
ŘÍJEN 2012

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Více na str. 16 Děti ze ZŠ Adamov v Chorvatsku (více na str. 14)

VYROBENO
V ADAMOVĚ

Kalendář Města Adamova na rok 2013
Město Adamov nabízí k prodeji stolní kalendář na rok 2013 s názvem Vyrobeno v Adamově. Ukazuje zajímavé výrobky z historie strojíren. 
Kalendáře můžete zakoupit na pokladně MěÚ v době pokladních hodin (Po a St 8:00 – 17:00 hod, Út 8: 00 – 11:00 hod), v Café a Wine 

u A-centra, v MKS Adamov, dále v potravinách pana Uhlíře na Ptačině, květinářství Krejčiříková a potraviny pan Šmahel na Horce. 

Adamov má českého reprezentanta Vzpomínka na léto



�

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012

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 1.-5.10. Stonožkový týden ZŠ a MŠ Adamov

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

5.10. Světelský podzim v Adamově - koncert Lenky Filipové MKS, Farní úřad

10.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

12.10. Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

19.10. Koncert Zuzany Stirské & Gostel Time MKS

19.10. Adamovská drakiáda III MKM

30.10. Dvouhodinovka pro zdraví Komise PZMA a MA21
MKS

Listopad 30.11. Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Slavnost slabikáře ZŠ a MŠ Adamov

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

2.12. Charitativní vernisáž fotografií Roberta Vlka z prostředí dětské traumatologie MKS

2., 9., 16., 23. 12. Adventní zastavení MKS

9.12. Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

14.12. Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi MKM

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

Z jednání Rady města Adamova
Na 42. schůzi konané dne 27. 8. 2012 
mimo jiné RM:

Rozhodla, že se Město Adamov bude spolu-
podílet na konání akce „Letní noc“, konané 
dne 8. 9. 2012 v Adamově.
Udělila v souladu s vyhláškou č. 1/2004 
o udržování a čistoty pořádku ve městě 
Adamově, článku 8 výjimku pro pořádání 
akce „Letní noc“ konané dne 8. 9. 2012, tý-
kající se doby ukončení veřejné produkce 
hudby s tím, že konec této akce byl povolen 
do 02:00 hodin.
Opakovaně projednala návrh obecně zá-
vazné vyhlášky č. 4/2012 O udržování čisto-
ty a pořádku ve městě Adamově a doporu-
čila ho v předloženém znění Zastupitelstvu 
města Adamova ke schválení.
Vzala na vědomí Zápis ze 7. zasedání Spor-
tovní komise 2010-2014.
Schválila Kupní smlouvu se Sborem dobro-
volných hasičů Míchov, PSČ 679 61, pošta 
Letovice na prodej vozidla Avia A31k, evi-
denční značky BKA 14-06.
Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene č. PM034861/2012-













Zprávy z radnice
ZDMaj/Mra – lávka do A-centra na pozemku 
parc. č. 403/2 v k. ú. a obci Adamov mezi Měs-
tem Adamov a Povodím Moravy, s. p. se síd-
lem Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013. 
Smlouva byla uzavřena pro potřeby probíha-
jícího správního řízení na rekonstrukci pěší 
lávky přes řeku Svitavu do A-centra.
Schválila smlouvu č. 05/2012/PP o prodeji 
pozemku parc. č. 252/27 v k. ú. a obci Ada-
mov mezi Městem Adamov a Stanislavem 
Raušerem, Adamov.
Schválila smlouvu č. 04/2012/PP o prodeji 
pozemku parc. č. 450/10 v k. ú. a obci Ada-
mov mezi Městem Adamov a Vladimírem 
Čechem, Adamov .
Schválila záměr odprodeje pozemku parc. č. 
252/32 v k. ú. a obci Adamov. Bližší informa-
ce jsou zveřejněny na úřední desce.
Vzala na vědomí žádost obyvatele bytu č. 34 
na ul. Komenského 6 v Adamově ze dne 8. 8. 
2012 o financování materiálu na opravu stě-
ny, avšak tento způsob řešení neschválila.
Vzala na vědomí aktualizaci Požární po-
plachové směrnice Města Adamova, která 
bude vyvěšena v objektech města dle poža-
davku z kontrol bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci a požární ochrany. 











Schválila přidělení bytu č. 62 s přijatou dlou-
hodobou zálohou na nájemné na ulici Ko-
menského 6 v Adamově žadateli, jenž podal 
výhodnější nabídku dle zápisu Komise pro 
přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zá-
lohou na nájemné ze dne 21. 8. 2012.
Vzala na vědomí žádost Šipkového klubu 
Adamov, Družstevní 1, Adamov ze dne 13. 
8. 2012 o výměnu radiátorů a schválila vý-
měnu radiátorů za podmínky, že nájemce 
provede pořízení a instalaci nových radiáto-
rů na své náklady.
Vzala na vědomí žádost nájemce bytu č. 22 
na ul. Komenského 6 v Adamově ze dne 28. 
5. 2012 o instalaci satelitní antény, avšak 
tuto instalaci na budovu v navrhované po-
době neschválila.
Schválila Dohodu o ukončení Smlouvy č. 
114305 o dodávce vody a odvádění od-
padních vod ze dne 21. 2. 2006 dohodou ke 
dni 31. 8. 2012 se společností Adavak, s. r. o. 
Důvodem ukončení smlouvy je prodej po-
zemku, až dosud patřícímu městu, novým 
majitelům.
Vzala na vědomí žádost ze dne 30. 7. 2012 
od nájemce nebytových prostor Domu 
služeb na ul. Družstevní 1, 679 04 Adamov 
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o ukončení nájemní smlouvy a schválila Do-
hodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor č. 05/2004/SN (Bufet) ke dni 30. 
9. 2012.
Projednala a doporučila Zastupitelstvu 
města Adamova schválit smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Města Adamova pro 
přímou podporu sportu a tělovýchovy s FK 
Adamov, s Šipkovým klubem Adamov, se 
sdružením hráčů pétanque FENYX, s TJ So-
kol Adamov, s TJ Spartak Adamov a s Judo 
Klub Samuraj Adamov.
Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 4/2012.
Schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2012.

Z další činnosti:
Informace o dodání hlasovacích lístků 
pro volby do krajských zastupitelstev, 
které se budou konat ve dnech  
12. a 13. října 2012:

Ve dnech 4. 10. až 8. 10. 2012 budou voličům 
hlášeným k trvalému pobytu v Adamově, rozne-
seny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev 
krajů, které se budou konat ve dnech 12. a 13. 
října 2012. Tyto lístky budou dodány do řádně 
označených poštovních schránek v místě trva-
lého bydliště. V případě, že volič hlasovací lístky 
neobdrží (např. z důvodu neoznačené schránky, 
bydlí jinde, než je hlášen, apod.), může si hla-
sovací lístky vyzvednout buď přímo ve volební 
místnosti ve dnech konání voleb nebo kdykoliv 
v provozní době Městského úřadu Adamov na 
jeho podatelně (sekretariát, I. patro).

Hlasovací lístky budou dodány v modrých 
obálkách.

Podrobnější důležité volební informace na-
jdete v samostatném článku „Oznámení o době 
a místě konání voleb do zastupitelstev krajů“.

Na základě zápisu ze schůze rady města 
zpracovala tajemnice Bc. Libuše Špačková







AKCE NA ŘÍJEN
čtvrtek 11. 10. 2012 – VÝROBA DOMÁCÍ PLASTELÍNY

Už jste někdy zkoušeli vyrobit si vlastní plastelínu? V klubu víme jak na to. Přijďte si vyzkoušet 
její výrobu a tvoření z ní. Od 16:00 hod.

pátek 19. 10. 2012 – DRAKIÁDA III
Třetí ročník Adamovské drakiády. Výroba originálních draků v MKM od 15:00 hod. a zkouška 

jejich leteckých vlastností od 17:30 hod. na hřišti za ZŠ Ronovská. 

středa 24. 10. 2012 – TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH
Pro všechny věkové kategorie. Start v 16:00 hod.

středa 31. 10. 2012 – PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Panáčci z větviček, zvířátka z kaštanů, obrázky z drceného listí, barevné otisky listů…

Tvoříme od 15:30 hod.
MKM si dovoluje pozvat všechny maminky s malými dětmi ve věku 0-6 let na pravidelné cvičení 
s dětmi. Scházet se budeme každý čtvrtek v prostorách MKM v době od 9:00 – 12:00 hod. 
Program bude zahrnovat: masáže miminek, hry, cvičení a tanečky pro nejmenší s učením říkanek, 

básniček a písniček apod. Během dopoledne bude pro děti připravena i výtvarná dílnička. 
Začínáme ve čtvrtek 4. 10. 2012. Zve MKM ve spolupráci s Dráček Mráček o. s.

Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz 

Aktuální informace ze svodky 
událostí Městské policie Adamov

Vybrané události ze srpna 2012 konkrétně:
Strážníkům bylo oznámeno, že jeden z mla-
díků odcizil z recepce místního hotelu láhev 
alkoholu a z místa utekl. Strážníkům se probí-
hajícím šetřením podařilo zjistit, že láhev al-
koholu ukradl jim známý mladík, který ještě 
stihnul znečistit veřejné prostranství odpad-
ky z rozsypaných odpadkových košů. Za výše 
uvedené jednání byla mladíkovi, po uhrazení 
vzniklé škody, uložena bloková pokuta. 
Přítomnost strážníků si vyžádala žena, která 
pod vlivem alkoholu ležela vedle komunika-
ce, nekontrolovala své chování a byla sama 
pro sebe nebezpečná. Jelikož nebylo možné 
ženu předat žádné kompetentní osobě, která 
by se postarala o její bezpečí, byla převezena 
k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou 
stanici Brno–Černovice. Další osobou do-
pravenou na protialkoholní záchytnou sta-
nici byl muž, na kterého upozornili sousedé, 
protože pod vlivem alkoholu slovně i fyzicky 
napadal svoji partnerku a dále rušil noční 
klid. I ten se ze svého stavu vyspal na proti-
alkoholní záchytné stanici a poté se zpovídal 
strážníkům MP Adamov. 
Krádež zboží řešili strážníci na ulici Opletalo-
va, kde z místní drogerie odnesla neznámá 
osoba 9 ks sprejů s barvou a zároveň i nákup-
ní košík. Z neznámé osoby se provedeným 
šetřením vyklubal strážníkům dobře známý 
mladík, kterého se jim zanedlouho podařilo 
dopadnout. Mladík vrátil majiteli obchodu 
ukradené zboží a od strážníků si vysloužil 
blokovou pokutu. 







Porušení vyhlášky města Adamova, která 
omezuje pořádání veřejné kulturní produk-
ce hudby, řešili strážníci s provozovatelkou 
místního hotelu. Ta neoznámila svůj záměr 
pořádat veřejně přístupnou produkci hudby 
způsobem stanoveným ve vyhlášce města 
Adamova č. 1/2004 a dále v rozporu s uve-
denou vyhláškou neukončila produkci hud-
by ve stanoveném čase. Provozovatelka byla 
strážníky upozorněna na porušení vyhlášky 
města a věc byla postoupena správnímu or-
gánu pro projednávání přestupků MěÚ Ada-
mov k dalšímu šetření. 
V průběhu měsíce srpna provedli strážníci ve 
dvou případech odchyt toulavého psa, který 
se volně pohyboval po území města. V obou 
případech se strážníkům podařilo dohledat 
majitele, který si svého čtyřnohého příte-
le převzal i s povinností uhradit blokovou 
pokutu. Dále strážníci v uvedeném období 
usměrňovali provoz při dopravní nehodě na 
ulici Mírová a v neposlední řadě řešili krádež 
v obchodním domě Albert.

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov





Poděkování dárci krve
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

panu Jaroslavu Kolčavovi, strážníkovi 
Městské policie Adamov, který obdržel 
začátkem září 2012 bronzovou plaketu 
jako dobrovolný dárce krve.

Vedení Města Adamov

Poděkování za 
záchranu

Chtěli bychom tímto veřejně poděkovat 
klukům Liboru Vintrovi a Richardu Šejnovi za 
pomoc našemu synovi Davidu Kopřivovi, kte-
rý o prázdninách spadl ze stráně do řeky. Při 
pádu si zlomil ruku a následkem toho nemohl 
plavat. Kluci velmi rychle zareagovali, Davida 
vytáhli, a tím mu zachránili život. Dále patří 
velký dík veliteli adamovských hasičů panu 
Ing. Kupkovi, který projížděl kolem a o Davida 
se postaral. Dovezl ho domů, kde jsme mu ná-
sledně přivolali rychlou záchrannou službu.

Děkují manželé Kopřivovi
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ADAMOV 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov

V souladu s § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji toto 

Oznámení  
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech:

v pátek 12. 10. 2012 od 14:00 hodin – 22:00 hodin
a

v sobotu 13. 10. 2012 od 8:00 hodin – 14:00 hodin
Právo volit na území České republi-
ky do zastupitelstev krajů má každý 
občan České republiky, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let a je přihlášen k trvalému po-
bytu v obci, která náleží do územ-
ního obvodu kraje, nebo na území 
vojenského újezdu v územním ob-
vodu kraje (dále jen „ volič“).
Volič musí při hlasování prokázat 
svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným ces-
tovním pasem České republiky. 
Po prokázání totožnosti bude uči-
něn okrskovou volební komisí zá-
znam do výpisu ze stálého sezna-
mu a volič obdrží úřední obálku. Na 
žádost voliče mu okrsková volební 
komise vydá i sadu nových hlasova-
cích lístků.
Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu 
ze seznamu pro volby do zastupitel-
stev krajů, okrsková volební komise 
hlasování umožní pouze tehdy, jest-
liže prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku nebo voliči, který 
se dostaví do volební místnosti s vo-
ličským průkazem.
Voličský průkaz se vydává na zákla-
dě žádosti, a to pouze voličům za-
psaným ve stálém seznamu v územ-
ním obvodu kraje, kde jsou vyhlá-
šeny volby. Tento voličský průkaz 
opravňuje voliče k zápisu do výpisu 
ze stálého seznamu ve dnech voleb 
v kterémkoliv volebním okrsku spa-













dajícím do územního obvodu kraje, 
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu.
Volič, který se dostaví do volební 
místnosti s voličským průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti 
a státního občanství tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi.
Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů Měst-
ský úřad Adamov a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková voleb-
ní komise vyšle k voliči 2 své členy 
s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími líst-
ky. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování.

Kontakty pro nahlášení požadavků 
o hlasování mimo volební místnost 
jsou následující:
Městský úřad Adamov

Bc. Špačková, tel. 516 499 623 
Paní Maláková, tel. 516 499 633
Paní Můčková, tel. 516 499 620
Okrsková volební komise č. 1  
773 990 469 /platí pouze ve dny voleb/
Okrsková volební komise č. 2 
602 788 015 /platí pouze ve dny voleb/
Okrsková volební komise č. 3 
724 862 158 /platí pouze ve dny voleb/
Okrsková volební komise č. 4 
773 990 472 /platí pouze ve dny voleb/
















Voliči mohou volit dle místa 
bydliště v následujících okrscích:

Volební okrsek č. 1: 
Sídlo: Městský úřad Adamov, Pod 

Horkou 2, Adamov
Ulice:  Mírová, Nádražní, Osvobození, 

Plotní, Pod Horkou, Sadová č. 16, 
18, 20; Sadová–rodinné domky 
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 22, 24, 26; Smetanovo 
náměstí, U kostela, Vodní, 
Josefovská č. p. 128

Volební okrsek č. 2: 
Sídlo: Základní škola Adamov, 

Komenského 4, Adamov
Ulice:  Komenského, Lesní, Sadová č. 17, 

19, 21, 23, 25 a 27

Volební okrsek č. 3: 
Sídlo: Městské kulturní středisko, 

Opletalova 22, Adamov 
(malý sál)

Ulice:  Bezručova, Blažkova, Dvořákova, 
Fibichova, Hybešova, Krátká, 
Opletalova, Ronovská, Tererova, 
Údolní, Zahradní.

Volební okrsek č. 4: 
Sídlo: Městské kulturní středisko, 

Opletalova 22, Adamov 
(velký sál)

Ulice:  Družstevní, P. Jilemnického, 
Neumannova

Bc. Roman Pilát, MBA
Starosta města Adamova
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Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanům města 
Adamova, že v sobotu dne 20. října 
2012 bude ve městě Adamově pro-
bíhat mobilní svoz nebezpečného 
odpadu tj. odpadu, který může ohro-
zit životní prostředí a zdraví lidí. Svoz 
bude zabezpečen autem s odbornou 
obsluhou, které je třeba nebezpečný 
odpad odevzdat. Jedná se o zářivky, 
výbojky, akumulátory, baterie, mono-
články, léky, ledničky, mrazničky, bar-
vy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly 
od sprejů, přípravky na ochranu rost-
lin, znečištěné textilie, znečištěné ná-
doby a obaly od barev, ředidel, olejů, 
čisticích prostředků. Dále je možné 
obsluze odevzdat kompletní použitá 
elektrozařízení: velké a malé domácí 
spotřebiče (ledničky, elektrické spo-
ráky, televizory, pračky, mikrovlnné 
trouby, vysavače, žehličky atd.), zaří-
zení informačních technologií a tele-
komunikační zařízení (počítače, klá-
vesnice, tiskárny, kopírky, kalkulačky, 
telefony atd.) a spotřebitelská zaříze-
ní (rádia, videokamery, dataprojekto-
ry, fotoaparáty, MP3 přehrávače atd.). 
Nekompletní elektrozařízení (bez 
technologických částí) nebudou ob-
sluhou odebírány.

Je zakázáno odkládat nebezpečné 
odpady bez přítomnosti odborné 
obsluhy s tím, že je nutné vždy 
vyčkat jejího příjezdu na určené 
stanoviště. 

Žádáme občany, aby odpad pře-
dávali obsluze ve stanoveném čase 
a místě dle následujícího časového 
harmonogramu:

Sobota 20. října 2012 
1. stanoviště: 
ul. Sadová - parkoviště nad školou

8:00 – 8:�0 hod

2. stanoviště: 
ul. Komenského 6 – u budovy bývalé-
ho internátu 
8:�� – 9:0� hod

3. stanoviště:  
ul. Komenského (Hradčany) – par-
koviště 
9:10 – 9:�0 hod

4. stanoviště:  
u kostela – budova MěÚ U Kostela 2 
9:�� – 10:1� hod

5. stanoviště:  
ul. Plotní – u vjezdu ke garážím 
10:�0 – 10:�0 hod

– bezpečnostní přestávka (50 minut)

6. stanoviště: ul.  
Mírová – u hřiště 
11:�0 – 1�:10 hod

7. stanoviště: 
 ul. Fibichova a Zahradní – u křižo-
vatky 
1�:�0 – 1�:�0 hod

8. stanoviště:  
ul. Družstevní – parkoviště 
1�:�� – 1�:�� hod

9. stanoviště:  
ul. Neumannova 2 - parkoviště 
1�:�0 – 1�:00 hod

10. stanoviště:  
ul. Dvořákova a Opletalova – u křižo-
vatky            
1�:0� – 1�:�� hod

11. stanoviště:  
ul. Údolní – u křižovatky 
1�:�0 – 1�:10 hod

12. stanoviště:  
ul. P. Jilemnického – parkoviště 
1�:1� – 1�:�� hod

V případě nevyužití vyhlášeného 
harmonogramu mobilního svozu ne-
bezpečných odpadů, je možné tento 
odpad odvézt do haly ke sběru od-
padů firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 
302, Adamov, kde je otevřeno v tyto 
dny - pondělí, středa, pátek od 10:00 
do 18:00 hod mimo státem uznané 
svátky. Baterie a monočlánky lze také 
odložit v elektroprodejnách nebo do 
sběrných boxů umístěných v prodej-
ně potravin „Dům služeb“ na ul. Druž-
stevní 1 v Adamově a v budově MěÚ 
Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, 
které nebyly spotřebovány, nebo léky 
s prošlou lhůtou spotřeby je vhodné 
odevzdat v lékárnách.

Odbor správy majetku města

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
1. 9.  Jan Prášil, 75 roků,  

Komenského 17
2. 9.  Jaromír Kostelecký, 88 roků, 

Komenského 19
3. 9.  RNDr. Ing. František Likavčan, 75 roků, 

Komenského 23
4. 9.  Marie Baráková, 81 rok, Ronovská 1
4. 9.  Alois Straka, 80 roků, Pod Horkou 4
6. 9.  Václav Gryc, 80 roků, Údolní 1
7. 9.  Alois Augusta, 86 roků, Bezručova 12
12. 9. Antonín Hnát, 88 roků, Pod Horkou 13
15. 9. Josef Hanák, 75 roků, Komenského 21
16. 9. Jiřina Pikalová, 92 roky,  

Petra Jilemnického 14
18. 9. Anna Malíková, 81 rok, Tererova 5
20. 9. František Cigánek, 81 rok,  

Opletalova 26
23. 9. Anna Uhlířová, 82 roky, Opletalova 28
25. 9. Lubomír Buchta, 83 roky,  

Opletalova 38
25. 9. Alenka Šimková, 80 roků,  

Komenského 1
27. 9. Emilie Nečesalová, 84 roky, Údolní 4
28. 9. Helena Procházková, 85 roků, 

Komenského 1
28. 9. Marie Henková, 81 rok,  

Komenského 1

Blahopřejeme k sňatku
8. 9.  Milan Urbáni – Michaela Vafková, 

sňatek MěÚ Adamov

Úmrtí
29. 8. Jiřina Petlachová, roč. 1943, 

Družstevní 5

Sběrný den
Ve středu dne 17. 10. 2012 uskuteč-

ní oblastní charita Blansko v Adamově 
sběrný den, kdy bude možné na ur-
čená místa a v určený čas přinést ne-
potřebné ošacení či obuv, které ještě 
může posloužit někomu jinému. Oša-
cení, prosíme, přineste složené, zaba-
lené v igelitových pytlích. Auto s vo-
zíkem bude přistaveno na parkovišti 
u kostela v Adamově I v době od 15:00 
– 16:00 hod a v Adamově III na ulici 
Opletalova u zastávky MHD (ne na ko-
nečné BUS) v době od 16:10 – 17:00 
hod. Zároveň bychom chtěli všem ob-
čanům Adamova, kteří nějaké ošacení 
přinesli či přinesou, poděkovat.

Oblastní Charita Blansko
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Poděkování a výzva pro ostatní
Na podzim roku 2011 byl Radou měs-

ta Adamov odsouhlasen projekt na údrž-
bu veřejné zeleně v okolí bytových domů. 
Osloveno bylo všech 57 společenství 
vlastníků v našem městě. Na jaře roku 
2012 byl projekt odstartován a spolupráci 
s Městem Adamov navázala více jak pěti-
na společenství. 

Touto cestou bychom chtěli všem zú-
častněným poděkovat za vzornou spo-

lupráci, příkladnou péči o okolí bytových 
domů a přispění tak velkou měrou k cel-
kovému zlepšení vzhledu našeho měs-
ta. O snaze a píli některých společenství 
vlastníků se mohou občané přesvědčit 
na webu města v právě probíhající veřej-
né anketě.

Zároveň bychom rádi touto cestou 
zveřejnili informaci pro případné zájem-
ce, kteří by se rádi v roce 2013 do projek-

tu zapojili. Detailní informace najdete na 
webu: www.adamov.cz , Město Adamov, 
Pravidla a řády, Pravidla pro údržbu ve-
řejné zeleně a chodníků v okolí bytových 
domů na pozemcích ve vlastnictví měs-
ta Adamov nebo na e-mailu: jiri.nemec@
adamov.cz. Termín pro přihlášení je sta-
noven do 31. 10. 2012.

Vedení města
Komise PZMA & MA 21

Město Adamov, komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy �1
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Adamov

za finanční podpory Zdravého Jihomoravského kraje
zve v rámci celostátní kampaně 

Dny zdraví 
adamovské občany

na akci

přednáška „Životní styl pod lupou“ Mgr. Štajnochrové ze Státního 
zdravotního ústavu, nutriční specialistky v oblasti výživy
pro každého příchozího nabídka komplexního vyšetření hladiny 
celkového cholesterolu v krvi, cukru v krvi a krevního tlaku ZDARMA
protahovací cvičení pro všechny

Kdy: úterý 30. 10. 2012 v 15:00 h

Kde:  velký sál Městského kulturního střediska







Dvouhodinovka pro zdraví
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tý zisk, příprava a tisk každé takto rozsáhlé 
knihy byly nesmírně nákladné a trvaly řadu 
let. Bez rozsáhlých úspor nebo bohatého 
sponzora jej nebylo možné realizovat, neboť 
v té době ještě neexistovaly finanční institu-
ce, které by tiskaři na takový projekt poskytly 
úvěr. Vedle právního krytí poskytl tedy zřej-
mě Netolický Melantrichovi také finanční 
prostředky. Netolický, nepochybně též na 
Melantrichův popud, zajistil u panovníka 
také důležité privilegium na tisk a výsadní 
prodej bible po dobu deseti let. 

Český text Bible prošel jazykovou revizí 
Sixta z Ottersdorfu a pečlivá byla i příprava 
typografické podoby knihy. Text je vsazen 
do dvou sloupců s margináliemi po okra-
jích. Písmo použité pro tisk je novogotická 
kurzíva, která patří mezi tzv. „lomená“ písma. 
Pokud začíná vyprávění nového příběhu, je 
první odstavec zdoben iniciálou (počáteč-
ním písmenem prvního slova), jež je prove-
dena technikou dřevořezu. Tato iniciála je 
ornamentální, bohatě zdobená. V textu se 
nacházejí dřevořezy, které ilustrují příběhy 
popsané v knize. Jsou velmi zdařile provede-
né a šířkou dosahují sazebního pole textové 
části. V Netolického Bibli jsou některé desky 
použity z Lutherovy Bible. Pro druhé vydání 
Bible v roce 1570 nechal pak Melantrich vy-
tvořit předními umělci dřevořezy nové. Jak 
Netolického, tak Melantrichovy vydání Bib-
le patří typografickou a výtvarnou kvalitou 
k nejvýznamnějším českým renesančním 
tiskům. 

JB

Pozvánka na výstavu 
Výtvarné skvosty 16. století – dřevořezy z Bible z roku 1549

Městské kulturní středisko – Historicko-
vlastivědný kroužek připravil ve výstavní 
síni Společenského centra MKS unikátní vý-
stavu originálů z Bible vydané v roce 1549. 
Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 14. 
října v 15:00 hodin. Výstavu uvede PhDr. Ja-
roslav Budiš, renesanční skladby za dopro-
vodu loutny zahraje a zazpívá Dr. Simona 

Holubcová. Výstavu 
je možno zhlédnout 
denně od 13.00 do 
17.00 hodin až do 23. 
října 2012.

Bible Česká staré-
ho a nového zákona 
(přesněji „Biblj czes-
ká starého a nowé-
ho zákona“) z roku 
1549 byla vytištěna 
tiskařem a naklada-
telem Bartolomějem 
Netolickým z Netolic. 
Stejně významným 
partnerem byl Jiří 
Melantrich Rožďalov-
ský z Aventina, který 
byl v té době veden 
jako zaměstnanec 
Netolického, protože 
Netolický jako kato-
lík měl privilegium 
k vydávání knih, což 
Melantrich tehdy ne-
vlastnil. 

Bible, zejména jed-
nalo-li se o kompletní 

vydání v českém překladu z latiny, byla po 
celé 16. století velmi výhodným zbožím. Její 
tisk značně zvyšoval tiskařovu prestiž, což si 
i zkušený tiskař Melantrich plně uvědomo-
val. Proto už v prvním vydání z roku 1549 je 
uveden jako Netolického partner, přestože 
oficiálně byl pouhým zaměstnancem. Přes-
tože vydání bible znamenalo prakticky jis-
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��9 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �1� ��� �90 záznamník, �0� �18 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �1� ��� 81�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

NA MĚSÍC ŘÍJEN JSME PRO VÁS 
PŘIPRAVILI ...

2. října 2012 
představíme obyvatelům – zájemcům 
z Adamova III pravidelně pořádanou 
akci pro obyvatele DPS Adamov 

„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“. 
Příjďte do knihovny MKS na Družstev-
ní ul. ve 13:00 hodin, vstup na akci je 
volný.



3. října 2012
VLASTIVĚDNÝ VÝLET
do okolí Adamova – PODZIM V LESE 
s průvodcem Ing. Jiřím Truhlářem. 
Odjezd v 10:10 hodin z Adamova III 
a v 10:30 hodin z Adamova I.  
Oběd zajištěn v restauraci na Zámku ve 
Křtinách. Návrat v cca 15:00 hodin.

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.  
Odjezd autobusu je v 17:30 hodin 
z Blanska /naproti hotelu Macocha/, 
v 17:55 h. z Horky a v 18:05 z Ptačiny. 





1. – 31. října 2012 výstavu fotografií 
pod názvem

TÁDŽIKISTÁN – PŘÍRODA, 
PAMÁTKY, LIDÉ
Představíme vám fotografie z jarního 
putování Fanskými horami.

2. října 2012
„ÚTERÝ PRO SENIORY“
 akce pořádaná u příležitosti Meziná-
rodního dne seniorů.
Tento den Vás v dopoledních hodinách 
čeká setkání, v rámci kterého se bude-
me věnovat několika zajímavým téma-
tům: trénování paměti, hrám a soutě-
žím pro seniory, tématu „mám mobil 
– a co s ním,“ podzim v kuchyni, okénko 
z kultury ad.



Podrobnosti najdete na plakátech. 
Senioři mohou v rámci Mezinárodního 
dne seniorů využít zvýhodněné na-
bídky a zúčastnit se v tentýž den večer 
zájezdu do Městského divadla Brno na 
muzikál 
SUGAR – NĚKDO TO RÁD 
HORKÉ! 
Začátek představení je v 18:00 hodin. 
Cena /zvýhodněná pro seniory/ je 
200 Kč.

TÝDEN KNIHOVEN 2012  
V ADAMOVĚ

Motto letošního – 16. ročníku celostátní 
akce: 

ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! 
1. – 7. října 2012

Registrace nových čtenářů 
zdarma. Noví návštěvníci knihovny 
přihlášení v týdnu 1. – 7. 10. neplatí 
čtenářský poplatek pro rok 2012.
Amnestie upomínek. Máte 
možnost využít amnestie a vrátit 
knihy, které máte zapůjčeny déle 
než dovoluje Knihovní řád, bez 
sankčního poplatku.
Internet – zdarma pro všechny. 
V Týdnu knihoven můžete využít 
internet zdarma i vy, kdo nepatříte 
mezi registrované návštěvníky 
knihovny.
Výstava knih na téma Čti, žij 
zdravě.









pátek 5. íjna 2012 v 17:30 h. 
v kostele svaté Barbory v Adamov

Po adatel koncertu:
M stské kulturní st edisko Adamov, Opletalova 22

Vstupné: 200 K

P edprodej a rezervace vstupenek: 
na .t. 607 518 104 a 516 446 590 /záznamník/, 

nebo prost ednictvím e-mailu na adrese mks@mks-adamov.cz

LENKA FILIPOVÁ 
v po adu CONCERTINO

Sean Barry irská harfa       Jind ich Koní klávesy
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9. října 2012 v době od 10.30 hodin 

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU 
A ILUSTRÁTORKOU paní 
VLASTOU ŠVEJDOVOU.
Akce je určena pro žáky ZŠ a MŠ 
Ronovská. Pro děti je připraveno nejen 
povídání o práci spisovatele a ilustráto-
ra, ale i výtvarná minidílnička.
Vstupné: 15 Kč

14. října 2012 na autobusový zájezd do 
koncentračního a vyhlazovacího tábora 
OSVĚTIM – BIRKENAU
Cena zájezdu: 600 Kč. 
Informace obdrží přihlášení účastníci 
zájezdu ve středu 3. 10. 2012 v době od 
8:00 do 19:00 hodin v MKS.

pátek 19. íjna 2012 v 17:30 h.

v sále M stského 
kulturního st ediska Adamov

Vstupné: 130 K
senio i, d ti a studenti 100 K

P edprodej a rezervace vstupenek:
na .t. 607 518 104 a 516 446 590 /záznamník/,

nebo prost ednictvím e-mailu na adrese:
mks@mks-adamov.cz

Po adatel koncertu: M stské kulturní st edisko Adamov, Opletalova 22

ZUZANA STIRSKÁ     GOSPEL TIME&

18. října 2012
DOPOLEDNE S POHÁDKOU,
v rámci kterého se dětskému publiku 
znovu připomene Divadlo VĚŽ z Brna 
s představením RADOVANOVY 
RADOVÁNKY.
Začátek představení pro děti z I. stupně 
ZŠ a MŠ Adamov v 8:15 hodin a pro rodi-
če s dětmi a MŠ je v 9:45 hodin.

 22. října 2012 
pozveme do kulturního středisko oby-
vatele města z řad seniorů na letošní 
již druhé 
SETKÁNÍ S PŘEDSTAVITELI 
MĚSTA ADAMOVA.
Účast přislíbil starosta města Bc. Roman 
Pilát a místostarosta Jiří Němec.
Začátek akce je v16:00 hodin.  
Vstup volný.

23. října 2012 
se uskuteční další setkání obyvatel DPS 
při akci nazvané 
TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT ... 

Setkání se koná ve společenské míst-
nosti DPS od 14:00 hodin.

25. října 2012 
Vás pozveme tentokrát k návštěvě ve-
řejné generálky nově nastudovaného 
představení
MANDRAGORA do Mahenova 
divadla Brno.
Kalimach touží po milostných hrátkách 
s mladou a překrásnou Lucrezií, jež je 







21. října 2012 
pozveme děti spolu s rodiči 
a prarodiči na 

NEDĚLNÍ SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU,
kdy za dětmi zavítají Písničkové 
tetiny Matylda a Klotylda s pořadem  
POVÍDÁNÍ O PODZIMU.
Začátek představení je v 16:00 hodin 
v salonku MKS.
Vstupné: 30 Kč

9. října 2012 se sejdeme s hostem 

akce KÁVA O PÁTÉ S ..., kterým 
bude spisovatelka a ilustrátorka 

VLASTA ŠVEJDOVÁ. 
Čeká vás povídání o práci, koníčcích 
a zálibách i rodinném životě této zná-
mé a oblíbené spisovatelky a výtvar-
nice.
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však bohužel manželkou postaršího 
Mikuly, který sní o synovi a dědicovi. 
Sluha Ligur namluví Kalimachovi, aby se 
přestrojil za doktora a přesvědčil Mikulu, 
že pro zvýšení plodnosti musí Lucrezie 
užívat mandragoru. Mandragora však 
údajně nepochybně zahubí prvního 
muže, který se s ní bude milovat. Kali-
mach navrhne Mikulovi, že pro tento účel 
najde náhodného hlupáka… 

Začátek představení je v 10:30 hodin. 
Připomínáme, že v termínu konání této 
akce jsou podzimní prázdniny. Cena zá-
jezdu 170 Kč /vstupné + doprava/.

28. října 2012  
autobusový zájezd pro rodiče 
s dětmi do divadla Radost v Brně na 
představení Vlastimila Pešky 
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Jako každou sezónu bude i tentokrát 
první inscenace divadla Radost věnová-
na nejmenším divákům, kteří se mohou 
těšit na scénickou podobu klasické po-



hádky o milé a hodné Sněhurce, které 
zlá královna – macecha tolik závidí její 
krásu a lásku prince, že se rozhodne ne-
chat Sněhurku zabít. Všechno dopadne 
docela jinak, Sněhurka najde nový do-
mov v chaloupce u sedmi trpaslíků... 
Začátek představení je ve 14:30 hodin. 
Cena zájezdu: 150 Kč – děti,  
170 Kč – dospělí.
Přihlášky do 8. října 2012.

UPOZORNĚNÍ... 
U plánovaného zájezdu na muzikál 
AIDA

/původní termín 28. 10./ došlo ke změ-
ně termínu, zájezd se uskuteční v sobo-
tu 3. listopadu 2012. Začátek předsta-
vení je v 15:00 hodin. 
Přihlášky do 5. 10. 2012.

Na 15. listopadu 2012
 připravuje MKS autobusový zájezd do 
Divadla Bolka Polívky v Brně na před-
stavení NA MĚLČINĚ. Režie: Jakub Nvo-
ta Hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vlady-
ka, Barbora Munzarová, Sabina Remun-
dová. Cena zájezdu 440 Kč.





“DOVOLENÁ 2012”
Až do 20. říj-

na t.r. může-
te při návštěvě 
MKS rozhodovat 
o nejzajímavěj-
ším snímku z le-
tošní dovolené.

Po tomto 
termínu budou 
v y h l á š e n y 

výsledky letošního ročníku soutěže 
„DOVOLENÁ 2012“.

Pro výherce soutěže budou připraveny 
dárkové poukázky k odběru zboží z atelié-
ru Rampa paní Rauerové.

MKS – KNIHOVNA 
UPOZORŇUJE

čtenáře a návštěvníky knihovny MKS 
Adamov, že je i nadále otevřena pou-
ze v odpoledních hodinách, tj. v pondělí 
a čtvrtek v době od 13:00 do 18:00 hodin, 
ve středu pak od 13:00 do 16:00 hodin. 

BRIGÁDA
Komise Projektu Zdravé měs-

to Adamov a místní Agendy 21 si 
Vás dovoluje pozvat na brigádu 
ke zlepšení vzhledu města,  kte-
rá se uskuteční v rámci kampaně 
Dny zdraví ve čtvrtek 4. 10. 2012 
od 17:00 hod ve vybraných loka-
litách.

Podrobnější informace bu-
dou uvedeny na www.adamov.cz 
a plakátovacích plochách.
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SLOVA PRO POVZBUZENÍ

TJ Sokol Adamov  
– Rozvrh cvičebních hodin 
v tělocvičnách ZŠ Adamov  

v r. 2012 – 2013
Tělocvična ZŠ Adamov I
Út 17:30 – 19:00 Jóga Miloslava Rejdová od 2.10.2012
St 18:00 – 20:00 Muži Josef Krátký
Čt 18:30 – 19:30 Dívky a ženy Aneta Šmídová

Tělocvična ZŠ Adamov III
Po 19:00 – 20:00 Ženy Lenka Wellová 
Út 17:00 – 18:00 Věrná garda Helena Kokrdová     
 18:00 – 19:00 Ženy – starší Marie Martincová
St 17:00 – 18:00 Rodiče a děti Dagmar Hrubá od 3. 10. 2012
Čt 18:00 – 19:00 Ženy - starší Irena Antoszewska
 19:00 – 20:00 Ženy Lenka Wellová

Hala TJ Sokol Adamov
Po 18:30 – 20:00 Florbal muži Lubomír Lukáš
Út 15:30 – 17:00 Florbal přípravka Bohumil Žluva
 17:00 – 19:00 Florbal žáci Jiří Pitek
Čt 16:30 – 18:00 Florbal žáci
 18:00 – 19:30 Florbal muži
Pá 18:30 – 19:30 Malá kopaná Piňoz Dušan Hloušek
Přijďte si za námi zacvičit – TJ Sokol Adamov.

Na skutečnost, že se lidé velmi rádi na-
vzájem hodnotí, kritizují a také pomlou-
vají reagoval jeden známý slovy: „Každý 
je v něčem normální a v něčem nenor-
mální. To je přece normální…“ Napadlo 
mě to v souvislosti se zákazem prodeje 
tvrdého alkoholu. Celý případ totiž uka-
zuje na to, že spousta lidí pro pití, a hlav-
ně to levné, je ochotna obětovat snad 
cokoliv. Alkoholismus však není jediná 
závislost, které lidé propadají. Kromě 
drog, sledování televize, přejídání, utrá-
cení a dalších je to určitě i kouření. Vši-
ml jsem si ale, že alkoholici i kuřáci mají 
jednu společnou vlastnost – a tou je lež. 
Když se s nimi v poradně bavím o jejich 
problému, tak mně velmi často opakují: 
„Já nejsu závislý, kdybych chtěl, tak s tím 
klidně hned přestanu … jenomže mně 
se nechce …“. A to je právě lež. Takový 

člověk si nalhává, že je pánem situace, 
ale není! Pouze si omlouvá svou závis-
lost. Kdyby měl vydržet měsíc bez ciga-
rety, piva nebo panáka, tak to prostě ne-
dokáže a položí ho to. Pravdou totiž je, 
že snad každý člověk je závislý na něja-
kém návyku, se kterým by se mu těžko 
loučilo. Pokud jsme ale ochotni si to při-
znat a něco s tím jakž takž děláme, pak 
je to opravdu normální a lidské. Co však 
doopravdy člověka ničí, není samotný 
alkohol nebo cigareta, ale jeho lež, do 
které se schovává a díky níž si nalhává, 
že je normální. Pochopitelně pak odmítá 
jakoukoli pomoc. Proč by ji přijímal, když 
je vlastně všechno v pořádku … I když se 
už po staletí ví, že lež o sobě samém ško-
dí nám i okolí, přesto se této omamné 
látky nechceme pustit. Je to normální?

Jiří Kaňa

Vzpomínka
Dne 18. září 2012 uplynuly 2 roky, kdy 

nás navždy opustila naše maminka, babič-
ka a prababička, paní Zdenka Hovorková. 
S láskou a vděčností stále vzpomínají dce-
ra Zdenka s manželem, syn Karel s man-
želkou, vnučky Blanka, Nataša, Petra, vnuk 
Mirek a pravnoučata.

Dne 19. října 2012 tomu bude již 10 
let, co nás navždy opustila naše maminka 
a babička, paní Věra Sotolářová. Děkuje-
me všem, kteří vzpomenou s námi.

Dcera a syn s rodinou

Dne 27. října 2012 si připomeneme 
1. výročí úmrtí, kdy nás navždy opus-
til můj milovaný manžel, tatínek a syn  
Bc. Libor Kupčík. 

S láskou vzpomíná manželka, děti Hana 
a Adámek, rodiče.
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Stanislav Spiegl, syn rodiny divadelního 
ochotníka, se plně zapojil do činnosti diva-
delního kroužku. Měl velké nadání jako herec, 
ale především jako režisér. Byl jedním z nej-
lepších režisérů v Adamově. Ve 40. letech se 
hrálo v Sokolovně, od roku 1953 měl divadelní 
kroužek k dispozici nově vybudovaný kultur-
ní dům. Nejznámější hry, které režíroval a ve 
kterých hrál: Revizor, Zvíkovský rarášek, Paní 
mincmistrová, Lucerna, atd. Stanislav Spiegl 
také režíroval v roce 1957 divadelní předsta-
vení Siréna za účasti autorky, národní umělky-
ně Marie Majerové. Oblíbené byly také opere-
ty Perly paní Serafínky a Fidlovačka. Se svými 
představeními zajížděli i do okolních vesnic.

Stanislav Spiegl byl členem Sokola, pě-
veckého sboru Hlahol, členem redakční rady 
závodního časopisu Směr aj. Zemřel 8. října 
1985.

Manželka Stanislava Spiegla st. Markéta 
Spieglová, roz. Drozdová, se narodila 6. února 
1914, zemřela 15. září 1992. Pracovala v ada-
movském závodě jako úřednice. Byla aktivní 
členkou divadelního kroužku, kde zastávala 
důležitou funkci – nápovědu. Připomínáme si 
20. výročí jejího úmrtí.

Vzpomíná rodina, přátelé, známí a další pa-
mětníci – adamovští občané.

Významná výročí
Vlasta Pačovská  

– nedožité 95. narozeniny

Narodila se 29. září 1917 v Pohořelicích, 
absolvovala Školu pro ženská povolání ve Vel-
kém Meziříčí. V roce 1938 nastoupila do za-
městnání v adamovském závodě. Záhy se také 
přihlásila k činnosti v Sokole. Byla cvičenkou 
i cvičitelkou. Zde se také seznámila se svým 
budoucím manželem Oldřichem Pačovským, 
který byl již známým sokolským činovníkem. 
Byl náčelníkem, později starostou, až posléze 
v posledních letech života čestným starostou 
Sokola v Adamově. Měl nemalý podíl na zno-
vuobnovení Sokola v Adamově po roce 1989. 
Zemřel 3. února 2000 v nedožitých 95 letech. 
Narodili se jim dva synové – Zdeněk (budoucí 
primář na onkologii v Brně – zemřel na zhoub-
nou nemoc v září 2011) a Miroslav (elektro-
technický inženýr – pracoval až do odchodu 
do důchodu v adamovském závodě).

Paní Vlasta pracovala v adamovském závo-
dě řadu let, zejména jako osobní referentka 
a sekretářka v pomocných provozech. V dů-
chodě vypomáhala brigádnicky v útvaru in-
vestic v závodě a později pracovala jako hos-
podářská vedoucí ve škole v přírodě v pionýr-
ském táboře ve Sněžném. Zemřela v devade-
sáti letech 28. května 2008.

Příbuzní, pamětníci Sokola, přátelé a známí 
budou na ni vzpomínat v dobrém a uchovají si 
ji v paměti takovou, jakou ji znali – vždy vese-
lou a s dobrou náladou. Čest její památce.

MK

Věra Rakytiáková – Václavková  
– 50. výročí úmrtí

Dne 4. října 2012 uplyne 50. výročí ná-
hlého skonu bývalé adamovské občanky 
Věry Rakytiákové, roz. Václavkové. Vyučila se 
v adamovském závodním učilišti a byla za-
městnána ve zdejším závodě. Zúčastňovala 

se veřejného a mládežnického života v místě 
i v závodě a také v kultuře, zejména v diva-
delním kroužku. Na začátku 60 let se provda-
la a odstěhovala se do manželova působiště 
na Slovensko. Po roce se jim narodila dvojčata 
– chlapec a děvče. Na podzim roku 1962 one-
mocněla a 4. října 1962 zemřela v pouhých 25 
letech. Dne 6. září t.r. uplynulo 75 let od jejího 
narození.

Současně vzpomeneme i jejího otce Josefa 
Václavka. Narodil se 13. srpna 1907 – před 105 
lety. V mládí byl činný v DTJ, v adamovském 
závodě pracoval jako garážmistr. V důchodě 
se staral řadu let v Adamově I o úklid města. 
Zemřel 29. října 1987 – před 25 lety.

Na Věrku vzpomínají mimo rodiny bývalí 
svazáci, spolužáci, přátelé a známí.

Na Josefa Václavka vzpomíná rodina, pa-
mětníci, přátelé a známí.

Čest jejich památce!
MK

Stanislav Spiegl  
– 100. výročí narození

Narodil se 30. října 1912 v Hodoníně, kde 
také vystudoval reálné gymnázium a poté 
kurs při obchodní akademii v Brně. Otec Anto-
nín byl ředitelem Živnostenské banky v Hodo-
níně, matka byla v domácnosti. Otec byl čle-
nem ochotnického divadla i režisérem. V roce 
1938 nastoupil Stanislav Spiegl do adamov-
ského závodu jako úředník. V adamovském 
závodě pracoval na ekonomickém úseku jako 
vedoucí účtáren, pak jako vedoucí ISO. Vyu-
čoval také v pokračovací škole pro pracující. 
V letech 1960–1965 zastával Stanislav Spiegl 
funkci předsedy závodního klubu při ZV ROH 
Adamovských strojíren. V roce 1940 se oženil 
s Markétou Drozdovou. Vychovali dvě dcery 
– Libuši a Jarmilu a syna Stanislava.
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Nový školní rok  
na Základní škole a mateřské škole Adamov
Práce školy vychází z dlouhodobých cílů, 

které jsou rozpracovány do jednotlivých ob-
dobí. Dlouhodobé i krátkodobé plány vy-
cházejí ze Strategického plánu rozvoje školy 
na období 2012 -2016, koncepce školy, škol-
ního vzdělávacího program Hrou k vědění 
a programu Podpory zdraví ve škole. 

Cílem školy je, aby poskytovala hodnot-
nou službu pro žáky a rodiče v oblasti vzdě-
lávání a výchovy. Prioritou vzdělávání a vý-
chovy školy je rozvoj environmentální vý-
chovy, čtenářské, počítačové a matematické 
gramotnosti, technické výchovy, praktických 
činností a podpora tělesné zdatnosti žáků. 

Škola všestranně podporuje rozvoj žáků 
se specifickými vzdělávacími potřebami, při-
spívá v maximální možné míře k rozvoji žáků 
s vývojovými poruchami učení a jejich za-
členění do vzdělávacího systému školy. Mi-
mořádně nadaným a talentovaným žákům 
je vytvořen prostor pro nejvhodnější rozvoj 

jejich schopností. Škola také preferuje tělo-
výchovné a sportovní aktivity, zejména ko-
panou, malou kopanou, košíkovou, floorbal 
a vybíjenou. 

Činnost školy směřuje k tomu, aby se děti 
i žáci cítili ve škole svobodně, aby do ní cho-
dili rádi, aby i doma o škole ochotně a rádi 
povídali se svými rodiči, aby zde vládla spra-
vedlnost, pochopení, uznání, tolerance, sna-
ha pomoci, zdravý rozum, tolerance a láska. 
Škola pak bude místem, kam se budou den-
ně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci. 

Škola podporuje pospolitost, tím se rozu-
mí způsob komunikace, seberealizace, vzdě-
lávání, rozmanitost, hloubka osobnostního 
rozvoje. Všem dětem a žákům bude posky-
tována možnost realizovat se a zbavovat se 
určitých zábran. Žáci se aktivně zapojí do 
hodnocení včetně sebehodnocení již od nej-
nižšího ročníku. Všichni vyučující budou při-
stupovat k hodnocení zodpovědně, aby ne-

mohlo dojít u dítěte ke vzniku zábran a po-
citu křivdy. Dítě se bude moci v hodnocení 
lépe orientovat, bude moci vidět východisko 
z dané situace a bude znát rozmanité cesty, 
jak se zlepšit. 

Školní družina bude i nadále naplňo-
vat školní vzdělávací program Naše druži-
na. Jednotlivá oddělení školní družiny jsou 
vybavena nábytkem, který je přizpůsoben 
k relaxaci a odpočinku. Děti mají možnost 
k zájmové činnosti využívat také tělocvič-
nu, hřiště, promítací síň, výtvarnou dílnu, 
knihovnu a podobně. 

Školní klub realizuje školní vzděláva-
cí program Bavíme se a poznáváme. Žáci 
druhého stupně mají možnost relaxace dle 
svých zájmů v tématických blocích či zájmo-
vých kroužcích. 

Také v letošním roce bude škola podpo-
rovat doplňkovou činnost vyjmenovanou ve 
zřizovací listině. Škola pronajímá zájemcům 
jednotlivé prostory školy. Školní kuchyně 
vaří obědy pro cizí strávníky. Prostředky zís-
kané z doplňkové činnosti jsou využívány na 
rozvoj činnosti školy.

Základní školu bude v tomto školním 
roce navštěvovat 234 žáků, kteří se budou 
učit ve 13 třídách. Školní družina má čtyři 
oddělení. Školní klub bude poskytovat mož-
nost uplatnit zájmové činnosti žáků v krouž-
cích. Ve škole je zřízena přípravná třída, do 
které je zařazeno 11 dětí.

Školní stravování budou i nadále zajišťo-
vat čtyři školní jídelny – dvě v základní škole 
a dvě v mateřské škole. 

Na odloučeném pracovišti jsou již tradič-
ně umístěny 4 třídy základní školy (I.A, II.A, III.
A, IV.A), dvě oddělení školní družiny a školní 
kuchyně s jídelnou. 

Mateřská škola má pět tříd, které jsou 
umístěny ve dvou budovách (MŠ Jilemnic-
kého 1 – 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy). 
Do předškolního vzdělávání je zařazeno 125 
dětí. Předškolní vzdělávání v naší škole vy-
chází ze vzdělávacích programů s motivač-
ním názvem Hrajeme si a poznáváme.

Ve škole pracuje celkem 52 zaměstnanců, 
z toho v základní škole 36 a 16 zaměstnanců 
v mateřské škole. V pedagogickém procesu 
je zapojeno 34 pedagogických pracovníků, 
z toho 22 učitelů základní školy, 9 učitelek 
mateřské školy a 3 vychovatelky školní dru-
žiny. Administrativu vyřizuje jedna pracovni-
ce. Ekonomickou oblast zajišťuje účetní.

Ve čtyřech školních jídelnách pracuje 9 
zaměstnanců a o správu budov pečují čtyři 
školníci a tři uklizečky. 

Mgr. Jana Burianová

Město Adamov, Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1,
��9 0� Adamov, www.adamov.cz , tel. �1� �99 ���

pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“

v úterý
9. 10. 2012 

od 14:00 – 16:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v DPS

Na vaši návštěvu se těší 
kolektiv pracovníků Pečovatelské služby města Adamova

„Aby se člověk cítil být člověkem“
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Významné výročí
Doc. Jaroslav Šťastný, PhD.  

– 60. narozeniny

Začátkem prázdnin oslavil 60. narozeniny 
náš spoluobčan, hudební skladatel doc. Jaro-
slav Šťastný, PhD. (narozen jako Jaroslav Po-
korný 1. 7. 1952 v Brně). Vystudoval hru na var-
hany na brněnské konzervatoři a poté skladbu 
na JAMU, kde je dnes pedagogicky činný na 
Katedře kompozice, dirigování a operní režie. 
Po sňatku s Julií Šťastnou v roce 1988 přijal její 
příjmení – aby zůstala Šťastná ...

Jeho skladby, uveřejňované pod pseudo-
nymem Peter Graham v podání renomova-
ných interpretů (např. Arditti Quartet, English 
Chamber Orchestra, londýnské soubory Schu-
bert Ensemble a Fibonacci Sequence, ensem-
ble recherche z Freiburgu, Moskevský soubor 
soudobé hudby, Kammersveit Reykjavíkur, 
cembalistka Barbara Willi a mnoho dalších) 
se setkávají s příznivým ohlasem doma i v za-
hraničí (například na festivalech Arts Birthday 
Praha, Budapest Spring Festival, Contempuls 
Praha, Milanopoesia Milán, Ostravské dny, 
Pražské jaro, Reykjavík Festival, Varšavská je-
seň, Večery novej hudby Bratislava atd). 

Je také autorem řady článků a několika 
knih o hudbě. V letech 1993-2009 byl dra-
maturgem festivalu Expozice nové hudby, od 
roku 2001 pravidelně spolupracuje s festiva-
lem Ostravské dny, o kterém vytvořil ve spo-
lupráci s Antoniem P. Nobresem filmový doku-
ment Ostravská huť nové hudby (2009).

V roce 2003 zastupoval naší zemi na Světo-
vých dnech hudby (World Music Days) v Hong 
Kongu. V roce 2009 vystupoval s Pavlem Faj-
tem v londýnské Barbican Hall.

V roce 2010 vedl tým překladatelů, který 
připravil české vydání knihy Johna Cage Silen-
ce (nakladatelství Tranzit, Praha, 2010). Jeho 
grafické partitury byly vystavovány v rámci 
putovní výstavy Membra disjecta for John Cage 
ve Vídni, v Brně, v pražském DOXu a v Kodani. 
Kromě komponování se věnuje také improvi-
zaci a je též aktivní jako jazzový pianista. 

Chorvatsko 2012 se ZŠ Adamov
Letos jsme již třetím rokem vyrazili do 

Chorvatska, konkrétně do Bašky Vody, a to 
pod ochrannými křídly cestovní agentury 
Amálka Tour. Dnem odjezdu byl letos pátek 
7. září 2012, stanovený čas odjezdu 18.00 byl 
dodržen všemi stranami a zvesela za pro-
jekce filmu Artur a minimojové jsme vyra-
zili vstříc novým zážitkům. Všichni společně 
jsme posvačili a pomalu se uložili ke spán-
ku, aby nám čtrnáctihodinová cesta rychleji 
utekla.

Oblast, kam jsme mířili, leží jižně od Splitu. 
Nachází se pod vysokým horským masivem 
BIOKOVO. Baška Voda, kdysi osada rybářů 
a nádeníků je dnes moderní turistické měs-
tečko. Letovisko je známo svou pohostinnos-
tí, tradicemi, ekologicky chráněnou přírodou, 
moderním stylem života a dlouhou krásnou 
pláží obklopenou borovicovými a olivovými 
háji. K této pláži vedla také naše první cesta 
ještě před ubytováním. Mnozí z nás viděli 
moře a pláž poprvé, někteří se zase s nad-
šením vrátili na místo, kde trávili pobyt loni. 
Každopádně zavládla příjemná atmosféra 
dlouho očekávaného příjezdu k moři.

Ubytovaní bylo zajištěno v penzionu Ra-
dan a Sněžana, kam jsme také docházeli na 
stravu, která nám vesměs velmi chutnala. 
S ubytováním jsme byli rychle hotovi, po 
chutném obědě nás to ale táhlo na dvě mís-
ta. Jednak k moři a samozřejmě na úžasnou 
zmrzlinu. Ta nás provázela po celou dobu 
stmelovacího pobytu, stejně tak, jako báječ-
né koupání v moři.

Hned první den si nás paní učitelky Buria-
nová M., Kuběnová, Ličková a Tůmová rozdě-
lily do družstev. Sice jsme všude chodili spo-
lečně, ale jednotlivé činnosti jsme prováděli 

v těchto skupinkách. Na pláži se tedy každou 
chvilku ozývalo: Žraloci, Želvičky, Ježci, Del-
fíni ...

Odměnou za pěkné chování byl pro vět-
šinu z nás celodenní výlet na lodi, což byl 
neopakovatelný zážitek. Plavba lodí na os-
trov Brač, fishing party a hlavně vlny v moři 
si budeme pamatovat ještě velmi dlouho. Ti 
kdo nechtěli na loď, absolvovali výšlap do ni-
tra pohoří Biokovo a myslím si, že i ten se stal 
neopakovatelným zážitkem.

Stejně jako příjemně strávené a doslova 
žhavé dny jsme trávili i večery. Procházky po 
pláži, nákupy v obchůdcích, návštěva zná-
mého zmrzlináře … Tedy do čtvrtečního od-
poledne, kdy nás potkaly první kapky deště 
a tudíž promítání filmů. Déšť a vítr nás prová-
zel průběžně i pátkem, ale teplý déšť nás roz-
hodně nemohl rozhodit i když trošinku zkazil 
pohodu výletu.

Vynikající strava českého typu nám však 
pobyt v Chorvatsku zpříjemnila, i když se sa-
mozřejmě občas stalo, že někomu něco ne-
chutnalo, ale i s tím jsme se statečně porvali.

Strávili jsme krásný a zajímavý čas v le-
tovisku Baška Voda a všichni podle plánu 
prožili spoustu zajímavých zážitků a získali 
nové informace, poznatky a zkušenosti. Na-
jednou jsme měli pocit, že čas neuvěřitelně 
letí a uteklo to jako voda. Ani se nám nechtě-
lo nasednout zpět do autobusu a odjet. Sice 
jsme se těšili na maminky a tatínky, ale pře-
ce jen … teploučko, moře, zmrzlina a přede-
vším kamarád …

Nevadí, tak zase příště …
My, účastníci stmelovacího pobytu 

v Chorvatsku 2012



1�

Svátek Sokolů 
v Praze

Ve dnech 5. a 6. července se konal v Pra-
ze 15. všesokolský slet konaný v rámci oslav 
150. výročí založení Sokola. Z Adamova cvi-
čilo 9 cvičenek: 8 skladbu Věrné gardy (se-
niorů a seniorek) Jen pro ten všední den, 
jedna cvičenka skladbu žen Česká svita na 
hudbu A. Dvořáka. Sletová skladba pro Věr-
nou gardu, jejíž autorkou je Lenka Kocmi-
chová a její sestra Blanka, je koncipovaná 
na 3 písně ze starých českých filmů - Jen 
pro ten dnešní den, Madono má a Láska 
brány otevírá. Nácviku jsme věnovaly celý 
cvičební rok – od září 2011 do června 2012. 
Protože skladba má mnoho obrazců, jezdily 
jsme pravidelně do Brna na secvičnou. Prv-
ní naše vystoupení bylo 17. června, kdy se 
konal slet moravských žup v Brně.

Do Prahy jsme odjely 30. června. V nedě-
li 1. července byl slavnostní průvod Prahou, 
kterého se zúčastnili členové Sokola z na-
ší republiky, Slovenska, USA, Kanady, Švý-
carska, Dánska, Vídně, Srbska, Chorvatska 
a Ruska. Od pondělí začaly zkoušky sleto-
vých skladeb na stadionu Slavie v Ede¬nu. 
Zahajovací den byl čtvrtek 5. července ve-
čer. Naše skladba cvičila jako první. Nástup, 
zahájení a celé provedení skladby jsme ab-
solvovaly v bouřce a lijáku. Nepřízeň poča-
sí neubrala nic ze snahy o co nejlepší pro-
vedení skladby, za což jsme sklidily velký 
potlesk diváků. Druhý den, kdy jsme cvičily 
odpoledne, bylo krásně, tak jsme na nepří-
zeň počasí zapomněly.

Domů jsme přijely v pátek večer trošku 
unavené, ale plné dojmů z krásného svátku 
všech Sokolů – 15. všesokolského sletu.

Eliška Nováková vedoucí VG

Horní řada zleva: Eliška Nováková, Liba 
Straková, Helena Brzobohatá, Marcela 
Prajková, Helena Kokrdová
Dolní řada zleva: Jarka Bracková, Irena 
Antoszewska, Marta Opatřilová

„Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!“ 
aneb K.H. Mácha, kníže české poezie

Tak přesně pod tímto názvem se nám 
13. září 2012 představila v Moravském 
zemském muzeu v Brně zajímavá interak-
tivní výstava. Žákům 8. A přiblížila osob-
nost K. H. Máchy, ukázala řadu umělec-
kých děl inspirovaných jeho slavnou bás-
ní Máj, prostřednictvím dokumentárního 
filmu připomněla i slavný převoz Mácho-
vých ostatků z Litoměřic na pražský Vy-
šehrad, který se stal velkou vlasteneckou 
demonstrací proti nacistické zvůli v roce 
1939.

Snad nejvíce děti zaujaly jednotlivé 
fáze antropologického výzkumu básníko-

vy lebky, které jako v detektivce postup-
ně odhalovaly Máchovu možnou podobu, 
tolik odlišnou od jeho romantického po-
mníku na Petříně. A třeba i to, že Mácha 
používal ke psaní svých deníků tajné pís-
mo, že byl velmi zručným kreslířem, že do-
putoval pěšky až do Itálie jsou další infor-
mace, které z pouhého jména v učebnici 
literatury sestaví plastický obraz člověka 
z masa a kostí, živoucí osobnost zaklada-
tele českého moderního básnictví.

D. Hodaňová, 
ZŠ Adamov



1�

Adamov má českého reprezentanta 
v pétanque!

1. 9. 2012 Mezinárodní Mistrovství České Republiky - VARS Cup - Veveří Brno

První zářijovou sobotu jsme se zúčastni-
li v šesti hráčích z našeho klubu Fenyx Pe-
tanque Adamov Mezinárodního mistrov-
ství České Republiky, které se letos konalo 
v krásném prostředí pod hradem Veveří 
u Brna. V konkurenci 72 týmů z celé střed-
ní Evropy se nejvíc dařilo Patriku Schim-
merlovi, který hrál v čistě juniorské trojici 
spolu s L. Srnským (Vrchlabí) a V. Valíkem 
(Albrechtice). Dokázali postoupit až mezi 
16 nejlepších trojic, když porazili spous-
tu silných týmů (mj. i tým aktuální české 
žebříčkové jedničky Koreš, Koreš, Netu-
šil)! V boji o postup mezi osm nejlepších 
podlehli (v zápase hraném už za umělého 

osvětlení na nádvoří hradu) týmu Michál-
ků z Carreau Brno. Karel Mrlina, Pepíno Do-
hnal a Jirka Charvát ml., ani Pavel Král hra-
jící s Mirkem Neoralem (Litovel) a Jarkou 
Dvořákovou (Slavkov) nepostoupili mezi 
32 nejlepších, stejně jako Honza Charvát 
hrající ve druhé čistě juniorské trojici.

Po Patrikově úspěchu na sebe nene-
chala dlouho čekat nominace jmenované-
ho do juniorského reprezentačního týmu 
České Republiky! Poprvé v historii tak Ada-
movský petanque bude mít svého zástup-
ce v české reprezentaci, který se v říjnu t. 
r. zúčastní juniorského Mistrovství Evropy 
v Belgii.

Bruslení pro děti, mládež 
a sportovce v každém věku PLÁN VYCHÁZEK TJ 

SPARTAK ADAMOV 
– odd. Turistiky

6. 10. 2012
DOLNÍ LOUČKY MOST MÍRU – KALY 
ROZHLEDNA Štěpánovice zast 12 km (J) 
(Adamov zat. 7:36 – Brno 7:58/Sp 8:09 
– Tišnov 8:42)

13. 10. 2012
BYSTROVANY U OLOMOUCE (POZNÁ-
VÁNÍ KRÁS OLOMOUCE) 10 km (M) 
(Adamov ČD 5:39 – Brno 5:58/ R 6:36 
– Olomouc 8:52)





Po vydání veškeré energie všech účastníků se kolektiv přesunul do A-Centra, Café & Wine pizzerie k doplnění kalorií. 

Hokejový oddíl TJ Spartak Adamov pořádal 
v sobotu 1. 9. 2012 od 16-ti hodin na zimním 
stadionu v Blansku bruslení pro všechny spor-
tovce od dětí až po důchodce. Všichni zájemci 
si v posledních prázdninových dnech zpříjem-
nili sobotní odpoledne. 

Bruslilo se ve třech skupinách. První skupi-
na byla složena z nejmenších začínajících dětí, 
druhá skupina ve které už nebylo potřeba 
žádné rady a pomoci a třetí skupina, kde nezá-
leželo na věku se hrál tradičně hokej.

Bc. Alois Kožený, místopředseda TJ Spartak Adamov
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Turnaj tenisových veteránů Adamova
Ve středu 22. srpna se uskutečnil pod ve-

dením hrajícího kapitána Mirka Konečného 
(87) „nultý ročník“ turnaje veteránů za účasti 
15 hráčů. Tito senioři se pravidelně scháze-
jí na tenisových kurtech tenisového oddílu 
Adamov již několik roků k pravidelnému mě-
ření svých sil a fyzické kondice vždy v pondě-
lí, středu a pátek dopoledne o půl osmé v po-
čtu od osmi do patnácti hráčů. Standardně 
se hraje čtyřhra ve zkrácených setech na čtyři 
gamy. Podle stejných pravidel proběhl i ten-
to „nultý ročník“ turnaje s těmito výsledky. 
Dvouhry: 1. Přemek Vespalec, 2. Jindra Ry-
bár, 3. Zdeněk Buřík. 
Čtyřhry: 1. Bartošík – Handl, 2. Buřík – Rybár, 
3. Vespalec – Štork. 
V čestné kategorii nad osmdesát roků po-
razil Mirek Konečný nastávajícího osmdesát-
níka Františka Nováka.

Zvláštní ocenění si zaslouží další hrající 
senior Milan Bohatec, a to především za svo-
ji práci v roli správce tenisových kurtů Ada-
mov. Díky jeho osobě je nejen udržován, ale 

i nadále i zvelebován majetek tenisového 
oddílu Adamov, který se stále více dostává 
do podvědomí občanů města jako význam-
ný sportovně kulturní stánek. 

Tato pravidelná setkání tenisových nad-
šenců jsou i společenskou událostí a příleži-
tostí k oslavě životních jubileí účastníků. Neji-
nak tomu bylo i u příležitosti tohoto turnaje, 
a proto jubilantům Františku Bednářovi (69), 
Janu Bartošíkovi (65) a Zdeňku Buříkovi (62) 
patří poděkování za zajištění občerstvení. 

Poděkování patří i vedení tenisového od-
dílu Adamov, které pro uskutečnění a hlad-
ký průběh tohoto turnaje poskytlo ze svého 
rozpočtu sady míčků. 

Na závěr lze jen vyslovit přání, aby se ten-
to „nultý ročník“ stal prvotním počinem zalo-
žení tradice, která v roce 2015 povede k za-
ložení věkové kategorie nad devadesát roků, 
a to přímo osobou hrajícího kapitána Mirka 
Konečného.

Rudolf Rybář  

Orientační běh
Český svaz orientačního běhu vyhlá-

sil již čtvrtý ročník akce pro školní mládež 
a sportovní veřejnost s názvem Dny orien-
tace v přírodě se zaměřením na uspořádá-
ní nenáročných (propagačních, cvičných) 
orienťáků pro školní mládež a další veřej-
nost v bezprostředním okolí škol, lesoparků, 
sportovních areálů s využitím „výukových 
map“ vydaných v letech 2007 – 2012, ale sa-
mozřejmě i jiných vhodných map. Cílem by 
mělo být ukázat zájemcům náš sport, naučit 
je základům práce s mapou, ukázat jim po-
hyb v přírodě, přilákat je do oddílů orientač-

ního běhu, využít i propagačně a marketin-
gově pro podání grantů. Zkrátka dát o sobě 
vědět!!! Akce by měla proběhnout během 
podzimu 2012, přičemž jsou preferovány 
středy, což ale není podmínkou. 

Mezi pořadatele této celostátní akce se 
zapojil i oddíl orientačního běhu při TJ Spar-
tak Adamov. Tato akce pro širší veřejnost 
proběhne v Adamově ve středu 10. října 
2012 od 15:00 hod. Centrum závodu bude 
na hřišti za ZŠ Ronovská na Ptačině. Ceny 
a občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou pořadatelé. 

Zahájení 
saunové sezóny

TJ Sokol Adamov zahajuje svoji činnost 
v pondělí 1. 10. 2012.

ženy – pondělí 14:00 – 22:00 hod
muži – úterý 14:00 – 22:00 hod

Permanentka na 10 vstupů: 500,- Kč dospělí, 
mládež do 18 let 250,- Kč.
Jednotlivý vstup 60,- Kč dospělí, mládež 30,- Kč.

INZERCE
Prodám nebo pronajmu garáž v Ol-
šičkách v Adamově. Cena dle dohody.  
Tel. č. 775 399 129.
Prodám byt 1+1 na ulici Sadová,  
tel. č. 721 341 233 volat večer.
HLEDÁM GARÁŽ - pronájem, na Ptačině, nej-
lépe ulice P. Jilemnického. Tel. č. 728 497 760 
(operátor O2).
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE. Provádíme 
servis a dodávku kotlů a průtokových ohří-
vačů. www.serviskotlubrno.cz  
Tel. č. 777 171 926.
Podlahářství Gregor – pokládka a le-
pení koberců a PVC, montáž plovou-
cích podlah dřevěných, korkových a la-
minátových aj. Nabízíme kvalitní pod-
lahové krytiny. Tel. č. 728 470 320,  
email zdenekcrom@seznam.cz
AEROBIK i pro začátečníky bude probíhat 
každé úterý od 19:00 – 20:00 hod na ZŠ Ro-
novská (vchod od hřiště), cena 40,- Kč. Těším 
se na vás ANETA.
Dne 17. 10. 2012 (středa) v 16:00 hod v sa-
lonku MKS Adamov bude probíhat sezení 
se známou léčitelkou z Prahy, která vám po-
může se zdravotními problémy (pomohla 
např. Evě Pilarové). Pokud potřebujete po-
moct svým blízkým či známým, kteří se se-
zení nemohou zúčastnit, musíte znát jejich 
datum narození.
Výběrový Second hand v Adamově I 
v bývalé herně bowlingu nabízí více jak 
1000 ks nového oblečení z dovozu. Na-
bízí mimořádně nízké ceny, a to trva-
le za 30,- až 50,- Kč za kus dle vybrané-
ho zboží. Otevírací doba je ve všední dny  
10:00 – 17:00 hod.
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI 20. – 21. 10 2012 (vyře-
závání a malování dýní, strašidelná procház-
ka zahradnictvím zakončená ohnivou show, 
dýňové speciality) v Zahradnictví u Kopřivů 
v Šebrově, denně 8:00 – 18:00 hod.   
www.zahradnictvisebrov.cz
Pronajmu pěkný cihlový byt 2+1 na ulici 
Opletalova, volný od poloviny října 2012, 
cena dohodou. Tel. č. 724 029 828.
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Ing. Vladimír Bílý
• Antény
• Satelity
• Kamery 

Jilemnického 7, Adamov, tel. 608 441 375 
vladimir.bily@ada-net.cz 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Karel Hynšt 
realitní makléř ve Vašem sousedství 

 
 

 

 

Nabízí realitní Nabízí realitní Nabízí realitní Nabízí realitní aaaa    
finanfinanfinanfinančččční poradenství:ní poradenství:ní poradenství:ní poradenství:    

    

Nákup a prodej - byty, 
domy, pozemky 

 

Oceňování nemovitostí 

StáláStáláStáláStálá    poptávkapoptávkapoptávkapoptávka    v Adamovv Adamovv Adamovv Adamověěěě:::: 
byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou    

AktuálníAktuálníAktuálníAktuální    nabídka:nabídka:nabídka:nabídka: 
 Pěkný panel.byt 3+1, Neumannova ul. 

    
 

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

 

kancelář: RE/MAX Atraktiv Plus, Palackého 158, Brno 

Rychlost, zkušenost, kvalita.Rychlost, zkušenost, kvalita.Rychlost, zkušenost, kvalita.Rychlost, zkušenost, kvalita. 

PNEUSERVIS ADAMOV

PRODEJ NOVÝCH 

I JETÝCH PNEUMATIK 

Provozní doba:
Po-Pá: 9.00-18.00, So-Ne: po domluvě

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

ZVEME VÁS NA „BRAMBOROVÉ HODY“ 
VE DNECH 19. – �1. 10. �01�. 
V PÁTEK 19. 10. �01� NÁM ZAHRAJÍ K TANCI A POSLECHU BRNĚNŠTÍ „HROŠI“. 
ZAČÁTEK VE 20:00 HODIN.

RESTUARACE VĚTRNÍK 
OPLETALOVA �� ADAMOV 
Tel. �1� ��1 1��, ��� 9�9 �18 
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Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

N E J Š I R Š Í  V Ý B Ě R  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y  !

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA 
ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

B R N O

Kompletní sada krbu Laponie
výkon až 15 kW, obsahuje: velkou krbovou vložku s vnitřním 
prostorem 566 x 285 x 400 mm, sadu kachlového opláštění 
s reliéfem, včetně spodní i horní římsy i teplovzdušných výdechů, 
sokl a kryt kouřovodu z umělého kamene, rychlé a snadné sesta-
vení svépomocí, celkové rozměry: v 1920 x š 1170 x h 585 mm, 
kouřovod  150 mm, hnědé provedení skladem, písková a 
zelená barva na objednávku do 3 týdnů

Krbová kamna Prity K1
výkon až 9 kW, 
výhřevnost až 135 m³, 
horní vývod kouřovodu 

 120 mm, rozměry: 
v 76 x š 45 x h 40 cm

Krbová kamna Meland
výkon až 9 kW, výhřevnost až 190 m3, terciální 
spalování, externí přívod vzduchu = nespotře-
bovává kyslík z místnosti, horní kouřovod 

 150 mm, rozměry: v 1015 x š 550 x h 410 mm, 
hmotnost 119 kg, 5 let záruka, snadná výměna 
bočnic

KOMPLETNÍ SADA:
značková krbová vložka + rustikální 

obestavba + kryt kouřovodu

4.990,- 8.990,- 39.990,-

Speciálně jen pro vás

10 kg
EKOBRIKET
ZDARMA

v !

(platnost kupónu do 31. 10. 2012 včetně; 
1 balení/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)

S TÍMTO KUPONÉM PŘI 
NÁKUPU NAD 500,- Kč 
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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 31.10.2012 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


