.
Vzala na vědomí žádost pana Nečase, by-
tem Adamov ze dne 28. 6. 2012 o odkup 
žulových kostek tvořící ozdobnou zídku 
na Smetanově nám. v Adamově avšak 
tento prodej materiálu neschválila.
Vzala na vědomí žádost Šipkového klubu 
Adamov, Družstevní 1, Adamov ze dne 4. 
7. 2012 o umístění venkovní jednotky kli-
matizace na budovu Domu služeb na ul. 
Družstevní 1 v Adamově a schválila vy-
hovění žádosti.
Vzala na vědomí žádost ze dne 27. 6. 
2012 společnosti INTAR a. s., v zastoupe-
ní společnosti Vodafone Czech Republic 
a. s. o vyjádření k umístnění technologic-
kého zařízení na střechu budovy ul. Ko-
menského 6 v Adamově a k umístění zá-
kladnové stanice společnosti Vodafone 
Czech Republic a. s. dala souhlas s tím, 
že odboru SMM uložila předložit za tímto 
účelem návrh nájemní smlouvy na pro-
nájem části střechy budovy Komenského 
6 v Adamově.
Vzala na vědomí žádost Víta Uhlíře NOVA 
M spol. V, Opletalova 26, Adamov ze dne 
16. 7. 2012 o změnu Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 02/2008/SN týka-

















jící se výše nájemného, avšak ke změně 
nedala souhlas.
Schválila přijetí věcného daru – mobiliář 
v rámci rozvoje dopravní obslužnosti od 
Jihomoravského kraje. Na základě této 
smlouvy nyní daruje JMK městu Adamo-
vu mobiliář: 11 ks stojanů na kola, 4 ks la-
viček, 4 ks odpadkových košů, který byl 
ve městě instalován v roce 2007 a 2009 
v rámci projektu „Rozvoj dopravní ob-
služnosti v Jihomoravském kraji formou 
IDS“. 
Schválila záměr výpůjčky nebytových 
prostor v budově MěÚ, U Kostela 1, Ada-
mov za účelem zřízení turistického in-
formačního centra, které bude provo-
zovat Římskokatolická farnost Adamov 
a uložila odboru SMM zveřejnit záměr 
výpůjčky.
Schválila přijetí finančního daru ve výši 
1000,- Kč od D. Ševčíkové, Generali Po-
jišťovna a. s., agenturní kancelář, Blansko 
na pořízení ochranných pomůcek pro 
Městskou policii Adamov.
Doporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova schválit přijetí neinvestiční účelo-
vé dotace ve výši 125.000,- Kč, na úhradu 
ztráty vzniklé poskytováním žákovského 
jízdného dopravci, zajišťujícímu pro měs-
to Adamov veřejnou dopravu.
Schválila záměr odprodeje části pozem-
ků parc. č. 181/1, 178/1, vše v k. ú. a obci 
Adamov dle přiloženého nákresu na ka-
tastrální mapě a uložila odboru kancelář 
tajemníka vyvěsit schválený záměr na 
úřední desce.
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák.
č.128/2000 Sb., zákona o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů uděluje Základní 
škole a mateřské škole Adamov, příspěv-
kové organizaci, souhlas s dofinancová-
ním mzdových prostředků školy na ob-
dobí 1. 9. 2012 až 31. 12. 2012 z přiděle-
ných finančních prostředků, které škola 
obdržela z rozpočtu Města Adamov na 
neinvestiční výdaje.

Na 41. schůzi konané dne 6. 8. 2012 po 
jednání zastupitelstva mimo jiné RM:

Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ná-
jmu movité věci „ALL-IN“ č. 141/ADA-
MOV/ALL-IN/40413 uzavřené mezi Měs-
tem Adamov a firmou TA Triumph-Adler 
Česká republika s. r. o., na základě které-
ho uvedená firma dodala kvalitnější stro-
je, než které byly dohodnuty v původní 
smlouvě a to za původní cenu.
Schválila dodatek č. 2 vnitřního předpi-
su č. 11/2011 Organizační řád Městského 
úřadu Adamov účinný od 7. 8. 2012. Tím-
to dodatkem došlo k dočasnému zvýše-
ní počtu pracovníků technické skupiny 
o dva pracovníky jako rezerva pro po-



















�

hyblivost počtu pracovníků přijímaných 
na dobu určitou. 
Schválila Kupní smlouvu s firmou Ma-
teyko, Želešice na prodej vozidla Škoda 
PickUp za účelem ekologické likvidace 
tohoto vozidla.
Vzala na vědomí doručené nabídky na 
realizaci výběrového řízení s názvem 
„Výběr dopravce městské hromadné do-
pravy v Adamově,“ vyhodnotila jako nej-
výhodnější nabídku od společnosti Re-
nards protender, s. r. o. Brno a schválila 
mandátní smlouvu s touto společností.
Schválila text Zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce zadanou dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů v rámci pro-
jektu „Lávka přes řeku Svitavu v Adamově 
u obchodního A-centra (Albert)“ a schvá-
lila složení komise pro otevírání obálek 
a hodnotící komisi pro vyhodnocení této 
veřejné zakázky malého rozsahu.
Schválila položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 5/2012.
Vzala na vědomí Zadávací dokumenta-
ce s názvem „Protipovodňová opatření 
města Adamov-digitální plán“ a „Proti-
povodňová opatření města Adamov-
protipovodňové hlásiče“ a uložila mís-
tostarostovi zajistit zaslání zadávacích 
dokumentací na Státní fond životního 
prostředí ČR ke schválení. 
Schválila nejvýhodnější nabídku na akci 
„Doteplení objektu DPS“ od firmy AKZ 
stavby spol. s r. o., Ořechov a schválila 
Smlouvu o dílo s touto firmou.
Schválila změny provozních řádů na dět-
ských hřištích v Adamově, na základě 
kterých dochází v období letních prázd-
nin tj. v období od 1. 7. – 31. 8. kalendář-
ního roku k prodloužení provozní doby 
všech hřišť v Adamově do 20:00 hod. 
Vzala na vědomí návrh změny doprav-
ního značení po městě a uložila odboru 
správa majetku města zaslat navržené 
změny ke schválení MěÚ Blansko, oddě-
lení dopravy.
Vzala na vědomí přehled doručených na-
bídek v rámci poptávkového řízení „Ká-
cení stromů – starý hřbitov“ a schválila 
nejvýhodnější nabídku od společnosti 
Adamera, s. r. o.

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova:
Dne 27. 6. 2012 se konalo 14. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:

Byl schválen prodej pozemku parc. č. 
252/27 o výměře 42 m2 druh pozemku 





















zahrada v k. ú. a obci Adamov panu Rau-
šerovi, Adamov za celkovou cenu 5750,- 
Kč a bylo uloženo Radě města Adamova 
projednat a schválit příslušnou smlouvu.
Byl schválen prodej pozemku parc. 
č. 450/10 o výměře 56 m2 druh pozem-
ku ostatní plocha v k. ú. a obci Adamov 
panu Čechovi, Adamov za celkovou cenu 
5600,- Kč a bylo uloženo Radě města 
Adamova projednat a schválit příslušnou 
smlouvu.
Byl schválen prodej pozemku parc. 
č. 450/12 o výměře 66 m2 druh pozem-
ku ostatní plocha v k. ú. a obci Adamov 
manželům Knechtovým, Brno za celko-
vou cenu 8661,- Kč a bylo uloženo Radě 
města Adamova projednat a schválit pří-
slušnou smlouvu.
Byl schválen prodej pozemku parc. č. 
450/11 o výměře 64 m2 druh pozemku 
ostatní plocha v k. ú. a obci Adamov fir-
mě GAMA J+P, s. r. o. se sídlem Kolonie 
č. 302, 679 04 Adamov, za celkovou cenu 
8399,- Kč a bylo uloženo Radě města 
Adamova projednat a schválit příslušnou 
smlouvu.
Nebyl schválen bezúplatný převod po-
zemků parc. č. 417/13 o výměře 383 m2, 
č. 442/4 o výměře 79 m2, vše v k. ú. Ada-
mov a staveb nacházejících se na výše 
citovaných pozemcích včetně betono-
vého žlabu, který je umístěn na pozemku 
města, z majetku Jihomoravského kraje 
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, do majetku Města Adamova. Jedná 
se o tyto stavby: opěrná betonová zeď, 
ochranné zábradlí, silniční svodidlo a be-
tonový žlab. 
Byl schválen bezúplatný převod pozem-
ku parc. č. 46/28 o výměře 125 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v k. ú. Adamov 
z majetku České republiky, zastoupené 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 do majetku Měs-
ta Adamova a uloženo Radě města Ada-
mova projednat a schválit příslušnou 
smlouvu.
Nebyl schválen odpis nedobytné po-
hledávky Města Adamova ve výši 
541.421,63 Kč vůči společnosti Americas 
International Brokers, a. s. 
Byl schválen závěrečný účet Města Ada-
mova za rok 2011 včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření Města 
Adamova za rok 2011 a vyjádřen souhlas 
s celoročním hospodařením Města Ada-
mova za rok 2011, a to bez výhrad.
Bylo schváleno přijetí neinvestiční účelo-
vé dotace ve výši 70.000,- Kč, na zajištění 
„Pomocného analytického přehledu“.

















Bylo schváleno přijetí neinvestiční účelo-
vé dotace ve výši 20.000,- Kč, na realiza-
ci projektu Organizace akcí celostátních 
kampaní NSZM ve městě Adamově.
Bylo schváleno přijetí 20% zálohy účelo-
vé dotace z operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost ve výši 
275.298,69 Kč určené Základní škole 
a mateřské škole Adamov, příspěvkové 
organizaci na projekt „Profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků Základní 
školy a mateřské školy Adamov“.
Byla schválena rozpočtová opatření 
č. 3/2012 a č. 4/2012.
Bylo schváleno prominutí poplatků z pro-
dlení stanovených Platebním rozkazem 
č.j. 70Ro 990/2007-12 ve výši 75.000,- Kč 
a Rozsudkem č.j. 5C 172/2006-28 ve výši 
100.000,- Kč.
Byly vzaty na vědomí zápisy z jednání 
Kontrolního výboru, konané dne 23. 4. 
2012 a 4. 6. 2012 a zápis z Finančního vý-
boru, konaného dne 25. 6. 2012.
Bylo konstatováno panem starostou, že 
pan Ing. Jaroslav Bernášek podal rezig-
naci na mandát člena zastupitelstva a na 
jeho místo dnem 27. 6. 2012 nastoupil 
pan Mgr. Martin Pačovský. 

Dne 6. 8. 2012 se konalo 15. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné:

Složil slib nový zastupitel za volební stra-
nu „Volba pro město“ pan Mgr. Martin Pa-
čovský, který nastoupil v souladu s ust. § 
56 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, namísto Ing. Jaroslava Bernáška, jenž 
podal dne 26. 6. 2012 rezignaci na svůj 
mandát zastupitele.
Byl vzat na vědomí zápis z Finančního vý-
boru, konaného dne 2. 8. 2012.
Bylo schváleno přijetí neinvestiční účelo-
vé dotace ve výši 125.000,- Kč, na úhradu 
ztráty vzniklé poskytováním žákovského 
jízdného dopravci, zajišťujícímu pro měs-
to Adamov veřejnou dopravu. 
Bylo schváleno přijetí neinvestiční účelo-
vé dotace ve výši 20.000,- Kč, na zajiště-
ní případných výdajů v souvislosti s pří-
pravnou fází volby prezidenta České re-
publiky. 
Bylo schváleno rozpočtové opatření 
č. 5/2012.

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
a jednání zastupitelstva zpracovala tajemnice 

Bc. Libuše Špačková
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Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Vybrané události z června 2012 
konkrétně:

V nočních hodinách bylo strážníkům telefo-
nicky oznámeno Policií ČR Brno, že na nádraží 
ČD v Adamově dochází ke rvačce mezi devíti 
účastníky. Když se strážníci dostavili na místo, 
nacházela se zde již méně početná skupinka 
osob. Tito uvedli, že je právě napadly další 
dvě osoby, které z místa již odešly. Strážníci 
zajistili ošetření zraněným osobám tak, že na 
místo přivolali zdravotní záchrannou službu. 
V dalších dnech strážníci prováděli šetření ke 
zjištění skutečného stavu věci, při čemž bylo 
zjištěno, že došlo k naplnění skutkové podsta-
ty trestného činu a celá věc byla postoupena 
OO PČR Blansko k dalšímu opatření.
K fyzickému napadení rybářů byli strážníci 
přivoláni nedaleko ulice Hradní, kde se maji-
teli pozemku nelíbilo, že přes něj chodí míst-
ní rybáři při vykonávání svého koníčku. Po 
příjezdu strážníků na místo se vše vysvětlilo, 
účastníci ,,strkanice,, se udobřili a strážníci 
proto celou věc vyřešili domluvou. 
Další ze série napadení se tentokrát odehrá-
lo na vlakové zastávce ČD Adamov, kde sku-
pinka mladíků napadla pána, který vystupo-
val z vlaku. Mladíci, posilněni alkoholickými 
nápoji, si muže vyhlédli již ve vlaku, když se 
zastal cestující, kterou obtěžovali. Na místo se 
jako první dostavil strážník v civilu, který byl 
tou dobou na cestě do práce a zmapoval si-
tuaci na místě. Když bylo odvráceno bezpro-
střední nebezpečí, vrátil se opět na místo již 
ve stejnokroji strážníků, aby celou věc do-
řešil. Bylo zjištěno, že jeden z mladíků, který 
byl zřejmě iniciátorem celého incidentu, se 
vydal směrem na sídliště Ptačina. Strážníci se 
tedy vydali na Ptačinu, kde spatřili jim dobře 
známého mladíka. Jelikož mladík odmítal se 
strážníky komunikovat, byl předveden na slu-
žebnu MP Adamov k podání vysvětlení a poté 
převezen k vystřízlivění na protialkoholní zá-
chytnou stanici Brno – Černovice, kde se ze 
svého jednání vyspal. Dále se mladík a jeho 
kamarádi budou zpovídat správnímu orgánu 
pro projednávání přestupků MěÚ Adamov, je-
likož jsou podezřelí z přestupku proti občan-
skému soužití.
K podivnému obsahu zavazadel byli strážní-
ci přivoláni pracovnicí ČD, která tyto převzala 
od neznámého muže do úschovny. Strážníci 
zjistili totožnost muže, který zde zavazadla 
uschoval. Jelikož zavazadla obsahovala růz-
né elektrické kabely, které mohly pocházet 
z trestné činnosti, byl muž požádán o podá-
ní vysvětlení a celá věc je dále v šetření MP 
Adamov.









Jelikož je konec školního roku každoročně 
spojen s popíjením alkoholu, kterého se ne-
zřídka účastní i osoby mladší 18 let, proběha-
la ve spolupráci s OO PČR Blansko na území 
města Adamova akce, zaměřená na kontrolu 
požívání alkoholu mladistvými. Při tomto byli 
přistiženi dva mladistvý pod vlivem alkoholic-
kých nápojů. 
V průběhu měsíce června byli strážníci přivo-
láni hned k několika případům krádeže v ob-
chodním domě Albert, řešili případ pokou-
saného psa druhým psem, z preventivních 
důvodů provedli měření rychlosti vozidel na 
ulici Mírová, byli přivoláni k dopravní neho-
dě a dávali právní radu a pomoc okradeným 
seniorům, kteří doplatili na svou dobrosrdeč-
nost. 

 Vybrané události z července 2012 
konkrétně:

Při hlídkové činnosti na ulici Nádražní spat-
řili strážníci několik stojících vozidel a osob, 
z nichž někteří pomáhali cyklistovi, který 
zřejmě upadl a způsobil si drobná zranění. 
Jedním ze ,,zasahujících,, byl i vedoucí JSDH 
Adamov pan Ing. Petr Kupka, který muži po-
skytnul první ošetření, přivolal na místo zdra-
votní záchrannou službu a dále spolupraco-
val se strážníky. Jakmile to bylo možné, byla 
u cyklisty provedena dechová zkouška, kte-
rá prokázala přítomnost alkoholu v dechu. 







Vzhledem k výše uvedenému byla na místo 
přivolána hlídka dopravního inspektorátu 
PČR k provedení dalšího šetření.
Podivné chování mladého jezdce na motocy-
klu spatřili strážníci při průjezdu kolem ulice 
Fibichova, a proto se rozhodli provést kon-
trolu oprávněnosti řízení motocyklu, jakož 
i dalších patřičných dokladů. Mladík se snažil 
motocykl zaparkovat u nedaleké benzínové 
stanice a odejít, avšak strážníci ho celou dobu 
pozorovali a poté vyzvali k podání vysvětlení 
a předložení dokladů potřebných k řízení mo-
tocyklu. Bylo zjištěno, že mladík nevlastní ři-
dičské oprávnění. Na místo byl přivolán vlast-
ník motocyklu, který si jej převzal a mladík se 
ze svého jednání bude zpovídat příslušnému 
správnímu orgánu. 
Na volně se potulujícího psa upozornila stráž-
níky obsluha místní restaurace, do které tento 
čtyřnohý kamarád zavítal. Strážníci si tuláka 
převzali a po neúspěšných pokusech sehnat 
jeho pána putoval do útulku pro opuštěná 
a toulavá zvířata v Blansku. 
K rušení nočního klidu byli strážníci přivolá-
ni na ulici Pod Horkou, kde se podnapilý muž 
dobýval do bytu své přítelkyně. Celá věc se 
vysvětlila a přítelkyně si muže odvedla domů. 
Na místě došlo k obnovení nočního klidu 
a uvedené jednání bylo vyřešeno domluvou. 
V součinnosti s JSDH Adamov bylo ve dvou 
případech provedeno odstranění padlého 
stromu přes komunikaci. Při těchto úkonech 
provádí strážníci MP Adamov zejména usměr-
ňování provozu. 

Mgr. Vítězslav Červený 
Vedoucí strážník MP Adamov









PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Úterý 4. 9. 2012 – Výroba ozdobných tužek

Od 15:30 hod. začínáme s výrobou originálních tužek. S sebou si přineste pouze tužky, které 
společně ozdobíme a psaní písemek nám půjde líp…

Pátek 7. 9. 2012 – Zdobení triček a látkových tašek
Na přinesená trička a tašky si zkusíme udělat zajímavou dekoraci z voskovek.

Zdobíme od 16:00 hod.

Pátek 14. 9. 2012 – Dekorace z písku
Přivezli jsme pro Vás opět spoustu barevných písků z rudického lomu. Přijďte si vyrobit 

zajímavý ozdobný předmět, který může sloužit jako dekorace, nebo pěkný dárek. Jestli máte 
doma různé staré skleněné láhve a dózy, vezměte si je prosím s sebou. Začínáme v 16:00 hod.

Úterý 18. 9. 2012 – Bazárek dětského ošacení a sportovního zboží
Zveme opět všechny do našeho klubového bazárku. Můžete zkusit prodat vše, co vám doma 

překáží a nakoupit si něco nového. Nabízet se bude dětské oblečení, boty, hračky, ale také 
kosmetika, bižuterie a ručně vyrobené dárečky. Bazárek bude otevřen od 15:00 – 19:00 hod.

Pátek 21. 9. 2012 – Znáte Adamov II.
Druhý ročník poznávací soutěže Znáte Adamov. Startujeme v 16:00 hod

od MKM, budeme plnit různé úkoly na stanovištích rozmístěných po městě.  
Bližší informace se dozvíte z rozhlasu a plakátů.

Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz 
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Významné výročí
Václav Gryc – 80 let

Narodil se 6. září 1932 v Krásensku u Vyško-
va. V roce 1943 byla obec násilně vystěhována 
a rodina se dostala do Bílovic nad Svitavou. Po 
absolvování základní vojenské služby (1951) 
Václav nastoupil do Škodových závodů v Ada-

mově do útvaru ST 2, kde pracoval jako dělník 
na stroji. Potom přešel do ZS, kde se vyrábě-
ly zapalovače do střel. Následoval „převod X,“ 
investiční celky ID a montáže čerpací techni-
ky až do roku 1976, kdy se v P 50 stal mistrem 
údržby. Od roku 1984 pracoval jako mechanik 
pro malou lisovnu. V roce 1989 převzal funkci 
mechanika P 50, kterou vykonával až do od-
chodu do důchodu.

Už od mládí měl Václav Gryc zájem o di-
vadlo, film a fotografování. Po nástupu do 

Slova pro povzbuzení

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
6. 7.  Anna Šumberová, 87 roků, 

Komenského 1
9. 7.  Anna Bláhová, 83 roky, 

Petra Jilemnického 4
9. 7.  Mikuláš Gimun, 81 rok, 

Petra Jilemnického 4
10. 7. Josef Popelka, 87 roků, 

Tererova 2
10. 7. Stanislav Šujan, 70 roků, 

Ronovská 4
11. 7. Mgr. Ing. Miroslav Ševčík, 83 roky, 

Neumannova 2
16. 7. Marie Šmerková, 70 roků,  

Osvobození 15
25. 7. Věra Casková, 82 roky, 

Opletalova 28
7. 8.  Josef Hovorka, 89 roků, 

Opletalova 44
8. 8.  Zdeněk Rybář, 80 roků, 

Komenského 5
9. 8.  Helena Perestová, 86 roků, 

Komenského 1
9. 8.  Marie Mazalová, 75 roků, 

Sadová 21
12. 8. Marie Osičková, 83 roky, 

Dvořákova 1
16. 8. František Hanák, 91 rok, 

Hybešova 24
19. 8. Jarmila Zoufalá, 70 roků, 

Komenského 17
23. 8. Marie Procházková, 82 roky, 

Komenského 1

Blahopřejeme k sňatku
21. 7. Radek Kořínek – Jana Povalačová, 

sňatek v Kyjově
18. 8. František Bednář – Eva Karasová, 

sňatek MěÚ Adamov
18. 8. Libor Gálik – Marie Wašniewská,  

sňatek Penzion „U Kamenného kola“

Úmrtí
2. 7.  Miroslav Martinek, roč. 1937, 

Komenského 7
11. 7. Květoslava Fialová, roč. 1929, 

Sadová 20
25. 7. Milada Musilová, roč. 1950, 

Mírová 7
26. 7. Anna Hašpicová, roč. 1927, 

Brno, Věstonická
27. 7. Karla Kuttnerová, roč. 1929, 

Tererova 7
5. 8.  Emilie Ondráčková, roč. 1933, 

Tererova 7
17. 8. Lubomír Dáňa, roč. 1953, 

Sadová 20

strojíren vstoupil také do Závodního klubu 
(dále ZK), a to v pobočce na Ptačí svatyni. Zde 
„v Dřeváku“ měli klubovny jak fotografové, 
tak filmaři, šachisté aj. Stal se členem foto-
kroužku. Potom následovala volba do výboru 
ZK, kde pracoval 5 let. V roce 1974 byl zvolen 
předsedou ZK a tuto funkci vykonával až do 
roku 1993, kdy došlo k ukončení činnosti ZK. 
Ve své funkci se věnoval všem kroužkům, kte-
ré byly v klubu a pomáhal v rozvoji zájmové 
činnosti zaměstnanců a občanů města. Členo-
vé kroužků měli dobré podmínky pro činnost, 
umisťovali se dobře i v celostátních soutěžích 
(výtvarníci, fotografové aj.), jiné kroužky se vý-
znamně podílely na rozvoji kultury v Adamo-
vě – divadelníci, Historicko-vlastivědný krou-
žek výstavami a vlastivědnou činností, decho-
vá a taneční hudba aj. Význam pro obyvatele 
města měla i knihovna ZK, která představova-
la do vzniku knihovny MKS jedinou možnost 
výpůjčky knih ve městě. Po vybudování Měst-
ského kulturního střediska v Adamově přispí-
val Václav Gryc ke spolupráci obou kulturních 
institucí. Práci v městském kulturním středis-
ku zůstal věrný i po odchodu do důchodu. 
V současné době se podílí na práci Historicko-
vlastivědného kroužku. 

Václavu Grycovi děkujeme za práci pro 
rozvoj zájmové činnosti a kultury v Adamově, 
přejeme mu především pevné zdraví, životní 
pohodu a spokojenost do dalších let.

JB

Nedá mně to, abych se nezmínil o jednom 
zajímavém prázdninovém zážitku. Ve Žďáru 
nad Sázavou se v polovině srpna sešlo na 6 
tisíc mladých na festivalu (oficiálně: Celostát-
ní setkání mládeže). Organizátory byli mladí 
křesťané a spolu se sedmi stovkami dobro-
volníků připravili na šest dní bezchybný pes-
trý program setkání, koncertů, workshopů, 
zamyšlení, her, sportu, ztišení, divadel, muzi-
kálů, přednášek, takže si mohl každý vybrat 
podle své nálady, zájmů, a nebo kamarádů 
(zdaleka ne všichni byli totiž věřící). Nechyběl 
ani společný program, který prokládaly pís-
ničkami střídavě tři kapely, při němž zazněla 
otevřená svědectví třeba o hledání životní-
ho partnera, o životě na vozíčku, o usmíření, 
o hledání smyslu života, o víře v Boha. Nechy-
běl humor, bar Barbar, všude vládla až nesku-
tečná pohoda.

Rád bych se rozdělil o jednu myšlenku ze 
setkání: jeden kněz vyprávěl, že měl kdysi jet 
autem přes celou Prahu ucpanými ulicemi za 
člověkem, který potřeboval akutní pomoc. 
Brzy vše vyřešil, a když se hlemýždím tem-
pem vracel, přemýšlel, jestli má to trmácení 
kvůli pár minutám smysl. Pak si uvědomil, že 
Bolt letěl na olympiádu kvůli deseti sekun-
dám až z Jamajky… pousmál se a odpověděl 
si: i kvůli jedné větě má cenu za někým zajet 
světa kraj, protože to může rozhodnout o je-
ho životním vítězství nebo prohře…

Jiří Kaňa

P.S. Televize tomuto setkání nevěnova-
la pozornost. Nepil se tam totiž alkohol, ne-
kouřilo se, v noci byl klid a neodhazovaly se 
odpadky ...
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KŘÍŽEM KRÁŽEM 
ADAMOVEM

Dne 23. 6. 2012 se uskutečnil v Adamově 
III. na Ptačině již 2. ročník kulturně sportov-
ní akce „Křížem krážem Adamovem, aneb 
všechny cesty vedou tentokrát na hřiště u ZŠ 
Ronovská“. 

Pro účastníky byly připraveny tři trasy po-
chodu. 

Výchozím místem byl Městský klub mlá-
deže v Adamově na ulici Družstevní. 

První trasa: JEDNODUCHÁ, byla vhodná 
pro rodiny s malými dětmi, sjízdná i s kočár-
kem. Celková délka trasy činila 1,8 km s pře-
výšením 55 m a součástí byla soutěž „Cyklis-
tická jízda zručnosti“ na kolech na ulici P. Ji-
lemnického. 

Soutěž se uskutečnila v rámci kampaně 
„Dny bez úrazů“, skládala se ze čtyř disciplin 
pro šest kategorií. První disciplinou byla Jízda 
zručnosti, druhou Zkouška ze znalosti zásad 
první pomoci, třetí Zkouška ze znalosti do-
pravních předpisů a čtvrtou Zkouška ze zna-
losti prevence před úrazy. 

Každý účastník této trasy získal materiály, 
které obsahovaly informace o první pomoci, 
dopravních předpisech, chování při jízdě na 
kole a rovněž o prevenci před úrazy. 

Většina účastníků pochodu si vybrala prá-
vě trasu jednoduchou, určenou zejména pro 
rodiny s malými dětmi. 

Druhá trasa: STŘEDNÍ OBTÍŽNOST, ved-
la z Adamova po žluté turistické trase přes 
Zenkerův pomník směrem na Ronov a ke stu-
dánce Ptačí svatyně zpět do Adamova. Cel-
ková délka trasy činila 3,7 km a převýšení asi 
205 m. Součástí trasy byla dvě stanoviště. 

Třetí trasa: PRO ZDATNĚJŠÍ ÚČASTNÍ-
KY vedla přes studánku Ptačí svatyně, Zen-
kerův pomník k Mufloní studánce a zpět do 
Adamova. Celková délka trasy činila 5,4 km 
a převýšení asi 240 m. Součástí trasy byla tři 
stanoviště. 

Akce proběhla za spolupráce členů Komi-
se PZMA a MA 21 pod vedením RNDr. Karla 
Truhláře, pracovníků MKM pod vedením Vlas-
ty Volgemutové, členů Komise sociální a vý-
chovně vzdělávací Mgr. Jany Burianové a Ha-
ny Markové, občanského sdružení TUKAn 
pod vedením Mgr. Stanislava Tůmy, sportov-
ního oddílu všestrannosti TJ Sokol Adamov 
JUDO pod vedením Jiřího Tyla a pracovníků 
technické skupiny Města Adamova pod vede-
ním Bc. Romana Piláta, MBA. 

Na hřišti na ulici Ronovská, kde byl cíl 
všech tras program vyvrcholil soutěžemi 
a hrami pro děti, připraven byl i skákací hrad. 

Každý účastník pochodu obdržel v cíli od-
měnu a na děti čekaly rovněž drobné odmě-
ny za jednotlivé soutěže. 

Velkým zpestřením pro účastníky byla 
ukázka juda, zejména bezpečné zvládání 
pádů. 

Vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií 
cyklistické soutěže, na které čekaly hodnotné 

ceny zakoupené u firmy KOLA NOVÁK Blan-
sko, bylo odpoledne ukončeno. 

Všem zúčastněným tímto děkujeme za 
spolupráci a těšíme se na další společné 
akce. 

Komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21.



�

Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��� 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �1� ��� ��0 záznamník, �0� �1� 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �1� ��� �1�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

Připravujeme pro Vás...
2. září 2012 od 16:00 hodin v salonku 
MKS
BIBLICKÉ ZASTAVENÍ  
S O. JIŘÍM KAŇOU...
Pokud Vám chybělo příjemné setkávání 
s přáteli v rámci biblických zastavení, jistě 
vás potěší zpráva, že novou sezonu zahájí-
me právě takto... 
Vstup volný.

9. září 2012 v 15:00 hodin ve 
Společenském centru MKS
VERNISÁŽ VÝSTAVY NAZVANÉ 
“ALENA JEDLIČKOVÁ – UŽITÁ 
GRAFIKA”.
Výstava potrvá do 18. září 2012 a je ote-
vřena denně v době od 13:00 do 17:00 
hodin.





10. září 2012 
POVÍDÁNÍ V LESE O LESE ...
Výlet do okolních lesů zakončený po-
sezením na střelnici ŠLP Křtiny spojený 
s opékáním špekáčků a besedou o lese 
připravuje MKS ve spolupráci s Ing. Jiřím 
Truhlářem a ŠLP Křtiny.
Přihlášky: do 3. 9. 2012



16. září 2012 výlet na
TRADIČNÍ HRNČÍŘSKÝ JARMARK 
V KUNŠTÁTĚ
Hrnčířský jarmark je příležitostí k náku-
pu nejen hrnčířského zboží, ale je také 
přehlídkou řemeslného umění. Tradičně 
je doplněn zajímavým kulturním progra-
mem. Letos vás potěší například skupina 
Hradišťan, Dasha nebo Janek Ledecký, 
pro děti je připraveno vystoupení skupiny 
Kaštánci, bublinová show a pořad skupiny 
Kamarádi. 
Cena zájezdu pro dospělé je 180 Kč, pro 
děti, studenty a seniory 130 Kč (zahrnuje 
vstupné a dopravu).   
Přihlášky: do 5. 9. 2012.

16. září 2012 v sále MKS
“CVIČENÍ S HELENOU – OPEN 
CLASS”
Pro děti i dospělé je na nedělní podve-
čer připraveno cvičení s Helenou. Dětem 
patří čas mezi 16:00 a 17:00 hodinou (za 
30 Kč), dospělým pak od 17:30 do 19:00 
hodin (90 Kč).
S sebou si vezměte protiskluzovou pod-
ložku, sportovní oblečení a obuv s bílou 
podrážkou.
Přihlášky: do 8. 9. 2012

21. září 2012 zájezd na
VEŘEJNOU GENERÁLKU NOVÉ 
KLASICKÉ MUZIKÁLOVÉ 
KOMEDIE “FUNNY GIRL”
Opět máte možnost patřit mezi první divá-
ky, kteří uvidí nové představení Městského 
divadla Brno.   
Cena zájezdu je 270 Kč,  
přihlášky: ihned







6. září 2012 od 17:30 hodin v salonku 
MKS

KÁVA S DITOU P.
Pozvání do Adamova přijala paní Dita 
Pecháčková, která mimo jiné vede mě-
síčník o jídle “Albert v kuchyni,” je autor-
kou kuchařky “Deník Dity P.” a pochlubit 
se může vlastním, kvalitním “vyšívaným 
porcelánem”.
Při setkání si můžete kuchařku zakoupit 
i s osobním věnováním od Dity P.   
Vstupné: 40 Kč

15. září 2012 autobusový zájezd do 
Prahy na 

natáčení zábavného pořadu 
s paní JIŘINOU BOHDALOVOU 
A JEJÍMI HOSTY ...
Pro vás, kteří se chcete setkat s oblíbe-
nou herečkou, paní Jiřinou Bohdalovou, 
je určeno pozvání na zájezd do Prahy. 
Mimo účasti na natáčení si můžete vybrat 
další doprovodný program – účast na na-
táčení oblíbeného pořadu ČR Tobogán, 
plavbu lodí historickou Prahou, návštěvu 
Botanické zahrady v Tróji, prohlídku bu-
dovy Národního divadla atp.
Přihlášky a bližší informace: do 5. září 2012
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25. září 2012 ve 14:00 hodin ve 
společenské místnosti DPS
“TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT ...”
Také po prázdninách budeme pokračovat 
v návštěvách obyvatel adamovského DPS 
s nabídkou knižních novinek a společen-
ským okýnkem. Akce je určena pro obyva-
tele DPS i ostatní zájemce.

27. září 2012 v 9:45 hodin v sále MKS 
Adamov
DOPOLEDNE S POHÁDKOU - 
“ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI” 
- účinkuje Divadlo Kapsa Andělská Hora
Také v novém školním roce budeme zvát 
mateřské školy a děti spolu s rodiči na po-
hádková dopoledne pro nejmenší.
Vstupné: 30 Kč

“DOVOLENÁ 2012”
 – připomínáme zájemcům o účast 

v soutěži “O nejzajímavější snímek 
z letošní dovolené” termín uzávěrky 
soutěže, který je 15. září t. r.
Do tohoto data musíte na adresu MKS 
doručit snímky (max. 3 kusy) z letošní 
dovolené, které budou označeny jmé-
nem a bydlištěm soutěžícího a doplněny 
mohou být popisem místa či vtipným 
komentářem.







PŘIPRAVUJEME na:
6. října 2012 autobusový zájezd do 
Divadla Bolka Polívky na představení 
“ŽENY PŘEŽIJÍ”. 
Účinkují J. Schneiderová, J. Krausová, V. 
Kotek a A. Šišková. Cena zájezdu: 400 Kč.
Přihlášky: do 10. 9. 2012 

14. října 2012 autobusový zájezd do 
koncentračního a vyhlazovacího tábora
OSVĚTIM – BIRKENAU
Přihlášky: do 15. září 2012. Cena zájezdu: 
600 Kč 

19. října. 2012 
koncert Zuzany STIRSKÉ A FINE 
GOSPEL TIME
V roce 1999 založila zpěvačka a bývalá 
členka divadla Semafor Zuzana Stirská 
první vícehlasý gospelový soubor v ČR 
s názvem Gospel Time.
Přestože je tento soubor znám především 
díky gospelovému repertoáru (klasické 
americké gospely a spirituály, např. z filmu 
Sestra v akci), prezentuje na svých koncer-
tech průřez rozmanitými hudebními žánry 
( blues, jazz, rock, country, písničky ze 
Semaforu, koledy a lidovky v upraveném 
aranžmá), se kterými se prezentuje kromě 
samostatných koncertů také na firem-
ních a lázeňských akcích, v kostelích, na 
vernisážích, hradech a zámcích, dokonce 
i v jeskyních.







 Každé vystoupení se nese v odlehčeném 
duchu, plném humoru, energie, dynamiky 
a kontaktu s diváky, což se vždy projevuje 
přirozenou spontánností publika. Program 
je zaměřen na všechny věkové kategorie.

28. října 2012 zájezd do Prahy na nový 
muzikál
AIDA 

 s Dashou a Lucií Bílou v hlavních 
rolích. 
Představení je uváděno v Karlíně se za-
čátkem v 15:00 hodin. Způsob dopravy 
si zvolíte sami – vybírat si můžete mezi 
klasickou dopravou autobusem nebo do-
pravou vlakem.
Cena zájezdu: 1050 Kč. 
Přihlášky: do 10. 9. 2012 

18. listopadu 2012 zájezd na pohádku 
na ledě
POPELKA
Snad žádný pohádkový příběh nenašel 
v celém světě takovou oblibu jako pohád-
ka O Popelce. Inspirovala řadu význam-
ných umělců k filmovému, divadelnímu, 
televiznímu, muzikálovému či baletnímu 
zpracování, nikdy však nebyla uvedena 
jako muzikál na ledě. Poprvé jsme Popelku 
na ledě navštívili v loňském roce, pro velký 
zájem přicházíme s nabídkou také pro 
letošní podzim. Vstupenky všam máme 
rezervovány pouze do 15. 9. 2012. 





24. září 2012 v 16:30 hodin v sále 
MKS Adamov

“VÍTÁME VE ŠKOLNÍCH 
LAVICÍCH NOVÉ PRVŇÁČKY”
Tradiční setkání s novými prvňáčky, jejich 
rodiči, prarodiči, sourozenci a kamarády 
doplní troška dopravní výchovy, zábava 
s písničkovými tetinami a drobné dárky 
na památku.
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PRÁZDNINOVÁ 
POHLEDNICOVÁ 

SOUTĚŽ ...
Na začátku prázdnin jsme vás požáda-

li, abyste na adresu MKS Adamov posílali 
pohlednice ze zajímavých míst, která jste 
o prázdninách navštívili, a to spolu s trojí-
cí odpovědí na soutěžní otázky k muzikálu 
Osmý světadíl.

Všechny došlé pohlednice obsahovaly 
správné odpovědi. Vylosovaným výhercem 
CD nosiče s písničkami z muzikálu Osmý svě-
tadíl se stává: paní Lenka Czetmayerová 
a „Zbyněk“.

Za všechny pohlednice, které jsou pro nás 
zdrojem nápadů, kam příště vyrazit na výlet, 
děkujeme!

KURZY PRO NOVÝ 
ŠKOLNÍ ROK

Připomínáme zájemcům o avizované kur-
zy, že přihlášky pro jednotlivé kurzy budou 
přijímány pouze do 6. září t. r., a to proto, aby 
v polovině září mohly jednotlivé kurzy zahájit 
činnost.

Dotazy a přihlášky: mks@mks-adamov.cz, 
tel. č. 607 518 104

MKS – KNIHOVNA 
UPOZORŇUJE

čtenáře a návštěvníky knihovny MKS Ada-
mov, že z důvodu provádění nutných prací 
souvisejících s výměnou oken, bude knihovna 
po prázdninách otevřena až 10. září 2012, a to 
i nadále pouze v odpoledních hodinách, tj. 
v pondělí a čtvrtek v době od 13:00 do 18:00 
hodin, ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. 

BLAHOPŘÁNÍ
V těchto dnech oslaví své životní jubileum 

pan Václav Gryc. Jménem Městského kultur-
ního střediska Adamov bych mu chtěla touto 
cestou popřát nejen pevné zdraví do dalších 
let, ale především poděkovat za výbornou 
dlouholetou spolupráci.

Jitka Králíčková
ředitelka MKS Adamov

MKS Adamov 
oznamuje, že pro školní rok 2012-2013  

připravuje kurzy:
 jazykové angličtina – pro začátečníky

  – pro mírně pokročilé

  – pro středně pokročilé

  – pro pokročilé

 němčina – pro začátečníky

  – pro středně pokročilé

 kurzy trénování paměti

 kurzy práce s počítačem pro seniory

 pohybové – jóga s Mílou Rejdovou 

 – jóga s Lenkou Blažkovou 

 – cvičení pro úlevu s Dagmar Hodaňovou 

 – cvičení s Helenou 

 – kurz břišních tanců s Pavlou Frňkovou

 kurzy tanečních s Verčou a Pepou 











Bližší informace:
– na tel. č. 607 518 104,
– nebo prostř. e-mailu: mks@mks-adamov.cz

INZERCE
HROMOSVODY. Provádíme montáž, 
opravy a revize hromosvodů.  
www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926
Podlahářství Gregor – pokládka a lepe-
ní koberců a PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728 470 320,   
email zdenekcrom@seznam.cz
Prodám nebo pronajmu garáž v Olšičkách 
v Adamově. Cena dle dohody.   
Tel. č. 775 399 129.
Pronajmu garáž na Horce u bývalého in-
ternátu, volná ihned. Tel. č. 736 525 833.
Koupím garáž na ul. Fibichova.   
Tel. č. 721 342 267.
Máte zdravotní potíže? Přijela by do Ada-
mova všestranná léčitelka, která pracuje 
i v zahraničí. Pro nepřítomné musí znát 
datum narození. Zájemci se mohou hlá-
sit na tel. č. 608 887 754.













TURISTIKA – ZÁPADNÍ TATRY, cena zájez-
du 1600 Kč vč. ubytování a dopravy, po-
drobnosti získáte na emailu lidarik.m@
seznam.cz 

Zeleninový víkend v Šebrově 8. – 9. září 
2012 (přehlídka vůní, chutí, barev a tva-
rů) v Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově 
denně 8:00 – 18:00 hod   
www.zahradnictvisebrov.cz 

Prodám zachovalý, funkční vysavač zn. 
VORWERK VK 130 a čistič koberců VTF 
733 s návodem na obsluhu. Cena cca 
2000 Kč. Možno koupit jen vysavač s pří-
slušenstvím Tel. č. 721 526 656.

Pronajmu byt 1+1 na ulici P. Jilemnické-
ho, volný ihned. Tel. č. 605 445 459.

Pronajmu byt 2+1 v Adamově na Ptačině, 
klidná ulice. Cena 5800 Kč + inkaso. Volné 
od září 2012. Tel. č. 604 596 787.
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Pozvánka na výstavu 
Alena Jedličková – užitá grafika

Městské kulturní středisko – Historicko-
vlastivědný kroužek připravil ve výstavní síni 
Společenského centra MKS výstavu prací Ale-
ny Jedličkové. Slavnostní vernisáž se uskuteč-
ní v neděli 9. září v 15:00 hodin. Výstavu uvede 
PhDr. Marcela Macharáčková a PhDr. Jaroslav 
Budiš, v hudební části vystoupí Pavla a Ri-
chard Lankovi a Eva Jandeková. Výstavu je 
možno zhlédnout denně od 13:00 do 17:00 
hodin až do 18. září 2012.

Alena Jedličková se narodila v roce 1974 
v Brně. Vystudovala obor užité grafiky na 
Střední škole uměleckých řemesel v Brně (nyní 
Střední škola umění a designu, stylu a módy 
a Vyšší odborná škola) v letech 1988 – 1992 
a grafický design na fakultě výtvarných umění 
VUT v Brně (prof. Jan Rajlich st. a akad. malíř 
Pavel Luffer) v letech 1992 –1998. Specializuje 

se na grafický design a učí 
na brněnské „Šuřce,“ nyní 
nově nazývané – Střední 
škola umění a designu, sty-
lu a módy a Vyšší odborná 
škola.

Mezi vystavenými pra-
cemi budou jak plakáty, ilu-
strace a další návrhy z dob 
studií na vysoké škole, tak 
pozdější práce. Mimo jiné 
např. grafické zpracování 
časopisu Golf a typografic-
ké úpravy rozsáhlých publi-
kací a monografií vydaných 
Muzeem města Brna a Mo-
ravskou galerií v Brně (např. 

rozsáhlé monografie vy-
dané při příležitosti výstav 
Antonína Procházky, Jiřího 
Krohy a Jana Vaňka) nebo 
orientační systém navrže-
ný pro novou budovu ÚPT 
AV ČR.

Na plakátech a návrzích s volnějšími téma-
ty je patrná snaha autorky vytvářet s intuicí 
a vtipem nečekaná spojení motivů, které pro-
vokují diváka k přemýšlení. U typografických 
návrhů monografií se naopak grafička snaží 
nepřehlušit obsah knihy grafickou úpravou, 
respektovat a nechat vyniknout umělecká 
díla, o nichž kniha pojednává. Střídání hra-
vosti s ukázněností je charakteristické pro 
práci grafického designéra, který musí pod-
pořit účel a smysl výsledného díla. Výsledkem 
je snaha grafika vytvořit víc, než jen estetické 

spojení textu s obrazem, podpořit obsah díla 
vizuální komunikací s divákem.

Nejvýznamnějším oceněním za typografii 
je pro Alenu Jedličkovou 1. cena v soutěži Glo-
ria musealis v kategorii muzejní publikace a 3. 
cena v kategorii vědecké literatury v soutěži 
Nejkrásnější české knihy roku 2007, pořádané 
Památníkem národního písemnictví a Minis-
terstvem kultury, které získalo Muzeum města 
Brna za knihu „Jiří Kroha v proměnách umění 
20. století“.
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Vzpomínka
Dne 5. září t. r. si připomínáme 20. výro-

čí úmrtí našeho tatínka, dědečka a manžela, 
pana Aloise Svítila. Děkujeme všem, kdo mu 
spolu s námi věnují tichou vzpomínku. 

Manželka, synové Zdeněk a Ivoš a snacha 
Miluška s rodinami.

Dne 19. září t. r. uplyne 25 let od dne, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička, teta a švagrová, paní Marie Dáňová. 
S láskou vzpomínají snacha Marie s rodinou.

Dne 27. září t. r. vzpomeneme 8. výročí 
úmrtí pana Gustava Kocmana, který by 20. 7. 
2012 oslavil nedožitých 75 roků. Děkujeme 
všem, kdo si spolu s námi na něho vzpome-
nou. S láskou stále vzpomíná celá rodina.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Hynšt 
realitní makléř ve Vašem sousedství 

 
 

 
 

 

MMMMoji oji oji oji klienti si cení klienti si cení klienti si cení klienti si cení vysokvysokvysokvysokouououou        
úspěšnost úspěšnost úspěšnost úspěšnost pppprodejůrodejůrodejůrodejů    nemovitostínemovitostínemovitostínemovitostí....    

Uskutečněné prodeje 
v Adamově r. 2011 – 12: 
8 bytů 2+1, 2 byty 3+1 

1 rodinný dům, 1 byt 1+1 

ZZZZvu vu vu vu VásVásVásVás    na přednáškuna přednáškuna přednáškuna přednášku    vvvv    AdamoAdamoAdamoAdamověvěvěvě    na na na na tématématématéma::::    

Úspěšný prodej nemovitostí
 

kdy: 27.9., malý sál MKS Ptačina, 17.30     
 

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

kancelář: RE/MAX Atraktiv Plus 

Rychlost, zkušenost, kvalita. 

PLÁN VYCHÁZEK TJ 
SPARTAK ADAMOV – 

odd. Turistiky
08. 09. 2012 - sobota 
ROZHLEDNA SLUNEČNÁ 

 V. Pavlovice – Slunečná – Bořetice 10 km (O)
 (Adamov ČD 7:39 – Brno 7:58/R 8:36 – Zaječí 

9:03/9:08 – V. Pav. 9:17 )

29. 09. 2012 – sobota “O ZLATÝ 
HROZEN JIŽNÍ MORAVY” 

 Okolí Břeclavi 10 km (KO)
 (Adamov ČD 7:39 – Brno 7:58/R 8:22 – 

Břeclav 8:54)





Děkuji všem přátelům, známým a kamará-
dům od vody za projevenou soustrast při po-
sledním rozloučení s mým manželem, panem 
Lubomírem Dáňou.

S láskou vzpomíná manželka s rodinou

Poděkování

Děkuji všem, kteří doprovodili na poslední 
cestě mého milovaného manžela, pana Miro-
slava Martinka. 

Manželka Jana



1�

Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • tel.: 538 725 011-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.  • www.bauhaus.cz

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !
BRNO

1. Vjet dovnitř
Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem včetně 
přívěsného vozíku nebo malou dodávkou 
do zastřešené haly.

2. Naložit
Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním 
– také pomocí vysokozdvižného vozíku vám rádi pomůžeme. 
Odpadá tím vícenásobná manipulace. 

3. Odjet
U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo 
z vašeho automobilu a vy můžete pohodlně odjet.

2. Naložit

3. Odjet

1. Vjet dovnitř

Přesné tvárnice 
a příčkovky
hladké, š 500 nebo 625 mm,
v 250 mm, tl. 50 – 365 mm

Fasádní polystyren 
EXTRAPOR 70 F Fasádní
50 x 1000 x 500 mm, 5 m2 nebo
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m2

Značkové suché maltové směsi
balení 25 kg, v sortimentu: betonový potěr, 
zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, 
jednovrstvá omítka, jádrová omítka, vápenný 
štuk, samonivelačný potěr, zdící malta 
na pórobeton

PŘI ODBĚRU CELÉ 
PALETY 1 BALENÍ 

ZDÍCÍ MALTY 
ZDARMA !

Zateplení šikmé 
střechy Domo
balení v rozměrech 80 x 1200 x 9000 mm 
až 200 x 1200 x 3500 mm, vhodné pro 
jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené 
izolace, 

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1

SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI 0,032 Wm-1K-1

od

20,-
í 7 vchod

ks od

39,50 S
VVO

0

od

50,-
0 2100 So

m2 od

53,30

vé suché mvévé ssucuchhé m

0

Speciálně jen pro vás

CEMENT
ZDARMA

v !

(platnost kupónu do 30. 9. 2012 včetně; 
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)

S TÍMTO KUPONÉM PŘI 
NÁKUPU NAD 400,- Kč 

V DRIVE-IN ARENA

Adamov 160x230 CMYK.indd   1 13.08.12   7:53
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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 30.9.2012 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

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

ADAMOV A OKOLÍ
606 469 316

nonstop
547 225 340

po 20 hod
MALBA 14,- Kč/m2 

NÁTĚR CELÝCH DVEŘÍ 
350,- Kč/kus

Dále provádíme i nátěry 
fasád, oken, radiátorů 
a jiných konstrukcí, na 
přání provádíme úklid.

VŠE SE ZÁRUKOU!
PLATBA HOTOVĚ  

= SLEVA 250,- Kč !!!
www.maliribrno-horak.cz


